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M I J N E I I K K U K X , 

Wij I)C.'?lüton liet verslag van hel vorige iiislituiitf^jaar, met ilc 
strekking van ons Instituut in korte ^v()or(ien voor ie stellen, 
//als wars van onnutte hespiegelijigen en Iraehtende naar de toe-
//jjussing van onze kunst o[) liet gemeene leven.// 

Wij treden tlians liet zevende jaar in , sedert onze insielling, 
onder de lioo^e besclieiinini>' van onzen i^ererbiedigden Koning in . • .. I I 
liet leven werd geroe])en , en wij vragen ons al', ol wij voortdurend 
die strekking voor oogen hebben gehouden? 

Wij wagen liet, die vraag toestemmend te beantwoorden, daar 
wij het er voor nuienen te mogen houden, dat onze werkzaainlicden 
niet geheel onvruchtbaar zijn geweest lot bevordering van de kunst 
des ingenieurs, en dat wij daardoor het onze hebben bijgedragen 
tot vermeerdering der nuiterü^e welvaart van het vaderland. 

Wij zieu hieruit, aMijne I h'eren, wat eene vereenigde zamen-
werking van versju-eide krachten vermag: laten wij dit in betoog 
blijven houilen, en voorzeker, het zal voor onze instelling eenmaal 
ziin wê -n-eleLrd , te worden i''erekend tot die, welke, theorie en ])rak-* O O O ' O . ' l i l 

tijk vereenigende, door eene meer dadelijke toei)assn\g, niet alleen 

de wetenschaj) op zieh zelve, maar ook, door haar, de nationale 

welvaart krachtig bevorderen. 

i\Iet uwe voortdurende medewerking en gesteund door de 

maiHis»e hand van onzen booj^'en lieschermhccr, die ons voort-
^ ^ . 1 • "I 

durend de meeste belangstelling betoont, is de bereikii\g van dat 

i doel niet als onzeker te beschouwen. 

j tbelangrijk waren de geschenken aan boeken, kaarten , teekeningen T îbliot:: 

j en modellen . waarmede^onze bibliotheek in den loop van dit jaar 



vcri'ijkt werd: Zijiic Mojeslcit clc Kom'iig, vcr^cliilleiidc deparic-
inenlcu van al^ciueuii hcijtuur, ccnige andere inytcllinyx'n, een 
groot aantal leden en enkele bijzondere ])ersoncn bragten daartoe 
het liunne wederom bij. Eenc naanwkeurige lijst dier geschenken 
\vordt als naar gewooiile bij dit verslag overgelegd, 

riiuiuticn Van den staat der luiantien wordt u cene rekening en verant-
antwoording voorgelegd 

A\ ij onderwerpen die aan uw onderzoek. 

l iet Ijatig slot van iict vorige dienstjaar bedroeg 3 291.47 
De Ontvangsten in IS^rZjoo waren - O 371. 

, , . Tc zamen. . f ('A>±(j\) 
J)c Uitgaven in 1852/53 beliepen - l)17().l.J> 

. f 402.20 
Alzoo is thans het saldo in kas . . . . . 

I^ovendien komt ten voordeele: 

De inschrijving op het grootboek der 2 i p. c. 

werkelijke schnld, ad ƒ 3 000 nominiaal, ol' . . - 1055.83 

De no<r te innen gelden , na aftrek van liet voor dc 

Afdeeling'/ )ostelijk Java bestemde, geschat op ongeveer - 010.00 

Zoodat het voerdeel ig slot der gelieele rekeiiin^^ 
zou beloopen , nagenoeg ° / 4 358.00 

Daarvan moet ecliter worden afgetrokken eene nô '-

verschuldigde som van ongeveer ^ . 025.00 

. , / ü 133.00 

enz 

Zoo d at over bl ij ft 

A. Büvivknnst, 

rciiicntcTi Onder de eerste mededeelingen, die gedurende dit instituutsjaar 
. op Jiiva. gedaan, behoort die over de proeven met vuurvaste en andere 

gebakken stcenen, met cement cn metselspecieu, alsmede die wegens 
den wederstanil van het indisehe hout. Het lid van jMcin's deelde 
daaromtrent een en ander mede uit brieven, hem door het lid 
von Dentzsch te Soerabaia geschreven. 

Later ontvingen wij van dc afdeeliug oostelijk Java eene be-
langrijke verzameling van cementen enz., met aanteekeningen wegens 
de proeven, die in den loop van 1S50 te Soerabaia zijn genojuen 
met dc op Java aanwezige delfstoffen. 

Een en ander werd ons door de leden von Dentzsch en AVcrner 

8mith toegezonden, en de afdceliiig Oostelijk Java moge daarvoor 

onzen warmen dank ontvan^'cu. 
O 

Kunsnvatcr- Dc daaromtrent door het lid van Panhuys opgemaakte cn door 
T^nt ulu im^ ^linisterie van Oorlog aan ons gezondene memorieu makoi , 

met de daavlnj belioorende monsters, liet ouderwerj) uit van ernstig 
cn naanwkcurig onderhoek, waaromircnt door het lid Hlcckrode 
»:en eerste vüorloo)>iK verslai^ wertl 

l iet lid Jhr. I^Ierkes van Gendt gaf ons zijne aaiileekeningen \ve-INlctsclspccicMi 

gcns liet gebruik van metselspecieu en steenen, bij waterdigte werken. 

Ook ontvingen wij van het lid Proos eene beschouwing over 

de menging van metselspecie cn beton. 
Het lid Storm liuvsin:' ^ f het Instituut versla;:̂  wc^jens de Vrocvcnmct « O O O O 1 1 * 

door hem genomen proeven ter bei)aling van de minste hoogte, ^^ Kuip vivu 

die aan dc kuip van eenen vijzelmolen kan worden gegeven, molen. ^^^' 

Hi j maakte die proeven in eene onzer vergaderingen aanschouwe-

lijk door een daarvoor ingerigt model, hetgeen te dien opzigte 

tot zeer afdoende uitkomsten heeft geleid. 

Eenige stalen van aberdeensch graniet, met een verslag over Al»cMdcoiî ch 

die bouwstof van den luitenant ter zee Jhr. Klerck, ontvingen wij »'^"»ct. 

van den ]\Iinistcr van Dinnenlandsche zaken. 

l iet lid P. Scholten deelde eenige opmerkingen mede omtrent uilen, 

het gebruik van schroefpalen bij funderingen, die in de Notnlcn 

zijn opgeiu)men. Dc leden (i. A. dc Geus en Post gaven daar-

over eenige mondelinge incdedcelingcu. 

Het lid A. C, Kros zond ons eene mededeeling ^vegens dc liuvcnwcr 

werken tot verbetering van de haven van Harlingen uitgevoerd, 

opgehelderd door eene teekening; een cn ander is in de Notnlcn 

opgenomen. 
Hetzelfde lid zond ^ons verscheidene stukken, handelende over 

de eilanden Ameland cn Schiermonnikoog, met het llietdiep, — 
alsmede over dc in Priesland gebruikelijke werktuigen tot verdie-
ping, door het losmaken van den bodem en de werking van den stroom. 

Di t laatste gaf aanleiding tot eenige discussicn. 

De rerhandelinfjeyi van liet Instituut bevatten wederom een VviviciM-on-v 

uittreksel uit de rapporten, omtrent het voorgevallene op dc 

rivieren in jVcderland, gedurende de laatste rivicr-corrcspoiulentie. 

Eene Nota van den heer E. Olivicr Dz., over het verhang van V̂ iviev ilcGc-

den waterspiegel van den Geldcrschen IJssel, werd mede in onze 

} ''er/iau deliu (jen gcpl a at st. 

Het lid ]\r. 11. Conrad ging voort zijne grafische voorstel-

lingen der waterstanden op dc hoofdrivieren mede te deelen. rivieren.*^' 

Tiet lid Storm Buysing gaf het Instituut dc verklaring cener suüzcnboii-

nieuwe door hem ontworpcue zamenstelling, waarbij de zwalpen 

en waterdigte vloeren boven cn beneden dc waterkeering van 

sluizen worden bespaard. 

Deze verklaring werd door een daartoe vervaardigd model op-gehelderd. 

Hetzelfde lid heeft ons, door een model, de constructie aange-

toond van eene sluisdeur, die, volgens liet stelsel van Laves, met 

rigchels van opgespleten balken is vervaardigd. 

Eene verhandeling over het gebruik van zeewier, door dc Zccwicr. 

iiii^cuieurs van In^cn cn Vaillaiil . werd ons door den Minister O O 
van Oorlog medegedeeld. 



1 .ü'hitorcn«. 

'oit Kijkduin. 

:̂cwcogbarc Eon uilvoerig verslag van eene reis naar Frankrijk, gedaan 

t̂ivveii. leden van de Kasteele en Stieltjes, om de stelsels van 

beweegbare stuwen te onderzoeken, werd ons door die leden 

medegedeeld. 
-Pivorstaven. De oplettendlieid der Ingenieurs was in den laatsten tijd zeer 

gevestigd op de eindverbindingen der spoorstaven. De voorzitter 
lieeft daarvan verscliilleiule modellen medegedeeld, die door het 
lid van der Kun nader werden opgehelderd. 

De voorzitter toonde bij eene latere gelegenheid een model op de 
natuurlijke grootte van de dwarsliggers cu stoelen, die bij den 
Great-Northern-spoorweg en bij dien van Newcastle en Carlislc 
gebruikt zijn. 

l iet lid C. J . deBruyn Kops van Philadelphia zond ons een opstel 

met teekeningen over ijzeren lichttorens, dat in onze Kutnloi is 

opgenomen. 

Over de herstellingen aan de grondslagen van het bomATije ge-
bouw in liet lort Ki jkduin , aan den Helder, ontvingen wij van 
den Minister van Oorlog een opstel van de ingenienrs van Ingen 
en Vaillant. 

Orooprmaking- Iklangrijk waren de beschouwingen, die ons door het lid G, 
run het lliu\r-gjjj^Qjjg^ ook namens het lid van i\leurs, werden medegedeeld, 
lemmer meer. vrees, die men in llijnhuid heeft w^egeus de gevolgen 

der droogmaking van het llaarlenuner meer. 
AVij mogen, volgens de daarbij gedane belofte, hieromtrent nog 

nadere en meerdere mededeelingen verwaehten. 
l5ovcnkcikcr l^cii oi)stel over den waterstaat en landbouw van den Boven-

poUlcr. kerker polder werd ons door het lid van der Sterr megedeeld. 
Het lid Strootman gaf ons eene bijdrage over de kosten van 

donr stoom- droo:rhoudin!:( door stoomtuigen, in vergelijking met die door 
menschen. 

l)eze bijdrage werd in de NuLiden opgenomen. 
r;e})onw voor Een door den heer Deeleman vervaardigd en door liet lid J . Tromp 
de tcntooiiŝ tcU ^ gebonw voor de tentoonstelling te 
iiij^te jjjjl̂ ^y îĵ  g^f aanleiding tot eenige min gunstige opmerkingen. Dit 

ontwerp w^ordt in de N'oéule^i (jpgenomen. 

J ' . Jris' at tdnnrkuvde. 

iVlctcorologi. De uitgave der meteorologische waarnemingen, door het lid Buys 

sclic^ M-aanic-JJJ^JJQ^ ^ wordt door het Instituut steeds zooveel mogelijk bevorderd. 

^ Afvoerend voldoening aan het verzoek van den raad, heeft de Minister 

vennojLren van van l^innenlandschc zaken, de kommissie voor de droogmaking 

nitnateremlc Haarlemmer meer uiigenoodigd, ons medelid, den inge-

nieur Koek, te belasten, met het doen der door ojis verlangde 

"waarnemingen met hel kanaal en de sluizen \an Ka tw i j k ;— die 

ingenieur heeft zieli daarop, volgens ons verzoek, met het lid 

Delprat in verbinding gesteld, en (ie waarntuningen volbragt. Deze 

fcjiiizcn. 

; / 

znllen nu , naar men vertrouwt, tot nieuwe en belangrijke beschou- j 

wingen leiden. 

Verschillende soorten van isolatoren en andere voorwerpen be- JOektromnür-

trelfende de elektromagnetische telegraüe, werden bij onderschei-

dene gelegenhedeii in onze vergaderingen ter tafel gebragt en ver-

klaard, en eene niet onbelangrijke verzameling van allerlei voor-

werpen, die daartoe behooren, is in het bezit van het Instituut. 

De voorzitter, de sekretaris en de leden van der K u n , AVenc-

kebach en van Diesen hebben, bij onderscheidene gelegenheden, 
daartoe het hunne bij^ebragt. De leden AV^enckebach en van Diesen gaven ons belangrijke 

mededeelingen omtrent de pruissische telegrafen-inrigtingen. 
Het lid Wenckebach gaf ons daarenboven eene naauwkeurige 

verklaring van de bij ons gebruikelijke toestellen van Morse, met 

aantooning van hunne werking. 
Ook omtrent het gebruik der telegraafkabels bij rivierdoorgangen 

deed hetzelfde lid eene mededeeling. 
Het lid Staring gaf ons ter bezigtiging een monster^ van den Onflcrzeexlie 

kabel die voor den onderzeeschen telegraaf tusschen de engelsche telej^raui'. 

en nederlandsche kusten wordt vervaardigd. 

Door het lid van der Kun en den voorzitter zijn eenige aan- r>ĉ varinp.- van 

teekeningen verzameld, Avegens de toepassing van verschillende ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^ 

middelen om het timmerhout tegen bederf te bew^aren. 

Ze werden bij elkander gevoegd en in onze Verhandelingen uit-

gegeven. 

Van den Minister van Binnenlandsche zaken ontvingen Avij Verlakt tee-

eenige stalen van verlakt teekenpaj)ier, door den boekhandelaar \V. Jüngst te Dingen aangeboden. De voorzitter vertoonde een gasbek volgens het engelsch patent Gasbek. 
van den heer Leslie, met de daarbij behoorende glazen , waardoor men 
meer of minder gas verbruiken kan , naar mate dat gevorderd wordt. 

Deze gasbek en glazen zijn bij het Instituut voorhanden. 
Een verslag omtrent de steenkolen van JJonieo, door den machinist Stccnkolci: 

der Ic klasse van de AVatering, werd ons door tusschenkomst v a n K o v n c o 

den heer J . van Aken medegedeeld. 
D i t stuk is in de Notulen opgenomen. 

C. Werk 171 iyJc n u de. 

De door het lid 81otemaker beloofde mededeeling wegens de Stoomvaar-, 

stoomvaart op de AVolga, ^vaarbij dat lid een geruimeu tijd is 

werkzaam geweest, is bij ons ontvangen, en met de daarbij be-

hoorende teekeningen in onze Notiilen uitgegeven. 
Kene bewerking van Deluunay's Mechanica door den heer F, A. T. Medianira 

l)el|n'al werd ons door den heer Sytholl', te Deiden, toegezonden. 

)>ie tnozendiiïii' i'af aanleidiim' iot beschouwini^en, ten irevol^e 



"/cr.^ncïdc 
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C)i>isoiuclv;r. 

U> 

waarvan dc daarover gedane aanvraag aan de bcjslis.sing van den 

liuud werd opgedragen. 

Een opstel van den heer Ten llrnrnmeler AVz. te 's (iravenliagc 

over een middel tot versnelde gemeenschap, vond bij onze ver-

gadering] \vcinig bijval. 

1). Werktnifjen. 

Het lid J . van der Toorn zond ter bezigtiging een opisometer, 

en gaf daarbij eene beschrijving en beoordeeling, benevens voor-

stellen tot verbetering. 

l ie t lid Overduyn vertoonde bij diegelegenlieid hetzelfde werktuig 

in een nog handelbaarder vorm, gelijk het bij den heer Kipp te 

Delft te bekomen is. 

Samonor. Het lid Staring deelde oiis eene, door tusschenkomst van 'sKonings 

gezant te Weenen, bij de Jlegering ontvaiigene aankondiging jnede , 

wegens een peil werktuig, door den uitvinder Samonor genoemd. 

Tiijzonderheden wegens de inrigting en liet gebruik van dat 

werktuig zijn ons verder niet ter hand gekomen, 

Uckcnwcvk- Het lid Krajenbrink te Cheribon zond ons een rekenwerktuig, 

tiiiff- waarvan zich de Chinezen bedienen; eene beschrijving van het ge-

bruik was daarbij gevoegd, en in dc Notulen o])genomen. 

De bescliriivinG: en afbceldincc eener zelfregistrerende peilschaal, Zclfrcjristvc-
rcmle pei]- jj^l (j^ van der Sterr aan den Helder ini^eris^t, werd door 

scluuil. . • . O O ' 
'het lid Jlavward ingezonden. 

Een en ander wordt in de Verkanilelinfjen geplaatst. 

E. Statistiek^ (teschiedenis^ enz. 

Topografische Dc kommissie voor den topografischen index zet haren arbeid voort, 

imlcx. aantal van alle zijden ingezondene stukken is aanzienlijk 

toegenomen, zoodat dc kommissie een begin heeft kunnen maken 

met de redactie van den uit te geven index. j\ren is daarmede 

welliaast ver genoeg gevorderd, om met het drukken te kunnen 

aanvangen. 

Van een aanbod, ons uit Jierlijn gedaan, tot het overnemen van 

de nagelaten aanteekeningen omtrent de belangrijke kaartoi ver-

zameling van den overste von Oesfeldt is, als niet aainiemelijk, door 

ons geen gebruik gemaakt. 

l\ Verschillende ondenvcrpen, 

Tcekcn- He t lid Storm lUivsinu; ĉ-af ons een overzicht van het stelsel 

s ac'̂ '-'ciT tcekenonderwijs der gebroeders Hupnis , tc Parijs, en van dc 

^ ];iij»ui.s. eerste uitkomsten der iiyvoering van deze methode op bet kon'nklijk 

athcnaeum ie I\Iaastricht. 

Vcv3]>cenct'-
teckciicn. 

«Taailioekje. 

1 { 

Hetzelfde lid deelde ons later mede, dat het onderwijs volgens 

dit stelsel, thans ook met zeer goed gevolg gegeven wordt aan de 

teeken- en industrie-school voor ambachtslieden tc Delft. 
Het lid Slotemaker leverde de vertaling eener bijdrage tot dc 

kennis van liet pcrspecticf-tcekenen. 

Verscheidene leden deelden, op uitnoodiging van den Jlaad, 

hunne aanmerkingen mede op den inhoud van eerste Jaarboekje. 

De redactie maakte dnarvai\ het noodige gebruik, bij het zamen-

stellen van den tweeden jaargang (1853) van dit boekje. Het 

heeft daardoor reeds vele verbeteringen ondergaan, en wij ver-

trouwen, dat het , bij voortgaande medewerking der leden, bij vol-

gende uitgaven meer en meer dc gewenschte volledigheid en juist-

heid van cijfers zal kuinien verkrijgen. j )c kommissie voor de internationale ruil ing van voorwerpen intenuuioimlc 

van wetenschap en kunst zond ons haar programma. nuhnii. 

Dc llaad heeft vijf exemplaren der nitgegcvene cn verder uit 

te geven werken van het Instituut daarvoor afgezonderd. 
Het plan tot het houden eener algemeenc tentoonstelling van Mpjcmccnc 

teekeningen en modellen tot de kunst des Ingenieurs behoorendc, bij tcutuonstcl-

irelc^enheid van do te ;̂Cenwoordio*e vcro-aderin^', is door verschillende 
• -1 t "I 1 

omstandigheden niet verwezenlijkt kunnen worden. 
De Jvaad stelt zicluvoor, deze zaak in nadere behandeling te 

nemen. 
De voorzitter vertoonde een bronzen gedenkpenning, geslagen (:c<lcnkpcii-

ter eere van llobert Stcphenson cn ter gedaclitenis van de stich- inngen. 

t ing der Brittanniabrug. 
J)c vraag door het lid graaf van Limburg Stirum geopperd, 

o)ntrent het al of niet doelmatige van de geheimhouding der be-

grootingcn van kosten, gaf aanleiding tot levendige discussien. gcu. 

waarbij verschillende leden hunne gevoelens kenbaar maakten. 

De zaak bleef onbeslist, en werd aan nadere discussion onder-

worpen, terwijl daarover vooral schriftelijke mededeelingcn van de 

leden zouden worden ingewacht. 
Di j den Llaad is daarover echter tot heden niets ontvangen, en 

wij brengen de aanvraag daartoe in herinnering. 

Het lid Chavannes gaf ons een verslag van de lessen over dc , Vcwaavm-

vervaardiging van geverwde stollen, door den heer Dersot aan het 

Covsercaloire des arts et 'métiers te Parijs gegeven. (cu. 
Het lid liiusc zond ons dc aanvulling zijner bijdrage over dc Azijnbcri" 

azijnbereiding, die in de vergadering van jMovember des jaars 

1851 was medegedeeld. 
Deze aanvulling is thans ook in de Nolvlen geplaatst. 

Op dc vraag naar dc beste middelen, waardoor eene rivier te 

allen tijde is af te dammen en af tc leiden, zijn tot heden geene 

mededeelingcn ingekomen. 
AVi] brcncrcn daarom die vraa::: in hcrijnicrimx, dcwi]! het den 

het afVlaiiniiï' 
UI rivicrv^ 
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Raatl lioogst aangenaam zou zijn, wanneer hij door de daarop tc 
ontvangen antwoorden in staat werd gestchl, aan ]iet aanzoek (c 
voldoen, dat daaromtrent vroeger bij den llaad is kenbaar gemaakt. 

ivijsvrnjiK J^cji lioogst belangrijk vraagstuk is in liet afgeloopen tijdvak 
[laavin'̂  ^̂ v-m gekomcu. l ie t is dc meer onmiddellijke vereeniging van 

]ir)ll:iiiilopliet het I J met de Noordzee door een kanaal voor dc groote scheep-
sumlst. vaart, tc graven door het smalle gedeelte van Holland. 

Ifet gemeentebestuur van Amsterdam deed deze zaak naauw-
kcurig onderzoeken door eene daartoe benoemde kommissie van 
vijf deskundigen, waarvan wij er drie onder de leden van het 
Instituut mogen tellen. Deze commissie bragt daarover een 
hoogst belangrijk rapport u i t , waarin vele onschatbare waarnemin-
gen en opgaven omtrent dit ondcrwcrj) gevonden worden, en zij 
leverde daarvoor een ontwerp, waarvan zij de uitvoerbaarheid 
aantoonde. 

Groote bezw^aren waren echter te voorzien in dc berekende 
kosten van 18 millioen gulden en vooral in den tijdvoor dc uit-
voering, die op 12 jaren berekend werd. 

Een lid van het Instituut, die daardoor toonde, hoezeer hij dc 
kunst waardeert, en die daarbij zijnenwensch tc kennen gaf, onge-
noemd te blijven, stelde ons in staat, cenen prijs van d u i z e n d 
g u l d e n uit te loven voor een ontwerp, waarbij dc genoemde 
bezwaren geacht konden worden, te zijn opgeheven. 

De llaad van bestuur, op zulk eene krachtige wijze gestcuml, 
meende ic beter aan de bedoeling van dit lid tc voldoen , door 
de prijsvraag aan het gemeentebestuur van Amsterdam, dat bij 
deze zaak een zoo groot belang lieeft, te onderwerpen en de goed-
keuring van dat bestuur daarop te verzoeken. 

Het bestuur der hoofdstad verstond zijne roeping, en gaf niet 
;dleen door woorden te kennen, hoezeer het de poging van het 
Instituut waardeerde, maar gaf de blijken eener krachtige mede-
werking, door den prijs voor het antwoord op dc gestelde vraag 
niet nog d u i z e n d g u l d e n tc verhoogen. 

W i j vonden ons daardoor in staat gesteld, twee duizend guUlen 
daarvoor uit te loven. Wi j stelden toen het programma der prijsvraag 
iu vier talen vast, en namen de noodigc maatregelen om het bij 
ons te lande te verspreiden; voorts verzochten w îj ook de buiten-
laiidschc gezanten, die aan ons hof resideren, liet programma met 
hunne aanbeveling naar Engeland, Frankrijk, Belgie, Prnissen, 
Oostenrijk en de Vereenigde Staten van Noordamerkia te willen 
zenden. 

Allen voldeden daaraan met de meeste w^elwillendhcid. 

Verschillende onzer leden maakten hunne betrekkingen binnen-

en buitens lands dienstbaar aan dc verspreiding van het programma, 

cn wij vertrouwen, ilat In'erdoor aan deze zaak de meest mogelijke 
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onenbaarlieid gegeven is, die, naar wij hopen .trekken moge om 
h ^ S t e bereiken, dat men zich heeft yom-gesteld. 

f^ imee^ OostelUk Java ontvingen w , het volgende 

verslag 

f 

I 

'VWKKDR. J A A U L I J K S C I I E V K U S L A G , 1 8 5 2 . 

A I I J N E H E E R E N , 

Ingevolge de reglementaire bepalingen rust oj) ons de ver-

pligting, om jaarlijks een overzigt te geven, over de werk-

zaamheden onzer afdeeling. 

leder, die met dc kolonie bekend is, zal erkennen, dat indien 
ergens de middelen ontbreken, om krachtig mede te werken 
tot het doel, met hetwelk het Instituut is ojigerigt gewor-
den, dit voorzeker het geval is op het in vele andere op-
zigten zoo gelukkig efava. 

Met het oog op deze omstandigheid, werd het dan ook van 
gewigt geacht, om de door alle oorden van onzen archipel 
verspreide leden, vpor zooverre die ons bekend waren, tot 
aansluiting aan ons op tc w^ckken, waartoe eene circulaire 
aan hen werd toegezonden cn tengevolge waarvan cenigc hecren 
aan ons het verlangen te kennen gaven, om als leden der 

afdeeling tc worden oi)genomefi. 

IJc vergaderingen hadden op dc bepaalde dagen plaats. 

De gesclienken, welke der afdeeling werden aangeboden en 

met erkentelijkheid werden ontvangen, bestonden in : 

eene verzameling van naturalien, afkomstig uit deze gewes-

ten ; en 
ecu Smalcaldersche patent-boussole, beide door het lid de 

J^^rez toegezonden. 

Het batig slot van het vorige jaar bedroeg . ƒ G87.84 

IJc ontvangsten over dit jaar bedragen . . - 975.00 

te zamcu 
^ 120G.80 

He uitgaven zijn geweest . 

Zoodat dc kas aanbiedt een batig slot van . . f 450.01, 

zullende de rekening en verantwoording door den penning-

.̂neester worden ter tafel «»'cbrairt. 
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Hen aischrift van tie vecds vroeger door de leiieti von 
I )cni/scli en Werner Smitli zaniengestelde en den leden ilezer 
afdecling medegedeelde aanteekeningen, nopens het cement 
van Uoenoong Saharie, werd met ccne hoeveelheid van die 
zellsiandiglieid cn de gebezigde proefstaven, den raad van 
bestuur toegezonden, welke, de ontvangst erkennende, zicli 
voorstelde een en ander met belangstelling te onderzoeken. 

l iet lid de J^ruijn bood een verslag aan, over de aanwen-
dicig van die stof, bij eene, onder diens leiding, uitgevoerde 
betonstorting aan het maritieme etablissement alhier. 

Van dit stuk werden, even als van het betrekkelijk proces-
verbaal van onderzoek der leden IJhlenbeck en Vreede af-
schriften vervaardigd, welke thans bij dc eerste gunstige ge-
iegenhcid, vergezeld van de door dc leden von Dentzsch en 
Werner Smith medegedeelde aanteekeningcji over liet cement 
van Kebraün, het hoofdbestuur zullen worden toegezonden. 

Door het lid Brocx werden mededeelingen gedaan omtrent 
eenige in de Molukkeu aanw^ezige lu)utsoortcn, cn door liet 
lid van Lakcrveld omtrent den werkkring van den ingenieur 
cn liet fabriekaat van metselstccncn in A'^ccrlands Jndic. 

Het gevoelen der kommissiën, in wier handen die stukken 
gesteld werden, wordt alsnog met verlangen tcgemoet gezien. 

De letlcn von Dentzsch cn Werner Sinith hebben voorts 
dc resultaten bekend gemaakt van eenige genomen proeven, 
omtrent dc zamenstelling cener asphalt-spccic van aardhars 
en bergteer, onder overlegging van eenige exemplaren. 

Door het lid Ühlenbeck werden inlichlingen gegeven nopens 
proeven met dezelfde stollen genomen, bijzonder met de asphalt-
compositie van Förster cn almede eenige exemplaren vertoond. 

l 'e dier zake werd eindelijk Jiog ontvangen een verslag van 
het lid van Baak, onder wiens leiding in de gevangenis te 
Modjokerto, cene volkomen geslaagde vloerbedekking, met 
eene dergelijke com])ositie, is ten uitvoer gelegd. 

liet mögt het bestuur dezer afdeeliug niet gelukken, cene 
gunstige beschikking te erlangen , oj) een aan de regering dezer 
gewesten gerigt verzoek, do strekking hel)bende, om tot de 
itining der contributie van de door den archipel verspreide 
ieden, gebruik te mogen maken van "s lands kassen, naar 
aanleiding waarvan is besloten dit aan eenige leden , op de 
daartoe het best gelegene plaatsen, op te dragen. 

De leden (Jeil en Hoyer vertrokken naar Eurojia, wor-
dende de eerste als lid van het bestuur opgevolgd door den 
heer A^'ccdc, 

Het lid van het bestuur de Pcrez vertrok naar P>atavia. 
terwijl tot nieuwe leden werden aangenomen dehecren(i. II. 
L'hleidjcek. van Vi^llenhovc]!, 11. L i>ous({ue( J r . , i l . de 

Brnijn, L. W. Ikijcrinck, II. A. L. i^ousquet, D. h. Wolfson, 
1. 1\ ('asp(jrz, I, Cl. A. Kempees, A. Meis, W. T. V^ersteeg , 
N. II. W. S. Whitton en J . Groll. 

Door de aftreding wegens verplaatsing van het lid van het 
bestuur JU'ocx, werd het lid IJhlenbeck, in zijne plaats ver-
kozen, terwijl ter vervanging van het almede naar elders ver-
plaatste lid van het bestuur Egter van Wissekerke > het litUlo 
Hruiju de meeste stemmen op zich vereenigde. 

Volgens art. van het reglement moeten thans drie leden 
van het bestuur aftreden, te weten: de leden von Dentzsch, 
dc Perez en Bennet, zoodat aan de vergadering wordt voor-
ge.^teld overtcgaan voor de aftredende leden nieuwe tc ver-
kiezen. 

liet bestuur eindigt met zijnen dank te betuigen voor ilc 
welwillende medewerking, bij de leden dezer afdeeliug iu den 
loop van het jaar 1852 ondervonden. 

Namens het bestuur der afdeeliug. 

De President, 

C . G . v . D R N T / S C U . 

De Secretaris, 

II. nE BuirLix. 

il. Verscliilhrnde ko/mnifssian; ietrekking tot avdere 

instellingen. 

De konimissie belast met het onderzoek naar den nadeeligen in- Onderzoek 

vloed van het lichtgas op den plantengroei bragt bij monde van <lcii iu-
het lid van jNIeurs een verslag u i t , <lat in onze Notulen ^^^ P̂o*̂ --
nomen, met bijvoeging van verscheidene stukken die over dit on-piiuiten^^Toci. 
derwer[) reeds vroeger bij het instituut waren ontvangen. 

Deze zaak gaf op nieuw aanleiding tot eenige discussicn in 
onze vergaderingen, welke tot het besluit leidden, dat de raad 
zich zoude belasten de gemeentebesturen van de voornaamste met 
gas verlichte steden tot medewerking, door het nemen van proeven , 
uittenoodigen. 

Hieraan is voldaan, en sommige besturen hebben zich, in de bij 
ons ontvangen antwoorden, daartoe bereid verklaard. 

De Ih'itsche Akademie van algemeene nijverheid zond aan den nritsche Aka-
voorzitter de kcnnisiz-evinsi: van de stichtini^ van een foiuls, waaruit v;ui al-^ O O O ' 

hulj) wordt verleend aan uitvinders, die dc middelen niet bezitten 
] ï- i •• j 1 /* T • I- • vL'rncHl. 

oni (Ie noodige octrooijcn te erlangen, oi nunne uitvindnigen in 
werking tc brengen. 
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l>ijen. 

Smitlisonian 
liistittition tc 
AVashinj^ton. 

r>c\varin.ü; 
van f;o«lcn li-
st ukkcn tier 
bouwkunst. 

ir» 

De voorzitter deelde dit aan het Instituut mede. 

iJe programma's der uitgeschreven prijsvragen van Nederland-
sche maatschappijen, voor zooveel die betrekking hadden tot de 
kunst des Ingenieurs, deelden wij bij wijze van uittreksel mede. 

Het bij ons van den Minister van Binnenlandsche zaken ont-
vangen programma van de Smithsonian Imtitution te AVashington 
werd mede in onze Notulen opgenomen. 

J)c kommissie belast met het doen van een voorstel, waardoor 
de gedenkstukken der oude bouwkunst bij ons te lande voor ver-
ïiieling behoed mogten worden, l)eeft daaraan tot heden nog niet 
kunnen voldoen. 

I I . Personeel der heden. 

uaad van ^^^ volgens art. 21 van het reglement aftredende leden van den 
bestuur. raad van bestuur zijn: F. ^V. Conrad, H. T. O. ikron Forstner van 

-IJambenoy en J . W. L. van Oordt. 

Deze plaatsen moeten door uw ê keus in deze vergadering ver-
vuld worden. 

Aantailcilcn, Wi j doen hier thans volgen een staat der leden, met de daarin 
voorgevallene veranderingen. 

Da aruit blijkt, dat het getal leden, in den loop van het Insti-
tuuts-jaar, van 813 tot o40, alzoo met vermeerderd is. 

O V K R Z I G Ï van het aantal leden, sedert de oprigting 

van het Instituut. 

()l)rigtcrs, in 1817 . 
iWjgekomen in 1818. 

// 18 lü. . 

// 1850/r>l. 

1851/52. 

/ / 

ff 

Sterkte op den Juni j 1S52, 
Hijgekomen in 1852/53 {a) 
Afgevoerd in 1852/53 (/>) . . . 

Slerkte oj) den Mei IS53. 
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[a) De i n 1852/53 bijgekomen leden zijn: 

iSTieuw aangenomen 
Overgeschreven, volgens art. 13 van 

het rec^lement O 

Te zamen. . 

(i) De in 1852/53 afgevoerde leden zijn: 
M. G. Beijerinck, J . F. Beijen, G. 

C. Hartz en T. Scheidius, bedankt. 
J . W . Conrad, W. Keulemans, L . »f. 

J . Serrurier, Jhr. M. Snoecken Jhr. 
C. van der Wijck, overledeti. . 

Overgeschreven, volgens artikel 13 
van het rcirlement 

Te zamen. 
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Wanneer wij nu ten slotte nog een blik slaan op het afgcloopen 
tijdvak, waarvan wij U hier een beknopt verslag aanbieden, dan 
mogen wij dat bemoedigend noemen. 

AVij zien toch onze instelling door Koninklijke Hand beschermd, 
op vasten grond gevestigd, tot in verre wereldstreken uitgebreid, 
en in belangrijke betrekkingen geraakt met vele binnen- en buiten-
landsche instellingen van wetenschap en kunst, die ze w^aardig 
hebben geacht naast haar eene plaats op het gebied der wetenschap 
in te nemen. 

W i j zien onze bibliotheek en verdere verzamelingen alleen door 
geschenken dagelijks vermeerderd, door belangrijke, soms zeld-
zame, werken verrijkt; onze gelden behoorlijk aangewend ten nutte 
van de kunst waarvoor ze bestemd zi jn , en de door ons uitgegeven 
werken zoo veel mogelijk gelijken tred houden met den voortgang 
der kunst, die wij trachten te bevorderen. 

Bemoedigd door zooveel goeds, sluiten wij dit verslag met den 
wensch, dat het Koninklijk Instituut van Ingenieurs verder onder 
medewerking zijner leden moge voortgaaii op den ingeslagen weg, 
en door onverllaauwde werkzaamheid blijve toonen, hoezeer de 
vordering in de kunst en hare toepassing op het welzijn en de 
welvaart van het Vaderland ons allen ten harte j^aat. 
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Koninklijk h ^ ' M 

\aii IngeiiicMirs. 

Vl'̂ o JA AU. 

REKKNUNU kn V E l l A N T W O O R D I N G voor 

hel ListitiLvUjaar ^ eindlfjende den dunij 

18")O, opgewaalct mgevohje art. 27 van kei 

llegJemcnt, 

| / ' o 2 i n : 17 

/ 105 00 

4 5 10 00 

4«0 00 

1 (M) 00 

In het vorige Jnstituntsjaar is, blijkens de reke-
ning en verantwoording, goedgekeurd door de 
vergadering van den Junij 1852, meer 

ontvangen dan uitgegeven 
A. Nederland. 

Entree- cn diploma-gelden 1852/50 
van 21 zoo gewone als buiten-
gewone leden 

Contributien 1852/53 van 227 
gewone leden 

(Jojitributien van 48 bui-
tengewom^. leden 

Achterstallige doch thans voldane 
contributien van 2 gewone leden 
en 1 buitengewoon l id , over 
2 jaren 

l i . Ooslhfdie. 

Volle contributie van leden op Java, 

\66Y dc o])rigting der aldeeling 

Oostelijk Java 

Halve contributie van leden, na 

de oprigting der afdceling Oos-

telijk Java, gerekend tot deii 

Juli j 1852 

Ter goede rekening voor dc vol-

geiule afrekening met dc afdce-

ling Oostelijk Java . . . . 

ƒ 120 00 

j 710 00 

1 170 00 

5 225 i 0(» 
I 

i 

Verkoop van gedrukte stukken (Notulen, A^erhan-

dclingeu en Uittreksels uit vreemde tijdschriften 

(aan dc leden)) 

Zamen 

Dc ontvangsten hebben bedragen eeno som van: 

vegen duizend zes honderd tu:ee en zestig gulden , 

'Stegen en r-rsiln cents. 

1 OOO 

U G 

f O 0G2 

00 

99 

C>9 



Notulen . . 

Verlian delingen 

"Uittreksels 

Circulaires met papier . 

Ihbliographie . . . . 

Andere stukken . . 

'22 

L I 

en (Inifiloon, 

Notulen 

Verhandelingen 

Uittreksels. 

Hibliographie . 

Amlerc stukken 

Vainer. 

f UO 
327 02' 

1()G 58 

45 01 

93 75 

491 75 

/ ' 1 18' 

144 30 

512 22 
31 15 

57 01 

Teehen-, (jraveer- en lU/io(frap/dewerk (met papier). 

/ I 2 84 

\otulcn 

Verhandel iniccn O 
Uittroksols , . 

(;tcoro! oi>;i sch c w aa nicm i n cci i 

/ 331', 

D'.hS 

IC.t) 

4 8 

37' 
(12 
00 
00 

VlMcn, vouivcn cn innaaijcti pau tjednd-le slnJch'.n. 

Notuliiii 

Verhaiulelingou 

üitlrckscls. 

Uibliograpliiu . 

A luiere stukken 

Sekrelaris . 

President . 

I^ibliotliokaris. 

27 

3i) 

27 

!) 

U 

•1<S 

45 

23 

Hl» 

50 

Sc/irijJJ(jon. 

f 5<S 

28 
10 

OS 

51 

75 

Kosten run tmrzenilhuj van fjcdrulde ftiid-ken, 

brieven, en:. 

Notiilcn 

Verliaiulelingen 

l.'iU rek seis 

Ijibliographie 

Meteorologisclic waavnemiiigcn 
(yiiculaires, enz 

l^tiefpoi t-, pakknsfen , enz. 

/ .^2 74' 
121 50 
80 71 

32 19' 

251 80 
71 83 

102 54 

< )vor te broiiireii 

81C, 

1 548 

118 

!l 

88 

4(i 

,17» 

34 

749 

/ 4 r,15 

O w» 

53« 

•2r» 

< )vergebragt 

Art. of) der yerordeninfjen., vasttjesield den 

Jtmij 1850. 

HeJakticenhulp voorden Sekrctaris 

.Sclu'ijf- en bureau-behoelten . 

Aankoop van boeken en tijdschrif-

ten enz 

Uitgaven voor de bibliotheek enz. 

Hind- en innaaiwcrk voor de bi-

bliotheek cn bindwerk voor het 

•I aarboekje 

(nningskosten der eontributien . 

Jleiskosten van llaadsleden en 

J A «15 

Kommissiën 
Kosten van vergaderingen . . 

Aankondigingen in de dagbladen 

Verscheidenheden 

eerste uitbetalincc O 

f 811 42 ' 

19 25 

872 05 

i 

51 

1 1 

271 30 

70 54 

37 80 

137 90 
48 00 

10 15 

Katwijk , als 

inschrijving groot / o 000 nominaal, op het Groot-

boek Nat. Werk. Sch. rentende 2 % pCt. ad 

<>5 pCt. met daarop vervallene rente. . . 

Zamen . 

uitgaven hebben bedragen de som ^diW. negen 

duizend een honderd zeventig (jvhlen^ -nefjen en 

veertiq eents. 

(Jezarnenlijke ontvangsten . 

(Jezamenlijke uitgaven . 

Dus in kas . . . • 

O*} 

2 34i) 12 ' 

250 00 

1 055 83 

9 G62 

9 170 

ƒ 492 

09 

49 

20 

Er is (liib mcor ontvangen dan uitgegeven de som van: rter 

honderd 'i>:ee ev »epev/it; ijulde.n . tirinlhf ce/tffi. 
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NOTA. 

Ontvangen. . . y 5» Uitgaven . 
Prctenticn nog te 

ontvanscn . . 1055.00 

Schuld . 

. /• '.I 170.40 
^>25.00 

Tc zamcn f 10 717.09 Te zamcn f 10 

Gravcnhafje, tien 31'"=" Mei 1853. 

X>c Penn ingmees te r , 

A . G U E V E . 

Goedgekeurd: 

Namens den l iaad, 

F . \V. C O N I I A D . 

S T A K I N G . 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEUIIS, 

UKU 

B O E K E N , K A A K T E N , P L A T E N , T E E K E N 

] S L O D E L L E N , E N Z . 

WKLKK AAN 

HET KOMNRLUK l O T l i U T VA^^ INGEMEOIS 

i m GESCHENKE ZIJN GEGEVEN , 

UEXKVKXS 

DE NAMEN DEIl SCHENKERS. 

iEN , 
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scmji.ivHii^;, { 
of Ijeiiaii/mg , wauroiulcv U«'t 

>verk lu'kcriil is. 

T I T li L S SCHENKEUS. 

A . 

Aocmn (r.). 

Adriaiii (A.). 

Anrooy (P. (i. v;m). 

I 

i B*-

tiwhv (G. r. (;.)• 

WoCL'k (Ch.). 

Imu lloscli (A. 11. 
van <{or). 

Ilosrii (I). v;ni iliMi). 

lllrukrode (S ). 

inijii (31 :v/. 

Rrr<l:t (\aii), 
vn Süirinj:. 

iJridq-os. 

IJiicldrr (0. 1) ) 

Bnscor (C P , 

Piiysisclic and clicinisclie noscii;»iren!icit 
ilcr rvauiiialorialicn u. s. w. i 

Vorliaiidflin^ (ivor dc f^nlla piTcIja rn 
raonleliouc. ItS.jO. 

Dlssfi lal io rhyniica iuangaialis dc inc. iis-
ratiunc in lanu Kakanicnsi. 

Disscrlalio mallicmalica inauguralis dc 
Taiitoclinnusmo. 1 851. 

IJemaLMlvning(.'i' an^aciide Graptolillierne. 

llcdcvocrin';' hij gclogciilicid dcc \iciin^ 
van hel Tojarig hcslaaii dcc Ncd. i\laal-
sclia|)[)ij Ier lievordering van Kijvcrlicid. 

(in duplo) 
Nominaal vermogen van lagendruk-sloom-

wcrklnigcii in paardekrachlcn gcspeci-
fieccrd. 

PraklijktalMen, tcu dienste van hloom-
wei'klnigknndigen. 

Vcrklarlni^ van licf sloomwcrklnij;-. Di'rclc, 
l̂ chcel uMig-ewei klc ca Ncrmcerdci'de dr. 

!)c lahrijk flci* njaalselin[)pii van vcrhctcrdc 
mcekraj)l)crci(ling in Zeeland Goes. 

Eiinmeralio plafilannn vas(Mdariunï »jiiac 
eirea Clirislianiam ^ponle naheiinlur. 
1 S i . 

liapj>oil snr les reeliei'clies 
execuh'es par ordre dn j^oiiverncnicnl 
pef)(l;:nl 1'année l<Sr>:2 dans la ?Veérlan(l(.'. 

Tlie tlieory, praclieo and ajcliilecinrc of 
Urltiges ot\sl<»ne, iron, limhiT and wire; 
w'ith Excnij)lLS on llie principle ofsus-
j>ension , l»y J. llann. ^V. ilosking , 
G. IhiviH'U and W . F. CUivh. llln^lraled 
J»v 1 58 ensrrav. and li- wood-cnls. 1 vol. 

^ O 
1 5 . 

Over dc weinige vorderingen der houw-
kunst in ons vaderland. 

S}>ecimeu aeademieum inangiiralc de ̂ oln-
in)n«.' Prohlemiiti> Keppleriani. 

Gcn^ Seclig. 

.K TidcniJtn 

Koninkl. Üniversilcil 
Ie Chrisliauia. 

I)c[)art. Amsterdam 
der Maatsidiappij. 

[)c schrijver. 

) ) 

Koninkl T n i versi teil 
Ic Chrisliania. 

De Comnussic tol het 
geolo'jiseh onder-
zoek. 

VicC'Adm'. Lucas. 

J. van der Toorn. 

J. riih'man. 
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scîinuvKiis, 
of benaniinjf. waaromlcr het 

werk hfJiend is. 
T I T E L S . SCI IEMVERS. 

SCIinUVKUS, 
,f benaming . waaroiulcr he« 

werk bekend U. 

T I T E L S . SCIIENKKliS-

BuysBci]Iol(C. ÎLÏ).). 

I Gaspari (C. P.). 

J>eiî̂ insoIoïi m gronden clor mcolkunde. 
üandlciding hi} het hoogcr onderwijs. De solirijvcr. 

» » 

Id. og C. II. linger. 

, Chemins de fer. 

()claunay (Ch.). 

Ueher den Syriscli-Ephraimitischcn Krieg 
n!)t(îi- Joliiam un(i Ahas. ^SiO. 

Uclier Micha den Moraslhilen und seine 
j)ro])hetisc]ic Sclirift. 1852. 

Fagrskinna. Korllallel NorskKongesnga fra 
slutningeri af dot toel'lc eller hegijrulel-
sen afdet treltende aarliuridrede. 1 8i7. 

TaI)Ieaiix i>ynoptit|ncs iles reeelles et dé-
penses des chcniins de fer d'état. 1 850. Van der Kun. 

Koninkh ^ 
te Cliristiania. 

» 

; (icUS (Hc). 

Id. en van Jlappard. 

üoudriaan (A. F.). 

)) 

Gray (S. F.), 

18» 

Hanstccn (CI).). 

Holnihne (C. A.). 

»j )y 

Allereerste gronden der pracfisclic cn theo-
retische mechanica. Vrij gevolgd naar 
ho! franseh en verine'erderd door 
F. A. T. Delpral. 1855. 

Geschiedkundige hesclu'ijving der over-
laten in Nooi'd-lirahand. 

Stalls!ick lahieau der pohlers in IN'oord-
Ihahand. 

Verliandeiing ovcr den aanleg van jiaal-
en rijswerken enz. 

Verliandeiing over het doen van waarne-
mingen op de hoo<;te van liet water, enx. 

Der jK'aclisrhe Chemiker und Matndacln-
rist. 1821). 

Die Univcrsiliits-Stornwarte in Cinistiania, 
\S.i9. 

Oni jnonoinen relativurn og No^le relative 
eonjnnclioner i vort oldsprog. 1850. 

Del Oldnorske verl)uin, oplyst ved sam-
• nicnligning med sanskrit og andre sprog 
i of snnime act. 1818, 

Directie l̂er houlgr.i-
veerscliool te Ley-
den. 

Gen'. Seeiig. 

)) 

31. II. Conrad. 

Kinijcnl.on (C. K.T.). 

I 

kros (A. C.). 

Konge-Speilet ed philosopliisk-didaklisk 
' Skrllt, ibriatlet i IVojge mod slalnin-

gen af det loltle aarhundrede. 1848. 
i Voorlezingen over de geschiedenis des 
I AV'derlan<lschen handels. 1855. 

Instructie voor dc geographische Inge-
nieurs J)ij het depol-generaal vau oorlog 
van het koningrijk Holland. 1808. 

Memorie -wegens den slaat tier eilanden 
Aïueland en Schiermonnikoog. 18-18. 
Met kaarten, situatieteekcninjjen en la-
fels , als hijlagen sul) A—T. 

» 

Ivoninki. Universiteit ! 
te Christiania. 

l'C schrijver. 

Proos» 

Lac de llarleiu. 

Liiidiurg. 

)) 

Gerd. Seel Ig. 

Koin'nkl. Universiteit 
te Christiania. 

» 

E\lrait d'un nouveau memolrc sur Ie 
dessèchcn\ent du lac dc llarlem. 

Jaarhoekje voor het herlogdoui Limburg. 
Jaargang 1852. 

Linibnrg Ihouwcr (J. Do rol is dentatis hyperlioloidicis et dc 
J. van). ! rotarum dcntibus iielicoidalihus. 1851. 

I 

.'«E. i 1 

}laatsrhapj)ij lot he- Verslag van dc 10^« aigcni. vergadering, 
vordering der Hotiw- | {»ehouden ie Amsterdam,27 Junij 1852. 

Prijsvragen uilgesclïrcveu in 1852. 
liouwkundigc liijdragen. fleel cn 

deel, stuk. 
Jaarhoekje der maatschappij van land-

bouw, tuinhouv/ en veeteelt in het ar-
rojidisseuient Dreda. 1855. 

Rnj)port der commissie ])enoenid tot het 
oj)maken van een verslag aangaande dc 
tenloonstelling der voorwerpen van nij-
heid te Arnhem. 1852. lu duplo. 

Tijdschrift ter bevordering van nijveilicid , 
' 2»!« reeks, deel, 1 cn 

Ptinten van hesc]irij\lng , voor de alge-
meenc verga(hM i?ig <lcr maatscliapjuj, 
van 1855. 

Maatsfhappi) (lloll. ^ orslag omircnt rfen Hoil. ij/ercn spoor-
»ĵ ercri Spoorweg-). weff. 

kunst. 

Maalseli. van land-
bouw te Ih'eda. 

Jlaatschappij ter be-
vor<L va?t nijverh. 

De schrijver. 

Merkes van Gendt. w 
liet genoots. van vr. 
van wet. lett. en kun-
sten te Maastricht. 
J. Tideuian. 

De Maatsciiappij. 

» ) ) 

G. G. van dcrUocvcu. i 

Depart. Auisterdauî 
fier Maatschappij. 

V. "NV, tVinrail 
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SCflllUVEUS, 
of benaming, wa»romlcr hel 

werk l'fkcnd i». 

."i 

T I T L S. SCIlKXKKIiS. SCI INIJVLUS, 
btMiaming , waaronder het 

vrcrk hekend is. 

T 1 ï E L S. SCIICNKEKS. 

Icleiii omtrent de gcildmiddcicii van iJ. 

; 3lancli (W A,|. 

' 3Iajilscha|)pi( (Holl. 
ijzcrcf! Spourwep-). I I S.'iii 

3laldste(Uï (J. !'.) ei) j lot drooi^n)akini^ van dc Lcgmccr-
Jan Jiiininan. i plassen door middel van sloorngeinaal. 

Symholaead Hisloriam anli(ju0rum Herum 
INorvcgicaruin. 

Aslak r»olts Jordcbog; Forte;»nclsc over 
Jordegods og andre licrüglicder lilliö-
rcnde erkohiskopsstolcn i nidaros, af-
fallet ved crkcliiskoj) Aslak liolls Oir- [ 
aiistallning; mciicni aurcnti 1432 og 
iU9, KS\>2. 

F. \V. Conrad. 

(i. Simons. 
Koninkl. U n i versîlei 

te Christiania. 

s . 

|̂ a])inc (Fdw.) 

j Openbare werken. 

Ondcmans (J. A. C.), 

1*. 

I'eilscluilen. 

PI>oloi5i'ii|)liic. 

E» M« 

^ Hedclljkhcid ((:.). 

» 

» 

f^Milhor (\.). 

.R i j l (J. (:.). 

Vcrslaf̂  aan don Koning over de opcnlxirc 
werken in dc jaren 1850—I8ü5. 

Disscrtalio astronoinica inaujyuralis c\hi-
bens o]>servationcs ope inslrumcnii tran-
sitorii portabilis inslitutas. 1852. 

Register V, bevattende dc besclnijving der 
peilsclialcn 5 Iiakkeil)oulen cn andere 
vcrkeninerkcn langs dc rivieren de 
]\edcr-iUjn , dc Lek en den Ouden IWjn, 
bijeenverzaniclil door J. G. W. Fijnje. 
ikrio. 

IMiotographische proeven in oen omsiaj^. 

Zwarigheden cn bedenkingen tegen hot 
ontwerp vaïi doorgraving omirent het 
dorp Katwijk i>uiten, tot in dc Noord-
zee enz. 

j Dc nieuw uitgevonden sluis met in- en 
• uitsclniivcnde deuren, afgol^eeid op zes 

koperen jJalen. 1774. 
Urtzi'Hde werk. 

^lengolingon over waterbouw- o)i werk-
Jnigknnjligc onderwerpen. 

Het l>eslunr der Clarine, gedut endede jaren 
\ K \ ^ nader loegelieht. i S^r). 

Minister van Biimcnlj 
zaken. 

J . Tideman. 

nug. 

!>c schrijver. 

I 01)servations made al tlie magnetieal and ! 
j métcorological obscrvatories at St. He- i 
j lona, Toronto, cape ofGood Hope, clc. ! De Ibilseho l̂ ogo-| 
j 7 mA, 1840—:io. 
j Plan tot d-iarslelling van eene geregelde 

driemaandelijksche pakketvaart tussehon 
IVedorhmd cn Java. 1852. 

Grammalik for /ulu-Sproget, med Ibrlale 
og Anmaerknin^jner af C. A. Ilolndioe. | Koninkl. Universitoil ^ 
1850. te (Christiania, 

^lotcinakcr (U. N. ! Voorstel tot verbolcring van het vüor;;e-
! maal aan don Klshout, door nnddel van 
Î een sloomwaterwcrk voor den Alblassor-

waard. 
beginselen der cijferkunst. god. 

vorrn. dr. 1852. 

I 

Çclicnbr (C.). 

i 
} 

èchrouJer (IL 

»tcinakci 
A. L.). 

Irootinan (11.). 

T . 

I Tentoonstelling Ie 
f Londen. 
[Thomas (M,). 

Toorn (A. van flor). 
i • 

De schrijver. 

Strootman. 

3Iïnislcr van lïinnenl.» 
zaken. • 

W . Post. • 

Merkes van Gendl. 

F. AV. (iom arl. 
Vroos. 

f)e srhri)\c'r. 

Tijdschr. voor Ncerl. 
Indie (Naluurk.). 

Tijdschrift voor den 
handwerksman, enz. 

t'nivcrsitcl i Chris-
tiania. 

)) n 

» 

, V trrchlsrh irmoot-

Verslagen der .ïnries over de tentoon-
stelling van 1851. 

Instruction pour se servir dc Parithmo-
mètre, machine a calculer, 

lets ovcr het zeewater, overgedrukt nit 
<lc A!gP7)ieenc Koust- ou Lctferbodc y 
n''. 10 cn 17 van 1852, benevens eon 
overdruk van de daarbij behoorondii tafel 

Jaargang 1850—51. 
)> 1851. 

deel an. 7—12. 
» » 1—5. 

Det Kongoligc Norskc Frcderiks Univcr-
sitets Matrikel. 1852. 

Univcrsitatis llrgiac Frcdericianae Novae 
acdcs dcscripsit Chr. Holst. 1852. 

Akademiske Love for de stndoiondc voil 
det K ongelige Frcderiks Univei'sitet. 
1850. 

\ erslag van liet vori7amleirie in «lo alge* 
mcene vcrjrndorincr van het provincia-d 

Minister van Ihnnetil. 
zaken. 

7>. M. <le Koni tig. j 

A. J . van der Toorn. 

C. <Ïe Groot. 

J . M. van 't llaafT. 

Koninkl. Universiteit !| 
tc Christiania. 

» )) 

)) 

Ib't genoolsrliap. 

ri 
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' sciim.ivKns, 
of bcnaiuinp, waaronder hel 

werk bekuiid ia. 

» 

T I T E L S. SCHENKERS. 

1 

i Ulreelitseh genoot-
sehaj). 

1 
i 

1 Lylenbroek (G.). 
j 

Ulreehtseh gcnoolsch van kunsten cn 
wctcnschapj)cn, voor 1852. 

Aaiiteckeningcn van liet verliandelile in 
dc sectie voor natuur-en geneeskunde 
van dal genootschap, ter ^clcgcidieid 
van de vergadering van 8 Januai ij 1853. 

Dc phacnomcnis pliysieis, quae in cbul-
lientihus li(juidis observantur. 1851. 

f 

liet genootschap. 
- Î 
1 ; 

J . Tidcman. 

1 V . 1 1 
t 
[ I 

f' 1 

Vereenig. voor volks-
vlijt Ie Anisfcrdain. ( 

Pros[)ectus cn reglement van de vcrceni-
1 ging- voor volksvlijt te Amslerdaui. 

1 855. De Vereenigin^j, 

W . 1 j 

' Wachter (J. P.), Plan for preventing railwnytrains from 
running of the rails and for stopping 
them instantaneously. 185:2. 

! 

De seluijvcr. 

i Yk (C. van). De Nederlandsclie gehecpsbouwkonst open-
gestelt. 1(397. 

i 

Proos. 

«J.» 

M'J IKNKKHS. 

ri»))()gra|)liisehe kaart <lcr .\e<ler]aniU'n. Schaal van 
I a 50 000. liilge**ev<Mi «ioor het (lepartcineat 
van Oorlog. l>Ia<i 41: Aahen Ministci van Oorlog. 

Kaai l van Siunatra's wcslkust, ir» Iwdc i)hi«leu, Oj> 
'liï M ĥaal van 1 ; 500 000, door L. W . Beijc-
linck Minister vau Koloniou. 

Kaart van dc hoofdrivieren in Nederhàud. d. De Minister van Hinin'ni. 
Maas. Blad 7, 8 cn supplementhlad n". 9. . zaken. 

(«eohigieal Maj) ot England Oen'. Scclig. 

Carte fle Wrstplialie indiqiianr les mines, usines, etc. >> » 

Evacuation des Eaux de Flandres. 1809. ca 3 
feuilles » » 

i'lans, coupes cl élévations d^nie caseïne pour trois 
hataillons d'hifanteric, par Ie c«ipitaine Meyers. 
1851 Forslner van Datuhenoy. 

Vort rel van Mcnno, ))aron (loehoorn, cn aThoclding 
van het nionamcnt van idem. 2 gravnrcs • . Aangekocht. 

Projectteekening van eene schutsluis cn Iwec bij-
sluizen, tc leggen op de rivier de Lek l)ij Krimpen. Merkos van (ïen(h. 

Plan et /'Iéval ion dc la mac))ine a draguer du 
S«". Macarv . • • * • « 

3Iorlelmolen gebezigd te IJergcn iîi llenegouwcrï. >» 

Wiphrug (pont à bascule^, aangewend in eenige 
Spaanselifî vestingen. (Caîquerrpapicr.) . . . » » 

L^Arillunomèlrc . . M. de K^oning. 

Monsters van dc porcclcinen kappen enz. ter be-
\csti«:ing van den draad bij den clekt. telegraaf Commissie voor den 
aan de palen Uijkstelegraaf. 

Model eener nieuwe soort van gasbek met daarbij 
behoorende glazen F. \V. Com ad. 

Verscliiliendc monsters eeaientpoeder, cementsteen, 
voorwerpen van eomontsteen, enz. van Java . Afdeeling Oost. Java. 

3 
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V M H l l A K D K l i N G K N 

VAN HCT 

KONINKLMK INSTJTUIT VAN 1XÜKN1KUKS. 

1 iltrckscl uil <!<• rapjHn'ieu (luitrcnt liet vcjorgcvoUciic op tic rivie-
ren in Nedeiiand van liet eiude der rivier-correspondentie in 
den Nvijiter van iSlU—TjO tot liet einde der correspondentie 
in den winier van l S r > J — i n Tebruarij 185:2. 

Xola, betrekkelijk liet verhang van tien waterspiegel van den 
(lelderstdien lJö?iel. 

Over de inidilelen ter beveiliging van het hunt tegen bederl'. — 
l. Over de middelen tnn het hont 1ege]i bederf te bewaren, 
door A(h)]j)h Sclnveilzer.— Nienwe gej)alenteerile verbete-
ringen in het bereiden en droogen van het liont, door John 
lictliell. — Uit een brief van den lieer W'ernlier, Ingenienr 
van de 'rannus-bann, van den elulij 185:2. — L Uit-
komsten van het bereiden der spoorliggers en andere houten 
(»p den l\eulen-]Mindener-s])oorweg, — 5. Nota omtrent de 
lioutbereiding jnet kreosoot cn brandig lioutzuur ijzer, bij den 
!(ijns])oorweg. — (K Nota, betrekkelijk dc bereiding van s|)ar-
ren ])alen, tegen bcd'*rf, volgens de vinding van den lieer 
iioucluirie. — 7. Vertaling van dc overeenkomst tol het leve-
ren van palen voor de Prnissische telegraallijneiu — 8. Uit-
ireksel nil liet Civif Knfjlnccr and jlrc/rifccf's donrnaf , Fo-

i)rnarij J85' j , blad'/. 75. 
Memorie ov(;r de verbetering van OclllaiHls waterstaat. 

Ovor fh'n afstand der st(un)|ninten voor de metaaltlraden bij eiek-
Irisolie telegrafen door .1. P. Delprat. 

IK'^chrijving der /'.elfrcgistrrrendo ])eilscha;d bij de woning van den 
(»p/igter van der Sterr, aan den lir^lder. 

\(»i:j omtrent de. tabellen van dc waterstanden op dc ?vederl;nidscli(^ 
jH»(d\lrivi<'ren. gedurende bet jaar l , d(»or .M. ILConrad, 

I N H O U D 

ni:u 

UITTREKSELS UIT YUEEMDE TIJDSGIl l i lFTEX, 

VOOU I M LEDEN VAX NET 

i m m H U K INSTITUUT VAN INGENIEURS 

XC. 

li 

Vervolg van liet Instituutsjaar 1S51—1852 

Over den wederstand , die tegen de zuigers eener loco-

motief wordt nitgeoeftmd door den ontwijkenden stoom, 

door dim ingenienr Oadiat Ainé. (d..). hebret). 

Iksluit van "den Keizer van Oostenrijk van i(> No-

vember 1851, waarbij (;en reglement op de spoorweg-

dienst voor alle kroonlanden wordt uitgevaardigd, 

((i. van Ditisen). 

IJzeren brug in den South-Kastcrn Railway (zuid-

oosteliiken spoorweg), door den ingenienr Fieter W. 

Jkrlow. (M. C. J . Piepers). (Plaat XXV I 1 ) . 

Evenwigt makende kraan, tot bet overbrengen van 

vaartuigen van den cencn waterstand tot den anderen, 

zonder verlies van water of van kracht, door Archi-

bald Slate van Dudley. (M. C. J . Fiepcn's). (Plaat 

X X V I I ) . 

Verbetering in deschroefstoomvaart. (^I. C. J . Piepers). 

Klokkenstoelen van gegoten ijzer voor torenklokken 

van Tailor {c Zonen Ie Lougbborongh, door C. Wn .̂ 

ther. (Plaat X X V I I ) . 

De brug bij (>hepst()w, OTitw'orpen. ih)or r>rin}i i . d v r 

prof. Ividibnann, in Hannover. 

, De verbinding van de einden der r ;;o.orstovcn op de 

spoorwegen tussclien Keulen en Minden, Dusseklori 

cn Elberfeld cn den "Wcstfaak^jchen spoorweg. (Plaat 

X X V I I ) . 

xcr. 

X C I I . 

X C I I L 
X C I V . 

XCJV 

XCVT 

1 J i 
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aC\"1 r. Goodfollow's ])eilsclinlcn (verklikkers) van mica. (J. van 
Stralen). (Plaat X X V I I ) . 

\( 'VI I ! . Aanleekening-en over liet trekvermogen van locomo-
tieven op sterke hellingen. (.1. van Strahm). 

X. De metalen holophotale reilectorîs voor vuurtorens van 
Stevenson. (A. IJaud). (Paat X X V I I ) . 

C. l iet havenlicht oj) den oostelijken havendam te Neu-
iahrwasjer, bij bantzig. (G. (i. van der Hoeven). 
(I'laat X X V l i l en X X I X ) . 

I 

n 

n i 

IV. 

V. 

V I . 

v n . 
V I I I . 

ÎX. 
X. 

X I . 
X I I . 

XI l i . 

X I 

XV . 

X V I . 11 

Instituutsjaar 1852—1853 

. De haven van Holyhead. (Jhr. O. van den Santheuvel). 
. De groote brng en doorlaatbrug in den spoorweg 

over de rivier de Wye. (Jhr. (J. van den Santheuvel). 
(IMaat I). 

. Over bruggen met kokervormige liggers, door Wil-
liam Fairbîiirn. (O. van Diesen). (J- l̂aat J). 
jSieuAve gaswerken te J lamburg, door Will iam Lind-
ley. ((i. van Diesen). (Plaut J). 
J)e \vater\verken en vergaderkommen van de ^lan-
ehester-]\laatschappij. (J . van vStralen). 
llet zetten van tanden oj) raderen. (IMaat II) . 
Kaderwerk met houten tanden. (Plaat II). 
Stoomtuig met volledige uitzetting werkende, door Ja-
mes Samuel. (11. Linse). (Plaat I I ) , 
(îegalvaniseerd ijzer. (J. Ticbret), 
Hlektrische telegralie in Piémont. 
X'ienwe brug bij llochcster. 

Nadere mededeeling betrellcnde de koker-hangbrug 
over de rivier de Wye. 

Kirchwegers condensatie-toestel aan locomotieven. 
(Plaat 11). 

Peschrijving van de zamenstelling der seheeve brug-
gen in den spoorweg van Charleroi naar de Pran-
selie grenzen, door M. du Pre. (A. Ikud) . (Plaat 
111, IV en V). 

P>eschrijving van een stelsel van beweegkracht door 
stoomwaicens, toepasselijk op hellende vlakken, door 
^l . \u Malecot. (A. Paud). 

I landelwijze om de door middel van guttapercha geïso-

leei'de draden van teh^gralen met lood te overtrekken, 

waarvan j)atent is genomen door John (Jhatterto)), te 

l>irnungham, den »hun'j 1851. (A, P>aud). (Plaat 
V, lig.^ï). 

'» i 

X V l l . Hellend vlak op het lUackhill-Kanaal door James 
Leslie C. K. te Kdimburg. (Plaat V I , V i l en V l l l , 
ligg. 1—5). 

X V l l l . Draagbaar hefwerktuig. (Plaat \11I, ligg. O en 7). 
X I X . l>estrating der hoofdstad, door William Taylor. 

X X . Pereiding vau hout. 
X X I . Polygonaal architectuur, door Engelhard. (P. W . van 

Gendfe J . Gz). (Plaat V l l l , ügg. 8—10). 
X X l l . Twee merkwaardige bouwvallen in Pabylonie, door 

von Baux. (J. G. van Gendt, Jun*"). 
X X H L Holle gebakken steenen voor verwarmingstoestellen en 

vooral voor verwarmingsbuizen in broeikassen. ( J . G . 
van Gendt, Jun'). 

X X I V . Peschrijving van den wederopbouw des oostelijkeïi 
oevermuurs van het groote scheepvaarts-kanaal //Delia 
Madonna//, te Venetie, met santorinaarde. (J. (i. van 
Gendt, (Plaat I X ) . 

X X V . Spoorweg over den berg Cenis. (Plaat X — X l l ) . 
X X V I . i lonto i dek der Leinebrug bij llerrenhausen, door 

Krancke. 
X X V l l . Nieuwe amerikaansche spoorstaven van AVinslow, door 

I I . A. Ta])pe. (J. G. van Gendt, Jun^). (Plaat X I I I , 
lig. l- ;3 . ) 

Uittreksel uit de bcsclirijving van de brug over dc 
Saône te Lyon, door Perdiiiaud Seguin. l'A. Jîaud), 
(J'laat X T l i , ligg. 4—12). 
Elektrische telegraaf tussclien Engela)ul cn Ierland. 
Een spoorweg over liet ijs. 

A^'crbetering aan het peilwerktuig vau Ogden cn 
Ericsson. (Plaat X I V , Jigg. i—: i ) . 
(Jeoctroijeerde toestel van J . J . Ball, om scheeps-
booten te water te laten. (Plaat X I V , figg. 4—7) . 
l'aarden-geschut. (.1. van Stralen). (Plaat X I V , ligg. 
8—11.) 

X X V I If. 

X X I X . 
X X X . 

X X X I . 

X X X I I . 

X X X I I L 

X X X I V . 
X X X V . 

X X X V l . 
X X X V I I . 

I I I 

X X X I X . 

De elektrische tijdbol in het Strand. (J. van Stralen), 
(ieoctroijccrd zeekompas van kapitein AValker, 
Esq. (.f.'van Stralen). (Plaat X I V , ligg. 12—15). 
Greeuwich tijdseinen. — Wijze vau werking. 
Handleiding tot het aanleggen van riolen. (Plaat 
X I V , tigg. IG— 

. De telegrafische lijnen van dc wereld, door Dr. L. 
Turnbull. 

Octrooi voor verbeteringen in windmolens, verleend 
aan liichard Archibald Brooman, lid van de lirma 
.1. C. Bobcrisou and C». te Londen. (Plaat X V , tt2:<r. 
l—;]). 
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X l i . Verbeterd peillood, (Plaat X V , tig. 1;. 

X l i l . Over bet gebruik vaii verscliillciule mortels l)ij hei 
bouwen in zee, door l^H^urier en Vieat. 

X L l l . Tuntstuk met zelfwerkend zijstuk oj) den Maagden-
burg-AVitlenbergcr spoorweg. (Plaat X V , ligg. 5—7). 

Xl i l IT. Over de nieiiwe amerikaansclie spoorstaven, genaaind 
AVinslow-sporen. (Plaat X V , iigg. S—11). 

M i l V . ICanaal van dc Sonunc. X'erbctcring der bcrmsloot 
tusscln^n Abbevillc ei; Saint-Valery, door middel van 
c*'n basrsi'ervlot, door (>ambuzat. (Plaat X^ ' l 
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210 
317 
21S 
ill'J 
220 
22 i 
nn 

22:J 
221 
220 
220 
227 
228 
22!) 
2:30 

231 

232 

2:33 

2;«. 

235 
230 
237 

238 
23!) 
210 
211 
212 
213 
21.1 
21-5 

2 K; 
21.7 
248 

2 i y 
250 

251 

252 

253 
251 
255 
25(5 
257 
258 
25'J 
200 

Jhv. .J. U. T. Orlt. 
Jlir. .1. Ovtt van Schonauwcn. 
C. Oulslioorn. 
W . IJ. (Iverduyii. 
S. van der i'aauw. 
Jlir. (J. E. A. vau ranhuys. 

C. Tasteur. 
P. .! . B. de Percz. 
K . l i . rfeilicr. 
M. ('. '1. Piepers. 
A. C. Pierson. 

O. W . Pijtak. 
U . E. C. Plemp. 
,1. ^V. j\[. van dc Poll. 
\V. Post. 
A. .1. van Prehn. 
E. Prévinairc. 
S. Prince. 
(3. Proos. 
P. .r. dc Quartel. 
.Jhr. E. C. 15. llidder van llappard. 
\V. C. P. l?aron van llcedc van 
Oudtslioorn. 
K. van Kees. 
'A. lleijcrs. 
11. llcijndcrs. 
A. C. 'Jlculher. 
A. E. lleutlier. 
G. lleuvckaini). 
IJ. A. llcuvens. 
K. van ilijn. 

I , . llijsterijorgli. 

II. H'. liochell. 
A. J\I. C. Koest. 
T. llomcin. 

S. E. W . lloorda van Eysinga 

I I . S. J . llosc. 

W . N. llosc. 

C. Rosemeijer. 

][. llosemciier. 

W . C. L. iluijs. 

Jhr. 11. I I . O. Sandberg. 

.Ihr. O. van den Santlieuvel. 

E. .1. Sciiadc van West rum. 

.). Scliilfcr. 
C. J. van dcv Schalk. 

I 
1 

tt Maastricht. 

1 tr Vircc\\\. 

1 ff 's Gravenhage. 

1 tt Delft. 

111 ff Ticnden. 

I V tt 's Gravenhage. 

VU 11 iloozendaal. 

I V ff Oostindie. 

ft I V lircda. 

I ft llotterdam. 

I tt Amsterdam. 

11 ff Maastricht. 

ft I I I Goes. 

vil 11 Haarlem. 

tr I I I Arnhem. 

I tt Vlissingen. 

I tt Haarlem. 

V I tt Amsterdam. 

I tt Brcskcns. 

1 tt Assen. 

1 ft 's llcrtoü-cnbosch 

1 
1 
1 
// 
1 
1 
11 

Vil 

// 
1 

V I 
VI 
1 
IV 
IV 
I 

IV 
l\ 
ff 

I 
f' 

V I 
I V 

tl 

/ / 

/ / 

tr 

I V 
// 
// 
// 

I I 
V I 

ff 

ff 

1 
// 
ff 

// 
tl 

ff 
rr 

V I 
/ / 

TTI 
1 
ff 

\ 

Utrecht 

Utrecht. 

's Gravcnhngc. 
Appingadiuu. 
Delft. 
Delft. 

Delft. 
AVcert. 
ilpcTidain. 

's llertoü-^iïihosch. O 
's 1 Icrtogcnbusch 
llottcrdain. 
1 jccmvardcn. 
Oostiïidie. 
Zutpheii. 
llotterdani. 
Oostindie. 
Oostindic. 
Breda, 

j Maastricht. 
> Arnhem. 
' Zwolle. 
' Oostiuditi. 

Schiedam. 



s 

2(51. 
205 
2 on 

2(:7 

270 

271 
272 
27;J 

274. 

275 
270 
277 
27S 
27!) 

250 

251 

252 
28:3 

285 
280 
287 

2'.)() 

2!)1 

2U2 

2!l t. 

295 
2'.J() 
2!) 7 
2i)S 

29!) 
yoo 

301 

3 0 2 

3 0 5 

('. vScliofrur. 
W . (y. van Schicrbvand. 
P. Sclimitz. 
J . li. iSclineittcT. 
.1, A. Scholtcn Hz. 

Hcholten. 
W . Scholtcn. 
W . U. Scholtcn. 
A. J . Schouten. 
]\l. J . Schram, 
j). A. Schrctlen. 
.Ihr. I). G. Jlora Sicrama. 
A. Simons. 

G. Simons. 
.1. G. Singels. 
H. X. A. L. Slotcmaker. 

.1. A. Smith. 

.). (J. Yerhe^'c van Sonsbeeck. 

.). G. Brouwer Starck. 
W . (J. A. Staring. 

I . van fStavcrcn. 
C. van lier Sterr. 
1'. van der Sterr. 

ir . G. Stcuerwald. 
1'. Stevens. 
T. -). SticHjes. 

G. .1. van Stipriaan Luiscius. 
JM. J"). Graaf van Limburg Stirum.| 1 
T). J . Storm llujsing. 1 

Jlir, C. i\l.Storm vairsdravcsande. 1 
J . van Straaten. 
J . van Stralen. 

strootman. 
r. O . F. vStrilhe. 
Jhr. J . W . van Sypcsteyn. 
rl. F. Tannay. 
JIu". L. J . van Teijlingen. 
N. ]>aron (lansneb, genaamd Tc7ig-

^ I 
J V : 
I 

I 
! 1 1 

I. ! 
r ! 

m | 

I V i 
vu 
l i l 
I V 

I n 

I 

I I 

I 

I V 
I 
// 
l 

V I 
I 
// 
I 

V I 
I 

I V 

V 

vu 
I 

V I 
V I 
V I 
ii 

naircl. 

]\r (I. Tetar van Elven. 
J . W^ de Thomeze. 
S. Tierens. 
AV. (J. Timmerman. 

A. J . Tf. vau der Toorn. 
J . van der Toorn. 

A. E. Tromp. 

's CJ raven hage. 
Ooslind ie. 
Delft. 
Roermond, 
iiotterdam. 
Hotter dam. 
Turmerende. 
Amsterdam. 
I )ordrecht. 

ff 

ff 

/ / 

/ / 

I I r 

I 

I 

I 

I 

I I I 

tt 

J 

I I ; A lissingen. 
Leiden. 
I k^rgen-op-Zoom. 

I V I Doetinchem. 
Delft. 
Utrecht. 
Dordrecht. 
Oostindie. 
Delft. 

Sasseidieim. 
's Ciravenhage. 
Oostindie. 
Den Helder. 
Nieuwer-Amstel, 
Oostindie. 
.Maastricht. 
Zwolle. 
()oslindie. 
's Gravenhnge. 

/ / 

I 
/ / 

I I I 

/ / 

/ / 

ff 

VI 
ff 

tf 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

rf 

Delft. 
Deventer. 
Amsterdam. 

I I ' 's (iravciduii!;c. 
I . . ^ 

tf Nieuwediep. 
If Oostindie. 
I' \ Gravenhage. 
I i Amsterdam. 
V Ikeda. 

I 
// j Breda. 

// j Amsterdam. 

// : Kamj)en. 

// Utrecht. 

// Abcoude. 

f' i Amsterdam, 

n r i Nieuwediej). 

' Amsterdam. 

l \< 

:3l(; 
:317 

n i l ) 

Vrli) 

: i27 

»> O O 

331. 
335 
330 
337 
338 
33!» 
311) 
3 M 
312 

.) lo 

1 I 

'L Tromp, 
r . 11. Tronjp. 
D. J . Uhlenbeck. 
(i. 11. Uhlenbeck. 

E. A. Vaillant. 
Jhr. KG .B . de Vaynes van Brakell 
J . van der Vegt. 
A. van der Velde Cz. 
(j. J . Verdam. 
Jl . J . A. Verduchene. 
O. Verhagen. 
J . Verhoeven J'/. 
I>. E. Baron van Verschucr. 
P. Verschuur. 
\V. E. Versteeg. 
E. I L de Veije. 
J . van der Viinie. 
P. Visser Az. 
[\ van Vlissingen. 
P. van Volleuhoven. 
,1. E. 11. B. liaron van Voorst 

tot Voorst. 
P. E. G. Vreede. 
A. A. (>. de Vries Pobb(\ 
(J. J l . do Vries Kobbr. 
A. Vrolik. 
AV. de AVaal. 
G. Wagtho. 
i\l. A. van AValchren. 

J . A. AValdorp. 
J . M. C. van Waning. 
J . \V. B. Wardenaar. 
Is. Warnsinclv. 

(). IVaron van Wasseuaei' Gal wijck. 

Wellcnbergh. 
E. Wenckebach. 
N . JL W . S. Whitton. 
J . E. ter Winkel. 
J . W . Witsen Klias. 
1). L. Wolfson. 

:;i,r» W . .). Wolierbeok. 
I). Zocher. 

I I I 
II 
VI 
V 

IV 

111 
it 

I 
1 

I V 
V I 
I 
1 

IV 
V I 
I 

H I 
H I I '/ 
1 
VI 

ff 

tt 

n 

// 

ff 

VI 
ff 

ff 

ff 

h 

ff 

ff 

ft 

ff 

ff 

tf 

I 
I 
1 

H 
1 
VJ 
n 

I V 

I 

tf 

I V 
I 

I V 

f 
1 

V I 
1 
tt 

\ VI 
ft 

T 

tf 

tf 

// 

ff 

tf 

ft 

ft 

Oostindie. 
Rotterdam. 
Oostindie. 
Oostindie. 

Den Helder. 
Oostindie. 
Bols ward. 
Zierikzee. 
Leiden. 
Veido. 
Goes. 
Harderwijk. 
Arnhem. 
Muiden. 
Oostindie. 
Utrecht. 
J^'insenhai^e. 
Si ied recht. 
Auisterdaui. 
Oos l ind i i ' . 

ff 

v 
tf 

IV 

Breskens. 
Oostindie. 

1 laarlem. 
Amsterdam. 
Utrecht. 
Arnhem. 

Delft. 

()ostindie. 

// Arn hen). 
V I Apeldoorn. 

Oostindie. 
Amsterdam. 

's Hertogenbosch. 
Utrecht. 

's (iravenhage. 
Oostindie. 

Gravenhage. 

, Amsterdam. 

" I Oostindie. 
V i 's(iraverdiaj:;o. ij 
f I laarh^n. 



f 

VE IU ;A l )KR IN ( i 

VAX M R KONIXKLÜK INSTITUUT VAN LNGKMKUILS, GFJIOUDI^X IX LIKT 
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IHXGSDAG DKX SLIRTKMIIKLL 1 8 Ü 2 . 

'regenwoordig: K. W . (Jonrad, voorzitter, Simons, Staring' 
Storm l̂ nvsin««- van der Kun en van Oordt, leden van den raad; w O ' 

du leden: Adriani, Bleekrode, \V. F. del ('ampo genaamd ('amp, 

Coheii Shiart, (i. A. de (leus, lloyer, Lobatto, van der MeiJ , 

Overduyn, A. (J. lleuther, W. i\. Rose, Schmitz en Singels; 

en de buitengewone leden: Th. Elecknianu, Tost, Wagtho en 

AVolterbeek. 

De notulen der vorige vergadering, van den J r)*'̂  " .lunij , worden 
gelezen en goedgekeurd. 

Sedert die vergadering, is door het Instituut ten geschenke 

ontvangen : 

a. A'an Zijne j\lajesteit den Beschermheer: 

1. llapiiDrt der conivussie ^ bevoeaul lot het opnialcen van een 

verdüij aaiujaaude de tentoonstellintj der voonrerpen van nijverheid 

Ie Aniheni, 

Het rekenwerktuig, genaamd ylr/th/no/nètre, van den hetn' 

Thomas, met eene Jlundleldiufj tot het <j<djruik van dat werktnlg, 

/A Van den Minister van Oorlog. 

1. Naamlijst van Ijoekwerken ^ sedert den \ Jannarij tot en met 

nltlnio Junlj .1S52, oj) nlemo in de Inhilotheek van het Ministerie 

van Oorlotj ontvangen. 

De bladen n\ oo en I J , Ziitphen en Aalten., van dc Topo-

grafische kaart ran Nederland, op de schaal van 1 : 50 000. 

c. Van den Minister van Bijinenlandschc Zaken: 
1. Kaart van de hoofdrivieren van het rijk, serie de Jloven-

Maas, blad 1 (anne, blad 5 l)erg en blad »Stockum, 

Prograinnie of organization of the Soiithsonlan fnstltidlon, 
\ 



ä. Van het genootscliap van vrienden van wetenscliapnen, let-
teren cn knnstcn. tc ^Maastricht: 

Jaarbueh vuor het hertoijdom Liinfjurg, darirgang 1852. 

e. Van het Amstenlamschc departement der lYederlaiids^ 
schapj)iJ ter bevordering van Nijverheid: 

1. Jlet tweede cn derde stuk van het XV^^^ deel van het Tijd-
schrift der maatschaj)pij. 

2. Jlupport der commisüe, henoernd tot het opuKahm van een 
vershüj aauijaande de tentoon stellimj der voorwerpen van v ij verheid 
te Arnhem, 

./; Van Tcylers tweede genootschap: 
Tweede gedeelte van het stuk der VerhandeUnfjen. 

ni het lid J). van den Bosch: 
1. Nominaal vermogen van lagendrnlc-sloomwerlctnirjen, in paar-

denk rächten gespeclficeerd door I). van den r>osch. 

2. Praktijk-tafelen, ten dienste van stoomwerktnigkundi/jen, Aoox 

1 ) . v a n d e n IJOSCII . 

0. Verklaring van het stoomwerktuig, door D . vau den Boscli • 

derde, geheel omgewerkte en vermeerderde, drnk, 

h. Van het lid A. J. i L van der Toorn: 

Iets over het zeewater, door A. van der Toorn fafgedrukt uit 
dc Algemeene Konst- en Letterhode n^ 10 cn 17 van het jaar 1852) 

benevens een overdruk van de daarbij behoorende tafel. 

1. Van het lid van der Kun : 
1. Tahlcanx sjjnoptiiines des recettes et danenses des chemins 

de f er de Vétat, 1850. 

2 . Beschrijving en afbeelding der kokerliggers, bestemd voor de 
bruggen over de SamJjre, tnsschen Charleroij en Namen, in den 
•r ijksspoorweg. 

J>estek en vier teekeningen van eene brug over de Maas, te 
Anden ne. 

k. Van het buitengewoon lid J . van der Toorn: 
n . 1). lUlchlcr, over de weinige vordering der bouivkunst in ons 

vaderland, 
L V an het lid C, dc Groot: 
Natuurkundig tijdschrift voor Neerlandsch Lidie, eerste jaar-

gang 1850. 

m. Vau het lid G. A. de Geus: 
Twee cxemjilaren van de algem.eene tafel van weerkundige waar-

nemingen, gedaan op den hnize Zwanenburg, gedurende 1851. 

n. Van het lid C. Schcflcr: 

Plan eener geregelde driemaandelijksche pakketvaart, tnsschen 
Nederland en Java, 

O. Vau den heer van "t llaa/f: 

Tijdschrift voor den handwerksman en het fahrijkwezen in Neder-
land, 2^^ deel, 7 , 8 cn 0. 

1. Dc voorzitter leest cenigc opmerkingen, door het lid P. 
Schölten medegedeeld, wegens het gebruik van schrocfpalen bij 
funderingen. (Bijlage 1.) 

l iet lid G. A. dc Geus zegt, dat hij bij llalfw^cg steeds voort-
gaat, met het beste gevolg schrocfpalen te gebruiken, en noodigt 
dc leden uit dit werk tc komen zien. i\Icn is thans bezig met 
liet inschroeven van dennen bcschoeijingpalcn, vaji zeven tot acht 
ellen lengte, en heeft er tot dertien stuks daags met acht man 
ingebragt. De arcliitckten Nicola cn Post, van Arnhem, hebben 
naar de haiulelwijs tc Halfweg vernomen, om die toe tc passen 
bij het funderen van een gebouw. 

Het lid Post bevestigt d i t , doch voegt er bij dat men daarvan 
heeft afgezien, omdat men oiikundig is vau het oogcnblik waarop 
men voldoende zal hebben ingeschroefd cn wegens iiet gebrek aan 
ruimte, voor het roudbcw'cgcn der hcfboomen die op den schroef-
j)aal werken. Het kwam cr op aan, in een bcstaanden toren van 
liet kasteel Moijland bij Kleef, een steencn trap op tc metselen, 
waarbij geen plaats genoeg was om de palen te kunnen in-
schroeven. 

Dc voorzitter maakt dc opmerking, dat gebrek aan ruimte geen 
afdoende reden behoeft tc zijn om dc schrocfpalen niet toe tc passen, 
dewijl ze in dat geval zeer v/cl door een halveii of een kwart-slag, 
of een meer of minder deel van een' gcheclcn slag, kunnen inge-
schroefd worden. 

2. Door het lid Slotemaker is ingezonden dc door hem beloofde 
mcdcdecling wegens dc stoomvaart op dc Wolga (1). Dc voorzitter 
leest dit stuk, cn dc leden bczigtigcn dc daarbij overgelegde tee-
keningen. (Bijlage 11 en pL 1 cn II.) 

Een door het buitengewoon lid J . van der Toorn ter bezig-
tiging gezonden opisometer, wordt ter tafel gcbragt, met de be-
schrijving en bcoordccHng, bczievens voorstellen tot verbetering, 
door den inzender daarbijgevoegd. (l)ijlagc l i l enpl. U I , fig. 1—:3. 

Vele Icdcu kennen hel werktuig reeds bij ondervinding, en 
roemen het wegens zijne eenvoudigheid cn bruikbaarheid. Ecnigc 
oefening en oplettendheid schijneu dan ook verdere verbeteringen , 
waardoor het zamengcsteldcr cn kostbaarder zou worden , niet ge-
heel wenschelijk tc m.akcn. 

Terwijl dc vergadering voor cenigc oogcnblikkcn geschorst ia, 
vertoont het lid. Ovcrduyn een opisometer, bij den heer Kipp te 

( l ) Notulen 11851/52, blad/. 101 
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Delft verkrijgbaar, en nog kleiner cn handelbaarder dan dc ter 
tafel gebragte. De jn'ijs daarvan is ongeveer drie gulden. 

4. voorzitter oj^ent de vergadering weder met dc lezing van 
cene door het lid J^inse ingezondene aanvulling zijner bijdrage 
over de azijubereiding, in de vergadering van November des vorigen 
jaars medegedeeld (1). (j]ijlage LV.) 

.j. Uit de programma's der llollamlsche maatschappij der AVetcn-
schappen, cn van de Nedcrlandsclie j\faatschappij ter bevordering 
van Nijverheid , wordt der vergadering medegedeeld hetgeen kan 
geacht wordcji binnen den kring der bemoeijingcn van het Insti-
tuut te vallen. (I>ijlage V en V I . ) 

(). Dc voorwerpen, door de afdceling Oostelijk Java ingezonden 
cn reeds in de vorige vergadering van het Instituut vermeld als 
toegezegd, zijn ter bezigtiging gelegd en worden door dc leden 
met aandacht bezien en met den inhoud der mede overKclei^de 

O O 
aanteekeningen vergeleken. (Bijlage V i l en pl. H l , lig. 1<—7.) 

De ontvangen voorwerpen zijn: 
vier blikken bussen met cemeiitpoeder; 
twee blikken bussen met gebrande stcencji; 
drie ilesschcn met gebraiul cement, in poeder; 
eene llesch met gebrand cement, in stukken; 
zevenenveertig verbroken proefstaven, gcnunnnerd volgens de 

tafel a der aanteekeningen; 
elf verbroken proefstaven, geinnnmerd volgens de tafel ó; 
tien niet verbroken parallele])ii)eda, als ])rocf; 
zeven niet verbroken stangen, voor de uitrekking, als proef; 
een intkoker en een vaasje, van cementstecn; 
een waterdigt bakje van ccnjcnt; 
een toestel voor de ])roeven; 
een schroevendraaijer; 
een groot cn drie kleinere betonblokkoii; 
een toestel tot het vormen van proefstaven ; 
cene proef tras, van Blitar; 
eene proef cement, van Kebroon; 
ongebrande steenen, van tJoenong Saharie. 

7. l iet lid Staring deelt mede dat, door tusschenkomst van 

Z^ M\ gezant te Weenen, bij dc regering eene aankondiging is 

ontvangen wegens een peilwerktuig, door den uitvinder Öamonor 
geuoetnd. De aankondiging geeft geene bijzonderheden wegens de 
inrigting en bet gebruik van het werktuig, doch verzoekt de spreker 
die te mogen voorlezen om aan het verlangen van den inzender 

te voldoen. (Pnjlage V U L ) 

8, De voorzitter deelt der vergadering mede, dat liet programma 
is ontvangen van de kommissie voor de internationale ruiling van 
voorwerpen van wetenschap cn kunst. De raad van bestuur heeft 
besloten aan den wensch der kommissie tc voldoen, door vijf exem-
plaren der door het Instituut uit te geven werken voor de inter-
nationale ruiling af te zonderen en van de vroeger nitgegcven 
stukken eveneens het beschikbare voor dit doel tc bestennnen. 

0: Van den minister van Biinienlandsche Zaken is een exemplaar 

ontvangen van het programma der Hitiithsonian LnHitution tc 

AVashington, hem door de goedheid van den luitenant ter zee 

M. I I . Jansen ter hand gekomen. (Bijlage IX.) 

10. Van denzelfden minister zijn stalen ingezonden van verlakt 
teekenpapier, hem door den boekhandelaar AV. Jiingst, te Lingen, 
aangeboden Volgens de opgavcji van doi heer J iingst is dit papier 
bijzonder geschikt tot het vervaardigen van zee- cn landkaarten, 
daar het lak daaraan cene groote stevigheid en duurzaamheid bijzet, 
terwijl het krimpen en uitzetten van het papier geheel belet wordt. 
I n Hannover is aan dit fabrikaat een patent verleend, en wordt 

het papier veel tot veldwerk gebruikt. 
De ter tafel gebragte stalen worden bezigtigd, doch vinden over 

het algemeen weinig belangstelling. 

(1) Xülulcii 1851/32, bladz. 

11. De voorzitter zegt dat de raad van bestuur in overweging 

heeft genomen de middelen te beramen tot liet houden cener alge-

meene tentoonstelling van teckeningen en modellen, bij gelegenheid 

der vergadering van Juni j 18.j;3. Zoo het denkbeeld bij de leden 

'ingang vindt, zal dc raad op den ingeslagen weg voortgaan cn later, 

indien dc zaak uitvoerbaar bli jkt, deswege een voorstel doen. 

Door sommige leden worden de bezwaren aangewezen, die tegen 

de verwezenlijking van dit denkbeeld schijnen te zullen rijzen. 

De vergadering verklaart zich nogtans met de hoofdgedachte te 

kunnen verecnigen, zoodat dc raad zal voortgaan met de behan-

delin^T dezer zaak. 
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12. Dc voorzitter vertoont de verschillende soorten van porcc-

leinen isolatoren bij den rijkstelegraar in gebruik en stelt van 

elke soort een monster ter beschikking van liet Instituut. 

Dc baken van verzinkt ijzer, waaraan de telegraafdraad komt 

te hangen, worden, met een mengsel van vijf deden gesmolten 

zwavel en een deel gestampt en iijn gezift ijzerboorsel of vijlsel, 

in den porccleincn isolator vastgegoten. Men heeft bier te lande 

ook beproefd dc haakjes in de isolatoren Ic bevestigen door middel 

van portlandcement, en is daarin zeer goed geslaagd. Van beide 

\vijzen van bevestiging wordt een monster overgelegd. 

13. Door liet lid Storm Duysing is ter bezigtiging gesteld het 

model, op een tiende der natuurlijke grootte, van eene waterkeering 

met puntdcurcn, volgens eene nieuwe door hem ontworpene zamen-

stelling, waarbij de zwaljjcn en waterdigte vloeren boven en be-

neden dc waterkeering worden bespaard. De mondelinge verklaring, 

door den ontwerper gegeven, is nader door hem in eene nota op-

genomen. (Bijlage X en pl. I I I , fig. 8—10. 

11. Door het lid van der Kun cn den voorzitter 7jjn ecnigc 

aanteekeningen verzameld, wegens dc toepassing van verschillende 

middelen om het timmerhout tegen bederf te bewaren. 

Deze stukken zullen oj) den voorgeschreven voet door den raad 

van bestuur onderzocht cn liet daarvan tc ' 

paald worden. 

maken gebruik be-

15. Op gelijke wijs zal woorden gehandeld met eenige aantee-

keningen, wegens het gebruik van metselspecie en steenen bij watcr-

dii'-tc werken, door J . (J. W . M. V. G . te Dordrecht ingezonden. 

1(). De leden van der Kun cn N. Jlose belasten zicli, op 

verzoek van den voorzitter, met het opnemen der stemmen tot het 

ballottcren der nieuwe leden. Deze worden met alii-emeene stemmen O 
aangenomen, zoodat tot gewone leden zijn benoemd: J . van Sta-

veren, kapitein-ingenieur te Batavia, J . O. Stn'lbe en A. G. 

van Krieken, suikerfabriekauteu iii Probolingo, en 11. de Bru i jn , 

^vaarnemend ingenieur van den waterstaat, te Soerabaia, en tot 

buitengewoon l id: N. iL. l lenket, opzigter bij dc Ovcrijssclschc 

kanaalmaatschappij, tc Zwolle. 

17. Als kandidaten voor het lidmaatschap, om in dc vergadering 

van den «November tc worden geballotteerd, zijn opgegeven, tot 

gewone leden: A. Meis, kolonel der artillerie; 11. A . L . Bousquet, 

luitenant-kolonel der genie; N . i l . W . S. Whi t ton , majoor der 

artillerie; L . W . Iki jerinck, majoor bij den staf; J . Groll , lui-

tenant ter zee der eerste klasse; D , L , \Volf«oïi, luitenant ter zee 

der tweede klasse; J . G. A . Kempccs, eerste luitenant der artil-

lerie, alle te Batavia; J . V. Casperz, eerste luitenant der genie tc 

Palembang; F. van Campen, algemeen opzigter van het heemraad-

schap van den Amstel en Nieuwer-Amstel, te Oudcr-Amstel, \V. 

F . Versteeg, eerste luitenant der genie, op Java, en Otto Verhagen , 

hoofd-directeur der maatschappij van meekrapbereiding in Zeeland 

cn lid der provinciale staten, te (]oes; terwijl tot buitengewoon 

lid is voorq-esteld W. van (iendt J G z . , elève-arcliitekt, tc Utrecht. 
O ' 

I S . Het lid M . G . Beijerinck heeft verklaard, met liet einde 

van het tegenwoordig instituutsjaar, van het lidmaatschap af te zien. 

Daar niets meer aan de orde is, bedankt dc voorzitter dc op-

gekomen leden voor het bijwonen der vergadering, die daarop 

door hem wordt gesloten. 

Aldus vooi 

I dâ ^̂  den November 1S5 

...dezen en goedgekeurd in de v e r g a d e r i n g van dings-

< 

G. SIMONS. 
Vicc-l*rosiclciil. 

STAKING, 
Sek rel a ris. 
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Dc lieor (L A. tic Geus geefl ous in cle vergadering van deu 
10 1'ebruarij 11. eene vergelijking van kosten tnssclien ingelieyde 
cn ingeschroefde palen;— eene vergelykiiig die zeer in het voordeel 
der laatste uitvalt. Deze hesparing van kosten , / r e e d s , voor 
palen van i> a 7 ellen, /oude zeker aaninerkeh k schynen op palen 

van 12, 11, 1() ellen en sonityds langer, zoo als \vy in ons overigens 
gezegend vaderland niet zeldzaam behoeven, om onze gebouwen 
daaro]) te doen dragen. ATaar het is juist die besparing van kosten 
die mij aanspoorde over de zaak zelve eenigermate te denken, 
en myne meening omtrent schroefpalen voor ibndeeiingen uiteen-
tezetten. 

Itezuiniging is thans het wachtwoord; Die dit woord niet kent 
of gebruikt, hy behoord niet tot de tegenwoordige tyd; en hoe-
zeer ik ongaarne zoude zien dat men my beschouwde, als tot die-
geene te beliooren die dat woord hebben weggesehrapt en daarvoor 
verkwisting in de ])laats gesteld, zoo komt het my toch raadzaam 
voor, waar het, het fondeeren van gebouweu geldt, de bezuiniging niet 
al te si)oedig te raadplegen als wy ons neder zetten om een ont-
werp optemaken. 

De bouwheer, leest de cyfers door de Heer de G. aangegeven 
met welgevallen, on denkt niet zwaar over de voorwaarde aan het 
gebruik der schroefpalen voor fovideeringen verbomlen. 

De bouwmeester beziet die cvfers uit een ander oogpunt, en 
voor zoo veel hy geen onvoorwaardelyk voorstander van schroef-
palen is, verheugd liy zich, dat er eerst eene formule moet worden 
uitgevonden die het draagvermogen van ingeschroefde palen aan-
geeft, alvorens de heystellingen ontvolkt en verlaten, tot de oude 
tvd :»'aan behooren. 

D 

jMaar ter zake. 
De Heer dc G. s])rcekt van palen z\ âar oO by 30 duim lang 

11 a 7 el, de houtsoort wordt niet opgegeven; dit doet ook trou-
wens niet veel af; maar by vierkant beslagen palen van zoo geringe 
lengte by eene niet (Uiaanzienlyke zwaarte is het te verwachten 
dat de top of punt niet veel minder zwaar zal zyn dan de kop 
of het boveneinde. Aan zoodanige top laat het zich begrypen dat 
de mogelykheid bestaat eene niet ondoelmatige schroefdraad te 
hakken. — Anders is het, met dc palen die men voor fondeeringcn 

gebruikt, deze, zwaar gewooidyk iiS a oO duim middelyn op 
eenige afstand van de kop, worden als zeer lyvig en gevuld be-
schouwd indien ze 1:1 duim aan de top meten. Moet nu over de 
oppervlakte van eene zoo weinig middelyn hebbende cylii\(ler een 
schroefdraad gehakt worden, dan zal de kern zeer luttel worden, 
en het minste beletsel in de grond is voldoende om de schroef 
aftcdraaijen. 

l let getal arbeiders om fondeeringspalen inte schroeven (de moge-
lykheid daartoe aannemende) zal niet zoo gering wezen dat de 
kosten evenredig blyven met die, welke de lieer de G. heeft waar-
genomen. Jloe moet de paal geregt worden? natuurlyk niet door 
middel van een heystelling, maar wel door middel van een schrank, 
die hoofdzakelvk daarin van de hevstellinjiC '̂̂ d verschillen dat er • » O 
geene loopers of leyers aan zyn, maar overigens evenzeer van tuy-
touwen als anderzins zal moeten zyn voorzien. Iloe wordt de paal 
loodregt gehouden ? de stand van de heystelling die anders daartoe 
veel bydraagd kan het niet; dit zal dus moeten geschieden door 
kop touwen, maar in plaats van twee, zoo als gewoonlyk by het 
hcyen, zullen er by het schroeven in den regel vier moeten zyn, 
en alzoo op dit punt vermeerdering van personeel. Om een paal 
te loppeïi (overeind te zetten) zal het getal werklieden voor het 
schroeven niet veel minder kunnen zyn dan voor het heyen, en 
de kosten voor het maken der schroefdraden door den Heer dcG. 
vernietigd tegen de kosten voor de heystelling benoodigd, zullen 
hier in rekening moeten worden gebragt om reden wy wel de 
heystelling missen, maar daarvoor eene andere hebben om de palen 
te toppen. 

Verder beschouw ik de schroefpalen voor fondeeringcn als zeer 
gevaarlyk. Men wil eene formule vo(n' hun draagvermogen. Wy 
hebbcji er eene voor ingelieyde ])alen. j\laar wie is er die op die 
iormule altyd afgaat. De man van oinlervinding ziet en hoord aan 
de val van het blok, hoedanig byna de paal stand is, zal men 
dit kunnen zien bv eene draavende bewe^nuL? — . » O O 

I k stel my voor, en de ondervinding van den Deer de (i. be-
vestigd die voorstelling5 dat men by het schroeven juist het om-
gekeerde zal waarnemen dan by het heyen, hoe minder de schroef-
paal zakt, hoe slapper; hoe meer hy zakt hoe beter de grond. I k 
laat het gaarne aan de \vcienschap over, gegevens optezameleu 
die geacht kunne]i worden geschikt te wezen, eene in alle gevallen 
en onder alle omstandigheden doeltrelleiule formule te kunnen zamen-
stellen om het draagvermogen van eene ingeschroefde foiuleerings-
paal te berekenen. 

botterdam 5 Juny 1S52. 
P. Scnoi/r3:x, 

L. K. Insl. I. 
»•«-(XX 
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l H J L A ( i E Jl. 

STOOMVAAICT OP DE WOLGA KN KAMA, IX UUSÏ>ANI3. 

(Zie plaat I. en 11.) 

])e zucht oin ook iets bij te dragen tot bereiking van het schoone 
doel van dit Instituut, en de belangstelling, welke men hier alge-
wcen toont in zaken van iinlustrie en handel, vooral wanneer 
daardoor de Nederlandsche goede naam steeds meer wordt ver-
breid, hebben mij het voornemen doen opvatten, door dezen weg 
U bekend te maken )net het doel en de werkinir dezer stoom-

O ^ 

vaart op dc rivieren in 'Rusland, welke ik dc gelegenheid gehad 
licb te lecren kennen, doordien ik sedert 1817 bij de invoering en 
uitbreiding dier onderneming ben werkzaam geweest. Het zal 
evenwel geen tegenspraak lijden, dat, al is men met eene zaak nog 
zoo goed bekend, het dan toch nog eene zware taak blijft, om 
daarvan iu geschrifte een juist cn duidelijk overzigt te leveren. 
Het moeijelijke hiervan volkomen besefrende, zoude ik haast mijn 
voornemen liebben laten varen; doch ik hoop te mogen vertrou-
wen op de welwillende beoordeeling der leden en zal mij reeds zeer 
gelukkig achtc]], wanneer deze proeve slechts cenigzins aan het 
doel mag beantwoorden. 

Alvorens echter over te gaan tot de dadelijke beschrijving der 
stoomvaart, is het noodig U kortelijk bekend te maken met: 

1. De voortbrengselen en handelsartikelen, die op de liussische 
riviercji vervoerd worden. 

2. De middelen van vervoer, voor de invoering der stoomvaart, en 
3. A'olgt dan de beschrijving van de stoomvaart zelve, het 

bouwen der schepen en de exploitatie met de gevolgen van dien. 

J. llmuldsarLiJcelcn, 

He handel in Ruslaiul onderscheidt zich, zooals hier te lande cn 
elders, in groothandel en klciidiandcl. JJe laatste wordt gedreven in 

of kleine winkels, en bazaars^ zijnde groote winkels of maga-
zijnen , somtijds bestaande uit ccn aantal kleine winkels, onder ecu 
dak vcrecnigd. J)e groothandel, of beter uitgedrukt de liainlel in groote 
lioeveelheden, concentreert zich op dc zoogenaamde jaarmarkten iu 
dc hoofdsteden der ])rovincien ; deze hebben dezelfde strekking als 
vroeger onze kermissen en worden door de'Russen ook jaarmarkten 
genoemd. Van deze jaarmarkten is de voornaamste die van Nicini Nov-
gorod, eene stad van OOi) inwoners, gelegen iji het midden van 
Éuropisch Ivusland, aan de AVolga, daar, waar de Oka zich in deze out-
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last. Deze jaarmarkt, zeg ik, is de voornaamste, omdat daar mucr zaken 
gedaan worden dan op de andere; immers werd er in JSH) , volgens 
statistieke opgaven, verkocht voor eene waarde van 40 511^151 
zilver-roebels (ongeveer/90 000 000) en aangevoerd vof)r 55 507 
zilver-roebels [ f 110 000 000), welke sommen alzoo de belangrijkheid 
van dezen handel, gedurende een tijdvak van zes weken, van half 
Augustus tot het eiiul van September, aantoonen. 

Dewijl het crcdiet in den handel daar slechts bij name bekend 
is (1), zijn de verkoopers verpligt hunne waren, en de koopers hun 
geld, mede te brengen. Alzoo ziet njen er Anneniers met wijnen en 
vruchten; Perzianen met zijden cn tapijten; kooplieden uit het 
noorden met ruw ijzer cn koper; fabrikanten uit het zuiden met 
wapens en koperwerk; ook van de Zwarte zee wijnen en vruchten ; 
thee in groote hoeveelheden, door Siberië uit China; kolïij van den 
kant van Arabic. Van Moskow, St. Petersburg en het buitenland 
worden verbazende massa's artikelen van weelde enz. aangevoerd; 
Hollandschc kaas, haring en linnen zijn er zeer gezocht en worden 
tot goede prijzen verkocht; ook onze iiuligo is er voor de laken-
fabrieken gewild en vindt in den laatsten t i jd, door dc zorg van onze 
vertegenwoordigers aldaar, zeer veel aftrek. Dehalve dit alles worden 
er nog vele andere artikelen verhandeld, als pelswerken, leder, 
koren, talk, hout, enz. te veel om hier alles te vermelden. 

Al deze koopwaren worden verzameld in magazijnen, die daartoe 
gebouwd worden op eene laiultong tegenover Nicini Novgorod 
aan de overzijde van de Oka; waarover dan voor dien tijd dc 
gemeenscha}) wordt onderhouden door middel van cene schipbrug. 
J)eze landtong wordt, even als alle lage oevers, in het voorjaar over-
stroomd; waarom dan ook deze geheele iin'igting, welke eene stad 
genoemd kan worden, van houten huizen, winkels, nnigazijnen, 
koilijhuizcn, schouwburgen, logementen, cjiz. elk jaar moet worden 
opgebouwd cn afgebroken; slechts een groot regelmatig vierkant gebouw 
van steen, waarin het paleis van den gouverneur, de voornaamste 
winkels en het bureau van politie gedurende den jaarmarkttijd, en 
de kerken, waaronder eene iMahomedaansche, blijven staan. 

Behalve de gewone politie wordt de orde gedurende dien t i jd , 
als wanneer de bevolking van Nicini Novgorod meer dan verdub-
beld is, gehandhaafd door een regiment kozakken; groote ongere-
geldheden hebben er dan ook zelden plaats. 

2. Orule vervoermiddeleiu 

Voor on na den jaarmarkttijd w o r d e n er alzoo vele goederen naar 

en van Nicini Novgorod vervoerd, zoo te land als tc water; iu 

(1) Ten niinslc wat de Azialen aanijaai 



den zomer is evenwel het vervoer tc huid zeer oiibeduideud, ter-
wijl de rivieren cn kanfilcn in JIusland een schat van waterwegen 
aanbieden, die dc gcmeenscha|j gemakkelijk maken. Van deze alle 
zijn zeker de AVolga en dc daarin uitstroomende Kama, voor 
den handel dc belangrijkste cn op die rivieren is ook uitsluitend 
de groote stoomsleepinrigting begonnen. 

iJe voornaamste stapelplaatsen voor produktcn en handelsartikelen 
zijn: Astrakan, voor den Aziatischen handel; Ribinsk, voor den 
handel in koren en andere voortbrengselen uit het binnenland;en Perm, 
aan het boveneinde der Kama, voor dc voortbrengselen van Sibcric 
en den (Jhineschen handel door dat land. Van deze plaatsen werd 
alles naar de jaarmarkt cn terug vervoerd met verschillende soorten 
van vaartuigen, doch meest door eene soort van zeilschepen, Ua-
schiva genaamd; deze schepen zijn van cenen slechten vorm cn ruwe 
zamcnstclling cn veel tc zwaar gebouwd voor dat vaarwater; zij kunnen 
een groot vierkant zeil voeren , wanneer het voor den wind gaat, cn 
hebben 80 tot 100 man equipage aan boord, die bij ongunstigen 
wind het geladen vaartuig, somtijds ecnigc honderd uren ver, tegen 
stroom, moeten optrekken. Stroomafwaarts worden zij geroeid met 
groote riemen; zij hebben veel overeenkomst met dc afbeeldingen 
der vaartuigen van dc vroegste tijden der scheepvaart. 

Voorts geschiedt het vervoer door cenc andere soort van platboomde 
schepen,zonder zeilen, genaamd paardenmachincs, omdat zij door j)aar-
den gedreven worden ; vele hebben aan boord een honderdtal paarden , 
waarvan cr steeds Û) te gelijk in ecu molen loopcn, ten einde een 
zwaar ankertouw van 1000 el lengte oj) tc winden. Terwijl dit 
geschiedt, wordt een aiuler anker, met een kabel van dezelfde lengte, 
vooruitgcbragt cn zoo vervolgens, waardoor men eene snelheid 
verkrijgt van 5 tot O uren gaans afstand, in de 21 uren wcrkcns. 
Deze machines zijn, nu ruim zestig jaren geleden, daar ingevoerd 
door cenen IVanschman , met het doel om groote lasten tc vervoeren. 
Dat doel is dan ook wei bereikt, want het schip zelf, waarop zich 
tic paardeiniiolen bevindt, wordt beladen , even als nog l of 5 andere 
groote plaiboomde vaartuigen, die daaraan cn onderling met trossen 
verbonden worden, tc zamen met eene lading van ongeveer 3 000 
lasten koren of andere koopwaren; doch de snelheid is, zoo als 
boven is aangemerkt, Z(k) gering en de kosten zijii zoo groot, omdat 
de schepen slechts eene reis gedurende het gehcele saizoen kunnen 
doen, dat deze manier toch, even als die met dc slecht ingerigte 
zeilschepen, een zeer nndcelig vervoer oplevert. Dientengevolge 
Vvordcn cr, na de goede uitkomsten, die men met dc stoomslccpvaart 
liceft verkregen, gecnc van dc gezegde schepoi meer gebonw^d. 

A^elc andere soorten van vaartuigen zijn hier voor het vervoer van 
koopmansgoederen in gebruik; doch deze zijn zoo onbeduidend, 
wegens hunne slechte en ruwe constructie, dat ik eene beschrijving 
(laarvan als i:»-chccl )uitlcloos beschouw. 

:3. Htoomvaari. 

i 

OprUjihuj der stooiusleepdienst. 

Na het voorgaande, viel het al dadelijk in het oog, dat bij een 
zoo belangrijk goederenvervoer en zulke gebrekkige middelen, 
eene geregelde stoomvaart cenc zeer wenschclijkc cn licilzanic wer-
king op den handel moest uitoefenen; wet waren cr dan ook reeds 
cenigc kleine stoombootc n van 2 l tot 00 paardenkracht aanwezig, 
doch ten gevolge van onkunde en wegens gebrekkige zamcnstclling, 
deden zij slechts zeer onbeduidende diensten. De eerste gercgehlc 
stoomslcepdicnst op dc Wolga en Kama werd opgcrigt door 
den heer C. lirintgen, die met veel moeite er in geslaagd is, 
de kapitalisten het w^enschclijkc van zulk cenc onderneming proef-
ondervindelijk tc bcw^ijzen; daarna heeft zich cenc maatschappij 
van actiehouders gevormd, die onderling cenc directie van vijf leden 
licbbcn gekozen, welker zetel tc St. Petersburg is. 

liet boitwen der schepen. 

Toen deze maatschappij gevestigd was, werd, iia het nemen van 
dc noodigc j)roeven, besloten tot het oprigten eener werf, nabij 
Ribinsk, voor den bouw der noodigc stooinbootcn cn gocdercn-
schepcii. Eene kaart van deze werf heb ik de eer hierbij over tc 
leggen (Plaat 1, tig. 1.) 

Dij het bouweii der scliepen waren verschillende mocijelijkhcden 

te overwinnen; vooreerst is het vaarwater in dc Wolga op vele 
plaatsen zeer door droogten oi rotsachtige gronden belemmerd, 
w^aarom de schepen slechts weinig (liei)gang mogtcn hebben, en om 
de grootcrc snelheid, welke men voor het vervoer wenschte tc berei-
ken, waren cr natuurlijk goedcrcnschcpcn noodig, van veel betercïi 
vorm cn constructie, dan die, welke vroeger gebruikt werden. 
Tot bereiking van dat doel, ontbrak het in die strekcji vooreerst 
aaii bekwame werklieden cn dc noodigc materialen Hoewel het 
grcenen- en vurenhout daar zeer goed en goetlkoop is, kan men 
eikenhout slechts zeldzaam verkrijgen, terwijl het noodigc kromhout 
daar te lande, met uitzondering van rcgthockigc knieün, in het 
geheel niet tc vinden is. Daarom was men genoodzaakt, met groote 
kosten, cenigc werklieden uit llollaiul te laten komen, die later 
evenwel voor het grootste gedeelte teruggezonden werden, en, wat 
dc materialen betreft, zich zoo goed als mogelijk tc behelpen. Wel 
werden dc eerste stoombooteii met hare machines tc Pijcuoord bij 
llottcrdam, in liet etablissement der ncderlandschc stoomboot-maat-
schappij , van ijzer gebouwd; doch zij moesten toch daar ter plaatse 
woorden afgewerkt. Daarbij was onze volslagcnc onbekendheid met de 
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liussisclie taal en gewoonten, vooral in den ecrsten.tijcl, eenegrootc 
hindernis in het werk; dit werd wel gedeeltelijk verholpen door 
translateurs, doch met den besten w îl kondc men daardoor niet geheel, 
zoo als dat belioort, in de behoefte voorzien; en wat de zeden en 
gewoonten van de klasse der zoogenaamde werklieden betreft, deze 
zijn zoo zeer verschillend van hetgeen w îj tot daartoe gezien hadden, 
dat dit noodwendig vrij wat moeijelijklieid baarde. Vooral deden 
deze bezwaren zich sterk gevoelen, dewijl er, gedurende den winter 
van 1817 op 18 IS , niet minder dan O goederenschepen van ruim 
»}()0 voet (1) lengte moesten gebouwal worden, en de twee van 
Fijenoord ontvangene stoomslepers van 1(50 paardenkracht, moesten 
worden tc zamen gesteld en afgewerkt, om dienst te doen gedu-
rende het saizoen van 1818. 

Ik kan hier aanmerken, dat de eerste vier stoomslepers werden 
gebouwd van ijzer, en de goederenschepen geheel van greenen-en 
vurenhout; doch Avil hier liefst niet in verdere bijzonderheden 
omtrent hunne zamenstelling treden, daar ik onderstel, dat der-
gelijke werken genoegzaam bij de beoefenaars van het vak be-
kend zijn 

De winter van 18 LS op 1810 w ĉrd gebruikt, om nog meer 
stoombooten en goederoischepen te bouwen; en in dien van IS lij op 
1850 werd ik belast met het oprigten eener hcrstellingswerf, in dc 
nabijheid van de stad Simbirsk. 

Door verandering in de directie, en ook omdat die maatschappij 
meende reeds genoegzaam van schepen voorzien tc zijn, verbond ik 
mij , op het einde van 1850 , bij eene nieuv/c maatschappij, voor een 
goed gedeelte van deii scheepsbouw en de exploitatie. IJie onder-
neming stelde zich voor te slepen cn tc gelijkcr tijd passagiers 
te vervoeren. 

De hiervoor noodige stoombooten en andere schepen werden 
gebouwd op eene plaats, niet ver van Nicini Novgorod, die zoo-
danig door de natuur gevormd is, dat zij gedurende den winter 
en den nazomer als het ware een natuurlijk droog dok vormt, dat 
in het voorjaar vol loopt en de afgewerkte schepen van dc stop-
blokken l igt , zoodat daar gecne hellingen noodig zijn. A^oorzeker 
is dit een groot gemak en kunnen de schepcn niet lijden, zoo als 
veeltijds bij het ailoopen van eeno helling het geval is, doch men 
is ook V(ïi'pligt tc zorgen, dat de schepen ten minste lot op dc 
waterlijn zijn afgewerkt, wanneer het water komt, hetwelk gewoonlijk 
half April plaats heeft. Daarna valt het water gedurende den geheelen 
zomer weder geregeld weg, zelfs zoo laag, dat in Augustus en 
Se])tember somtijds een goed gedeelte der \Volga slechts voor kleine 
Hgtc schej)en bevaarbaar is. 

(1) Ivussische = voeten = 0.3048 nod. el. 
(2) Echter behoud île mij voor, hierop in eene tweede afdeelinf; (ernç (e 

komen. 
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Deze gocdcrensche])cn werden geheel gebouwd uit greenen- en 
vurenhout, en de stoomslepers van grecnenhout, bevestigd door 
klinkbouten, met de lioökijzeren wrangen cn oplangers. 

De stoombooten moesten natuurlijk ingerigt worden volgens de be-
hoeften van het passagiersvervoer, dat daar geheel anders is dan op dc 
rivieren hier te lande, dewijl de passagiers soms vier tot zes weken aan 
boord blijven. Om ecu denkbeeld te geven van dc inrigting der kajui-
ten , voê »- ik hierbij een pcrsi)ectieigezigt in die der eerste klasse 
(Plaat I L ) , gezien van liet punt in plaat T, fig. 2 ,(1) aangegeven, 
l iet is daaruit te zien, dat die niet zonder pracht zijn ingerigt, 
waartoe men genoodzaakt was, doordien dc hoogere klassegewend 
is aan veel weelde in het dagelijksch leven. Daar ijs tot de con-
sumptie behoort, ben ik er met niet geringe moeite in geslaagd, 
eene bergplaats daarvoor aan boord tc maken, zoodanig ingerigt, 
dat men het ten minste eenige dagen voor smelten kan bewaren. 
De ijskelder dient ook om vleesch, boter, enz. goed tc houden. 

\)Q kajuiten der tweede klasse zijn op dczclWe wijze gebouwd , doch 
minder kostbaar ingerigt. Zij dienen tot woning voor de kooplieden en 
mindere beand)ton; terwijl'de derde klasse van passagiers zich zoo 
n-oed m o g e l i j k op de deivkeii der goedcrenscliepen moet behelpen, 
fcts hetg^^en daar zeer goed gaat, omdat het klimaat vrij geregeld 
is, en ^lie klasse van lieden zich zeer goed in de leefwijze der 
nomaden kan schikken. 

Kxploilaiie. 

De lijd van exploitatie der stoomvaart op de russische rivieren 

is ^''cwoonlijk van 1 Moi tot het eind van October, en aangezien 

nu,^ «^edurendc dat korte tijdperk, de winsten en de interesten voor 

een' ^^lieel jaar van het aanzienlijke kapitaal, hetwelk zulk eene onder-

nemtng vèreischt, verdiend moet worden, is het ligt te begrijpen, 

dat dan dag en nacht alles in het werk moet gesteld worden, om 

eene gewenschte uitkomst te verkrijgen. 

De daar gevolgde wijze van slepen, is niet zoodanig, dat elk 

foederenschi]) zijne bijzondere tros aan boord der stoomboot bevestigd 

heeft; maar slechts het voorste dier schepen, door twee trossen aan 

boord van den stoomsleper bevestigd wordt, aan een paar hooge bol-

ders, die zoo na mogelijk in het midden der boot geplaatst z i jn , 

om daardoor meer vrije werking van het roer tc verkrijgen. Deze 

trossen n-ljjden over aan boord geplaatste bogen , die zoo hoog zijn , 

dat de i^a.ssagiers daarvan volstrekt geen hinder hebben. 

De vob'-ende goederenschepen worden onderling met trossen ver-

(1) Men merke op dat het dek in dit plan is wef̂ fjelateiu 
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bondcji, doch zooihaiiig, dal ieder scliip de vrijo werking' van zijn 
voer heeft. 

J^ij haag water, sleept men in korte hogten gewoonlijk de schepen 
een voor een, omdat anders de achterste van cenen grooten trein 
liiiCt aaii den i^rond komt. O O 

(^m verder een denkbeeld van deze exploitatie te verkrijgen, is het, 

dmikt mi j , doelmatig in gedachte eene reis mede te doeri. Vergun 

mij derhalve n eeiie ])laats te bezorgen op eene van de laatst 

gebouwde stoomslepers van 'ZOO paardenkraclit, welke vcor; het 

vervoer van passagiers zijn ingerigt, terwijl ik tracliten zal u 

op die denkbeeldige reize, zoo veel mogelijk bekend te maken met 

de bijzoiulerheden vau deze vaart, en de weldadige uitwerking, 

welke deze onderneming op den handel heeft. 

AVij stellen ons alzoo voor, dat de stoomsleepcr voor Nicini 

Novgorod ten anker ligt met eenige 1 igters, sloepen cn drie groote 

gocderenschepen, beladen met eene groote hoeveelheid berkcTdiout, 

hetwelk bestemd is om als brandhout op de stoomboot gebruikt 

te worden. 

Des avonds van den Jul i j laten wij ons met bagage aan boord 

brengen, omdat de kapitein zegt, 'smorgens ten l ure te zullen 

vertrekken. Aan boord gekomen, ontwaart men op het dek 

eene groote drukte, omdat het de eerste reis is, welke het 

nieuwe stoomschip zal doen; en het dan het gewoonlijk nog aan vele 

kleinigheden ontbreekt, die eerst o )̂ het laatste oogenblik aan boord 

gebragt worden. Alles heeft ïiog zoo zijne bestemde jdaats niet, en 

de nieuwe e([uipage is ook nog onlnnidig in het bezorgen van een 

cn ander. Passagiers komen en zoeken naar de voor hen bestemde 

plaatsen; velen hebben nog nooit eene stoomboot gezien, cn 

weten dus niet hoe zich aan boord te gedragen, terwijl sommigen 

morren, omdat zij gemeend hadden reeds vroeger te zullen ver-

trekken; nog anderen hebben het een of ander aan wal vergeten en 

vallen den kapitein om verschillende nietigheden lastig. Deze laat 

zich daardoor evenwel niet van zijn stuk brengen , want hij moet 

voor alles wat de vaart betreft zorgen; vooreerst, dat hij van het 

kantoor de voor de reis noodige gelden en papieren, Avaaronder de 

paspoorten van alle ])assagiers en de geheele equipage, in handen 

kri jgt , en verder toezien dat ieder zijn pligt doet; want hij is ab-

solute monarch op de schepen onder zijn bevel, en zoowel de equipage 

als de ])assagiers zijn gedurende de reis zijne onderdanen. J)oor dit 

rumoer laten wij ons evenwel niet ophouden, maar vestigen ons 

zeer bedaard in onze hut , die comfortable is ingerigt en rijk 

i:^emeubeleerd. 

N'adat alles zoo wat geregeld is, komt er eene sloep aanboord 

niet een priester en zijne diakenen. JJe kapitei]i laat dc vlaggen 

in top halen en alles schaart zich om het voor de dienst op het 

flek geplaatste altaar, ten einde een gebed voor de goede reis te 

n 

doen; dit verzuimende, zoude dc kapitein volgens de mecning 

der Itussen eene zeer groote verantwoordelijkheid op zich laden, 

en de reize niet gelukkig kunnen zijn. Als dit is afgeloopen, neemt 

elk zijn avondmaal en tracht zoo goed mogelijk in zijne nieuwe 

hut te slapen. 
Tegen l uur s'morgens, wordt men gewekt door een kanonschot 

cn het linden der scheej)sklok, hetwelk dient tot waarschuwing, 

dat alles gereed is cn de achterblijvers zich hebben te spoeden; 

eindelijk wordt het anker geligt en de trein zet zich langzamer-

hand in beweging, onder het lossen vau drie salutsrhoten. 

]3aar de reis naar Astrakan gerigt is , vaart men stroomafwaarts 

vrij snel, en kan men rekenen niet meer dun zeven dagen daar-

voor te zullen gebruiken. 

Afvarende laat men Nicini Novgoroil aan de regterhand. l let 

gezigt op deze stad, op verschilleiule heuvels gebouwd, inet 

liare kloosters en kerken met vergulde koepels, en wit gepleis-

terde huizen met groen geverfde ijzeren daken, levert een der 

schoonste gezigten op van de geheele ^Volga. Aan de overzijde van 

dc Oka , die zich hier in de Wolga ontlast, ontwaart gij de reeds droog 

geworden zandige landtong, waarop men om dezen (ijd reeds aange-

vangen heeft aanstalten te maken voor het opbouwen der jaarmarkt. 

j\let tamelijk snelle vaart glijdt deze trein van schepen, door 

stoom voortgestuwd, verder stroomafwaarts, latemle aan de regter-

hand een steeds bergachtigen oever, terwijl de linkerzijde een ver-

gezigt aanbied, over een zacht glooijenden oever. r)eiden zijn zeer 

vruchtbaar, goed bebouwd en vrij sterk met steden en dorpen bezet. 

Dewijl het vaarwater omstreeks dezen tijd van het jaar nog vrij goed 

is , passeren Avij zonder moeite de droogten, doch bij Ti«;cheboksar 

ontmoeten wij reeds eein'ge wm de boven beschrevene j)aarden-

machines, die hun best doen om in tijds de jaarjuarkt te bereiken 

en de vaart der afvarende stoomboot niet weinig belemineren, door-

dien zij met hunne lange treinen veel plaats innemen; evenwel 

kan men het somtijds wagen een gedeelte van den nacht door te 

varen, want in dit jaargetijde blijft het daglicht yteeds aan den 

horizon zigtbaar; ook bereiken wij zonder oponthoud de voormaals 

Tartaarsche hoofdstad Kazan, eene schoone stad met ruim 11 000 

inwoners, op den liiïkeroever gelegen. Daar komen wij ten anker, 

om j)assagiers af en aan te zetten, en wordt een rler met hout 

beladene sch.ejien losgelaten, met beslenuning om diiar, en op 

eein'ge aiidere stations, al afdrijveiide, brandhout te lossen, voor 

de amlere opvarende stoombooten. Dit is een maatregel van zui-

nigheid, omdat het berkenhout, aan het benedeneind der rivier 

schaai'sch is, en daardoor drie tot viermaal zooveel kost, als i n de 

omstreken van Nicini Novü:orod. Na een ooMidjlik vertoefd te . - O ^ O 

hebben, gaat men verder, en nog deuzelfden dag passeert n^en den 

de?i jjiond van ile l\an\a, die zich mede iii de Wolga (»itlast, O 



IS 

€11 de gouverneinents-stad Simbirsk, lioog ô ^ eeu berg gelegen aaii 
den regter-oever; deze telt 18 000 zielen, wordt voor bijzonder 
gezond geliouden, heeft zeer goed drinkwater en bezit eeu stand-
beeld van den llussisehen geleerde Karamsin. 

Bij de stad Stavropol veranderd de gedaante van de AVolga 
geheel, dewijl zij van daar af aan beide zijden besloten wordt 
door bergen en rotsen van 000 tot 800 voeten hoogte; dit is het 
roinantisehe gedeelte van de Wolga, en gij laat u tot tijdver-
drijf door het scheepsvolk kleine sagen en rooversgeschiedenisseu 
verhalen. Tot de gonvcrneinejits-stad Samara blijft dit zoo; doch 
daar beneden wordt de oever aan den linkerkant weder laag en blijft 
aldus tot Astrakan; ook is die oever zeer slecht bebouwd ei\ wordt 
aangemerkt als het begin der Aziatische steppen. Evenwel wordt het 
oog in die onbebouwde streek aangenaam verrast door eenige hier 
en daar verspreide volkplantingen van Duitschers, daar gevestigd 
door de zorg van keizerin Katharina. De regter- of Europisclie 
oever blijft evenwel vrij goed bezet met steden en dorpen, bewoond 
door Hussen en Duitschers. De stad Saratol' is de voornaamste 
op dien oever, met 43 000 inwoners, die voor een groot gedeelte 
van duitsche volkplaiiters afstammen; zij leven bijna geheel van den 
liaiulel, en bezitten eenige fabrieken van tabak, sigaren en andere; 
in den omtrek worden groenten met meer zorg geteeld dan in het 
overige bii\ncnland-

Dewijl het vaarwater op dit benedengedeelte der rivier beter 
is, varen wij bijna eiken nacht door. 

Even boven de stad Kamischiu ziet gij op den linker oever 
eenige magazijnen, die gevuld zijn met zout; dit zout wordt daar 
aangevoerd van een meer, genaamd Jelton, waarvan het water 
zoodanig met zout bezwangerd is, dat meri gedurende de hecte 
zomerdagen meencn zoude, dat het meer zoo wel als de oevers 
jnet ijs bedekt zijn, en onnoemelijke schattoi daaruit worden geput. 
Het meer is gelegen midden in de steppen, op ongeveer J30 wersten 
afstand van de Wolga, en heeft, volstrekt geen gemeenschap met 
cenig ander water. 

Voor Kann'schin ankert men en wordt een voorraad eetwaren , 
waaronder visch van allerlei soort, ook zalm en elft, gekocht 
en meest altijd vindt men er van de beste stirlet, eene soort 
van visch van het geslacht der steuren, ten minste ik vermoed 
zulks, omdat de bek op dezelfde wijze onder den koj) gevormd is; 
de kop zelf loopt uit in eene zeer spitse hoornachtige^punt; deze 
visch heeft geen lijne graten en men kan dien, op allerlei wijzen 
toebereid, als eene lekkernij beschouwen. 

Verder beneden Kann'schin vindt gij de kozakken-dorpen, Sta-
nitza's genaamd, die, wanneer men zicli de moeite geeft ze eens te 
bezien, er veel beter uitzien dan men zich wel zoude voorstellen. 

Pelikanen vertoonen zich hier op do Wo l g a , bij troepen van 
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honderden. Ook ziet men, in deze streken, graauwe arenden van 
middelmatige grootte. 

Even beneden de stad Tsaritsin kan men zich verlustigen iu het 
gezigt van eene kolonie van Hernhutters, Sare2)ta genaamd; deze 
kleine stad vormt door harezimlelijkheid en netheid eene zonderlinge 
tegenstelling met het omliggende vrij woeste steppenlaud. J)e in-
woners, 2 000 in getal, zijn bijzonder uaauwgezet en werkzaam in 
hunne fabrieken, waaruit zij waren naar alle oorden van llusland 
verzenden. 

Verder afwaarts zijn de beide oevers van de ^Volga geheel vlak 
cn bestaat het grootste gedeelte der bevolking uit Russische, Tar-
taarsche en Kalmuksche vissclicrs en v^eehoeders; de laatsten zijn 
bijzonder ruw en verstaan bij uitstek de kunst om zich eene soort 
van sterken drank te bereiden uit de melk der paarden, die zij in 

groote menigte bezitten. 
Na dus al varende de Wolga vlugtig te hebben bezien, komen 

wij behouden in de haven van Astrakan ten anker. Veel zoude er 
bctreHende de inerkwaai^digheden van die geheel Aziatische stad te 
zeggen zijn, doch aangezien het doel onzer reize meer bepaald 
bestaat in het onderzoeken der stoomvaart, gaan wij liever naar de 
landswcrf om daar de schepen te bezien, die de Kaspische zee 
bevaren. Onder deze treden wij aan eeiic stoomboot van ruim 
100 ])aardenkracht, genaamd Linkoran, en een zeilschip met schoo-
ners tu ig , beide van ijzer. Deze schepen , welke in der tijd door de 
Nederlandsche stoomboot-maatschappij te Eijenoord gebouwd werden, 
volbrengen, met nog eenige andere, van gouvernementswege het 
goederen- cn passagiers-vervoer tusschen de steden fjinkoran, Baku 
en Astrakan, tot groot gerief va)i den handel, dewijl de reize te 
land daar zeer kostbaar en somtijils onveilig is. 

Aangezien bij onze aankomst (Ie bevrachting van twee goederen-
schepen reeds bijna voltooid was, blijven wij niet lang te Astrakan , 
jnaar laten daar de twee medegebragte ledige scheptju om voor de 
volgende reis van cene andere stoomboot beladen tc worden; doch 
voorzien ons vooi'cerst nog van eene goede hoevcelhcitl vruchten, 
vooral meloenen en druiven, die daar bijzonder goed en smakelijk 

gevonden worden. 

De krachtigste stoomslepers, zoo als dc te Eeijnoord gebouwde 

van t(vO paa\deukracht-> vervoeren in drie goedercnschepen i 000 tot 

1 .OOO last koopmansgoederen. De vrachti)rijzen zijn evenwel zeer 

ongelijk, al naarmate van de hoeveelheid of de soort van k o o p -

waren. (Gewoonlijk kan men door elkander rekenen 10 tot Hi 

kopek liet pond (/O.JM) voor de H) ned. pond) tot aan Nicini 

Novgorod. Meest altijd komen er van Astrakan ook vele passagiers 

mede, somtijds drie- tot vier-honderd, voor het grootste gedeelte 

Aziatische koo])lieden , die O)) deze wijze hunne goederen ter markt 

broigcn. 
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Voor dc vaart met zulk ccucu last stroomopwaarts tot Nicini 

Novgorod, wordt bij gewoue omstaudignedeii niet meer dan vier 

weken gebruikt, ten minste wanneer het water niet zeer laag is, 

want in dat geval is, door buitengewone moeite en tijdverlies, niet 

wel te berekenen, wanneer men zal aankomen. Is de stoomsleper ter 

bestemder plaatse gekomen, dan is, door dc zorg van de direktic, 

gewoonlijk reeds weder cenc lading gereed om naar llibinsk ver-

voerd tc worden, terwijl van daar weder andere goederen voor de 

jaarmarkt worden mcdegebragt. 

Op het einde der jaarmarkt zijn gewoonlijk groote ladingen naar 

Astrakan cn, langs dc Kama, naar Perm tc vervoeren. 

l^uiten deze jaarmarktvaartcn vervoeren dc stoomslepers groote 

hoeveelheden graan, kalk, zout, ijzer, enz., in het voorjaar tot 

j i ibinsk welke en in den nazomer tot Nicini Novgorod, vau 

])laatscu dan de goederen met kleinere ligters naar Aloskow- cn 

St. Petersburg AVorden ovcrgebragt. Gewoonlijk kan men rekenen 

dat ecu stoomsleper 4 tot 5 reizen gedurende het saizoen kan 

volbrengen. 

Met dc oude middelen van vervoer kwamen dc goederen, bij 

voorbeeld het graan uit dc omstreken van Samara cn Saratof, na 

overwintering in ll ibinsk, eerst het volgende jaar tc St. Petersburg 

aan; terwijl, door middel van de tegenwoordige stoomvaart, ten 

minste dc eerste ladingen van het jaar nog tijdig genoeg te St. Peters-

burg aankomen, om denzelfdcn zomer naar het buitenland verscheept 

tc worden. 

Vele stoombooten, van verschillende fabrieken, bevaren tegen-

woordig dc llussischc rivieren; onder andere Engelschc, Pel-

gischc, Zweedschc cn zelfs Russische, doch aangenaam is het 

mij de verzekering tc kunnen geven, dat die van Ncderlaiulschc 

constructie, als slepers, nog steeds de voorkeur verdienen en ook 

door het belanghebbend publiek algemeen als dc beste genoemd 

woorden. 

I I . S L O T E M A K E U . 

L. K. Inst. 1. 

V K R X I . A U I X A DEIL R I .ATEN . 

Plaat I , lig. 1. Sc/ir.cpswcrf der Wolfja-stoomvaart' 

maaUckapplj hij Jiihinsk, 

A. IJzeren stoombooten vau l O O paardenkracht. — Ik Houten 

goedcrcnschcpcn, op dwarshellingen gebouwd.— C. AVoonhuizen. — 

13. Jha-eaux. — E. I j s k e l d e r . — P . Wachthuizen. — G. T u i n , — 

tl. Stallen. — 1. Wachthuis cn zeihnakcrij. — K. Tijdelijke berg-

plaats voor granen. — L. Jioods. — i\l.. Kleine smederij , met twee 
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vuren. N. Klein magazijn. — O. Groote smederij, met vier 

dubbele vuren en een glociovcu. — P. Kolcnmagazijn. — Q. Pik-

st o o f . K . Groot magazijn. — S . Schrijnwerkers- cn huistimmcr-

^viiikcl. — T. Timmcrloods en mallenzolder. — U. ^Magazijn voor 

kleine behoeften. — V. Pankwcrkerswinkcls cn bergplaatsen voor 

werktuigdeelen. — W . Smederij met drie vuren. — X . Kanalen tot 

het afvoeren van li^it suceuw^water in het voorjaar. — Y. Pu t , waarin 

dc gebouwde schepen door het voorjaarwatcr vlot worden. 

Plaat 1, 2. Vcrdeeling der kajuiten van eene passarjiers-

stoomboot, met inrlgting tot slepen, 

A. Groote kajuit (salon). — Jk -Kajuiten der eerste klasse. — 

C. Bedienden-kamers. — \). Ruim voor bagage. — E. Gan.ü:. — 

l\ Portaal. — G . l^uilct. — I I . 15olders tot bevestiging der sleep-

trossen. L Machine-kamer. — K. Kajuiten der tweede klasse.— 

li . ]3ullet. — M. Gang. — N. Logies voor het scheepsvolk. — 

O. Ber^'-plaats voor schccpsbchocftcn. — P. Kadcrkasten, Avaarin 

hutten %oor den kapitein en dc machinisten, keukens, e n z . — 

Q,. J^oorgaand berghout tot beveiliging van het schip en het roer. 

Plaat 11. I>e kajiuten der eerste klasse van eene 
passag iers-stoomboot. 

B I J L A G E 111. 

XOTA OMTUKNT LKN VVKUKTUIG OPISOMKTKU GENAAMD, DIENSTIG 

TOT )1F>T Î IKTKN VAN KUÜMME LIJNKX , ZOO WEL VAN 

3:NKI:T.K AT,S VAN D U B B K I . K K R O M M I N G . 

(Zie plaat 111 fig. 1—3.) 

Ten einde hiermede geregeld te werk te gaan, vermeen ik dc 

navoh'-endc punten te moeten behandelen: 
1.^den uiterlijken vorm, den prijs, enz.; 

2. het beginsel, dc wijze van gebruik en dc toepassingen, en 

ö! c e n i g c "opmerkingen, mij bij het gebruik voorgekomen. 

1 . De uiterlijke vorm, prijs, enz. 

Het werktuig bestaat uit een verzilverden beugel, die bestemd is 

tot het dragci\^van cenc stalen schroef, tot as vau een gekarteld 

wieltje of schijfje dienende, zijnde aan dien beugel, tot gemak 

bij dc bchandciing, een ivoren steel bevestigd. 



Omtrent de afmetingen van elk dezer deelen diene het volgeiule: 
Dc beufjnl^ van twee ongelijke armen voorzien, loopende er een 

in een ])iuit, tot wijzer dienende, u i t , is lang ontwikkeld 0.057 cl 
breed 0.007 el en dik 0.001 el. 

De stalen schroef, dienende tot as, is lang 0.017 el, heeft 0.003 el 
middellijji cn bevat 35 schroefgangen. 

Het ijeharteld of getand wieltje heeft tot uiterste middellijn 
0.018 el bij cenc dikte in het midden of aan de as van 0.003 
ned. el en aan den omtrek van 0.000 1 el. 

Jlet ivoren handvat, van onderen van eenen stalen schroefdraad 
en een omgelegd bandje voorzien, is lang 0.10 el. 

Dc ()j)isometer wordt gemaakt cn verkocht bij dc heercn Elliott 
cn Zonen, n " . 50 , v S t r a n d , Londen. 

Dc i)rijs is, met bijbehooreinl kokertje, 4 sh. G d., o f y 2 . 7 0 , 
en zonder kokertje 3 sh. (> d., of y ' 1 0 . 

2. Het beginsel, de wijze van gebruik en de toepassing, 

]fct beginsel, waarop de opisometer berust, komt hierop neder: 
dat men, na het gekarteld wieltje ec7ie willekeurige kromme lijn 
te hebben doen doorloopen, welker l(;ngte men zoekt, men het 
schijfje dezen zelfden weg rugwaarts doet alleggen , langs eene schaal 
of maat, welker lengte men kent. 

Om het werktuig te gebruikoi, draait men liet wieltje tot het 
aan de zijde des wijzers togen den beugel stuit, plaatst het loodregt 
op het heginj)unt der kromme l i jn , en doet het, steeds loodregt 
gerigt, al de bogten volgen, hierbij indachtig zijnde het schijljc 
zacht tegen het papier te drukken, zoodat er ronddraaijing zonder 
beschadiging der kaart of teekening plaats heeft. 

is (hi lijn, welker lengte men zoekt, doorloopen , dan ligt njcn 
liet instrument voorzigtig oj) en stelt het, eveneens loodregt, op 
het nnl])unt der schaal, vervolgens rolt men het wieltje in tegen-
gestelden zin langs de schaal voort, tot dat het tegen den beugel, 
waar de eerste beweging begonnen was, stuit; dc afdceling der 
schaal, tot welke het schijljc loo])t, wijst dan dc gezochte lengte aan. 

Is de schaal korter dan de doorloopene kronnnc l i jn, zoomoet 
men, na eenmaal de schaal te hebben afgeloopen, het wieltje weder 
op het nulpunt stellen en dit herhalen tot het schijfje stviit. l iet 
aantal geheele schaallengten gevoegd bij de afdceling waar men 
eindigt, wijst dan eveneens dc gezochte lengte aan. 

Is dc kromme lijn langer dan de weg, die dc omtrek van 
het wieltje langs dc schroef als as kan alleggen, dan draait men 
den oj)isometer, zoodra het wieltje tegen den anderen arm des beu-
gels stoot, voorzigtig om, cn vervolgt alsdan de beweging. Alvo-
rens dit laatste noodig is , kan men met het hierbij gaande instru-
ment, volgens proef, cenc lengte van 1.73 cl doorloopen. 
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O]) deze hoogst eenvoudige wijze kan men alle kromme lijnen 
en afstanden, als: wegen, rivieren, kanalen, enz., op kaarten, ])]ans 
of soortgelijke teekeningen meten, zoodat hierdoor de opisometer, 
bij het opmaken van projecten cn het kiezen van rigtingen, een ge-
makkelijk hulpmiddel is, tot eene snelle en juiste vergelijking van 
afstanden. 

Zoo kan, onder vele andere toepassingen, dc opisometer dienen, 
om een aan verdere bepalingen verbonden kortsten afstand te 
vinden, zoo als voorkomt bij het traceren van nieuwe wegen, 
kanalen en bedijkingen, alsmede om marschrouten langs bestaande 

wegen te bepalen. 
Evenzeer dient het instrument om lijnen van dubbele kromming 

tc meten, en alzoo op gebogene oppervlakken, hetzij deze van 

l^apier, hout, metaal of glas zi jn, de lengte van daaiop beschrevene 

lijnen te vinden, op eene gemakkelijkere cn naauwkeurigere wijze, 

dan met linten of koord. 

3. Eenige opnierkingen, viij bij het gehrmk voorgekomen, 

Eeno eerste opmerkii\g is, dat de juistheid der uitkomst minder 

afhangt van de afmetingen van liet werktuig, dan van dc be-

handeling. 

Iloe grooter dc middellijn van het wieltje is , des tc moeijelijker 

zijn scherpe bogten te volgen, terwijl hier eenigzins tegenover staat, 

dat bij grooter middellijn dc fouten, door ongelijke drukking ont-

staan, kleiner worden. 

J)e gelijkmatige slijting der scherpe tandjes is geen gebrek van 

aanbelang, daar men den opisometer altijd vergelijkender wijze be-

zigt, en alzoo de invloed dier «lijting op de uitkomst vernietigd 
wordt. 

De slijting van schroef cn moer zijn van meer belang, daar 

hierdoor eene speling om de as ontstaat, die tot onnaauwkcu-
righeid leidt. 

De toevoegingen, die ik onder verbetering vermeen, dat zouden 

zijn aan te brengen en tot meerdere volmaking leiden, bestaan: 

I n het vaststellen van het begin- en eindpunt van telling, door 

een pennetje loodregt door het vlak van het wieltje gestoken; dit 

pennetje zoude alzoo een aanslag tegen eiken der beide beugelarmcn 

verkrijgen. De aanslag van het vlak van het wieltje tegen de 

beide armen, zoo als die nu i)laats v indt , is niet bepaald genoeg 

en wordt door stof, enz. ongeregeld; 

I n het vastzetten van het wieltje na gecindigden weg op de kaart, 
zoo dat het zich, bij het overbrengen naar het nulpunt der schaal, 

niet verzetten kan; 
En , eindelijk, in het aanbrengen van eene verdccling, in 20 deelen 

bijv., o]) het vlak van het schijfje, waardoor men dadelijk (ver-



oiuierstellendc, dut du omtrek bekend is en bijv. juist 50 of GO 
strepen wure) alle aftnetinyen in ned. strepen zoude hebben. lk)ven-
dien zouden deze verdeelstrepc}i het voordeel opleveren , van , al ware 
de opisometer niet juist loodregt gerigt, nogtans het eindpunt der 
kromme lijn met naauwkeurigheid te bej)alen. 

De door mij voorgestelde toevoegingen zijn met gestippelde lijnen 
aangewezen, namelijk: a. het pennetje om een vast beginpunt te 
erlangen; de verdeeling in 20 deelen, op het voorvlak van het 
schijfje, en c.c. de schroef, die dient om het schijfje, bij het over-
brengen , op zijne plaats te doen blijven. 

J . VAN VER Tooux, Civ. Ing. 

U. L. K. Inst. 1. 

B I J L A G E IV . 

Tot aanvulling der bijdrage ovcr de azijnbereiding, opg(inomen 
in de Notulen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, voor 
November lcS51, Bijlage X I V , diene voornamelijk op de aanmer-
kingen, aldaargemaakt op het keuren vau deu azijn voor gouver-
ncjnents-gebruik in onze overzeesche bezittingeji: 

1. dat bij het departement van koloniën vooral de aandacht 
is gevallen op gezegde bijdrage, en dat dientengevolge door mij 
iïilichtingen gegeven zijn, waardoor ook deze keure op uitgebreider 
schaal en met meerder inachtneming vau vormen zal worden toe-
gepast, waardoor de fabrikanten miiuler verzoeking tot bedrog 
zullen hebben en het gouvernement in dezen volkomen waarborg 
verkrijgen zal voor de waren, die het ontvanjjt; 

en ten dat iu het begin van dat jaar de minister van 
marine heeft ontvangen een verzoekschrift, gesteld geheel in den 
vorm va)) dc aa)jtijgi))g iji )nij)ie bijdrage gedaa)), met overleg-
ging der noodige bewijsstukken, tot staving der aanklagt, en dat 
kort daarna, door Zijiui Excellentie deu ^liuister , het besluit is 
genome)), om op dit rekwest goedgunstig te beschikken en dc 
keure geheel overeenkomstig het voorstel op gelijken voet te 
schoeijen als bij het departemoit va)i kolonioi is bepaald, behou-
dens de openbare aanbesteding, cn niet aan eenige fabrieken meer 
dc voorkeur te vcrleeno). 

Het gevolg hiervaïi is geweest, dat bij eene bestedi))g aan het 

magazijn van levensmiddelen te Amsterdam, deze heeft plaats 
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gehad volgens bestekken, waarin mij)i voorstel woordelijk was 
opgenomen; dat dit niet algoneeu bekend schijnt te zij)i geweest 
cn dat volgens geruchten de i))schrijvi))g voor deze leverantien 
weder voor zeer geri))ge)i prijs heeft jdaats gehad, floch dat bij het 
chemisch onderzoek al het geleverde is afgekeurd geworden; zoo 
dat daardoor door den minister van marine het voldingend bewijs 
is bekomen, dat het gouver))e)nent in later tijd bedrogen \verd en 
er gee))e genoegzame keure bcsto)id; — e)i de waarheid van het 
(loor mij aangevoerde volkomen bekrachtigd is. 

Hoorn, Juni j 1852. 

I I . LtxsE Civ. l))g. 

L. K. Insl. 1. 

B I J L A G E V. 

I ITTRKKSIU. UIT IIKT I M f O G M A VAN DH nOLLAXnsCHB 

MAATSCllArPIJ i>EU W'KTKNSGIIAPPKN TE UAARLE.U, 

VOOR UKT JAAll 1852 . 

Directeurc)) va)) de llollandsche Maatschappij der Wetenscha})pcn 

hebben besloten ter gelege))heid va)i het eerste eeuwfeest der Maat-

scl)ap})ij de volgende premiën uit te lovoi — 

Als ten eersten voor het belangrijkste werk i)i ce))ig gedeelte 

der Natuurkundige Wetenschappe)) uit te geven in het tijdsverloop 

vau vier jaren na dc viering vau het eeuwfeest op doi Mei 

1852, eene som van Eo i Duize))d Guldens. 

Toi tweedoi voor de uitmuntendste der groote ontdekkingen, 

die in eenig gedeelte der Natuurkundige AV'^etcnschappoi mogten 

gedaa)\ zi jn, almede in het tijdsverloop van vier jaren na dc 

viering van het eeuwfeest op den Mei 1852, ccn^ som vau 
Twee Duizend Guldens. 

Zi j , die op deze Prijzen oordeclen aa))spraak te kunnen maken, 

zullen hunne werken, O) de naauwkeurige beschrijving hunner 

ontdekki))ge)) aan den Secretaris der Maatschappij te Haarlem 

moeten inzenden, voor den 22®̂ ®" Mei 1S5G. 

De Maatschappij heeft goedgevonden, om van de onbeantwoord 



gcblcvene vragen, waarvan tle tijd ter beantwoording op den 

1 Januarij 11. verstreken was, de volgende thans aldus te herhalen. 

OM bea7iiwoord Ie worden vóór 1 Januar!j 185 t. 

I . Sedert bijna twee eeuwen liebben de molenwieken en de verdere 
bewegende deelen der windmolens, dienende om de bewegende 
kracht o]) tc nemen en over te brengen, zeer w^einig verandering 
oinlcrgaan, ofschoon de werktuigkunde sedert dien tijd aanmer-
kelijke vorderingen heeft gemaakt. Men vraagt alzoo: welke ver-
beteringen kunnen cr aan de molenwieken en verdere deelen, ter 
overbrenging dier beweegkracht dienende, worden aangcbragt; het 
zij op grond van gedane waarnemingen en proeven, het zij op 
grond van theoretische beschouwingen ? 

I I . ])c proeven van B O Ü T I G X Y , P L Ü O K K R cn anderen , liebben het 
buiten twijfel gesteld, dat men eenig deel vau liet ligchaam, zoo 

als de vinger of zelfs dc gclicele hand, als dit met eenig ligt vcr-
dampbaar vocht overdekt is, of ook zelfs zonder dat, als het door 

zweet vochtig is, zonder gevaar van branden, cenigc oogcnblikkcn 
in gesmolten metaal, zoo als b. v. in gesmolten ijzer, kan houden. 

Men verlangt, dat dit verschijnsel aan ecu naauwkcurig onderzoek 
worde onderworpen. 

Dc Maatsc]iapj)ij heeft goedgevonden dit jaar de volgende natuur-
kundige vragen voor te stellen: 

Oni beantwoord te worden vóór 1 Januari] 1854. 

I . Volgens sommigen \vordt er door dc rivieren in N'ederland 
cenc aanzienlijke hoeveelheid steeiigruis en zand uit de naburige 
gewesten stroomafwaarts gevoerd en aaii de monden dier rivieren 
in grootere en kleinere banken nedcrgclegd. 

Volgens anderen is dit geenszins het geval, en zijn dc steen, 
griïul- en zandbeddingen, aan de monden onzer rivieren en liooger 
op in onze stroomen aanwezig, van andere, voor-historische wor-
ding; terwijl thans onze Delta slechts zoude aangroeijen door dc 
klei, die drijvend in het water stoomafwaarts wordt gevoerd, eu 

langzaam nederzinkt, en door hetgeen door de zee wordt aan-
gcbragt. 

De i\Iaatschaj)pij verlangt, dat men door een grondig onderzoek 
bepalc, of een dezer beide oiHlcrstcllijigen nict dc waarheid over-
eenkomstig is, zoo j a , welke? dan wel of beide zich laten vcr-
ecnigen ? 

I I . De lioevcclheid klei cn andere stoflcn, die door de rivieren 

naar Nederland wordt gevoerd, is nog niet genoegzaam bekend. 

Dc Maatschappij verlangt, dat in eene der hoofdrivieren van dit 

rijk op ccjic plaats, waar deze steeds alloopcnd is, iji verschillende 
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saizoenen waarnemingen gedaan worden van gelijken aard als die 
welke voor verscheidene jaren door IIORNKH te Bonn werden ontler-
nomen, zoodanig dat daaruit de hoeveelheid stollen kan worden 
opgemaakt, die in een jaar stroomafwaarts wordt gevoerd. 

I J L Het paalwerk, dat ter bescherm.ing der dijkc?i dient va)i 
liet I J , en wel bepaaldelijk bij Halfweg tusschcn Amsterdam en 
Haarlem, wordt sedert cenigen tijd doorboord door de larve vau 
een insect, dat nog niet met zekerheid is bekend. De Maatschapjiij 
vraagt dc natuurlijke historie van het insect, waartoe deze larve 
behoort, en eene opgave der middelen, uit de kennis daarvan 
ontleend, die ter voorkoming van het nadeel, die deze diersoort 
zoude kunnen te wcegbrengcn, behooren tc worden aangewend. 

De ]\raatschappij herinnert, dat zij in vorige jaren heeft voor-

gesteld de volgende vragen: 

07)1 beantwoord te worden vóór 1 JamiariJ 1853. 

1. Dc Maatschappij , overtuigd van de groote waarschijnlijkheid, 
die in den alluvialen grond van dc Ncderlandschc Koloniën iu 
Zuid-Amcrika, aan de boorden van eene der rivieren aldaar, be-
langrijke overblijfselen van voor-historische, uitgestorvene dier-
soorten tc vinden zi jn, zoo als cr meer zuidelijk gevonden zijn 
in de nabijheid van Monte-Vitleo en IBuenos-Ayres, wenscht het 
onderzoek naar deze l)elangrijke bcenderijn tc bevorderen. Zij looft 
daarom voor dc opgraving cn overzending voor hare Verzamelin-
gen, vaji dc beenderen van cenigc nieuwe, dergelijke, grootere. 
(b'ersoort, eene premie u i t , door dc Directie der iMaatschapi)ij tc 
bepalen cn door Haar aan het belangrijke van het ovcrgezondcnc 
gecvenredigd geoordeeld. 

11. Dc onderzoekingen door iMinjCüirsoN, onlangs in de Ooste-
lijke Alpen in het w êrk gesteld {(leolo/j. S o c i e t y oJ' L o n d o n , 13 
Dcc. 1818) schijnen aangetoond tc hebben, dat cr in dat gedeelte 
van het Europische Hooggebergte beddingen bestaan, die tusschcn 
dc jongste secundaire cn dc oudste tertiaire geplaatst, als een 
overgang tusschcn beide vormen waardoor ceivc langzame opvolging, 
zonder geweldige gebeurtenissen, van het eene tijd])erk tot het 
andere, van het secundaire tot het tertiaire zoude aangeduid worden, 
In Nederland komen, niet ver van Maastricht, aan dc oevers van 
de ]\laas, beddingen voor, die op het oiulcre witte krijt gelegen 
zijn, en in wier onmiddellijke nabijheid jongere tertiaire formatiën 
voorkomen ; in deze Maastrichtsche beddingen hebben vroeger meer-
malen beroemde Gcolo^'cn cvenzoo over£i:ani]^sbeddiiu'-en tusschcn 
dc joïigstc secundaire en dc oudste tertiaire beddingen gemeend 
tc erkennen; terwijl daarentegen andere kundige mannen van oor-
deel waren, dat zij scherp afgescheiden zijn van de tertiaire bed-
dingen, eu dc bovenste lagen van dc krijtforraatie uitmaken. Dc 



l\luatscliappij verlangt, dat d i t , voor de Geologie en de Klin^atologie 

der voorwereld belangrijke vraagstuk worde uitgemaakt door een 

opzettelijk uit dit oogpunt iu het werk gesteld onderzoek der 

Maastriehtsehe beddingen, en door eene vergelijking van de in 

haar voorkomende fossilen met die, welke in het onderliggend 

witte kri j t , en in de hooger gelegene tertiaire beddingen voorkomen. 

I I I . j)e ]\faatschap{)ij verlangt eene geologische beschrijving der 

beddingen op het eiland Java, waarin fossilen voorkomen, opge-

helderd door de beschrijving, en, waar dit noodig is, door dc af-

beelding der daarin waargenomene fossilen. 

IV. Daar de afneming der Provinciën Zuid- en Noord-Holland 

van de Noord-Zeezijde langzaam, maar bestendig voorgaat, en dit 

verschijnsel op den duur bekommering inboezemen mpet, zoo wordt 

gevraagd, vooreerst eene naauwkeurige opgave van hetgeen daar-

van nit vroegere tijden gebleken is, ten tweede waaraan hetzelve 

toe te schrijven is, en voorts welke de middelen z i jn , die zouden 

kunnen worden aangewend, om het ten deze dreigende gevaar 

tc keeren ? 

V. J)e toestaiid onzer hoofdrivieren met betrekking tot den af-

voer vaji water en ijs, alsmede met betrekking tot de scheepvaart 

op dezelve heeft reeds voorloopig naar middelen doen uitzien, om 

het gebrekkige van dien toestaml geheel of gedeeltelijk te ver-

beteren. Sommige waterb{)uwkundigcn waren van oordeel, dat men 

zich uitsluitend moest bepalen tot verbetering der rivier zelve; 

andere daarentegen vermeenden dat de aanwending van middelen 

tot bereiking van dit doel, zoo niet ontoereikende, dan, toch te 

kostbaar zoude worden, en waren van gevoelen dat men zich konde 

bepalen tot het oi)sporen van zijdelingsche alleidingen, waardoor 

in oogenblikken van gevaar, het water van den eenen riviertak op 

den andereu, of soms ook over het binnenveld zoude geworpen 

worden. Eene van gouvernementswege ingestelde commissie, is 

sedert jaren werkzaam geweest, met het onderzoek uitsluitend van 

dc beste rivier-alleidingcn cn de verbetering van de reeds be-

staande; daarentegen blijkt het, uit het in 1850 uitgebragte rap-

port der Inspecteurs van den "Waterstaat, ook in verband met het. 

eind-rapport van bovengemelde commissie, dat de overtuiging wegens 

de nadeelige uitwerki])g der zijdelingsche atleidingen, veld begint 

te wiinicn, cn dat liet gevoelen tot verbetering der riviertnkken 

weder meerder in aanmerking schijnt te komen. 

He Maatschappij wenscht die zaak meerder toegelicht te zien, 

en vraagt cene verhandeling die al datgecn bevat, dat de onder-

vinding ten aanzien fier reeds bestaande hoofd-rivier-alleiding heeft 

cfcleerd, aaniraande haren invloed. O ^ 

Op dc tijdelijke afwending van gevaar, of de leniging van 

rampen, bij hoog opperwater of ijsbezetting. 

2". Op dc riviertakken zelve, zoodat deze al of niet verergerd 

zijn geworden, door het ontstaan van zandplaten of ondiepten, 

die de scheepvaart en den afloop van het water hebben benadeeld. 

Op de meerdere of mindere bevordering van het ontstaan 

der ijsbezettingen zelve, waardoor het middel tot ontzet, welligt 

de oorzaak van de ontstane kwaal kan geweest zijn. 
Op de riviertakken of het binnenland, waarop het water 

zijdelings geworpen is. 
He streWcing van deze prijsvraag heeft dus minder theoretische 

bespiegelingen ten doel, dan wel de geschiedkundige aanhaling 

van hetgeen de onderviiuling sedert jaren ten dezen heeft geleerd, 

waarbij men hoofdzakelijk het oog heeft op de navolgende zijde-

lingsche alleidingen: 
He zoogenaamde ncerschc Maas op den linker Maasoever, 

beneden Cuyk. 
Hen ]^aardwijkschc overlaat beneden 's Hcrtogenboscn. 

3®. He zijdelingsche alleiding door het kanaal van St. A)ulries, 

en de overlaat van Heerenwaarde. 
He oveilaat in den Ouden l l i jnmond te Lobith. 

5°. De verschillende verspreide alleidingen door dc Killen naar 

het Hollandschc diep. 
Y l . I n den verticalen zijwand, van een met water aangevulde 

besloten ju'ismatische ruimte, bevindt zich (jcnc vierkante ope-

n ing , welke do(n' het gewigt van eene op ccno horizontale as 

draaijende klep wordt digt gehouden (de onder- en zijkanten dezer 

klef), rusten op de slag-kanten van een daartoe aangebragt raam). 

Eene gelijkmatig oj) het oppervlak van dc klep verdeelde drukking 

(bijv. die cener kolom water aan de buitenzijde) werkt mede om 

deze klep gesloten te houden. 
Men wenscht het water aan de binnenzijde, onder de voordccligstc 

omstandigheden buitenwaarts te ])crsen, zoo wel door de drukking 

van de kolom van het binnenwater, als door eene kunstmatige 

drukking, welke op dat binnenwater aangebragt zijnde, gelijkmatig 

naar de binnen opi)ervlakte van do klep wordt overgcbragt, en 

verlangt daartoe op theoretische gronden (door genoegzame proeven 

toegelicht) te bei)alen, wat er bij verschillende drukkingen, op 

de • duim plaats zal hebben, bij het openen der klep, cn het 

doorlaten van het water door dezelve, in de vooronderstelling 

dat de drukking aan de binnenzijde en die van de kolom water 

aan de buitenzijde, gedurende de nitlozing onveranderd bl i jven.— 

Men heeft hier het oog op de grootste ruimte der opening, die 

men verkrijgen zal , tot doorlating van de grootste hoeveelheid 

water met de minste aanwending van kracht, als het op]>crvlak 

van de klep zelve gegeven is , en men verlangt in verband daar-

mede, de voordeeligste hoek be))aald te zien, ten opzigte van den 

horizon, waaronder die klep (gesloten zijnde) zoude moeten af-

hangen , of geplaatst worden, om dat doel te bereiken — waarbij 
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kleppen moeten in aanmerkiiig gebvagt wovclen, welke gecne miiiclcre 
(lere afmeting dan 0,50 n el, of i el lengte en 0,50 el hoogte of 
breedte (zonder den aanslag) hebben. 

VJ l . Bij den vooruitgang van den landbouw, acht dc jMaat-
schappij het als zeer belangrijk, werktuigen te kennen, w^elke zoo 
veel mogelijk aan alle voorkomende behoefte van dien landbouw 
zouden kunnen beantwoorden, zoo wel tot het zeer diep uitmalen 
der gruppen, als tot het hoog opvoeren van water, bij zeer wissel-
vallige omstandigheden, ten opzigte van de hoogte van opvoer 
van dat water. Zij verlangt dus dc beschrijving van zoodanig door 
stoomkracht gedreven werktuig, dat met het minste, of zoo moirelijk, 
geen krachtvcrlies, alle dc tijdelijk bestaande behoeften, als boven, 
tc gelijk steeds kan vervullen; waarbij hoofdzakelijk zal moeten 
inachtgenomen worden, wat de ondervinding nopens de bestaaruhi 
werktin'gen in ons land reeds heeft aan de hand gegeven, ten 
aanzien van finurzaauiheid, eenvoudigheid en minkostbaarheid der 
brandstolfeii, vereenigd met het bovenstaande vercischte. 

y i l l . AVat hebben dc tot dusverre in Nedcrhuid gedane pnt-
boringen omtrent den Geologischen toestand van den bodem van 
dat rijk geleerd P 

I X . Hoedanig is de toestand van de atmosphcer, als de aard-
oppervlakte door nachtvorst wordt aangedaan? is van dit ver-
schijnsel Avarmte-uitstraling van den bodem dc eenige oorzaak. 

Om tot ce?ie meer juiste keiuiis cn voldoende verklaring van 
het verschijnsel te geraken, verlangt de Maatschappij nieuwe zorg-
vuldige thermometrische waarnemingen aan cn boven de oppervlakte 
van den grond gedurende nachtvorst in het werk gesteld. Zij 
verlangt tevens, dat hetgeen bekend is aangaande de nachtcMjke 
bevriezing, welke plaats heeft aan den bodem van sonnnige streken 
in of nabij den tropischen aardgordel gelegen, aan eene naa\uv-
keurigc beoordeeling w^orde onderworpen. 

X . Meermalen is beweerd, dat de vaste bodem van Nederland 
thans niet dezelfde lioogte boven de middelbare op])ervlakte des 
oceaans zou hebben als in vroegere, historische tijden. In zulk 
eene hoogteverandering hebben sommigen eene voorname oorzaak 
meenen te zien van de verandering welke de physische gesteldheid 
van ons Vaderland klaarblijkelijk in de laatste eeuwen heeft ojider-
gaan. De zaak is echter niet tot die klaarheid gebragt, waarvoor 
zij vatbaar schijnt. Daarom vraagt de Maatschappij: //Zijn er af-
doende bewijzen, dat in de historische tijden eene verandering 
ontstaai} is in de hoogte van den Nederlandschcn bodem, in bc"̂  
trekking tot den spiegel der zee?// 

1 

l U JLAGK VI 

UITTREKSEr. UIT IIKT PUüGUAMMA VAN DE NKOKllLAXOSCHE 

MAATSCUAPPIJ TEU nKVüllUEIUNG VAN NIJVEIUIEID. 185Ü, 

Door de Alaatschappij zijn oiuler andere de navolgende nieuwe 
prijsvragen uitgeschreven: 

1. 1°. Waaraan is de mislukking toe te schrijven, der gewassen 
die in eenige nieuw^ bedijkte polders na de eerste oogsten is op-
gemerkt ? 

'Z .̂ W elke middelen dienen aangewend te worden om die misluk-
k ing , voor te komen? 

Antwoorden in te zenden voor ult°. September 1855. J)c (jonden 
medaille, 

J l . De Alaatschappij looft hare gouden m.edaillehmQym^ f b^M) 
u i t , aan hem die voor uit". Septend)er 1855 zal hebben inge-
leverd, eene verhandeling over de ontginning van heideveld door 
besproeijing, alles met het oog op onzen Nederlandschcn bodem. 

De Maatschapj)ij , overtuigd dat niet een bepaald stelsel van be-
sproeijing voor alle heidevelden geschikt is, verlangt daarvoor eene 
handleiding te bekomen. Zij vraagt berekeningen van' kosten, en 
schetsteekeningen, zoo van voedings- als van afwateringskanalen, 
alsmede van de kunstwerken die noodig zullen geoordeeld worden, 
zij wenscht dat daarin o|) voldoende gronden aangewezen worde, 
welk water en welke bodem voor de besproeijing gesciiikt zijn, en 
welke die geschiktheid missen. Zij viaagt de waarde der gronden 
]ia de daarstelling der werken, vergeleken met de oorspronkelijke 
waarde en de aantewendcn kosten, zoo luuiuwkcurig mogelijk 
opgegeven te zien. 

Lil. Men vraagt eene volledige en naauwkeurigc beschrijving van 
het teclniisch gebruik dat hier te lande, zoo wel als in het buiten-
land, van de turf wordt, of wel, kan worden gemaakt. 

De Maatschappij looft voor het best en voldoend antwoord dc 
goiiden medaille u i t , en bovendien . / 'oOO, zoo monsters daarbij 
worden gevoegd, va)i de verschillende te verkrijgen producten. 

Antwoorden in te zemlcïi voor of op uit". September 1851. 

I V . De Alaatschappij looft haren gouden medaille i\it aan hem, 
die in Nederland vervaardigt en i]i den handel verkrijgbaar stelt: 
L i jm, welke de cigenschajipcn van de sclicepslijm van delfrey [marine 
glue) bezit, en waarvan de prijs niet liooger is dan die der Engelsche. 

De moiisters moeten ingezonden worden rnet ^tui^^schriften en 
O O ZD 

beschrijving der wijze van vervaardiging voor of op uit''. Sep-

tember 1851. 

Onder de prijsvragen, waarvan de termijn van beantw'oording 



verstreken was, en die oj) nienw, met oC zonder eenige verande-

ring, worden voorgesteld, komen de volgende voor: 

I. FjV bestaan belangrijke beschrijvingen van deu Landbouw, iu 

eenige gedeelten van Nederland, terwijl echter deze afzonderlijke 

opstellen niet anders kunnen worden beschouwd, dan als bouw-

stollen voor eene algemeene wetenschappelijke beschrijving van den 

Landbouw in Nederland, en er, behalve de beschrevene hier te lande 

nog eene menigte aiulere wijzen om den landbouw te drijven be-

staan, welke evenzeer belangrijk zijn voor de geschiedenis der 

wetenschap en de vergelijking van den toestand onzes Laiulbouws 

met dien van den bnitcïdandschen, zoo zoude het hoogst wen-

schelijk zi jn, langzamerhand genoegzame bouwstoiicn bij een te 

kunnen verzamelen , voor eene volledige beschrijving van het bóe-

ren-bedrijf over het geheele Ivoningrijk. 

De ]\Iaatschap])ij verlangt te dien einde: Jwmc naauwkeurige land-

huishoud kundige beschrijving van iedere Provincie van Nederland, 

Voor elk voldoend antwoord, betrekkelijk elke Provincie, looft 

de Maatschappij uit , ]\\x\o gouden medaille^ en, indien de verdioiste 

van het stuk daartoe groiul geeft, eoic remuneratie. 

De antwoordei\, met voldoende bewijzen en getuigschriften, in 

te zenden voor of op den laatsten September 1851. 

J L Daar sommigen van oordeel zi jn, dat de brandsjmiten, hoe-

wel op vele i)laatsen als voldoende geacht, echter nog voor ver-

betering vatbaar zijn, zoo looft de Maatschappij hare gouden vicdaille 

en JOO uit aan hem, die hier te lande brandspuiten vervaar-

digd beter dan de bestaande. 

Jlet betere moet blijken uit een omstandig verslag der verge-

lijking met dc spuiten der vier groote steden: Amsterdam, llotterda»n. 

Utrecht en 's Gravenhage. De spuiten moeten zijn, minstens van 

middelbare grootte, en Avorden ingezonden voor of op ultimo Sep-

tember 185 L 

111. Hoewel sedert de uitvinding van het Dinnonlsche Jillrnnf ., 

de oiitkleuring van plantenvloeistoden bepaaldelijk der suikeroplos-

sing, door middel van beenzwart, eene gi'oote uitbreiding verkregen 

heeft, zoo is het echter niet te ontkennen , dat de toe])assing daarvan 

in het groot, nog niet is gebragt o]) die hoogte waarvoor dezelve 

vatbaar is. 

Hiervan getuigen de verschillende handelwijzen der liAbrijkanteu , 

waarvan sommige lijnregt tegen de theorie der ontkleiu-ing schijnen 

te strijden, alsmede het verschil van gevoelen dat Ixistaat omtrfti\t 

de wijze van verlevemliging (rcvivicatie) van het gebruikte been-

zwart langs den natten weg door loogen, of langs den droogen weg 

door overgloeijing. 

Daar nu de T^Iaatschappij het van belang acht, dat de ontkleu-

ring door middel van beenzwart in het groot zooveel mogelijk tot 

zekerheid worde gebragt, looft zij hare gouden rtredaillemi www 

O O 

den zamcnsteller van een voldoeml cn volledig handboek over de 

fabrijkmatige ontkleuring, door middel van beenzwart, waarin zal 

moeten behandeld w orden : 

a. De vereischte ü-esteldhcid van dc te ontkleuren vloeistof. O 
b. Idem van het daartoe te bezigen beenzwart ter opneming van 

de meeste kleurstof. 
c. De verschillende wijzen waarop de opgenomene kleurstof aan 

het beenzwart weder ontnomen kan worden: aan welke wijze de 

voorkeur moet worden gegeven en hoe deze moet worden uitge-

voerd; met bepaling van: 

d. JJen inhoud en verdere gesteldheid derli ltrums, dc hoegroot-

heid van de korrels van het beenzwart met de mate van snelheid 

der filtratie en de hiermede verkregen graad van ontkleuring cn 

van den invloed die een en ander heelt op de hoedanigheid der 
te ontkleuren vloeistof. 

Terwijl aan den schrijver van zoodanig handboek nog eene remu-

neratie van Y'(>(J() zal worden toegekend, indien het zal bewezen 

z i jn , dat zijne opgegevene methode in het groot toegepast en boven 

de atidere bestaande handelwijzen den voorrang verdient. 

Antwoorden in te zenden voor ultimo September 185 k 

IV . Dc Maatschap2)ij verlangt, onder uitlovijig harer gouden 
medaille^ een beredeneerd overzigt: 

1. Van de vorderingen, die er, sedert 25 jaren, zoo elders als 

in ons land, in de scheepsbouwkunst gemaakt zijn. 

2. W a t de ondervinding, gedurende datzelfde t i jdvak, omtreiit 

vermeende of werkelijke verbeteringen geleerd heeft? 

3. AVat er, i)i het belang van den Nederlandschen handel, als-

mede tot instandhouding en verderen bloei der scheepsbouwkunst, 

uit de lessen der geschiedenis en der ondervinding, van de laatste 
jaren, moet worden afgeleid? 

Dc antwoorden in te zenden voor den laatsten September 1855. 

V . De hoogst gebrekkige wijze, waarop de visscherspinken tot 

heden toe van hoog strand af naar vlottend water w(uden gestoken, 

is aan onze visschersdorpcn algemeen erkend. In het belang van 

dien tak van Nijverheid, acht de ^Maatschappij het wenschelijk, 

dat er een geschikt werktuig worde uitgedacht, om genoemde 

pinken met weinig kosten, maar boyenal met spoed af te kuinien 

brengen. 

Zij looft mitsdien hare gouden medaille uit aau hem, die het 

model en de tcekening van een daartoe geschikt werktuig inzendt, 

waarvan de ondervinding: de bruikbaarheid bewezen heeft. De in-

zending met de vereischte getuigschriften, moet plaats hebben voor 
of op ulf". September 185 L 

V l , Verscheidene medailles en j^remien ^ zoo te zamen als af-

zonderlijk, zullen jaarlijks^ naar mate der verdiensten en het ge-

wigt der zaak, ter bcoordeeling van de Algemeene Vergadering, 



uitgedeeld worden aan die sckeeps-officlcren, stuurlieilen en alle 
andere personen, hi dit koningrijk, welke de beste waarnemingen 
van nuttige zaken, imttige ontdekkingen of de naauwkeurigste 
proefneiningen, met nuttig uitgedachte middelen, de verhet^riïuj 
der zeevaart en vkscherijen betreilendc, hebben gedaan, en dezelve, 
zooveel mogelijk met getuigenissen of bewijzen gestaafd, zullen 
hebben medegedeeld. De opgaven, met bewijzen of getuigschriften, 
intezenden vótir of op den laatsten September van ieder jaar, tot 

en met den laatsten September IS . j . j . 

]\let het einde van September 1S52 is de termijn van beant-
woording afgeloopen voor dc volgende prijsvragen: ' 

i:. Verslag omtrent het nut van het Annnoin'akaal-Water der steen-
kolen (iaz-Fabrieken voor den Landbouw; de gouden medaille. 

11. Een geschiedkundig overzigt der verveeningen in Nederland 
(zoowel Inge als hooge); eene opgave en beoordeeling van de daarop, 
door hooger bestuur gemaakte voorsclu'iften, en eene grondige be-
schouwing van iiare ijivloed op de nationale welvaart*" de gouden 
medaille. 

l i l . l > r a n d s p u i t s l a n g e n uit Gutta Eercha vervaardigen, en ter 
lengte vmi minstens 15 ellen; de ttveede gouden medaille. 

i V . Turf^ als brandstof, voor teekuiseh gebruik bezigen, in 
vergelijking met steenkolen of andere brandstoll'cn; de gouden m-e-
daille en /'30(1. 

V. Aan den inzender van verschillende Z'/̂ Z-̂ vö̂ r̂/̂ ẑ in ons vader-
land, ten dienste van fabrijken, en die de i5elgische of Doornikschc 
klei zouden kunnen vervangen; de gouden medaille. 

VI . Aan den ncderlandbcheu kunstenaar, die het middel ontdekt 
cn mededeelt, om door het licht [p/wtograp/de) afteekeningen en 
iiulrukken op den Utkographiscken steen regtstreeks voort te bren-
gen; de tweede gonde medaille oi' /77j. 

V i l . Voor voldoende jn-oeven van houtgravures welke met de 
beste buitenlandsche kunnen wedijveren, de gouden medaille. 

Onder de jn-ijsvragen, van welke de termijn van beantwoording 
na September LSo'Z zal'zijn afgeloopen en waarop dc ^laatschappij, 
op zijnen t i jd, antwoorden te gemoet zien, merkt men de vol-
gende OJ): 

I. Aliddelen ter voorkoming van het vuur [drij-rot) in het eiken-
hout, dat tot aanbouw van schepen en andere werken gebezigd 
wordt; dc gouden medaille, 

I I . AVclke zijn, volgens genomen proeveii cn waarnemingen, 

de voor- of nadeelen van het droogleggen der landerijen, door het 

in den grond boren van gaten en het daariii brengen van lood-

regtc staken, in vergebjking van liet draineren? Op welke wijze 

worden zulke boorgaten op de boste en minst kostbaarste wijze 

aangelegd? de tweede gonden medaille. 

JJF. E^briekmatige vervaardiging van capsules, uit geplet t in. 

tot sluiting van tlesschen enz.; dc tweede gouden medaille. 
IV. Voor een overzigt van den staat der land huishouding in 

Nederland, in vergelijking met die van andere landen, vooral 

Engeland, België cn lJuitschland, en aanwijzing der middelen tot 

verbetering; dc gouden medaille en y i o O . 

V. In ons rijk microscopen vervaardigen, die in prijs en deug-

delijkheid met de buitenlandsche van Oberliausen gelijk staan; 

niet alleen het vervaardigen van het mechanisme wordt bedoeld, 

maar bepaald het slijpen van achromatische linzen en verbindingen 

van l inzen; de eerste gouden viedaille en ^ 5 0 0 . 

Inzendingen met getuigschriften September 1851. 

V I . Welke is de tegenwoordige toestand onzer kennis van de 

natuurlijke gesteldheid van den vaderhiiulschen bodem , met toe-

passing op handwerken, fabrieken en traliekcn, en geeft dit aan-

leiding om die oj) andere takken van industrie toe te passen en 

uit te breiden, de go2cden medaille en y i 5 0 . 

V i l . Vervaardiging van ijzeren hekken, balustcrs, stoelen cn 

andere voorwerj)en van hol getrokken ijzer; dc gouden medaille. 

V U L Voor het bedekken van onedele metalen, door galvani-

sche kracht, met edele en wel vooral van voorwerpen van weten-

schappelijken aard met zilver, goud en platina; de goude7i 
medaille. 

I X . Voor dc vervaardiging van fijne horologicmakers-olie, die 

niet verdikt, noch opdroogd, noch het koper aantast, of aanwij-

zing der middelen om de bekende olicn tegen die invloeden te 

besehermen; de gouden 7nedaille. Monsters van ten minste 1 Ned. 

ons, in te zenden September 1851. 

X . Een onbekend of niet algemeen gebruikelijk werktuig in-

voeren, waardoor meerder voordeel in den landbouw verkregen 

wordt; de eerste of tweede gouden of de zilveren medaille. Inzen-

ding ultimo September van ieder jaar. 

X I . Eenig werktuig, gedetailleerde teekening of volledig model 

inzenden, dienstig tot fabrijken en hetwelk tot heden binnen dit 

Koningrijk nog niet in gebruik is geweest; het gebruik met 

proeven voldoende aantooncn; naar gelang van het nut der zaak 

»̂ êne aanzienlijke belooning; voor of op den laatsten September van 

ieder jaar. 

X I I . Aan elk leerboek, over eenigen tak van Nijverheid, het-

Avelk aan de ^laatschappij in handschrift ingezonden is cn hare 

goedkeuring wegdraagt, zal de tweede go7tde7i medaille woxAmio^-

gekend; terwijl eene aan dc w^aarde van het boek geëvenrcdigde 

belooin'ng daar kan worden bijgevoegd. 

l iet bekroonde leerboek blijft liet eigendom des inzenders, die 

het alzoo in het licht zal kunnen lieven of eene overeenkomst met 

de Maatschap])ij over de uitgave sluiten. 

Noch medaille, noch belooning zal evenwel mo:^'cn worden uit-
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gereikt, vuur dat liet bekroond leerboek werkelijk in het licht 
gegeven is. 

Antwoorden in Ic zenden voor ultimo >Septcmber van ieder jaar. 

VAJLAGK V I L 
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P I I O K V K X , MIRR O P J A V A A A X W K Z I O K D K I . P S T O P P K N . 

(Plaat U I , ilg. 4—7. ) 

A. Kalkinerfjalüceuen van (Joenong Sakarle voor krachtig 

hydraulisch ccnient, 

Deze sfcencn, waarvan de eerste ]n'ocven van Goenong Saharic, 
op G of 7 i)alen afstands van Soerabaia en in dc residentie vaii 
dien naam gelegen, afkomstig waren, worden almede, zooals later 
bleek, in groote lioevcellieid in het dislrikt Lengkir, in diezelfde 
residentie, gevonden. 

Zij liggen cr op, of hoogstens 6vn of twee palmen onder de 
oi)pcrvlakte van den grond, alsmede op den bodem der vele door 
vroegere bcrgstroon^iii gevormde ravijnen. Zij komen voor in on-
regelmatige stukken met afgeronde hoeken, van 0.5 tot 10 pond 
yAvaartc. 

Doorgeslagen, vcrtoonen zij op dc breuk een aantal concentri-
schc kringen, wier kleur vnn het vuil wit tot in het bruin geel 
speelt cn die cenc gemeenschappelijke kern hebben. ^ 

i l u n soortelijk gewigt is 2.5 tot 2.G. 

i ic t is ons niet gebleken, dat cr van die steencn vroeger eeni<^ 
gebruik is gemaakt, dan alleen vau de lijustc soorten, °dic zich 
gemakkelijk met het mes laten snijden en wier glad bewerkte 
oppervlakten, ongeveer als speksteen, zacht cn ecnigzins vctti'^ 
op het gevoel zijn. ° 

"Van deze vervaardigen dc inlanders velerlei voorwerpen, als: 
kleine vazen, intkokers, enz. 

Dc scheikundige ontleding der steenen van Goenong Saharic 

toonde dat zij onderling wel cenigzins in zamcnstclling verschilden, 

docli kwam, op 100 deelen, gemiddeld neder op: 

O t 

5.3 water 

35.G koolzuur 

10.3 kiezelaarde 

2.0 ijzeroxyde 

0.3 aluinaarde 

35.0 kalkaarde 

O.G magnesia 

1.0 veiTics 

100.0 

Zoodat daarin met ruim 627o koolzure kalkaarde, lO.S^o kiezel-

aarde werd gevonden. 

Zoowel het uiterlijk aanzien, als de nadere zamenstelling der 

steenen, in het bijzonder wat betreft hun gehalte aan dc bestand-

deden welke het werkzame beginsel uitmaken, toonde zulk eene 

opmerkelijke overeenkomst met de beschrijving van het alom zoo 

gunstig bekende romeinsche of Parkers cement der Engclschcn (1), 

dat er als van zelf de aaideiding uit ontstond om die kalkstccncn 

aan een nader onderzoek te onderwierpen en hunne praktische 

waarde na tc vorsehen en zulks met te meer vertrouwen, nadat 

eene in tegenwoordigheid van den resident de Perez, den ingenieur 

der klasse van den waterstaat Geil en den secretaris der 

residentie baron Sloct tot Oldruitenborgh genomcnc voorloopige 

kleine proef allezins gelukt was. 

De hceren de Perez en Sloet, welke met echt theoretischen 

zin voor de praktijk, het belangrijke der zaak vermoedden en dc 

zwarigheden, die zich voordeden, met dc meeste bereidvaardigheid 

uit den weg ruimden cn de ingenieur voornoemd, die dc waarde 

van een goed hydraulisch cement, bij den aanleg der vele in out* 

werp zijnde waterwerken, ten volle inzag, moedigden ons belang-

stellend aan. 

Al wat ons bij dat onderzoek opmerkenswaardig voorkwam, eu 

strekken kon om dc kennis van het cement toe tc lichtcfi, is in 

dc volgende aantcekeuingeu kort zamcngcvat. 

Om hydraulisch cement op tc leveren, moeten de steencn door 

tamelijk sterke glocijing voorloopig van hun koolzuur bevrijd 

worden. 

Dc gevorderde hitte, is ongeveer die, waarbij messing smelt. 

De ingenieur Geil, die voornemens is dit cement te gebruiken 

bij dc fundering van den ketclbok bij het marine-etablissement 

alhier, heeft tot dit einde een oven doen bouwen, welke nasrenoeir 
' O O 

(O Men verfîclijkc: Schubert, 1«' ban i î , S. 400. Knapp , die chemische 
Technologie, band , S. 629 en volfïende. Dufrenov, Traité dc minéralogie, 
tome II paç, 240—242. Storm van 's Gravesande , bl. 4»J--50. 
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clc gedaante heeft van de schachtovcns, waarvan Knapp (1) eene 
besclirijving geeft. 

Aaïivankelijk brandde men de steenen in de coepol-ovens van 

de fabriek, door des avonds na den arbeid, terwijl die ovens nog 

gloeijend waren, de steenen, vooraf tot stukken ter grootte van 

een hoenderei geslagen, met ongeveer het halve volumen coaks 
daarin te storten. 

Op die wijze werd echter een groot gedeelte doodgebrand en 
kwam dit verglaasd voor den dag. Later bezigde men met het beste 

gevolg den rooster uit de drooge stoof, welke de in plaat i 11 tig. 1 
voorgestelde gedaante had. 

iJe steenen werden er, met gruis van coaks vermengd, op wat 
spaanders met eene laag enkele coaks gedekt, los ingeschud, 
waarna het branden, nadat het vuur aangestoken was, in de vrije 
lucht , zonder dat eene te groote hitte te vreezen was, geregeld ailiep. 

Zijn de steenen aan eene te lage tcmjicratuur bh)otgesteld ge-
weest, dan bruisen zi j , met zuren overgoten, sterk op; terwijl 
zij in water geworpen, zicli sterk verhitten, springen en zich 
even als gewone kalk blusschcn. 

Zoodanige onvolkomen gebrande kalkmergelsteenen leveren, lijn 
gestampt of gemalen, een geelachtig poeder op, dat, tot deeg aan-
gemaakt, hoegenaamd niet verhardt. 

Tc sterk gebrand, vertoonen zij cene donkere, ondoorschijnende, 

glasaclitige massa, welke mede geene de minste hydraulische ei-
genschapj)en heeft. 

Belioorlijk gebrand, hebben zij een bruinachtig of blaauw in 
het grijs spelencl aanzien, cn even zoo het poeder er van. 

J)e laatste kleur schijnt het gevolg te zijn van eene gedeel-
telijke desoxydatie van het in de stccïicn aanwezige ijzeroxyde tot 
ijzeroxydul. Beide kleuren echter leveren een even bruikbaar 
cement op en schijnt het alzoo, dat het ijzer geen noodig be-
standdeel er van is, doch er veel eer eene lijdelijke rol in speelt. 

Het hiervan vervaardigde cement verhardt bij het aanmaken 
met water plotseling, even als versch gebraiul gips. 

Is het branden zoo ver voortgezet, dat de steenen cene violette 
kleur verkregen hebben, dan versteent de massa iets minder snel 
doch erlangt alsdan de grootst mogelijke hardheid. 

Yan pas gebrand, blusschcn de steenen slechts zeer langzaam 
aan dc lucht en wordt zulks gewoonlijk eerst na 3 of 4 dagen 
waargenomen, terwijl de zuren ze daii niet doen opbruisen. 

JMijkt het na het lijnmaken, dat de steenen niet genoegzaam 

gebrand waren geweest, dan kan men zulks lierstellen, door het 

tot eene stijve brij aangemaakte i)oeder, in den vorm van ballen 

of van gewone metselstccncn gebragt, na voorloopige drooging 

(l) Die Chcmiövhc Tcchnohgio, S, 611. 

cn verdccling in kleinere stukken, cene herbranding te doen 

ondergaan. 

Even als zulks bij het branden van gewonen koolzuren kalk liet 

geval is , is, ook bij het branden dezer kalkmergelsteenen, de aan-

wezigheid van waterdampen het uitdrijven van het koolzuur zeer 

bevorderlijk. 

Het fijnmaken geschiedde in cene om hare horizontale as draai-

jende ijzeren ton of rommel, bestemd tot het iijnmaken van steen-

kolen en het gladmaken van projectielen. 

Eene hoeveelheid gebrande steenen werd met een aantal ijzeren 

kogels ingeschud, waarna het poeder, na voldoende lijn te zijn 
gemalen, met zorg uitgezift werd. 

Al het overige gelijk zijnde, groeit de snelheid, alsmede de 

graad van versteening aan, naarmate de steenen iijner verdeeld 

worden. 

Het ccmentpoeder bluscht zich langzamerhand aan de lucht. 

Na gedurende een jaar in eenen zeer poreusen, met een houten 

deksel gedckten, pot gestaan te hebben, waren zijne goede eigen-

schappen nagenoeg verloren gegaan. 

I n eene blikken bus, welke ongeveer 8 teerling duim inhield, bleef 

liet poeder gedurende datzelfde tijdverloop onveranderd, ofschoon 

het vat slechts met eenen houten stop was gesloten, zoodat goed 

digt vaatwerk allcrwaarschijidijkst zeer geschikt zal zijn om het 

te bewaren. 

Om nu van dit poeder het hydraulisch cement te bereiden, 

wordt het met water snel tot eene stijve brij te zamen ge-

roerd, zoodanig dat de ganschc massa er gelijkmatig van door-

drongen i s ; zijnde het, zoowel tot eene s])oedige als tot eene 

volledige verharding, een vercischte, dat de massa eene zoodanige 

stijfheid hebbe, dat zij nog slechts even hamlelbaar is. 

He daartoe geschiktste verhouding tusschen de hoeveelheid 

droog poeder en water schijnt in volumen als 2 tot 1 te zi jn, of 
in gewigt als 2.0 tot 1. 

Ei j het zamenroeren der massa met water, werd bij goed van 

pas gebrande steenen geene merkbare temperatuur-verandering 

waargenomen, doch wel oj) het oogcnblik dat zij stijf werd,als 

wainiecr dc temperatuur al ligtelijk van de gemiddelde, of 28''C, 

tot 40® C steeg. 
Waren de steenen tc zwak gebrand geweest, dan was het niet 

ongewoon, de temperatuur tot 100*̂  C te zien stijgen, cn zelfs 

tot die, welke bij het blusschcn van gewonen kalk met water 

wordt waars-cnomcn. O 
Ingeval het aanmaken der specie met water niet snel genoeg 

van dc hand gegaan i.s, of wel, indien te weinig water gebezigd 

werd, zoo gebeurt het vaak, dat de massa reeds verhardt voor 

zij geplaatst is kunnen worden. In zoodanig geval dient zij ter 



40 

Zijde gesteld te worden, om door eene lierbranding op nieuw tot 
het gebruik geschikt te worden gemaakt. 

^len wende dus aanvankelijk liever wat ruim water aan, en 
brenge daarna, door bij kleine partijen droog poeder toe te voegen, 
de massa tot de vereischte lijvigheid. 

Di t cement, rigtig behandeld bij het branden, cn overigens 
zooals hiervoor werd opgegeven, verhardt onder water, binnen 

een uur tijds, zoodanig, dat het weerstand biedt aan de drukking 

met de vingeren en door stroomend water niet meer weggespoeld 
wordt. 

Het weerstaat dan ook reeds de drukking van de in ]]elgie 
gebruikelijke proelnaald, die beschreven is in het zevende stuk der 
ÜiUreksels uit vreo/ide tijdschriften^ ten dienste der leden van het 

koninklijk Instituut va7i Inrjenienrs bladz. 13 

In de lucht heeft de versteening even spoedig plaats cn bestaat 
er in beide gevallen geene de minste neiging tot scheuren; zelfs 
niet indien liet cement bij afwisseling onder water ligt en aan dc 
lucht wordt blootgesteld. 

Het bezigen van zoet, brak, of zeewater, bij het aanmaken der 
specie, heeft evenmin als de soort van water, waarin die daarna 
gedompeld werd, een merkbaar verschil in den t i jd, tot de ver-
steening vereischt, opgeleverd. 

(3m over den zamenhang van liet cement van Goenong Saharie 
te lecren oordeclen, onderwierp men het aan de gebruikelijke 
proeven. 

Hie proeven waren tweeledig en bestonden: 
1. in het onderzoek naar den wederstand, ingeval de verbre-

kende krachten in het verbrekingsvlak aangebragt werden, en 

naar de kracht, welke gevorderd werd om den zamenhang 

te overwiiuien^ indien die kracht loodregt op het afscheurings-
vlak werkte. 

a. Onderzoek naar den zamenhang bij krachten, werkende in 
liet verbrekingsvlak. 

Hiertoe werdeii uit het op dc reeds beschrevene wijze verkregen 
])oeder, in eenen houten vorm, balkjes vervaardigd, lang 25 duim 
bij y (luim vierkant, zoodat de dwarsdoorsneden ü vierkante duim 
inhoud hadden. 

Allen werden, ua ongeveer gedurende 20 minuten tijds zoo-
danig in den vorm verhard te zi jn, dat zij zonder te breken konden 
worden uitirenomen , terstond oiuler water Mzet. 

i i i j de beproeving zelve, werd gebruik gemaakt van een toestel 
waarvan lig. 5 een denkbeeld geeft. 

Dc in een waterpas vlak gelegene steunpunten a w^aren van 

hout en aan den bovenkant rond bijgewerkt. Hun afstand bedroeg 

naaiiwkeurig 15 duim, terwijl het gewigt P , dat tot de verbre-

king aangewend werd, door het eveneens rond bijgewerkte staafje 
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è , juist in het midden tusschen dc steunpunten zijn vermo-

gen uitoefende. 

i)e gewigten werden zonder schokken op de schaal gezet en 

wel met geringere vermeerderingen naarmate men het vermoedelijk 
oogenblik der verbreking naderde. 

Onder de opgeteekeude verbrekingsgewigten is begrepen dat 

van de schaal, den beugel enz., ten bedrage van 0.5 porid. 
Aan de balkjes was eene lengte van 25 duim gegeven, omdat 

daardoor de gelegenheid werd aangeboden, om ze twee malen te 

doen dienen. 
i , (Jmtrent den zameidiang, ingeval de krachten loodregt op 

en in de as vau het verbrekingsvlak werkten. 
Een over de lengte uit twee helften bestaande houten vorm 

had aanvankelijk eene zoodanig dubbel kegelvormige gedaante, dat 

de daarin vervaardigde staven of stangen, bij eene lengte van 

2 palm, in het midden het dunst waren en aldaar eene door-

snede van 8 vierkante duim hadden. 

De moeijelijkheden \velke men ontmoette, om dien vorm snel 
genoeg te kunnen vullen, zonder dat dc massa reeds onder die 
bewerking verhardde, maakte dat men haar zoo dun moest aan-
makcji dat de dubbele kegels konden gegoten Avorden, zonder het-
welk het niet mogelijk was den vorm zonder tusschenruimte te vullen. 

Om die reden maakte men later gebruik van ccjien vorm, die 
liggende met de stijf aangemaakte brij gevuld worden kon en 
inwendig nagenoeg de gedaante van twxc afgeknotte vierhoekige 
Pyramiden had, met eene doorsnede in het midden en op het 

dunst van 8 vierkante du im, even als vroeger. 
Na gevormd te zi jn, werden dc stangen dan verder behandeld 

als de bij de voorgaande proef vermelde balkjes. 
Eig. i) geeft een denkbeeld van de wijze waarop deze uittrek-

kiugsproeven werden genomen. 
a a zijn twee houten kokers, hebbende inwendig naauwkeurig 

het beloop der proefstangen. 
Door ee]i van de vlakke zijstukken af te nemen, kon de stang 

worden ingelegd, zoodat, door het weder opschroeven van dat zij-

stuk, zij overal welsluitend door de kokers werd omvat. 

De oogjes ö b waren zoodanig geplaatst, dat de as van de han-

gende staaf naauwkeurig loodregt was. 
Bij het opzetten der gewigten werden dezelfde voorzorgen als 

vroeger genomen. 
Het eerste onderzoek gaf aanleiding tot dc zamenstelling der 

volgende tafel: 
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TAFEL A , vcm (Ie idthovistcn noi^ens het onderzoeh 7iaar den 

7oedersia7id van het cement van ( ïoenong Saliarie, ingeval hij 

een en afstand van 15 duim tnsschen de steunpunten, de ver-

hrekende krachten in het verbrekingsvlaJc teerden aangebragt. 

De proef staven hadden eene lengte van 25 duim en tot door-
snede een vierkant va7i 3 duim zijde. 
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Ue tafel A geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 

rt. Voor mortels uit enkel cement. 

1. Uit dc vergelijking der proeven 1 — 4 , 5 cn G—11 bl i jkt , 

dat bij gelijke kleur of graad vau branding, de wederstand met 

den tijd van onderdompeling aangroeit. 

2. Uit de vergelijking der proeven 13—18 cn 10—21 met dc 

zoo even genoemde volgt, dat dc wederstand aanmerkelijk toe-

neemt, naarmate de spccic sterker gebrand wordt. 

3. Uit 43—47 is af tc leiden dat enkel cement in de lucht 

alleen volkomen verhardt. 

b. Voor goncngde mortels. 

1. Ui t proef 20—20 ziet men dat het cement zeer wel zijn 

eigen volumen aan zand verdragen kan. 

2. Ui t proef 22—25 , vergeleken met 20—20 , bl i jkt , dat door 

slechts dc halve hoeveelheid zand toe te voegen de wederstand 

ongeveer rnct de helft vergroot wordt. 

O. Uit de vergelijking van proef 22—25 met 30—33 volgt, dat 
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ook hier de wcdersland met den tijd van indompeling toeneemt. 
4. Uit 3 0 — v e r g e l e k e n met 34—37 , dat een eindelijk 

blootstellen aan de lucht den wederstand werkelijk vergroot. 

5. L'it 38—42 , dat de mengsels van cement met stuifkalk 
sterker zi jn, dan die met zand, ofschoon de versteening langza-
mer plaats grijpt. 

(). Uit 31)—10 bli jkt, dat twee zoowel als drie deelen cement 
op een deel stuifkalk even ^terken mortel opleveren en dat, alzoo, 
de voordeeligste verhouding tussclien beiden kan gelegen zijn. 

7. Uit 30—tO met 41—42 is af tc leiilen, dat de vermeerde-
ring en vastheid en zamenhang door uitdrooging, nadat de ver-
stcening onder water heeft plaats gehad, wederom verloren gaat, 
bij cenc herplaatsing onder water. 

Da versteende cementmasa vertoont alzoo hierbij hetzelfde, wat 
men bij de meeste natuurlijke steenen opmerkt, welke versch ge-
broken, met het daarin aanwezige groefwater, minder zameidiang 
hebben, dan naderhand, wanneer zij uitgedroogd zijn. 

Omtrent den wederstaml bij de uittrekking, zijn de uitkomsten 
verzameld in de volgende 

TAFKT. n, vau de nUhouisten der proeven met het cement van 

Goenong Saharic, ingeval de rigting der verbrekende kracht 

loodregt op en in de as van het afscheuringsvlak is aangebragt, 

J)e proef stangen hadden eene lengte van 20 dnitn en in het 

midden op het dunst eene doorsnede van 8 vierkante duim. 
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Uit de tafel B kunnen de v o l g e n d e besluiten opgemaakt worden: 
1. Uit de vergelijking der proef 1—3 met de overigen volgt, dat 

de zamenhang gro(3ter wordt, naarmate de specie sneller verhardt. 

r2. Uit de vergelijking van 1—3 met 4—11 blijkt, dat de graad 

van branding een veel grootcren invloed op de snelheid van 

versteening en den zamenhang uitoefent, dan de tijd van indom-

3.'^Uit de vergelijking van 1, 3 en 3 onderling is af te leiden, 

dat, bij ligtc branciing, de grootste zamenhang binnen 30 dagen 

toevens onder water sehijnt bereikt te zijn. 

AVij hebben te vergeefs getracht, eene afdoende vergelijking op 

tc stellen, tussclien de uitkomsten van onze proeven met het cement 

van Goenong Saharie cn die, welke door andere proefnemers met 

de bekende mortcls verkregen werden. 

l iet ontbreekt misschien in deze niet aan volledige en behoorlijk 

geleide proeven, doch het heeft ons niet mogen gelukken ze op 

te sporen, zelfs niet die van Vicat, van w i e n s doorwrochten arbeid 

wij alleen datgene leerden kennen wat daarvan in Dinglefs 

voorkomt. 

Om echter, ondanks het onvolledige der in bovenstaande talels 

opgeteekcnde uitkomsten, eenigzins te kunnen docTi oordeelen over 

de waarde vau het cement, nemen wij tot vergelijking dc proef-

nemingen voorkomende in het X I d e e l en ^ ^ stuk van 

liet Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid; en wel d ie , om-

trent de Dordsche tras, op bladzijde 187, 101—101 en G i l . 

Die van bladzijde 187 zijn t e r s t o n d vergelijkbaar met de proeven 

43 47 van onze tafel A , omdat voor beide de afstand der steun-

punten, zoowel als de afmetingen der prisma s, alsook de tijd 

van versteening enkel in dc lucht, gedurende 100 uren, de-

zelfde zijn. 
Volgens het tijdschrift, braken die prismas, te zamengesteld 

uit i f deelen tras en O deelen kalk, zijnde de voordeeligste ver-
houding, gemiddeld met 3.80 pond; dc o n z e daarentegen bezAVcken 
eerst n^etlL3.10 pond belasting cu toonden alzoo eenen meer dan 
driemaal grooteren zamenhang. 

Bij die van bladzijde (>11, werden alleen de eerste 12 prisma s onder 
water gezet, docli die van de drie volgende dozijnen eerst na in 
ran^wd^e 1, 2 en 3 dagen in de lucht te zijn gebleven. Voor deze 
zijif de omstandigheden dus nog al verschillende met die uit onze 

tafel. 
Zoolang het ons alzoo niet naauwkeurig bekend is, welk aandeel 

de inwerking der lucht alleen bij de verstcening der mortcls 

heeft, moeten wij ons vergenoegen er de aandacht op te vestigen, 

dat het draagvermogen van 3.80 pond, op bladzijde 187 voor 

het sterkste mengsel opgegeven, slechts iets meer dan de helft 

bedraao't van het kleinste gewigt 7.25, waarmede volgens tafel 
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A dc prisma's 20—21), na 21 uren onder water tc zijn gebleven, 
werden verbroken, terwijl de sterkste prisma's van bladz. 011, die, 
lui drie dagen in de lucht te zijn geblevei\, nog gedurende 2 t 
dagen oiulcr water versteenden, bezweken bij eene belasting van 
5.20 pond, zijnde dit naauwelijks de helft van de gewigten, die 
bij de proeven 22—25 en 30—33 noodig waren, en nog niet bet 
vierde gedeelte van die, waarmede de prisma's bij proef 13—18 
werden verbroken. 

Ter beoordeeling van den wederstand van ons cement bij de 
uittrekking, vergelijken wij de uitkomsten van tafel Bmet die van 
bladzijde 11)1—191 van het tijdschrift. 

AVannecr men voor dc daarbij gebezigde llijnklinkcrs eene lengte van 
19 bij eene breedte van 9 duim aanneemt, blijkt uit de taiel op 
bladzijde 192, dat de zamenhang van de Dordsche tras gemiddeld 
nagenoeg 2.9 pond op den vierkanten duim bedroeg: of, afgeleid 
uit het gewigt waarmede de dubbele kegel op bladzijde 193 ver-
meld brak, 2.97 pond, cn eindelijk uit de proef van bladzijde 191 
afgeleid 3.05 pond, cn dus gemiddeld uit alle 2.90 pond op den 
vierkanten duim. 

Yolgens tafel B hierboven, braken de door ons beproefde staven 
met 4.110 tot 8 pond oj) den vierkanten duim. Bij de 1 p r o e f , 
werd die wederstand zelfs bevonden meer dan 10 pond te bedragen. 

AVij bejammeren het zeer, geen met ons cement aan elkander 
verbonden steenparen aan de uittrekkingsprocf te hebben kunnen 
onderwerpen, dewijl het daardoor thans onmogelijk is, het tc 
vergelijken met de proeven, in 1809 genomen door eene kommissie, 
bestaande uit leden van het Koninklijk instituut te Amsterdam, cïi 
welke wij« aantrellen in de 11 tafel van het eerste stuk van Proger's 
llanilboeh\ zoodat wij strikt genomen, alleen de ter aangehaalde 
plaatse onder 11 en 15 vermelde mortelstaafjes tegenover die van 
onze tafel stellen mogen. 

Na 51 dagen onder regenwater te hebben gestaan, werden die 
mortelstaafjes met 3.00 en 3 pond op den vierkanten duim niteenge-
trokken. A oor de dubbele kegels onder 2 en 3 in tafel 15 voorko-
mende, werd daartoe, nadat die gedurende 8 dagen onderwater hadden 
gelegen, reeds een gewigt van 4.25 pond op den vierkanten duim 
vorgederd; doch, zooals vroeger werd opgemerkt, behoorden die 
dubbele kĉ i-cls tot de minst sterke en komt de meerdere zamenhnnir 
van het cement van Goenong Saharie eerst goed voor den dag, 
bij de in tafel B opgeteekende proeven 4—7 en S—11 ; vermits 
daarbij de stangen, na achtervolgeus slechts 21 cn 48 uren onder 
water te hebben vertoefd, reeds een gewigt van 5.7 cn meer dan 
8 ])ond op den vierkanten duim tot hare uitrekking vorderden. 

'Enkele parallelepipeda, uit verbrokene proefstaven vervaardigd, 
werden aan de verbrijzelingsproef onderworpen. De daarbij gebezigde 
toestel was echter te onvolmaakt, dan dat wij de verkregen uit-

iT 

komsten met vertrouwen zouden durven opgeven, weshalve wij ons 

thans vergenoegen, aan te teekenen, dat die parallelepipeda ge-

middeld, bij eene loodregte drukking van 02 pond op den vier-

kanten duim, bezweken. 

Behalve de hierboven beschreven proeven, werd nog eene aiulere 

o-cnomen, welke in het algemeen voor zeer verassend gehouden wordt 

cn het voordeel heeft, het bindend vermogen van cenig cement 

aanschouwelijk te maken. 
Zij bestond daarin, dat, op den 2 S e p t e m b e r 1851, 2 t stuks 

hollandschc metselsteencn met ligt bruin gebrand cement plat 
tegen elkander werden gemetseld, zoodat het geheel een blok 
vo°mde, dat 1«^08 lang was en 40.8 pond woog. Na gedurende 
24 uren onder water cn daarna even zoo lang in dc lucht te zijn 
versteend, werd het blok zoodanig in den op plaat J U lig. 7 af-
beelden toestel bevestigd, dat 20 van die steenen, cene lengte van 
0«L9 hebbende bij een gewigt van 39 poiul, vrijelijk in wateri)asse 
rigting uitstaken. 

l iet cement stond die proef door, doch bij het overbrengen van 

het blok cn den toestel naar eene andere plaats, brak het tus-

schen den ll^' '" en steen in tweeën. 

Deze beide blokken werden twee dagen later insgelijks beproefd. 

Negen steenen staken daarbij iu waterpasse rigting vrij uit en 

vorderden, tot de afscheuring achter den eersten steen van elk 

blok, nog een gewigt, bij het eerste van 21 en bij het andere 

van 10 pond, welke gewigten aan het uiterste einde van den laat-

sten steen werden opgehangen. 

De steenen, welke men met liet cement aan elkander verbinden 

wil , moeten vooral voorloopig goed met water doortrokken z i jn , 

wijl zij anders het water, dat tot de vastwording der specie noo-

dig is, opzuigen. 
De proef om het cement als beton aan te wenden, viel alle-

zins gunstig üit. 
llaVde kalksteenen , in stukken ter grootte van eene noot geslagen , 

lieten zich d o o r dit cement volkomen binden. Na op den 22«̂ «̂ " Junij 

1850 een betonblok lang en breed ^r^rZb en hoog 0^'M , te hebben 

gevormd, zette men het terstond oï\dcr water. Na weinige uren 

had het reeds cene aanzienlijke hardheid verkregen, in Septem-

ber 1851 uitgenomen zijnde, werd het zoodaiiig hard en zamen-

hangend bevonden, als men voor funderingen onder water en bïwg-

pijlers slechts zou kunnen verlangc]i. 

Ook tot het bepleisteren van metselwerk werd het volkomen 

geschikt bevonden. De eigenschap van onvermengd, om zoo te 

zeggen plotseling, te verharden, maakt het naar ons gevoelen on-

schatbaar tot het bekleeden van kaaimuren en dergelijke, welke 

beurtelings aan eb en vloed en den golfslag blootgesteld zijn ; 

terwijl eindelijk de omstandigheid, dat door bijvoeging van meer 



oF miiulci' kalk, cle snelheid van verharding schier naar willekeur 

kan gewijzigd worden, zonder dat zulks later voor dc hardheid scha-

delijk is, het uitmuntend geschikt maakt tot het bepleisteren vau 
vochtige muren. 

Hiermede besluiten wij de aanteekeningen over het cement vau 

Goenong Saharie. Van hare onvolledigheid zijn \vij zelf het 

allereerst overtuigd, doch hetgeen wij er van gezegd hebben, zal, 

naar wij vertrouwen, voldoende Avezen, om er de aandacht van de 

ingenieurs en bouwmeesters op te vestigen en hen uit lokken om 

het nader stelselmatig te beschouwen. Zij zijn uit den aard hunner 

betrekking daartoe in de gelegenheid en beter dan wij met der-

gelijken arbeid vertrouwd, en wij houden ons overtuigd, dut door 

hen zoowel over de voorloopige behandeling, welke de steenen 

dienen te ondergaan, als omtrent het gebruik van het cement in 

zijne onderscheidene vermengingen met andere stollen, weldra het 

noodige licht zal verspreid worden. 

Wi j vermoeden dat zij nog andere imttige toepassingen van dit 

natuurvoortbrengsel zullen weten aan te wijzen en dat het welligt 

een nieuwen tak van nijverheid zal kunnen doen bloeijen. 

Indien deze aanteekeningen bevonden worden, hen bij een cn 

ander van eenig nut te kuinien zi jn, door hen tot voorlichting 

te strekken, dan zal het doel, dat wij bij het verzamelen er vau 

beoogden, bereikt zijn. 

Soerabaia, den Octobcr 1S51. 

De leden van het Koninkli jk Instituut van Ingenieurs, 

O. G. VON DENTZSCII 

AVKUXKU SMITU. 

dezen kalk ter inhoud van . . . . 

zijn gevoegd aan zand 
J/ // // keisteenen ter grootte van 

een ei cn kleiner . . . . 

0.71 t teerling el 

o.3r>(; // 

0.:55G // /r 

hetwelk alzoo bedroeg 1.120 teerling el 

na de bereiding en verwerking bleef erover 1.1 LO // // 

N'a drie dagen onder water te zijn gebleven, was het mengsel 

niet zoo volkomen verhard, als de proeven in het klein hadden 

doen veronderstellen. Doch dit werd veroorzaakt door wat te veel 

zand en keijen en door de gebrekkige middelen van branding, 

maling en zifting. 

De proeven toonen evenwel aan, dat 1 teerling el kalk kost 

/ 1 0 . 5 0 recepis, gelijkstaaiule met ongeveer ƒ 1 5 . 5 0 Nederlandsch 

courant, behalve de kosten van brandiiig, maling cn zifting. 

Bij eene verhouding van 4 deden kalk , 1.5 deel zand en 1.5 

deel keijen levert het cement eenen goeden beton op; terwijl ver-

ondersteld wordt dat bij volkomen middelen voor branding, ma-

ling cn zift ing, meer zand cn keijen zullen kunnen worden bij-

o'cvoei^d. 

Soerabaia den Jaimarij 1852. 

Dc Ingenieur O 

\v. (;. (;. (iF.n,. 

II 

Aanteeheninc) van de kosten van den hijdranliscJtcn kalk van doenong 

Saharie^ volgens de ^noeven genomen oj) het nieuice 

maritiniö etablissement te Soerabaia, 

Een teerling el steenen, wegende 2010 Amsterdamsche ponden, 

kost op het maritime etablissement cn dus ook aau boord van een 

schip op de reede, ƒ 11.12 kopergeld m § X 1 EE^ f^ilver. 

Deze leveren op, na de branding, 0.920 teerling el, wegende 

IS7O Amsterdamsche ponden. 

b i . i i >a ( ; e v u l 

Gemalen zijnde blijft er 0.711 teerling cl gezifte kalk. 

Ï.E SAMONOll. 

(Test ainsi que Tinveutcur a nomme un instrument destine à 

mesurer la profondeur de la mer dans les endroits où la sonde 

ordinaire ne suffit pas. 

FiC Samonor ne peut opérer que quand la mer est calme. H 

n'^indiquc que des diife'rences sensibles dc profondeur, par exemple, 

de cinq à cinq toises; mais il peut mesurer toute profondeur 

imaginable de la mer. 

Le prix dc construction d'un Samonor varie selon sa grandeur. 

n tel instrument, dc dimensions assez considerables, coûterait 

4 



50 
H peu près ciiHi livres sterling. Miiis, comme clans certaines cir-

ronstances clclavorables, le Samonor pourrait se perdre sous Feau, 

s il i-tait retenu par des plantes marines ou par (quelque autre 

obstacle, il fauilrait, i)our une expedition scicntiticiue de ce »̂-cnre, 

se munir Sun nombre sufllsant de pareils instruments. De'^plus' 

jI tant renouveler certaines i)arties du Sanmîior après chaque 

expcrieïice. Tout bien considère, on pourrait peut-être (n'aluer ù 

50() St. la provision (rinstruments lu'cessaires pour determiner 

la profoinleur de la mer dans une centaine tfendroits. 

Le Samonor est susceptible de cliangements, qui le rendraient 
encore ^u-opre à d antres usages, par exemple, ù saisir ditlerents 
objets au fond de la mer, daiis des profondeurs inconnues jusqu'ici, 
et les ramener h la surface de Feau. Il ])ourrait aussi in'diquer lu 
diflerence de température entre la surface et le fond de leau. 

L'inventeur est ]n'et il céder le secret du Samonor; ù surveiller 
la eonstrnctioji et le reglejnent ties premiers instrumeiits; à douîier 
tous les renseignements nécessaires k leur usage, et même à servir 
personnellcjnent dans quel([ue e.\]>cdition navale de ce genre, 
inoyenmuit des comlitions acceptables. 

L O U I S DK R I T T J C I I S H E H G . 

Prague en BohtMue. Poilskal N-, 331. 

.ALAI, I S 5 2 . 
II. 

H I . ) L A C E \X. 

IMiOGRAM.nn OK Olir.AXIZATION OF THE SM ITJ{ SOX TAN fXSTf-
TUTiOX, PRESEN'rKD IN TUK FIRST ANNUAI. MEVUWV OF 

TilE SECItETAKY, ANO ADOPTEO JiY THE liOARD 
OF JlEOJilNTS, DECEMI3KR 13, 1817. 

Iutro(hictio7i. 

Uoicrat considerations 2ohich s/ionld serve as a (juide 

in adoptinrj a IHan of Onjanization. 

1. AVill of Smithson. The property is be(iueathed to the United 
States of America, //to found at ^Vashington, under the name of 
the Smithsonian Institution, an establishmcjit for the increase and 
diil'usion of knowledge among men.// 

The bequest is for the benelit of mankind. The (Government 

-

of the United States is merely a trustee to carry out the design 

of the testator. 

3. The Institution is not a national establishment, as is fro-

qnently supposed, but the establishment of an iiulividual, and is 

to bear and perpetuate his name. 

4. The objects of the Institution are, 1st, to increase, and 

2d , to dilfusc knowledge among men. 

5. These two objects should not be confounded with one anotlun'. 

The first is to eidarge the existing stock of knowledge by the 

addition of new truths; ami the second, to disseminate knowledge, 

thus increased, among men. 

(). The will makes no restriction in favor of any particular kind 

of knowledge; hence all branches are entitled to a share of attention. 

7. Knowledge can be increased by dillercnt metiiods of facili-

tating and promoting the discovery of new truths; and can be 

most extensively ditfused among men by meaiis of the press. 

S. To ellect the greatest amount of good, the organization 

should be such as to enable the Institution to produce results, 

in the way of increasing and dilfusing loiowlcdge, which cannot 

be produced either at all or so eUiciently by the existing insti-

iutions in our country. 

9. The organization should also be such as can be adopted 

provisionally, can be easily reduced to practice, receive modifica-

tions, or b(i abandoned, in whole or in part, without a sacrifice 

of the funds. 

10. in order to compensate, in some ineasure, for the loss of 

time occasioned by the delay of eight years in establishing the 

Institution, a considerable portion of the interest winch has ac-

crued should be added to the ]n'in(ni)al. 

11. I n proportion to the wide field of knowledge to be culti-

vated, the funds are small. Economy shouhl therefore be consulted 

in the construction of the building; and not only the first cost 

of the edifice should be considered, but also the continual expense 

of keeping it in rejiair, and of the support of the establishment 

necessarily comieeted with it. There shoidd also be but few indi-

viduals ])ermaneutly supported by the 1 iistitution. 

12. The plan and dimensiojis of the b\nlding shouhl be deter-

mined by the plan of the organization, and not the converse. 

13. I t should be recollected that mankind in general are to be 

benefited by the bequest, and that , therefore, all unnecessary 

expenditure on local objects would be a perversion of the trust. 

14. E)esidcs the foregoing considerations, deduced immediately 

from the will of Smithson, regard must be had to certain re^piire-

inents of the act of Congress establishing the Institution. These 

»"ire, a library, a nuiseum, and a gallery of art , with a building 

on a liberal scale to contain them. 

b 



Section J. 

Plan of Organizalion of the Jnalitution in accordance ivilh the 
foregoing deductions from the Will of Sniithson. 

To Increase Knowledge. Tt is proposed— 

1. To stimulate men of talent to make original researclies, by 
offering suitable rewards for memoirs containing new truths; and, 

2. To appropriate ainiually a portion of the income for parti-
cular researches, under the direction of suitable persons. 

To Diffuse Knowledge. Tt is proposed— 

1. To i)ublish a series of periodical reports on tlie progress of the 
diilerent branches of knowledge; and, 

2. To ])ublish occasionally separate treatises on subjects of ge-
neral interest. 

]3ETAILS OF TUB ri.AN TO INCREASE KNOWJ.EDGE. 

T. Uij stimulating researches. 

T. Rewards ollered for original memoirs on all branches of 
knowledge. 

2. 'J'he memoirs thus obtained to be ]mblished in a series of 
volumes, in a quarto form, and entitled Smithsonian Contributions 
to Knowledi'e. o 

No memoir, on subjects of physical science, to be accepted 
for publicatioji, which does iu)t furnish a positive addition to 
human knowledge, resting on original research; and all unverified 
speculations to be rejected. 

Each memoir presented to the Tnstitution to be submitted 
for examiiiation to a commission of persons of reputation for 
learning in the brancli to which the memoir pertains; and to be 
accej)ted for ))ublication oidy in case the report of this commis-
sion is favorable. 

3. The comnjissioii to be chosen by the officers of the Tnsti-
tution, and the name of the author, as far as practicable, con-
cealed, unless a favorable decision be made. 

0. The volumes of the memoirs to be exchanged for the Transactions 
of literary and scientific societies, and coj)ies to be given to all 
the colleges, and principal libraries, in this counlrv. One part 
of the remaining copies may be oflered for sale; and the other 
cirefully preserved, to form complete sets of the work, to suppl)^ 
the dejnand from new institutions. 

7. An abstract, or popular account, of tlu^ contents of these 
memoirs to be giveu to the Public through the annual report of 
the llegcnts to Congress. 

I I . By appropriating a portion of the income, annually^ to 
special objects of research, under the direction 

of suitable jyersons. 

T. The objects, and the amount appropriated, to be recommended 

by counsellors of the Institution. 
2, Appropriations in different years to different objects; so that 

in course of time each branch of knowledge may receive a share. 
The results obtained from these appropriations to be published , 

with the memoirs before mentioned, in the volumes of the Smithsonian 
Contributions to Knowledge. 

4. Examples of objects for which appropriations may be made: 

(1.) System of extended meteorological observations for solving 

the problem of American storms. 

(2.) Explorations in descriptive natural history, and geological, 
magnctical, and topographical surveys, to collect materials for the 
formation of a Physical Atlas of the United States. 

Solution of experimental j)roblems, such as a new deter-

mination of the weight of the earth, of the velocity of electricity, 

ami of light; chemical analyses of soils and plants; collection and 

publication of scientific facts, accumulated in the ollices of Go-

vernment. 

(4.) Institution of statistical inquiries with reference to physical, 

moral, and ])olitical subjects. 

(5.) Historical researches, and accurate surveys of places cele-

brated in American history. 

((>.) Ethnological researches, particularly with reference to the 

different races of men in North America; also, explorations, and 

accurate surveys, of the mounds and other remains of the ancient 

people of our country. 
Section I.—continued. 

Detaii.s of t he pt.an for diffusing knowledge. 

I . By (he publication of a series of Reports^ {p^i^^O (in account 
of the neic discoveries in science, and of the changes 

made from year to year in all branches of 
knowledge not strictly professional. 

1. These reports will diffuse a kind of knowledge generally 

interesting, but which, at present, is inaccessible to the public. 

Some of the reports may be published annually, others at longer 

intervals, as the income of the Institution or the changes in the 

branches of knowledge may indicate. 
2. The reports are to be prepared by collaborators, eminent in 

the different branches of knowledge. 
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3. Each collaborator to be luriiished \Yitb the journals and 
publications, domestic and foreign, necessary to the compilation 
of his report; to be paid a certain sum for his labors, and to be 
named on the title page of the report. 

4. The reports to be published in separate parts, so that per-
sons interested in a particular branch, can procure the parts re-
lating to it without purchasing the whole. 

5. These reports may be presented to Congress, for partial 
distribution, the remaiin'ng copies to be given to literary and 
scientiiic institutions , and sold to individuals for a moderate price. 

The folloicing are wme of the suhjecls which may be 
embraced in the reports: 

1. PnYsiCAi. cnAss. 

1. Physics, including astronomy, natural philosophy, chemistry , 
and meteorology. 

2. Natural l l istory, includijig botany, zoology, geology, &c. 
3. Agriculture. 
4. Application of science to arts. 

I I . MOUAI. AND POLITICAL CLASS. 

5. Ethnology, including particular history, comparative philo-
logy, antiquities, &c. 

(>. Statistics and political economy, 
7. Mental and moral i)hilosophy. 
8. A survey of the political events of the world; penal reform, &c. 

H I . iilTEUATUUE AND TUK FINE AllTS. 

]Modern literature. 
JO. The fine arts, and their application to the useful arts. 
J l . Jiibliography. 
12. Obituary notices of distinguished individuals. 

11. JJy the publicadon of separate treatises on subjects 
of general interest. 

1. These treatises may occasionally coiisist of valuable memoirs 
translated from foreign languages, or of articles prepared under 
the direction of the Institution, or procured by offering premiums 
for the best ex])osition of a given subject. 

2. The treatises should, in all cases, be submitted to a com-
mission of comj)etent judges, previous to their publication. 

3. As examples of these treatises, expositions may be obtained 
of the present state of tlie several branches of knowledge men-
tioned iu the table of reports. 

SECTION 1 

Plan of Organizat ion J in accordance tvilh the terms of the 
resolnlions of the Board of Regents providing 

for the two modes of increasing and 
dilfusiiig knoicledge. 

1. The act of Congress establishing the Institution contem-

plated the formation of a library and a nuiseum; and the J5oard 

of Kegents, including these ol)jccts in the plan of organization, 

resolved to divide the income (1) into two equal parts. 
2. One part to be appropriated to increase and dilluse know-

ledge by means of publications and researches, agreeably to the 
scheme before given. The other part to be appropriated to the 
formation of a library and a collection of objects of nature aiul 
of art. 

3. These two plans are not incompatible with one another. 

4. To carry out the plan before described, a library will be 
required, consisting, 1st, of a complete collection of the transac-
tions and proceedings of all the learned societies in the world; 2d, 
of the more important current periodical publications, and other 
works necessary in preparing the periodical reports. 

5. The institution should make special collections, particularly 

of objects to illustrate and verify its own publications. 
0. Also, a collection of instruments of research in all branches 

of exi)erimental science. 
7. With reference to the collection of books, other than those 

mentioned above, catalogues of all the dillerent libraries in the 
United States should be procured, in order that the valuable books 
first purcliased may be such as are not to be found in the United 
States. 

8. Also, catalogues of memoir, and of books in foreign libraries 

and other materials, should be collected ior reinlering the insti-

tution a centre of bibliographical knowledge, wdience the student 

may be directed to any work which he may require. 

0. I t is believed that the collections in natural history will 

increase by donation as rapidly as the ii\comc of the Institution 

can make provision for their reception, and, therefore, it will 

seldom be necessary to purchase articles of this kind. 

10. Attempts should be made to procure for the gallery of arts 

casts of the most celebrated articles of ancient and modern sculpture. 

( I ) The amount of the Smithsonian bequest received into the 
Treasury of the United Stales is ' ' 

Interest on the same to July 1, 1846, (tlevoled to the erec-

tion of the 
Annual income irom the bequest 

dollars. 
515,169 00 

242,Itî ) 00 
30,910 14 
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11 • The arts may be eneouragcd by providing a room, free of 
expense, for the exhibition of the objects of the Art-Union and 
other sin\ilar societies. 

1-2. A small appropriation should annually be made for models 
of antiquities, such as those of the remains of ancient temples, &c. 

10. For the present, or until the building is fully completed, 
besides the Secretary, no permanent assistant will be required, 
except one, to act as librarian. 

11. The duty of the Secretary will be the general superinten-
dence, with the advice of the Chancellor and other members of 
the establishment, of the literary and scientific operations of the 
Institution; to give to the llcgents annually an account of all 
the transactions; of the memoirs which have been received for 
])ublication; of the researches which liave been made; and to edit, 
with the assistance of the librarian, the publications of the Institution. 

15. The duty of the Assistant Secretary, acting as librarian, 
will be, for the present, to assist in taking charge of the col-
lections, to select and purchase, under the direction of the Se-
cretary and a committee of the board, books and catalogues, and 
to procurc the information before mentioned; to give information 
on plans of libraries, and to assist the Secretary in editing the 
publicatiojis of the Institution, and in the other duties of his oflice. 

10. The Secretary and his assistants, during the session of 
Congress, will be rccpiircd to illustrate new discoveries in science, 
and to exhibit new objects of art; distinguished individuals should 
also be invited to give lectures on subjects of general interest. 

17. AVhcn the building is completed, and when, in accordance 
with the act of C'ongress, the charge of the National Museum is 
given to the Smithsonian Institution, other assistants will be 
required. 

O i 

liU LACiE X. 

N O T A A A N G A A N D E D E S I . U I S V I . O E H E . V . 

(Plaat UT, üg. 8 en 9.) 
• 

i n het tijdschrift voor dc eerste klasse van het voormalig Konink-

lijk Nederlaiulsch Instituut van wetenschappen , letteren en kunsten, 

jaargang 1818, is door mij een opstel medegedeeld onder den titel 

van: //opmerkingen aangaande de sluisfunderingen.// Dat tijdschrift, 

waarin het meerendeel der zaken gecne betrekking hebben tot het 

vak van den ingenieur, is bij de ingenieurs weinig bekend; weshalve 

het mij niet ongepast voorkomt, bij de bczigtiging van dit sluis-

model,' dat gedeelte van het o p s t e l , hetwelk betrekking heeft tot dit 

model, aan de vergadering voor tc lezen: 

// Dc waterdigt bewerkte vloer met de kostbare zwalphoutcn en 

aanrasering neemt een voornaam deel der kosten weg, die tot het 

bouwen eener sluis worden aangewend. Dit heeft mij meermalen cr 

over doen nadenken, of wel dc volstrekte noodzakelijkheid bestaat, 

om daaraan zoo groote kosten tc besteden. 
//Wanneer men bij v e l e waaijcrsluizen van den insi)ecteur-gencraal 

l^lanken, cn bij zijne groote sluizen, die de grootste koopvaardij-
en linieschepen doorlaten, nagaat, hoe gering de afmetingen van 
de zwalpen zijn genomen, bijzomler op die plaatsen, waar dc oppersing 
van den vloer dc nadccligstc gevolgen zou na zich slepen, namelijk 
in dc waaijerkassen en vódr de slagdrempels, dan komt men spoedig 
tot het besluit: dat die gedeelten van den sluisvloer, welke minder 
tc lijden hebben, cn waarvan in alle gevallen cenc kleine verzetting 
weini^''of geen nadeel kaji tc weeg brengen, nict met zwalpen van 
dubbcdc dikte behoorden bezet tc zijn. Echter bestaan cr menig-
vuldige sluizen, waar deze wijze van werken gevolgd is, zoo als 
ondei^anderen bij dc schutsluizen op het Noordhollandsch kanaal, 
de waaijcrsluizen aan het Spoel, te Aspcrcn, aan het Kanaal van 
Stcenenhoek, enz. l iet cenigc, wat aanleiding kan gegeven hebben 
tot deze zoo vrecindc, eu wij aarzelen nict tc zeggen, geheel ver-
keerde constructie, is het verlangen, om dc hoogte van den slag-
drempel tc verminderen; maar, mijns inziens, zou cr gecnc dc 
minste zwarigheid bestaan, om den slagdrempel uit twee stukken 
in dc hoogte tc nemen. 

//Sommige der genoemde sluizen heb ik droog gezien , en dus op 
het gevaarlijkste tijdstip, cn gecne verzetting bespeurd. Aan den 
anderen kant evenwel, ontbreekt het nict aan voorbeelden van 
sluizen , wier vloeren zijn opgerezen. Dc groote doksluis tc llellevoct, 
onder andere, is voor ruim 30 jaren droog geweest, cn toen is, 
volgens dc verzekering van ooggetuigen , de vloer 13 u 15 duim 
opgerezen, l iet drooge dok aan het Nicuwcdiep is cn blijft on-
bestand tegen dc oppersende kacht van het water, niettegenstaande 
de menigvuldig genomcnc voorzorgen. 

//Hetzij de sluisvloeren standhouden of oprijzen , cr is altijd iets 
overtolligs in de zamenstelling. Zijn de dan^plankcn digt, zoodat 
zij de gemeenschap tusschcn het buiten- en binnenwater afsnijden, 
dan is er gecne oppersing, eu men kan den vloer, althans dc zwalpen 
met de aanrasering eu den bovenvloer, ontberen. 

//Dringt echtcr het water tot onder den vloer, dan hebben dc 
damplanken geen ander nut , dan het bewaren van den aanvul-
lingsgrond onder den vloer, en daartoe zijn dc rijen aan devoor-
cn achterfronten voldoende. ITct Avater, dat, ten gevolge van dc 



ojitUgtlieid of de te geringe lengte der damplanken, onder den vloer 
dringt, zal dezen traehten op te persen, bijaldien hij het water niet 
doorlaat. Het water zal dan, zoo mogelijk, ook door de overige rijen 
damplanken zich een' weg banen, om zich achter dc sluis in 'het 
binnenwater te ontlasten. Bestond er geen vloer, of was hij ingerigt 
om het water door te laten, dan zou het door dc damplanken ge-
drongen water zich reeds binnen de sluis ontlasten, zonder verdere 
verstoring te weeg te brengen. ]3it waterbezwaar zal in de meeste 
gevallen^ in'et van aanbelang kunnen zijn, en ook door het maken 
van een' volmaakt waterdigten vloer niet worden voorgekomen, ten 
zij men wilde vooronderstellen, dat de rij damplanken aan het bin-
nenfront zooveel digter was dati de andere, zoodat het water onder 
den vloer opgesloten moest blijven. Dit doordringen van het w\ater 
is ook eigenlijk meer ecji gevolg van de geaardheid van den grond 
dan van het bestaan der sluis, en zelfs is het te verwachten, dat 
de damplanken de doorkwelling zoo in'et belet, althans belemmerd 
zullen hebben, cn er op de jdaats, waar de sluis ligt, minder door-
kwelling zal plaats vinden dan op een ander punt , waar de water-
keering enkel nit aardspecic bestaat. 

//Wat de doorkwelling door de aarden waterk eer ingen kan op-
leveren, getuigen vele onzer lage lamlen lajigs de rivieren, het 
bovcnpand der Zuid-Willemsvaart, enz. 

//Het zou alzoo w^dligt niet geheel verkeerd zi jn, geen' vloer te 
leggen in den dag der sluis, en dus ook de zwidpen, aanrasering 
cn boven vloer achterwege te laten, maar daarentegen alle zorg te 
besteden aan de afsluiting door de damplanken onder de waterkeering. 
'JV/t goed verband tussclien de regtstandsmuren zou men de kespen 
om de andere of dc derde kunnen laten doorgaan, en tot voorkoming 
van het uitspoelen van den grond, bij sterke doorstrooming, den 
bodem dekken umt eene stortebedsgewijs bewerkte rijslaag en steen-
bezetting. j)e beide regtstandsmuren moeten langs de voorzijde oin 
dezelfde reden met eene rij damj)lankcn worden voorzien. 

// In lig. 8 en 1) is in doorsnede en ])latten grond de teekening 
gegeven van de inrigting der fundering; de vlocr^heeft gecne grootere 
lengte dan voor den slagdrempel noodig is; aan het begin en het 
einde is de vloer afgesloten met eene zorgvuldig bewerkte rij dam-
planken, die met den slagdremj)el een waterdigt massief nioeten 
uitmaken. De inrigting van dit kleine gedeelte vloer is als gewoonlijk 
cn uit de teekening duidelijk genoeg te zieji. J)e zwalpcïi kunnen, 
volgens helgcne wij hierb)ven hebben gezegd, bij eene behoorlijke 
bevestiging gerekend worden in dc ongunstigste gevallen niet nieer 
noodig te hebben dan eene dikte van , wanneer zij op een' 

afstand van 1 el liggen. .De tusschcnrnimten der zwalpen zijn 
volgcmetseld, en de zwalpen en dc aanrasering zijn met ecji'eiken 
vloer overdekt, die in ecjie sponning van den slagdrempel schiet. 

/' De slagbalk kan weder geschikt met schroefbouten en beugels 
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op de kespen worden verbonden; de hoogte van den slagbalk, 
het kopstuk en dc puntstukken wordt bej)aald )iaar de hoogte, 
die voor den aanslag en liet vrijdraaijen der deuren noodig is; 
waarbij voor den slagbalk nog moet gevoegd worden de hoogte 
van de zwalpen cn van den eiken vloer. Be breedte dezer stukken 
behoeft echter geenszins zoo groot te zijn, als zij gewoonlijk Avordt 
genomen; want aangezien de ruimten tussclien de ])untstukken en 
den slagbalk worden volgcmetseld, zal de slagdrempel tot een 
massief worden gemaakt, en er aan geen doorbuigen of bezwijken 
behoeven te worden gedacht, zelfs al wierd de drukking van het 
water op de deuren ten volle op den slagdremjiel overgebragt. Di t 
laatste zal echter alleen plaats kunnen hebben, wanneer de deuren 
iets te kort zijn; zijn deze iets te lang, dan kunnen zij de punt-
stukken niet raken, en zijn zij juist van pas, ook dan nog wordt 
de drukking door de deuren gedragen; de j)untstukken zouden in 
dat geval niet eerder drukking ondergaan, dan wanneer de oiuler-
regel doorboog; jnaar ook dit is niet waarschijnlijk, daar de onder-
regel niet de meest gedrukte is. 

// J)e regstandsmuren van de sluis zijn afzonderlijk cn een weinig 
hooger gefundeerd ter besparing van kosten. Langs de voorzijde 
zijn zij voorzien van eene rij damplanken, die aan en in de dam-
planken , welke den slagdrempel insluiten, moeten worden verbonden 
en dus op eene voldoende wijze tegen ontgronding verzekerd./-* 

i\rogt dit denkbeeld ingang vinden dan w âre niet alleen eene 
groote besparing verkregen bij het bouwen der sluizen, maar ook 
het voorname bezwaar bij het bouwen van zeer wijde sluizen, om 
namelijk den vloer bcotand te maken tegen de oppersing, wegge-
nomen. 



\AN LLET IVOMNKI.UK ÏNSTITCCT VAN INCNCNLIA'LIS , GKIIOUR^RN IX UML 

LOKAAL VAX OK KONLNKLI JKK AKAI»KMIK TIC DICLFT , OP 

dlndslug i>s':n nuvk.muhu 1852. 

Tegeinvoordig: G. Simons, vice-])resiilent; Staring, Grcvo, Storm 
Ihiysing, van ilcr Knn cn van Oordt, leden van den raad; de 
leden: Adriani, IMeekrode, Delprat, Droinet, Iv. Enlhovcn Lz . , 
l lartz, Lohatto, Overdnyn, \V. A'. Rose, Sclunitz en Singels, 
benevens de buitengewone l e den : J . \V. 11. Conrad , van der Schalk , 
Watrtho en AVolterbeek. 

l>ij afwezigheid van den president, neemt de vice-})rcsident de 

leiding der werkzaandieden op zich. 

De i\otulen der vorige vergadering, van rlen September 

1S52, worden gelezen en goedgekeurd. 

Jlet •lj\stit\mt heeft de volg(ï]ule geschenken ontvangen • 
a. Van den ^Minister van Binnenlandsche Zaken: 
Jii'l/fMrr /", ht'Odttende (h' hcsc/injvhuj van de pcllsckoUn , hahkel' 

houten en andere verken merken , Jarnjs den iVrderrijn en de Lek ̂  

van Vannerden tot Vreeswijk en tot rianen^ en ïangs de,i O aden Rijn, 

h. Van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst: 

1. Het stuk van In t̂ deel der Uouiokandhje bijdragen, 

uitgegeven door de Maatschappij. 

2. \ er slag van de tiende algemeene vergadering der Maatse/iappij, 

.Prvjscraiji:)i, uitgesehreven in h^'t jaar 1852 , door de Maat-
schappij. 

c. Van het honorair lid Se(»lig: 

1. S. G. ( ivay, der pruetisehe Chemiker. 

2. Accum's 'lh-^c/iuj[yenh lt der Hanmaterialien. 

3. Dc Geus, (ieschiedknndige beschrijving der overlaten in de 

provincie Koord- Uraband. 

4. D(i (ieus en van Kappard, Statistiek tableau der polders in 

Koord- Uraband. 
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5. Geological raai) ^f J'^tiglund. 

G, Carle de Wesùjj/ialie, indiquant la situation des rtiines, usi-
nes^ etc, 

7. J'ivacnation des eaux des Flandres, iii dric bladen 

d. Van het lid A. C. Reuther: 

Mengelingen, bevattende gedachten Iclrehkelijlc onderscheidene 

onderwerpen, rneerendeels behoorende tot de waterbouw-en werktuig-

kunde ^ 7jLet drie platen, door A. C. Reuther. 

Door tusschenkomst van den heer Ivipp, van den schrijver: 
Wachters Safetij-rail and stopjüng apparatus. 

f . Van den heer J . Tideman: 
J . A. C. Oudemans, dissertatio astronomica inaugnralis exhibens 

observationes ope instruhienti transitorli portabilis institutas, 

g. Van het lid Troos : 
1 . Instructie voor de geographische ingenieurs, bij het Bepot-

generaal van Oorlog, van het koningrijk Hollands 1808. 

De nieuw uitgevonden sluis met in- eji nitsckuivende deuren 

door Cornelis Redelijkheid. — La nouvelle eduse a conlisses, par 

Corneille Redelijkheid; 1771. 
De NederUmdsche scheepsbovAchonst opengestelt, door Cor-

nelis van Yk ; 3 097. 

h. Van het lid JStrootman: 
Beginselen der cijferkunst, door I L Strootman, ^edeelte, 

vermeerderde druk; 1852. 

i. Van den heer van 'tJIaad': 

Tijdschrift voor den handwerksman en hetfabrijkwezen in Neder-
land, deel, 10 cn 11. 

1. De vice-president leest twee brieven , door den president in^-e-
zonden. Deze geeft daarbij te kennen, dat hij dooi' dienstpligten 
verhinderd wordt, de verg^adering bij tc wonen. Zulks doet hem 
leed, en tc meer, omdat hij zich had voorgesteld een en änderte 
zeggen over de eiiulverbindingen der spoorstaven, een onderwerp 
dat tegenwoordig de aaïulacht der ingein'eurs i]i hooge mate wekt. 
Hij neemt echter de vrijheid, eenige modellen ter bezigtiging te 
zenden. W elligt geven die aanleiding tot eene wisseling van denk-
beelden, die hem zou kunnen voorlichten. 

Voorts biedt de presideiit hierbij een ^afdruk aan van de ver-
slagen , die, na een door den Minister van Ih'inieidandsche Zaken bevo-
Ie)) oj)derzoek. wegens den staat der Hollandschc cn Kijn spoorwegen 
zijn uitgebragt. 

2. Door het lid van Limburg Stimm is de aandacht van den 
raad van bestmu* gevestigd op de vraag, waarom een geheim 
wordt gemaakt van de begrootingen van kosten bij 'sUtjks cm 
•Andere werken, die in het openbaar worden aanbckecd. liet is 
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dit lid niet gelukt, die vraag, door verlichte mannen van het vak, 
voldoende tc zien beantwoorden. Dat men elders geen gevaar ziet 
in het openbaar maken der begrootingen, blijkt, onder andere, 
uit het voorbeeld van België, waar het bij de militaire genie, 
sedert 1818, is voorgeschreven, de ramingen bij de bestekken ter 
lezing te leggen , zooals men kan zien uit de Algemeene voorwaarden 
van orde en beheer voor alle aannemingen en leverancU'u betrek-

kelijk het 'tnaterieel der (Jielgische) vdlitaire genie, artt. i cn l o 

(ojigei\omen in de Uiltreksels uit vreemde tijdschryïen,iï\n\\i\v\^ 1850). 

Zeer oidangs had het lid van Stimm van onderscheidene kommaii-
dantcn der genie in Jjclgic mogen vernemen dat zij dien regel, 
naar de verkrogcne ondervinding, zeer goedkeurden. 

Zal de geheimhouding niet geheel verkeerd werken, zoo moet 
die althans stipt worden nagekomen, en het is genoeg bekend, 
dat zulks niet altijd het geval is. Wel zijn daaromtrent In latcren 
tijd bij het Ministerie van Dinnenlandsche Zaken strenge regels 
aangenomen, doch bij andere admiin'stratien schijnt men niet op 
het stipt bewaren van het geheim te mogen rekenen. Het lid 
van Stimm zoude wenschen cenig licht ovcr deze zaak verspreid 
te zien, en wendt zich daarom tot den raad, opdat die ze ovcr-
wcge en er des noods in eene vergadering van het Instituut over 
handde. De voorsteller zoude het nuttig achten, dat, in den re-
gel, alle zoodanige begrootingen van kosten, yiiet de bestekken, 
voor de aanbestedingen, bekend werden gemaakt, omdat dit, luiar 
zijn inzien, op den duur geen amlcren dan een voordeeligcn invloed 
op de aanneniingcn zou kunnen hebben ; onulat men de gegadigden 
zooveel doeidijk moet inlichten nopens liet werk dat zij willen 
ondernemen, en eene uitgewerkte begrooting het beste middel 
daartoe oplevert: omdat die o])enbaarheid een gunstigen invloed 
zou hebben op de naauwkeurigheid der bcgrootingen, en onulat 
zij aan alle misbruiken, die thans nog betrekkelijk de geheimhou-
ding schijnen te bestaan, een einde zoude maken. 

De raad acht de beantwoording der gestelde vraag van groot 
belang en heeft gemeend , daarover cene wisseling van gedachten 
onder de leden van het Instituut tc moeten uitlokken. 

He: lid W . N. liose meent, dat men zich de vraag tweeledig 
moet voorstellen. Daarbij zijn twee zeer verschillende beginselen 
in aanmerking tc nemen: het geldelijk en het zedelijk. Stelt men 
het eerste op den voorgrond, zoo kan zeker door het geheim 
houden der bcgrootingen besparing worden verkregen, doch men 
zoekt dan voordeel in de vcni:issin:ccn, die de aannemers kunnen 1 D O ' 

begaan. Deze wagen dan liever eene te lage aanneming, dan dat zij 
door te hoog in te schrijven gevaar willen loopen van boven de 
be grooting te komen. Zij stellen zich dan bloot aan verliezen en 
gaan daardoor niet zelden te ^-ronde. De ondervinding^ bevesticct 
uit dagelijks en men moet zich dit gevolg van de geheimhoudin 
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niet ontveinzen, wanneer men er naar tracht, dc werken door dit 
middel laag aan te bestcdeii. 

Heeft daarentegen het zedelijk beginsel den voorrang, zoo bc-
lioort de volledigste openbaarheid aan de bcgrootingen'^te worden 
gegeven. In Frankrijk en rruissen doet men zulks, en in laatst-
gemeld rijk wordt de geschatte som zelfs bij de aankondiging der 
besteding vermeld. J5ij dc rijksdienst hier tc lande is men genood-

•it lü bc^ioo inij^cn tc forceren, dat is cenc hoogste cn laa'^'stc 
raming tc maken, ten einde eein'gc speling tc laten voor dc'^af-
wiikcmlc berekeninti-en der ccciradiirdcn. 

«' »J O O O 

Dc tc lage aainicmingcn worden veelal gewaagd door personen, 
die dc middelen niet hebben om een werk,,bij ccin'gcn tegenspoed 
te voltooijen. J)e zaak blijft dan steken en dc admiin'stratic wordt 
in processen cn mo(iijclijkl)eden gewikkeld. 

T^ekwamc cn eerlijke aannemers worden door die tc la'̂ '-c in-
schrijvingen uitgesloten, daar zij zich aan dergelijk dobbelspel nict 
willen wagen. 

'Dc spreker is sedert lang een voorstander van dc openbaarheid 
der begrootingen. Men heeft hem die wel eens als cenc dwaasheid 
willen voorstellen, doch dit maakte op hem denzelfdcn iiulruk , alsof 
men het zedelijk beginsel eveneens cenc dwaasheid zoude willen 
noemen. 

l iet lid (jirevc meent, dat liet maken van zoo naauwkeurigc 
begrootingen, als bij openbaarheid vercischt worden, veelal zeer 
mocijclijk is. Alle ingenieurs bezitten in'ct de daarvoor gevorderde 
keuïiis cn ondervinding, en dc prijzen wisselen te zeer af, tusschcn 
het tijdstip van dc goedkeuring der begrooting en dc uitvoering-
van het werk. Ook bij het openbaar maken der begrootingen zouden 
dc aannemers za]ncns])anncn , om dc kosten zoo hoog mogelijk op 
te drijven. In elk geval schijnt liet stelsel van openbaarheid niet 
algemeen toepasselijk. Ihj rijswerken cn dergelijke, waar de prijzen 
der materialen soms van het eene jaar t()t het andere tot drie-
honderd percent afwisselen, zoude het stipt geheim houden der 
begrooting do voorkeur verdienen. 

Jlet lid liose zet nog nader uiteen , dat bij dc ineestc bcgrootingen 
een hoogste cn laagste cijfer behoort tc worden opgegeven. l>ij het 
veranderen der prijzen behoort men ook dc begrooting tc wijzio-cn. 
Sommige zaken, zoo als dc drooghoudijig, blijven altijd onzeker, 
zoowel voor den aannemer als voor den ingenieur. Tlians zijn 
de begrootingen bij den waterstaat geheim; vroeger kostte liet 
slechts een dukaat om ilie tc kennen. ]5ij de genie was het 
geheim iu vroeger tijd voor denzelfdcn prijs te koop. Zooals 
het thans gaat, bij geheime bcgrootingen, en uit den aard der 
zaak onnaauwkcurig en oppervlakkig onderzoek van dc zijde der 
aannemers, is de inschrijving een wezeidijk dobbelspel. ]\[en*schrijft 
te Rotterdam in , met verschillen van 10 tot 50 ten honderd. Baliis-
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(crs van / ' ü zijn voory O aangenomen, cn dezcllde aainienuir heeft 

later, voor dc levering van dezelfde voorwerpen, tegen / '8 .75 in-

geschreven. 
l iet lid Grcvc maakt nog de bedenking, dat bij de rijkswerken 

meestal dc tijd ontbreekt tot het wijzigen der begrooting. 
l iet lid van der Kun stelt op den voorgrond, dat dc moge-

lijkheid tot het leveren van goed uitgewerkte begrootingen voor 
alles moet blijken, en meent dat hiertegen bij ons vele bezwa-
ren zijn. Dc rivier- cn zeewerkcn , bij voorbeeld, worden veelal ont-
worpen cn begroot, lang voor dat zij W)rdeu aaid)estccd. ISTict zelden 
veranderen in den tusschentijd dc omstandigheden op dc rivieren 
en stroomen, cn dc zoo afwisselende prijzen van rijs-matcriulcn 
zijn, met gecnc mogelijkheid, ecnigc maanden tc voren met juist-
heid tc bepalen. 

Dc openbaarheid der begroeting heeft voor den goeden, zaak-
kundigen aannemer, gecne waarde en lokt den onkundigen uit. 
()j)enbaarheid zoude zeer zijn aan tc prijzen, wanneer men volmaakt 
goede bcgrootingen kon leveren, doch daartoe ontbreken ons meestal 
dc middelen, l iet voorbeeld van Hclgic is nict geheel juist geko-
zen. Het pcrsoiuïcl is aldaar dubbel zoo talrijk als bij ons, men 
heeft cr niet half zooveel werken uit tc voeren als hier tc lande, 
rivier- cn zeewerkcn behooren daar tot dc uitzonderingenj hier, 
bijna tot den regel. 

iVa ceniire verdere woordenwisselingen waaraan dc leden van Oordt 
cn vSimons deel nemen, vraagt dc vicc-prcsident, of men nog 
nieuwe argumenten heeft bij tc brengen. 

liet lid llartz stelt daarop voor, cenc commissie tc benoemen, 
die een verslag over het vraagstuk opstellc. Dit voorstel wordt 
door cenigc leden bestreden, cn , in omvraag gcbragt zijnde, met 8 
tegen 7 stemmen verworpen. 

Dc vicc-prcsident geeft daarna in bedenking het onderwerp in 
cenc volgende vergadering nader tc bespreken, cn inmiddels dc 
leden uit tc noodigen, hunne denkbeelden ook scliriftclijk mede 
te deelen. 

l iet lid llosc juicht dergelijke w^isscling van denkbeelden toe, 
doch wenscht dat men vroeger moge worden ouderrigt, van het-
geen op ccnc vergadering zal worden behandeld. Thans bij voor-
beeld, is het programma slechts een paar dagen voor dc vergade-
ring medegedeeld. 

Dc vicc-prcsident antwoordt, dat dc raad gaarne zal doen wat 
in zijn vermogen is, maar dat veelal het ingczoudeuc tc laat wordt 
ontvangen, om daarvan in tijds bcrigt te geven. Dc raad kan 
niet sneller gaan, dan hij door de leden gedreven wordt. 

Het voorstel van den vicc-jn'csidcnt wordt daarop aangenomen, 
zoodat het onderwerp, dc openbaarheid der begrootingen, op eene 
volgende vergadering andermaal ter sprake zal wonhiu gcbragt, 
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en iniusschen de scliriftelijke mededeelingcn der leden door den 
raad zullen worden in^'ewaclit. 

Do modellen der eindverbindingen vau spoorstaven , door den 
voorzitter ingezonden, worden bezigtigd en door het lid van der 
Kun oi)gehelderd. 

l iet eerste model is dat van de spoorstaven, die oorspronkelijk 

op den J lollandschen spoorweg zijn gebruikt. Zij wegen 20 pond 

dc strekkende el: liggen met de einden op een plaatje va}i 3 tot 

1' streep dikte, en grijpen op eene kram die in het strekhout is 

geilreven. Vooris zijn de staven met vier doorgaande schroefbouten 

met moeren op de strekhouten bevestigd. Deze staven zijn te zwak 

voor hetgeen thans van de spoorw^egen wordt gevorderd; dc bou-

ten roesten vast; de einden der staven dringen in het hout; men kan 

daij de bouten niet vaster aanhalen , en het spoor begint te klej)-
peren. 

Het tweede model, ter linkerzi/jde afgebeeld, is van eene staaf, 
die 3(1 pond de strekkende el weegt. Dit is reeds beter, maar nog 
niet voldoende. 

In de derde plaats wor((t de staaf vertoond, hier ter regterhanu 
afgebeeld en die 0]> eenige Duitselie wiegen, en ook op den Aken-
Xfaaslrichtschen spoorweg, gebruikt wordt. Het gewigt daarvan is 
3.J poiu! dc el. De daarbij vertoonde stoel of slof van gegoten ijzer 
is bij de twee laatstgenoemde modelicjj op deji llollandsclien spoor-
weg beproefd. 

i\l 

Met nog een ander model zijn op 

dezen spoorweg proeven genomen, 

l^it is in nevenstaande lioruur voor-

gesteld. 

De staven rusten daarbij op eene 

zware plaat van gegoten ijzer, op 

welke zij met schroeven cn moe-

ren bevestigd zijn. 

D i t stelsel heeft het nadeel, dat 

het hout moet worden wc ?̂G:eno-

Uien, om de koppen cn moeren in 

te laten. 

Het vijfde model is dat van dc 

verbinding die op den Ivijnspoor-

weg beproefd wordt. De sporen 

rusten daarbij op eene gegoten 

ijzeren jdaat, en zijn daarop en op 

de streklioutcn met doorgaande schroefbouten bevesligd. 

Wel is w^aar, wordt hierbij het hout ter dikte van de plaat 

ingelaten, doch wijl onder vele eindverbindingen een dwarsligger 

komt, schijnt dit geen bezwaar te zijn. 

De ptavcn, die in het vervolg op (len Ivijn-spoorweg zullen wor-

den verwerkt, wegen 37 pond do strekkende el. Dc cindverbin-

(h'ngen zullen jilaats hebben op de thans in Duitschland meest 

gebruikelijke wijze, die ook op den Aken-Maastrichtschen spoorweg 

is aangenomen (1). Dc nog overige 20 ponds staven van den 1 lolland-

schen spoorweg zullen binnen kort door zwaardere zijn vervangen. 

(l) Zie VUtrakseis uil vreemde lijdKhrtflcu , 185] —1852, 
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fn Engeland is men reeds lot 40 pond gegaan. 
Op den Nortli-Eastern-spoorweg worden do staven en stoelen 

gebruikt die in dc twee laatste iiguren zijn afgebeeld. De groote 
stoel behoort tot eene eindverbinding; men heeft echter verzuimd 
de stootvoeg in de figuur aan te geven 

4. Na eene korte schorsing der werkzaamheden, opent de vice-
president dc vergadering weder, met het lezen van een opstel 
over ijzeren lichttorens, door het buitengewoon lid C. J . deBruyu 
lvo])s, te Ehiladelphia, ijigezonden (Bijlage X I ) . 

l let lid Overduyn merkt op, dat men, in Engeland, de ligtc 
ijzeren vuurtorens bij ondervinding niet sterk genoeg oordeelt. Torens 
van gegoten ijzer schijnen daar beter te worden geacht, en zijn 
ook naar de engelsche koloniën gezonden. De spreker zal bijeen 
zoeken, wat hij over dit onderwerp gelezen heeft, en deswege eene 
nota inzenden (Zie bijlage X I J ) . 

5. Dc bijdrage van het lid J . Strootman, over dc kosten van 
drooghoudiug door stoomtuigen, in vergelijking met die door men-
schen (zie bijlage X i l l ) , geeft aaideidiiig tot eenige opmerkingen. 

Men oordeelt dat het hier geleverde nog weinig licht verspreidt, 
daar te veel onderstellingen zijn gemaakt, en alleen juiste 0])gaven' 
omtrent dit punt aan de berekeningen waarde kunnen geven. On^'-etwij-
feld heeft de toepassing van stoomkracht voordeden, doch om dic 
naar waarde te schatten, moet men naauwkeurig alle uitgaveii kennen. 

(k l let lid Storm Emysing vertoont het nuxlel eener sluisdeur, 
w\aarvan de rigchels van opgespleten balken, volgens het stelsel 
van Laves, zijn vervaardigd. 

Ofschoon over het algemeen dit model cji de wijze van ver-
binding de goedkeuring van dc leden wegdragenwordt door 
smnmigen opgemerkt, dat de dubbde schranksclioor, in liet model 
van rigchel tot rigchel uit afzonderlijke stukkcj) bestaande, beter uit 
eene doorgaande plaat zou kunnen worden gemaakt. Het lid Storm 
Enysing zegt, dat hij tot deze constructie gekomen is, omdat 
eene doorgaaiule regte sdirankschoor moeijelijk was te plaatsen, 
uithooide al de rigchels volgens dezelfde nml gewerkt, en de klos-
sen in de rigchels op gelijke afstanden geplaatst waren, maar dat 
er geene zwarigheid is, om, door eene kleine verschikking van 
enkele klossen, de doorgaande schrai^kschoor, zomler nadl̂ elî '-e 
inkeepingen, te plaatsen. Hij meent dat deze constructie voor groote 
sluisdeuren zou verdienen te worden gevolgd, uithoofde van den 
grooten wederstand die van zulke rigchdsis te wachten, en ook omdat 

-,-1 

alleen voor de voor- en achterhar balken van zware afmetingen 

gevorderd worden, daar de rigchels, uit twee balken bestaande, 

niet dan stukken van gewone afmetingen vereischcn. 

7. Het lid Storm Buysing deelt mede, dat het omlerwijs aan 
de teeken- en industrieschool voor ambachtslieden te J)elft, thans 
volgens het stelsel der gebroeders Dupuis wordt gegeven. 

Dc bij dit onderwijs gebruikte voorwerpen worden door den 
spreker verklaard, cn met belangstelling door de leden bezigtigd. 
l let onderwijs, nog eerst sedert weinige weken aangevangen, be-
looft goede uitkomsten, te oordeden naar de vorderingen die reeds 
bij enkele leerlingen zigtbaar zijn, waarbij wel dieut te worden in 
aanmerking genomen de geringe ontwikkeling van die leerlingen 
in het algemeen. 

8. Het lid G. Simons, deelt, ook namens liet lid van Mcurs, 
eenige beschouwingen mede, over de vrees die men in Kijnland 

heeft voor de u'evoli^en der drooi^-makiuü: van het Haarlemmermeer. 
. . 1 

J)e bezorgdheid der ingelanden, zegt hi j , is niet onnatuurlijk, 
dewijl de toestand van l l i jnland, door de omdijking van het meer, 
zeer aaiunerkelijk is veranderd. De boezem , welke vroeger ongeveer 
y^ bedroeg der geheele oppervlakte van het Hoogheemraadschap, 
is tot dier oppervlakte verkleind; dic groote boezem was 
in meer dan een opzigt voordeelig. Bij zomerdroogte, wanneer de 
polders gebrek aan water hadden, kon dit veelal uit den boezem 
worden ingelaten, zonder dat diens stand te zeer verlaagd werd 
voor de sch.cepvaart. Kon de boezem veel water aau de polders af-
geven, zon(ler merkelijke daling, even zoo kon hij eene aanzienlijke 
hoeveelheid w'ater ontvangen, door do molens uit dc i)olders op-
gebragt, zonder daardoor aanmerkelijk te worden opgezet. Zoo-
danige opzetting kon niet alleen schadelijk wezen voor de boezem-
landen, maar ook de geregelde bemaling der polders of verhinderen 
of bdemmcren; de waterlozing werd door den grooten boezem ook 
dikwijls bevorderd. Ih j zuidwestewinden, in ons land zoo heer-
schende, werd het water achter de sluizen van Spaarndam en vooral 
van Halfweg oi)gcstuwd , terwijl, door die zelfde winden, het I J , 
vóór die sluizen, verlaagd werd, zoodat het water dikwijls, met 
aanmerkelijk verval, door die sluizen stroomde, ofschoon de ge-
middelde stand des boezems niet bijzonder hoog was. Deze op-
waaijingen, zoo voordeelig voor dc waterlozing in het algemeen, 
verlaagden daarenboven den boezem aan de tegengestelde zijde, 
verre beneden den gemiddelden waterstand. Deze plaatselijke verlaging 
w'as bijzonder voordeelig voor rle polders bezuiden den Hi jn , die 
aan ccn maalpeil gebonden zijn, cn welke dus gelegenheid vonden 
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oni luiinie afzonderlijke boezems laag te laten alloopen, en dezen 

van den algemeenen boezem af tc sluiten, wanneer het water in 

tegengestelde rigting werd opgestuwd. 

Tegen deze voordeden stonden evenwel groote nadeden over. 

Kon dc boezem veel water afgeven, zonder rncrkelijkc daling, of 

veel water ontvangen, zonder merkelijke ri jzing, er moest ook veel 

water worden aan- of afgevoerd, om een wenschclijken stand te 

verkrijgen, wanneer ceinnaal de boezem daar beneden gedaald of 

daar boven geklommen was. Moeijelijk kon des zomers, bij sterke 

uitdamping cn inlating vati water in de polders, dc boezem vol-

doende worden opgezet voor dc scheepvaart, wat nu , door geschikte 

middelcïi, gemakkelijk zal kunnen gedaan worden, l iet overvloedige 

water, tijdelijk in den boezem geborgen, moest tocli door dc uit-

wateringssluizen geloosd worden, en die lozing moest zeer aan-

zienlijk z i jn , alvorens dc stand van het boczemw^ater merkelijk 

daalde. Vandaar dikwijls hooge standen in het voorjaar, wanneer 

vooral lage standen van belang zijn. .Dc opwaaijingcn, hoezeer zij 

ook de waterlozing bevorderden, bragtcn daarentegen groote }ia-

deelen aan, cn stelden dan het eene en daïi het andere deel van 

Rijnland aan overstrooming bloot. Dc voorbeelden waren nict zeld-

zaam, dat het water op dc cenc jdaats cenc cl hoogcr stoïid dan op 

cenc andere, en soms tot ver boven AP. werd opgestuwd; dit 

nadeel werd bijzonder gevoeld in den winter van 18o6 op 1837, 

toen verschillende deelen van l l i jnland grooten overlast hadden 

van het water, alleen door dc ojjwaaijingen. Om ecu denkbeeld tc 

geven van dien toestand, zal het genoegzaam zijn tc vermelden, 

dat den November J830 het water, bij den Overtoom, rees 

tot 77 ncd. duim boven AP . , terwijl het, aan den Jicidschcndam, 

S9 ncd. duim beneden dat peil stoiul, leverende alzoo een verschil 

op tusschcn beide plaatsen van 1G(] ncd. duim. Die sterke oj)-

waaijingcn, gedurende den genoemden winter, hebben juist doen 

besluiten tol droogmaking van het Haarlemmermeer, om ]iijnland tc 

bewaren voor dc rampen, van dergelijke opzettingen onafschci-

dcli/jk. 

()fschoon dus dc verkleining van den boezem ook voordeden 

heeft, zoo zouden deze evenwel waarschijnlijk door de nadeden 

overtrolfcn zi jn, wanneer cr gecne ajulere middelen waren aange-

wend, om liijulands toestand tc verbeteren. Als zoodanige midddcii 

werden dadelijk aangewezen dc verbetering van de uitwatering te 

ivatwijk cn ilc stichting van een vermogeiul stoomgemaal te 

Spaarndam. Do werken, daartoe betrekkelijk, werden dan ook uit-

gevoerd, en dus beide hulpmidddcïi aan Kijnland verzekerd, lang 

voor dat het meer omdijkt cn bijgevolg aan den boezem onttrokken 

werd. Bij deze middelen werd onlangs nog gevoegd het stoomgemaal 

tc Halfweg, en waarscliijnlijk zal een dergelijk te Gouda gesticht 

worden, om den boezem oj) den IJssel af te malen: maar door 

i i 

deze stichting zal tevens dc inlating van water in deze rivier, bij 
zomerdroogtc, verzekerd worden. 

Niettegenstaande ai deze middelen, cischen vele polderbesturen 

nog andere voorzieningen, cn worden er luide klagten aangeheven 

door dc ingelanden, over den minder günstigen toestand van llijn-

land. Ziju die cischen bi l l i jk, die klagten gegro))d,^ ])ezc belang-

rijke vraag kan niet voldoende door enkele redeneringen worden 

beantw^oord; waarnemingen alleen kui\nen in dezen beslissen. 

I n het archief van het Hoogheemraadschap van l l i jnland zijn 

staten voorhanden van uitgebreide waarnemingen, op verschillende 

plaatsen gedaan, omtrent den stand van het water in den boezem. 

Door de welwillendheid van Hoogheemraden, ziju die staten ten 

dienste gesteld van dc beeren van Mcurs cn Simons, om daaruit 

zulke aanteekcningen tc maken, als liun nutt ig toeschenen. Zij 

hebben daartoe gebezigd dc staten vau waarnemingen, gedaan 

te Spaarndam, beginnende met (^ctober 1800. 

tc Katwi jk , 

te Gouda, 

tc Leiden, 

aan dc Oude AVetering, 

aan den Overtoom, 

aan den Ijeidschendam, 

V 

/ / 

/ / 

/ / 

,Y 

October 180U. 

Jannarij 1817. 

October ISOl). 

dauuarij 1810. 

October 180U. 

October 1809. 

waarncmini^cn op ilic Met enkele uitzonderin^-en worden de 
plaatsen gedaan driemaal daags. De tegenwoordige mededcding; 
moet slechts als cenc voorlooj)ige beschouwd worden, omdat het 
geheele onderzoek )iog nict is volbragt. Wanneer het gei-imligd zal 
wezen, zal een nader verslag aan het Instituut worden gegeven, 
zoo althans deze medcdedijig van genoegzaam belang gerekend 
wordt. Dij dat nader verslag zal ccnc meer omstajidige opgave der 
waarneminu'cn crevooc>:d worden , cn zullen tevens de redenen worden O v_/ O ' 

ontvouwd, waarom de waarnemingen, op andere plaatsen gedaan, 

vn)i de beschouwingen zijn in'tgesloten. 

Hoedanig moestcTi ini die waarnemingen gebruikt worden om 

er eeniu' besluit uit te trekken? Het eerste denkbeeld dat zich 

voordoet is zeker, uit die wanrneminireu de ircmiddcldc standen 

af tc leiden, voor iedere maand, vo(jr cn na dc afsluiting van het 

meer. Zoodain'ge gemiddelden hebben evenwel, voor dit bijzonder 

doel althans, zeer weinig waarde. Dc standen kuinicn beurtelings 

boven en beneden een weuschdijken zi jn , en een schijnbaar voor-

deelig gemiddelden opleveren. Men enkel voorbeeld, dat geheel bij 

deze bescliouwing past, zal de onwaarde van zoodanige gemiddelden 

i^enoe^xzaam aantoonen Dc <^roote Bruninirs heeft, achter zekere 

verhandeling, ccne tafel gegeven (ier rjemlfhlelde hoogten van llkij^i--

lands boezenmater bij den- hnize Zwaanenhvrg , voor elke maand 

van 1780 tot J79-1. Wanneer nu uit deze opgaven de gemiddel-

den worden afceleid voor elke maand vau het iaar cn deze ire-. V.-



7-2 

• 

)ïn(ldulde)i vergolckcu worden met de rjemiddelde vfaanddijksckc 
standen van den boezem., naar de waarnenibujen te Spaarndani, 

over de jaren 182:] tot en met 1832, zooals die te vinden zijn 
m bijlage n°. 4 tot het bekend rapport van de opzieners van 
Kijnland, dan zou men daaruit tot het besluit komen, dat de 
Uitwatering te Katwijk weinig nut had gesticht, terwijl het in-
tusschen overbekend is, dat llijnland daaraan, voor een goed 
gedeelte, zijneir gunstigen toestand te danken heeft. Even weinig 
bruikbaar waren de gemiddelde dagelijksche standen van den ge-
heelen boezem, af-eleid uit de standen op de verschillende plaatsen. 
Zoodanige gemiddelden zouden alleen eenige waarde kunnen heb-
ben, wanneer de plaatsen van waarnenn'ng, over de geheele uit-
gestrektheid van den grooten boezem, daartoe behoorlijk verdeeld 
waren; maar ook dan nog zouden de OJH en afwaaijngèn, waarvan 
boven gewaagd is, veel aan de waarde dier gemiddelden ont-
nemen, dewijl een gemiddelde stand zeer gunstig kon schijnen, 
terwijl evenwel het cene gedeelte van liet Hoogheemraadschap ver-
dronken was, cn het andere gebrek had aan water. Er bleef dus 
niet anders over dan de standen, gedurende de verschillende tijd-
l>erken, maar op dezellde plaats waargenomen, onderling te ver-
gelijken. Eene korte o]igave moge genoegzaam zijn, om de wijze 
van verg(;lijking duidelijk te maken, welke nog kan veranderd of 
aangevuld worden , overeenkomstig de aanmerkingen, die de leden 
van het Instituut de goedheid zullen hebben aan dc onderzoekers 
mede te deelen. 

In het laatst van Maart 1810 werd de verbetering der 
Katwijksche uitwatering begonnen cn in het begin van Juni j 
181.8 werd het meer geheel van den boezem afgesloten. Van April 
1810 tot Mei 18 1<8 was llijnland dus in een tusschen-toestand, 
die van den vroegeren zoowel als van den latercn verschilde. i)e 
jaren der waarnemingen zijn dus in drie reeksen verdeeld. De 
eerste loopt tot Maart 1810; — zij doet, over een ruimti jdvak, 
den toestand kennen voor de droogmaking. De tweede reeks loopt 
van April 18 10 tot :Mei 1818, en betreft den toestand gedurende 
de afsluiting. De derde reeks eindelijk vangt aan in Juni j 1818 
en eindigt met Mei 1852, want tot zoover is het onderzoek 
voortgezet; — uit deze reeks is dus de aanvankelijke toestand 
op te maken na de afsluiting van het meer, dat is de toestand, 
waarin Ivijnland verblijven zal. 

Wat boven gezegd is tegen het gebruik van gemiddelden, kan 

naauwelijks worden aangevoerd tegen de dagelijksche gemiddelden, 

voor iedere plaats, uit de waarnemingen afgeleid. Die waarnemin-

gen zelve, op verschillende uren van denzelfdcn dag gedaan, 

kunnen niet zoo aanmerkelijk van elkander verschillen. Daaren-

boven zijn de uren van waarneming niet op alle plaatsen dezelfde, 

noch voor iedere plaats, gedurende al dc jaren, dezelfde gebleven. 

/ . » 

i 

l iet nemen van zoodain'g gemiddeld voor den dagclijkschen stand 
was dus de eenige wijze, die voor de vergelijking kon gevolgd 
worden, de eenige ook om dc toevallige fouten van waarneming 
eenigzins althans te verevenen. Die gemiddelde dagelijksche stand 
is aangeteekend wanneer deze was boven de peilen, als normaal of 
wenschelijk aangenomen in de bekende overeenkomst met Ivijn-
land aangegaan, namelijk: 

1. in den winter, November tot jMaart — A P ; 

2. in het voor- en najaar. April cn Mei , September en October 
— A P ; 

3. in den zomer, Jun i j , Juli j en Augustus O«'.57 — AP. 
Uit die aanteekeningen is opgenuiakt, voor elke maand i^n voor 

elke plaats van waarneming, gedurende de reeksen van jaren 
vroeger vermeld, het aantal dagen dat de gemiddelde stand van 
den ^boezem boven den aangewezenen of nog hooger gerezen was. 
Voor den winter zijn die jicilen genomen van tot 10; voor 
het voor- en najaar van 15 tot 20 ; voor den zomer eindelijk van 

57 tot 2 7 n e d . duim beneden AP. , opklimmende met 2% duim. 
De laatste reeks van waarnemingen, na de afsluiting van het 

meer, omvat vier jaren, l iet voornemen bestaat daarom, van de 
vroegere waarnemingen al de perioden van vier achtereenvolgende 
jaren te nemen, en de gemiddelde uitkomst van die perioden met 
'de gemiddelden van dc laatste jaren te vergelijken. Eindelijk zullen 
de waarnemingen naar de jaargetijden, boven genoemd, bijeenge-
voegd en geordend worden, waardoor eenige toevallige ongelijkheden 
vermeden en de vergelijkingen juister kunnen gemaakt worden. 

]Jit alles zal, met de noodige staten en toelichtingen, aan het 
Instituut worden medegedeeld. Daarbij zullen welligt nog andere 
vragen betrekkelijk den toestand van Rijnland behandeld worden, 
en zal vooral worden overwogen de nuttigheid van een maalpeil 
voor dc })oldcrs benoorden den lli jn. Het zal dan blijken, zooals 
de berigtgevcrs reeds nu uit hunne onderzoekingen kunnen op-
maken, 'dat de toestand van l l i jnland, tot nu toe, niet verergerd 
maar veeleer verbeterd schijnt, en dat die toestaml, hoogst waar-
schijnlijk, gunstiger zal worden dan de vroegere, wanneer ook, 
bij het stoomgemaal van Halfweg, dat van Gouda in werking zal 
wezen. 

9. Tot de ballottage der nieuwe leden overgaande, verzoekt de 

vice-president de leden AV. N. Rose en Greve zich met het opnemen 

der stemmen te willen belasten De uitslag is, dat met algemeene 

stemmen zijn aangenomen tot leden : A. ]\Ieis, kolonel der artillerie; 

H . A. L. P>ousquet, luitenant-kolonel der genie; N . H . \\\ S. 

AVhitton, majoor der artillerie; Tj. "W. Beijerinck, majoor bij den 

staf; J . Groll, luitenant ter zee der eerste klasse; D. L . AVolfson , 
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luitenant ter zee der tweede klasse; J . G. xV. Kempees, luitenant 
der artillerie, allen te Batavia; .1. P. Casperz, eerste luitenant der 
genie te Palembang; P. van Campen, algemeen opzigter van het 
heemraadsehaj) van den Amstel en Nieuwer-Amstel, te Ouder-
Amstel; \V. p. Versteeg, eerste luitenant der genie, op Java, en 
Otto Verhagen, hoolddirecteur der maatschappij van meekrap-
bereiding in Zeeland en lid der provinciale staten, te Goes; en 
tot buitengewoon lid P. W . van Gendt JG z . , elève-architect, te 
Utrecht. 

* * 

/ » ) 

B I J L A G E X I 

10. Als kandidaten zijn o])gcgevcn, om ter vergadering van den 
Sstc» Pebruarij 1853 te worden geballotteerd, tot gewone leden: 
J . Muschardt, majoor der genie; 11. I I . llochell, eerste luitenant der 
genie, beide te 'sHertogenbosch; A. M. E. van Deventer, kapitein 
der genie cn E. van Deinse, civiel-ingenieur, beide te Soerabaia; 
D. 'L Uhlenbeck, kapitein der genie, te Padang, en P. Stevens, 
wapenfabrikant en aannemer van publieke werken, te Maastricht. 
Tot buitengewone leden worden voorgesteld: P. van der Sterr, 
opzigter vein den Bovenkerkeri)older, ouder Nieuwer-Amstel; J . van 
der Vegt, civiel-ingenieur, te Bolsward; Iv. van l l i jn , civiel-inge-
nieur te l ' ithoorn; J . J . van Kerkwijk, civiel-ingenieur te ()ud-
dorp; J . IL Diepenheim, W . C. L. lUiijs cn J . E. Beijen, kadets 
der genie, te Breda. 

De vice-president bedankt de aanwezige leden voor de betoonde 

belangstelling in de werkzaamheden, en sluit de vergadering. 

Voorgelezen en goedgekeurd iu de vergadering van Dingsdag, 
den S î̂ '» Eebruarij 1853. 

E, AV. CoXKAD, 

l'rcsiclciit. 

STAUING , 

Sekretärin. 

Philadelphia, 10 Junij 1852. 

Mijne lïeeren! 

I k heb de eer u hiernevens te zenden eenige teekeningen van 

Sand-Key Lighthouse, benevens eene korte verklaring, en de ver-

taling van een stuk uit een Amerikaansch tijdschrift, met het 

verzoek, om, in geval ze waardig mogen gekeurd worden deze 

stukken ter kennisse te brengen van de leden van het Koninklijk 

Instituut van Ingenieurs en er verder naar goedvinden mede te 

handelen. 

Met hoogachting noem ik mij 

uw dw. dienaar, 

C. J . DE BUTJYN KOVS. 
B. T̂ . K. lust. I. 

Aan den Raad van Itestuur 
van het Uoninhlijk Inati' 
tuut van hujenieurs. 

SAND-KEY TJOirrUüUSK. 

(Zie plaat V en VL) 

Deze vuurtoren, bestemd voor Sand-Key, een der westelijkste 

rillen in het zuiden van Elorida, is geheel uit ijzer vervaardigd, 

en heeft den zoogcïiaamden geraamtevorm. Bij dezen is het niet het 

gewigt van het gebouw, dat wederstand biedt aan dc kracht der 

golven, zooals bij steenen vuurtorens het geval is; maar het is de 

sterkte, waarop het aankomt, en de zeer geringe oppervlakte, dic 

den golven wordt aangeboden. 
l iet ontwerp is van den heer J. W . P. T;cwis, C. E. U. S. agent, 

en deze is ook met het bouwen belast. Al de stukken zijn ver-
vaardigd in dc fabriek vau Merrick cn Sou, te Philadelphia, be-
halve de woning cn den trap met omkleedsel, die te liOndcn zijn 
gemaakt, bij Walker en C^ — Het licht is afwisselend diatrop-
tisch, volgens Eresnel, en de lamp met toebehoorende lenzen, 
alsmede het glas voor dc lantaren zullen uit Parijs worden aan-
gebragt. Alles is gereed en te bestemder plaatse overgevoerd, 
uitgezonderd de lantaren en de wachtkamer, dic nog moeten ver-
vaardigd worden, cn spoedig zal het bouwen, waarmede in het 
begin van het vcrloopeu jaar een aanvang is gemaakt, worden 
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voortgezet, waartoe nog slechts dc henoodlgdc î a l̂den door de 
regering moeten wordeti uitirekeerd. 

van 12 voet Zij zijn van onderen bevestigd in de gegoten 

schoenen, Thiat VI , tig. 1 , wdke met twee halve sclu'ocfbhiden en 
eene gesmede punt zijn voorzien. Door middel van een kaapstand 
en eenige raderen, worden zij loodregt in het rif geschroefd tot 
op eene diepte van 11 voet (o'».;ir)), cn maken aldus een hechten 
gromlslag uit. In de waterpasse doorsnede, lig. 5, genomen over de kop-
peil der ])alcn, ziet men hoe ze geplaatst zijn. Boven ieder dezer palen 
nu , behalve boven den nn'ddensten, komt eene o])eenstapeling van 
fi holle gegoten kolommen met zoodain'gc hellingen, dat de^kapi-
teelen der bovenste eene stelling hebben zoo als lig. 7 aanwijst, 
i^oven den middensten i)aal komt slechts eene loodregte kolom, 
van bovcïi voorzien van het gegote/i stuk lig. dienende tot het 
tlragen van den wenteltrap en van de kolom, waarin deze besloten is. 
De band a a is van gesmeed ijzer en er heet om heen gelegd. 

iMg. 2 is eene lengte-doorsnede over dc vereeniging vaïi twee 
kolonnnen, en van den schooi, die ze beide omvat. Ter besparing 
van kosten zijn de op])crvlakken slechts gedeeltelijk zuiver afg(> 
draaid en uitgeboord. De vereeniging van de koppen der palen met 
het grondvlak der onderste kolommen geschiedt door een der^'c-
lijke schoen, zonder dat ze echter in elkander passen, iets wat 
door de helling der kolommen onmogelijk wordt gemaakt. De zes 
verdiepingen hebben eene loodregte hoo^4e van IS voet tot (5«MS) 
DV) voet (o^'.lJO), telkens met eene vermindering van 1 voet l) 
naar boven, en de miildellijnen der kolommen zijn van 11 duim 

voor de onderste tot SJ duim (0«i.21G), voor de bovenste, 
2net vermindering telkeiis van 1 duim (0*^'.025). l iet plan, tig. 5, 
loont aan, hoe d(i kolommen in de eerste verdieping waterpas zijn 
verb(nulen; 6/j zijn spanroeden, r» c vierkante stavenen singels 
(gir/s.) Dij iedere der overige verdiepingen is dit hetzelfde, behalve 
bij de tweede, waar de vierkante staven cc vervangen zijn door 
rie gegoten vloerliggers c ' j i g . (k Ook worden in de vier bovenste 
verdicjn'ngen de middenste spanroeden, in plaats van aan eenen 
schoen , aan een gesmeden band lievestigd, die dc trapkolom omknelt. 
In de opstandteckening, plaat V, is te zien hoe de spanroeden in 
liet vertikale vlak, of eigenlijk volgens de helling der kolommen, zijn 
geplaatst en dit is zoowel uit-als inwendig, behalve in dc tweede 
verdiepin^^ waar zulks door het huis wordt belet. Voor de span-
roeden zijn aan de schoenen ooĝ - en ])enbouten y ' e n , fig. 
bevestigd. In i)laats van deze er in te schroevenhetgeen wegens 
het groote aantal zeer kostbaar zoude zijn, zijn zij voor het 
gieten va)i den schoen op de juiste plaats'in den vorm gesteld, 
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en is toen de vorm volgegoten. Dit voldoet zeer goed aan hel 
oogmerk. De oogbouten zijn zwaluwstaartvormig, voor het gedeelte, 
dat in den schoen steekt. Tot bevestiging van de vierkante staven 
dienen de stoelen waarin zij worden opgespied. De stangen (/ 
zijn aan ieder uiteinde met een schroefdraad en twee jnoeren voor-
zien, en steken door de ringen i , waartegen de moeren vast 
worden aangeschroefd, l iet jdan, lig. O, toont dc ligging der vloer-
liggers en lig. 8 is eene i)erspectief van een gedeelte hiervan , waaruit 
dc vorm der liggers en de wijze van verbinding, zoowel onderling 
als met dc schoenen, tc zien is. Op de liggers komen de vloerplaten 
tc liggen, zooals de doorsnede aanwijst. Het huis ,waarvan dei)latte 
grond in lig. G met gestippelde lijnen is aangeduid, is even als de trap-
kolom gemaakt u i t | duims (O^'LOI) geribd plaatijzer. De platen hebben 
eene breedte van 2 voet (Ü«'.7G), en eene lengte van 10 voet G duim 

De wamlen, zoowel uit- als inwendig, zijn gevormd uit twee 
evcjiwijdige beschotten, met G duim (0^'M52) tusschenruimte, 
waarin de deuren en ramen dwars open schuiven. De dubbele wan-
den geven goede gelegcidieid tot luchtverversching, iets wat in het 
warme klimaat en vooral in een ijzeren huis volstrekt onontbeer-
lijk is. Hiertoe zijn openingen met registers aangebragt, van on-
deren in den binnensten wand en ook van boven in den buitensten 
wand der tra])kolom. De groote oppervlakte, die door de zon wordt 
beschenen, alsmede de groote hoogte der traj)kolom zullen eene 
gedurige trekking tusschen de twee beschotten vero(n'zakcn, en 
aldus de lucht in de woning koel houden, l'ig. 10 wijst met pijltjes 
aan. in welke rigting de luchtstroom zich beweegt. De wenteltrap 
is van ijzer en slingert langs eene hol gegoten spil naar boven. 

Dij elke ^ omwenteling is eene rustjilaats van ^ cirkel. Daar-
mede overeen komende vensters zijn in de kolom aangebragt. Fig. 
O is cenc perspectief van een vierde gedeelte van het entablement 
met de liggers voor den lantarenvloer. De vier zijden van het en-
tablement zijn ieder uit een stuk, en zoo ook twee der ligger^», 
die aan de biimenzijde van het entablement worden vastgeschroefd 
en op de kapiteelcn rusten. 

De twee overige liggers zijn ieder uit -1 stukken, die van kaj)i-
tccl tot kapiteel reiken en aan de twee lange liggers en dc enta-
blementen worden vastgeschroefd. In de doorsnede is te zien, 
hoe de vloer])laten bevestigd zijn. De lantaren met wachtkamer, 
lig. 11, is op de volgende wijze zamengesteld ( l) . Zestien gesmeed 

(1) Nadat de loekcnin,̂ cn {jcinaakl wai cn , is liel plan van de laiUaren 
zhis [pewijzirfd. Üehalve (?enijjo inonlnres aan de ringen, zijn de wanden van 
de wachlivamer en hel dak uit dnbhele platen zamen(jesteld» even als hel hnis 
cn met helzelfde doel. Daarenboven stelt de heer Lewis zieli voor geene 
vlakke {jlasplalen maar f̂ el)0[;ene te gebruiken en dus aan de lantaren , in 
plaats van een prismatischen vorm , een oilindrischen Ie geven , heliTcen zeker 
veel tol de sterkte zal liijdrogen. 

r> 
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ijzeren stijlen 4 duim (ü'^MO^) breed, 1 duim dik en 

17 voet (o'-'MS) lang, zijn geplaatst in de lioekpunten van een 

zestienlioek met 12 voet i duim (:3«'L758) uitwendige middellijn. 

Zij worden van onderen gevat in de kassen l' van den r ing, lig. 

12, die op den vloer is vastgebout; 7 voet daarboven is 

een tweede zoodanige ring doch omgekeerd, en van boven een 

derde m. De hoogte tusschen de twee eerste ringen bepaalt de 

wachtkamer en daartoe zijn l ü p l a t e n ijzer van buiten om de stijlen 

aangebragt. Deze platen omvatten elkander aan de uiteinden en 

worden ook in de klossen van de ringen gevat. De platen van 

het dak zijn op eene dergelijke wijze aangebragt. Tot bevestiging 

van het glas is aau den voorkant van ieder der stijlen een metalen 

strook O geschroefd, gelijk üg. 14 in doorsnede aanwijst. Tig. 15 

is eene dwarsdoorsnede van de waterpasse r oedenwaa r van er twee 

tusschen ieder paar stijlen zijn aangebragt en die aan de uiteinden 

zijn voorzien vau de ooren welke aan de stijlen worden vastge-

schroefd. Aan den bovenkant zijn zij holscheppend gevormd, ten 

einde den gecondenseerden waterdamp, die langs de binnenzijde 

van het glas afdruipt, te kunnen opvangen. Eig. 13 is eene loodregte 

doorsnede over den top van de lantaren, aantoonende hoe de heete 

lucht en de gassen uit het lampenglas volgens de rigting der pijltjes 

een uitweg vinden naar buiten. De wind cn regen, die door 

de o])eningen ,5? naar binnen zouden kunnen gedreven worden, 

hebben geen toegang tot den cilinder r, waarin dc verlenging van 

het lamj)eng!as past, maar komen slechts in de ruimte t^ van 

waar zij door oj)eningen langs het dak weder kunnen ontsm\pi)eu ; 

n is een bol van verzilverd glas, keliotrope genaamd. Tot venti-

lering van de lantaren zijn genoegzame ojieningen aaiigebragt in 

het ondereindii der j)Iaten van de wachtkamer. Even onder den 

tweeden ring bevindt zicli een ringvormig rooster, rustende op de 

schoren {pradcets) v. Op dit rooster staaiule kunnen de wachters 

de lenzen en het glas van dc lantaren schoonmaken. 

Het gewigt van liet gansche gebouw is nog niet juist bekend 

wegens het gemis eener opgave van het gewigt der woning en van de 

kolom met trap; doch het wordt geschat op 420 ton (420 / 00 ned.pd.) 

De kosten zullen ongeveer JOÓOOO dollar ( / 2 5 0 000) bedragen' 

Deze korte verklaring der teekeningen zal, hoop i k , voldoende 

zijn om een algemeen (U'crzigt te geven van dc zamenstelling vau 

het gebouw. Hot is het vierde van dien aard, dat in de Ver-

eenigde Staten wordt gebouwd en verreweg het beste. De drie 

overige zijn: Minot's lighthouse, in de haven van Boston (verwoest 

in April 1851), Braufljwine lighthouse, aan den mond van den 

Delaware,en Carrisfbrdreef' lighthouse,aan de zuidoostzijde van Florida, 

alle drie eerst sedert korten tijd opgerigt (1). Hun vorm is eene 

(1) Zie iilaat V , waarop ook <]c twee lCii(;elsclnj licliUoicus (ic IMâ l̂in en 
ic ricetwood zijn af^jebeilil. 
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cichtkantc ])yramide cn zij hebben huune buitenste palen met 

'sleclds een in het midden gekoppeld, terwijl in Sandkey light-

house deze eene door vier andere is vervangen. Deze bijzonderheid 

en ook de vierkautc vorm op zich zclven zal niet zooveel wrin-

n-inrr of zwicpiug bij stormen t o e l a t e n , als bij de drie andercii torens 

Sndervondciu wordt. 'Het model, dat uit koper op der grooUe 

is vervaardigd, en waarbij dus de zamcnstellende deelen zeer klein zijn, 

is echter zoo stevig, dat t w e e j ) e r s ( ) n e n , tegenover elkander staande, 

en ieder twee der bovenste hoekkolommen in de hand hebbende, 

er geen de minste wringing in kunnen brengen; zoo doelmatig 

en sterk is alles verbomlen en gekoppeld. 

I k eindig met de vertaling van een stuk, geschreven door 

AV. H . Swift, deu ingenieur van Minot's lighthouse, waarin dc 

oorzaken, ten miustc de waarschijnlijke oorzaken, der verwoesting 

wwden aanu-ewczen. 

.MINOT's ROCK JAOnTlIOlISK DOOR IT. SWIFT, AOKXT 

VOOR DN VKREKNIGDE STATKN. 

(APPLETOIS'S Mcchanicfi «iici Knyinccrs Journal. New-Voik.) 

Het gebouw was zamengesteld uit O i)alen van het beste ge-

smeed (jzer, van 00 tot 0;i voet (18^'».28 tot H)"'.20) lengte en 

ieder 5* voet (1''^52) in de rots gelaten. De jniddellijn was voor 

al de palen 8 duim ( 0 . " ' ' 20 ) aan den voet en 1 0 duim (0^ '» .25) op 

de ojipervlaktc der rots. Aan den top was de middellijn van den 

luiddensteu jiaal O duim ( 0 ^ M 5 ) en die der acht andere 4 1 duim 

(O'^Ml). Deze palen stonden in den ouitrek van een cirkel van 

25 voet (7^'.02) middellijn met een paal in het middenpunt. Zij 

waren op vijf verschillende j)unten met elkander verboiulcji of ge-

koppeld: op de rots, waar zij ieder door middel van ijzereri 

wiggen cn een ijzercemcnt waren bevestigd; 2^ op 20 voet (tJ^^U0) 

hoogcr, door 10 wateri)as liggende gesmeed ijzeren koppclstangen, 

duim (0^'.080) in middellijn , dic deu middensten paal inct ieder 

van de buitenste en deze ook twee aan twee oiulerling verbonden; 

O", door ccn dergelijk stelsel koi)})clstaugen van 3 duim (0^''.070) 

middellijn, op eene hoogte vau 4 0 voet ( 1 2 ^ ' M U ) boven de rots; 

op ^eenc hoogte van 47 voet (12'''M0) door koppelstaveu vau 

duim (O^'.OOo) in hel vierkant, tevens dienende tot het dragen 

van de bergplaats of kelder, cn 5^ door middel vau een gegoten 

ijzeren dekstuk met acht armen, 1 4 duim (4'--'.27) in middellijn 

en omtrent 5 ton (5 000 ned. pond) wegende, aan w^elk stuk al 

de koppen der palen waren vastgebout. Di t stuk maakte de grond-

^ l̂ag uit der wachterswoning, 8 voet (2^'.44) in hoogte. 

nieroj) was verder geplaatst do lantaren van ijzer en glas, 
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licbbciitlc cene liooglc vaji o7igevcer (> voet (b^KHÜ), Aidus was dc 
gausche lioogte van liet gebouw boven do rots 70 voet 
en de basis 25 voet (7»-''.02) in middellijn, de geheele opper-
vlakte die de rots bij laag water aanbood.' Jkhalvc de waterpasse 
koppelstangen was in den zomer van 1840, tusschen de eerste en 
de tweede rij koppelingen , een stelsel van loodregte gesmeed ijzeren 
spanroeden aangebragt. ])eze roeden, ^2 in getal en 2 d u i m 
(0*^1.003) d ik , verbonden ieder paar van de buitenste palen on-
dp-ling en ook ieder van deze met den middensten paal, elkander 
diagonaalsgewij/e kruisende. Het doel van die spanroeden was, 
stevigheid aan de palen te geven, cn zoo veel mogelijk de neiging 
tot schudden of trillen tegen te gaan , die immer te verwachten 
is van palen van 00 voet (ruim 18 el) lengte, hoe goed zij ook on-
derling mogen verbonden zijn. 

Jlet oogmerk was, om een dergelijk stelsel spanroeden aan 
te brengen tusschen de rots en de eerste rij waterpasse koppel-
stangen ; maar, dewijl de daartoe bcnoodigdc som niet beschikbaar was 
voor October 1850, was het saizoen te ver gevorderd, om ze te 
kunnen bevestigen; echter zijn er nog zes van deze geplaatst ge-
worden, en het waren deze lage onvoltooide spanroeden, welke 
in den storm van December 1850 werden weggeslagen, en niet 
de koi)pelstangen: deze waren onbeschadigd. 

Uit deze beschrijving ziet men, ilat er een stelsel waterpasse 
koppelstangen was op eene hoogte van 10 voet (12.'Ho) boven 
de rots. Op deze stangen had de wachter zeer onbedachtzaam 
eene soort van dek of vloer gebouwd, waarop hij verscheidene 
zware voorwerpen had geplaatst, als watervaten, brandstollen, enz. 
die alle voor dc bergplaats bestemd waren. Het dek, met al het 
daarop geplaatste gewigt, was aan de palen en stangen stevig ver-
bonden, en stelde aldus een groot o))pervlak aan de golven bloot. 
Daarenboven had de wachter een 5^ duims (0^M3U) kabel aan 
den lantaren vloer vastgemaakt, 03 voet (10 el) boven de rots, 
cn liet andere einde geankerd op 50 vademen van den voet des 
vuurtorens, door middel van ccn blok graniet, dat volgens zijne 
eigene verklaring 7 ton (7 000 ned. ])ond) woog. ])it diende 
tot het ophalen en neerlaten van eene kist of landingstoel; maar 
het is klaar, dat zooveel oppervlakte, aan de kracht der golven 
blootgesteld, op den vuurtoren dezelfde uitwerking moest hebben, 
als zoude te weeg gebrngt worden door een aantal menschen, trek-
kende aan een boven aan het gebouw bevestigd touw, met het doel 
orn het omver tc halen. 

In hoeverre deze twee allerondoelmatigst aangebragtc zaken tot 
de verwoesting hebben bijgedragen, wil ik niet op mij nemen te 
beslissen ; doch dat zij beide ten hoogste nadeelig hebi)cn gewerkt 
is niet te betwijfelen. 

Tc vier uren na den middag van den April 1851, of 
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10 uren voor dc verwoesting, werd de vloer, dien de wachter op 
•10 voet (12'"M0) boven de rots had vervaardigd, te Cohasset aan-
gespoeld. Daar deze vloer veel te groot en te zwaar was om door de 
twee onderwachters (1) te kunnen worden weggeruimd, zoo is het 
klaar, dat de golven dien moeten bereikt en opgeligt hebben; de 
wachters toch waren niet in staat, zulks te doen. Dit dek, 40 v̂ oct 
(12^'MO) boven de rots zijnde, was voet (IS'-'MO) boven laag 
water cn 28 voet (8^^53) boven springvloed , volgens de tabellen , bij 
de opneming der kusten vervaardigd. Met andere woorden:de zee had 
toen eene hoogte bereikt van 7 voet (2*^1.13) beneden den vloer van 
de bergplaats. Zonder nu den waarschijnlijken schok na te gaan, 
dien het gebouw moet ondergaan hebben door het slaan der golven 
tegen eene vloer, op die hoogte boven de rots aan de palen 
verbonden, is het genoeg te weten, dat ongeveer te 2 uren na 
den middag de golven gestegen waren tot 7 voet (2'^M3) onder het 
ligchaam of het digte gedeelte desgebouws. De zee was voortdurend 
rijzende — het gevolg van den aanhoudenden storm; — de nacht-
vloed was op het lioogst te middernacht en er was slechts eene 
geringe rijzing noodig, nadat de vloer op het tweede stelsel stan-
gen was bereikt, om de golven ook met de woning in aanraking 
te brengen, l iet is duidelijk, dat, wanneer dit gebeurde, zulk eene 
zee, slaande tegen het oppervlak der woning, aan het einde eens 
hefbooms van 50 of 00 voet (15 tot 10 el) lengte, bijna onweder-
staanbaar moest zijn, en ik twijfel niet, of het gebouw is op die 
wijze verwoest geworden. Ik kom dus tot dc volgende slotsom: 

1". Dat de golven de wachterswoning hebben bereikt. 
2». Dat de vloer, door den wachter, in strijd met het ontwerp 

van den bouwmeester des vuurtorens, op dc koppelstangen geplaatst 
tot de verwoesting heeft bijgedragen. 

Dat de 5^ duims (0"M3ü) kabel, iloor den wachter aan den 
top van het gebouw bevestigd, en reikende tot op 300 voet 
{\):l el) afstand in eene noordwestelijke rigting, of in eene rig-
ting, juist loodrcgt oj) die der golven, eene zeer nadeelige \nt-
werking had, en dat dit op zich zelf reeds genoegzaam zou ge-
weest zijn voor de verwoesting, al had de zee dc woning niet bereikt. 
Het is gemakkelijk na te gaan, dat de kracht van zulk eene zee, 
werkende op een 5.5 duims kabel van 300 voet, verbazend groot 
moet geweest zijn, wanneer die kabel bevestigd was aan het zwakste 
gedeelte des gebouws, dat is den lantarcnvloer, oj) 00 voet (18"^28) 
boven de rots. 

Sedert dc verwoesting van i^Iinofs light is de vraag meermalen 

geopperd: was het gebouw volgens een goed grondbeginsel ge-

bouwd en kan ecu zoodanige vuurtoren daar blijven bestaan ? Vol-

gens mijn gevoelen is het antwoord di t : De basis van ccn steenen 

(O De hoofd wachter was afwezig;. 



8 i 

gebouw op die bioolgesieide plaats zou uiet kleiner behooren ic 
zi jn, dan die, welke is aangenomen voor de voornaamste torens 
op de Engelschc kust. Dc JJcllrock, Carrisibrd, Skerryvorc cn 
]\Icnai hebben bases van 40 tot 4S voet {i'Z tot 15 el) in mid-
dellijn. De Eddystoncrock heeft 50 voet (ruim 15 el) middellijn op dc 
hoogte vau laag water cn dc middellijn van dcji toren op de hoog-
watcrlijn, 10 voet (5 el) hoogcr, is 20 voet (8 el). 

Op dc Minotrots kan men, zelis bij laag water, nict beschik-
ken over cenc oppervlakte vau 2ö voet (8 cl); cr is werkelijk 
nict zooveel oppervlakte boven laag water verheven , als de door-
snede van den toren bij dc hoogwatcrlijn zou moeten bedragen, 
terwijl cr ccne hoogte is tusschcn eb cn vloed van 10 voet (5 cl), 
waarin voorzien moet worden. 

Zonder op dc kosten van ecnen steencn toren te letten durf ik , 
na dc aldaar opgedane ondervinding, als mijn gevoelen verklaren, 
dat geen toren cr kan blijven bestaan, zelfs n i c t indien die volgens 
het grondbeginsel van den Eddystonc is gebouwd, want men moet 
nict uit het oog verliezen, dat, terwijl de Eddystonerots droog is 
bij springvloed, dc Minotrots naauwclijks voor ccnc oppervlakte 
van 25 voet cl) middellijn droog is bij laag water van springtij. 
Gedurende het eerste wcrksaizocn, van J ulij tot Octobcr, dat is gedu-
rende 3 maanden, koiulcn dc werklieden slechts GO uren oj) dc rots 
werkzaam zijn met het boren der gaten, cn dat onder toczigt van 
een zeer ijvcrigcn cn wcrkzamcn aannemer. 

Een gebouw, over het algemeen gelijk aan ike iron Ufjht, 
is alleen voor die plaats geschikt, dat is te zeggen ecu gebouw^ 
dat den nn'jistcn wcdcrstaml aan de kracht der golven biedt. 

Dc proefjjcmingcn van den heer Stcvcuson op dc Skcrryvorcrots 
hebben doen zien, dat het maxinnim van dc kracht der zee, zoo 
als liet door een dynamometer werd aangewezen, (5 000 pond op 
den vierkanten voet (252 ncd. pond oj) dc vierkante cl) of om-
streeks 42 pond op den vierkanten duim bedraagt. Om zulke druk-
kingen tc weerstaan wordt er een grooter oppervlak dan dat van 
ÏNlinotrots vcreischt. Dc zee moet een vrijen doortogt hebben of 
dc toren genoegzaam gewigt bezitten om de werking der golven 
te kunnen weerstaan. ()m dat genoegzame gewigt te verkrijgen is 
er ccnc basis van meer oppervlakte noodig, tenzij dc hoogte des 
torens grooter zij dan vercischt wordt. 

Door de bergplaats weg tc laten kon cr 8 voet (2.5 cl) 
meer in hoogte gewonnen worden voor den doortogt der golven? 
in een zoo hevigen storm als die, welke ons im heeft bezocht 
maar ik meen dat nict veilig aan den vuurtoren eene grootcrc 
hoogte kon gegeven worden dan de aangenomene, die wij stellen 
op 55 voet (17 el) voor de toppen der palen boven cle rots, 
als de basis bepaald is op 25 voet (7.5 el); eene grootere hoogte 
is onaanneembaar. Ware er ruimte genoeg geweest, dan zou ik ev 
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stclli'̂ - »»-ebruik van hebben gemaakt tot 35 of 40 voet (10 of 12 el), 
l iet "^a^ouw had gedurende drie winters blijven bestaan en zou 
no^^ ttaaude zijn,^ geloof i k , had deze buitengew^oon geweldige 
stcTrm geen plaats gehad. Het grondbeginsel van the iron pilo light 
vercischt, dat het massive gedeelte van het gebouw boven het 
bereik der golven zij. Zoolang dit het geval was bleef Minots light 
weerstand bieden aa'n dc stormen, cn er zijn cr verscheidene sedert 
de oprigting geweest, maar toen dc zcc dc w o n i n g bereikte, werd 
natuurlijk het geheel verw^ocst. 

Ten slotte: de vuurtoren had dc gehcele basis, dic dc rots 

aanbood; het gebouw had dc gcheclc hoogte, die veilig bij zulk 

eene basis kon gegeven worden. vSin'ingvlocden rijzen daar ongeveer 

15 voet (4.5 cl) volgens dc waarnemingen van dc kustwachters; 

er bleef dus cenc hoogte over van 35 voet (10.5 cl) tusschcn 

hoogwater cn den vloer der bcrgjdaats voor den vrijen doortogt 

der golven; desniettegenstaande rees dc zcc boven dic lijn, en het 

^revolî  is maar al tc wel bekend. 

B I J L A G E X l l . 

NOTA . 

(Ui t het Rudimentary treatise on the History, Construction and 

Illumination of Lighthouses, by Alan Stevenson, C. E.) 

Na de bcoordceling dcr vraag: of men, bij bet bouwen van vuur-

torens, zich zal verlaten op de sterkte der materialen, of op de 

massa, laat Stevenson zich dus uit: 

Deel I , pag. 31. //Mass, therefore, seems to be a source of stability, 

the ellect of which is at oiicc a p p r e h e n d e d by the mind , as more in 

harmony with the conservative principles of nature, and uuciucstion-

ably less liable to be deteriorated t h a n the which de-

peiids upon the careful proportion and adjustment of parts.// 

Omtrent het bouwxn van ijzeren torens zegt hij verder, pag. 54 

en vervolgens: 

//The Ih'st design for au Iron Lighthouse is that of Captain Brodie, 

R . N., for iirst the I M l Rock, and the next, by ]\lr Robert Stevenson , 
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lor the same situalio]i, in the year 1800. Mr Stevenson's design con-

sisted of eij^lit cast-iron pillars arranged in the form of a pyramid, 

and tied logetlier by means of horizontal and diagonal braces, 

and also attached to a central socket, by means of diagonal radia-

ting ties. Tlie lower portion of the habitable part ŵ as designed 

in the form of an inverted cone, in order to lessen tlie sliock of 

tlie sea from beneatli. On this general plan ]\[r Stevenson, in 1821, 

erected the Carr llock Jieacon; and a simihir constructioii has 

been extensively used for beacons all round the coast ofScotland. 

Messrs Walker and Burgess have also designed and partly erected 

a lighthouse for the J^isliop's Rock, in the Scilly Isles, 120 feet 

high, on this general plan; and Mr Lewis of I'hiladelpliia is enga-

ged with the execution of a similar and equally bold design for 

a lighthouse on the Carysfort Keef, East Florida. Such structures 

for situations of great exposure, would undoubtedly be less costly 

than those of masoiay; but their stability confessedly depends 

upon their straiifjUt ratherthan their weight, and , in inany situa-

tions, it might ultimately be resolved into the security of the 

tixtures which attaches them to the rock. There is , undoubtedly, 

reason to fear, that , in structures of great height, urged by the 

continued force of the waves and winds, a gradual deterioration 

of the lixtures may resvdt from long-continued tremor, or that the 

pillars might suddenly sustain very serious injury from the impact 

of heavy bodies thrown against them by the waves; and while, 

in proportion to the difliculty of the situation, the expense of the 

stone structure would increase, so the undesirablencss of being 

forced to renew any structure would increase also; and thus, 

while in many such places the iron lighthouse may be the most 

convenient and least expensive ii\ prospect, the stone tower is 

more satisfactory and more durable when comj)leted. 1 should 

therefore, in general, say that nothing short of absolute necessity 

can justify a preference of iron over stone for the purpose of a 

lighthouse exposed, like the Eddystone, the Lell l lock , and the 

Skerryvore, to the full fury of the waves. This general opinion 

is not , of course, intended to rellcct upon the plans either of 

]\Ir Ijcwis or of Messrs AValker and Ihugcss, with the circum-

stances of which 1 am quite unac([uainted. The gradual change of 

cast-iron by the action of the marine acid forms another element 

in the ([uestion as to the litness of such structures for rocks washed 

by the sea. rr 

l let is bier de plaats voor het addendum, Deel H I , pag. 100: 

//Since the pages (5 1 en volgc^. hierboven vermeld) went to press, 

in w hich 1 have noticed the erection of the tubular iron pillars for 

the lighthouse on the Bishop llock oil the Scilly Islands, 1 have 

learned, with regret, from my friend ]\lr AValker, the eminent 

engineer who designed the work, that the whole had disappeared 

durinn- the gale of the 5th and Olh February last (ISr^O). No account 

lias reached me of the condition in which the rock was found 

w'hen visited after the storm; and it is, therefore, impossible to 

form any conjectures as to the mode in which the pillars were 

d e s t r o y e d ; but such an event naturally increases the doubts wdiich 

1 have ever entertained as to the fitness of such a structure in 

s i t u a t i o n s exposed to the force of heavy waves, and strengthens 

my preference of weight instead strength a sourcc of stability,// 

Op pag. 5(), deel I , vervolgt hij: //Mr Alexander (iordon of London 

has lilted up several lighthouses composed of cast-iron plates, on 

the plan proposed by the late Caj)tain Sir Samuel Ikown, 11. i\.,astyle 

of building in itself by no means eligible, and which seems suitable only 

where stone cannot be easily obtained, or conveniently applied. Such a 

structure, as well from the dilliculty of obtaining permanent lix-

tures above alluded to , as from its ollering more resistance to 

the waves than can be fully counterbalanc(id by the inertia pro-

duced by lilling the lower part of the void with concrete, is, 1 

conceivc, but ill adapted for rocks exposed to the direct impact of 

heavy waves. But a still more formidable objection may be found 

in its liability to sustain serious injury from lloatiiig spars, or 

rolliu"- boulders of great dimensions; and this construction, when 

proposed by Sir Samuel Brown, for the Skerry vore, was, after due 

deliberation with Me.ssrs Will iam Cubitt and George Ilennie, llnally 

rejectctl by the Lighthouse Board in terms of my report. // 

Eindelijk vinden wij pag. 58 : 

//Two iron beacons were successively destroyed on the Bo-Pheg 

llock in Uynish Bay, 12 miles lainhvard of the Skerry vore l lock, 

one of wliich was of the pillaribrm above noticed, and the other 

was a cone of iron ])lates, like that proposed by ]\lr Gordon, 

haviiK'- the lower part of the void tilled. B^efore the plate-beacon 

was carried away, a hole of 2 feet in diameter was broken through 

one of the plates, (1) most probably by a heavy spar urged eml 

on by the waves. 

Yoegen wij bij de door Stevenson vermelde ongelukken nog die, 

waarvan in de nota van den beer dc Bruyn Kops gesproken wordt, 

dan behoeft men zeker niet meer te aarzelen, om zich aan de 

zijde van den vermaarden schrijver te plaatsen, en het pleit, ten 

nadeele der ijzeren torens, voor beslist te houden. 

(1) ((The plate broken was rather upwards of one inch Ihick , and was 

strengthened by means of \ccbbcd Hangcs 0 inches deep.« 
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b i j l a g e X I n 

OVKll ün K()STI:N VAN DKOOOIIOUOINn MET STÜOMTUIQEX IN 

VKllUi'.LlJKING VAX DIU MIJT TONMOLKNS. 

Dc lieer van cle Kaslcelc heeft in l>ijlagc X X V van de No-
tulen van {) Januarij iStt), door berekening van de opgebragte 
liocvcclhcdcn water, (Ic betrekking aangctooiul, die cr tusschcn de 
kosLcn van drooghoiiding dcr fundcringsputtcn bestaat, hetzij men 
zulks door stoom, dan wel door paarden ten uitvoer brengt. 

Bij den bouw der nieuwe koopvaarders-schutsluis alhier, heeft 
men gelegenheid gehad , om , op grond van het verkregen clicct, ccnc 
dergelijke opmerking tc maken, aangaande dc kosten van droog-
liouding met stoomtuigen en vau dic met tonmolens. 

Ik deel dc uitkomsten van dic opmerkingen mede, niet, om het 
groote voordeel aan tc toonen, dat het gebruik van stoomtuigen 
aanbrengt, want dit is aan alle deskundigen overbekend, maar om 
door cijfers, dic eene eigenaardige welsprekendheid bezitten, ook 
hen, aan wie de wetenschappelijke beschouwingen meer vreemd 
zijn (zoo alö, onder anderen, sonnnigc aannemers) te overtuigen, 
dat dc hooge ])rijzen, dic voor den aankoop van stoomtuigen be-
noodigd zijn, hen niet moeten afschrikken, om zc, althans voor 
drooghouding van ccnig/ins belangrijke werken, tc gebruiken. 

J)c fundcrings]uit vau het binncn-sluishoofd wordt drooggchou-
den door een stoomtuig van (> paardenkracht, hetwelk twee pompen 
in bcwcgii\g brengt. 

i\rcermalcn gebeurde het, dat deze machine, wegens een of ander 

gebrek, moest stilstaan: gedurende dien tijd werd in dc drooghou-

ding voorzien door cenen altijd werkenden tonmolcn, dic het water 

toevoerde aan het stoomtuig, dat den put voor het buitensluis-

hoofd bemaalt (1). 

Daar de droo£>-houdiiJ2:, zoowel met dc stoommachine als met 

den tonmolcn, nagenoeg even voldoende was, zoo kan men aan-

nemen, dat gemelde stoojnmachinc even veel uitwerking doet, als 

een gang van vier tonmolens. 

ik zeg vier tonmolens, omdat dc stoommachine het water uit 

den put in eens tot de volle hoogte of opbrengt; wanneer 

(1) II: SIQ] mij voor , Ie zijner l i j i l , aan hel lnslit\mt eene (eekeninj^ vau 
deze heide maetiineiu en wellij^t ook van cle liier in werking; zijnde sloom^ 
kniislhri, arm te bieden. 
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men met toumolcuo werkt, zouden cr dus minstens vier tonniolcns 

boven elkander moeten liggen , om het water even hoog op tc malen. 

Uit het gestelde kan men alzoo dc volgende vergelijking op-

maken tusschen de kosten van stoombcmaling cn dic met men-

scheuhauden. 

Dc stoommachine zal, nieuw, met dc fundering, 

enz. kosten • 

Het verlies in waarde rekent men op dc helft, of . 

Daarbij dc interest van den inkoopsprijs, over 

een jaar, is 

/ <S 00t).00 
- 4 Ü0t).00 

- 400.00 

J)it is alzoo daags 
In dc 24 uren verstookt men G mud steenkolen 

tegen f 0.88 het mud . . , 
Dc machinist, t e g e n 0 0 daags, bedient ook 

nog 2 andere stoommachines, derhalve voor deze. 
Een stoker des daags cn een des nachts. 
Voor vet cn olie lieeft men hier noodig. 
Voor dc herstellingen dcr stoomtuigen is steeds 

1 smid werkzaam, alzoo voor rcpaiatieloon dezer 
mach ine /0 .45 , cn dus met het materiaal ongeveer. 

/ 4 400.00 
12.05® 

5.28 

1.00 
3.00 
2.00 

1.00 

24.33 

/ 1.00 

Zoodat deze stoommachine in het etmaal kost. f 

Dat is in het u u r y ' l . O l ^ . 

Dc vcrmiiulering in waarde van ccif tonmolcn, met den interest 

van gelden, enz. kan per 24 uur gemiddeld gere-

kend worden op 

leder der vier tonmolens wordt bediend door 28 

man, namelijk 14 des daags cn 14 des nachts, elk 

verdeeld in 2 ploegen van zeven man; ccnc der ploe-

gen draait slechts, cn zij wisselen elkander onge-

veer om het kwartier af. Alzoo heeft men 28 dag-

loonen, door elkander tegen / ' 1 .20 , is . 

Voor smeer en reparatie 

33.G0 
0.70 

is voor ecu tonmolcn 

cn dus voor vier molens in dc 24 uren . 

ƒ 35.30 

/ 141.20 

dat is in het uur f 5.88^. 

Derhalve zijn dc kosten van het drooghouden met stoom 5.8 

maal goedkoopcr dan die met tonmolens. 

Neemt men verder dc door den heer van dc Kastcclc op blz. 

212 der gemelde notulen gevondene verhoudingen hierbij in aan-

merking, dun erlangt men: 
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Kosten van tlvooglioutling met 

Stoom : paarden : menschen rz: l : l . l ' 7 : r j .8 

maar gebruikt men zijne opgaven, op blz. 21o , dan komt er: 

Stoom : paarden : menschen =:: 1 : l.()5 : 5.8 . . . . ( I I ) . 

De eerste evenredigheid geeft eene verliouding, die vrij wel 

overeenkomt met de opgaven van Perronet (zie blz. der 

notulen); want uit (1) volgt: 

Paarden : numschen 1.17: 5.8 = 1 1 : lo. 1. 

Echter gceiV de verhouding der kosten van deze zelfde midde-

len volgens (11) eene nog juistere overeenstemming, want daaruit 

heeft men: 

Paarden : menschen zr: 1.05 : 5.8 — 11 : 3S.0, 

terwijl rerronet opgeeft: 
11:35. 

Nieuwediep Di Oct. 1852. 

.1. ST KOOT M A N 

f.. K. llKSl. I 

v e r g a d e u i a g 

NAN nr.r KONINKLIJK INSTITLICT VAN INGENUÛ US , C.EUOUDKN IN UM 

LOKAAL VAN DK KONINKLIJKK AKAUKMiK TK ULLFT , 01' 

niNGSDAG lîKN Fcbruanj 1855. 

'J'egenwoordig: E. AV. Conrad, voorzitter; Staring, Greve cn 

Storm Euyjsing, leden van den raad; de leden: Adriani , J . E. 

van den Ik^'g Jnz . , Eleekrode, 11. E. G. N . Camp, Delprat, 

Dijserinck, Iveurcnaer, Kock, J. Kros, Eobatto, van der Mei j , 

J . O r t t van Schonauwen, Piepers, A. C. lleuther, Schretlen en 

Slotcmaker; en de buitengewone leden: van Diesen, van den SaTit-

heuvel, AV'agtho en Wolterbcek. 

De notulen der vorige vergadering, van den NovendxT 

ES52, worden gelezen en goedgekeurd. 

Het Instituut heeft ten geschenke ontvangen: 

a. Van het Britsche gouvernement, door tusschenkomst van 

liet lid Dr. Euys Ballot: 

1. Magnetlcal and meteorological observations at St. Helena. 

Vol. 1, 1810—1813. 

2. Id. at the Cape of Good Hope. Vol, Magnetieat observa-

lions. 1811—1810. 
3. Id. at Toronto. Vol. T, 1810—1812. 

4. Id, at Ilobarton and by the Antarctic naval expedition. Vo l .1 , 

commencing with 1811. 

5. Id. at Ilobarton. Vol. E I , commencing with 1843. 

C). Id. on days of iinusual ynagnetic disturbances. Part. 1, 1840 

—1811. Part. 11, '1812—1844. 

b. Van het Amsterdamsche departement der Nederlandsche maat-

schappij ter bevordering van nijverheid: 

E Jlet vierde stuk van het XV^^' deel van het Tijdschrift der 

Maatschaj)pij. 

2. Jiedecoering.^ nitgesproken door den hoogleeraar van der Boon 

Mescli, bi] de viering van het IhJaritj bestaan der Maatschappij 



90 

r. Van de Kojiinklijke Universiteit te Christiania: 

1 . Fa(jrskhina. Kortfattet Norsk Kongesaga. 

2. Kon g es pelle t. 

3. J)et Ohlnorske verhiwi. 

4. JJer Syrlsck'ljpkralmitlsche Krieg. 

T). Zulii'Sprogets Grammatik. 

f). J)le Universilats-Stermcarte in Christiania, 

7. Hyniholae ad Historlam antiqnonun lierum Korvegicarxini. 

8. (Jm. jironomen relatlvu?n og Nogle relative conjunctioner i 

rort oldsprog. 

9. JJet Kongellge Norske Frederiks Universitets Matrikel. 1852. 

10. Akademiske Love. 

11. Bemaerkninger angaae7ide Graptolithernc. 

] 2. Ueher Mieha den Morasthiteii 7ind seine Prophetische Schrift. 

. 13. Aslak Bolts Jordebog. 

14. Beskricelse over de nye Universltets-^Bygninger. 

15. Enumcratio Plantanm vascularinm. 

d. Van het lid G. Siinons : 

Pla7i lot droogmaking van de Jjegnieerplasseyi door middel van 

stoo7ngemaal, volge7is het stelsel va7i den heer H . Eijnje van 

Salverda, Hoof ding en ienr va7i den ivaterstaat, zoo als hetzelve is 

toegepast 171 den 7nole7ipolder van V^a77iel en DrcJimel. 

e. Van liet lid Sloteinaker: 

Foorstel tot verbetering van het voorgernaal in de7i Fishout • 

door middel van een stoom-waterwerk, voar de7i Alblasserwaard, 

door I I . N . A. L. Slotemaker. 

Van het lid van der Hoeven: 

Jaarhoekje der 7)iaatschappij van landbouw, tui7iboim e7i veeteelt ̂  

r7i het arrondlsse77ient Breda, voor het jaar 1853. 

g. Van het lid ]Ueekrode: 

De fabrijk der onaatschapipij van verbeterde meekrapberciding i7i 

Zeeland, te Goes. 

h. Van den heer J . Ih'deman: 

1. A . Adr ian i , Ferhavdellng over de gutta-percha cn caoutchouc. 

2. G. Uylenbroek, De phaeno7nc7ils physicls, quae i7i ebuUien-

tibus llquidis observantur, 

3. 1. J . van l i imburg Brouwer, De rotis dentatis hyperboloï-^ 

dicis et de Totaru?7i den tibus helico'idalibus. 

4. G. F. G. Baehr, de Tavtochro7iis7tio. 

5. VJ. V. Burger , de solutlo7ie proble77iath Keppleriani. 

0. V. G. van Anrooy, de Incrustatlone in Lacu Rakaniensi. 

i. Van den heer van ' t l l aa f l : 

Tijdschrift voor den handwerkstnan e7i het fabrijkwezen in Neder-

land. d(iel n^ 12 en deel n^ 1 en 2. 

1. J)c leden van den raad Simons, van der Kun en van Aleuv!» 

hebben scliriftelijk te kennen gegeven, dat zij, tot Inni leedwezen, 

verhinderd worden de vergadering bij te wonen. 

2. De V oorzitter onderstelt dat de leden bekend zijn met het 

feit, dat eene commissie van deskundigen verslag heeft gedaan 

wegens het ontwerp cener onmiddellijke gemeenschap van Amsterdam 

met de Noordzee, door middel van ccn kanaal, door of langs het 

I J en de doorgraving van het smalste gedeelte van Holland. Dit 

ontwerp is thans in overweging bij de regering van Amsterdam. 

De kosten worden begroot op ruim 18 millioen gulden cn men 

rekent, dat het werk in 15 jaren kan voltooid worden. 

Zonder meer van het ontwerp te kennen, mag men aannemen, 

dat deze beide punten, maar vooral het laatstgenoemde, groote be-

zwaren tegen de uit\oering zullen blijken te zijn. jMet welke uit-

stekende bekwaamheid het tegenwoordig ontwerp moge zijn opge-

maakt door de kundige mannen , aan wie die belangrijke taak was 

opgedragen, valt het niet te ontkennen, dat de aanzienlijke kosten 

cn de groote tijdsruimte zouden kunnen beletten, dat men tot de 

verwezenlijking van het denkbeeld besloot. 

Di t heeft den wensch doen ontslaan naar een onderzoek van de 

middelen, waardoor in-kosten maar vooral in tijd is te besparen, 

om daardoor mede te werken tot het beramen van een ontwerjj. 

waarvan de uitvoering van het hoogste gewigt is voor Amsterdam, 

maar waarin geheel Nederland belang stelt en de kunst van den 

ingenieur een ruim veld tot oefening vindt. 

Een lid van het Inst i tuut , dat wenscht niet genoemd te worden, 

heeft gemeend deze instelling te kunnen doen dienen om alle des-

kundigen aan te sporen, tot het mededeelen van hunne denkbeelden 

over dit onderwerp. 

De Voorzitter heeft de zekerheid, dat door dit lid eene premie 

van niet n\inder dan duizend gulden zal worden toegekend aan 

dengene van wien men een voldoend ontwerp zoude mogen ont-

vangen, tot het verwezenlijken van deze grootsche onderneminj^, 

voor mindere kosten en in korteren tijd. 

De Voorzitter acht het dienstig de Vergadering met deze bij-

zonderheden bekend te maken, l ie t belangrijk voorstel van een lid 

van het Inst i tuut , dat toont deze groote onderneming en de kunst 

van den ingenieur op zoo krachtige wijze te willen bevorderen, 

zal aan de ernstige overwegingen van den raad van bestuur M'orden 

onderworpen. ]\Ien zal in de eerste plaats het bestaande ontwerj) 

nader moeten leeren kennen, voorts eene prijsvraag in den geest 

van den voorsteller trachten uit te schrijven en eindelijk de mid-

delen beramen tot hel beoordeelen van de antwoorden, die men hoopt 

te. o?itvangen. 



:3. Düor het lid Krajenbrink, te Cheïibon, is een rekcnwerktiiig 

ingezonden, waarvan zich de Chinezen bedienen, l^ij liet werktuig-

is door den inzender eene beschrijving en verklaring van het ge-

bruik gevoegd (Bijlage X I V ) . 
Na de lezing van dc verklaring en de beschouwing van het 

werktuig, bescilen vele der aanwezige leden niet, welke grootc 
voordeden het gebruik kan hebben. Men meent, dat een vlug re-
kenaar, die met logarithmen weet om te gaan, door dit werktuig 
weinig zal zijn gebaat. Hoe bij vermenigvuldigen en deelen ge-
handeld wordt, is nog niet duidelijk. 

Het lid Storm Buysing zegt, dat hem eene meer uitvoerige 
beschrijving is toegezegd. Hi j zal die te zijner tijd gaarne aan 
het Instituut mede deelen. 

4. Eene verhandeling over de bepaling van den druk, die eene 
belaste lijn op meer dan twee steunpunten uitoefent, mede door 
het lid krajenbrink ingezonden, schijnt niet geschikt om in de 
vergadering te worden voorgelezen. Ue raad van bestuur zal dit 
stuk, volgens den gewonen r e g e l , in handen eener commissie stellen. 

5. Eveneens wordt gehandeld met het opstel van den heer 
P. van der Sterr, over den waterstaat en den landbouw van den 
Rovenkerkerpolder. Dc bij dat stuk hchoorende kaart wordt door 

de leden bezicrtigd. 

f). Anrede zullen in handen eener commissie worden gesteld de door 

het lid Broos geleverde beschouwingen over de menging van met-

selspecie en beton. 

7. JJe teekeningen, behoorende bij eene bijdrage tot de kennis 

van het perspectiefteekenen, door het lid Slotemaker vertaald en 

ingezonden, worden ter tafel gebragt. De bewerker zegt, dat het 

voordeel van de hier beschrevene leerwijze voornamelijk ligt in het 

uitvoeren der constructie buiten de eigenlijke teekening. De ver-

gadering besluit het stuk den gewonen weg te doen volgen, door 

aan den raad over tc laten, deswege het advies eener commissie 

ia te winnen. 

S. ])e voorzitter leest den brief, door het )id A. C. Kros inge-

zonden, handelende over de eilanden Ameland en Schiermonnikoog 

met he^ Tleitdirp (Bijlage XV). 

Jir» 

iK Xa eene korte verpoozing, worden de werkzaamheden hervat 
ïuet de lezing van een tw-eede stuk, door het lid A. C. Kron 
a a n g e b o d e n en handelende over de in 3'riesland gebruikelijke werk-
tui'''en tot verdiei)ing door het losmaken van den bodem en de 
werking van den stroom (Bijlage X V I en plaat \l ]). 

Jlet lid Creve herinnert, dat hij belast is met het toezigt en 
onderhoud van het kanaal door het eiland Voorne. Bij het spuijen 
juet eene der sluizen van dit kanaal, zooals vroeger menigvuldig 
plaats vond, stroomde niet minder dan 3G0 000 teerling el water 
in een half uur door de haven. Men bediende zich daarbij van 
een krabbelaar, bestaande uit eene rol, die met pennen bezet was 
cn over den bodem werd getrokken. Dit eenvoudig werktuig was, 
aan beide oevers, met twee paarden bespannen en werd tien tot 
twaalmaal gedurende eene enkele spuijing heen en weder getrokken. 
De werking daarvan is zeer voldoende geweest en men heeft daar-
door veel grond uit de havens weggeruimd. Het lid Storm Jkiysing 
bevestigt d i t , en zegt dat hij reeds voor 30 jaren, met goeden 
uitslag, een krabbel werktuig, van even eenvoudigen vorm, in de 
haven van Blokzijl heeft zien gebruiken. Een soortgelijk werktuig 
als het door liet lid Kros beschrevene, is iji de Annales (hsponts 
fit c/ntnssi'tis afgebeeld en beschreven, en zal in de Uittreksels nit 
vreemde lijdse/iri/'ten worden medegedeeld. 

Onderscheidene leden voeren nog het woord over dit onder-
werp en halen voorbeelden aan van welgeslaagde krabbel werktuigen. 

Het lid »1. Kros meent, dat het de bedoeling van den inzender 
niet is, het losmaken der slibben tot het wegvoeren door den 
stroom aan te geven als een in'euw middel lot uitdieping. Daar-
voor is het te zeer, ook uit oudere hoogduitschc geschriften, be-
kend (1). De bedoeling zal zijn liet werktuig, zooals het, door 
den inzender gewijzigd cn vergroot, met uitstekend gevolg ge-
bruikt is, bekend te maken, ter toepassing in ruime stroomen en 
rivieren, waar geen voorttrekken door menschen of paarden mogelijk 
is, en het losmaken der slibben zulke krachtige werktuigen ver-
cischt als hier zijn toegepast. 

10. De voorzitter vertoont ecu gasbek, volgens het cngelsch 

patent van den heer l^eslie, met de daarbij behoorende glazen. Het 

gas stroomt daarbij uit een aantal lijne buisjes, die in ecu' kring 

geplaatst zijn. Bnj denzelfden gasbek worden vcrschillcjide glazen 

gebruikt, nnar gelang men meer of minder liclit verlangt. Van de 

twee ter tafel crebrai2:te cj-lazen wordt het eene gebruikt wanneer men 

niet meer dan drie teerling voet gewoon steenkolengas in het uur 

wil verbranden, terwijl het andere vier voet verbruikt. Deze gas-

( 0 ' / ic , onder .Tmieren : Pnich'^ 5/c'/- und Sc/dcuscnhdu , von llunriclis. 
Hrcmen , 1770, I Tl ie i l , s. 450, 



bekken kosten tc Londen vier schellingen, of 2.40 gl. het stuk. JJe 
glazen komen het gros op 12 schellingen, of 7.20 gl. Volgens de 
opgaaf van den patenthouder, is het Londensche i)ostkantoor met 
deze gasbekken en glazen verlicht, en wordt daardoor 'sjaars on-
geveer vier millioen teerling voet gas bespaard. 

11. De voorzitter brengt de afbeeldingen ter tafel van dwars-
liggers en stoelen, bij den Grcat-Northcrn-spoorwcg cn bij dien 
van New-Castlc eu Carlislc in gebruik. Dij eerstgenoemden weg 
worden de dwarsliggers door twee diagonale sneden , uit een balk 
van Memelsch grecnenhout, van 13 eng. duim (0'^.33) zwaarte, 
gezaagd, zoodat uit elke lengte vier dwarsliggers komen. Zij worden 
drie voet (Ü^LOl) van elkander gelegd, uitgenomen bij de verbin-
dingen, alwaar een grootcrc stoel tusschen de andcre'komt en de 
afstand tussclicn dc liggers slechts l voet en 0 duim (O^'Mo) be-
draagt. Dc sporen worden in de stoelen vastgeklemd met wiggen 
van zaamgepcrst dennenhout. De stoelen worden o]) de liggers be-
vestigd door nagels van zaamgepcrst eikenhout, volgens het patent 
van Kansome. De dwarsliggers van dezen spoorweg zijn van onbe-
reid hout. Zoo men cenigc bereiding moest toepassen, zegt de 
engelschc verslaggever, zoude hij dc voorkeur geven aan het stelsel 
van Bethell. Dc blokstoelen van den heer lleed zijn «edert ecnigc 
jaren op den spoorweg van New-Castle cn Carlislc in gebruik en 
schijnen daar zeer wel te voldoen. Zij worden, zonder steencn of 
houten onderliggers, op vier voeten afstands van elkander, onmid-
dellijk in den grond gelegd en behoeven zelfs niet door dwars-
stavcn OJ) den bepaalden afstand gehouden te worden, hoewel de 
gclegeidieid daarvoor gelaten is. De spoorstaven worden met houten 
sleutels opgesloten. 

In ilg. 1 OJ) plaat I V in deze stoel afgebeeld. De onderste plaat 
is O^yjG bij 0^'.51 en O" .09 dik. De opstaande rand is O î.OO hoog 
en dik. De bodemplaat van den stoel, xi, is 2 dik. De schoren 
B B zijn O '̂.OO dik en de draagstukken C C , waar de spoorstaaf 
op rust, 0''M2; hunne lengte en Jioogte is voorgesteld door de 
gestippelde lijnen E F. De hier voorgestelde spoorstaaf D , weegt 
35.8 ned. pond de strekkende el; de gewone stoel is 36.3 pond 
zwaar; die voor de verbinding der staven bestemd w^eegt30 pond. 

De in fig. 2 afgebeelde stoel wordt in willekeurige grootte door 
den heer Reed geleverd. De inzinkingen A A of de gaten B B kunnen 
strekken^ tot bevestiging van dw^arsstaven, die dienen om de sporen 
op den juisten afstand van elkander te houden. 
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de medewerking van het Instituut inroepende voor dc uitgaaf van 
het overige gedeelte, en verlof vragende tot de opdragt van dit 
werk aan den Voorzitter van het Instituut. 

Oiulerschcidene leden prijzen het boek en de nederduitschc bc-
werkijig aan, maar begrijpen nict wel, hoe een ligchaam als het 
Instituut tot dc verdere vertaling zal kunnen medewerken. Ook 
blijkt nergens u i t , of dc kapitein der artillerie Delprat, dc ver-
dienstelijke bewerker vau het eerste, bij den boekhandelaar Euhri 
uitgegeven, deel, zich thans aan dc zaak onttrekt. 

Een en ander doet de vergadering besluiten, de zaak aan het 
nader onderzoek cn de beslissing van den raad op te dragen. 

13. De leden Wenckebach en van Dicsen zijn van Gouvcrnc-
mentswege naar Duitschland geweest, om de aansluiting der Nc-
derlandschc telcgraallijnen met de Pruissischc tot stand te brengen. 
Het lid van Diescn verklaart cenigc door hem medegebragtc en 
tot dc Pruissischc telegrafen behoorende voorwerpen. 

I n ])laats van de aanteekening van het door hem gezegde, wnvrdt 
in Bijlage X V I I cenc nota jnedcgcdeeld, bij het verslag wxgcns 
dc volbragtc reis overgelegd. 

1 k De Voorzitter leest een verslag over dc steenkolen van Borneo, 

door den machinist der klasse van de Watering aangeboden, 

door tusschenkomst van den heer J . van Aken, tc's Gravenhage, 

(Zie Bijlage X V l l I ) . 

15. Staande de vergadering is nog o)itvangcn een brief van den 
heer G. ten Brummeler , te 's Gravenhage, ten geleide van ecu 
opstel over een middel tot snelle gemeenschap, ter vervanging van 
dc clektromagnclische telegrafen. 

]\Ien herkent in dit stuk een artikel, dat voor ccin'gc dagen in 
dc dagbladen is afgedrukt. Jlet schijnt dus nict noodig dc ver-
gadering daar verder mede bezig tc houden, cn dc raad wordt 
uitgenoodigd deze zaak tc willen afdoen. 

12. De heer Sythoff, directeur der houtgraveerschool te Leiden, 

heeft het eerste ded ingezonden van Delaunav's Mechanica, daarbii 

1(). Dc voorzitter benoemt tot stcrnopnemers bij het ballottercn 

dcr nieuwe Icdcu , dc leden Storm Buysing cn Piepers. De uitslag 

der stennning is, dat met algemeene stemmen zijn aangenomen, 

tot gewone leden: 1. ]\luschart, majoor der genie, te 's llertogcu-

bosch; 11. 11. Rochcll, luitenant dcr genie, te 's llcrtogen-

bosch; A. M. E. van Deventer, kapitein dcr genie, te Soerabaia; 

E. van Dcinsc, civiel-ingcnieur, te Soerabaia; 1). J , L'hleubcck, 

kapitein dcr genie, tc Padang, cn V. Stevens, wapenfabrikant cn 

aannemer van publieke werken, tc Maastricht; en tot buitengcwouc 
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Icdeii: V. van der Sterr, opzigter van den JJovenkerkerpolder, Ic 
Xieuwer-Amstel; J . vau der Vegt, civiel-ingenieur, te Bolsward; 
K . van l l i j n , civiel-ingenieur, te Uithoorn; J. J , van Kerkwyk, 
civiel-ingenieur, te t^nddorp; .1. I I . Diepenheim, kadct der genie, 
te Breda; W . C. L . l lui js, kadct der genie, te Jkeda, en J . T. Beijen, 
kadet der genie, te Breda. 

17. Als kandidaten voor het lidmaatschap, om in de vergade-
ring van den April te worden geballotteerd, stelt de raad 
voor: tot gewone leden: W . de Waal , civiel-ingenieur te Arnhem; 
P. 11. van der i\Iade, architekt te Klundert; A. J . A. de Posson, 
ingenieur der klasse van den waterstaat cn E. A. J la i t ink, 
kapitein der genie, in Oostindie; — tot buitengewone leden: 
J . M. C. van Wan ing , civiel-ingenieur te Apeldoorn en E. D. N . 
van Deventer, aspirant-ingenieur van den waterstaat, te Gorinchem. 

Daar niets meer aan de orde is, bedankt de voorzitter de leden 
voor het bijwonen der vergadering, cn sluit die. 

Voorgelezen cn goedgekeurd ter vergadering van J)ingsdaiir, den 
April 1853. 

E, W . (JoNKAU, 

Trcsiflcnt. 

S T A I U N O , 

Sckrcturi"*. 

r . 
r 1 

u 

BlJPACiE A i V 

]>e ondergeteekcude heeft de eer, hierbij aan het Eistituut aan 
te bieden, een exemplaar van het chinesche rekenwerktuig, ge-
naamd Su-e-pan of Soe-an-pan (1), zonder hetwelk geen Chinees 
in staat is, de eenvoudigste bciwerking met getallen te doen (2), 
maar met welks behulp hij daarentegen in een onbegrijpelijk 
korten t i jd , de omslagtigste en meest zamengestelde koopmans-
berekeningen uitvoert; in elf jaren is mij persoonlijk nimmer een 
voorbeeld van vergissing daarbij voorgekomen. 

I k was al ccn geruimeu tijd op .lava, alvorens ik aan dat 
oogenschijnlijk zoo nietige werktuigje eenige aandacht schonk, 
hetgeen zijne oorzaak vindt in de omstandigheid, dat ieder 
Europeaan, die rekenen geleerd heeft, door dekennis der Arabische 
of oud-lndischc cijferteekens cn hunne plaatsen een dergelijk werk-
tuigje in zijn hoofd ronddraagt, waarbij de schrijfkunst de 
manipulatie der Soe-an-j)an vervangt, en hij dus niet, als de 
Chinezen, er eene dadelijke behoefte aan heeft. 

Er deed zich echter niet lang geleden eene gelegenheid voor, 
waarbij ik de Sou-an-pan met zeer veel vrucht cn tijdsbcsparijig 
heb lecren gebruiken, en dic mij de hooge waarde daarvan voor 
ieder, die veel te cijferen heeft, leerde kennen, ik was door het 
f jouvernement belast met eene ambtelijke commissie, om te dienen 
van berigt op eene voorgestelde verlegging van den grooten postweg 
tusschen Sumedang en Karang-Sambong (l^reanger Kcgentschappen). 
Deze weg loopt thans zeer ondoelmatig en door een moeijelijk terrein , 
hebbende eene lengte van 25 Javasche palen (nagenoeg 38 kilo-
meters). De voorgestelde nieuwe weg zou korter zi jn; het voorstel 
daartoe was uitgegaan van het gewestelijk bestuur, en de nieuwe 
rigting door de inlaiulsche hoofden aangegeven. Daar ik echter, 
met het terrein bekend zijnde, terstond inzag, dat dic voorgestelde 
nieuwe rigting dezelfde, zoo niet nog grootere, bezwaren zou op-
leveren dan de bestaande weg , zoo gaf ik mij dc moeite op het 
terrein zelf eene betere en zoo mogelijk dc beste rigting op te 
sporen en aan te wijzen. Alles bosch en wildernis zijnde, zoo kon 

(1) Welke dc ware naam is, weet ik niet. Dan hoorde ik eens den perslenr dan 
weder den tweeden klank. Elk die ooit den naam van een Ctïinees ui l zijn ei^jeii 
wond heeft moeien opschrijven zal mi j gaarne deze onzekerheid verbeven. 

(2) Indien hij het werktuig niet bij de Iiand heeft maakt hij cr zich spoedir, 
'clf een, door eenige koperen raunUlukkcn op ccn lafol of op den f;rond uit 

spreiden. 
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het reliel biecht met deu barometer worden bepaald. ÏVi] het rap-
port over deze aangelegenheid moest ik mijn gevoelen motiveren, 
en deed dat met cijfers, dat is door over te leggen de drie pro-
iillen a van den bestaanden weg, b van de voorgestelde nieuwe 
rigting, c van de lijn door mij zelf aangewezen. J^ie cijfers (dc 
hoogte der voornaamste punten boven het zeevlak) moest ik ver-
krijgen door uit zeer talrijke waarnemii\gen, met den barometer 
gedaan, het verschil der hoogte dier punten te berekenen. Ieder, 
die ooit een groot getal barometer-waarnemingen heeft berekend, 
zal bescilen, welk een vervelende en langwijlige arbeid dit op de 
gewone wijze zou geweest zijn. I k beproefde alstoen de Soe-
an-pan , en in even zoo vele uren, als ik anders dagen had moeten 
besteden, w âren de resultaten gereed. 

Op grond dier ondervinding aarzel ik niet tc zeggen, dat dc 
snelheid, waarmede eene berekening op de Soe-an-pan uitgevoerd 
wordt, door iemand, die er handig mede kan omgaan, staat tot 
den spoed der berekening door middel der schrijfkunst, gelijk de 
t i jd , waarin een bekwaam pianist eene fantasie uitvoert, tot die, 
welke benoodigd is om haar te componeren en in schrift te brengen. 

A'ooral bij logarithmische berekeningen gevoelt men het gemak 

der 8oe-an-pan. Wanneer men bijv. te berekenen had 
a : b 

c: d 
dan vordert dit: 

het opschrijven van den logarithmus van a ; 
/ / // / / / / / / / / 6; 
// aftrekken en opschrijven van het verschil; 
// opschrijven van den logarithmus van c ; 
ff ff ff ff ff ft d; 
ff aftrekken cn opschrijven van het verschil; 

en eindelijk het aftrekken en opschrijven van het verschil der 

log. van ~ cn van derhalve het schrijven van zeven logarith-

mische getallen, ieder van 8 cijfers. (1) Gebruikt men de Soc-an-pan, 

zoo bepaalt zich de geheele bewerking tot het uitzetten der log. 

van ö , het aftrekken daarvan der log. van 6, het wederbijtellen 

der log. van c eu het wcderaftrekken der log. van d\ wat blijft staan is 

de log. der gestelde breuk, en deze vier bewerkingen geschieden 

in veel korter t i jd, dan ik noodig heb om ze aan te wijzen; 

geen pianist kan spoediger de toetsen aanslaan, dan een geoefend 

rekenaar op de 8oe-an-pan de balletjes vcrschnifl. 

^leer dan het bovenstaande zal wel niet noodig zijn, om het 

gebruik daarvan ook elders dan onder dc kinderen van het llemcl-

(1) Gelijk v.ni zelf .spreekt. bUjft de wijs van m t l logaiiÜnncü te werken 

O :cliccl voor rckcnin;: van den inzender. Ked. 

sche rijk aan te bevelen, leder zal spoedig zonder eene breedvoerige 

beschrijving z i e n w a t van het werktuigje kan gevorderd en ver-

wacht worden. Eene kleine toelichting en een voorbeeld zal echter 

nuttig kunnen zijn voor hem, die het niet terstond onder het oog 

heeft. 

Uen legt het voor zich op dc tafel, regts bovenw^aarts van 
de regterhand; de afdeeling der staafjes met vijf balletjes beneden, 
en die met twee balletjes boven. Alvorens men begint, zet men het 
even overeind, ten einde alle balletjes naar beneden tc doen 
zakken, alswanneer het er volgenderwijze uitziet. 

Ue balletjes van de onderste 
afdeeling zijn eenheden van deu 
rang, waartoe zij behooren; 
de beide bovenste balletjes zijn 
vijftallen. IVlen had even goed, 
onder tien en boven een bal-
letje kunnen nemen, doch dan 
was de manipulatie niet zoo ge-
makkelijk als thans. 

Stel nu dat men liebbe te berekenen : 
257i)3 

23513 

0,0!)87G 
X 

155()7Ü7 

en dat men dit door logarithmen wensche tc doen. 

Bewerking: uitzetten van den logarithmus van 257C3,on ' 

middellijk uit de tafel; men verkrijgt: 

— 1 — - — p 
• • • # 

• • 0 # • 

* # 
• 

é * « 
0 4 t 0 
A A 1 A 

• • • « A 
' ' 1 • ^ • • 
A # A # # 

0 0 
0 é 0 w w w ^ ^ 

é • 
è # 'i ' ; 

# • • # • è ^ 0 

'1.41091)01 

ücllijk uit dc tafel gezien, van het uitgezette af, eu houdt over; 

l.-ll 00001 
— 4.3713080 

0.0306884 
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l^ewerking. Men lelt tien logarillinius van , (1) uit 

«Ie tafel gezien, bij het overblijvende op, en krijgt: 

i). 039 (><̂ 81 
— 8.994581 \~\i) 
=z 9.1)342095—10 

Hewerking. Van het overblijvende trekt men weder den lo-
garithmus van 155()797 af; en houdt over: 

9,0342<)95— 10 

251 0.1922049-
19 = 2.8420370 
log. (1) 
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()p dc bovenstaande figuren zijn dc overige lijnen ter linker-
zijde gemakshalve weggelaten. 

Dc bijzondere handgrepen der Chinezen tot vermenigvuldigen 
en deelen, en dc bewcrkijig met gewone breuken, heeft men mij 
niet duidelijk kunnen verklaren : wclligt ook (cn dit is het w^aarschijn-
lijkstc) heeft men mij uit achterhoudendheid slechts eene onvolledige 
verklaring gegeven. Ik ben cr echter sj)oedig in geslaagd om ook vrij 
groote getallen met elkander tc vermenigvuldigen , zonder schrijf-
gereedschap tc hulp tc nemen, doch in dat geval is het raadzaam 
twee 8oe-an-pan boven elkander tc leggen, o]) de bovenste den ver-
menigvuldiger uit tc zetten, cn op de onderste het vermenigvuldigtal, 
cn dc bewerking alleen op de onderste te doen. 

Ik geloof nict, dat dc AVcsterschc beschaving zich behoeft tc 
schamen, dit werktuigje over tc nemen , maar houd mij daarentegen 
t)vcrtuigd, dat dc aUjeuieeno. invoering daarvan veel tijd kan be-
sparen aan hen, dic dagelijks te cijferen hebben, terwijl het niij 
toeschijnt, dat, bij het eerste ouderwijs iu de rekenkunde op dc 
.«^cholcn, er ecu nuttig gebruik vau kan worden gemaakt. 

Ifet blijft aan ieders vernuft overgelaten, zich bij het gebruik 
zoodania'c resrcls te stellen, als het ^cemakkcliikstc tot het doel 
zullen leiden. Voor dagelijksch cn voortdurcml gebruik, cn om 
^huizen voor te komen, die niet terstond ontdekt of later hersteld 

n ) Zie tic jiOül »»p blad/. 
r.ed. 

H)| 

kunnen worden, is het bezigen van een dubbel stel S(ïc-an-pau 
aan te raden, op welke iedere bewerking gelijktijdig plaats vindt. 
De een controleert de andere, gelijke uitkomsten wijzen dc juist-
heid der bewerking aan, terwijl een verschil aantoont, dat men 
zich vergist heeft, en de laatste verrigting op beide dient te herhalen. 

De Soe-an-pan wordt op de hoofdplaatsen van Java in massa uit 
China aangevoerd. De prijs van het hierbij gevoegde exemplaar 
was te Cheribon ƒ 2 . Doch ik vertrouw, dat zij te Batavia, 
o f t e Caiiton, Singapoera en Hongkong, bij groote hoeveelheden, 
voor veel minderen prijs te krijgen zijn. Hiernaar kan zich de fa-
briekmatige aanmaak in Europa regelen. 

J . A. IvllAJENHUINK. ('hrriho7i (eil. Java) 

12 .Tulij 1852. Lid V. h. Instituut van Ing, 

Increnieur voor den Waterstaat in N.-hulie O 

I^IJr>A(JE XV . ( l ) 

licenwarden den October 185:2. 
OniUnverp. 

Ue Kilanden Amcluitd 

en Schiermonnili oof/ 

met bet lieUdicp. 

IMet twee boek deel en en 
(ten rollen, kaarlen 

en teekenin{jen. 

Bceds lang voornemens geweest zijnde, ook een afschrift van 
de hicrbijgaandc Memorie cn bijlagen, houdende eene beknopte 
beschriiving van den vrocgcren cn latercn staat van dc Fricssc/ie 
Eilanden, Ameland en Sc/uermoiinik-oog \ zoveel mogelijk van dcr-
zelver oorsprong tot den tegenwoordigen t i jd, vroegere of latere 
voorzieningen tot het zo noodzakelijk behoud dier Eilanden, 
derzelver gunstige uitwerkingen in de laatste jaren, ook met be-
trekking tot de Wadden, door welken deze Eilanden van den 
vasten wal gcschciden zi jn, met cenigc beschouw^ingen voor de 
toekomst, zo in het veelvoudig belang van Friesland cn de naburige 
provincie Groningev, als in dat van het K i jk ; door mij even als 
aan het slot dier Memorie gemeld, alleen van tijd tot t i jd , in 

( l ) Op \iitdrukk€r(jk vcrlanfjen van den inzender, worden zijne 
?>ijdra{fen onverander«! aF(fedrnkl. t^ed. 



ïnijne gesjiaarde ogeublikkeu van rust of uitspanning verzameiil 
cn opgemaakt, en in 1848 voltooid; waarvan reeds in de maand 
l)ecend)er van dat jaar, een stel, aan zijne Excellentie de Minister 
van Jiinnenlandsche Zaken en een aan lleeren Gedeputeerde Staten 
van Friesland is overgelegd; aan het Koninklijk Instituut, ten 
geschenke te zenden; is mij zulks uithoofden van den veel tijd 
vorderenden arbeid, aan dit teken- en schrijfwerk, dat alleen in 
de tusschenuren, buiten den Waterstaatsdienst, waartoe gedurende 
mijnen Diensttijd, zo weinig tijd overbleef, niet eerder mogelijk 
geweest, doch neeme thans in mijnen tijd van onhegeerde rust, 
de gelegenheid waar, deze stukken aan het Instituut, als Lid van 
hetzelve in te zenden; met het vertrouwen dat in dezelven daad-
zaken voorkomen, welke den jongen Ingenieur, bij voorkomende 
omstandigheden van dien aard, tot zeer veel leering zullen ver-
strekken en zelf den meer dienstjaren tellende niet onverschillig 
zal zi jn; aangezien het aan ieder Ingenieur, van welken diensttijd 
ook, niet is mogen gelukken, werken van dien aard, als hier 
voorkomen, onder hun beheer te bekomen of met de daarstelling 
van dien belast te zijn; zo als in de eerste plaats, met betrekking 
tot den in het 3« Tijdvak, breedvoerig beschreven stroomleidenden 
dam en toebehoren, uit den zuidelijken oever van het Eiland 
Ameland, lang 1200 Ellen; dienende tot digting van de i]enl de 
Balg in de J^ogt van Balluni, en strekkende zuidwaards over het 
grootste gedeelte van de zandplaat, de Ziddwal genaamd; zo als 
met deszelfs Noordelijken aansluitdijk tot aan de boerenbedijking 
van liallum, op de Kaart Bijlage G. is aangewezen, door welke 
geul aldaar, als Hoofdkanaal of het grootscheeps-vaarwater dienerjde, 
gemelde Eiland tevens, zedert eene reeks van jaren, aan die zijde, 
zodanig is afgenomen en vaji hare beste yi'tólarulen als ïvelde 
dienende was beroofd, dat ten laatste niet anders overschoot, 
dan cene dagelijks, met iederen vloed sterk afncemenden zandgrond 
(st\n'fzand) met ccn enkelen grasvild gedekt, waardoor dit Eiland 
aan die zijde dagelijks verminderde en de bewoners van hetzelve, 
van hunne zo nodige 'welde tot voeding van hun vee beroofde 
cn cene gevaarlijke toekomst in het verschiet deed te gemoet zien; 
— en ten andere, door de in de 1® ajdeellng, Tijdvak, beschrevene 
van deszelfs oorsprong zedert 1828, bij herhaling va iedere be-
zwijking op nieuw daargesteldc, doch ten laatste tot nu toe ge-
lukkig behoudene zanddijk, aangewezen o]) de kaarten , ./) 
en J*\ dienende tot afsluiting der aldaar bestaande Buin-openlng. 
aan de Noordzijde, en van de vroeger dwars door dit Eiland bestaan 
liebbende zogenaamde Slenk, waardoor veele ongelukken ontstaan 
zi jn , en bij stormweder en hooge vloeden, den bewoners der oos-
telijke en ivestelijke dorpen, belemmerden tot elkander te komen 
en tot het stranden van schepen en redden van schlpttrovkolirngev, 
bohnlpzanm Ie zij)). 
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Deeze Memorie, niet verder strekkende dan tot het jaar 1818, 
heb ik het nodig geoordeeld, het volgende, als nader resultaat, 

tot meer opheldering Incrbij te voegen: 
Alle de daaringemelde werken , hoezeer onder veele tegenspoeden 

daargesteld, ondervinden thans, de gelukkigste uitkomsten en be-
antwoorden volkomen aan mijne vooruitgeziene voorspellitigen ; aan 
het slot van het 3® Tijdvak, in die Memorie te kennen gegeven. 

Ferstelijk, door het behoud van den Zanddijk door de Slenk., 
hierboven gemeld; die in het najaar van 1851. een jirolil bezat, 
van vier Ellen kruins breedte, bij eene hoogte van i/vxv Ellen bovei\ 
gewoon volzee, met eene buitenglooijing van acht op één, en eene 
binneglooijing van tioee op één., en na het doorstaan, hoofdzakelijk 
van de op den O"-' en 10*-' Januarij van dit jaar bestaan hebbende 
buitengewone stormvloeden ter hoogte van 2,00 en 2,30 Ellen 
boven gewoon volzee (1) waardoor aan de huiten-dossering over (ĥ  
geheele lengte, ter breedte van 15 tot 20 ellen, en aan de 
dnssering, ter lengte van 100 Ellen, en breed Ellen, aan beide 
zijden tot de diepte vari 0,50 El afslag is veroorzaakt, waarin on-
middelijk door Fijs^sckuttlng cn zeewier is voorzien en daarna tot dat 
Eroül als bovengemeld is hersteld geworden; de aanwinst cener 
aan de Noordzijde op dit Eiland, ter ])laatse van de Slenk en 
vroegere verkregene geheel nieuwe teelde, groot 00 li 
05 Bunders, dat voor deze gul stuifzand was, als ook ^\idigtzvg 
en aanslijking van het zuidelijk gedeelte dier Slenk. 

Ten andere, door den Stroomleidenden dam, met aansluitdijk en 
toebehoren, welke door bovengemelde buitengewone stormvloeden 
geene iioemcnswaardige schade hebben ondergaan ; dc Ihiale verzan-
ding der Geul de Fudg, welke tegenwoordig aan de Westzijde van 
gemelde dam, tot ruim hoven gewoon laagwatcr of Fhhe (: vroeger 
gedurende den aaideg van dien dam in 1817, waren daar plaatsen 
van 12 en 13 Ellen diepte onder dat peil:) en aan de oostzijde 
van denzelven, is die Geul, hoewel niet zo ver gevorderd en ver-
zand; thans mede onbevaarbaar door ondiepte en versmalling, 
alwaar in 1817 bijna gelijke diepte als aan dc westzijde was; vide 
Bijlagen N en O der Memorie. 

Deze verzanding en aanslijking dier (ievl is tevens oorzaak, 
dat ook de oostelijke mond derzelve, geholpen door de Noordelijke 
sluiting der J)uin-opening, die bij hooge vloeden, alle doorstroo-
ming belet, geheel digt of gesloten geraakt; het welke tevens gunstig 
op de sterke aanslijking van het zuidelijk deel nabij den uitvliet 

A'oof (1) Door (leze slormvloedon die in dien winler . door vroe^rere van 
minder hoogte zijn vooraf^je.-aan . zijn op Ameland, veele polderdijken der l)nnie-
landen, onder Nes. de lUiren eii Dallum geheel l^ezweken ; terwijl die onder 
Jiollum veel };eleden hebben. en dc Dtn'nnn . np soinmirje pmilen nierr of 
fiiinder f^evoeii}; afffcnomon zijn. 



der bovengeincitle Slenk werkt, eu dit alles heeft teu gevolge, dal 
tle likede voor het dorp Nes, en meer oostwaards, reeds zo zeer 
verhoogd en verbreed is, dat thans de sehepen op (\\Q Iihede ver-
toevende, reeds zeer ver van den hoogen-Oever van het Eilami 
verwijderd moeten ankeren. 

Onder alle deze aanwinsten, blijft de grootc scheepvaart ten 
zuide van dit Eiland, door de groote geul, het Molengat, onge-
hinderd voortgaan, terwijl die meer zuidelijk gelegene geul, langs 
de bovengemelde Zandj)taat, Aa Ziiidwal, vlietende, waarin de vroe-
gere stroom van de Balg gebragt is, eene meer dan voldoende 
diepte heeft bekomen en, deze op den duur, blijft behouden. 

Dc stcen-oever-werken langs dezen zuidelijken oever, beoosten 
de Slen/c, tot weering van grondverlies van den aldaar nog be-
staanden kostbaren zwaren klei-oever, voor een gedeelte op de kaart 
JJijlage aangetoond, voor zoverre die in 1818 bestonden, zijn 
later jaarlijks vervolgd geworden cn dit jaar gevorderd tot in den 
grooten Inham, tegen over het Gehucht, de Buren, dienende tot 
opleg- of berg])laats der schepen van dit Eiland, gedurende den win-
ter, zijnde ook de Jhtrensloot, genaamd. 

])c voorziening van dezen oever door een 7^i^^beslag met pjiin 
en basalt gedekt, zal verder oostwaards, op die wijze spoedig kunnen 
gestaakt worden, terwijl een rietbeslag alleen door puin gedekt, 
nog voor een volgend gedeelte genoegsaam voldoende zal zijn, tot 
behoud van dezen oever; uithoofde van de verminderde kracht der 
olven aldaar. 

Ifet Tijdvak dier Memorie, beschrijft het gunstige vooruitzigt 
of i.ijdpcrk, dat het Eiland tegemoet gaat, door den aanleg 
der hiervoren aangewezene werken , wanneer die voortaan goed onder-
houden zullen worden; zo met betrekking der verbetering van het 
Inland zelve, als omtrent de verdere verhooging en aanslijking van 
het Ifad of Slik, tusschen dit Eiland en den vasten wal, tot aan-
winst van -f-, 21 000 Jlunders vast en goed rentegecvoud land , 
hetwelkc, va het bezit van voldoende hoogte en vruchtbaarheid, 
door geicone bedijking, voor inpoldering vatbaar zal zijn; met aan-
wijzing der daartoe geschikste cn min kostbaarste middelen; welke 
zonder de afstroming van Frieslands overtollig boezemwater te 
hinderen, daartoe gebezigd kunnen worden, wanneer den vaarweg 
voor de tot heden over die //-̂ r̂r/r/̂ w varende schepen, hoe gebrekkig 
somwijlen bij oostelijke winden ook. nog in gebruik; met de daartoe 
door mij aangewezen nodige inwendige wijzigingen, die bij goed 
overleg, voor betrekkelijk geringe uitgaven en moeite, zeer goed 
daartestellen zijn, hhine^i door de Provincie Friesland zal zijn 
verplaatst. 

Deze studie in dat Tijdvak, heeft haren oorsprong gevonden 
in een mij daartoe mondeling gedaan verzoek door den Overleden 
Heer Staatsraad. G(mverneur van Friesland, M: P: .V: Parun vavi 
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Sijtsama, lang voor, en ook bij gelegenheid dat mij door Zijnr; 
Excellentie, bij Cabi?iet-schY\jvei\ van 25 October 1815, n ^ l , t e u 
üne van berigt, consideratien eu advies in lianden werdt gesteld, 
een adres van F. Groet, e: s: aan Zijne Majesteit den Koning , 
d:d: 27 Junij 1815, houdende aanvrage tot Concessie, om het Eiland 
Sehiermonnik-oog intedijken over de Lamcer-Zee; aan de west-
zijde tot Oostmahorn aan de Friessehe kust, en de oostzijde over 
het Groninger H'ad aansluitende aan de Groninger kust, bij IFester-

Nuland, met de nodige sluizen; waarop door mij is afgedaan bij 
rapport vau 12 November van dat jaar N". 1Ö32/5, aangezien het 
Eiland A/neland en de aldaar tusschen den vasten wat gelegene 
Friessehe Wadden, daar bij niet opgenomen waren. 

Uit datzelfde adres, waarvan het doel, reeds lang voor de in-
zending, bij Zijne Excellentie bekend was en het mij mondeling 
gedaan verzoek om na daartoe te doene nauuwkeurige en nodige 
(ipneemingen, peilingen cn waterpassingen van het terrein en wad-
den, een gelijksoortig Plan op te maken voor enz., waar-
voor ik echter verzocht bevrijd te mogen blijven, als daar toe te 
veel w êrk hebbende; moet ook de aanleiding gezocht worden, van 
de later aan den lieer Ingenieur i i ; P: G: van Diggelen, opgedragen 
(lommissie omtrent dat onderzoek betrekkelijk die indijking, enz. 
van Ameland' en de Friessehe Wadden, op eene breede vSchaal; 
waartoe mij den t i jd , bij mijnen gewonen dienst voor deze Provincie , 
geheel ontbrak; als ook die vroegere en latere onderzoekingen bij 
den heer ITorp van Peijnia, Landbouwer, enz. te Ternaard; als 

zijnde volkomen met de situatie cn den staat der Wadden aldaar 
bekend, zo als blijkt uit de Correspondentie, voorkomende in het 
gedrukte s t uk , getiteld: Verslag over de aansluiting van Amelavd 

aan den Vriessehen Wal en de opslijking van het Wad; door 

//': van Petjma ; met eene schetskaart en drie Profil-tekeningen. — 
Uitgegeven door Jl: Postunms en II: B: Klaasesz, cn door dezen 
opgedragen aan Zijne Excellentie de Minister van l^innenlandsche 
zaken d: 11: Torbeeke, als den Voorstander en bevorderaar van 
maatschappelijke ontwikkeling en AVelvaart. 

Gedrukt te Leeuwarden, bij D: Meindersnia, ITz, in 1850. 

Na het hiervoren gemelde adres van F: Groet, c: s: zijn later 
nog verschillende particuliere verzoeken of rekwesten ingekomen , 
die behalven dat, mede nog \oovSchiermon7iik oog 
Concessie verzochten tot indijking en aansluiting alleen van Ameland 
en deszelfs Wadden, aan den vasten wal van Friesland 
een, van de Eilanden Ameland en Tersehelling, aaneengesloten, 
door de digting van liet Amelandergat, en derzelver Wadden: 
waaromtrent mijne rapporten gevraagd en ingezonden zijn. 

Hoezeer ik mij aanvankelijk bepaald had, deze Memorie niet 
verder te doen strekken, dan alleen voor het Eiland Ameland 
deszelfs fTadd^n'. noodzaakten mij orhtrr do hierbovcTi gemelde 
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iatere adressen en later ingekomene Selierpeen onaangename vijandige 

aanmerkingeii van sommige adressanleii op mijne en door ajideren 

op die adressen afgedane rapporten; ook het Eilaild Schierinonnik-ooy, 

en deszelfs Wadden, mede groot -f-, 21000 Bunders, te be-

schrijven en met mijne beschouwingen omtrent de mogelijke Wijze 

tot verbetering der laatstgemclden en daarna dezelver bedijkingen, 

?/^-genoegsamc aan/cooginrj en rijpwording, bij eene afzoiiderlijke 

afdeeiing, doch slechts in twee Tijdvakken: aangezien hier, 'als 

particulier eigendom zijnde, geene bijzondere werken, tot behoud 

van hetzelve zijn aangelegd, in dié Memorie opteneemen, en, 

m deuzelfden geest, als het Eiland Ameland, te behandelen. 

Mijne beschouwingen, tot verbeteringen latere aansluiting dier 

Eilanden door bedijking: va voldoende ophooging oiz. dier ^beide 

Wadden: alleen ten doel hebbende, om die Ameland aan den 

vasten wal van Friesland, en die van Sc/uermonnik-oog, aan den 

vasten wal van .de Provincie (Jroningen, te verbinden; waardoor 

dus zonder meerder, de liivier het Jleitdiep, zoude openblijven; 

Avas het mij onvermijdelijk, ter voorziening hierin, eene afzonder-' 

li jke, derde afdeeling in die Memorie op te necmen, ten einde, 

hoezeer voor de Provincie Friesland meer onverschillig, aan den' 

zedert vecle jaren door de ]>rovincic Groningen geuittcn wensch, 

als zijnde voor die provincie van te groot 'belang te voldoen en 

daariii volgens mijn oordcel, na x\\\m veertien jaren ondervinding 

(:in 1818:) zo in beiden als in nrenlhe, op eene onpartij^ 

dige wijze, voor dic twee provinciën de jniddelen aantewijzèn 

en te beschrijven, hoe cn ^caar, overeenkomstig de situatie'dier 

Uivier en deszclfs buitcumond, of het Friesc/te-gat, op de minst 

kostbaarste en den boezem van Friesland, niet belcmnuu'ende 

wijze kan afgesloten worden, met eene aanwinst, nog bovendicTi, 

van -J-, 3000 iinnders, binnen dien mond van het Feit-

diep\ dus met die der beide Wadden wederzijds hetzelve, van te 

samen genomen vier en veertig- a vijf en veertig dnizend (:11 a 

45000:) Bumlers, toekomstig Kostbaarland, waarvan thans nog veel, 

van Qoeinig waarde, (1) te kunnen indijken; alles onder instand-

houding cn verbetering vaii de daar i)i onmisbare scheepvaart, 

met besparing of behoud vaii de zo nodige vlngthaven te /jout-

kamp, en de mogelijke verbetcrijig daardoor, van den ongelukkige 

/A7;̂ ^5<?/-boczcmwaterstand in (Vn of meer Zijlvestenijen (:]reem-

raadscliappen:) aan die zijde der Provincie (fronhigen. 

Deze laatste onpartijdige doch korte bescliouwing, tot afsluiting 

A 'oot(l) Zie het verslag der hierna fo meldene slaals-commissie, belast met het 

onderzoek cn beoordeelinj; van de door F. Groet c. en U, \\ Gcerlings c. s. 
nanffevraaffde concessien, tot de bedijking; der jMuivcrzec. — Gedrnkl Ic 
Leeuwarden in 1851. — NB. Het spreekt van zelve, dat de gronden, buiten 
deze nieuwe bedijkingen, niet onder het {jelal van 45 000 bunders be^jrepen 
/ j j n ; maar dal later daardoor f^rootendeels vermeerderd zul worden. 
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van het Reitdiep, is door mij meer uitgebreid en zelf bij nade-

r ing. geldelijk moeten berekend wwden, bij mijn rapport vau den 

2»» April 1852, N". öo0/5 aau lleeren Gedeputeerde Staten van 

Friesland, ten gevolge een mij bij Commissoriaal van voornoemd 

Collegic d:d: l ü Maart 1850 ßO, om berigt, consideratien en 

advies in handen gesteld adres, van het Polderbestuur van Oosten 

West dongeradeel. (:Eriesland:) d:d: 14 dier maand N ^ 118, waarin 

om daarbij aangevoerde redenen, in het belang van dien Polder, 

een plan tot afsluiting dier Kivier is voorgedragen, door hetaan-

loggen van een afsluitdijk en twee Sluizen, van uit \\Q,i Moddergat 

bij Paesens, (:Eriesland:) in eene regte lijn tot P/c'^^ró'Wó'w,(: Pro-

vincie Groningen:) binnen welke het benedeneinde van het Ileitdiep, 

in drie afstromingskanalen zoude verdeeld worden; als: 

1®. Ecu , voor het water van (rroningen. 

2". // ff ff ff ff Friesland,— cn 

30. // // // // // den polder vau Oost en West 

dongeradeel, of diens uitwaterings-sluis, de Fzitmazijl, hebbende 

nog eene Schutsluis, of verlaat in den di jk , tusschen de eerste 

en afdeeling, om dc scheepvaart van het Groninger-o])\\iti 

Friessc/ie icater en omgekeerd, te kunnen schutten, en wat verder 

daarbij is voorgedragen. 

Dit alzo voorgedragen Plan van afsluiting; zoude volgens mijn 

laatstgemelde rapport, (1) gebaseerd op, en berekend oiaar het 

tarief in het in 1851 in tlruk gebragt verslag der staatscommissie 

belast met het onderzoek en de beoordeeling van de door F: Groet,c: s: 

en later door Jl: F: Geerligs, c: s: aangevraagde concessien tol 

bedijking der Lauwerzee, aangenomen; zoo al niet veel m.eerder, 

dan toch vooral niet minder, moeten kosten, dan dat van î V ihoet 

en U: V: Geerligs, c: s: welk laatstgemelde plan, door die Com-

missie in het belang der toekomstige baten berekend; als niet 

wenschelijk in de uitvoering is beschouwd; om deze en andere 

redenen, voor een gelijk advies vatbaar zijn. 

Dat laatste rapport omtrent gemelde Plan, vermoedelijk in handen 

der nieuw benoemde staatsCommissie gesteld (2) geeft verder eene 

breedvoerige beschrijving van het later bewezen nut en de belang-

rijke diensten in dc buitenkanalen der zee-sluizen, de Mnnnikke-

zijlen onder Kollnnierland, en de Tlzurnazijl van Oostdungeradeel, 

Noot (1) Deafdop.ninfj van dit adres en Commissoriaal, heeft moeten wagten, lot 
na de inzending; van hel versland der in IS50 voorgedraj^en en l)enoemde Slaats-
Cominissie, bier vroeger f^eintdd, ten einde deze niet vooruit te lopen, als 
zijiule de ondertekenaar van dat adres, secrelaris van dat Polderbestuur; die 
levens Lid dier Slaals-Commissie was , en dus verondersteld werd; dat diebe-
tanfïrijke zaak , door Zijn Edele, als meest bekende in loco, particulier of 
officieus ter tafel, dier Connnissie zoude worden. 

iVooe (2) Of deze l>ijfïaande Memorie van de zijde van bel Ministerie of der 
FNdvineie Friesland aan die Commissie is . is mij otibelend. 
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vaii de in liet 4« Tijdvak, der I® ajdeelituj pag. (53 en in de 

3® afdeeliny ^ pag. 8G. als ook in liei ISaschrift der hier bedoelde 

Memorie zeer kort aangehaalde verdiepingsWerktuigen; zijnde de 

zogenaamde Schotploeg en Krabbelaar; destijds reeds gediend heb-

bende, tot verdieping cn diephouding van het buitenkanaal van de 

zeesluis, de Dockmner-Nieznvezijlen, onder 'JiiKjwieruin, dat in 

1842 bijna toegeslijkt of verzand was, en zcedert 1840. voortdu-

rend , hij Laagv:ater, Ebbe, voor dc groote zwaar geladen schepen, 

bevaarbaar is ; zo als ook tegenwoordig, even gemakkelijk plaats 

heeft bij dat der Munnikkezijlen, dat in 1843. slechts eene breedte 

had van 4,50 tot 5 Ellen op zomerboczempeil, eu eene diepte van 

gelijk, tot 0 ,15El boven gewoon laag waterKhhe; 

door de aldaar van Onds aanwezige kleine Re hot ploeg, voldoende 

verdiept en verwijd; ten laatste, toen de nieuwe^roö^ö Schotploeg 

cn Krabbelaar van dc J)ockiimer Niemvezijlen aldaar koude ge-

bruikt worden, in den winter van 1851/52 tot eene breedte van 

15,50 tot 23,50 Ellen en naast aan het lieitdiep van 30 Ellen op 

voornoemde Zomer peil, bij eene diepte van 1,00 (:zijndc gelijk 

met het Stortebed dier Siuis:) en verder van 1,30 en 2,17 cn 

verder in het lieitdiep, tot 2,41 en 2,50 YaWcw onder laag-

water^Qil gcbragt is , alles over eene lengte van 2748 Ellen, en 

daarbij met 700 Ellen lengte, iu het voordcel der nitstrooming q\\ 

Scheepvaart; welk laatste hier cchtcr minder belangrijk is dan aan 

de Niemvezijlen, is verkort. 

l)czc zelfde gunstige uitkomsten, zijn ook ondervonden aan de 

Ezurnazijl, wiens buitcnkanaal, zodanig was aangcslijkt of ver-

zand en de u i t s t r o m i n ^ ^ belemmerd, dat het Polderbestuur van 

Oost en Westdongeradeel, na vooraf volgens het adres, tc ver-

gecfsch alle mogelijke kunst- cn kostbare middelen in het werk 

gesteld tc hebben, genoodzaakt was, liet hier vorcngcmcldc adres, 

aan Heeren Gedeputeerde Staten in tc zenden, cn tot herstelling 

van dat buitcnkanaal, een Plan van millioenen schats, voor te 

dragen; die ten laatste hangende dat adres, op een aan mij ge-

daan verzoek en bekomen consent van het CoHcgie van Gedeputeerde 

Staten voornoemd, door deze laatstgenoemde Werktuigen, in nict 

meer dan twee en tivintig (:22:) ploegreizen, voor cle som van 

Tweehonderd zes en veertig guldens ( / ' 240 :—) geheel hersteld en tot de 

diepte van het Stortebed dier sluis is gcbragt; waardoor dus 

reeds tegenwoordig, zoveele kapitale sommen, berekend tegen 

gewoon graaf' of baggerwerk, zijn vAtgeiKonnen, Ten slotte diene 

Ji02r het vol2:ende: O O ^ . . , , 

Bij mijne laatste inspectie reis door deze provincie in activen 

dienst; klaagde mij den Sluiswachter en pachter der Groote Zee-

sluis te 3fackum over den tegenwoordigen meer en meer opdroogende 

staat, der beide aldaar aanwezige geulen, van uit deze sluis in 

^ee, of de Wadden. Znid cn binnen langs den als 

101̂  

Zeebreker bcstaanden schietende; waardoor de afstroom ing 

van het Boezemwater en de scheepvaart door die sluis, zeer be-

nadeeld worden. Hierop raadde ik dien Sluiswachter, aan het 

Bestuur dier Sluis, uit mijn n a a m , in overweging te gceven, zich 

bij liet Collegie van Gedeputeerde Staten te adresseren en om het 

o-èbruik der hier dikwerf gemelde 'Ploeg cn Krabbelaar te verzoeken; 

ten einde de proef tc neemen, deze heide Geulen 

te verdiepen; waaromtrent bij mij geen twijfel bestaat cn even 

zo voldoen zal, als in vroegere jaren in het Reitdiep, toen ik 

nog in de Provincie Grojiingen'üam&Q, immers, wamiccr dit naar 

behoren en door met dit werk bekende en kundige handen geschied; 

even als bij dc Ezzmazijl en de overige Provinciale Slnizen. 

Dc vergunning daartoe, is later, door de Staten der provincie 

verleend; doch volgens informatie, is tot heden, daarvan nog geene 

proef genomen. 

I k hoop, de aandacht van den l l aad , met deze latere mij nodig 

voorgekomene ophelderingen, cn , na de sluiting in 1848 dier 

Memorie, verkregcue gunstige uitkomsten; niet te lang bezigge-

houden te hebben cn, de hierbij gaande Memorie cn V^ bijlagen, 

van genocgsame waarde zullen kunnen worden bcscliouwd, om in 

dc Vergadering van het Instituut gcbragt cn als geschenk aan-

genomen te kunnen worden. 

Dc gepensioneerde Hoofd Ingenieur vau den 

Waterstaat. 
A : C: KKOS 

Aan 
den Raad van Bcituur , van 
het Koninklijk Instituut van 

SmjenieuTS. te Delft. 

L : K : Inst; I 

B I J L A G E X V I . 

(Zie plaat V I I ) . 

Leeuwarden, den 30"̂ *«" November 1852. 
Onderwerp, 

Verdicpings werktuißen 
door den slroom. 

MeL twee bijla{;en. 

Tijdens het schrijven van mijn vorige, d : d : 31 October, jl: 

(:tot heden teruggehouden tot gelijke verzending:) ter geleide der 

Memorie van beschrijving der Friessche Ei landen, Ameland en 

Schiermonnik-oog, met cenigc beschouwingen voor de toekomst, 

en Negentien bijlagen, was ik niet voornemens, hoezeer ik zulks 

ook wenschte, cenc teekeniiig daarbij overtczcndcn van de daarin 
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gemuldc PloegmacAhie cu Krabbelaar) voornamelijk, om dat bij mij 
geene daartoe geschikte teekening voorhanden was, en, nit gebrek 
aan adsistentie, na mijn eervol ontslag uit den Dienst; tegen-
woordig bezwaar zag, zelve de bij mij voorliande Kladtcckening, 
welke naar eene tot dit einde te groote schaal bestond, daartoe te 
verkleinen en genoegsaam voldoende overteteekencn. 

I k heb het, oischoon mij het net teekenen, in mijne laatste be-
trekking ecnigsins vervreemd was, als meer aan jongeren overlatende, 
echter gewaagd, als een vijand van ledigheid zijnde ende nuttig-
heid gevoelende der werktuigen en dcrzelver Kracht , in het alge-
meen belang, meer bekend te doen worden; aangezien mij onbe-
kend is, ol' deezen op die zelfde wijze, uitgezonderd in dc Pro-
vincie Groningen (1) ook elders bestaan, en, iiulien dit al mögt 
z i jn , of dan de diensten, waartoe die volgens huiuie bcstcmnung 
als dan geschikt en nuttig zi jn, ook voor andere diensten , tot 
dcrzelver uiterste kracht en dicnstbaarlieid, zijn beiu'ocfd geworden , 
alzo het niet om het even is, hoedanig daarmede gewerkt wordt. 

Die onderneeming is mij echter in zoverre gelukt, dat de hier-
bijgaande teekening, zijnde liijlage 1 , welke ik de Ker heb 
liierbij aan het Instituut aan te bieden, door mij is daargesteld 
cn zonder op de Netheid of fijne lijnen te letten, evenwel met het 
'Bestek in handen, hetwelke ik vermeend heb, ter meerdere duide-
li jkheid, hierbij tc moeten overleggen , met opgaven der Kosten , enz. 
kan dienen, om tc zien hoedanig die werktuigen zijn ingerigt en 
te samengesteld, en verzoeke dus den Kaad van Bestuur, om voren-
gemelde redenen, met dit grove tekenwerk wel genoegen te willen 
nemen. 

Deeze tekening, bevat: 

Ploeg machine'. 

Ferstelijk, dc zogenaamde Schot ploeg, in zijn geheel te samen-

gesteld, bestaande uit een niiddenscherm, ondcrlangs voorzien met 

de nodige scherpe ijzerc schoenen, om den reeds vooraf, door de 

ijzere pennen van den natemeldcn Krabbel aar of Kgge, aan smalle 

rcepen doorsneden Kanaalbodem, verder los te maken; welke los-

gemaakte grond, door het tusschen de opcne reeten van het 

houtcnscherm persende water, waardoor den Stroom, overigens ge-

keerd wordt, en dat ook zijdelings passeerd, met kracht wordt 

vooruit gedreven; voorzien met dcrzelver wcderzijdsche beweegbare 

zwaarden: welke hoofdzakelijk dienen, om het Profil van het 

yooti (!) Lr bei,laan cr meer, doch van een andere Conslrnctie lot dat 
oinde bestemd , welke hoewel van veel nut, echter niet van die krachl en 
dat effect zijn. 
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Kanaal, dat verdiept moet worden, cenigerinalc te vullen, of, 

ZF)veel als voor de keering van den stroom, waardoor het geheele 

ligchaam voortgestuwd wordt, nodig is , af te sluiten; ten welken 

einde die zwaarden, dan ook beweegbaar zijn en ieder op é6n 

punt draaijeu, om dc uiteinden door zijdelingsche naar 

de behoefte van het Protil, (:bij zeer breede geulen, leggen dezelven 

waterpas:) hooger en lager tc kunnen stellen. 

Deze zwaarden, dienen tevens om de drijving of voortgang van 

dit dwars in den Stroom drijvende Scherm hangende aan het daaraan 

verbonden vaartuig, zodanig door verhooging en verlaging van 

van een der zwaarden tc besturen, dat hetzelve niet schuin of 

overlans in den Stroom geraakt, iu welk geval, de nodige werking 
dier verdieping geheel ophoud. 

D i t Scherm of deze Schotploeg, hangd geheel, achter of naast 

aan het Vaartuig, dat mede dwars in den Stroom geplaatst wordt, 

aan twee bekwame onder aan het Scherm verbonden Kettingen; 

loopende ieder over een op het boord geplaatste ijzeren; of met 

dito Scheencn voorziene houten rol, cn om een binnensboords ge-

plaatste icind-as, ten einde dat Scherm, naarmate van dc diepte 

des bodems onder het stroomend watervlak, voor of gedurende ̂ 76' 

drijciug, zoveel hooger of lager te kunnen hangen, als bij onge-

lijkheid van den bodem nodig is, om hetzelve den vasten bodem 

voldottude tc doen raken en dc Lfzere-Schoenen, onder aan dat 

scherm, zo diej) in den grond tc doen zakken, dat dc kracht 

van den stroom, het geheele samenstel, hoezeer met veel moeite, echter 

kan voortstuwen, ten einde den Vasten Kanaalbodem verder ge-

noegsaam lostemaken, en, deze losgemaakte grond, met den daarop-

leggenden modder, of dunne slib, door middel vauden door dc 

tusschen openingen of reeten van dat Scherm dringende Stroom 
voor uittevoeren. 

Dc beide onder het vaartuig doorlopende grond- of slcepket-

tingen, mede onder aan dit scherm verbonden en aan de voorzijde 

van hetzelve, tijdelijk vastgemaakt; dienen alleen, tot verhinde-

ring, dat het vaartuig door den stroom, niet tc ver van de iV^^^v/ 

of het Scher7n, verwijderd wordt en daardoor minder dienst zoude 

presteren; cn de middelste Koptakel, is bestemd, om het geheel 

in verband of bedwang tc houden en voor het ecnigsins ligten van 

hetzelve te beveiligen. 

Eene te diepe plaatsing der Tdzere Schoenen van het Scherm, 

in den vasten bodem, zoude den voortgang belemmeren en het 

bovenvlak van hetzelve, door den stroom, voorover iredrukt wor-

dende, het vaartuig en manschap iu gevaar brengen; reden waarom , 

ten allen tijde eene kleine dol of boot mede gevoerd word, om 

zich in zodanig geval tc kunnen redden. 

Tot voorkoming van d i t , wordt hier veel activiteit gevorderd 

op alle punten van beweging, waartoe bij gewone verdieping, zon-
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der ü/fihijdhig vun de afatroüining belenirüereiide kromten; in dit 
vaartuig vier bekwame, vlugge manschappen volstrekt nodig , 
maar ook voldoende zijn. Bij het doen van mémig^ qfhiijdingen, 
zijn nog een oi Ucee raanschappen meer nodig, op de Oevers der 
Zandplaten. 

Indien evenwel bij dat werk geen voldoend toezigt bestaat en 

trage onverschillige manschappen gekozen worden, welke gemaks-

halve, dat Scherm niet tot de nodige diepte doen zakken, dan 

bestaat er eene dry ving zonder nut; hetwelk dadelijk merkbaar is , uit 

het dat scherm vooruitgaande meer of minder dikke of troubele water. 

Met vaartuig voor de Schoiploeg, is een eenvoudige langwerpige 

bak of Praam, zonder mast; aan het einde voorzien van een 

welk laatste, alleen diend, wanneer de drijving of ploeging van 

zodanig uitstroomingskanaal van Sluizen (1) is afgelopen en dit 

vaartuig cn toebehoren, (:dc Scliotploeg wordt dan plat op dat 

vaartuig gelegd :) bij den invallende Vloed, Aveder naar deszclfs aan-

vangpuut wordt terug gebragt; als moetende deze drijving ofplocging 

cenigen tijd na den Vloed, bij genoegzame FJjstroom aanvangen, 

en, weder ecnigcn tijd vóór het invallen van iedere Vloed, gestaakt 

worden; om den vooruitdrijvende losgemaakte grond of modder, 

verder zeev:aards, aftedoen drijven en voor te komen, dat deze 

niet dadelijk met den Vluedstroo?^^ weder naar Ẑ /̂ /zö̂ e terugkeerd; 

waardoor onvoldoend werk zoude veroorzaakt worden. 

Op ieder der vi^er hoeken van dit vaartuig is een zware haalpen 
geplaatst, dienende tot vasting van treklijnen, met welke dit 
werktuig, bij het afsnijden van ic sterke bogten in de afstroomende 
Kanalen of ]tivieron, alwaar Vloed en Ebbe bestaat, door de op de 
na den Vloed, drooggevallene aanwezige manschap, ge-

holpen door het bestuur der zwaarden van \\Qi Seherin, meer vast 
aan den rand of oever derzelve gehouden wordt, ter plaatse alwaar 
de afsnijding moet geschieden. 

Krabbelaar. 

Ten andere, bevat die tcekening, dc zogenaamde Krabbelaar 

of Kggo, ongeveer in den geest eener boeren land-Egge, doch van 

een ander formaat, aan beide einden even breed, regt van hout , 

meer lang en smal, het onder- en bovenvlak, van zeer zwaar ijzer 

beslag voorzien, w^aardoor 100 stuks vierkante overhoeks gestelde, 

zware regt opstaande puntige ijzere pennen gebragt zi jn, dienende 

om den vasten bodem van het kanaal aan smalle repen te door-

Aoot (1) Bij zeer lange kanalen of stroomen, zo a!s , b: v : het Jlcitdiep, enz, 
in een getij niet kunnen worden afgedreven , wordt de verdere drijving 

of p]orain(7, bij een volgend getij hervat, op dat punt, alwaar die te vorcG 
^e^taakt is en tot het einde voortgezet; om schoon werk te maken. 
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snijden, of andere meer vaste voorwerpeji, als: oud-rijsiverk, oude 

ligte paalstormnels, briksteeyi-stortingen indien nodig , enz., op-

teruimen; even als in de Memorie, omtrent het Buitenkanaal der 

uitwatercnde S lu is , dc Bockumer Kieuwe Zijlen in Friesland gemeld, 

en bij de verbetering van het Iteitdiep onder de Provincie Gro-

ningen, en meer andere Kanalen, proefondervindelijk is bewezen. 

Beezc Krabbelaar of Egge, hangd ter wederzijde aan een ijzeren 

Strop, en verder aan een over dito schijven lopende Ketting^ 

die met het bovengedeelte over een in het uiteinde van icderen 

Vithouiver of Kraanbalk geplaatste Schijf, en binnenboords^ over 

een wind-as of braadsjjil loopt, om naar goedvinden cn behoefte, 

hooger of lager gehangen te kunnen worden; — 

Kvenzo, is nabii ieder der beide uiteinden en wel aan de vóór-' ty 

zijde van dien Krabbelaar, een Sleepketting geplaatst, die met het 

andere einde, aan dc beide zijden van het vóór stroom afdrijvende 

vaartuig verbonden, dien met zijne pennen, den kanaalbodem 

klievende zware Krabbelaar voortslee2)t, terwijl dc hangkettingen 

slap zijn en geen dienst doen, dan in het geval, dat de Krabbe-

laar., onverzettelijk vastmogt geraken en opgewonden moest worden. 

Het vaartuig is aan het vóóreinde overdekt en afsluitbaar tot 

berging, en achter den wast open; met een platten bodem voor-

zien, heeft aan iedere zijde, bij het roer, een lange uithoiaver of 

kraanbalk, als hiervorcngemeld^ en wordt door middel vau een 

O Ellen breed en 5,15 Ellen lang IFaterzijl onderlangs, met een 

duims zware vierkante ijzere Staafketting voorzien, tot open-

houding cn ter meerdere krachtuitoefening en stroom vanging van 

hetzelve, en met het boveneinde van eene l),50 Ellen lange Haa 

verbonden; welke laatste aan den vóórsteven van het vaartuig is 

hangende cn met de voorhanden kan opgetrokken worden. 

Met dit Waterzijl, wordt het geheele vaartuig, enz: gedurende 

de werking dier Machinerie bestuurd, alleen door de uiteinden der 

Raa, met het ivaterzijl, links of regts terug, of regthoekig op den 

as van het vaartuig te houden, naarmate de oevers moeten worden 

aangedaan, of, het midden der Geul gevolgd; terwijl Roer van 

hetzelve, alleen is dienende, na den werktijd; om met behulp 

van het nodige cn daarin aan^veezige zijl aan den il/c^v^, en verder 

scheepswand, in het Bestek voorgeschreven, met de invallende 

vloed, ter bestemder plaatse teruggebragt te kunnen worden; en, 

desnodig, dat met de Ploegmachine, daartoe op sleeptouw tc 

neemen. — Tot den dienst van dit w^erktuig zijn drie bekwame 

en vlugge manschappen nodig. 

Wijze van Werking. 

De werking met die beide verdicpings-wcrktuigen. geschied 

volgender wijze: 
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V, Waimeer lict kanaal dat gezuiverd moet worden, alleen met 
dunne sllh, of slappe viodder bezet is; kan dit , alleen door middel 
van do Vloeymac/uve, voldoende geschieden. — 

2®. AYanneer lietzelvc ook bovendien, met zand of vaste grond 
bezet is, en onder behoud van dezelfde rigting, verdiept moet worden ; 
alsdan geschied zulks, met de beide werktuigen, elkander op een 
zekeren afstand volgende, naarmate van de stroomkracht, om nict 
in elkander tc geraken, en daardoor ongelukken te veroorzaken, 
zijnde de Krahhelaar altijd voorop; in wijze als op dc Rmre 
Sc/iets, l^ijlage N ^ 2 , hierbij overgelegd, is aangewezen. — O o k 
kan zulks naar mate van omstandigheden, om het andere getij, 
plaats hebben; dat is: met sterke stroom, eerst met den A/ör^^it^^/^r 
alleen, als veronderstellende dat de door deze losgemaakte vaste 
grond, door die^i stroom voldoende vooruitdrijft, en bij het vol-
gende detij en minder sterke stroom, met de beide werktuigen, 
op laatstgenoemde wijze, om de bij het vorige achtergebleven 
cn nu losgemaakte grond, verder weg te voeren. 

l iet temperen van den stroom in buitcnkanalcn van uitwatc-
rende sluizen, die tevciis tot Schntsluizen ^xmow, kan geschieden, 
door alleen met dc Slakken te stroomen, bij enkele doorvaartshn'-
zen, dic zich op slag, of met gelijk water openen of sluiten, cn 
tevens als spuisluizeu dienen, door dc kleine tol deur van ecu der 
spuide?iren te openen; en bij dito sluizen van twee of drie ope-
ningen, alleen door een derzelvcn, en wel bij dic van drie, dc 
middelste te doen wxrkcn, tot bekoming van mccrgcregcldc stroom 
over dc midden van het Kanaal. 

Uij dezen dienst op grootere liivicrcn of Stroomen , zonder daaroj) 
invloed liebbendc sluizen, is dit niet of minder doenbaar; als meer 
afhankelijk zijnde van den W i nd , waardoor Kbbe en Vloed, meer 
of minder worden. Alleen bij dc zodain'gen als het Jloitdiep, hier 
vroeger gemeld , had dit ])laats, met dc Orootc cn Kleine SpÜslnizcn 
binnen dc stad droningon. 

Tot Jinale slibznirering der ccrstgemcldc buitcnkanalcn cn mena-
gcment van kosten, is het tevens noodig, dat daar alwaar Spui-
sluizeu bestaan, tusschcn beide, wanneer er even als boven viet 
wordt gewerkt, kort \66v laagwuter, met ecu groot krachtig 

gespuid wordt; bij M'clke gelegenheid ingeval er afsnijding vau 
boglen als hierna, in sub. voorkomende, nodig is; veel ïuit van 
dc daarbij gemelde werking m.et dc Kalkhouwen kan getrokken 
worden. 

•i®. AVanncer matige zowel dc strooming als scheepvaart hin-
derende bogtcu moeten afgesneden worden: door de beide werk-
tuigen als boven: zijn één a twee man op den aftcsnijdcn wal of 
oever nodig, die dc Ploegmachine met dc treklijnen, nabij den 
wal houden. — en 

Bij het afsnijden van meer echcrpc tn hinderende bogtcn. 
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moeten dc beide werktuigen met Kruistakels nabij elkander ge-
houden worden, kort langs den oever, waarop cenigc manschappen, 
die met gewone Kalkhov.wen (:bij groote werken, in de kalkhokken 
gebruikt wordende, doch aan meer lange steelen:) voorzien, den 
ondergrond van den vooruitsteekenden oever vooruit losmaken, 
om met den stroom, weggevoerd tc worden, zo als met het beste 
gevolg hier heeft plaats gehad aan dc zogenaamde Munnikkezvjlen 

in deze Provincie. 
Eene zodanige bewerking in alle zijne 'deelen, met daarmede 

bekende manschappen; vertrouw ik , dat ook met gelijk gevolg, 
op de grootcrc Iii vieren of Stroomen, alwaar Vloed en Ts'i'̂ d? gaat, 
zal kunnen plaats hebben, wanneer alles van voldoende grootte is 
daargcsteld; — Immers cenc zodanige proef, ware met de tegen-
woordige werktuigen cn thans daarbij dienende opzigter en man-
schappen tc neemen, wanneer zij lieden wel geïnstrueerd cn met 
het doel bekend gemaakt worden; even als vroeger door mij , met 
dic werktuigen, bij dc op den IJollard\\\i^ixoomQ,v\(l)iQ, Statenzijl,\\\ 

dc provincie Groningen, doch op een kleinere schaal in gebruik 
gevonden, in het Reitdiep is onderzocht; cn later gewijzigd cn 
vergroot is geworden; terwijl het welslagen van dien, waaraan ik 
bij eoic goede behandeling geensins twijfel; f/y'/iS^ /̂f/ó'̂ /rW^^Ay, 
berekend tegen gewoon graaf- of baggericerk, koi\den worden be-
spaard, zo voor het Kijk, als derzelver onderdeclen; gelijk de 
provincie Friesland, als ook den in dezelve gelegen Polder van 
Oost' cn IVestdongeradeel, alleen voor derzelver drie op het 
lieitdiep, uitwatereude Sluizen, reeds zo rnirnschoots voor zich 
hebben ondervonden; blijkens mijiic vorige van Öl October j l : .— 

Niet onmogelijk, zouden hierdoor , zeer kostbare , tot 

verdieping of afleiding nodig voorgedragen , op die Stroomen kunnen 
worden bespaard, of, voorlopig, uitgesteld. — 

Alle deze redenen en reeds ondervondcne voordeden in de pro-

vinciën Groningen cn Friesland, doen mij de vrijheid neemen, 

de hiervorcn beschreven Werking van deze aldus ingcrigte 

machine cn Krabbelaar, in het algemeen belang, aan den liaad 

en verdere mede leden van het Jnslitunt aantcbcveclen. 

Vc gcpensionneerde Hoofdingenieur van den 

Waterstaat 

Aan 
den liaad van Bestuur, van 
het h'oninldijk Instituut van 

Ingenieurs te I>clf(* 

A : t - : K i i o s 

L : K : Ins l ; \ 
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B I J L A G E XVJ J . 

N O T A O V K I l D E P K U I S S I S C I I B T E L E G R A F E N . 

Palen-

.De palen zijn bij den aanleg der laatste lijnen langer en zwaarder 

genomen dan vroeger en ook met meer zorg behandeld, rond af-

gewerkt, vrij gelijk van dikte en regt gegroeid. Zij zijn op de 

lijn van Oberhansen naar de Nederlandsche grenzen bij Elten 25 

voet (ruim 8 el) lang, eu ^waar u b\ Pr. duim a 

Zij staan 160 voet (50®^22) ui t elkander. De houtsoort daartoe 
gebruikt is dennenhout [iannen) of de grove spar {kiefer, pinus 
silveslriis). Zij staan 6 voet, de eindpalen 8 voet diep in den grond 
en \vorden niet geschoord. 

Alleen de palen op scherpe hoeken worden verankerd, en de 
eindj)alen bij de stations. De verankering geschiedt met twee lig-
gers; een voor en een achter den paal. leder anker is l "^051ang; 
(zie üg. 3, plaat IV ) . 

Waar de naauwte van den weg het gevaar van aanrijden ver-
groot, zijn schampjialen gesteld. 

Vroeger schijnt men, en wel bij de partikulicre li jnen, minder 

zorg aan de palen besteed te hebben; dit blijkt nog hier en daar. 

De l i jn, bij voorbeeld, ter dienste van den spoorweg tusschen Dus-

seldorp en Deutz , loopt over dunne palen, hoogstens lang 

boven den grond, waaraan de schors zich nog bevindt, en dc 

lijn langs den spoorweg van Keulen naar Bonn loopt over zeer 

dunne palen, ten hoogste 3 el lang, welke wel afgeschild doch 

niet geverwd zijn. 

Thans worden de palen, voor zoover zij in den grond steken, 
ligt gebrand, zonder verdere bestrijking en wordt het bovenste 
gedeelte donker geel geverwd. 

Men is voornemens om dc bereiding van hout , volgens een 
stelsel, dat op spoorwegliggers met vrucht is toegepast, ook tot 
de telegraafpalen uit te strekken. 

Daarbij wordt het hout doordrongen met eene oplossing van zwavel-

baryum (sulpliuretum baryticum) en ijzervitriool (sulphas ferrosus) , 

waaruit zich zoogenaamde zwaarspaat (sulphas baryticus) vorrat, 

dat in water onoplosbaar is. Bij het bewerken van het hout is 

m 
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dit geen beletsel, ofchoon de werklieden er wel over klagen. Op 

den Aken-Maastrichtsehen spoorweg wordt insgelijks deze bereiding 

toegepast. 
Een groot voordeel tot behoud van de palen levert het stelsel 

der supports, dat in Pruissen in gebruik i s , naardien de kop vau 

den paal hierdoor tegen inwatering beveiligd blijft; ook hebben de 

schroeven zooveel niet te lijden als bij de in Nederland gebrui-

kelijke. 

De houten kokerpalen zijn in Pruissen ingerigt als in Nederland. 

De draad, die te Keulen door den l l i jn l ig t , wordt aan 

de beide oevers in ijzeren kokerpalen opgenomen. Deze zijn cilin-

dervormig, boven van een ronden kap voorzien en in den grond 

van eene opening, waardoor men bij de draden kan komen. Zij 

schijnen, in vergelijking met de houten, te eng. l luimer waren 

zij w^elligt aan te bevelen, om hier te lande in tc voeren, wegens 
het verrotten der houten. 

Supports, 

De isolatoren of supports [töpfe) algemeen in Pruissen in ge-

bruik , met eenig verschil in stof, zijn klokvormig. De eerste draad 

wordt gewoonlijk boven over de palen gelegd. Dc volgende 

draden aan beide zijden er langs. Tot het ondersteunen der isolatoren 

van den eersten draad WM)rden ijzeren dragers gebezigd, bestaande 

uit een ronden kap of deksel van gegoten ijzer, welke op den af-

gestoken kop van den paal gezet w'ordt. I n het midden van dezen 

deksel verheft zich loodregt eene stang, welker uiteinde met eenige 

speelruimte in het bovenste gedeelte van den isolator past en daarin 

verder met zwavel w^ordt vastgegoten. 

Wanneer de isolator op de zijde van den paal wordt bevestigd, 

dient daartoe een omgebogen ijzeren arm, waaraan op bovenge-

noemde wijze de isolator vastgezet is, w^elke arm aan het onder-

einde plat en van gaten voorzien is, waardoor de schroeven gaan, 

waarmede hij aan den paal wordt gehecht. Tot meerdere verster-

king gaat om den arm, boven de schroeven, nog een bengeltje, dat 
ook aaii den paal wordt vastgeschroefd. 

Deze ijzeren armen worden van zwaardere of langere soort ge-

bezigd bij bet plaatsen van isolators aan gebouw^en, enz. naar 

gelang van omstandigheden. 
De isolatoren woorden in Pruissen algemeen gebruikt van eene 

soort van porceleinaarde, geheel verglaasd. Op sommige spoorweg-

lijnen bestaan nog glazen isolatoren van overigens gelijke vormen. 

Deze hebben echter niet voldaan; zij waren niet sterk genoeg. 

De isolatoren hebben in hun boveneinde een sleuije, waardoor 

de draad loopt, die verder door middel van dunner ijzerdraad 

om en aan liet potje vastgesnoerd wordt. De draad is alzoo aan 
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iederen paal vastgehecht en kan jiict iiecn of weder schuiven. Ons 
kwam dit zeer aanbevelenswaardig voor. liij scherpe hoeken gebruikt 
men zwaardere isolatoren, overigens op gelijke wijze gesteld, maar 
eenig:nns anders toegepast. 

Om den knop draait een ijzeren band of beugel, die tusschen 
twee armpjes een horizontaal ellipsvormig schijfje draagt, waarom 
de draad heengaat. Gelijksoortige zware supports staan op de eind-
])alcn bij stations enz., alwaar sleclits aan de eene zijde spanning 
bestaat. Aldaar draagt de bovengenoemde ijzeren beugel geen schijfje 
maar een kegelvormig koperen buisje, waarin de draad zicli zeiven 
tussche?i twee halve kegelvormige wiggen vast trekt. i\len noemt 
dezen toestel een duivelsklaauw. 

Draad, 

Op vroegere spoorweg-telegraaf-1 ijnen heeft men koperdraad ge-

bruikt. Langs den Kculen-^Undencr spoorweg bestaat nog zulk eene 
lijn ter dienste van den weg zelf; zoo ook op den Bonn-Keulener 
spoorweg. 

Bij de Bruissisclie staatstelcgrafen geeft men de voorkeur aan 

ijzcrdraad. iM.cn gebruikt het ter dikte van 2.10 Br. lijn (0^'.0015) 

en niet gegalvaniseerd of bestreken. Slechts bij de laatst aange-

legde lijnen bedekt men, bijwijze van proefneming, den draad met 

cene soort van lak, asphaltlak genoemd; cr bestaat nog eene soort, 
die vuurlak wordt geheeten. 

J)e draadeinden worden aldus aaneengehccht: 

Zij worden ter lengte van ongeveer een hal ven palm nevens el-

kander gelegd, nadat dc uiteinden een weinig naar buiten omge-

bogen zijn. 13e binnen oppervlakken worden zorgvuldig vertind, 

daarna wordt er geel koperdraad stijf en digt omgewonden, voor 

zooverre de beide draden elkander aanraken en alles gesoldeerd. 
l iet spannen van den draad geschiedt op deu grond, door een 

draagbare ijzeren windas, touw en trektang. 

Voor de doorhanging van den draad tusschen twee palen, die 

100 voet (50 el) van elkander staan, is 2 voet (0®U>3) aange-
nomen. 

Bij geleiding onder water, gebruikt men koperdraad in gutta-

percha gehuld, met touw omwoeld. D i t loopt door ijzeren buizen , 

5 tot C ned. duim wijd en van 5 tot O palm lengte met kogel-

gewrichten aan elkaar gehecht. Deze worden ten getale van 12 in 

de fabriek aan elkaar gemaakt, leder eind van 12 gewrichten wordt 

aan liet volgende verbonden door eene moerbuis, die een linkschen 

en ccn regtsclicn schroefdraad heeft. Zij beschermenden draad, en 

kunnen toch de golvingen van het terrein volgen. Aan beide zijden 

van de geleiding wordt in de rivieren een zware ankerketting ge-

Konken, die de piepende ankriT opvangt. 

I 1 0 

De geleiding iloor ile steden in den grond lieei't plaats mei 

koperdraad, omgeven met gutta-percha en loopende door aarde pijpen 

[ii/oJJ'ch), Ook geschiedt deze geleiding door het gebruik van zoo-

genaamd looddraad en dan zonder ]'ijpen. 

De gutta-percha-draad, vrelke in de stations en bij geleiding door 

de steden in den grond gebruikt wordt, is in den laatsten tijd af-

komstig van de fabriek der heeren Elliot te leerlijn. 

Hi j wordt daar vervaardigd met behulp cener stoommachine, 

die de kneedwerktuigen, de hydraulische persen en verdere 

werktuigen der fabriek in beweging brengt. 

^loet de omhulde draad, tot bescherming van de gutta-percha 

tegen insekten cn tot wering van het vocht, door cene loodlaag om-

geven worden, dan bedient men zich daartoe van een werktuig, 

waarop de heer Elliot octrooi hebben verkregen cn dat ingerigt 

is om het lood in vasten toestand om den gutta-percha-draad 

te persen. In vloeibaren staat zou dit niet doenlijk z i jn , daar de 

hooge temperatuur van het lood alsdan de gutta-percha zou ver-

branden en bederven. 

D i t werktuig is van groote zwaarte. De ijzeren voet, rustend op een 

gemetseld finulamcnt van omstreeks 4« el' lioogte, weegt 10 000 pr. 
pond. (4 700 ned. pond). 

Deze voet draagt zes zware ijzeren spijlen, die het ijzeren dek-

stuk dragen en vasthouden. Tusschen dit dekstuk cu een ijzeren 

pers 5 die langs twee der genoemde ijzeren spijlen op en neer bewegen 

kan, heeft de ])crsing van het lood plaats. Daartoe is in het dekstuk 

eene ronde cilindervormige opening gemaakt, van boven met een stc-

vigcn bodem voorzien , in welks midden conccnirisch eene ijzeren pijp 

steekt, van onderen in ccno punt eindigende. Deze pijp laat de gntta-

pcrcha-draad door, welke boven in het dekstuk wordt ingelaten. 

Binnen die cilindervormige opening en om dien pijp wordt het lood 

zameugepcrst, dat zich bij het verlaten der pijp aan den draad liecht. 

J)e pers is tot dit zameripcrsen voorzien van een hollen ijzeren 

cilinder, die, naauwkcurig sluitend, jiast in genoemde opening cn 

met eenige speelruimte dc pijp omvat. Het onderste gedeelte der 

pers bevat echter slechts cene opening, ter wijdte van de dikte, 

die men aan den met lood omgeven draad wil geven. 

Uit deze opening wordt dc bereide draad getrokken cn opge-

wonden met eene snelheid van omstreeks 00 pr. voet in de minuut. 

De drukking door dc hydraulische pers aan het lood medege-

deeld bedraagt 1 % milloen pr. pond (ruim 700 000 ned. pond). 

Op het oogcnblik der aanhechting is het lood onder deze drukking 

cenigzins vloeibaar, doch bij het verlaten der pers vast. De be-

reide draad, wordt in de fabriek der heeren Elliot beproefd met 

een galvanometer, door Siemens en llalske vervaardigd. Deze galvano-

meter is van hoogst lijnc zamenstelling. Zij bestaat uit eene asta-

tische magneetnaald met 8 000 omwindingen en is zeer gevoelig. 
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\hi vcrdeeling wordt door eene ijrisnialoup afgelezen. 

Gevulcaniseerde gutta-perclia vindt afkeuring voor gebruik bij 

de telegrafen, omdat zich zwavelkoper vormt, dat den draad zeer 

beschadigt cn verdunt. 

BaUerijen. 

Op dc pruissische staatstelcgrafen bezigt men batterijen, zamen-

gesteld ui t gewijzigde Bunsensche elementen, bestaande namelijk 

\n't een glazen beker, waarin een koolcilinder gehangen wordt , 

binnen welken, gescheiden door een poreus potje, de zinkcilinder 

wordt gestoken. De zinkcilinder neemt men thans kruisvorinig in 

dwarsdoorsnede en verkwikt. 

Alles w^ordt gevuld met verdund zwavelzuur, zamengesteld uit 

een deel zuur op 10 deelen water. Op den eersten van iedere maand 

worden de batterijen nagezien; naar men beweert zouden zij echter 

drie maanden kunnen werken. 

De lucht dezer batterijen is niet hinderlijk. Ten overvloede 

wordt zij door eene pijp uit de kast naar buiten of in een schoor-

steen afgevoerd, üe batterijen staan in platte kasten, overdekt 

met glazen deksels. Zij staan op latten cn deze rusten op porce-

leincn voetjes of potjes ten einde de batterijen ook onderling vol-

komen te isoleren. 

Vroeger stoiulen zij op den platten houten vloer, l iet gebeurde 

toen, dat door vochtigheid op den vloer gemeenschap ontstond 

tusschen de batterijen, waaruit stooring ontstond, die men lang 

te vergeefs naspoorde. Tc Deutz zijn de gangbatterijen in groepen 

van O elementen verdeeld, die, naar gelang van de behoefte, met elkaar 

worden verbonden. 

Te leerlijn is voor iedere lijn eene gangbatterij van 24 elementen 

i?i werking, welk getal hoogstens tot 27 wordt opgevoerd. 

De lokaalbatterijen zijn uit 4 elementen zamengesteld, anders 

gekoppeld dan bij dc gangbatterijen. Bi j de lokaalbatterijen worden 

namelijk de zinkpolen met elkander en de koolpolen met elkander 

vereenigd; terwijl bij de gangbatterijen de zinkpool van het eene 

element verbonden wordt aan den Icoolpool van het andere. 

Toestellen, 

Voor de Pruissische staats-telegrafen gebruikt men schrijf-

toestcllen naar de Amerikaansche uitvinding van ^[orse, van een 

overbrenger {relais) voorzien, cn voor de vercischten van tusschen-

stations dienstbaar gemaakt, door aanbrenging van den wissclarm. 

Aan de eindstations, waar deze wissclarm niet noodig is, heeft 

dc toestel iets meer van de oorspronkelijke Amerikaansche, echter 

vcrmccrd(jrd mot den overbrene^er. Wijzertoestellen worden in dt̂  
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siaatslijnen niet gebruikt. In Berlijn Z(ilf, evenwel, bezigt men ter 

dienste van de })olicie en dc brandbluschmiddelen zoodanige toe-

stellen en wel die naar de vinding en zamenstelling van Siemens 

e:i Halske. 
I n het hoofdbureau van dc policie en van de brandblussching, 

welke in Berlijn overal vereenigd z i jn , kan men met ieder der 

ouderafdeelingen, die in de stad op verschillende plaatsen ten ge-

tale van 45 verspreid z i jn , spreken, zonder dat een der andere 

nfdeelingen van het gesprokene kennis bekomt. D i t was oen der 

vereiscliten bij den aaideg van dezen stadstelegraaf. Ben ander ver-

eischte was, dat de ouderafdeelingen niet zonder voorkennis van 

het hoofdstation met elkaiuler spreken konden. 

Aan beide voorwaarden wwdt door de bestaande inrigting, do«)r 

Siemens en llalske uitgedacht en vervaardigd, volkoïuen voldaan. 

Daarenboven kunnen alle stations op hetzelfde oogenblik van het 
hoofdstation eene ti jding ontvangen. 

Het hoofdstation is voorts nog door eene lijn verbonden met 

het koninklijk kabinet, met het ministerie van oorlog, met de 

groote kazerne eii met het ])ostkantoor. 
De geheele aanleg en inrigting vau dezen stedeli'jkcn telegraaf 

heeft 36 000 th. ( 04 800 gl.) gekost. 
Men arbeidt met dezen telegraaf gemiddeld met eene snelheid 

van 10 woorden in de minuut. 
Deze snelheid wordt door den schrijftelegraaf van Morse, zou 

als hij algemeen gebruikt wordt, weinig overtrotlen. 

De genoemde snelheid bij de wijzer-telegrafeu vau Siemens eu 

Jlalske bestaat door het vernuftig bedachte zoogenaamde scheepje 

van l la lske, w-aardoor dc stroom zich zeiven afbreekt en weder 

herstelt, iets dat bij de wijzer-telegrafeu vau AVheatstone door de 

hand geschieden moet eu veel meer tijd kost. 

De heer Nottebohm heeft, bij de in Pruissen gebruikelijke schrijf-

telegraaftoestellen , eene andere soort van wisselarm {Umschalter) uit-

gedacht, welke binnen kort aan al de toestellen zal worden aan-

gebragt. 

Deze Umschalter bezit in het geheel geene krukken of armen. 

Hi j bestaat uit koperen plaatjes op een plankje bevestigd. De 

plaatjes raken elkander niet aan, zijnde die ongeveer ecu ned. streep 

van elkander verwijderd, doch zij wwden met elkander in metalliek 

verband gesteld, door het insteken van een koperen afgeknot 

kegeltje met ivoren knopje, in daartoe konisch gevormde openingen 
tusschen de plaatjes twee en twee. 

Het aanrakingsvlak is daardoor grooter en de tegenstand veel 

geringer. Afslijting doet minder kwaad dan bij de krukjes. 

Daar er slechts een paar punten van ieder plaatje met het hout 

verbonden is, daar verder onder de plaatjes het hout is wegge-

nojiien, kan hieruit minder alloiding onlstaan. Daarenboven is dc 
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geleidende koperdraad beter met de plaatjes verl)onden dan nu met 

de veeren, daar liij met een lusje tusschen twee moertjes wordt vast-

geklemd. Eindelijk levert deze inrigting het voordeel op van beter 

den loop des strooms door den toestel te doen zien. 

Om de fout of de breuk in eene lijn op te sporen, bedient men 

zich in Pruissen van portatieve galvanometers. JJeze galvanometers 

zijn zeer gevoelig. Zij kunnen in een ronden lederen doos met een 

riem om het lijf gehangen worden en bij gebruik gesteld worden 

op een daartoe ingerigt statief, dat men kan toeslaan en als wandel-

stok gebruiken. 

Het onderzoek van eene lijn met behulp van een galvanometer 

levert het groote voordeel dat men niet telkens de lijn behoeft 

te verbreken, om zich van het doorloopen van den stroom te 

overtuigen. Gewoonlijk kan men zoo veel gereedschap niet mede-

voeren als voor eene goede herstelling noodig is, roodat na eenigen 

tijd alle punten w\aar onderzocht wordt, gebrekkig, slordig en 

nadeelig worden. 

De bliksemalleiders aan de stationsgebouwen worden gemaakt 

door Lewert. Zij bestaan uit eene ijzeren kast, waarin zich drie 

evenwijdige koperen jdaten bevinden, welke van elkander geïso-

leerd zijn. De middelste is aan beide zijden met koperen punten 

voorzien, welke tegenover dergelijke punten van de beide andere 

staan. Zij is met het ijzer van de kast verbonden en dit staat, 

door middel van eene strook koi)er, met den grond in verbaiul. 

Door de beide anderen gaat de stroom naar het station, echter 

nog door tusschenkomst van een zeer dun koperdraadje, dat bij 

onverhoo])te w^eigering van den atleider door den inslaanden blik-

sem ormiiddellijk smelt. 

Siemefïs en Ilalske maken bliksem-afleiders, die goedkooper 

zijn. Deze bestaan uit drie vierkante gegoten ijzeren platen, tegen 

elkander aangelegd, maar op kleinen afstand gescheiden gehouden , 

door strookjes caout-chouc, die aan de vier hoeken tusschen de 

platen ingekneld zijn. 

De middelste plaat geleidt naar den grond, de beide andere 

naar het station. 

Aan de palen der lijn zijn geene bliksem-afleiders dan nabij 

huizen. Deze bestaan uit hetzelfde ijzerdraad dat tot geleiding 

gebruikt wordt. 

Bedie7iivg. 

Aan ieder station zijn aanw^ezig: 

1. een stationschef {Vorsteher), die met het ontvangen der tijdin-

gen, het regelen der dienst, de verzorging der noodige behoeften, 

de administratie en de comptabiliteit belast is ; 

een adsistent, die den stationschef is toegevoegd en hem 

de? noodic: vervangt: 

l -27» 

een eerste telegraüst {ObertelegraJisf)\ 
4?. een tweede tele2:ratist {Untertelegrajlst). 

Deze beiden houden zich alleen met de toestellen en het tele-

graferen bezig. 

5. Een of meer boden. 
Chef en adsistent zijn tevens revisor van 

neer het station niet druk is. Anders wordt hun nog ecu zoodanig 
ambtenaar toegevoegd. 

De chef en de adsistent hebben ieder een sleutel van het ijzeren 

brandkastje, waarin dagelijks de ontvangene gelden geborgen worden. 

De draad wordt dagelijks nagezien door de wegwerkers op de 

rijkswegen, langs welke dc lijn loopt of door de baanwachters 

wanneer hij langs een spoorweg gespannen is. 

Ten einde in staat te zijn eene voorloopige herstelling te doen, 

is aan deze lieden uitgereikt een zakje, waarin zich bevinden; 

een isolator {Toßf)., 

een touw, 

een eind koperdraad , 

twee klemmen, 

een driekante vi j l , 

een model van een vermeldingsbricf cn 

eene instructie. 

Daarenboven ontvangen de wegwerkers een bezem aan een lan-

gen stok, om de sneeuw van den draad te vegen cn ook de 

spinrai?. Tengevolge van natgeworden spinwebben tusschen twee 

draden gehecht, had men ook alleiding ondervonden; dc teekens 
lie])en van de eene lijn oj) de andere. 

Tot het doen van dadelijke herstellingen aan de toestellen, is 

aan ieder station aanw^ezig een kistje, bevattende: 

Een ijzeren hamer met houten steel, 

Een ni jptang, 

Een plattang. 

Een platte vi j l . 

Een driekante vi j l , 

Vier schrocvendraaijers, 

Een correctiestift, 

Een stijve borstel, 

Een kwast, 

'Een fieschje met olie, 

Vier batterijklemmcn, 

Een rolletje met J'j pond (0.25 ned. pond) dunne draad-. 

Een pincet, 

Een boor. 
Bezoldiging* 

De stationschef ontvan^^t 700 n 800 th. (1 2G0 jx 1 iVOCU.) 
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De adsistciil . . . . 400 // OOü // ( 720 a 1 080 Gl.) 

Üe eerste telegrafist . . 350 // 400 // ( 030 // 720 // ) 

iJe tweede telegrafist. . 250 // 300 // ( 450 540 // ) 

-De bode 200 tb. ( 360.) 

Op iiieuwejaarsdag ontvangt ieder beambte naar verdienste eene 
gratiiicatie, van gemiddeld 50 tb. of 00 gl. 

Voor iedere lijn is een werktuigkundige, met 800 th. (1 440 gl.) 
bezoldiging. 

De kantonniers cn baanwachters ontvangen 10 pr. th. (18 gl.) 
per jaar en per pr. mijl (7500 cl) voor de onder hunne bewaking 
gestelde lijn. 

B I J L A G E X V l l I 

RAPPORT OVER DF: VKUSCHI M.EXD?: S O O R T K X VAX STKENKOÏ.EN , GK-

UHUIKT IN M: MAANDEN JIJTJJ , AUGUSTUS KN SKRTKMUER 1852 , 

0 E I ) U R J : N I ) E EENE KETS VAN ZIJNER MAJESTEIT STOOM-

SCHIP BORNEO, NAAR BORNEO, EANOS BE OOSTKUST 

E.V TKRUC. NAAR BATAVFA, IN VEKOEI.IJKING 

MET ENFÏKESCIIE KOI.EN VAN NEW-CABT'LE. 

Dc steenkolen, uit dc mijn Oranjc-Nassau van Pangaron, in 

Juli j tc Danjer-Massing geladen, branden vrij vlug met eene goede 

vlamlengte, geven een middelmatigen rook, bakken in het geheel 

niet, liggen echter niet zoo als de engelschc kolen (te Onrust 

geladen) op de roosters te glocijen, maar verteren dadelijk tot 

asch, waardoor de roosters spoedig vol asch komen en veel bet 

goede trekken der vuren belet wordt, waarom men dikwijls de 

vuren n\oet ophaken cn schoonmaken cn dit bij stoken van stoom 

van )joogc spanning zeer veel werk zal geven. Met cenigc meerdere 

moeite (veroorzaakt door de vele asch) dan bij het gebruik der 

engelschc koude men goed stoom houden, dc stoomdruk 8 pond 

en 20 a 21 wielomweutclingen met de machines, smoorklep opeu. 

Het meerdere verbruik daii van de engelschc per wacht (4 uur) 

was bijna niet noemenswaardig; hunne kleur is blaauwachtig zwart; 

zij vcrtoonen, stuk geslagen, op de breuk, eenige glinsterende 

kristallen en soms ook leiachtige scliilfers met kleine'doorlooj ende 

witte aderen; zij zijn niet zoo grof van oppervlakte als en minder 

broos dan de engclsche; bij het doorval in de aschplaat is weinig 

of geenc brandbare coke, veel klei- cn kalkachtige stukken en 

.schilfers en eene witte fijne asch; de hoeveelheid asch per wacht 

is ongeveer 34 pGt. der opgeworpene kolen. 

i2:; 

IJe door ons zelf gegravenc steenkolen, welke zich aan den 

zuidkant der rivier Dondang (een zijtak der Kotty-rivier) beviii-

den en zich uitstrekken met een rug of rif, uit de rivier op-

rijzende landwaarts in van het 'N. t. W. naar het Z. t. O . , tot 

op omtrent 100 ellen van het strand (den verderen afstand of loop 

konden wij niet nagaan wegens dc vele aarde van het verdere land-

waarts in opgaande terrein, waaronder do kolenaar zich verloor.) 

Deze rug of ader heeft op sommige plaatsen ccne breedte vau 

ongeveer 20 el, dit gemeten op eene plaats, waar aan dc oostzijde 

der ader een beekje stroomt en aan de zuidzijde eene glooijing 

is en de kolen in den dag uitkomen; dc diepte of dikte beneden 

den beganen grond ŵ as ook niet te bepalen daar men, na reeds 2 cl 

diep gegraven te hebben, nog steeds stuitte op cenc harde opj)cr-

vlakte cn daar het dieper graven verhinderd werd door het inko-

mende water. 

I n deze massa (brcedc ader) liggen de kolen geregeld als kleinere 

ader naast en op elkander, of liever deze 20 el breede ader bestaat 

uit een aantal kleinere aderen, die naast cn op elkander liggen, 

gescheiden door dunnere cn dikkere aardlagen, welke ook soms dic 

kolenaderen dwars doorsnijden; zulk eene kolenader is weder door-

sneden met verscheidene kleinere aderen, van verschillende stoffen , 

Roms hard doch meest uit eene witte olieachtige klei die cr bij 

het uitbreken tusschen uitvloeide. Zij gelijkt in dc dwarsdoorsnc(U^n 

naar cenen regthoek; men heeft er van verschillende afmetingen, 
gemiddeld is zij 1 el hoog, eiv 0.6 cl breed, 

iVa het wegruimen der aarde op den beganen grond hadden dr. 

eerst gegraven kolen veel van veen; dc oppervlakte was min of 

meer zaciit, docli allengs harder wordende, aan den ouderkant hard , 

ook hadden zij bij het verbranden in dc opene lucht veel van 

turf; dc kleur is bruin vaal zwart; zij zijn veel minder broos dan 

de engclsche cn ook die van Pengaron; op dc breuk geven zij nict 

dic glinsterende kristallen, maar breken bijna rcgt door met som-

mige uitstekende doffe hoeken en soms met leiachtige schilfers. 

Bij het gebruik gedurende het stoomen hadden wij veel uioeite 

niet alleen om stoom te krijgen maar ook om dien te behouden 

en het gaf veel werk aan de stokers, door het nagenoeg ono])hou-

delijk opwerpen, l ie t aanleggen der vuren moest met de engelschc 

kolen geschieden; zoodra deze goed brandende waren kon men 

Verder met de aan de Dondang gegravenc opstoken en de vuren 

onderhouden en wij behielden dan met geopende smoorklep 

gemiddeld 3 pond stoomdruk en maakten 12 of 13 wielom wente-

lingen. Zij gloeijen niet, doch smeulen met een korte ligtc vlam 

<in een bijna onzigtbaren rook in de rondte weg en wanneer men 

7.e beweegt laat het vuur los en verspreidt het zich in vonken; zij 

bakken in het minst niet aan elkander, laten eene witte asch nu 

die van turf en hout , en geven geen zoogenaamde slakken , 
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noch blccncn of coke. Het verbruik der engelsche koien in hel uur ̂  

was gemiddeld 710 pond en vau die van Dondang 1000 pond, dus 

staan zij in verbruik tot elkander als 2 : 3 ; doch bij de engelsche 

kon nuiu den stoomdruk tot op 8 pond cn hoogcr brengen met eene 

geopende smoorklej) en 20 a 21 wielomwentelingen, terwijl men dan 

met de IJondangsche niet hoogcr stoom koude krijgen dan hiervoren 

reeds gezegd is; hunne aach bedraagt 12 pCt. der opgeworpen kolen. 

De kolen in het rijk van Barrow voldoen zeer wel (de uitkomst 

zoude gunstiger geweest z i jn , indien de kolen droog, met niet 

zooveel gruis en vooral met minder aarde of slijk waren aan 

boord gekomen). Zij bezitten niet die sporen van het houtweefsel 

als die van Dondang, zijn ook niet zoo vast, maar harder en broozer, 

liebbeu ook niet dien bruinachtigen gloed op de breuk, doch zijn 

blaauwachtig donker zwart, zeer glanzig, met eenige kristallen en 

naaldachtige schilfers afbrekende. Zij zijn uitwendig bedekt met 

diezelfde witte olieachtige klei , die cr ook met dunne aren doorheen 

loojït, als de Dondangsche en die vau Bengaron, cn omzigtig 

geslagen breken zij daar af, waar deze stof zich bevindt. Aanvan-

kelijk branden zij niet zoo snel als dic van Pengaron, doch 

gloeijen veel meer dan deze, geven eene middelmatige vlamlengtc 

met bijna onzigtbaren rook, zonder neiging tot aanbakking, l le t 

verbruik in het uur bedroeg gemiddeld 770 ncderl. pond, men 

hield daarmede den stoomdruk op 7 ])oml, terwijl de smoorklep 

"/u g^o])end was en wij 17 of 18 wielomwentelingen maakten; dc 

hoeveelheid asch bedroeg 10 pCt. der opgeworpene kolen; zij 

was donkerder dan die der Dondangsche en doornumgd met kleinere 

.^inlels (doorval); zij laten even als de engelsche kolen eenig/i 

slakken op de roosters na. 

Op de terugreis van de Kotty naar Banjer Massing verstook-

ten wij de Dondang-steenkolen vermengd met engelsche koleii 

e/i behielden alsdan den stoommeter op 5 en O poiul, terwijl dc 

smoorklep geopeiul was en wij 15 en 10 wielomwentelingen. 

)r)aakten; het verbruik bedroeg per wacht gemiddeld 3 000 ponden 

waarvan 3 000 ponden Doiulangschc cn 000 ponden Engelsche, 

dus Vó Engelsche en VÖ Dondajigschc. 

De laatst (8 September 1852) tc Banjcr-Massing geladene kolen, 

welke 20 el dieper gegraven zijn dan de eerste, voldoen zeer 

goed en kunnen jiaar miijn gevoelen met de Engelsche kolen welke 

aan boord waren (deze Engelsche kolen van New-Castle kunnen 

gehouden worden tot de middelmatige soort te behooren) wedijveren. 

(Tedurende den terngtogt van Banjer-Massing tot op deze reede 

Jn'elden wij, daar de ketel niet toelaat den stoom tot op 10 pond 

te brengen, met gewoon en gemakkelijk stoken den stoommeter op 

8 pond , terwijl de smoorklep open was en wij 19 of 20 wielom-

wentelingen maakten; w^aarbij men in aanmerking moet nemen het 

.^liuixercn van het schip en de mocijelijke zee op deze terugreis. 
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waardoor de machines onregelmatig, dan snel, ilan langzaam, werk-

ten en een paar slagen minder deden. 

De kleur dezer laatste kolen verschilt weinig van die der En-

gelsche en wanneer zij met deze zijn dooreen gemengd, is het 

moeijelijk ze te onderkennen; op den hoop gezien of tot poeder 

gemaakt zijnde waren zij iets donkerder. Zij vertooneu stuk ge-

slagen op de breuk dezelfde glinsterende kristallen en over het 

geheel zijn ze glanziger en niet zoo grof van stuk; zij oritbranden 

zeer vlug en gemakkelijk met een knetterend geluid en onder het 

branden breken zij open, geven eene goede uitgebreide witte vlam 

met een meer dan middelmatigen rook. Even als bij de Engelsche 

kolen, slaat ook bij deze eene vlam van eene lengte van ongeveer 

eene el uit den schoorsteen; hoewel zij niet aau elkander bakken, 

zijn zij goed voor de smederij, even als de aau boord zijnde En-

gelsche kolen; die van Dondang kunnen daartoe in het geheel 

niet gebruikt worden. 

Het verbruik iji den stoomketel per uur bedroeg gemiddeld 700 

pond, dus iets minder dan dat van de Engelsche. Zij lieten een 

lijne cn witte asch na , doormengd met kleine stukjes coke 

(doorval) en eenige Avitte schilfers in de aschplaats en op de 

roosters met de beginsels van slakken, waardoor men de vuren 

tweemaal in het etmaal moet schoonmaken, iets wat bij het stoken 

met Engelsche kolen ook plaats heeft en wat het laatste betreft 

zelfs moeijelijker, daar deze minder losse asch doch veel meor 

groote en vaste slakken of sintels nalaten. 

Het verschil in soortelijk gewigt van al de bovengenoemde 

kolen wordt in dc volgende tafel opgegeven; men stookte stukken 

van verschillende grootte; wij bevonden ons toen in het rivier-

water van Banjer-Massing, hebbende men eene temperatuur van 

ongeveer 83® Pahrenheit. 

Soorten van kolen. 

In gewigt 

als dat va/i 

water 1 is. 

I 

Enscelsche kolen van Xew-Castle, Greladen te ! O i 
Onrust . . . ; 

Borneokolen van Pengaron uit de mijn Oranje 

Nassau (geladen in Jul i j 1852 te Banjer-Massing.) 

Borneokolen aan den zuidkant der Dondang-

rivier (een zijtak der Kottyrivier) 

Borneokolen van Barrov/ (deze kolen knappen, 

nat zijnde) 

Borneokolen van Pengaron doch 20 cl dieper 

gegraven dan de bovenste en geladen in Sep-

tember 1852 tp Banjer-Massing 

1.2S0 

1.235 

1.245. 

1.20 

1.200 



L'it hel hiervuKüi uieciegedeeUle eii uil ile/.e tafel blijkt, dat dr 
laatstii koleu vau Peugarou geenszins minder dan de Engelsche 
kolen zi jn, zoo wel iiA soortelijk gewigt als in voordeelig ge-
bruik, zooilat men hieruit het besluit zou kunnen trekken, dat 
men betrekkelijk meer van de Peugaronsche kolen zou kunneu 
laden, dan van de Ihigelsche, die wij aan boord hadden, on 
welke, gelijk gemeld is, tot de middelmatige soort van Xew-
O.tsde behooren. 

Aan boord van Z- Af. stoomschip Borneit. 
ter rcede Batavia, 8e})tcmber 185-2. 

De Machinist der eerste klasse bij 's Ptijks 
sloomvaartdieust. 

L . T ' . V V N J )K W A T F J U X O 

VEP iGADER ING 

V A N H E T K O N I X K ï ^ I J K I N S T I T U U T V A N I N G E N I E U R S , GE IFO I JDEN 

I N U E T L O K A A L V A N D E K O N I N K L I J K E A K A D E M Î E TB ÜEI.VT , 

OP D I N G S D A G D E N A V U I L 1 8 5 3 . 

Tegenwoordig: E. W . Conrad, president; G. Simons, Staring, 

Storm Euysing, van der Kun en van i leurs, leden van den raad; 

dc leden: Adriani, Eleekrode, Delprat, I t z , Keurenaer, Lobatto, 

iMichaelis, Overduyji, A. C. lieuther, llcuvekamp, Koest, Schmitz, 

Schretlen, Storm van 'sGravesandc cn Wenckebach; benevens de 

buitengewone leden: van Diesen, van der Schalk, J . van der Toorn , 

Wagtho en Wolterbeek. 

De notulen van de vorige vergadering, van den Ecbruarij, 

worden gelezen en goedgekeurd. 

Sedert die verradering is door het Instituut ten geschenke ont-
vangen : 

a. Van Zijne Majesteit den Deschermheer: 
Statistiek van den kandel en de scheepvaart van het Koningrijk 

der Nederlanden, over het jaar 1851. 

h. Van den ]Minister van Oorlog: 
Lijst van hoekwerkeii, brochnres, enzv., v^elke na het afdrvkkeu 

van den catalogus der bibliotheek van het J)eparte>nent van Oorlog, 

in de laatste zes maanden van het afgeloopen jaar, ivederom ter 

dienste derzelve zijn aangeschaft of daarin ontvangen. 

c. Van den Minister van Dinneulandsche Zaken: 
1. Verslag aan den Koning, over de openbare xverken in de jaren 

1850 lot 185̂ 5. 

2. Kaart der hoofdrivieren van het R i j k , i X ^ Boven-Maas ^ 

blad n^ 7 Maaseifck, n^ 8 Stevemveerd, n". 13 Fe/z/o en supjile-

mentl)lad tot n'\ O Hoermond. 
d. Van den Minister vau Koloniën: 
Kaart van het govvernenient van Suniatrds westkust, in twee 

bladen, d')or L. W. Ikijeainek, op schaal van 1 : 500 UOO. 
9 
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c. Van tic coininissiü voor dc geologische kaart vau Nederland . 

Rapport mr les rccherc/ies yéolofjiqnes, cxccutêes par ordre du 

(jouverne77ie7il, ])e7ida7it Va7ittco 1852 , dans la Néerlande, 

f. Vau dc directie der Vereeniging voor Volksvlijt: 

Prospectus en reglement der Vereeniging voor Volksvlijt. 
fj. Van hot Amstcrdamsch departement der Nederlandsche Maat-

schappij ter bevordering van Nijverheid: 

Het eerste deel, 1®'® stuk (tweede reeks) van Ixoitijdschrlft der 
Maatsckappij. 

h. Van liet lionorair lid R i j k : 

liet bestuur der marine nader toejelicht en in verha7ul beschouwd 
met het al(je7nee7i verslag va7i eene sjjeciale co77i?ni^sie, uitgebragt 
in Augustus 1852 , door J . C. Ki jk . 

i, A'an het lid Jhr. Merkes van Gendt: 

1. Project van eene schutsluis en twee bijsluizen, op de Lek 
bij Krini])cn. 

2. Teekening van een mortelmolen, gebruikt bij dc groote vesting-
werken te Bergen iu 'HcMegonwen, 1810—1823. 

3. Plan cn opstand van het bagger werktuig van JJ/r/^^^fr ,̂ 1750, 

4. Schets van eene, grootendcels uit ijzer beslaande, wipbrug, 
bij vestingpoorten ol' elders tc gebruiken. 

5. Twee brieven van wijlen J , IL Graaf van Itechteren met 
eenige door hem opgestelde bcschouwiiigen omtrent het doel en dc 
geschiktste wijze van ontledijjg der werkzaamheden, die aan dc 
rivier-commissie zijn opgedragen. 

0. Twee brochures, van C. liedelijkheid cn Ilenaud Blanchet 

rakende dc droogmaking van het Ilaarlemmermecr en daarmede in 
verband staande aangelegenheden. 

k. Van het lid Buys Ballot: 

Begi7isele?i C7i gronden der Meetkunde. Handleiding bij Hooger 

onderwijs. Door Dr. C. I I . D. j)uya Ballot. 

L Van liet lid Koenen: 

Voorlezinge7i over de geschiedenis des Nederlandschen handels. 

m. \ci\i het lid Porstner van Dambenov: 

Album dl genimc Architettoniche, door den lieer Nobile Antonic 
Barbaro; 5̂ ® en deel. 

n. Van liet lid F. AV. Conrad: 
1. Verslag 07ntrenó den ijzeren spoorweg, 1 8 5 2 . 
2 . Verslag o'/ntrent de geldmiddcle7h vayi de Ilolla^idsche ijzere7i 

spoorioegraaatschappjij, ovcr het exploitatiejaar 1852. 

0. Van den heer van 't llaaJF: 

Tijdschrift voor de7i handwerks7)7an m het fabrijkweze7i in Neder-
land, deel, n^ 3. 

1. De voorzitter herinnert, dat in dc vergadering van September 

des vorigen jaars cene mededeeling is gedaan omtrent het ontwerp 

U 

tot iict liouden ccner tentoonstelling van teckeningen en modellen, 

bij gclegenlieid van de aanstaande vergadering van Juni j ( i ) . 

De vergailering heeft zich toen met dc lioofdgedachte vcrecnigd 

vi\ de raad van bestuur nam op zich, dc zaak verder te behartigen. 

Men heeft die dan ook natler overwogen, doch de raad moet tot 

zijn leedwezen berigten, dat zijne leden, door menigvuldige be-

roepsbezigheden, zijn belemmerd iu de ontwikkeling van het ont-

werp, zoodat die niet genoeg gevorderd is om dc zaak bij de aan-

staande vergadcïring voortgang tc kunnen doen hebben. 

Terwijl dan de raad gedwongen is tot uitstel, hoo])t hij later 

op dit onderwerp terug te komen, zoodra men daarmede genoeg 

gevorderd zal zijn om, met gegrond vertrouwen, misscliien in het 

volgend jaar, een welslagen te kunnen verwachten. 

2. Ten aanzien van de uit tc schrijven prijsvraag ovcr dc doorgraving 
van Holland op het smalst, waarvoor een prijs van duizend gulden 
wordt uitgeloofd, deelt rle voorzitter mede, dat het jn-ogramma, in 
vier talen o])gcsleld, gereed ligt. De raad heeft het wenschelijk 
geacht, de ju'ijsvraag uit te schrijven met voorkennis en goedkeu-
ring van deu g(;meenteraad van Amsterdam. ()j) dc deswege aan het 
best^uur van die stad gerigte vraag, is ten antwoord ontvangen, 
dat men dc jiogingcn van het Instituut toejuicht cn de zaak oj) 
geencrlei wijze wenschte oj) te houden, doch ccr.st ecu meer bepaald 
antw()ord kon geven, nadat het advies cener kommissie zoude zijn 
ingewonnen, die ovcr de bestaande ontwerpen en over het voorstel 
van het Instituut verslag zal uitbrengen. 

I n dc vergadering van den gemeenteraad van Amsterdam, van 
den April jl . is deswege liet volgende verhandeld: 

//De vo(n'zitter berigt de ontvangst van de volgende stukken: 

post al ia; 

/dj. Missive van den raad van bestuur van het koninklijk tn-

//stituut van Ingenieurs, houdende mededeeling dat, ten eindt^ to 

^gemoet tc komen aan het groote bezwaar van tijd cn geld, vcr-

//bonden aan tic doorgraving van Holland op zijn smalst (omtrent 

//welke aangelegenheid aan de steilelijke regering van Amst(;rdam 

//dank wordt gezegd , voor het uitvoerig cn belangrijk verslag to 

//dier zake door hare tusschenkomst floor de daartoe benoemde 

//kommissie uitgebragt), een lid van het Instituut dc som van 

//duizend gulden heeft beschikbaar gesteld tot het uitschrijven cener 

/'prijsvraag, waarbij die som als belooning W(n'dt uitgeloofd aan 

//den ontwcr])nr van het best gekeurd o plan van ccn kanaal voor 

//grooie schcjicn, tot vereeniging van het IJ met de Zniilerzee, in 

//de rigting van Kolland op zijn smalst, en bij welk ontwerp ge-

i l ) Zw .yo f u l o i , 1 8 5 2 l ï l a d / 5. 
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//noemde bezwaren van tijd cn geld zijn opgelieven ; — verzoekende 
//de raad van bestuur tevens magtiging, in dc prijsvraag tc ver-
zamelden, dat zc geschiedt //met goedkeuring van liet plaatselijk 
//bestuur.// 

//Dc sckretaris geeft lezing van de ontvangen prijsvraag; waarna 
//dc voorzitter mededeelt, dat burgemeester en wethouders, aan 
//wclkc dc missive was gcrigt, na van den iidioud van dat stuk 
//met genoegen te hebben kennis genomen, reeds hebben geant-
//woord, dat zij op het oogcnblik over het verlecncn van dic mag-
//tiging nict kunnen l>cslisscn, daar de zaak zelve nog in handen 
//is van cenc raadskommissie, cn alzoo het nemen van ecu besluit 
//behoort tc worden uitgesteld tot dat het rapport dier kommissie 
//zal zijn uitgebragt. Dc voorzitter voegt daarbij , dat bedoelde kom-
//missic haar ra])port opgemaakt cn hij dit stuk heden voormiddag 
//ontvangen licel't. I n dat rapport ontveinst de kommissie nict , dat 
//dc bezwaren van tijd cn geld gcwigtig zi jn, cn zij meent op dc 
//door burgemeester cn wethouders in hare handen gestelde stukken 
//van het Instituut tc kunnen adviseren, dc behandeling aan tc 
//houden in afwachting van den uitslag dcr prijsvraag. 

//Op voorstel des voorzitters wordt besloten dc ontvangen stukken 
//CU het raj)port iler kommissie ter visie tc leggen, om gezamenlijk 
//in dc cerstvol^c^udc verii-aderini;' tc woorden behandeld. 

O O O 

Zoodra het nader antwoord van burgemeester cn wethouders is 
ingekomen, zal dc prijsvraag wordcii uilgcschrevcn. 

j * ** 1 oo 

Het lid ]\lcrkes van Gendt liccft een opstel ingezonden, over 
dc hoedanigheid, dc menging cn het gebruik dcr metselspecie en 
steencn , bij kelders en andere waterdigtc werken. De voorzitter leest 
den hoofdzakclijkcu inhoud van dit stuk, cn stelt voor, het als bijlage 
tot dc notulen dcr vergadering tc doen afdrukken. Daartoe wordt 
besloten. (Zie 3>ijhago X I X cn plaat V l l l ) , 

4. JIct ontwerp tot een gebouw vcor dc tentoonstelling tc Ba-
tavia, door den iugctiicur Dcelcman vervaardigd, cn door liet lid 
Tromp aangeboden (zie Bijlage X X cn jilaat V I I I ) , wordt door 
dc meeste leden niet gunstig beoordeeld. i\len wil nict beweren dat 
het beneden dc roeping van den ingenieur of architekt zoude zijn, 
ecu gebouw tc ontwerpen, dat voor ccnc bepaalde geringe som 
moet kunnen worden opgetrokken, en toch aan dc behoefte voldoet. 
Men moet echtcr dan ook in den uiterlijken vorm de meeste een-
voudigheid in acht iiemen en gecnc bouw'kunstigc versieringen, 
die tot den tempelbouw^ behooren, voor eene schuur plaatsen. 

Sommige leden uiicn den wensch , dat de oostindischc ingenieurs 
ecnigc bijzonderheden mogtcn mcdcdecleu, wegens het bouwen met 
bamboes cn andere indische materialen. Zulks zoude meer belam?-

stclling vinden dan het ontwerp van een gebouw, dat zoo zeer 

tciren dc rcsrcls dcr schoone bouwkunst zondigt. 

5. l iet lid M. I I . Conrad heeft weder cenc nota met vijf tabellen , 

wegens de waterstanden op de hoofdrivieren in 1852, zamcngestcld. 

Deze stukken worden, als vroegere van gelijken aard, in dc Ver-

kandeUngen medegedeeld. 

6. De minister van binncnlandschc zaken heeft ccnige stalen van 
aberdcensch graniet ingezonden, vergezeld vau een uittreksel uit 
liet verslag van den luitenant ter zcc Jhr. Klerck (zie Bijlage X X I ) . 
Uit de opgaven van de firma ]\I^Donald & Lcslic, tc Abcrdecu, 
door den verslaggever overgelegd, volgt, dat dc prijs van dic steen, 
tc Abcrdecu vrij aan boord, bedraagt: 

Voor stukken van minder dan een ton gewigt, of 13 tcerl. eng. 
voet inhoud, 2 sh. 9 d. per teerk voet; 
• voor stukken van 1 tot 2 ton, 3 sh. G d. per tcerl. voet; 

iijnerc bewerking kost bovendien 10 d. per vicrk. voet; 
minder iijnc O d. per vicrk. voet. 

I n ncderlandschc maat ovcrgebragt, komen deze prijzen tc staan 

als volgt: 

Voor kleinere stukken dan van 0.30 tcerl. cl , 50 gl. dc tcerl. cl; 
voor stukken van 0.36 tot 0.72 tccrk cl, 75 gl. de tcerl. cl; 
voor fijnere bewerking, bovendien, 5.56 gl. dc vicrk. cl, cn 
voor minder fijne 3.33 gl. de vicrk. cl. 
De vergelijking van deze prijzen met hetgeen hier tc lande voor 

gehouwen hardsteen wordt betaald, schijnt het gebruik van dc 
graniet slechts in enkele gevallen tc kunnen toelaten. Schc])cn, dic 
anders ledig uit Schotland naar Nederland komen , zouden dc steen 
met voordeel kuinien laden cn overbrengen. 

7. l i c t lid Chavannes heeft zich in den afgeloopen winter belast 

met het opmaken van het verslag van dc lessen, over dc vervaar-

diging van gcvcrwdc stoifen, door den heer Bersoz aan het Coii-

scrvatoire des arts et métiers tc Darijs gegeven. 1 let eerste gedeelte 

van dien arbeid is in cenigc nummers van den Mo^iitevr Tndustriel 

opgenomen. Een enkel hoofdstuk daarvan, bctrcllcnde meekrap-

bereiding , scheen meer bijzonder do aandacht van Nederlanders tc 

moeten trekken. l Ict lid Chavannes heeft dit gedeelte in het ncdcr-

duitsch bewerkt, cn tevens dc verschencn nummers van den Mo-

uiteur overgelegd. 

Op het voorstel van den president wordt besloten het stuk over 

den meekrap tc doen afdrukken (zie Bijlage X X I 1 ) cn dc nummer.^ 

van het franschc tijdschrift in dc boekerij van het Instituut t( 

plaatsen. 
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S. Vau (Icu uu'iiistci' vau oorlog is onlvangcu ocnc memorie over 
Jiet gebruik van zeewier (zie Bijlage X X I I I ) . J)e inhoud en bet 
slot va i i dit stuk worden door den voorzitter njedegedeeld. 

Onderscheidene leden voeren het woord over dit onderwerp. ]\Ien 
is vrij algemeen van gevoelen, dat te regt in Noordholland wordt 
voortgegaan met het opruimen of afsteken der wierriemen, omdat 
de voet niet te houden is. l iet toezigt is moeijelijk en het her-
stellen niet zonder bezwaar. JJe wierhoofden te Nieuwediep en tc 
Euimeloord, op Schoklaiul, houden dan ook slechts stand, dewijl 
die met hout bekleed zijn. Op Wieringcn, waar de plant in over-
vloed voorhanden is, gaat men nog voort met wierriemen aan te 
leggen. J)it scliijnt dan ook alleen op zoodanige plaatsen en bij 
uitzoiuleriiiir raadzaam. 

0. Dc voorzitter vertoont eene bronzen gedenkpenning, met het 
borstbeeld van llobert Stcphenson, ter gedachtenis van de stichting 

der Ib'ittanniabrug geslagen. 

10. l iet lid Staring geeft ter bezigtiging een monster van den 
kabel, die voor den onderzecschen telegraaf tusschen de cngelschc 
en nederlandsche kust wordt vervaardigd (zie plaat V l l l ) . 

Terwijl bij den telegraaf tusschen Dover en Calais, en ook bij 
de rivierovergangen hier te lande, de gezamenlijke gcleiddraden in 
eenen enkelen kabel van gegalvaniseerd ijzer besloten zijn, is hier 
voor eiken geleiddraad een afzonderlijke kleine kabel vervaardigd. Op 
dc kusten zullen deze ineengestrengeld eu alzoo gezamenlijk aan 
den wal gebragt worden, l let ko])erdraa(l is, als gewoonlijk, met 
twee lagen gutta-percha bedekt, daarna omwoelt Juct een band, die 
met teer of pek gedrenkt is, cn daaromhencn weder een bekleedsel 
van hennip, en voorts de kabel van gegalvaniseerd ijzer geslagen. 

11. Nadat de vergadering voor een korten tijd geschorst is, 
begeven zich de leden naar de oefen[)laats van de leerliug-telcgra-
iisten van <lcn rijkstelegraaf. Aldaar worden de sgintocstellen, onder 
aanwijzing van het lid \Venckcbac)i, bijgestaan door drie ambte-
naren van den rijkstelegraaf, met veel belangstelling door de leden 

bezii^^tirrd. 

12. l iet lid AVenckehach brengt een stuk van een telegraafkabel 

iev tafel, waarin bij het uitvieren een kinkel gekomen is. Hi j verklaart, 

lioe, door in verkeerde rigting tc vieren, de kabel noodzakelijk 

moest onklaar raken. Daar het losgedraaide gedeelte onder water h)g . 

bcDjcrktc men het ongeval niet, dan toen de kinkel met geweid 
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naar boveiv gewonden werd. Dc kabel was gelukkig lang genoeg, 

zoodat men het beschadigde deel heeft kunnen wegzagen, zonder 

tot lasschen te moeten overgaan. 

13. Dc minister van oorlog heeft e e n o p s t e l aangeboden, wegens 

dc herstellingen aan de grondslagen van het bomvrije gebouw in 

het fort K i jkdu in , aan den Helder. 

De uitvoerige teekeningen worden met belangstelling bezigtigd. 

De stukken zullen in handen eener kommissie w o r d e n gesteld, ten 

einde te kunnen beslissen over dc opname daarvan in dc Ver/urn-

dolingeii van het Instituut. 

14. Door het lid llayward is ingezonden e ene beschrijving met 

uitvoerige teekeningen van eene zelfregistrerendc peilschaal, door 

het lid C. van der Sterr aan den Helder geplaatst. Deze stukken 

worden met belangstelling bezigtigd, en zullen in de Ver handelingen 

van het Instituut worden opgenomen. 
Onderscheidene leden deelen hunne o p m e r k i n g e n mede, over het 

groote nut van zelfregistrercnde werktuigen in het algemeen, maar 
vooral voor die aan den Helder, alwaar dc gelegenheid bijzonder 
gunstig is , cn dc waarnemingen met buitengewone naauwkeurig-
heid gedaan worden. De zelfregistrercnde w i n d w i j z e r van den Hel-
der is bekend gemaakt in den vierden jaargang der Bomohmdige 
bijdragen, blz. 183. Men hooi)t dat ook van het werktuig, waar-
mede de kracht van den wind wordt gemeten, cenc beschrijving 
en afbeelding zal worden medegedeeld. 

15. Van de leden vnn de Kastecle cn Stieltjes is ontvangen ecu 
uitvoerig verslag van dc reis, door hen naar Erankrijk gedaan, om , 
ten behoeve van dc Ovcrijssclschc kanalen, dc stelsels van beweegbare 
stuwen i)i rivieren te onderzoeken. Dc sekrctaris leest den inhoud 
van dit stuk, om een overzigt te geven van de daarin behandelde 

zaken. ^ • v i 
Het lid Keurenaer wijst op het groote belang, dat dc indische 

im^^cnicurs bij deze soort van werken hebben, en hoopt dat men 

dit in het oog zal houden, wanneer, bij dc verdere bcoordeeling 

van dit stuk , door eene commissie ter sjn^ake mögt worden gebragt, 

of het van genoegzaam algemeen belang is, om geheel in dc Ver-

handelingen te worden opgenomen. 

l ö . De voorzitter verzoekt den sekrctaris dc medcdecling voor te 

lezen van het overlijden van het lid L AV. Conrad (zie Dijlagc X X I V ) . 

II 
I 
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Daarna wordt overgegaan tot het ballottercn der in de vergade-

ring van den lebruarij j l . voorgestelden. De leden van der 

Kun eu Storm Buysing worden tot stemopnemers benoemd, en ver-

kondigen, na volbragten arbeid, dat met algemeene stemmen zijn 

aangenomen, tot gewone leden: W . de AVaal, civielingenieur, te 

Arnhem; 1\ E . van der Made, architekt, te Klundert; A. J . A. 

de Jtosson, ingenieur der klasse van den waterstaat, in Oost-

indie cn E. A, I l a i t ink , kapitein der genie, in Oostindie; en tot 

buitengewone leden: J . M . C. van Wan i ng , civielingenieur, te 

Apeldoorn en E. D. N . vau Deventer, aspirantingenieur van den 

waterstaat, te Gorincliem. 

ES. Om in dc vergadering van Juni j tc worden geballotteerd zijn 

voorgesteld, tot gew^one leden: 1. S. Bretz, opzigter van den water-

staat, der klasse, te Nieuwediep; J .Swerver, opzigter van den 

waterstaat, der klasse, tc Alkmaar; J . E. van den Arend, op-

zigter over de stadswwken, tc Haarlem en J . M. van der ]\Iade, 

civielingenieur, directeur der gasfabriek, tc Dordrecht; en tot 

buitengewone leden: 11. Meijer, o^rzigter vau deu telegraaf van den 

hollandsclicJi spoorweg, te Delft; l i . Kroon, tijdelijk opzigter bij 

den waterstaat, tc Nieuwediep cn A. E. Goudriaan, adsisteut-

ingcnieur der rijkstelegrafen, tc Rotterdam. 

DJ. Dc leden ÄL G. Beijerinck, G. C. Hartz , T. Scheidius cn 

het buitengewoon lid J . E. Beijen hebben te kennen gegeven , van 

het lidmaatschap af tc zien. Volgens eene mededeeling van het 

bestuur der afdeeling Oostelijk-Java, is , reeds voor den aanvang 

van het instituutsjaar 1852/53, overleden het lid W . Keuleman» 

in Oostindie. 

20. Ingevolge artikel 13 van het reglement worden, met het 

volgende instituutsjaar, als gewone leden overgeschreven , dc buiten-

gewone leden: W . E. A. Beijerinck, J . G. van den Berg, A. Gilde-

meester, AV. C. Pasteur, J . W . M. van dc Pol l , L . A. Kcuvens, 

M. J . Schram eu d. van Stralen. 

21. De voorzitter deelt mede, dat , wegens de vele andere bijeen-

komsten van genootschappen en congressen in het midden der maand 

Jun i j , het vervroegen der vergadering met eene week wensc^helijk 

schijnt. Tn het jaarboekje van het Instituut is dan ook reeds de 

vergadering op den ^^unij, in plaats van op den gesteld. 

37 

liebbcn op den Jun i j aanstaande. 

Pe voorzitter vraagt of nog een der aanNvezigen iels heeft voor 

te stellen en sluit daarop de vergadering. 

elezcn CT, goedgekeurd in dc vergadering van Dingsdag, 
Voorg 

den Juni j 1853. 

E. W . OoNllAÜ, 
rresidcnl. 

STARI.SO , 
Sckictfiris. 
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B I J I . A G E X I X . 

(Zie plaat V f l t . ) 

ILUTA OVEU DK HOKDAXIOIIKID, DK MENOEXO KX HET GKBUURK: 

UUII MI:T.SI:I.SPECIK EX STEEXEX IUJ KEI.UEUS EX AXÜEKI: 

U'ATEUUIGTE WEUKEX; BEXEVKN'S EEXIGE IMIOEF-

OXDEKVIXDELUKK VIIAKTIJKEX. 

I . Hoedanigheid. 

De levendige steenkalk, in stukken of kluiten versch aange-

voerd, moet gelijkmatig doorbraml z i jn , tusschen de vingers ge-

wreven. vettig en zaclit oj) het gevoel, met helderen klank en 

zuivere breuk; wordende, liefst niet te lai\g na de branding, in 

eenen grooten vierkanten bak (anders een elfen houten bed vau 

dikke welaanccusluitende drooge deelen op eeu^ steenen vloer) ter 

hoogte vau een u twee palmen aangelegd cn bij hoeveelheden van 

ccn nuul of 100 kop naar den regel gclcscht of gebluscht, dat is, 

door den kalk, nadat men vooraf door proeven het strikt bcnoodigdc 

water tot het lesschcn van cene bepaalde hoeveelheid steenkalk heeft 

leeren keimen, met zooveel regenwater, of zuiver rivierwater 

(anders welwater) herhaaldelijk en langzaam tc begieten, met 

schoppen sterk om tc roeren, dc groote stukken kalksteen klein 

stootcndc cn daarbij telkens alle onbluschbarc, dat is te sterk 

iloorgebrandc en zoogenaamde verglaasde stukkeu kcolasch-sintcls, 

krijt- of mergelkalk of andere ongelijksoortige stoffen af te zon-

deren , totdat dc opbruisching vermindert en de hoeveelheid water 

verbruikt is, die tot de verzadiging van den kalk noodig Avas; 

)noelcnde, indien het kalk van de soort is , namelijk vette kalk, 

na gebluscht te z i jn , 2 tb 
'/s iTiaal uitzetten of deszelfs oorspron-

kelijk volume opleveren, gemeten terstond na het blusschcn en dus 
voor dat het zich in ccn zet, want na eenigeu tijd leggens, zal 
het poeder zich wederom ccnigermatc inklinken. 

De tweede of middelbare kalk zet daarentegen ongeveer l*/^ ii 

l'Vv cti '̂te derde of magere kalksoort, voornamelijk die van 

Doornik en Dasijcles, slechts IV^ maal; wordende naar deze uit-

zettingen de soort van eiken kalk bepaald. 
Dovenstaande manier, namelijk de blussching door begieten (1), is 

ir>j 

die, welke voor mctsclmortels het meest gevolgd wordt, terwijl 

de gegoten kalk, meestal voor witten liaarmortel, alsook tot 

pleister cn voegmortel wordt aangewend. 
De aldus gebluschte steenkalk moet tot een l i jn, wit en zacht 

meel overgegaan zijn en wordt nu niet te spoedig, dat is eerst bin-

nen eene week, gebruikt, ofschoon dit voor waterdigte werken ver-

kieselijk schijnt; men moet hem dekken, opdat niet tc voel 

koolzuur uit de lucht worde aanii:etrokken en voor watcrdiide O ^ «Ĵ  

werken volstrekt geen zand er iu zouile komen, evenmin als in 

dc tras; deze dekking kan voor korten tijd met matten van riet 

of stroo geschieden, terwijl voor längeren tijd de inkuili i ig in 

zandvrijen grond of in gemetselde bakken niet cene laag zuivere 

klei van 2 tot ii palm dikte kan geschieden. Ofschoon het, iu 

het algemeen, verkieselijker is , den Icvendigen kalk kort na 

het branden te blusschcn en te verbruiken, zoo kan dc vette 

( l ) Dc r . u i k s c l i c cn zoo(;cnaamile Maaskallvcn zijn wiflcr van kleur dan dc 
Ooorniksche en leveren meesl.Tl vellen k;dk op , dat is waarvan de hlusschin»; 
'.»P sezegdc wij^re 2 a 3 maal Jict corcjproukclijk volume (jcvcndc, tot cci! 

stijf decf; bereiil. onder water {xoplaalst niet versteent terwijl de Ooornikselnt 
waterkaik, na de biussehinij veelal \ l % ni.ialliet oorspronkelijk volnsne 
opleveil en tot een slijf dee/f bereid oniler waler ijeplaaLst in 4 l\ 8 dajen 
versteent, nnnr gtdaiu; der sterkte. De vell(ï kalken bevnUen veelal slechts 
'1 tot C) (en honderd vreemde .stoffen, terwijl de waterkalken lol 27 ten 
honderd daarvan inbonden, en dns deze laatste» hoewel spoedif^er verstee-
nende, op den dnnr minder jjoed [geacht worden en meer voorzor(;en aan-

(;nande de waterdi(jlheid vorderen. 
De sterke watei kalken , Itï Doornik CancheUcn [[cnaaind , welke even als 

de nia(;ere kalken minder kosten , worden hij voor keur tol liel metselen van 
xware nunen , onder of {gelijk met den {jewonen walerstand , jjf.liriiikt als 
niedo tef,'en het Oj)lrekken der vochten hij nederi(je bodems maar zijn ntinder 
zeker, wanneer men bij nnjren van niet meer dan H sleen dikte eene spoedi(je 
en beslendifje walertliijllieid wenselU te erlai»(;en. 

Dc sefndpkalk komt t;chhisclil van de ovens, hoezeer 0[) dezelfde wijze als 
de steenkalk (jeleschL wordende ; deze (jeeft, tol poeder j;eblvise!it on{;evecr 
2 maal het oorsi>ronkerijke volume en blijkt, ook uil desehniknndi^ye ontledinj; 
lot de vetle kalken te behooren; vereischende eene gelijke hoeveelheid kalk 
als tras of soms ^ à f ^ meer kalk, wanneer de branding? minder dan die 
van den steenkalk is. IX» sohnlpkalk, in belioorlijke evenredi{;heid rnet de 
Dordsche tras veruu»nj;d en bewerkt, heeft {;ecne minder uilkocnsten 
voor waterdi{;le werken opgeleverd, dan inel de beste Lniksche en Doorniksche 
vette sleenkalken , waarvoor trouwens ook de werkzame zanuïnsicllende sloffen 
pleiten; immers de ontliïdinj; onzer slrandsclnil[)en , door John . loont a an , 
dat hij op 100 d(»elefi 55 deelen zuiveren kalk. n,"5 ijzer-oxyde en ma(xnesia, 
1,25 ehloorealeium en 4H deelen koolznnr bevat. De afbraak van vestin^;-
nunen , kasteelen en walerdi/;le werken, ilie eeuwen jjetrotsecrd hebben, doen 
d'ji jNedeilantlsche product, mits helioorlijk ijebruikl en de beslanildeelen toL 
den mortel in (^oede evnnedij;heid neniende, èn voÏ{;ens de ervarin/; èn op 
scheikundij;e {ponden , zelfs boven vele zoo niet alle ile Ihans hi(u' te Lafide 
»gebruikt wordende vreemde kalksoorten den vooikeur verdienen. INlen kan 
(iienaanjjaande ook no^f raadple^jen de Ycrh, over den ScUuljf/uilk, in 
Amsterdam, 1777, bladz. 48-GO. 

De hiikseln; on^jebrande kalksteen, vetten kalk leverende, ]»eval : 52 deelen 
zuiveren kalk; 44,50 deelen koolzuur en water ; 3 deelen kiezelaarde , aluinaarde 
•̂ n ijzer-oxyde en 0,50 deel magnesia. 

De Doorniksche dito kalksteen: 4r) deelen zaiveren kalk, 40doelrn koolzuur 
'?n waler , 11 doelen kiezel- cu aluinaarde, Anlhraeict, Alunia, iNJ-^'iiesia, etc. 
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kalk, na dit Icsschcn, behoorlijk iiigckiiikl, en alzoo tegen de-
lucht beveiligd, jaren daarna nog dicnei\; hij wordt alsdan door 
vele bouwkundigen voor nog beter gehouden, hetwelk zich althans ̂  
wegens dc meer volkoinenc blussching, voor de eerste maanden 
heeft bevestigd, uitgezonderd de waterkalken, welke, op gezegde 
manier gelcscht, veel spoediger moeten gebruikt worden, wijl het 
deeg anders tc veel zoude verliardeïi, 

Is dc kalk voor ecu spoedig mortel maken bestemd, zoo zal 
h i j , na dc blussching, evenwel ten minste nog drie dagen moeten 
bb jven liggen; liij kan, in zoodanig geval in plaats van boven-
genoemde meer zorgvuldige dekking, na dc blussching, voorloopig 
in ccncn nict tc sterk verlichten hoek of hok in de loods, heb-
bende een vloer van hardstecncn plavuizen of van verglaasde tegels, 
opgeborgen, cn met ecu kleed of mat bedekt W'orden. 

i)c Üordschc tras, zijnde de tc Dordrecht iijn gemalen tuf- of 
duifstecn (1), uit dc omstreken van Andcrnach cn het J5röhl-dal aan-
gevoerd, heeft eene graauwachtigc, vaak naar liet grijsgecle of 
geel bruinachtige ovcidiellende kleur, bevat op 100 kop: 52 kop 
kiezelaarde, 21 aluinaarde, 8 ijzer-oxyde, 4 kalk, 6 potasch, soda 
cn magnesia cn !) water. Zij behoort, even als de pouzzolancn, 
tot dc vulkanische of gebrande stollen, welke, als een üjn poeder 
met vetten kalk tot een deeg gemaakt, het mengsel dehocdanig-
lïcden van waterkalk doen verkrijgen. 

Dc ccmcnten, daarentegen, zijn gebrande kalkstoffcn, wclkc tot 
ccn lijn poeder bewxrkt en met w'ater tot een taai deeg gemaakt, 
onder water, na verloop van ecnigen tijd liard worden, cn den 
verkregen zamenbang behouden. 

Er zijn in Engeland cn Italic verscheidene soorten, dic, zonder 

bijvoeging vaii andere stoffen, als metselspecie kumien gebruikt 
worden, welke cemcntstccncn in den ongcbranden staat, van tot 

V4 uit koolzuren kalk, voor Vs uit kiezelaarde eu aluinaarde,enz. 
bestaan. 

Dc Dordschc tras w^ordt onvervalscht, dat is zonder zand of 
poeder van dezelfde kleur, en door bcëcdigdc keurmeesters voor 
echt, cn binnen 'slands gemalen verklaard; wier getuigschriften dc 
verzonden lioevcelhcden vergezcllc]), terwijl zij ook vaak, voor be-
langrijke werken, iu verzegelde ladingen wordt aangevoerd. 

Iktwijfclt men de zuiverheid zoo kan dc tras cenigermatc onder-
zocht worden, door ccnc zekere hoeveelheid met zuiver w âter tc 
mengen cn dit tc laten bezinken, als wanneer dc ongelijksoortige 
deelen zich, tengevolge van hunne verschillende zwaarte, zullen 
afscheiden. Dc vrees voor bijmenging van ongelijksoortige stoifen 

( I ) In (Ie Ordoniuiitic van 2 i Dcc. wordt diYcIve Tras of te Duus-
men genaamd. 
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IS thans aanmerkelijk verdwenen, door den gocdkoopen prij.s van 

de tras, dic nooit op ccn zoo laag standpunt is geweest; tc meer 

daar cr sedert ICüO (1), geen voorbeeld van dit misbruik van 

vertrouwen in Dordrecht bestaat, cn daarvoor is dan ook elders 

bij slechts cenigzins geaccrcditeerdc trasmalcrs of leveranciers geen 

gegronde vrees. 
Dc Dordschc tras cn dc door begieting gcbluschte steenkalk, 

dc beide eenige bcstanddeelcn voor den sterken trasmortel tot 
waterdigtc werken cn kelders, worden vóór hunne vermenging en 
bewerking gezift en daarna nog eens door ccnc Iijnerc zeef, ge-
naamd teems of haren zeef, van alle ongelijksoortige deden eu 
korrels gezuiverd. Dieven dic kalkkorcls daarin, zoo zoude de 
vochtigheid cn dc vorst zc doen opzwellen of uitspringen, althans 
bij voegwerken, cn alzoo nadccling op liet metselwerk werken. Dc 
gaten of jnazcn dcr zeef, hetzij van ijzer- of ander draad, mogen 
daarom nict wijder zijn dan drie Ncd. strcej). 

Dc zifting van den kalk moet echtcr niet dan 2 JI 3 dagen 
na dc blussching geschieden, op dat hij geheel bekoeld zij. 

Dc blussching cn mortel-bcrcidijigcn gcschicdcu altijd in ccnc 
loods om voor regen cn zon beveiligd tc zijn, cji tevens opdat cr 
geenc vreemden stoffen onder vermengd zouden worden. 

IT. Menging. 

Behalve onze uitnemende schulpkalk, wordt ook veelal do 
vette stecnkalk, meestal die van Luik en Doornik, van dc 
beste soort genomen (op laatstgcnocnulc jdaats rendage ge-
naamd) terwijl dc cvcincdige hoeveelheid tot dc vermenging 
eerst na dc blussching cn reiniging, dat is na het ziften, uitge-
meten worden. Dc incest gebruikelijke evenredigheid te Dortlrecht 
voor het beslaan vati den sterken trasmortel, is dan van 100 kop 
{Litre) vau dic kalk op 00 kop Dordschc tras ; hetwelk tevens dc hoe-
veelheid voor een gewoon bed uitmaakt; staande alzoo kalk tot 
tras als 5 tot 3 , terwijl deze evenredigheid elders veelal slechts 
als 1 tot 3 genomen wordt, en dc algemeene voorwaarden daaren-
tegen O deden kalk, tot poeder gebluscht, cn 5 deden tras voor-
schrijven, ccnc bepaling waaraan men zich nict altijd heeft kunnen 
houden, alzoo daarbij nict juist op de soort van kalk is gerekend, 
te meer daar dc eigenschappen der wMtcrkalkcn tijdens 1815 hier tc 

(1) De mecri^enoemdo «OrdoiuiaiUic, in 44 artikelen, op *t van Irns 
«n trasmeters. niUs{;ader.s voor de keunniïoslers en ineltM-s voor dezidv»'» door 
•ïohnn de W i l t uUr.evaardi^d is, in vele opzifjten merkwaardig;; h<^bhende 
zijn oorspronjv' «uithoofde baalsuf;li[;e menschen de Iras met zekoie Lpm-
»nierdaolsche of aridere aaide, allfrhan«!«' ;;rnijf;zan(U vuijünheid, valfche 
»of maUMije veiiuenivl IvaddfMi.» 
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lande nog onvolkomen hekend waren; laatstgenoemde soorten voi-

(leniii ve(;l jneer kalk dan andere stollen; zoo moet bijv^ de selualc 

waterkalk van Doorjiik, zijnde de kalksoort, aldaar in de vorming 

van sterken trasmortel, minstens 1 ^ maal de hoeveelheid van 

Dordsche tras nitmaken. 

Naar eigene ervaring, zoude de menging voor sterken tras-

mortel kunnen genomen worden als volgt: de kalk in gebluschten 

('ïi drooOTU staat toemeten: 

Voor sterken tras van schulj)kalk (1): drie deelen kalk en twee 

deelen Dordsche tras. Voor sterken tras van vetten steenkalk: 

vier deelen kalk cn drie deelen dito tras. Voor sterken tras van 

middelbaren steenkalk: drie deelen kalk cn twee deelen dito tras. 

Voor sterken tras van mageren of schralen steenkalk: zeven deelen 

kalk en vier deelen dito tras. 

Deze bestanddeelen worden droog en zonder schudden gemeten, 

met inhoudsmaten niet diep;ir dan vijf u zes palm, in tegenwoor-

digheid van liem, die met de zorg voor de bereiding der mortcls 

belast is, terwijl de loods, waarin 2 of meer mortel-hokken 

zijn, dagelijks na den alloop van het werk gesloten wordt. 

Ofschoon het bij groote werken toegelaten wortlt, om mortel-

molens te gebruiken, zoo geeft men toch, bij liet metselen van 

volkomen w\atcrdigte werken, de voorkeur aan de bereiding door 

menschen-handen , te meer, daar de deugdzaamheid van eiken mor-

tel van de behoorlijke omw^erking afhangt, waarvoor dus niet Ie 

veel zorg kan worden gedragen. 

Vroeger, en ook volgens de algemeenc voorwaarden, werden 

de mengsels lot sterken tras, zonder bijvoeging van tras, gedu-

rende eenige dagen met kalkbaken of houweelen beslagen en af-

gewreven terwijl de Iras op den dag fier verwerking werd bijge-

voegd, wanneer de geheele massa aiulermaal herbouwd werd; thans 

echter worden vrij algemeen de droogc stollen of poeders van 

kalk eerst wel en lang door elkander gemengd alvorens cr water 

bij tc gieten; men doet dit langzaam, den kalk met de schop 

rondom afstekende en in den kuil met w*ater werpende, zoolang 

lot dat het water bedekt is; vooral daarbij zorg dragende, dat 

dit beslag niet te veel water te gelijk bekome, omdat anders 

de kalkdeeltjes wanneer zij niet door cn door met de tras ver-

; Tj omlo ]>ouwmorslors zicli niot »loor de iLidplijkn vrrsr.hijnselrn van 
hiinhMHlverinogcn en snHlo verst een "nijr molsol-fnor Jels licl)-

IxMulii laloiï inisUMiion • maar tic crvai ïnj; on vtû i hooiden vat» vclo jai on loL 
j;(;noïno[i, liobhon vaak lioweeril t̂ n {gewaarschuwd dal Ijï vooI Iras en 

zand, zoowel de sclnil()kallv als don sl(?onkalk I)edorft, waarom vrooî oi* yooi-
sUu'ken n as van schnlpkalk . <v]> do<'loM solndidcalk jiooil moor dan I i ilool 
Doi'dsehe iras on voor ^̂ ewofion sclinlpkalknioi tol op doeion sehidpk.dk slechts 

dooien zani! {̂ »Mnnuon worden. (Zie meerjfon. }'erh, hijd/. UO—I21i). 
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rnen^rtl z i jn , zich aan elkander zouden zetten en korrels vormen ; 

vervolgens wordt dit mengsel bebouwd en omgezet, cn telkens, 

naar mate dat liet water in den kalk trekt, giet men cr bij kleine 

hoeveelheden nieuw bi j ; bij elke gieting den kalk omzettende of 

doorbouwende, cn met het platte van de schop afkloppende, ten 

einde de korrels wxg te nemen; — waarna men het mengsel op 

eenen hoop plaatst en het nogmaals, zoo als de werklieden het noemen, 

moet hlemmen of vUjme7i, tot dat geen der zamcnstellendc deelen 

meer onvermengd te onderscheiden is, cn dat men een stijf, ge-

lijkmatig en bewerkbaar deeg of brij bekomt, dat even als mastiek 

opgezet kan worden, en b^evindt men bij het afsteken, dat de 

bestanddeelen in dezen mortel niet volkomen gelijkslachtig ver-

mengd zi jn , of zich nog witte strepen daarin voordoen, zoomoet 

hij lierbouwd worden, door bijvoeging van een weinig water of 

door slechts de kalkhouw in het water te steken, waardoor hij 

eindelijk, bij de noodige vastheid, in de gladde doorsnede, eene 

gelijke kleur verkrijgt. — Evenw^el mag het mengsel, naarmate 

dc aard van den metselsteen harder of zachter is, w êl iets stijver (1) 

of dunner zi jn, met opzigt lot het saizoen; ook neemt men, 

in het najaar, de specie, ter behoeding tegen de vorst, wel 

eens iets drooger, doch dit moet zoo veel mogelijk vermeden 

worden, omdat hierbij cenc minder volkomen vereeniging w'ordt 

verkregen. 

Men laat den beslagen hoop of het trasdecg gew^oonlijk tot den 

volgcridcn dag leggen, en dan wordt het nogmaals omgezet, waartoe 

de houw wederom bevochtigd wordt, zonder dat cr eenig water 

of traspoeder meer wordt bijgevoegd. Men kan de al of niet spoedige 

versteening beproeven door de bekende manieren van Treussart en 

Vicat , of wel, men kan cr een glas mede vullen, dit dadelijk onder 

w\ater zetten en dan van zes tot zes uren de verharding met den 

vinger onderzoeken; anders ook door dc bekende proefnaald (zijnde 

eene stalen stift, lang 1 palm, van 0,0012 ned. cl middellijn, aan 

het eene einde haaks afgcvcild, eu aan het andere belast met een 

gewigt van dertig ned. lood) cr op te stellen , terwijl het oogen-

blik waanneer de naald niet meer in het deeg zakt, gerekend 

wordt, dat der versteening van den mortel te zijn. 

Dc hierboven beschreven sterke trasmortel is een der krachtigste, 

dat is meest bindende en tevens sterk vcrsteencnde — van alle 

tot nu toe bekende, daar reeds weinige dagen na zijn gebruik dc 

versteening onder water plaats grijpt. Zelfs de nog niet vcrmet-

selde sterke tras wordt in drooge jaargetijde;!, niettegenstaande dc 

( l ) Een Ie stijf beslag iTceft annleidin^T lot ruwe voeden en eene trapje ver-
steenjn^;, terwijl een Le dun heslaj^ . door het drukken der steenen, (e vr^ l̂ 
wofT loopt en fjeene (;enoe[;7nine verl)indin(^ daarslell. 
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watniakiiig, reeds in O tot 9 uur hard en stijl'. Evenwel moet 

hier de reeds elders gemaakte opmerking herhaald worden //dat de 

evenred ighe id , bij welke de mortel in zich zelf de grootste hard-

heid erlangen kan, misschien ook niet juist de meest geschiktste 

is, ter bevordering van de kracht vau zamenhang met de materialen, 

welke dc mortel bestemd is tot een geheel te verbinden, en dat 

mitsdien: terwijl de mortels zeldzaam anders dan met zoodanig 

doel worden gebezigd, de opgegevene evenredigheid i nde praktijk 

voor wijzigingen vatbaar moet worden geacht, naar gelang van de 

bijzondere bestemming der mortels en der materialen, waarover men 

kan beschikken.// 
i\Ioet het absolute weerstandsvermogen, door van centrekking, 

na verloop van cenen zekeren t i jd , van losse steenen, paarsgewijze 

aaneengemetseld, bepaald worden, dan blijkt uit vele genomen 

proeven, dat dit vermogen aanmerkelijk, ja regelmatig vermindert, 

bij het verschralen en oud worden der specie, waarom dan ook de 

schrale, hoezeer minder kostbare, mortelvermenging naar Vicat , 

die al te weinig kalk gebruikt, niet aan te raden is ; blijkende het 

reeds bij eene afbraak, na niet zeer langen duur, dat zoodanige 

morlels verarmen, of wel, ofschoon zij voor het oogenblik zeer 

goed versteencn, er na verloop van eenige jaren geen zeer groote 

zamenhang meer met dc steenen erlangd wordt, vaak naar steen op 

steen gelijkende; terwijl dien zamenhang door eene kleine overmaat 

van kalk bevorderd wordt, doordien de vastgrijpende vochten van 

den kalk meer in de poriën der steenen indringen, in plaats van 

door het tras opgezogen te worden. I n het algemeen zullen de 

evenredigheden ook eenige wijziging dienen te ondergaan, naar 

den aard van het metselwerk cn de grondsoort: zoo vordert een 

muur op cenen moerassigen grond vetter mortel dan die, welke op 

een kleigroïid staat, eu een muur op eenen brakken grond meer, 

dan die op cenen zoeten grond; terwijl ook de verschillende jaar-

^»•etijdcu hierbij in aanmerking kunnen komen. Schrale mengsels 

zijn' alleen op drooge gronden en voor binnenmuren te gebruiken 

cn hebben vaak niet aan de verwachting voldaan. Zoowel de sterke 

als andere trasmortels worden gewoonlijk binnen de 21 uren, na 

de bijvoeging vau de tras, verwerkt eu mag het beslag voor ster-

ken trasmortel, waarbij de vette steen- of schulpkalk gebruikt is, 

althans na reeds voor de tweede maal bewerkt te z i jn , niet ouder 

dan drie etmalen wezen, cn is anders, wegens krachtverlies, niet 

meer voor waterdigte werken geschikt te achten. 

Daar de gebluschtc kalk, bij de vermenging met tras, enz., ter 

bereiding der mortels, eene inklinking of inkrimping ondergaat, 

doet zufks ook den prijs der teerl. el rijzen, met betrekking tot 

den prijs van ieder der bestanddeeleu van de mortels. 

Gewôoidijk berekent men hoeveel beslag er voor een of twee 

volgeiule dagen noodig zal zijn , alvorens men ni(iuwr bedden aanlegt. 

Aiogt cr overblijven, zoo moet het den volgenden dag, zonder 

water, weder behoorlijk doorgewerkt wonlen; het verkrijgt alsdan 

dc geschiktheid tot het metselen terug, doch is nimmer zoo goed, 

cn ook niet zoo taai eu gedwee als wanneer het versch is. 

Tot een gewoon bed van 100 kop gebluschten steenkalk en 60 a 75 

kop Dordsche tras, is tot de algeheelc bouwing 2 uren benoodigd 

en ongeveer 2 gewone emmers water. 

Bij de bereiding van sterkeu trasmortel voor volkomen water-

digte werken, moeten de kalkbouwers hunne schoenen of klompen 

door daartoe voorhanden stoilc sloffen vervangen, ten einde zeker 

te z i jn , dat in het metseldeeg volstrekt geen zand, aarde of an-

dere vreemde stoffen aangevoerd worden, terwijl de vloer voor het 

aanleggen van een nieuw bed telkens goed schoongemaakt moet 

worden. 

111. Gebruik der metselspecie oi der steenen, voornamelijk 

bij regenbakken: 

Dc grondslag, door de beoordeeling van deskundigen, of bij 

naboring, onderzocht hebbende, zorgt men naast den kelder een 

hulpgat te graven, om het water uit te pompen. 

IJ et metselwerk der grondmuren of fundamenten aa, van beste 

harde klinkers (vooraf in water verzadigd), wordt gewoonlijk 

wederzijds minstens ecu' halvcn steen breeder aangelegd, (1) dan 

dc dikte der zoogenaamde kastmuren gg, hoog O'^'.S^ tot , 

waarvan de bovenste vier platte lagen cc, van beste, te voren stuk 

voor stuk beproefde regenbakklinkcrs, genomen worden of ook 

vaak oiuler den vloer, tegen het opdringen van het water cn lot 

regelmatige dragt, in plaats van doorloopend waterpas metselwerk, 

twee, in omgekcerden z in , gemetselde halve steens aardbogen d Q.\\f, 

hebbciule ongeveer O^^OS tot O^^.l tot peil, mede van beproefde 

regenbakklinkcrs eu in sterkeu trasmortel gemetseld; alsdan do 

gedeelten b, e, h , h met leemklei aanvullende. Daar nu de kast-

muren g g O of meer steen tot dikte bekomen , naar gelang der 

inwendige breedte of spanning en hoogte van den kelder, mede 

van regenbakklinkers in sterken tras gemetseld, zoo zal dc aanleg 

der grondmuren minstens van 3 tot 4 of meer steenen moeten zijn. 

(1) De houten fiuukM'inj;, zoo hcnoodifijd, heslenilij» ondor den nevvoiien 
wnterslnnd komende, Ueslaal f^emeerdijk uit een looslerwerk van dennen 
kespp.n of s)ikhoulen /Avaar O-^Mr) luj luct over kruis f;elende en op 
onffeveer V3 inrjelaten dito iil>hen zandstrookcn, zwaar als voren, op de 
krnisen ann de Ivespen inel een* zwaren nnfjel verbonden ; midden op niid(ien 
O'̂ '̂.SO. mei twee dennen pUUen lol lusschen aanvullinf; des vloers, zwaar O'».04 
bij , moelende oni nolvinf^en en scheuren in het fundament en \h»er, 
door hel zwellen der planken te voorkomen, met lusschenruinUen van 3 duiiu 
ijeh'gd en op t'lke keep tnel U nagels hevesliRd worden, 

10 
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Tot clou vloer rakelings rnet den tv/eeden of bovensten aardboog tc 
gebruiken, twee platte elkander kruisende lagen i i , regenbakklinlfers 
in sterken tras cji daarover eene platte laag k van verglaasde en 
bevorens, stuk voor stuk, beproefde tegels van 0«MS tot in 

\ vierkant (1) in sterken tras, en twee klamplagen I I van dito 
tegels in dezelfde specie. 

De staande buitenvlakken der grondmuren benevens de buiten-
vlakken der kastmuren worden, na bevochtiging, met eenen tras-
rok van ten minste een duim dikte overdekt, en na eenige dagen 
met zand, of nog beter met eene laag leemklei aangevuld, alvoi^ns 
de aanaarding plaats hebbe» (Jnder den aanleg der grondmuren 
brengt men mede eene laag zuiver zand of leemklei, ter hoogte 
van ongeveer eenen palm, aan. AVanneer de grond- en kastmuil»n 
a c en y g benevens dc halvesteens rollagen en y'afgemetseld 
z i jn , wordt veelal de vloer des kelders reeds op 'zekere ]ioo<̂ t̂e 
onder water gezet cn in dezen toestand minstens 4 dagen gelaten, 
waarna het water cr weder uitgepompt wordt; hij moet alsdan in 
dezen toestand reeds waterdigt zijn. Eerst hierna hebben de aan-
vullingen k k met leemklei plaats en daarna de beide elkander krui-
sende platte lagen van regenbakklinkers i i iji sterken tras en 
eindelijk de platte laag verglaasde vloertegels k , met dc twee 
klamplagen I I , van dito tegels, mede in sterken tras. 

In ])laats van de enkele staande klamplagen I I werden vro^'-er 
twee elkander kruisende klamplagen van regenbakklinkers in sterken 
trasmortel gemetseld (2), \vederzijds nit d'e iioeken aanvangende en 
schuins oploopende; maar dan waren de kastmuren gg ook meestal 
slechts van gewone vlakke klinkers in basterd trasinortel gemet-
seld, terwijl men het thans beter cn tevens betrekkelijk niet aan-
merkelijk duurder acht, deze kastmuren dadelijk geheel met rĉ '-en-
bakklinkers in sterken trasmortel te metselen en zich dan ook 
met cene enkele klamplaag l L van verglaasde tegels in sterken tras 
te vergenoegen; terwijl bovoulicn de minste nog onverhoopt 
overgeblevene ondigthoid of eon zweden der kastmuren en van den 

(1) Dc {Tcelc Friesche worden voor uitnemend fjeiiouden , ofsclioon men er 
dezer da{;en ook hrninkdeurifje van (joede kwaliteit te Utrecht vervaardigt. Dij 
de vroejjer {jehrnikte zich kruissende klami)la(jen bra<;t men bovendien lan^js 
den voel der kastmuren noj; een pUnl van fijne witte of beschilderde lef^eltjés 
aan. De verglaasde vloer- of IjCkleedingstegels worden nit zuiverder klei met 
weini[j of geen ijzeroxyde, o|) de plateel-bakkerijen gemaakt. 

(2) Werden de twee genoemde aardbogen vermeden en dadelijk op den reeds 
beschreven hoiUen vloer gemetseld, zoo bezigt men 5 platte lagen regenbak-
klinkers in verband of overkruis cn in sterken tras gewerkt , waarvan dan de 
eerste laag droog gemetseld word t , namelijk deszelfs beneden vlak op den 
houten vloer rakende; verder twee zich kruissende klamplagen van dito klinkers, 
even als de staande legen de kastmuren in sterken tras; en eindelijk een laag 
verglaasde tegels in sierken tr-as op den vloer en tegen de klami)lagen de?' 
kast rnn ren. 
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vloer, door de thans bekende doelmatige aanwending van het 
portlandsche cement (1) , gercedelijk verholpen kan worden. 

Elke klinkersteen of verglaasde tegel wordt naar bekende i'cgels 
beproefd, om van dc deugd cn volkomcne digtheid overtuigd te 
zijn, waarbij ook vooral op het weren van kladsteenen, ramme-
laars, mot- en regenstecncn wordt gelet; moetende alle steenen 
met scheuren, hoe gering ook, afgekeurd worden. Alle vcrhelRngcn 
of ruwheden worden daarbij met het truweel voorzigtig afgekapt, 
dc vlakken tegen elkander geschuurd en effen gemaakt, daarna 

aiï^estoft, met oenen zoogenaamden heiboeiider afgeschrobt 
digtheid 

en O)) 

eene plank gezet, waarop geen zand mag zijn. De digtheid der 
klinkers cn tegels kan met het truweel, door kl inking, beproefd 
worden. Daarna worden de regenbakklinkers cn verglaasde tegels 
zoo lang in kuipen met water gelegd, tot dat men ze gebruikt, 
en minstens steeds zoo lang als de opborreling plaats heeft, dat 
is tot dat zij zijn verzadigd, aangezien het steeds een hoofd vercischte 
is, cn welligt nog meer bij het gebruik maken van tras dan van 
gewone of kalkmortels, de steenen goed nat tc houden. 

deze waterdigte metselwerken moet men met evenveel zorg 
als bij dc bereiding van den sterkeu trasmortel toezien, dat vol-
strekt geen zand, aarde of vreemde stollen in de metselspecie noch 
met de steenen in aanraking komen; het metselwerk moet des 
avonds, bij het staken van den arbeid, goed begoten en met zuivere 
planken gedekt worden en nimmer mag cr over het naakte met-
selwerk worden gcloopen. Elke steen of tegelvlakte wordt, alvorens 
hij in den sterken trasmortel (bed en voegen van minstens vijf streep 
dikte) wordt gelegd, met denzelfdcn trasmortel, door middel van het 
truweel, op de bevochtigde vlakte sterk ingesmeerd en glad afgestre-
ken, om de kleving te bevorderen en kleine mogelijke gaatjes, als 
ware het met mastiek, vooraf met zekerheid tc digten, hetwelk ook 
bij de verdere opmetseling met het bovenvlak der reeds liggende 
steenlaag geschiedt, alvorens het trasbed daarop wordt gelegd, ten 
einde elke onderlinge aanraking van steen belet worde cn deze als 
het ware hermetisch door den sterken trasmortel afgesloten blijve; 
terwijl bij dc minste onderlinge aanraking der steenen de voch-
icn uit den grond of uit de lucht zouden kunnen opgepompt 
worden. 

Vroeger, toen de Dordsche tras ruim den dubbelen prijs gold , 
was het gebruik daarvan minder ruim, zoodat men bij dikke muren 

( l ) Alsmede door de nooraiksche of zoogenaamde cimcnls naturels van 
Lcscfieviii, thans in Belgie door den waterstaai gebruikt en de aandacht V«M -
dieiiende, waartoe de in 1851 te Doornik verschenitn merkwaardige l»roehure 
kan geraadpleegd worden, get'itebl : «/>c.ç Ciments naturels en g<Wicral et <h' 
<«etîluî de Tournay en particulier, ce dernier spécralemenî considéré dans sti 
tdivciseo a))plic.alions auv travaux dr cifernage.» 
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va]) sluizen, kaden, wallen, kelders, enz. onder water komende, 
eeue bezuiniging daarstelde, door voor zoodanige werken de buiten-^ 
zijde alleen, ter dikte van l ŷ  of 2 steen, in sterken trasmortel te 
werken, terwijl men de overige dikte van den muur in slapperen 
trasmortel opmetselde, of wel men bewerkstelligde dezelfde ver-
andering voor de hoogte des muurs, door alleen de onder w\ater 
blijvende gedeelten met sterken trasmortel te bemetselen. 

Bij een afwisselend gebruik van verschillende mortcls moet men 
er op bedacht zi jn, dat men tegen een \verk van sterken trasmortel 
niet terstond met kalkmortel aanwerke; op sterken trasmortel moet 
dus minstens de basterdtras (1) volgen, om eene genoegzame ver-
eeniging of versteening te erlangen; zijnde het uitvallen der voegen 
bij vestingmuren almede grootelijks daaraan toe te schrijven , dat 
men de voegspecie tc ongelijksoortig met de metselspecie in den 
muur zeiven gebruikt; doch dit laatste vermijdende en de voegen 
en steenen goed met water bevochtigemle, alsmede tot de voeg-
specie bij voorkeur steeds gegoten kalk (2) en zeer zuiver zand 
gebruikende, heeft men daarvoor niet te vreezen. Ook heeft het 
gebruik van krachtige waterkalken tot het opvoegen van oude wal-
muren, tot nog toe, geene ongunstige uitkomsten opgeleverd. J^ij 
het opvoegen van oude muren is het sterk zuiveren , dat is met 
water uitborstelen, der uitgekrabde voegen cn steenen, van veel 
belang; terwijl zij tijdens het opvoegen almede nu en dan bevoch-
tigd moeten worden, en is het bovendien als hoogst nuttig be-
vonden , wanneer oude muren bij drooge weersgesteldheid opgevoe '̂-vl 
worden, deze buitenvlakkcji nog gedurende ettelijke dagen^ natfat 
de voegen zijn volgezet, met gieters nat te houden, 

yl/. 

(1) De (jcwonc basterdlras dient le beslaan uil O deelen schulphalh, 2% deel 
Dordsche tras en deel zuiver zand; de sterken basUrdtras uil 6 deelen 
dilo kalk , 3 deelen das en 2 deelen zand. Blijkens art, 17 der ordonnantie 
van IA December Ui96, noemde men toen basiaerd-tras de zandige {ïruizi/je 
cn andere kwade sleenen onder den zuiveren Tuf- of Trassieen gevonden, die 
op boeten (art. 18) van 25 (ot 50 guldens moesten uitgeschoten, vervoerd of 
ongetnalen verkocht worden. 

(2) iMen zie over het gielen van kalk lot voegspecie de IlandL tot de Burn, 
ïfouick. door f.. van 1!eu!td<*n , hladz. 73. 
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ID . I LAGK \X 

(Zie plaat V l l J . ) 

Batavia, den December 1852. 

liet mag onder de zeldzaamheden gerekend woorden, dat in Jmlie 
cenc bouwkundige prijsvraag w^ordt uitgeschreven. 

De commissie der Tentoonstelling van Inlandsche Nijverheid 
heeft dit evenwel gedaam, om daardoor een doelmatig en min 
kostbaar gebouw te verkrijgen en ik acht dc beantwoording be-
langrijk genoeg, om u die mede tc deelen. 

Daar de bekrooning eener prijsvraag steeds tot eer van den in-
zender strekt, kan hem deze mededeeling niet anders dan aange-
naam zijn, cn heb ik dan ook aan zijne bereidvaardigheid de 
nevensgaande teekening op verkleinde schaal met de hier volgende 
beschrijving te danken. 

Daar echter niet alleen dc inzender, maar ook liet korps vau 
den waterstaat zelf, bij de inzending der plannen, zich speciaal 
onderscheidde, achtte ik als hoofd van dat korps het mij dub-
bel ten pl igt, dit bij uw geacht bestuur bekend te maken, 
dewijl onder dc vele bouwkundigen, die Tndië oplevert, alleen 
waterstaatsambtenaren zich in dien openlijken wedstrijd gewaagd 
hebben. 

De Java-Conrant van den September 1852 behelsde dc vol-
gende vraag: 

/•/ De commissie voor de Bataviaschc Tentoonstelling, reeds in 
//het bezit zijnde van een project van een gebouw, geschikt om 
//de tentoonstelling te houden, welke in September 1853 tot stand 
ff gebragt zal worden, acht het wenschclijk meerdere projecten tc 
ff erlangen. 

ft Tot dat einde heeft zij besloten eene uitnoodiging tc rigtcn 
//aan dc in die expositie belangstellende personen: om projecten 
ff en specifieke begrootingen van kosten te willen inzenden, voor 
//een tijdelijk steenen en met pannen overdekt gebouw, hetwelk 
ff aanbiedt eene overdekte cn afgesloten oppervlakte van 3 000 vierk. 
//Ned.ellen, en dat binnen den tijd van zeven maanden op een open 
// plein kan worden opgerigt. 

// Dc hoofdvcreischten voor zoodanig gebouw zijn: doelmatige 
// inrigting tot het houden eener Tentoonstelling en weinig kosten, 
//dc som van ƒ 2 0 000 niet tc bovengaande (!) 

rcrsoncn die genegen moglen zijn een zoodanig ontwerp in 
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'/Ic zciiclcu, worden verzocht om zulks voor den November 

//aanstaande, door tusschenkomst van het gewestelijk bestuur, te 
//doen geworden aan de commissie voor dc Tentoonstelling te 
// Batavia. // 

De Commissie voor dc Tentoonstelliuir. 

De President, 

S. D. ScHiFr. 

De Secretaris, 

I L D . A. SMITS. 

De kommissie der Tentoonstelling benoemde een kommissie, ter 
bcoordeeling der ingezondene plannen, bestaande uit de heeren 
de Vayues vau Prakell , kolonel en directeur der Genie, den ka-
piteiu-ingcuieur vau Staveren cn den ondergeteekendc. 

J)oor deze \verd , na eene geringe wijziging, liet nevensgaande 
project van den ingenieur van den waterstaat C. T. Deeleman 
aangenomen, en ik laat hier de beschrijving vau dien ingenieur 
zclven volgen. 

//Het gebouw zal hebben in front eene breedte van 2G0 rijid. 
voeten en eene diepte vau 212 rijnl. voeten, zoodat het eene ruimte 
zal afsluiten van 55 12Ü vierk. voeten. 

//]Je breedte is 40 rijnl. voeten, zoodat dus behalve eene over-
dekte ruimte van 31 300 vierk. voeten (of ruim 3 000 vierk. ned. 
cl) eene opene doch afgesloten binnenplaats van 23 700 vierk. 
voeten (of 2 350 vierk. ned. el) verkregen wordt, die tot het 
plaatsen vau levende planten of zeer ruwe voorwerpen kan ge-
bczii'd worden. 

//Aan eene der zijden is eene overdekte galerij, om met rijtuigen 
droog af tc stappen; bij den ingang zijn twee vertrekken af-
geschoten, het eene tot wachtkamer, het andere tot bureau 
dienende. 

//In het midden der binnenplaats is eene twaalfhockigc loods 

geplaatst van bamboes, gedekt met atap, die gedurende de bewer-

kimr l(>t timmcrloods en keet zal dienen en. daarna met eeniü: 
• • 1 « 

decoratief ingerigt kan worden tot eene plaats, tot het gebruik 

vau vervcrschiugeu of voor de liefhebbers van rooken, Avaarvoor 

het raadzaam is in Indië tc zorgen, terwijl de veiligheid zulks 

in het hoofdgebouw waarschijnlijk verbiedt. 

// Dc zamenstelling van liet gebouw is verder hoogst een-
voudig. 

//De fundering der gevelmuren is voet diep bij een aanleg 

van 3 steen, met versnijdingen verminderende tot op den beganen 

grond, alwaar hft plint. ter zwaarte van 11 steen, 2 voet hoog w o r d t 

•opgetrokken. 

i; 
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// De nuu'cn worden opgemetseld ter hoogte van 20 voet, 

zwaar 1 steen, terwijl men zorgt, op 3 voet boven het p l i n t , 

ter aangeduide plaatsen, dc raamopeningen te sparen, die zonder 

kozijnen afgesloten woorden door een ingemetseld bamboezen tralie-

werk eu aan de binnenzijde worden voorzien van karong-zeileu (1) 

tegen den inslag van regen; welke voorziening waarschijidijkook 

aan de binnenzijde noodig zal zijn. 

//Op 16 voet achter dezen omringenden muur worden twee 

steens pilasters, ter hoogte v^in 21 voet, gemetseld cn door een 

eenvoudig spant met den ringmuur verbonden. (Zie doorsnede 
over y/yy.) 

//Met 12 voet tusschcnruimtc worden achter deze pilasters 

twee rijen stijlen op neutjes geplaatst, onderling door bindbulkcn 

verbonden; over deze komen drie rijen doorloopcnde gordingen 

in hetzelfde vlak, cn evenwijdig aan den nok cn muurplaat, en hier-

over komen, iu eene lengte, bamboezen dakribbeu cn panlatten van 

gespleten bamboes. 

// Dc muurplaat vormt tevens den bodem van de goot, dic 

achter het 2| voet hooge attiek bestaat en welke met asphalt-

vilt wordt bekleed. 
//De tafels tot het uitstallen der voorwerpen zijn van Singapoor-

planken, op bamboezen stijlen, met katoen bekleed. 

//De gangen daar tussclien worden met gebakkeu roodc vloer-

tegels belegd, cn de overige ruimte met grind. 

//Aan dc binnenzijde wordt eene met zooden belegde goot tot af-

voer van het water gegraven. 
//Tot dc oprigting van ecu diergelijk gebouw is benoodigd: 

Uitgaven. 

Hout-
werken. 

Gelde-
lijke. 

Blijvende waarde. 

Hout-
werken. 

Voor ceuc lenglc van 12 voet (of dc 
afstand der spanten) yim ccn hoven 
ouischreven gebouw , is noodig ; 
Voor het uitgraven der (underifiq-

sleuven, 2 voet diep cn breed. 

48 teerl. voet aardewerk , tegen 2 d^ 
den teerl. voet . . . . . . 

Transporteren . , 

ilcc. Kcc. 

f O 

f O 

[\) Karong-, inlandscli slroo-ztildotk. 
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TraIIsport i 
Voor het vietseleu van het jiin-

davient en plint. 

84 Iccrl. voel inelselwerk, waartoe: 
930 inclsclsleenen tegen ƒ 15 de 1 000 

9 ton kalk » 85 d'. 
18 )) zand » 10 » 

yJrbeidsloofi. 

4 metselaars tegen 120 d^ . 
12 koelies » 40 » 

Voor het victscleii van den ynnnr, 

26U teerl, roet, 

2 910 steenen legen f 15 . 
29 ton kalk » 85 d^ . . 
58 » zanrl » 10 » . 

Arbeidsloon. 

12 metselaars tegen 120 d ' . 
3G koelies » 40 » 

Voor het metselen van een 

2 steens pilaster. 

100 tcerl. voet metselwerk, tegen 
50 tle tecrl. voet . 

1 350 dakpannen tegen ^35, opde 
plaats 

Legloon met dc specie . . . , 
210' vloersteen , legen 7 d^ het stuk 
Legloon 

Houtwerken volgens tnriefsprtjs. 

1 balk lang 3 el, zw, 15— 15 /' 1.90 
3 halken » 4 » » 13—15 »2.20 
1 halk » 
2 liaiken » 
1 halk )> 
1 )> )> 
1 plank 1) 
1 » )) 

5 

4 
5 
5 
4 
4 

i> 
» 

» 
» 

)i 
» 

» 

» 

» 

» 

15—If, »3.15 
10 .) 1.10 
J8 »3.78 
J3 «2.35 

5—20 .. 1.73 
3—20 » 1.27" 

10 
15 
13 

50 pCt. \-crhoogiiig . 

Tc zaïnon . . . . 
Diverse materialen. 

20 sinj^apoorplanken, die in Iccn 
afgestaan -norficn, en in Iiun geheel 
tot tafelbladen gebezigd worden . 

Aan spijkers 
)> banifcue^en (de s-leiger hieronder 

Transportere i f 33 

I O! m\ 

. 13 114 

108 
72 
18 
24 
78 
42 
88 
33 

03 
02 

05 

45 
; 60 

4 

. 43 

. 20 
> 4 

> 12 
> 12 

78 
(55 

100 

41 80 

47 30 
5 (?0 

12 72 
10 24 

5 

051/24.5 

f O 

28 

. 12 

I 33 

10 

f 33 05 

104 / 33105 f 93 00 

1 I O'» 

Transport j / 5 5 
begrepen) 

1 anker in den pilaster . • • . 
rol asphahvilt voor dc goot. 

Arbeidsloon dcr timmerwerken. 
Voor een handioezen traliewerk 
i) de betimmering van het kapje ! 

en van de goot ' 

» de betiunuering van dc stijlen 

en sloven 

0 5 . / 2 4 5 : l 0 4 : ƒ 3 3 ; 0 5 i / 9 3 , 0 0 

00 
5 0 

• 80 
• 11 00 

I 

» 2 

» 20 

» 10 

i ! -

{ 331 05!/2ö8| f 33:05!r 94 

Aangezien de houtwerken door het gouvernement 
geleverd worden, hetzij kosteloos, heizij tegen be-
taling volgens larief, met 50 ®/o verhooging, cn het 
jatiehout in den handel iu)g iiooger in jnijs is, is 
de hout post niet in aanmerking genomen voor de 
geldelijke uitgaven , en bedragen alzoo tle kt)sten van 
het gelieele gebouw, of vati 00 vakken . . . . 

Zoodat cr voor aankoop van karongzeilen, het 
plaatsen der tafels, aankoop van grind enz, enz., ntig 
beschikbaar blijft eene som van 

Oni Ie komen tot het gegeven cijfer van . • . f 20 000 » 

Terwijl tic I)lijvcndc waarde van dc afkomende 

materialen bij afbraak is . 

00 

/•17 280 Uecepis. 

. 2 720 » 

5 040 

Zoodat dc bestede som zal wezen f 14 3G0 > 
Hierbij is p,erekend, dat de waarde aan tle he-

sclïadigde spijkers, band)oezen tlakribbcn en païdalten , 
cn liet [)uin dc kosten van afbraak zullen tlekken. 

Dc Ingenieur van den waterstaat, 

C. T , DEEI^EMAN. 

Ingeval het gebouw niet wierd afgebroken cn alle materialen 

er aan zouden verblijven, kan men dus rekenen, dat dc vierkante 

rijnlandsche voet komt op 74 duiten, terwijl na verkoop der af-

braak en Tcstitvitie der gouvernements houtwerken, het gebouw 

zal gekost hebben: den vierkanten rijulandschen voet 44^/4 duit. 

Tk heb deze berekening hierbij gevoegd, om aan te toonen, 

welke hulpmiddelen Indic aanbiedt, om goedkoop tc bouwen. 

Zoo ik mij uiet vergis, ziju de kosten voor het gebouw der Lon-

densche tentoonstelling geweest den vierkanten voet f 2.50, met 

half blijvende waarde, zijnde het drievoud van de kotten voor het 

gebouw, alhier opgerigt wordende. 
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Daarbij valt nog op tc inerkeii, dat dergelijke gebouwen, met 

gering onderhoud, 50 en meerjaren kunnen dienen , zoo als eenige der 

leden van het Instituut van Ingein'eurs in Nederland, die met 

Indië bekend zi jn, zullen kunnen getuigen en toestemmen; dat dc 

bamboes goed en met beleid aangebragt, een allerbest hulpmate-

rieel is, waarvan alhier dan ook, tot in het ongelboUijke, partij 

getrokken wordt, en al missen wij hier de hulpmiddelen van het 

dellstoJienrijk, zoo geeft ons het plantenrijk gelegenheid om hier 

gebouwen op tc rigten, als het onderwerpelijke, dat door een-

voudigheid, doelmatigheid cn goedkoopte en daarbij als geheel 

vervaardigd van inlandsche materialen, als het eerste en grootste 

voorwerp der te houden tentoonstelling kan aaïigcmerkt worden. 

I k heb vermceiul UEdCi. met deze mcdedeeliim* cccene ondienst 

te doen, om als tegenhanger te dienen van die grootsche, kost-

bare cn prachtige projecten van gebouw^en, die UEdG . steeds wor-

den aangeboden cn waarbij veeltijds het doel de hoofd-, cn dc 

kosten eene bijzaak is, terwijl liier het omgekeerde plaats had en 

het al dan niet mogelijke, om voor die beperkte som een voldoende 

groot gebouw te erlangen, oorzaak had kunnen wezen van het al 

dan niet doorgaan der tentoonstelling, verzoekende ik aan UEdG. 

te mogen overlaten, hiervan gebruik maken, }iaar goedvinden. 

De hoofdingenieur van den waterstaat 

en "^slands gebouwen, 

Lid van het Instituut van Ingenieurs, 

J . TllOAlP. 
Aan het ïhstuitr van het Koninklijk 

Jnstituut vaa Ingenieurs. 

B I J L A G li X X I . 

txlracl. 

Aan boord Z. M. Schooner Atalante, 

Hellevoetsluis den 12''-=" 

Ifi mijn enz. 

Sedert eenige jaren is tc Aberdeen, een uitgebreide lak vm 
}.andcl ordstaan in ),ct. .oogcnaa.ndc A b . r d e e n . c t t : : ^ ^ ! ^ : ! 

1 

ik hier dagelijks en bijna uitsluitend in schepen heb zien laden. 

Het wordt tot onderscheidene doeleinden gebezigd en is daartoe 

ook verkrijgbaar, als in ruwe blokken tot bemetseling van 

sluizen, ffeöotmen, enz., tot bestrating cn, lijner bewerkt en gepolijst, 

tot zaken van weelde, als schoorsteemnantels^vionmnenten 

deze verschillende zaken heb ik mij dc prijzen verschaft, welke ik 

de eer heb hier over te leggen, terwijl ik er verschillende stalen 

van heb medegenomen , welke ik ter dispositie van Uwe Excellentie 

aan boord heb. 
Mogelijk is het, dat van dit artikel, als zijnde het geen natuurlijk 

voortbrengsel van ons land, en daar de benoodigdc arduinsteen 

toch ingevoerd w^ordt, mogelijk is het , dat er van dit voortbrengsel 

van Schotland, een handelsverkeer zoude kunnen geboren worden, 

dat onze, hier binnenvallende schepen tot meerder nut zoude 

doen gebezigd worden. Tot nadere inlichting van ecu en ander, 

doe ik Uwer Excellentie hiernevens toekomen, eene opgave van alle 

onkosten van haven-, loodsgelden, enz. hier ter plaatse en voor 

eenige andere havens in Schotland, w^elke staat mij geworden is 

door den vicc-consul aldaar. 

Dc groote handel in graniet alhier, voornamelijk naar Londen, 

liecft mij doen besluiten dit punt onder dc aandacht van Uwe 

Excellentie te brengen, te meer daar dc afstand vandaar tot 
Londen grooter is, dan die tot onze havens. 

Mijne weinige bekendheid met dergelijke handelszaken doet mij 

schoorvoetend het bovenaangehaalde aan Uwe Excellentie kenbaar 

maken, daar ik met weet, of het den toets der ondervinding zal 

kunnen doorstaan, doch de mogelijkheid dat het tot nut zoo wel 

van den tak van volksbestaan kan z i jn , dien ik dc eer heb gehad 

dit jaar vau nabij tc Icercn kennen, of in het algemeen, dat het 

tot nut van ons handelsverkeer mag verstrekken, heeft mij doen 

besluiten het onder de oogen van Uwe Excellentie te brengen. 

Mijn enz. 

De luitcnant tcr zce kl. kommandant , 

A. KLEKCK. 

Voor extract-conform: 

Dc Sccretaris-Gcneraal bij hct 

Departement van Marine. 

M u l l e k . 
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VKUSI.AC; OVER DK TiEIlEIDlN« VAN liLOEM VAN. MKEKllAP (feur 

do fjarance) EN ^IEEKRAP-ALCOIIOE (alcool de 

tjarancc) AES NEVENRIIODUCT. 

Viitreksel uit cene ^neiriorie aan ons medegedeeld door den heer 

Versoz, hoogleer aar aan het Conservatoire des arts et métiers 

te Harigs en nit eigene icaarnemingen, 

Dc mcekrapwortcl, iu deu handel voorhanden , hetzij als zoodanig 
hetzij als ruwe poeder, bevat, behalve de kleurende stof, nog 
verschillende zelfstandigheden als cellulose gencose, eene zekere 
gom, jicctinc en verscheidene kalk- en potasch-zouten. Daar jiu 
deze vreemde zelfstandigheden zonder nu t , en dikwijls zeer tot 
nadeel zijn bij het verwen, is de nijverheid wel gedwongen uit 
den mcekrapwortcl verschillende producten uit te trekken, zoo als 
de garancine en do bovengenoemde Jleur de garance, 

]Jit laatste is niets anders dan dc mcekrapwortcl, waarvan men 
de in water oplosbare producten heeft afgezonderd, zooals suiker, 
gom, pectine en eenige zouten. De lleur de garance, geheel zuiver 
zijnde, bevat dienvolgens enkel do cellulose, de onoplosbare zouten 
cn de kleurende stof, waaruit men dus al terstond kan opmaken, 
dat deze bereiding bovendien nog cene zekere hoeveelheid suiker 
cn gomoplossing moet opleveren, die door gisting in alcohol kan 
veranderd worden. 

Deze laatste bewerking, sedert eenige jaren met goed gevolg in 

Frankrijk toegepast, doet dus door het ten nutte maken van 

deze suikerachtigc stollen, den prijs van de lleur de garance aan-

zienlijk dalen, cn kan hier te lande mede met voordeel worden 

aangewend, vooral nu het beschermeiKl stelsel is afgeschaft. 

BereidiMg. 

De ruwe poeder van den mcekrapwortcl wordt in groote bakkeri 

met water zorgvuldig gemengd; hierdoor ontstaat een 

deeg, dat in zakken van grof weefsel onder cene waterpers ge-

weldig gedrukt wordt, waarbij het uitvloeijende water in groote 

kuipen van 50 lot 00 vaten inhouds wordt verzameld, 

.Dozc zakken worden vcrvolcrenf^ crclcdiird cn het poeder met 

150 tot 200 water andermaal gemengd, daarna wordt dit deeg 

nog eens geperst, en dit water bij het vorige opgezameld. Men 

verkrijgt dus 350 tot 400 kannen water per 100 ned. pond ruw 

meekrap-poeder. 

Sommige fabriekanten hebben dc vraag geopperd, of men koud, 

of wel warm water hiertoe gebruiken moet, en de ondervinding 

heeft dienaangaande geleerd, dat het verwarmen van het water 

weinig voordeel aanbrengt, maar tot op 80® C. of 170® Fahr. toch 

ook zonder nadeel kan geschieden, daar de kleurende stof even-

min in warm als in koud watev oplosbaar is. 15ij 100® C. of 212® 

Tahr. werkt het water daarentegen zeer schadelijk op de kleu-

rende stof. 

De hoedanigheid van het water heeft eenen belangrijken invloed 

op dit fabrikaat. De alcalischc wateren zijn daartoe onbruikbaar, 

omdat zij de kleurende stof van de meekrap kunnen oplossen, 

en zoodoende groot verlies veroorzaken. Men moet derhalve deze 

wateren of geheel verwer])en, of wel ze door een zuur of zuur-

achtig zout verbeteren; zuurachtige wateren daarentegen hebben 

gecnen schadelijken invloed, omdat er altijd cene genoegzame lioe-

veelheid koolzuren kalk in dc meekrap voorhanden is , om de 

kleine hoeveelheid zuur, die het water kan bevatten, te kunnen 
verzadigen. 

Yerschillende fabrikanten gebruiken, om het M'ater van liet 

deeg al te zonderen , de zoogenaamde liydro-cxtracteurs-centrifuges, 

in plaats van de waterpers, omdat zij vinden, dat deze werktuigen 

spoediger en goedkooper werken, doch ons ontbrak de gelegenheid 

om deze mccning proefondervindelijk te beoordeelen. 

l ie t is zaak, van tijd tot tijd tc onderzoeken, of het water geene 

kleurende stof mede heeft weggcs2)oeld, iets wat toch plaats kan vin-

den , wanneer men of te spoedig perst of wanneer de zakken ber-

sten ; en geenszins moet men denken dat dc kleur van het water dit 

zoude aantoonen, daar het altijd door galnotenzuur en looizuur 

sterk bruin gekleurd is. iiovendien is dit water geleiachtig cn d ik , 

bijzonder bij koud weder, zoodat het voor het bloote oog on-

mogelijk is , weggespoeld meekrap te ontdekken. Om dit dus te 

beproeven, behandelt men laken met bijtende zuren en tracht het 

daarna in dat water te verwen. Nemen alsdan dc staaltjes laken 

cene zekere kleur aan, zoo kan men zeker z i jn , dat cene bepaalde 

hoeveelheid meekrap is weggespoeld cn moet men eerst het water 

zorgvuldig filtreren. 

Alvorens tot dc tweede persing ovcr te gaan, hebben sommige 

fabrikanten de gewoonte, het meekrappoeder met gist te mengen , 

waardoor eene gisting ontstaat, die de nog overblijvende sui-

ker in alcohol verandert, cn een zuiverder product wordt voort-

gebragt terwijl de kleurende stof niet door de gisting wordt 

aangetast. 
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Na deze tweede persing wordt alsdan de bloem van mee-
krap, die in eene vormlooze massa aaneenkleeft, gebroken, ge-
droogd , onder loodregte maalsteenen tot poeder gebragt en in 
vaten gepakt. 

Nog andere fabrikanten mengen het ruwe poeder met 300 tot 
400 water cn laten het dadelijk gisten, waarna het mengsel 
gefiltreerd en de meekrap met hydro-extracteurs-centrifuges ge-
droogd wordt. Deze methode is de nieuwste en ous als de een-
voudigste en meest goedkoope voorgekomen. 

Voor de alcohol-extracten is overal dezelfde wijze in gebruik. 
Het suikerwater, gemengd met het water dat reeds alcohol bevat, 
wordt in groote kuipen van 50, 00 , ja zelfs 100 vaten inhouds 
gebragt. Het lokaal, waar zij staan, mag niet aan tcmperatuurs-
veraudcringen zijn blootgesteld en moet gedurende den winter altijd 
boven 15^ C. of 50® l'ahr. gehouden worden. 

Zonder gist verwarmt zich langzamerhand deze vloeistof in de 
kuipen, cn ontsnappen er eene menigte luchtbellen. Na weinige 
weken is deze gisting volbragt, doch dc tijd hiervoor is afhan-
kelijk van het saizoen cn de hoedanigheid vau de meekrap. Hoe 
grooter de kuipen zijn, des te regelmatiger en gemakkelijker is 
ook tlezc bewerking. 

Naderhand wordt de mcekra])-alcohol door het distillcer-apparaat 
van Derosnc cn Cail van het overbodige water gcscheidcn. 

Altijd echter bevat deze alcohol eene empjreumatische stof, die 
hem tot drinken onbruikbaar maakt, maar zoowel om te verwen, 
als tot verschillende andere industriële gebruiken is hij zeer ge-
schikt. 

De ondervinding heeft bewezen, dat 100 ned. pond ruw^e mec-
krappoeder 40 tot 50 ned. pond bloem van meekrap en 7 tot i) kan 
alcohol van 31 c. opleveren. 

Derhalve zoude deze bewerking, zeer gemakkelijk zijnde eu 
weinig kosten veroorzakende, naar onze bescheidene meening, in 
ons land in verschillende wvallen mede met voordeel kunnen 
worden toegepast. 

F . G . C U A V A X N E S , 

Ingciiieur. 

\ 

B I J L A G E X X I I I 

I E T S O V E H H E T W I E U O F Z E E G R A S , Z I J N E N U T T I G E E N D O O K 

R U O E V E N G E S T A A R U E E I G E N S C U A I T E X . 

I n Arnhemsclie Conrmt van Zaturdag den Januarij 1853 

is het volgende, betreffende de wierplant, overgenoinen uit de 
Middelburgsche Courant: 

//Als eene Aveinig bekende bijzonderheid nopens de onbrandbaar-

//beid vau het zeewier, komt het ons niet ongepast voor het navol-

//gende mede te deelen: 
//15ij het bouwen der fa!)rick van meekrapberciding te AVilhel-

//minadorp is het eene gedeelte van het andere gescheiden door 

//eene dubbele rij latten, aangevuld met zeewier. 

//.Bij den oidangs aldaar plaats gehad hebbenden brand, heeft 
//zich'het opmerkenswaardig verschijnsel voorgedaan, dat de latten 
;/aau de eene zijde, waar de brand fel woedde, geheel zijn weg-
//gebraiul, zonder dat de vlammen eenen doortogt hebben gevon-
//den door het zeewier, zoodat de latten aan de andere zijde vol-
//komen gaaf zijn gebleven. 

//Ciaarne zagen wij daaromtrent dc mededeelingen van deskun-

//digen te gemoet, dic welligt voor de wetenschap gewigtig, althans 

//zeer zeker eigenaardig zouden zijn.// 
Het gewigt der zaak spoorde ons aan te trachten eenig licht 

over die belangrijke aangelegenheid te verspreiden, en daardoor 

bij tc dragen tot het meer algemeen bekeiul worden van de nuttige 

eigenschappen van het wier. 

Omtrent het einde vau dc twaalfde en het begin van de dertiende 

eeuw schijnt men voor het eerst bedacht te zijn geweest den voortgang 

Ie stuiten van de verwoestingen, waaraan de kusten van Noord-

holland bij storm en ijsgang blootgesteld ^varen. 

Dc Noordzee overweldigde toen al meer en meer onze, niet 

door kunstmiddelen verdedigde, stranden, vooral ten gevolge vau 

de zeer hevige stormen, welke in dc eerste helft der dertiende 
eeuw zoo menigvuldig waren. 

Uit de geschrevene en geboekte overleveringen bli jkt, dat eene 

zeer groote hoeveelheid gronds iu dat tijdvak van de kusten vau 

den Helder en Huisduinen door de baren der zee afgescheurd 

eu verzwolgen werd, eu dat men niet eerder is bedacht geweest 

om de toenemende verwoestingen, door de zee te weeg gebragt, 

krachtdadig togen te gaan, dan nadat dc nood ten top was 

gestegen. 
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Zccv weinig vermogend waren de middelen, die meu tegen dien 
geduchten vijand aanwendde in eenen t i jd, toen de waterbouw-
kunde nog op een lagen trap van ontwikkeling stond. 

Eerst wierp men op de meest bedreigde plaatsen zoogenaamde 
terpen of vh'ebergen op: vervolgens kadijkjes, dic allengs in de 
dertiende eeuw iu dijken werden veranderd, wclkc echter slechts de 
gedaante, geenzins dc kracht bezaten, voor ccne doelmatige cn 
duurzame zccwerini^ vcreischt. O 

I^ckcnd is het dat de zcc noordwaarts van den Helder op ver-
schillende plaatsen dc duinketen doorgebroken heeft, cn dat het 
gevolg daarvan is gew^eest het overstroomca vau de lage landen, 
wclkc, even als in Holland, aan dc binnenzijde der duinen waren 
gclcgcïi, cn dat eindelijk het doorbreken van de zee tot aan het 
meer Tlevo dc Zuiderzee deed ontstaan. 

Voor de bcklccding van dijkglooijingcn aan zee gebruikte men 
in dic tijden slechts zoden; doch men ondervond weldra dat cenc 
zeewering, op die wijze gedekt, volstrekt niet bestand was tegen 
den golfslag eener onstuimige zee. 

Om in het gebrek tc voorzien, bedekte men dc zand- cn aard-
glooijingen met cenc laag zoogenaamde slijker, slikker of zeeslib, 
zijnde ccnc vette klei, waarmede men dc dijken versterkte cn 
waarop later wier- of rietplanten groeiden. 

in dc dertiende eeuw is dc w^ierplant aan dc kust vaii Wieringen 
liet eerst voortgekomen, doch nict dan in het begin dcr veertiende 
eeuw heeft men proeven genomen om dc zeeslib door wier te vervangen, 
ten einde op ccnc meer doeltrcilende wijze het afbrokkelen van 
dc zeedijken tegen te gaan. 

Het wier is cenc waterplant die in de Zuiderzee, cn voorna-
melijk in dc omstreken van het vermelde eilarul en van het eiland 
Texel, in groote hoeveelheden gevoiulcn wordt. Dc plant behoort 
lot de kroost- of liesgcwasseu ; zij is iu Juni j rijp en w^n-dt dan 
gesneden; zij wordt ook wel opgcvischt daar zi j , na liarc rijpheid, 
loslaat eu drijvend wordt, hetgeen voornamelijk in Augustus, 
September cn October, inzoiulcrhcid bij noord-oostc winden, 
plaats vindt. 

Het drijvend wier is van eene minder goede hoedanigheid dan 
het gesnedene. 

J)cze waterplant bestaat uit lange smalle bladen of liezen, die 
slap zi jn, maar door o])hoogiug of tassiug veerkrachtig worden. 
Versch zijnde is het wier groen; getast en vochtig blijvende, 
wordt het bruinachtig cn, wanneer het gedroogd is, verkrijgt het 
dc kleur dcr gedroogde tabaksplant. 

Gedurende eeuwen werd de w^ierplant uitsluitend voor het maken 
van waterkeerigen gebruikt. Zoo ontstonden dc zoogenaamde wier-
dijken of wierdammen, zijnde ccne soort van .^Icilc bekleeding 
van dc builenzijde der dijken. 

i 
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Tot voor omtrent tien jaren waren die wicrriemen, voornamelijk 

ftan de haven van het Oude Schild op het eiland Texel, de eenige 

wering tegen dc hoogste stormzeeën; ook een zoodanige wierriem 

bcbtond toen aan den mond vau het Nieuwe Diep, en ofschoon 

dc wicrriemen nog nict overal als dijkwering in onbruik zijn ge-

raakt, geeft men tegenwoordig voor havenwerken de voorkeur aan 

l)aalhoofdcn, omdat zij gemakkelijker te herstellen zijn , en, voor 

dc vcrd(;diging der zeedijken tegen golfslag, aan bckleedingen van 

hardsteen of stccnglooijingcn. Langzamerhand werden in Noonl-

holland dc wicrriemen opgeruimd eu vervangen door zulke glooi-

jingen. 
Tot verhooging en versterking dcr dijken wordt het wier in 

het dijkbestuur van de vier Noorder Koggen enz. nog steeds gebruikt. 
Op het eiland AVicringcn is de AVestlandschc zeedijk nog wierdijk ; 

aan de noordzijde van dat eiland echtcr is dc wierriem door eene 
sleenglooijing vervangen. 

Een gebrek dcr wicrriemen is, dat zij kostbare voorziennigen 

langs den voet vorderen, ten einde verdieping van het strand of 

ondermijning van den wicrdam te verhoeden. 

Overigens zijn zij tegen den golfslag bestand, maar zij hebben 

het gebrek van dé paalwerken, dat zij aan de golven een bijna 

loodregt vlak aanbieden, zoodat, niettegenstaande de groote hoogte 

van 5 tot (J el boven hoog water, dc golven, bij s t e rke aanlandige 

winden, over de wicrriemen heenslaan eu vooral op dic plaatsen 

bedenkelijke schade aanrigten, waar, bij zeer smalle voorocvers, 

de dijken digt aan dc zee gelegen en tevens aan dc ergste storm-

winden blootgesteld zijn. 

Het is gebleken dat, in de vermelde omstandigheden, scheuren 

in den wicrdam worden tc weeg gcbragt, waardoor het wier allengs 

uitslaat cn holligheden in dc buitenzijde ontstaan, die, wanneer 

men het gebrek nict spoedig herstelde, weldra dc gehcele vernie-

ling des dijks ten gevolge zouden hebben. 
Men is gewoon deze holligheden met eenige staken of walchcr-

Echc palen tc vullen; doch dic voorziening is niet altijd voldoende, 
en wanneer dc gebreken diep onder water gelegen zi jn, is n\en 
vaak genoodzaakt geheclc vakken dcr zeewering door nieuwe wier-
riemen te vervangen (1). 

Is de voet der wierriemcn genoegzaam verzekerd, dan bestaat 

1 

(\) Bij bet schrijven van dit opstel lieeft men gebruik ßcmaakt vau de voor-
uaamste' bijzonderheden betreffende liet wier , die in de werken va» Pasteur , 
van den lioofdinffcnienr van den waierslaat Storm Buysinjj en anderen worden 
vermeld ; maar bovenal beeft men daartoe geraadpleegd de belangrijke aan-
teekeningen van den kapitein der genie P. Noot , alle berustende op waar-
nemingen en proeven door bem genomen , gedurende dat bij eerstaanwezend 
in.^enieur was aan Helder, in de jaren 18:^7 lol 1851. 

i l 
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c:ï hiindcr vrees voor beschadiging, naardien tle golfslag gewoonlijk 
d(;n boveiioever aantast; zoodat deze wel eens afneemt, terwijl het 
bf!nedenstra]ul aanwint. J)e stroom daarentc^gen W(trkt altijd in de 
die])te, schuurt de benedenstranden uit en oiulermijnt de wier-
riemen zoowel als de dijken en zelfs dikwijls de duinen; een ge-
vaar dat niet tc duchten zal zijn als de wierriem niet zeer digt 
aan zee moet worden gelegd (1). 

In IS l^ l is reeds voorgesteld, de buitenglooijingen van kust-
battcrijen met wier tc bekleeden, ten einde aldus steile buiten-
wanden te verkrijgen, die de stormvrijheid dier werken zouden 
bevorderen, zoodat het maken van kostbare bekleedingmuren aan 
sommige kustbatterijen niet zou behoeven te geschieden. 

Worden alzoo wicrbekleedingen tot versterking van aarden 
glooijingen aangewend, die, ofschoon aan dc opene zee gelegen en 
dagelijks nan de branding blootgesteld, echter geen aanval tier 
stroomen van vloed en eb, slechts eeue llaauwe toe- cn afvloeijing 
daarvan ondervinden, dan zullen zij minder aan afneming of be-
schadiging blootgesteld zijn. En aangezien de gelegciiheid dikwijl.s 
toelaat de kustbatterijen oj) plaatsen aan te leggen, die, hetzij 
door haren hoogen grond, of door de voorliggende duinruggen, 
beschermd zijn tegen den aanloop der zeeën, vermcenen wij dat 
het voordeelig zou zi jn, inzonderheid voor de verdediging, iie 
aldus geplaatste kustbatterijen met eene dikke wierlaag te be-
kleeden. 

W i j zullen, alvorens te beschrijven op welke wijze de wier-
wanden gemaakt worden, eenige eigenschappen van dc wicrplant 
vcrmeldeii, waaruit, door hen althans, die minder met dat gewas 
en zijn nuttig gebruik bekend zijn, afgeleid kan wwden, dat het 
in vele opzigten eene duurzame cu voor die plaatsen althans, waar 
het op strand aanspoelt, min kostbare bouwstof is. 

Wanneer het wier groen gesneden en in duime lagen gcsi)reid 
of gestapeld wordt, kan het onder eene zeer steile lielling getast 
en tot zes el hoogte opgewerkt worden, l iet verrot dan in het 
hart nimmer en blijft door zijne slijmachtigheid inwendig steeds 
vochtig, terwijl die vochtigheid ook onderhouden wordt door het 
hemelwater dat er op valt, en dat door de openingen tusschen 
de wierlagen heendringt. 

De digtheid of tassing der wierlagen vermeerdert met de be-
lasting die er op drukt, onverschillig of de teen der wicrbcklee-
ding al dan niet door het water bespoeld wordt. 

Wanneer men het ongeveer 12 palm hoog opstapelt, dan pakt 
het zooveel ineen nis voor het laden in de schepen vereischt w^ordt, 

UV 

(1) Zie Caljn(i. UandMh'ng tot de kennis vnn don dijksbnuiv en de zee-
f-veringkunde, 1833. 

t'u wanneer het (10 palm hoog is opgehoopt, dan zijn de onder-
lagen tot op minder dan de helft van hare vorige dikte zamengeperst. 

De heer provinciale opzigter van den waterstaat, C. van der Sterr, 
aan den Ifelder, heeft ons medegedeeld, dat nopens de uitlevering 
en inklinking vaii het wier, het volgende is waargenomen. 

l iet wier W'Ordt gewooidijk aangevoerd met kaagschepen, metende 
nagenoeg 2 000 tecrl. amsterdamsche voet, of ruim 45 tcerl. el. 

Eene zoodanige lading wier beslaat, gemeten in den wierriem, 

zeer verschillende ruimten, naarmate vau dc hoogte des riems, 

te weten: ' el. Voor 3 palm ophoogiug 04 teerl. 

/ / 0 // ff 57 ff 

it 9 ff ff 50 tf 

ff 12 ff tf 45 ff 

f! 15 / / f* 41 tf 

f' 18 ft if ff 

n 21 f' ff 30 ff 

ff 21 ff ff 34 tf 

ff 27 tf 32 t' 

tf :U) ff tt :)() ft 

ff 85 ff t' 27 tf 

ff 40 tf f! 25 tf 

ff 45 tf tf 23 ff 

f' 50 ff n 21 ff 

tf 5 5 tf ff 20 ff 

n 00 tt f' 10 tf 

» » » v j v ' - ^ v » O 

het vaartuig slechts met een 
is, dan wordt de diepgang van 

amsterdamsche voet vermeerderd. 
Ten gevolge van die tassing wordt de wierriem zeer veerkrachtig 

en kan, in dien toestand^ nagenoeg te lood afgestoken worden, 

doch men moet jaarlijks nieuwe spreilagcn op de beklcedingen aan-

brengen, wil men ze op de oorspronkelijke hoogte behouden, daar 

het wier door den druk van zijn eigen gewigt, en door het af-

waaijen der bovenste lagen, in hoogte afneemt, zoodat het allengs 

digter ineenzet, waardoor dc veerkracht der onderlagen steeds toe-

neemt (1). 

Bij het maken van de wierriemen, is mcTi gewoon de dijken aan 

de buitenzijde bijna to lood af te steken, en alsdan op den bodem 

(1) Tn den Waterhoincknndigen leercursus van don hcor Storm Buysing is 
gosield. dat men gewoon is, om do Iwee of drie jaren de wierriemen r»0 tot 

duim op (e hoogen. 
Voor wierriemen die tevens tot havenhoofden moele\ï dienen, lïodraagt lie 

vorhooging, die men jaarlijks moot opV>rengen, vnn CO tot 8ü duim, doordat 

die hoofden drukker dan do dijken lielreden worden. 
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eene lang vict <o leggen, dat nog groen is, en Avelke laag 5U tot 
öO duim lioog moet zijn. 

iJc helling waaronder do anrdo logen den wierriem aansluit, 
wordt ftahituj genoemd, en dient om den ailoop van het regen-en 
overslaande zeewater tc bevorderen, cn daardoor voor te komen, 
dat het tusschen den wierriem cn den dijk indringe. 

Wanneer dit riet gestadig door het zeewater bespoeld wordt, 

of voortdurend beneden deu laagsten waterstand aan de kust blijft 

l iggen, vergaat het nimmer, zoo als bij het wegruimen van oude 

w^ierdijken gebleken is; maar verkrijgt het daarentegen meerdere 
vastheid en is het, in zoo ver, de beste grondslag voor den 
wierdijk. 

Op deze rietlaag wordt het wier gespreid, ter breedte of dikte 
van 3 tot 6 el, en ter hoogte van 5 tot O el boven volzce, met 
eene helling achterover van ongeveer I n sommige gevallen 

wordt de wierbekleeding oene el hoog boven den kruin van den dijk 
opgewerkt; men vindt ook dikmaals aan de buitenzijde eene palenrei 
op 2 lot 3 el afstands van den wierriem; beter is het echter, den 
teen der wierdijk<in tc versterken door zware steenen. 

De wierriem iu den mond der haven van het Oude Schild op 
Texel is 0®M0 onder volzec aangelegd, en opgetrokken tot na-
genoeg 1 el boven dat peil. Hi j werd in 1811 door den kapitein-
ingenieur Noot bevonden zoowel beneden als boven het water eene 
gelijkmatige vastheid te bezitten. 

I n het jaar 1812 is in de binnenruimte van dc batterij Kaap-

hoofd aan den Jleider ccnc wiertravers gemaakt, lang 30, breed 3 

en hoog 2.25 el; in den loop der jaren 181^3 en 1841« is die tra-

versnagenoeg 50 duim opgehoogd en zij werd, iu Octobcr 1841, 

bevonden gemiddeld l'̂ LTO hoog te zi jn, zoodat, met inbegrip der 

vermelde verhooging, de inklinking had bedragen. 

In het jaar 1845 heeft dc artillerie aan den Helder eenige schoten 

op korte afstanden tegen die travers gedaan, met opgekloste spring-

granaten van J5 du im, uit ijzeren kanouïien van J2 en 24 i)ond. 

Men heeft toen, alvorens tot de ])rocfnemingen over te gaan, 

de wiertravers sterk ineen doen zetten of tassen door middel van 

eene ijzeren rol, wegende 500 ned. pond, cn daarna de travers 

afgekajnd of onder een zuiver profd gebragt, waarna zij bevonden 

werd l®'.3i hoog en dik te zijn. 

Eene voorafgaande bewerking had doen zien, dat het wier zoo 
vast te zamengeperst was, dat de travers op hare volle hoogte kort 
worden afgestoken. 

Vervolgens heeft men eenige schietgaten in dic travers gesneden 

en tegen de binnenopeningen schietgatblinden geplaatst, elk voor-

zien van een zwart cirkelvlak, dat zou dienen èn om ei' op tr 

jnikken, èn voor het waarnemen van die schoten, wnarbij de ko-

gels door (ĥ  scliietgatcn zouden zijn gegaan. 

} 05 

Op een afstand van 3S0 pas van de wiertravers, loodregt op 

de rooilijnen, welke door het midden der schietgaten g ingen, wer-

den twee beddingen gemaakt: de eene voor belegering- de andere 

(eene noodbedding) voor wal-ail'uit. 

Met ijzeren kanon van 12 pond, op een walaffuit met kleine 

raderen geplaatst, is eerst op het rcgter-, daarna op het linker-

schietgat geschoten, met eene lading van 1.20 pond buskruid in 

een papieren kardocszak, waarop eene goed sluitende tusschen-

prop, vervolgens de kogel en eindelijk eene voorprop waren aan-

gebragt. 

Om het projectiel zonder opslag in de travers te brengen, be-

sloot men tot het aanwenden van een kern-opzetschot, welk opzet 

tot 2 duim is moeten gebragt worden. 

Van de 41 schoten schoten trollen er 20 dc travers, cn bij 15 

van dic 20 drongen de kogels er dwars doorheen en voorts on-

gevcer 1®M0 diep in de achterliggende borstwering der bedekte 

gemeenschap naar de batterij Kaaphoofd. 

Deze proef w^erd dus onvoldoende geacht oni het indringend 

vermogen van den kogel in het opgetaste wier waar te nemen. 

i\Icn leidde daaruit af, dat het zeewier hoogst waarschijnlijk bij 

dc gewone dikte, voor aarden borstweringen tot dekking tegen 

kanonvuur te zwak zou zijn. 

Men bedenke hierbij echter dat de travers, waarop geschoten 

werd, slechts 2®^7G dik was, terwijl eene aarden borstwering, 

om tegen het vuur van zwaar geschut bestand te z i jn , 0 el dik 

moet wezen. 

Men beproefde vervolgens het schieten tegen de wiertravers met 

granaten van 15 du im, uit een ijzeren kanon van 21 pond. De 

lading werd tot 0.5 pond verminderd, terwijl daarbij werd ge-

bruik gemaakt van een opzet van 2 duim. 

Ook met deze zwakke lading doorboorden de granaten de tra-

vers, en na 11 schoten gedaan te hebben, waarvan O de travers 

troflen, eindigde men de proefneming. 

Daar het er echter voornamelijk op aankwam, de zekerheid te 

erlangen, dat het op de bovenvermelde wijze opgehoopte cn zamcu-

geperste wier als onbraiulbaar kan worden betscliouwd , besloot men 

daartoe eene regtstrecksche proef te nemen. 

Tot dat einde werde?i vier graiKxten, waarvan 2 met springlading 

en 2 met sjn'inglading en brandsas gevuld, in dc tvavcvs ingc-

graveji; de eerste granaat Ier diej)te van O'-'.50 en op 10 van 

den voet der loodregte binnenzijde; iri de onderstelling dat dajlr 

de meeste wederstand cn dus dc grootste nitwcuking zou plaats 

hebben: de andere granaat ijagcnoeg zoo diep als dc eerste, doch 

slcchls O^LoO el hoog in de travers. 

Na de uitbarstiuL»; oniwaardc men, dat door de veerkracht van 

het wier, dc trcchtcrs niet merkelijk dieper waren dan dc plaats 
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waar tic granaat geplaatst was geweest, en cr ook gccnc stukkci^ 
van de granaten waren achtergebleven, terwijl dc oniliggcndc wier-
laj^cn eerder als opgeperst dan wel als uiteen gescheurd waren. 

Eindelijk wilde men, ofschoon het wel tc voorzien was, dat het 
wegens den vochtigen slaat van het wier moeijelijk, zoo niet on-
mogelijk zou zijn, het in brand te schieten, zekerheid daarom-
trent erlangen. 

'J'wce met brandsas gevulde granaten werden daartoe zoo digt 
mogelijk bij de bovenzijde der travers geplaatst, omdat dc boven-
lagen van het wier minder vochtig dan dc overige waren. 

Deze proef gelukte volkomen en het was dus bew^ezeu dat zee-
wier niet vatbaar is om in brand tc worden geschoten. 

Dc onbrandbaarljcid ccnm.aal bewezen zijnde, heeft men van wier 
voornamelijk in de kazerne aan den Helder tot opvulling tusschen 
dc zolderingen cn plafonds, iu het jaar 1S52 doen gebruik maken, 
om dc voortplanting van het geluid van dc eene verdieping naar 
dc andere tc beletten, daar men het gevaarlijk achtte hiertoe, 
zooals meestal plaats lieeft, turfmolm tc gebruiken. 

Dc vermelde ja'oefncmingcu met het geschut hebben ook nog 
dit voordeel o])gelcverd, dat men het wier in sommige omstan-
digheden tot bcklccding van de kustbatterijcn zou verkiezen boven 
muurwerk, omdat daardoor liet gevaar zou worden geweerd dat 
dc verdedigers bedreigt, wanneer bij cenen vijandclijkcn aanval 
stukken steen van dic muren of van dc stccnglooijingcn afge-
schoten worden, kunnende men daartoe de stccnglooijingcn dcr 
zeedijken met ccne met zoden als anderszins gedekte wicrlaagbc-
klecclcn. 

VA\ vermits dc ])rojccticlen door dc wierriemcn heendringen, 
behoeft men voor het spoedig instorten van ccnc dusdanige bc-
klccding nict beducht tc zi jn; zoodat het schieten vau ccne bc-
klimbarc bres in een wiermuur uiet gemakkelijk zou zijn. 

l iet zou wclligt luittig zijn nadere proeven tc nemen met wier, 
dat door ccnige kunstbewerking (1) tot cenc zeer groote digthcid 
gcbragt ware, cn waarmede vermoedelijk betere uitkomsten, be-
trekkelijk het indringend vermogen der kanonkogels, zouden woorden 
verkregen. 

Door de vermelde proeven is het toch nict uitgemaakt dat men 
niet met sterk zamengeperst wier eene borstwering zou kunnen 
maken , welke de kogels niet zouden doorboren. 

Dc artillerie aan den Helder heeft sedert ecnigen tijd bij hare 
proefnemingen met geschut de gevaarlijke strooproppcn vervangen 
door wierproppen, welke laatste, onbrandbaar zijnde, het gevaar 

c 

(I) hi}v, door inidde! n n pfróm/;, zourib hier tc l̂ nde ten ój zi^-leli«^! 
hooi jf̂ eochirdl. 
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doen vermijden, dat gedurende het laden van ccn stuk dc ont-
vlamming plotseling plaats hebbe, wanneer ecu stuk vau den bran-
denden of geglommen strooprop in de ziel van het geschut is 
achtergebleven, en waardoor vaak de jammerlijke verminking van 
den kanonnier is veroorzaakt, dic met het aanzetten van de lading-
belast was. Met wierproppen is eene onverhoedsche ontbranding 
dcr lading genoegzaam niet tc vreezen (1), ook dan niet wanneer, 
bij het schieten met gloeijende kogels, het schot niet afgaat, of 
wanneer dc ontbranding niet terstond na liet vallen van den slag-
liamer plaats heeft. 

Tot wering tegen den invloed der vorst is het wier almede uit-
nemend geschikt bevonden. Door de ziltige sappen van het wier 
eu de sterke tassing of zamenpakking waar het vatbaar voor is , 
wordt het bij voorkeur boven stroo of mest gebruikt voor het af-
sluiten der iucht uit dc kelders, het beklecdcn der pompen enz. 

Zoo als reeds opgemerkt is, wordt voor het wier, dat voor dc 
inwoners van Xoordholland zulk ecu nuttig voortbrengsel is, slechts 
dc kosten van het snijden of opvisschen, vervoeren en verwerken 
betaald. 

(jcdurcnde dezen winter heeft men dc verdedigbare gebouwen in 
dc Ibrtcn Kijkduin cn Westoever aan den Helder, waarvan dc 
aarden bedekkingen waren afgenomen, om den staat dier gebouwen 
tc onderzoeken cn zc, voor zooveel noodig, tc herstellen, tegen dc 
uitwerking dcr vorst met wier belegd cn op de wierlaag verspreide 
oude mctsclstceucn gelegd om het afwaaijcn cn afslingcreu van het 

wier tc beletten. 
Voor Kijkduin heeft men het wier, dadelijk na het opvisschen, 

dat in het goede saizocti gedaan is , gcschclfd op hoopen, dic cenc 
tcerl. cl groot waren. 

Voor het opvisschen cn schelven van het wier betaalde men, voor 

eiken tas van ccfic tcerl. cl , 0.05. 
Nadat dc hoopen aldus acht tot tien dagen gestaan hadden, kon 

men vijf zulke tassen of mijten op ecu wagen, met twee paarden 
bespannen, laden, en dan bedroeg het gewigt dcr lading tusschcn 

000 cn 050 ncd. pond. 
A îcr zulke wagenvrachten konden daags van den llcldcrscheu 

zeedijk naar Ki jkdu in , zijnde ccn afstand van meer dan 2 700 cl, 

vervoerd cn aldaar gelost worden; men betaalde voor elke vracht 

met het laden /' 1 , hetgeen overeenkomt n^ct dc huur vau tot 

y 1.50 daags, wclkc alhier voor cenen wagen , met twxc ])aardcn be-

spannen , door dc voerlieden gevorderd cn algemeen als billijk erkend 

wordt. 

( 0 Zoo wi.i wel ouderrigt z i jn , is liel gibrnik van wierproppen reeds men 

algemeen bij de artillerie anngciioincn. 



\oor het lossen van het wier bt-,taaUlc uien vooi ile waü:cnvraclit 
/ D . I O . 

Voor het spreiden van elke wagenvraclit, en voor het met steenen 
beleggen der Avierlaag,y 0.15. 

Zoodat voor eene hoeveelheid van vijf teerling el wier, tot dekking 
verwerkt van het gebouw te Ki jkduin, betaald moest worden voor: 

1. Het schelven op hoopen J 0.25 
2. Het op den wagen laden en naar Kijkduin vervoeren - 1.00 

Het lossen - 0.10 

4. Het op metselwerk spreiden en het met oude steenen 
beleggen van de wicrlaag - 0.15 

Tc zamen f 1.50 
Met die hoeveellieid van vijf teerling el is eene hoeveelheid van 

15 vierkante cl metselwerk ter dikte van belegd; zoodat 

het met wier bedekken van het mctsehverk te Kijkduin gekost heeft 
de vierk. el f 0.10. 

Voor andere gedeelten der stelh'ng van den Helder blijft de prijs 
van het vervoeren nagenoeg dezelfde, daar men gemiddeld rekenen 
kan, dat vier tot vijf dergelijke wagenvrachten wier, naar elk verschil-
lend punt der vesting, in een werkdag vervoerd kunnen worden. 

Hehalve voor het dekken van metselwerken tegen den invloed 
der vorst, is het wier uitnemend geschikt tot verbetering van 
zandwegen of slechte bestratingen, waarover zware lasten moeten 
vervoerd worden. 

Aan den Helder is men gewoon de zandpaden langs het strand, 
waarover de zware ballaststeenen moeten vervoerd worden, met cene 
laag wier, van ongev^eer twee palm dikte, tc beleggen. 

Dok bij het plotselijk ontstaan van gaten in de dijken is het 
wier zeer geschikt om de schade spoedig te herstellen; het laat 
zich in alle bogten zamendrukken en ineenpakken en is leniger, 
buigzamer en vooral veerkrachtiger dan stroo of riet. 

Zoo als vermeld is laadt men gewoonlijk in eene zoogenaamde 
Amsterdamsche kaag, ongeveer 45 teerling el wier, waarvan de 
kosten van opvisschen , tassen , droogen en inschepcn door elkander 
gerekend worden op omtrent f 50. 

Volgens sommige schrijvers bestaan er drie soorten van wier, 
twee met lange bladen en cene met korte bladen, die dus meer 
tot het zoogenaamde kroost of cendengroen behoort. 

De wieren, of zoogenaamde algen, behooren zoowel tot de zcc-
als tot de zoetwater-j^lantcn. 

l ie t zeewier of zeerui wordt in leder- en in lintachtigc soorten 

onderscheiden; de eerste soort wordt veel aan onze stranden ge-

vonden ; de tweede is het eigenlijke zeewier, of de plant met op 

gras gelijkende bladen, en daarom ook wel eens zeclint genoemd. 

De zoetwater-soorten zijn zoo lijn en tccder dat zij naauwelijks 

K.l) 

anders dan met behulp van het vergrootglas aanschou\> el ijk kunnen 
worden afgebeeld. 

Deze laatste soorten zijn onder den naam van flap genoegzaam 
bekend. 

Ui t de Aapsoorten, die bijna alle groen zijn, ontwikkelt zich 

veel zuurstof, hetgeen de zuivering van den dampkring boven de 

moerassen, waarin zij groeijen, bevordert. 

De lederachtige wieren der zee bezitten die eigenschappen niet. 
Eene bijzondere soort van wier, aan de kusten groeijende, bevat 
vele met lucht gevulde blazen, door middel waarvan dit gewas 
op het water drijft, en door zijne lederachtige hoedanigheid ia 
het bestand tegen den sterksten golfslag, wanneer het zich aan 
den voet der steenglooijingen aan paalwerken of andere aan zee 

gelegen voorwerpen hecht. 
Het zijn vooral de zoetwater-wieren of Aapsoorten die, met 

eenige andere waterplanten, tot de vorming van den turf in onze 

lage veencn het meest toebrengen. 
De wicrriemen worden door den zeeworm niet aangetast, het-

geen almede eciic kostbare eigenschap er van uitmaakt. 
Het soortelijk gewigt van opgehoopt zeewier, uit een wicrriem 

of ouden wierdijk genomen, bedraagt 0.412. 
Tot voor ongeveer 25 jaren werd het wier uitsluitend aan de 

zeeweringen, voornamelijk van de Zuiderzee, gebruikt; doch van 

toen af werd het door uitversching of zuivering en drooging ge-

schikt gemaakt tot vulsel van matrassen en dergelijke. 

üok voor de nachtlegers der soldaten in kazernen en hospitalen 

werd het zeewier, voor het vullen der matrassen en hoofdkussens, 

ingevoerd. 

Thans is het erkend dat met wier gezonde, krachtige cn niet 

broeijende matrassen kunnen vervaardigd worden ; cn daar het tegen-

woordig geacht wordt minder voor zeewering geschikt te zi jn, ia 

de voorraad des te grooter, zoodat daarmede proeven op eene 

ruime schaal zouden kunnen Morden genomen. 

In een onzer dagbladen vonden wij onlangs vermeld, dat vermits 

het wier, versch gesneden en opgevischt, slijmachtig op het ge-

voel is, het waarschijnlijk even als liet Indische zeewier en het 

zeekraal tot pap gekookt, tot voedsel voor niensch of dier zou 

kunnen dienen. 

Eenige soorten van wier worden, in Schotland cu andere noor-

delijke landen, niet zelden door menschen gegeten ; andere strekken in tijd van nood tot voedsel voor het vee. 

M'eder andere worden in de Oost-Indische zeeën door eene soort 

van zwaluw opgezameld cn tot het maken van de zoogenaamde 
Oost-Indische vogelnestjes gebezigd. 

Men beweert dat ook een paar soorlcn van wier iu dc genees-

kunde bekend ziin. V 



<70 

Zoover ons bekend is, zijn er geene sehadebjke wiersoorlcn; 
doch ook zijn geene plantgewassen nienigvnldiger in alle zeeën te 
vinden, dan de vaak 'Zoo weinig opgemerkte wiersoorten. 

Vüor sommige gronden, werd in liet bedot)Ul dagbhul gezegd, 
is iiet ongetwijfeld als meststof zeer geschikt, en ten slotte werd 
vermeld: dat liet op Wieringen en Texel een tak van bestaan 
zou kunnen worden, die niet slechts van f lOÜOO t o t 1 5 Oüü, 
zooals thans, maar minstens vier of vijfmaal zooveel zou opleveren. 

AV'ij hebben, zoo wij vertrouwen, het nut en de voordeelige 
eigenschappen van het wier of zeegras genoegzaam in het licht 
gesteld om de aandacht op dit voorbrengsel van den vaderbndschen 
bodem te vestigen. 

Het voorbeeld, betrekkelijk de onbrandbaarheid van het wier in 

het hoofd van dit opstel vermeld, zoude op zich zelf reeds afdoende 

zi jn, om de aanwending van die heilzame waterplant aan te bevelen , 

overal w âar het gevaar voor brand het nemen van de uiterste voor-

zorgeii vercischt; men bezige het dus bij voorkeur boven alle andere 

stollen lot vulling omler andere van de wanden van loodsen en 

dergelijke, alsmede bij het maken van beschotten of afscheidingen, 

zoo als onder anderen met een zoo gelukkig gevolg heeft plaats 

gehad in de fabriek van meekrapbereiding te \Vilhelmina-dorp; en 

wanneer nog eenige twijfel nopens de onbrandbaarheid van het wier 

mogt beijtaan, men vestige dan de aandacht op de proeven die aan 

den Helder zijn genomen met granaten, die, na gevuld te zijn met 

springlading en brandsas, gelegd zijn tc midden van opgehoopt 

wier, alwaar men ze heeft doen si)ringen , zonder brarul te verwekken. 

l>()veinlicn , daar het wier niet door de vorst wordt aangedaan en 

de warmte slecht geleidt, is het een uitmuntend middel tot het 

weren van koude uit kelders, enz., inkleeden van metselwerken, 

die aan liet stuk vriezen blootgesteld zi jn, het omwinden van 

pompen en dergelijke. Voorts is het, zoo als men reeds heeft doen 

opmerken, geschikt tot het verbeteren van wegen, het herstellen 

van stormschaden aan zeedijken, enz. enz. 

Wi j hebben ons bij het bezigtigen van het nieuwe weeshuis alhier 

overtuigd, dat de met wier opgevulde matrassen en peluwen, die 

men daar heeft ingevoerd, niets te wenschen overlaten, en in uiterlijk 

voorkomen niet onderdoen voor de kostbaarste matrassen, met haar 
gevuld. 

Om de voort])lanting van het geluid in gebouwen te beletten, 

is het voornamelijk aan te bevelen (1) daar het, tusschen de vloeren 

en plafonds gelegd, tevens een lieilzaam middel wordt tot stuiting 

van brand, zoo als het voorbeeld te Wilhelminadorp heeft doen zien. 

( I ) In arlikel 11 der algemppnc. voorwaarden voor de dienst der Genie . 
Vr<n 18 Fel>riiarij 1815, is l)epaald , daf w aar he» noodig is de gehoorighei«? 
wrg le nemen de plafondschrolcn tnel mos of droog zeewier zullen belegd 
wnruen. (Kcdaclic.) 
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Voor militaire gebouwen, openbare gestichten en bijzondere wo-

ningen prijzen wij het gebruik van het wier onvoorwaardelijk aan , 

waar men vroeger gewoon was turfmolm, zaagmeel en andere zelf-

standigheden te gebruiken, tot opvulsel tusschen houten wanden 

als anderszins. 
In die gestichten, onder andere, waar men veiligheidshalve, 

ook in het belang der lijders, gewoon is de wanden der vertrek-

ken met zachte en veerkrachtige stollen tc bekleeden, zou men, 

door het bespannen van de wanden met grof l innen, opgevuld met 

wier, eene volkomen doelmatige bekleeding verkrijgen, die den 

lijder beletten zou zich te kwetsen en waardoor tevens brand-

gevaar zou worden afgekeerd. 

Waarschijnlijk is het, ten slotte, dat op plaatsen, in welker 

nabijheid de plant wordt aangetroilen, het wier de kostbare rijs« 

beddingen zou kunnen vervangen; althans zou men zulks op die 

plaatsen kuiuien beproeven, waar men verpligt is , wegens den 

blaj)pen bodem, rijsbeddingen aan te leggen onder dijken, borst-

weringen, enz. Men zou dan de wiermat, door middel vau rollen 

of door belasting, tot de grootst mogelijke digtheid moeten bren-

gen, en wanneer de uitslag mogt doen blijken, dat dit middel 

ontoereikend is voor het beoogde doel, zou men misschien het 

wier tot vulsel van de rijzen zinkstukken en dus ook van de rijs-

beddingen kunnen gebruiken, op plaatsen aan de kust gelegen, 

waardoor eene aanzienlijke besparing van kosten zoude worden 

verkregen, vooral indien men het zooveel mogelijk in de plaats 
van rijshout, bladriet, enz. gebruikte. 

Ook ko2nt het niet oinloclmatig voor, de kadijken daarmede te 

bekleeden, die oj) de stormwinden gelegen zi jn, voornamelijk wan-

neer de gesteldheid van den bodem der gracht het toelaat, aan 

cenc dusdanige bekh^eding vijf palm dikte of daaromtrent tc geven. 

Waarschijnlijk zou daardoor de afbrokkeling en doorbraak van 

dergelijke dijken voorgekomen kunnen worden. 

Nog onlangs heeft de militaire genie bij het maken van cellen 

tot eenzame opsluiting te Medemblik, ten einde de voortplanting 

van het geluid te beletten, de deuren aan de binnenzijden met 

grof linnen doen bespannen en van een vulsel vau wier, dik een 

palm, doen voorzien; ook dat middel heeft bij uitstek aan het 

oogmerk beantwoord. 

JL)e bekleeding zou dan, met houten of ijzeren iiagels, tegen de 

wanden in zoodanig verband gespijkerd kunnen worden, als in de 

matrassen het doorsteken geschiedt; tusschen het linnen en de 

koppen der spijkers kan men, ter voorkoming van het doorscheuren 

of beschadigen, lederen schijfjes aanbrengen, zoodat de bekleediug 

het aanzien eener matras heeft. 
Nog moeten wij vermelden. dat het wier ons voorkomt zeeï 

^L-rhikt als meststof te zi jn, voornamehjk tot vruchtbaarmaking 
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van zandgronilcn; doch wij zonden, Ier bevordering van de ont-

binding der \vicr2)lant, alsihin aanbevelen, haar met andere nicijt-

stoÜen te vermengen cn veelvuldig aan de lucht bloot tc stellen. 

Helder, den iebruarij 1853. 

De kapitein, eerstaanwezend ingenieur, 

VAX IxGKN. 

De eerste luitenant-ingenieur, 

VAILLAXT, 

(ledurendc den winter is de doelmatigheid van het wier, tot dek-

king van metselwerk tegen vorst, op eene afdoende wijze gebleken. 

De onlangs geboorde uitwateringkokers, namelijk, in de regt-

standen der kazematten van het fort Ki jkduin , welke, benevens 

de ontbloote gewelven enz. van die lokalen, ingevolge het in het 

voorgaand opstel vermelde, met eene wier- en verspreide steenlaag 

gedekt waren, zi jn, in weerwil van de vrij strenge vorst, on-

afgebroken druipend gebleven, terwijl het uit die kokers binnen 

het gebouw opgevangen water (dc ijzeren afvoerbuizen waren toen 

nog niet gelegd) spoedig bevroor, hetgeen waarschijnlijk een gevolg 

wns hiervan, dat de schild- of sluitmuren der kazematten wegge-

broken waren, zoodat de koude buitenlucht vrijelijk binnen het 

gebouw kon doordringen. J)e vermelde waarneming toont intus-

schen aan , dat het wier een slechte geleider is van dc warmte. 

I^ij kampementen in het najaar, zou het misschien voor de 

digtheid der zold(?ringcn cn wanden tot sjirciding binnen de hutten 

of tenten, tot dekking van stallingen als anderszins met vrucht 

kunnen gebruikt worden. 

Overal waar men tot dusverre gewoon was hooi, riet of stro 

tot dekken of tot wering van koude in gestichten of bijzondere 

woningen en bij den land- of luinboinv te gebruiken, verdient 

het zeewier de voorkeur boven die stollen, omdat het dc voortplan-

ting der warmte belet cn daarenboven slechts zeer moeijelijk brandt. 

Van uitgebreid nut in de landhuishoudkunde kan dus bij een 

geschikt gebruik het wier of zeegras worden, en wanneer te eenigcr 

tijd de zoo zeer aan brand blootgestelde rieten daken door eene 

bedekking met wier konden vervangen worden , zon daardoor een 

zeer belangrijke waarborg voor de openbare veiligheid cn voor het 

behoud van liavc en goed verkiM^gen worden. 

Helder, den Maart 1853. 

De kapitein, eerstaanwezend ingenieur, 

VAX INGEX. 

Dc eerste luitenant-ingenieur, 

VAii.i.AN'r. 
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B U L A C H X X I V 

Zwolle, den lO'^"" Al)ril IS:).'!. 

Wel Edel (Jcstrenge Heer! 

Ik vervulle eenen treurigen oj) mij rustenden pl igt , door IJ Wel 

Kdel Gestrenge het overlijden mede te deelen van mijnen waardigen 

vader, in leven lloofd-Ingenieur van den W^aterstaat in de pro-

vincie Overijssel, en gewoon lid van het Koninklijk lnstitiuit van 

Ingenieurs. 
Ik verzoeke U Wel Edel (icstrenge beleefdelijk, dit voor ons 

treurig sterfgeval, op de eerstvolgende vergadering van het Inst i tuut , 

aan de tegeuw^oordige medeleden tc berigten, en de noodige maat-

regelen tot afschrijving te willen doen nemen. 

Ik verblijve met achting: 

U Wel Edel Gestrenge dienstw. dienaar 

J . 1\ W. OoXRAl). 

n'ef KilH C est vetten fleere 
r . \\\ (onrad, 

Prpsidcnt ratt fut Koniuklijk 

liixtit'mi f'oti Ingenirttrs ^ 
ic 's in tu tsn/taijc. 
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VAN LILCT KONINKLIJK INSTITCÜT VAN LN(N':MKL IIS , UKLLOUOKN 

IN Ilia' LOKAAL DIL1(;I':M'IA TK 'SOUAVKNUAGK , 

01» LILNCSDAG DKN JUNIJ 1 8 5 5 . 

Tegenwoordig: 1\ AV. Conrad, president; l^aron Vorstner van 
Dandjenoy, (irevc, G. Simons cn Staring, leden van den raad; 
het 1 lOTu r̂air lid Ri jk: de letlen Adriani, ]5aron Hentinck, lUeek-
rode, ]l. K. (>. N. Camp, J . R \V. Conrad, Delprat, C. K. do 
(icns, Goudriaan, 1 loyer, van dc Kaslecle, Keurenaer, Michaidis, 
Aloutluian , Musc[uelier, Overduyn, llomein , I I . S. J . Rose, 
AV. N, liose, Slotcmaker, Collen Stuart, de Veije de Ihirine, 
Ualdorp, Haron van AV •̂lssenaer Catwijck; en het buitengewoon 
lid van Diesen. 

Dc notulen der vorige vergadering, van den Aju'il, worden 
gelezen en goedgekeurd. 

(iclijk dit in dc twee laatst voorgaande jaren ])laat3 Iiad, is 
het algemeen verslag gedrukt eu aan de hulen gezonden. De voor-
zitter meent zich daarom tc mogen be])aleu tot het verwijzen 
naar de iu het verslag vermelde gunstige uitkcnnstcn, die getuigen 
van dc toeuemeude belangstelling in ilen bloei vau het Inst i tuut , 
on vau den voldoenden staat der geldmiddelen. De prijsvraag wegens 
dc doorgraving van Holland op het smalst, waarvan het verslag 
gewaagt, is in vier talen afgedrukt en verspreid (Zie Hijlagc X X V)» 
Het overzigt vau hetgeen de afdeeling ()ostelijk .Tava heeft verrigt 
is mede in het verslag opgenomen, en draagt blijken van voort-
durende vermeerdering van werkzaamheden eu leden. 

Voor het onderzoek der rekening eu verantwoording worden 
du leden Dclpraf cu Keurcnaei betUM nul. Zij zullen :/ich daarmede 
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gedurende dc pauze bezig lioudcn, cn daarbij door den penning-
meester worden bijgestaan. 

Ten aanzien van dc rekening, doet dc voorzitter opmerken, dat 
in bet algemeen verslag ccnc Icil is geslopen. Op bladz. O behoort 
namelijk, in plaats van f 4 358.00 en / '3 433 00 "'clczcn tc worden 
f 3 358.00 cn f 2 433.00. ' ° 

]Iet instituut heeft ten geschenke ontvangen: 
a. Van den Minister van binncnlandschc zaken: 

For dagen der Juries, over dc Loyidensche ivercldtentoonslelling 
van 1851. 

h. Van dc ]\Iaatscliappij ter bevordering dcr bouwkunst: 

lionwknndlge bijdragen, deel, stuk. 
c. Van het Amstcrdamschc departement van dc ncdcrlamlschc 

Maatschappij ter bevordering van nijverheid: 

1. Tijdschrift ter bevordering van\iijverhcid, reeks, l '^Mlccl, 
stuk. 

2 . Punten van beschrijving voor de algeyneenc vergadering der 
inaatschapinj, in 1853. 

d. Van het provinciaal Utrechtsch genootschap: 

1. er slag van het verhandelde in de alge^necne vergadering van 
het i^rovinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en loetenschap-
2)en, voor 1852. 

2. Aanteekening cn van het verhandelde in de sectie voor natuur-

en geneeskunde van dat genootschap, ter gelegenheid vau de ver-

gadering van 8 Januarij 1853. 

e. Van het lid Forstncr van Dambenoy: 

Plan, coupes cl éléoalion anne caserne pour trois hataillons 

<TInfanteri^e, construile par VAdministration comwnnale de nru^el-

les, iïaprès les plans et sons la direction du capitaine Meyers. 

f Van den heer vaji ' t l laalf: 

Tijdschrift voor den handwerksman cn het fabriekwezen in Ne-
land, deel, n®. 4 C]i 5. 

g, Yun liet lid Vrolik: 
Fcrslag van al het rerrigte tot herstel van het Nederland.-

sche wuntwezen, van JS43 lot en wet 1851, opgemaakt door J)'. 
A. Vrolik, voorzitter van het Muntcollc^^ic. 

Bij het laatstgcmcldc stuk is door den inzender ccn brief ge-
voegd (zie Bijhagc X X V I ) . 

Dc voorzitter l>jedt ccne verzinneling van stukken aan, betref-

fcjidc den aaidcg van dc haven van het i\icuwetliep, cji zegt dc 

daarbij behoorende kaarten cn plans > voor zou veel hij dic tcru rr 
r 
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kan vinden, mede ter beschikking van het Instituut tc zullen 

stellen. Dc meeste stukken zijn van dc bami van Druuings, 

cn geven ccn overzigt van het ontstaan cn tic uitvoering dcr 

ontwerpen. 

l iet doet den spreker leed dat hem de tijd geheel ontbreekt, 

om vau dc stukkeu gebruik tc maken tot het zamcnstcllcn van 

een goed overzigt. 
Jlet lid Simons meent dat het zeer wenschelijk is, icmaiul aan 

te WMjzen, dic de stukken tot een volledig verhaal van den aanleg 
dcr haven bew'crkc. [lli] stelt voor den raad daartoe tc magtigoi. 

Het honorair lid Kijk ondersteunt dit voorstel. Dc zaak is vau 
groot gewigt, cn verdient vau nabij gekend tc worden. 

Hij treedt iu een kort overzigt van dc natuurlijke oorzaken, 
dat is : den loop der stroomen. dic het eerst dc zoo belangrijke 
haven van het Nieuwedicp hebben daargcsteld, van dc kunstwer-
ken, namelijk dc steencn dammen dic in 1782 tot verzekering en 
verbetering van dic haven zijn aangelegd, en van do wx^rkcn dic 
cr later en tot heden zijn bijgevoegd. 

Hi j kaïi deswege met kennis van zaken spreken, daar hij 
sedert 1709 het Nieuwedicp heeft gekend, eu van dc daarstclling 
van al dc sedert aangebragte werken als het ware ooggetuige is 
geweest, ja zelfs opncnn'iigcu daar ter plaatse heeft gedaan. 

Het is hem voorgekomen, dat iu de laatste jaren dc stroomsnel-
heid cn daarmede dc diepte daar ter plaatse in het algemeen ecnig-
zins verminderd is; wanneer dit moest toenemen, zou het noodlottig 
wezen voor de groote scheepvaart, vooral sedert dc monding van 
het Noordhollandschc kanaal, iu het Nieuwedicp uitkomende, 
daarvan als het ware de groote zeehaven van Amsterdam heeft ge-
maakt, zonder te spreken van het Nieuwedicp als haven voor do 
oorlogschepen, cn het groot belang van het maritieme etablissement 
tc Willemsoord. 

Hi j is altoos van oordeel geweest, dat de groote inpolderingen 
ten zuiden van het Nieuwedicp, onder andere dc Anna-Paulowna-
polder, dc oorzaak van dc mindere stroomsnelheid cn de mindere 
diepte van het Nieuwedicp zijn, cn hij acht het daarom van het 
hoogste belang, dat naauwkcurig vergeleken worde hoedanig dc 
diepte cn stroomsnelheid vau het Nieuwedicp was voor cn na 
dc genoemde inpoldering, ten einde daaruit tc kunncji bcoordcc-
len, of het raadzaam zou wezen, met dic inpolderingen nog ver-
der voort tc gaan. 

Het is daarom dat hij , dc motie van liet lid Simons onder-
steunende, op het groote belang wijst van een grondig onder-
zoek dezer belangrijke zaak, daar men het Nieuwedicp moet 
beschouwden als dc beste haven vau Nederland, nict alleen voor 
oorlogschepen, maar ook voor dc groote scheepvaart iu het al-
gemeen. 
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De vcigaclciing luagiigt don raad lot hd doen Ijuwcrkun der 
stukken. 

Het lid Chavannes heefteen opstel ingezonden, wegens een nieuw 
middel om het hout tegen verrotting cn insecten te beveiligen. He 
voorzitter leest dit stuk (zie llijlagc X X V I I ) . 

Dit stuk geeft aaideiding tot dc opmerking, dat men, na het 
verschijncji van dc stukken over houtbereidijig in de Verhaiulclln^ 

(jen van het Inst i tuut , eene meer volledige behamleling zou heb-
ben verwacht, terwijl daarentegen het reeds geheel bekende had 
kuinien achterwege blijven. 

He opgegeven prijzen schijnen zeer hoog. 

Het lid Overduyn meent, dat de brandbaarheid van liet hout 
zeer toeneemt, wanneer men dat in teer of zware oliün dompelt. 
In Engeland heeft nien van liet gebruik dezer sterk ontvlambare 
stollen afgezien, om het groote gevaar van brand. 

Eene zeer kostbare houten spoorwegbrug werd daar, in weinig 
oogenblikkcn, door liet vuur vernield (*). Men meende alzoo dat dit 
juiddel was opgegeven, en acht het vreemd, dat daarvan nu weder 
aanprijzend wordt gewaagd. 

Het lid Previnairc liccft stalen van meekrapblocm en mcekrap-

alkohol medegedeeld (zie Eijlage X X V l I l ) . He stalen woorden be-

zigtigd en geven aanleiding tot eenige opmerkingen over dc 

garancine cn meekrapfabrieken. He inzender bereidt de meekraj) 

alleen voor eigen gebruik en heeft slechts willen aantooncn, dat 

de inlandsche plant even goed als dc fransche tot het bereiden der 

meekrapbloem en alkohol geschikt is. 

Het lid van der Kun heeft een opstel van den heer E. Olivier Hz, 
aangeboden, waarbij, op gelijke wijze als dit voor den IJssel is 
ge<laan, het verhang van dc IJoven-Maas uit de formuien en waar-
nemingen wordt afgeleid. 

He president deelt den inhoud van dit stuk aan de vergadering 

mede, cn stelt voor het op dc gewone wijs tc doen behandelen^. 

( ) Doze brug lag over de L'sk. bij Newpo i l , in deu Zuid-Walliscr-spooi-
weg. eu liad '20 fM)0 pd. si. gekosl. Do biaud word vero(vrzaakt door hel 
uibrtugca vua eci^c hcctc i'ucrci; bout , op dtu Vv-'^ I^ki 1548. (Ariizan.^ 
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ten einde het als een vervolg op het reeds in de rerhandelinfjcn 

««•( ĵilaalste doen strekken. 

Dien overeenkomstig wordt besloten. 

De werkzaamheden wordeu voor eenige oogenblikkcn geschorst 

cn hervat met dc mededeeling, dat van den minister van binnen-

landsche zaken het gewotni jaarlijksch verslag is ontvangen wegens 

de riviercorrespondentie in 1S52—1858. Uithoofde van den afge-

loopen gunstigen winter, is geene algemeenc riviercorrespomlentic 

noodig geweest, zoodat het verslag zich bc])aalt tot het voorge-

vallene in Noordbrabant. I IUJIU lil v/\yx u. it wft... . <v. 

Hit rapport wordt voor dc Vcr/iandcUnrjcn bestemd. 

De Vereeniging van lUirgerlijke Ingenieurs heeft haar reglement 

ingezonden. 

De raad van bestuur beveelt de vereeniging aan in dc belangstel-

Hug dĉ r leden en meent het doel te helpen bereiken door de 

meeste bekendheid aan de instelling te geven. Ho vergadering be-

sluit den brief van het bestuur en het reglement bij de Notxden 

te doen afdrukken (Zie l'>ijlage X X I X ) . 

Hc voorzitter deelt mede, dat de raad van bestuur ecu bezoek 

heeft gebragt aan de werken der duinwaterleiding, bij den Vogel-

sang, cn die werken met de grootste belangstelling heeft b(jzigtigd. 

He ingenieur der maatschaj)pij, de heer (h'oker, heeft beloofd cenc 

beschrijving van dc duinwaterleiding aan het Instituut te zullen 

indienen en tevens verzocht, met zijnen ambtgenoot, den heer 

rmrn , als leden van het Instituut tc worden aangenomen. 

Het Provinciaal Utrechtsch Genoolschaj) van kunsten cn weten-

schappen heeft weder eenige ]n-ijsvragen, die met de kunst van den 

ingenieur in verband staan, uitgeschreven. Zij worden medegedeeld 

in dc XXX« i « Hijlage. 

He commissie, door den president benoemd tot het nazien der 

rekening van den peinn'ngmeester, l)rengt bij nionde van het lid 

Hel])rnt verslag uit. Gedurende de scliorsing der vergadering is dc 

rekening met do bewijsstukken vcrg(!lekcn cn alles 'ui volmaakte 

orde bevonden. Hc connnissic brengt liulde aan dc zorg en naauw-

gezetheid, waarmede dc ])cuningmccslcr de hem opgedragen taak 
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vervult en stelt voor, hem daarvoor den dank der vergaderinrr aan 
tc bieden. Dienovereenkomstige wordt besloten. 

])e ballottage der in April voorgestcldcn heeft plaats. De leden 
G. Simons en Komein worden verzoclit de stemmen op te nemen 
en berigtcn, dat met algemeene stemmen tot leden zijn benoemd: 
I. S. l iretz, opzigter van deu waterstaat der klasse te Nieuwe-
diep; J . E. van den Areiul, opzigter over de stadswerken te 
Haarlem cn J . M. van der Made, civiel-ingenieur, directeur der 
ü^asfabrick tc Dordrecht. jMct eene stem te^'cn is tot lid be-

nocmd «f. Swcrv^er, opzigter van den waterstaat der klasse 
te Alkmaar. 

Tot buitengewone leden zijn benoemd: R . Meijer, opzigter van 
den telegraaf van den hollaudschcu spoorweg tc J)clft; Jl. Kroon, 
lijdelijk oj)zigter bij den waterstaat te Nieuwediep en A. Gou-
driaan, adsistent-ingenieur der rijkstelegrafen te llotterdam. 

Om in de vergadering van den September tc worden ge-

ballotteerd, worden voorgesteld, tot gewone leden: 11. G . Jansen , 
ingenieur-adviseur voor den scheepsbouw, bij het departement van 
marine, te "'s Gravenhage; J . E. Saportas, civiel-ingenieur te's Gra-
venhage; E. Vos, onderconstructeur bij de marinewerf tc Soerabaia; 
E. 11. l'ergsma, ka])itcin-ingenieur te Groningen ; I I . A. Insinger, 
civiel-ingenieur te Amsterdam; IMand AVilliam Croker en (Miarles 
Ik irn, ingenieurs der duinwaterleiding-maatscha])])ij te Bennebroek 
cn Ti. Trtar van Elven, geëmploijeerde bij ilezelfde maatschappij, 
te ]>ennebroek. 

Tot buitengewone leden: j\L Deutekom, aannemer van publieke 
werken tc AuAstcrdam; J . Kater Tz., civiel-ingenieur tc Groningen; 
AV. O. Dansdorj), opzigter bij de werken tot droogmaking van het 

llaarlennnermeer, te Aalsmeer; A. van lliessen, o])zigter bij de 
werken lot droogmaking van het llaarlemmcnneer, te Jlalfweg cn 
V, J . van den Berg, aspirant-ingenieur van den waterstaat, te 
's Gravenhage-

Dc vergadering gaat over tot het benoemen van raadsleden, i)i 
plaats van de drie leden, welke volgens den rooster aftreden. 
De leden AV. N. liosc en van de Kasteele worden door den 
voorzitter uiigenoodigd, zich met het oimemeu der stemmen te 
willen belasten. 

Op dc vraag: of de drie leden te gelijk benoemd kiuincn wor-
den, herinnert de sekretaris aan de bcblissing, op cei\e vorige 
vergadering genomen, volgens welke iedere opengevallen jilAï^ls bij 
af/ioiulerlijke geheiuie stemming moet vervuld worden. 
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Uij do stemming ter vervulling van dc plaats, door het aftreden 

van het lid E. W. (Jonrad opengevallen, ontvangt het lid W . 

(Jonrad 22 stemmen cn het lid J . V. Delprat 1 stem. Alzoo is op 

nieuw tot raadslid benoemd het lid E. W . Conrad. 
J)e bcnoeoide bedankt de vergadering voor het vernieuwd bewijs 

vau vertrouwen eu verklaart zich bereid zitting iu den raad tc 
blijven nemen, l l i j rekent daarbij op de ondersteuning vau de overige 
leden van den raad cn op dc krachtige hulp van al de leden van 
het Instituut, zonder welke hulj) dc pogingen van den raad om 
den bloei der instelling te bevortleren, vruchteloos zouden moeten 

blijven. 
l i i j de tweede stemming, ter vervanging vau het lid baron 

Eorstner van Dambenoy, bekomen: het lid Eorstncr van Daud)enoy 
17 stemmen, het lid Delprat 4 stemmen en het lid I I . E. G. N . 
Camp 1 slem, terwijl een stembriefje van onwaaarde wordt bevoiulen. 

Dientengevolge is het lid baron Eorstncr van Dambenoy op nieuw 

tot lid van den raad benoemd. 
De uitslag der derde stemming, ter vervanging van liet lid vau 

Oordt, is, dat bekomen: het lid van Oordt 11 stemmen, het lid 
I I . E. G. N. Camp 7 stemmen cn het lid Delprat 5 stemmen. 

Er ontstaat eene woordenwisseling over de vraag of de be-
doeling vau het reglement is, dat de benoeming van raadsleden 
bij volstrekte, dan wel bij betrekkelijke meerderheid ])laats hebbe. 
Hoewel toestemmende dat het welligt zaak ware dc benocïuing bij 
volstrekte meerderheid tc doen, meeneu vele leden dat dit thans, 
nu de stennning heeft plaats gehad, niet wel kan worden bepaald, 
en dat het er nu op aankomt tc beslissen, wat dc letterlijke zin 
vau art 23 van het reglement is. AVcïischt men de be})aHng van 
het reglement tc wijzigen , zoo behoort deswege ecu voorstel binnen 

den bepaalden tijd tc worden gedaan. 
Dc voorzitter vraagt of iemand zich verzet tegen ecu besluit, 

waarbij dc vergadering verklaart, dat de benoenaing bij dc be-
trekkelijke meerderheid vau stemmen geldig is; 18 leden verklaren 
zich voor cn 4 tegen dit voorstel. Dc tegenstcmmcuden zijn dc 
leden vau dc Kasteele, AValdorj), van AVasscnacr e)\ Alouthaau, en 
het lid vau de Kasteele verzoekt, dat zijn tegcjistemmcu iu dc 

Nolnhm worde vermeld. 
Het lid van Oordt is alzoo op nieuw tot lid van den raad van 

bestuur benoemd. 

Op de vraag van het lid lloniein, of iets verder is gedaan aan 

het vraagstuk, wegens de openbaarheid der begrootingen, antwoordt 

de voorzitter, dat dc raad tot nog loc geene stukken Ix^lretlrndc 

dat cuulcrwerp lurfl ontvangtn. 



IXx-ir niets moer «Ie ovdo is, wordt dc vcro-ndcrinrr r^csioton 
nadat dc tognnvoordigc l<.dcn door don voor.iltor voor'C>hSoo, ; 
l ^ l angs ld ln . . . i j „ l„ , lankt , met uitnood,ging t o g c / n ^ ^ 

h o u S " " ---^-'-m-lijkcn maaltijd, l a don o io 

P. W . CONRAD, 

I^Cbûlcilt. 

ST()I:M HUYSINO, 

Waaniomciid Sckretati^. 

JS3 

in j LAGE 

De Regering vau Amsterdam heeft, in het jaar 1852, aan eene 

Commissie van vijf leden de taak opgedragen om tc oiulcrzoeken 

of het denkbeeld, om Amsterdam door een groot schccpvaartkanaal 

met dc Noordzee te verbinden in de rigting van UiAhmd op het 

s7nalst, uitvocrlijk zoude zijn en zoo ja daarvan ccn ontwerp te maken. 

Dat ontwerp, uitvoerig beschreven in het verslag door de Com-

missie in December 1852 uitgebragt, is gedrukt en algemeen ver-

krijgbaar gesteld (1). 

De kosten waarop de gezamenlijke werken zijn geraamd, be-

dragen de som van achttien millioen guldens cn dc tijd voor de 

uitvoering gesteld is vijftien jaren. 

])e aanzienlijke kosten, maar meer nog de lange t i jd , zijn be-

zwaren die welligt de uitvoering aciitcrwegc zullen doen blijven. 

Het Koninklijk Instituut van Ingcin'eurs, daartoe aangezocht 

door ccn zijner leden, schrijft daarom, met goedkeuring en mede-

werking van dc Regering van Amsterdam, dc volgende prijs-
vraag u i t : 

'/Een ontwerp te leveren van een kanaal, voor^^schcpen van dc 

/'grootste soort, ter verbinding van het LI voor Amsterdam met 

//de Noordzee, in dc rigting van Holland oj) het smalst, waarbij 

//ilc bezwaren, die tegen het bestaande ontwerp tc maken z i jn , 

//worden vermeden.// 

IJij de in te zenden antwoorden behooren gevoegd te zijn ccnc 

bcgrooting van kosten en eene beredeneerde verdccling der werk-

zaamheden, ovcr den tijd ter uitvoering gesteld. Teckeningen wor-

den alleen in zoover gevorderd, als zij noodig mogten zijn om 

duidelijk de afwijkingen aan te wijzen van het bovenvermelde ge-

ilrukte ontwerp. De watcrjiassingcn, peilingen en verdere opne-

nn'ngen van het terrein, die bij dat ontwerp zijn jncdegedeeld, 

worden als waar cu naauwkcurig aangenomen en mogen ten grond-

slag strekken van dc redeneringen cn berekeningen, in de ant-

woorden op de prijsvraag. 

Dc antwoorden worden voor den ol'^^" December 1853 vrachtvrij 

gezonden aan den Sccretaris van het Koninklijk Inst i tuut van 

Ingenieurs tc 's Cravcnliage. Zij moeten gcschrevcn zijn met ccnc 

(1) Ver si j^; van tie iloor hel l)Cs(vnir ilad Auislerdain l;ciioen)iïe Conniiiiisie 
lol onderzoek naar ile inojjelijkliekl, uni door I)LH sniaUe ijeileî Ue van lioUan«! 
ecji kanaal. {̂ esohikt voor ile (;r()Olc sciie.e|waar( , (̂ n ocnc veiTn̂ e haven 
te Te Amblc i ibni , ter stailsaiukkcrij. IS.Vi. Prijs (}). 
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iliiidclijko TtfiHnansclic lottor, in ilc Ncilordnitsche, IVanscIic, 
Jloogdnitsdie ol' Kngelsclie taal. Al do «lukken moeten gemerkt 
zijn met een kennelijk teeken of eene spreuk. Ken verzegelde brief, 
dragende tot opschrift dc spreuk of het merk, bevat den naam 
des inzenders, l iet staat echtcr den ontwerpers vrij, dc stukken 
met hmnien naam tc teckenen. 

JJc bcoordceliuic der antwoorden ireschicdt door den llaad van 
IScstuur van liet Koninklijk instituut van Ingenieurs. Aan den 
vervaardiger van het best gekeurde uitvoerbare ontwierp, zal ccnc 
bclooning woorden uitgereikt van tw^cc d u i z e n d g u l d e n , waarvan 
dc helft door het vermelde lid van liet Instituut cn het overige 
door den (Jemccntcraad vau Amsterdam is beschikbaar gesteld. 

13c stukken behoorende tot dc nict bekroonde antwoorden, blijven 
in het archief van het Instituut bewaard cn het zal aan het Instituut 
vrijstaan van de daarin voorkomende denkbeelden gebruik tc ma-
ken bij dc zamcnstclling van ecu ander ontwerp, wanneer geen 
der antwoorden geheel ter uitvoering geschikt cn dus den prijs 
waardig gekeurd is. In dat geval cchtcr zal naar billijkheid een 
deel van den prijs aan den ontwerper van zoodanige stukken wor-
den toegekend. 

J)c naambrieljcs der afgekeurde antwoorden worden ongeoj)end ver-

brand , in dc algemeene vergadering van het Instituut van Ingenieurs. 

Dc llaad van bestuur van het Koninklijk Instituut vau Ingenieurs. 

W . CONRAD, 

Tresidcnt. 

STAUING, 

Sokrctaris. 

Le conseil municipal d'Amsterdam nomma eu 1852 une com-

mission de cin(j mcnd)rcs, alni d' examiner, si T idée dc creuser 

un canal de jonction, ])Our la grande navigation , entre Amstcrda\n 

et la ^Icr du Nord, dans la direction dc Jfulland op het sniahl, 

était cxccutable, et, cn cas dc réponse ailirmativc, d'en lairc im projet. 

Ce projet, décrit cn d(Hail dans le Mémoire (juc rédigea la 

Connnission en Dcccmbre 1852, a ctc imprime en 1853. 

Les dépenses nécessaires pour ces travaux, ont ctc estimées 

à dix Juiit milh'ons dc llorius, et le temps d'execution ù quinze ans. 

Les frais considerables, mais plus encore le temps, présentent 

dc graves dillicultes, ([ui peuvent cmj)echcr T execution du jn'ojct. 

i / Inst i tut Koyal des Ingénieurs, ù la requisition d'un dc ses 

u\cnd)rciî, et avec Tajiprobatiou et la cooju^ration du conseil mu-
nici|)al dc la ville (rAn\stevdam, a mis cn concinus le M'jet 
suivaid. 
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//Le projet d'un canal pour les vaisseaux du plus grand ton-

//uagc, comme jonction de TV devant Amsterdam et la >Mcr du 

//Nord, dans la direction dc Holland ap het smxiht (la j)artic la 

//plus étroite dc la Hollande septentrionale) dans lequel il fau-

//dniit éviter les graves dillicultcs qui s'opposent ù rcxccution du 

//projet existant.// 
I J C S projets devront ctre accompagnes d'une cstimatioTi des frais, 

et d'une distribution raisonncc des travaux, proportionnée au temps 

calcule pour leur execution. 
On ne demande des dessins, qu'autant qu'ils ])cuvcnt ctre 

îiccessaircs })our démontrer clairement les diîviations du projet dcj?v 

])ublie. Les nivcllcmens, les sondages et les lèves de plans, publies 

avec ce projet, sont acceptes connue exacts, et peuvent ctre jn-is 

comme base pour les raisonnemens et les calculs, dans les réponses 

sur le sujet qui a etc mis cn concours. 
Les projets doivent ctre envoyés franc dc port, avant le 31 

Dcccmbrc 1853, au Secrétaire de l'Institut lloyal des Ingénieurs, 

à la Haye, (Hollande). I ls devront être écrits très distinctement, 

cn caractères italiens, en Hollandais, en Anglais, cn français ou 

cn Allemand. Toutes les pièces doivent avoir une marque distinctive 

ou une devise. Une lettre cachetcc, ])ortant pour suscription la 

même devise ou la même marque, contiendra le nom de l'auteur; 

toutefois les auteurs seront libres de signer les pièces de leur noms. 

Les projets seront examines par la Direction de l'Institut lloyal 

des ingénieurs, et un prix dc d e u x i n i l l c f l o r i n s des Tays-

l)as sera adjuge ù l'auteur du projet, propre à ctre execute et juge 

le meilleur, l ia moitié dc cette somme a ctc mise à la disposition 

dc l' institut ])ar le membre susmentionné et le reste par le conseil 

municipal dc la ville d'Amsterdam. 

Les ])ièccs ayant ra])povt aux projets non couronnes, resteront 

dans les archives de l ' Institut, et l'Institut se reserve la faculté 

dc se servir des idées que l'on trouvera dans ces projets, pour cn 

composer un autre, si aucun des projets n'est juge executable et 

(ligne du ju'ix; dans ce cas cependant, vuve partie du prix sera 

accordée ù l'auteur des pièces dont o)i se serait servi. 

Les lettres cachctces contenant les noms des auteurs des projets, 

qui n'auront pas etc approuves, seront brulees dans l'assemblée 

générale dc l'Institut des Ingénieurs. 
La direction dc Flnstitut lloyal des Ingihiicurs, 

1\ A V . C O X I I A T ) , 

Prébidont. 

STAIIIXG , 

Sccléulirc. 



riic Miinioipal Coinicil of tlic City of Amstrnlam, instituted 
n 1S52 a commission of live members, in order to examine, 

wliether llic idea of digging a junction caiual for vessels of lieavy 
burden, between Amsterdam and the Nortli Sea, in the direction 
i^i 11 oil and op kct smalsl, were practicable, and, in case tlie 
(piestion should be decided in the allinnative, to draw up a ])lan 
of the same. 

The project, fully detailed in the report which the commission 

drew up in 1852, is now published. 

The expenses were calculated at the sum of eighteen millions 

of t'orins, and the time re(iuircd to complete the work at liftecn )'ears. 

The considerable outlay, but still more the time reciuired, are 

obstacles which may prevent the work being undertaken. 

The lloyal Society of Eiigineers, at the re(iuisition of one of 

its members, with the approbation and cooperation of the Municipal 

Council of the City of Amsterdam, has proposed the following 

subject for comi)ctition. 

//The Plan of a canal for vessels of the greatest draught of 
//water, to form a junction of the Y at Amsterdam, with the A^'orth 
//Sea, in the direction of Holland, op ket smalst, (the narrowest 
//part of North Holland) in which the obstacles that might be 
//raised against carrying the present project into execution must 
//be avoided.// 

To each plan must be annexed an estimate of expenses, and a 
division of the work, calculated according to the time required 
for its execution. 

Draw^'ngs are not required unless they may be necessary, clearly 

to indicate the deviations from the plan already published. 

The levcllings, borings, and other surveys of the ground, pu-

blished with the existing plan, are accepted as accurate, and may 

be taken as a basis for estimates aiul calculations, in the solu-

tions on the subject ju'oposcd for competition. 

The i)lans must be forwarded, free of postage, before the of 

Hecembcr 1853, to the Secretary of the Royal Society of Engi-

neers, at the Hague (Holland). They must be written in a clear 

Italian haiulwriting, cither in Hutch , Engl ish, French or Ccr-

man, and each documer.t must have a distinst mark or motto 

annexed (o it. A sealed letter, bearing for its superscription the 

.same mark or motto, must accomj)any each ])Ian and contain the 

name of the author, in case the plan is not signed by the author. 

1'he ])lans will be examined by the Council of the lloj^al Society 

of Engineers and a prize of two tho\isand f l o r i n s Hutch cur-

I'cncy, will be awarded to the competitor whose practicable plan 

mav be cousiderexl the best. 

Oiui half of this prize is oilered by t he aforesaid member of the 

Soeieiy, and the other half by the ]\1 unicij)al (lomu-il of Amsteidam. 
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The plans ibrwarded l)y the inisucccssful comiielitors will re-

main in the archiv(!S of the Society, and the Society reserves to 

itself a right to adopt any ideas which they n\ay contain, to form 

a subsequent ])lan, in case none of those forwarded should bo 

considered i)racticablc, and worthy of the proposed ])rize. 

I n the latter case however, a ])art of the sum destined as prize, 

will be distributed ajiiong the comj)etitors, whose plans may have 

aided in the formation of a new one. 
The scaled letters of the unsuccessful com))etitors, w ill be burnt 

in the general assembly of the Society of Engineers. 
The Council of the lloyal Society of Engineers, 

E. \\\ CoXKAD, 
Clivurnum. 

STAKING, 
Sccrctary. 

Hie llcî^ierunc' der Stadt Amsterdam hat irn Jahre 1852 einer zj CJ ^ 
(Jonnrrission von fünf lilitglieilern die Untersuchung aufgetragen, 

ob die Idee, um Amsterdam durch einen grossen SchillTahrt-Canul 

mit der Nord-See zu verbinden, nilmlich in der l i i chtung , wo 

Holland am Seknialsteu ist^ ausführbar sei, und , im bejahenden 
Eal l , davon einen Entwurf zu machen. 

Dieser Entwurf, ausführlich erörtert in dem lla])port der Com-

mission vom December 1852, ist in 1853 gedruckt worden und 

alli'emein zu haben. 

Der Kostenanschlag siimmtlicher Arbeiten beträgt die Summe 

von achtzehn million ( iulden, und die Zeit der Ausführung ist 

auf fünfzehn Jahr angesetzt. 

Die bedeutenden Kosten, aber mehr noch die larige Zeitdauer, 

sind Schwierigkeiten, die vielleicht die Ausführung nicht ermög-

lichen dürften. 

Der Krmigliclie Ingenicur-Ycrcin, dazu angesucht und in Stand 

gesetzt von einem seiner Mitglieder, schreibt desshalb, mit (Jut-

heissen und Älitwirken der liegicrung vom Amsterdam, die fol-

gende Preisfrage aus: 

//Den Entwurf eines Canals zu liefern, für Schiilc von der grr)ssten 

//Construction, zur Verbindung des Y bei Amsterdam juit der 

'/Nord-See, in der R ichtung, wo Holland am Sekmahten ist, uiul 

//worin obige Schwierigkeiten, die gegen den bestehenden Entwurf 

//gemacht werden Irinnen, vermieden werden.// 

Zu den einzuschickenden Antworten müssen gefügt werden 

Kostenanschlag und dctailHrtc Eintheilung der Arbeiten, welche 

für die Erist der Ausführung angenon\nien werden. Zeichnungen 

^ind nur in sofern erforderlich, als sie nöthig sein dürften um 

deutlich die Abweichungen vom oben erwähnten gedruckten Kap-
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port anzuzeigen. Die in demselben enthaltenen Nivellirungen, 

Noudirungen uiul sonstigen Messungen des Terrains werden als 

riclitig und genau angenommen und mögen zur Grundlage dienen 

zu den Erörterungen und Berechnungen in den Antworten auf 

die Preisfrage.. 

Die Antworten werden, vor dem 31. December 1853, franco 

eingesendet an den Secrctair des Königlichen Ingenieur-Vereins 

im Haag, Sie müssen in deutlicher Lateinischer Sclu'ift vcrfasst 

sein, entweder in llolUiudischer, rranzösischcr, Deutscher oder 

Englischer Sprache. Alle Theile müssen irgend ein Kennzeichen 

oder einen Spruch führen. Ein versiegelter Brief, worauf dieses 

Zeichen oder dieser Spruch vermeldet ist, enthält den Namen des 

Einsenders; doch steht es den Concipisten frei, die Stücke mi t 

ihrer Namcnsunterschrift zu versehen. 

])ie Deurtheilung der Antworten geschielit durch den dirigi-

renden l lath des Königlichen Tngein'eur-Vcrcins. Der Verfertiger 

des besten, ausführbaren Entwurfs, bekommt eine Belohnung von 

z w e i t a u s e n d G u l d e n , wovon die eine Hälfte von dem obener-

mcldeten Mitgliede des Vereins, und die andere von der liegie-

rung von Amsterdam angewiesen ist. 

Die zu den nicht gekrönten Antworten gehörenden Stücke blei-

ben im Archiv des Vereins aufbewahrt, und es steht den Vereine 

frei, die darin enthaltenen Andeutungen und Ideeji bei der Zu-

sammenstellung eines andern Entwurfes zu benutzen f ü rdcuEa l l , 

dass keine der Ai^tworten ganz zur Ausführung geeignet wäre, 

und also der Prämie nicht werth erachtet werden sollte. I n die-

sem Fall jedoch wird, wie bi l l ig, ein Theil der Prämie dem Entwerfer 

solcher Stücke zuerkannt werden. 

Die Nameubillets der nicht entsprechenden Antworten werden 

uner()linet in der allgemeinen Versammlung des Ingenieur-Vereins 

verbrannt. 

Der dirigircndc llath des Königlichen Ingenieur-Vereins, 

E. W . CoSUAT), 

rrlisklcnt. 

STA KING, 
ScciütaLr. 

l U J f . A G E X X V I . 

Utrecht, ä Juni j 1853. 

WelEdele Heeren! 

Ik Jicb de ccr TJEd. hiernevens voor de BiblJotJicck van Jiel-
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koninklijk instituut van Ingenieurs aan te bieden een present-

exemplaar van het verslag van al het verrigtc tot herstel van het 

ncderlamlschc muntwezen, door mij op uitnoodiging der Uegering 

opgemaakt. 

Alhoewel dit verslag veel bevat, dat minder tot het gebied der 

bemoeijiiu'cn van het koninklijk Instituut behoort, zoo vlei ik mij 

dat eene nadere inzage UEd. zal overtuigen , dat er ook een en ander 

in voorkomt, dat met het bedrijf van civiel ingenieur in verbaiul staat. 

Het is mij zeer aangenaam deze gelegenheid waar te kiuinen 

nemen, om IJEd. de betuiging nn'jncr bijzondere hoogachting aan 

te kunnen bieden, terwijl ik dc eer heb mij te noemen: 

UEd. Dw. Dienaar 

A . V i i o i j K , 

L. K. I. I. 
Ann 

den Puiad van hcstuur van 
het Kouinklijk JnslUuut van 

Intjcnicurs tc Delft. 

B I J L A G E X X V I l. 

VEUS!,AO OMTUKNT EEN NIEUW MIDDEI. OM HET UOTJT 'RKFLEN 
VEKIIORNSA E.N UEN SCMAUKHIJKEX INVI.OLÜ VAN INSECTEN 

TE NEVEUJGEN. 

(Getrokken uit eene memorie van den heer Molinos over het brevet 

vau den heer Bethell, voorgedragen in de SucicLé Centrale des 

ln(jenkmrs Cioils te Parijs.) 

Het liout bestaat uit een weefsel van cellen, welke met ccïic 

organische stof gevuld zijn. Deze cellen zelve zijn bijna ongevoelig 

voor de afwisselende invloeden der atïnosphcer cn trekken de in-

secten niet aan, maar de stoffen, die haar opvullen, belangrijke 

hoeveelheden van plantcn-albumine bevattende, zijn aan gisting, 

verrotting»- en den invloed van insecten oiulcrworpcn. Door liet 

bederf van deze stoffen verdwijnt langzamerhan(l de zamenhang der 

cellen en het hout verliest daardoor zijne soliditeit, elasticiteit cn 

bruikbaarheid. Het geheele probleem derhalve, om het hout lang-

durig tc bewaren, bestaat in het vinden van een middel, om deze 

organische stoffen in vaste verbindingen tc doen treden met chc-

mrsche stollen, die het tegen bederf kunnen beveiligen. 

Talrijke proeven heeft men te dezen opzigte genomen; met dc 

laatste willen wij ons hier alleen bezig houden. 
Het hout, inzonderheid dat voo r dwarsbalken van spoorwegen bc-
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.stcind wordt eerst gedroogd in eene droogkanier, die tot 110"C. oi 

230" Fahr, verwarmd is. J)ezebewX'rkino'v^veischt Stot läuren.Droout 
VD 

men langzamer bij eene temperatuur van slechts OO'' (L of I tO« Fahr., 
dan lijdt wel is w'aar het hout minder, maar dc bereiding duurt 
3 of 4 dagen, en is dus veel kostbaarder. ]3c dwarsbalken, uit de 
droogkamer gehaald, worden dadelijk daarna ingedompeld in cenen 
grooten ketel, gevuld met zware oliën, welke door de gas-destil-
latic verkregen worden, of wel met eene oj)lossing van zwavel-
zuur koper-oxydc in water. Eene zoodanige oplossing bevat 1 ned. 
pond droog koperzout op dc 10 ned. kan w^atcr. Gedurende deze 
indompeling moet dc temperatuur van den ketel op 00® G. of 140" 
Fahr, onderhouden blijven, cn worden de houtstukken daarna in 
de vrije lucht gedroogd. 

Volgens proeven, door den heer ]lrunel genomen, is dit middel 
zeer goed; naar dc mecning echter van de heeren Molinos en 
Ie Chatclier zoude het nog beter zijn, het hout eerst tc droogen 
cn in eene koperzoutoplossing tc dompelen, vervolgens nog eens 
te droogen cn in eenen anderen ketel, met gasteer gevuld, tc doen 
onderzinken. Deze bewerking is echter kostbaarder en zoude vol-
gens den heer liethcll, eigenaar vau het franscho brevet, op 11 fr. 
dc vierkante el te staan komen. 

l)rooj-U;micr vf>or d wri rsl);i Uicii van s j>oor\vf«̂ -oii 
I 

r 

t 

.O-
mmmrn 

'/ . //v. VVV/ ///,', V/ 
A , S/t,ior. 

L :i:i £ ///yz" /f.' 

iJe droogkamer is 12 el lang, 2«'.50 breed en 2 el iioog, Dc 

rook, uit rlen vuuroven komende, maakt eene dubl)ele circidatie 

oinlcr den bodem van dc kamer cn gaat daarna, door liarcgeheele 

lengte, in de schoorsteen])ijj) weg. 
circulatie onder de kamer is noodwendig om ccnc gelijk-

matige warmte tc verkrijgen, cn gevaar van brand voor het ge-
droogd wordende hout af tc weiulcn. Daarom is dan ook dc vuur-
oven aan het ceuc en do rookpijp aau het andere einde van de 
kamer gebragt. Op den bodem vaii deze kamer zijn spoorstaven 
bevestigd, welke dienen om deu kleinen ijzeren wagen, met hout 
geladen, te laten voortrollen. Aau het uiteinde van dc kamer tegeii-
ovcr den vuuroven is ceuc deur, uit plaatijzer bestaande, en ge-
maakt op de wijze vau de nederdranijei\dc deur van eenen bagage-
wagen, op de spoorwegen in gebruik. De indompelingsketel moet 
groot genoeg zijn om al de dwarsbalken van ccnc droogkamer te 
kunnen bevatten, daar het vooral noodzakelijk is de balken in te 
dompelen voor dat het hout is koud geworden. 

Zoodanige ketels kan men ook van hout of metselwerk vervaar-
digen en ze dan door stoom verwarmen; zelfs zijn zulke ketels 
bij het gebruik van koperzouten noodzakelijk. Bij eene toepassing 
in het groot zouden twee droogkamers voor cenen ketel vereischt 
worden, opdat deze voortdurend zouden kunnen werken cn het 
bad daarbij niet afkoelc. 

Men ziet hieruit, hoe gemakkelijk en met welke geringe kos-
ten de genoemde proeven kunnen genomen worden, wanneer zij 

vooreerst oj) kleine schaal warden aangelegd. 
Mogen de gunstige resultaten, die men daarvan elders heeft 

vcrkrcgen, ook iu Nederland tot soortgelijke proelncmingen op-
wekken, daar het deze hoop was, waaraan wij dc vrijheid ont-
leemlcn, deze korte mededeeling aan het Instituut van Ingenieurs 

toe tc monden. 
F. (i. (hïAVAXNES, 

Civicl-injicnieur. 

BIJLAGE X X V m . 

llaarlein, den Mei isr,3. 

WelEdel Heer! 

Onder dankzet^ffin^ voor de toezending, heb ik de eer u bijgaande xyi.viv.^ 

tc retournerei\, het mij met uw geacht schrijven van 27 dezer, 
n®. 327 , ingezonden verslag over de bereicling van bloem van mee-
krap. Di t verslag Avas ik zoo vrij ter inzage te vragen, om te 
onderzoeken of de bereidingswijze dezelfde Avas als die, niet welke 
ik bereids op onze zeeuwschc meekrap Averkzaam Avas gcAveest. 

Daar beide bereidingen volmaakt dezelfde zi jn, acht ik het voor 
ons Instituut misschien aangenaam het produkt te ontvangcMi, 
Aveshalve ik dc eer heb u hiernevens toe Ie zenden : 1 monster bloem 
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van iiicckia}), verkregen van zeeuwseiie, goede onberooi'de, alsmede 
1 monster van dc verkregen alcohol. 

Met allc achting tceken ik mi) 

IJEd. I)v. Dienaar, 
Aan 

den //eer Sckretaris van het 
Koninklijk Instituut vau itiye-
nieurs, te 

's /latje. 

PuÉVIXAlRK. 

B I J L A G E X X I X . 

Verceni/;ing 
van 

Burßcrlijkc Ingenieurs. Dell i , den Mei 18.53. 

W i j hebben dc eer aan den raad van bestuur van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs bij deze mede tc dcclcn, dc ojirigting 
ccncr Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs, waarvan de strekking 
in het bijgevoegde reglement is uitgedrukt, en waarvan het bestuur 
bestaat uit II. F. G. N. Camp, voorzitter; L. CJohcn Stuart , secre-
taris; I L Linsc, ])cnningmcestcr; H. L. vandcrLc l i j ; P. J . Mout-
haan cn E. J . Schade van Westrum. 

Het heeft Zijne Majesteit den Koning bcliaagd het Bcschcrmhccr-
schap dier Vereeniging op zich tc ncmciï. 

Namens het bestuur, 

I I . R G. N . C a u v , 
Voorzitter. 

li. CojiKv STUART, 
Aan Sccrcturis. 

den /\aa<( van /iestuur van ket 
Koninklijk /nstifuut van Int/enieurs. 

VKIIKENIGING VAX LIU KGL] LUAJKJ. INGENIEURS. 

R E G L E M E N T. 

HOOFDSTUK 1. 

dc verecni(jin(j in het abjemccn. 

Artikel 1. Het doel der Vereeniging is, onderlinge bijstand der leden: 
door het vcrlceucu vau stodclijke middelen, wanneer die voor 

dc werkzaamheden vau eenig lid vercischt worden; 

2®. door het geven van onderstand bij voortdurende ziekte, cn 
aan nagelaten bctrckkijigcn bij overli/jdcu; 

door het stichten van ccn fonds, waaruit pensioen gegeven 

wordt aan leden, die den ouderdom van 65 jaren bereikt hebben; 

door alle zulke middelen, waardoor dc Icdcu elkanders bc-
langoi kunnen bevorderen. 

HOOFDSTUK 11. 

Va7i de leden. 

Art. 2. Dc leden der Vereeniging zijn Burgerlijke (ngenicurs , dic 

aan dc Koniiddijkc Akademie dien rang verkregen hebben, of, voor 

1845, als Ingenieurs werkzaam zijn gcw^ecst. 

Art. 3. (icdurcude het eerste jaar der Vereeniging worden dc 

eerstgenoemden iu het vorig artikel, tot leden aangenomen, wan-

neer zij zich bij het Bestuur aanmelden; dc laatstgenoemden, 

wanneer zi j , op uitnoodiging van het Bestuur, zich tot deelneming 
bereid verklaren. 

Art. 4. Nadat dc Vereeniging écu jaar zal bestaan hebben, wordt 

het lidmaatschap verkregen: 
1®. door eenvoudige aanmelding bij het Bestuur, voor allen die 

dit doen binnen ecu jaar nadat zij den rang van Burgerlijk Ingenieur 

aan dc Koninkli jke Akademie verkregen hebben; 

2^ voor alle anderen door meerderheid van stemmen, i n de ge-

wone jaarlijkschc vergadering. 
Art. 5. l ) i c , volgens van art. 4,"gedurende den looj) van het 

administratie-jaar lid wwd t , voldoet, bij zijne aanmelding, zijne 

contributie over dat gcheclc jaar. 
Art. G. Dc onder 2°. van art. 4 genoemden, melden zich, tot 

verkrijging van het lidmaatschap, bij het Bestuur aan, minstens 

ccna maand voor dc jaarlijksclie vergadering. Zij betalen in het 

eerste jaar huinier deelneming de contributie ook over dc vcrloopcu 

jaren, waarin zij leden hadden kunnen zijn. 
Art. 7. Dc contributie der leden, loopcndc van den eersten Jun i j 

des ccncn tot den laatstcn Mei des volgenden jaars, is: 
a. of 3 pet. huiuier inkomsten als ingenieur, maar nimmer 

inindcr dan f 15 ; 
ó. of , volgens dc klassen waarin zij zich willen stellen: 

Jsi« klasse y ' 1 5 0 ; — 

2^« // - 1 2 0 ; — 
. 0 0 ; — 

// - GO ;— 

5̂ ® // - 4 0 ; — 

Van gepensioneerden wordt voor contributie bcrckciul 3 pet. van 

het j)cnsiocn. 
Art. 8. Dc contributie wordt aan den penningmeester tegen 

kwijtbrief voldaan, voor 15 Mei van elk jaar. 
Art. Dc Vereeniging neemt als Xvaxî^ hefjunsttfjerso]), allen dic, 

tot bevordering vau haar doel, jaarlijks f t\y of meer bijdragen. 

Art. JO. Dic van zijn lidmaatschap wil ontslagen z i j n , geeft 

daarvan kennis aan het I>cstuur, ininstcns ééne maand voor doi 

aanvang van het volgend adniinistratiojaar. 



Art. 11. Die voor 1 Juni j zijne contributie voor het vol-

gend jaar niet betaald heeft, wordt door het Destuur aangemaand 

tot betaling dier contributie, met 10 pet. verhooging, ten behoeve 

van het fonds, door den nalatige tc verbeuren. Zoo de betaling, 

na deze aanmaning, niet volgt b i n n e n m a a n d e n , is de schuldige 
vervallen van zijn lidmaatschap. 

l iet Ikstuur maakt in de jaarlijksche gewone vergadering dc 
namen bckeiul dergenen, die, om bovenstaande reden, het lidmaat-
schap verloren hebben. 

Art. 13. Om andere redenen kan een lid uit do Vereeniging 
verwijderd worden, door dc gewone jaarlijksche vcrgadcrijig, op 

voorstel van het Destuur en bij cene meerderheid van Iwee derden 

der uitgebragte stemmen. Het voorstel wordt, minstens eene maand 
v66v de vergadering, den leden medegedeeld, met opgave van dc 
redenen tot verwijdering. 

Teder stemgeregtigde is bevoegd, voor het geval bij dit artikel 
bedoeld, zijne stem aan het JJestuur schriftelijk uit te brengen. 

Het Destuur is verpligt zoodanig voorstel te doen, wanneer liet 
daartoe een met redenen omkleed verzoek ontvangt, minsten twee 

maanden vó(5r de vergadering, cn door leden der Vereeniging 
ondertcekcnd. 

Alvorens het voorstel ter kcnin's van dc leden te brengen, geeft 
het Bestuur den betrokkene berigt, en biedt hem de gclegenlieid 
aan, voor zijn lidmaatschap te bedanken. 

Art. Vi. Die ophoudt lid tc z i jn , verliest alle regt op de eigen-
dommen CU bezictingen, en alle aanspraak op de ondersteuningen 
het pensioen van de Vereeniging. 

HOOIDSTUK 111. 

Fan het hestunr. 

Art. I t . Het Bestuur bestaat uit zes leden, waarvan een Voor-
zitter, een Secretaris cn een Penningmeester. 

Art. 15. De leden vau het ])estuur worden in de gewone jaar-
lijksche vergadering, bij volstrekte meerderheid vau stemmen, voor 
den tijd van d r i e ] ^ rm , uit de leden der A^crecniging gekozen. 

Art. IG. leder jaar treden twee leden af; — dc ecrstbenocmdcn 
volgens rooster, door het lot vast te stellen. 

Dc afgetredcnen zijn dadelijk herkiesbaar. 

Art. 17. Bij tusschentijds aftreden van een lid des Bestuurs, 

wordt in diens plaats ecu ander gekozen, in dc eerstvolgende jaar-

lijkschc vergadering, volgens art. 15, maar slechts voor den tijd 

wdurende welken het vcrvan2:eu lid zittini^ in het l>cstuur had. D O fcJ 
Art. I'S. Die, zonder wettige redenen, weigert deel aan het be-

stuur te nemen, verbeurt, ten behoeve van het fonds der Vereeni-
g ing , ccnc bocU; van / ' 50. 

iOÖ 

Over de geldigheid der redenen beslist dc jaarlijksche vergadering. 

Die eenmaal de boete betaald heeft, is , des verkiezende, voor altijd 

van de verpligting van deelneming aan het Bestuur ontslagen. 

Op de aftredende leden van het Bestuur is dit artikel , in dc 

eerste vijf jaren na dit t i jdstip, niet van toepassing. 

Art. i ü . Het bestuur vertegenwoordigt de Vereeniging, overal en 

bij elke gelegenheid waar cn wanneer dit noodig of nutt ig mogt 

— het voert dc besluiten uit der jaarlijksche vergadering; — 

liet heeft het beheer der geldmiddelen, ouder jaarlijksche verant-

woording aan de leden en naar dc regelen hierachter vermeld; — 

het beslist ovcr het verleen en van stollclijke hulpmiddelen aan de 

leden (art. 1) , binnen de grenzen hierachter aangenomen; — het 

Iiecft dc bevoegdheid buitengewone algemeene vergaderingen te be-

leggen, mits het de stemgcregtigden daartoe zoo spoedig mogelijk, 

cn minstens veertien dagen vooraf oproepe. 

Art. 20. Het Bestuur kiest jaarlijks, uit zijn midden, ccn Voor-

zitter, een Secretaris en ccn Penningmeester. 

Het houdt , naar goedviïiden, vergaderingen, waarin echter de 

tegenwoordigheid van drie zijner leden vereischt wordt voor de 
geldigheid der besluiten. 

Het kan zijne vcrrigtingen bij huishoudelijke verordeningen 

regelen, mits het deze onderwerpe aan dc goedkeuring vau do 

jaarlijksche vergadering. 
De leden van het bestuur hebben aanspraak op vergoeding van 

reis- en verblijfkosten voor het bijwonen der bestuursvergaderingen. 

HOOFDSTUK JY. 

Van den voorzitter. 

Art, 23. Dg Voorzitter leidt zooweel dc algemeene als Bestuurs-

vergaderingen. 

Art. H i j teekent met den Secretaris de besluiten, welke in 

de algemeene en Bestuursvergaderingen genomen z i jn , en alle 

stukken , welke van de V^crecniging uitgaan. 

Art. 23. H i j roept de leden van het Bestuur tot ccnc veigadering 

bijeen, zoo dikwijls hij zulks in het belang der Vereeniging nutt ig 
oordeelt. 

Art. 24. Zoowel in de algemeene als Bestuursvergaderingen heeft 

h i j , bij het staken van de stemmen, cene beslissende stem. 

Art. 25. Bi j zijne afwezigheid wordt hij vervangen door het 

oudste lid van het Bestuur, met uitzondering echter van den 

Secretaris en Penningmeester. 

HOOFDSTUK V , 

Va7i den secretaris. 

Art. 26. Dc Secretaris houdt aantcekening van alle handelingen 

der ïkstuurs- cn ala:cmecnc vcr2^a(lerinf»'cn 



i 96 

Art. 27. IJo aanteekeningen van de handelingen tier vergade-
ringen, de ingekojneji stukken, het archiei' van de Vereeniging, 
zijn aau zijne zorgen toevertrouwd. 

Art. 28. Alle brieven of stukken aan Bestuurderen gezoinlen, 
worden de)i Secretaris geadresseerd eu moeten, zoo spoe(b'g )noge-
l i jk , door hem ter kennis van Bestuurders worden gebragt. 

Art. 2ü. Hi j is verpligt van ontvangcne brieven en stukken, 
alsmede van derzelver beantwoording, een behoorlijk register te 

houden, cn den beknopten inhoud dezer registers, onder ecJi kort 
algemeen register te brcïigen. 

Art. 30, De Secretaris mag geene afschriften van stukken geven, 
zonder toestemming vau den Voorzitter. — Wanneer deze oor-
deelt die toestejnming niet tc moeten geven, alsdan wordt de 

afgifte voorloopig geweigerd, tot nadere beslissing van het fee-
stuur. 

Art. o l . Voor al de vorenstaande werkzaamheden, geniet dc 
Secretaris slechts teruggave van bureaukosten, porten, schrijf-

loonen en verdere uitgaven, ton dic?iste der Vereeniging gedaan 

en w^aarvan, door hem, op het einde vau elk jaar, aan Bestuur-
ders rekening wordt overgelegd. 

Art. 32. Geen boeken, stukken en zaken, hem toevertrouwd, 
mag hij ojienbaren, noch gelegenheid geven dat dit geschiede. 

lioüFÜSTUK V I . 

Van den pcnningvieester. 

Art. 33. Oe Pennigmeestcr oiitvangt tegen kwijtbrief alle con-
tributii'u van de leden en begunstigers der Vereeniging, en doet 
de vereischte uiigaven. 

Art. 3 t. H i j is verjdigt, dc naamlijst der leden en begunstigers 
behoorlijk bij te houden. Van die lijst doet hij jaarlijks, door 
tusschenkomst van den Secrelaris, afschrift aau de leden ge-
worden. 

Art. 35. 1 [ij doet eveneens jaarlijks aan de leden ccnc oj)gaaf 
van erfenissen, legaten en donatiën, der Vereeniging geworden. 

Art. 30. De Penningmeester verrigt deze werkzaamheden zonder 
honorarium, doch liecft rcgt op teruggave van bureaukosten, van 
brievcu-porten en andere uitschotten, toi dienste der Vereeniging 
£?edaan-

Jliervan doet hij jaarlijks verantwoording aan het Bestuur. 

HOOFDSTUK V i l . 

Van kei hehecr der (jeldmhldelen. 

Art. 37. Het geheele Bestuur is veranfwoonhjlijk voor dc bc-
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waring en het rigtige beheer der geldmiddelen van de Ven^eniging. 

Art. 38. Het kapitaal wordt ingeschreven i)\)\\{ii druuthue/i der 

Nederlaudsehe Sc/mld, ten name van dc Vereenirjing van Burger-

lijke Ingenieurs, zoodra daartoe termen zijn. 

Art. 3ü. Tot kapitaal worden aangelegd: 
dc bijdragen der begunstigers; 

2®. buitengewone giften der Vereeniging gedaan, eu alle legaten 

üf erfenissen haar vermaakt; 

3^ 25 pCt. van de jaarlijksche inkomsten, uit de contributiën 

en renten van liet kapitaal voortspruitende; 
4®. telken jare het batig slot der rekening over de tweede helft, 

bedoeld in het volgend artikel. 

Art. 10. Van de overblijvende 75 pCt. komt dc helft ten bate 

vau het pensioenfonds; de wederhelft is bestemd tot dekking van 

de kosten van het Bestuur der Vereeniging en de doeleinden op-

genoemd in en 2®. vau art. 1. 

Art. 41. Bestuurders dragen zorg, dat de gelden voor het pen-

sioenfonds worden belegd binnen drie maanden nadat daartoe ter-

men zi jn, in Nederlandsche Staatspapieren of iu eerste hypotheken 

op onroerende goederen niet boven hunner waarde. 

Art. 42. De Penningmeester mag niet meer dan ƒ 200, voor 

kosten vau het bestuur, onder zich houden. 

Alle meerdere gelden woirden door hem, op de eerstvolgende 

bijeenkomst van Bestuurders, overgestort iu ccnc geldkist met 

drie verschillende sloten, waarvan dc sleutels bij den Voorzitter, 

een der Bestuurders cn den Penningmeester moeten berusten. 

Art. 43. De Penningmeester geeft in iedere vergadering van 
Bestuurders deu staat zijner kas. 

Art . 44. H i j is gehouden, een behoorlijk boek te houden van 

de kapitalen der Vereeniging, waarin dc inschrijvingen moeten 

voorkomen, en, op afzonderlijke hoofden, elke nieuwe geldbeleg-

ging te boeken. 

Art. 45. H i j houdt behoorlijk boek van alle ontvangsten cn 

uitgaven der Vereeniging. Van het pensioenfonds wwdt afzonderlijk 

boek gehouden. 

Art. 40. H i j is verpligt, jaarlijks, zoowel eene rekening der 

kajntalen, als ceuc verantwoording der ontvangsten cn uitgaven 
op te maken. 

Art. 47. Dc rekening van het kapitaal wijst aau: 

1®. het beloop van het kapitaal, bij het eindigen van het vorige 

jaar; 

2". de sommen, welke, naar aanleiding van art. 39 , als kapitaal 

belegd zi jn; 

3®. het beloop van het kapitaal op het einde van het jaar. 

Art. 48. De verantwoording van ontvangsten cn uitgaven, is 

vervat in de nnvolirdc indeclincr: 



Ontvangsten. 

a. saldo van liet vorige jaar; 

h. renten van het kapitaal der Vereeniging; 

c. contributien: 

d. erfenissen , legatcji en donatiën; 

e. vervreemding van gelden uit het pensioenfonds. 

Uitgaven. 

a. aanleg tot kapitaal; 

h. verleende pensioenen; 

c. verleende hulpmiddelen; 

d. uitgaven van het Bestuur. 

Art. 40. De Penningmeester is verpligt de gemelde rckenijigen, 
met de vcrilicatoire besclieiden, aan zijne mede-]?estuurdercn voor 
te leggen, in eoie vcrgaderiiig, daartoe te houden in dc maand 
J u n i j , voor de algemeene vergaderiïig. 

Art. 50. J)e rekeningen, door liet liestuur goedgekeurd, wor-
den door den A^oorzittcr en Secretaris, nevens den i^enningmeester, 
geteekend, en aldus, met de bescheiden, ter verantwoording aan 
de algemeene vergadering voorgelegd. 

Art. 51. Deze rekening en verantwoording worden tot onder-
zoek gesteld in handen van drie leden, door het lot aan te wij-
zen, die van hunne bevinding verslag doen aan de vergadering, 
welke dan beslist over goed- of afkeuring. 

IIOOIDSTUK V l l l . 

Van het verleenen van hijstand. 

Art. 52. l l ie jaren lid der A^ereeniging is geweest, kan den 
bijstand inroepen, bedoeld bij cn 2®. van art. 1. 

Art. 5o. iJic zulken bijstand verlangt, doet daartoe een verzoek 

aan het llcstuur, hetwelk bevoegd is alle noodige inlichtingen te 
vragen. 

Art. 54. Om tot de beslissing omtrent het verleenen van ge-
noemden bijstand te geraken, moeten dc stemmeii van al de leden 
van het Bestuur worden ingewonnen. 

Art. 55. Zoo de aanvrager zicli bezwaard rekent met de beslis-
sing van het bestuur, kan hij een beroep doen op dc algemeene 
vergadering. 

Art. 50. Genoemde bijstarid wordt slechts als voorschot ver-
leend ; de tijd cn wijze van terugbetaling worden door het Bestuur 
bepaald, met dien verstande ecliter, dat dc schuld binnen drie 
jaren moet gckw^cten zijn. 

^ ' Art. 57. Van de verpligting tot terugbetaling kan alleen de 
aliccmcenc vergaderiinr onthctlen 

Art. 58. Over het verleenen en het bedrag van den omlcrstand, 

bedoeld bij 2®. van art. 1 , beslist de algemeenc vergadering, op 

voorstel van het Bestuur. 

HOOFDSTUK I X . 

Van het pensioen. 

Art. 59. l l ie minder dan vijf cn twintig jaren lid der Vereeniging 

is, heeft geen regt op pensioen. 

Art. GO. Op den ouderdom van 05 jaren hebben de leden aan-

spraak op een pensioen (behoudens de bepaling van art. 50), be-

dragende de helft van hun gemiddeld jaarlijksch inkomen, bere-

kend volgens den maatstaf van i pet. naar de contributie, over 

de jaren door hen betaald. — In zoo verre zal evenwel slechts aan 

die aanspraak voldaan worden, als daartoe middelen bij dc Ver-

eeniging beschikbaar zijn. 

Art. Gl . Wanneer aan meerderen pensioen moet uitgekeerd woor-

den , cn dc beschikbare middelc]i in'et toereikend zi jn , allei\ dc 

som te geven, waarop zij anders regt zouden hebben, wordt het 

bedrag, aan ieder toe tc keinien, berekend naar een" dubbelen maat-

staf: naar zijn vroeger jaarlijksch inkomen, volgens het vorig ar-

tikel, cn naar dc geheele som, door hem gecontribueerd, gedu-

rc7idc zijn lidmaatschap. 

HOOFDSTUK X . 

Van de jaarlijksche algemeene vergadering. 

Art. 62. Hc zetel der Vereeniging zal zijn te Helft. 

Art. fi^i. Jaarlijks wordt er eene algemeenc vergadering gehouden , 

oj) den tweeden Woensdag van dc maand Juni j . 

Art. 04. Het uur der vergadering zal telken jare door het Bestuur 

wordeJi bepaald. 

Art. 05. Bij de vergaderingen zal dc volgende orde in acht ge-

nomen worden: 

1. voorlezing van het'verslag van het beheer der Vereeniging in 

het afgeloopen jaar; 

2. rekening cn verantwoording der fondsen; 

O. mededeeling van ontvangene dotatiën, enz.; 

4. mededeeling van ingekomene stukken, — besluit daarover; 

5. voorstellen van het Bestuur, — besluit daarover; 

0. voorstellen der leden, — besluit daarover; 

7. ballottage van nieuw voorgestelde leden ; 

8. benoeming van leden van het Bestuur; 

9. vaststellinj? der notulen van dc vergadering. 



Art. 00. Al tle letleii eu de beguustigers vau de Vereeniging 
hebben slem in de verf^.'iderimx. 

O O 
Art 07. Ikhalve in de gevallen, bijzonder vermeld, wordende 

besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. 

HOOFDSTUK X I . 

Alfjemecne hcpalinQen. 

Art. 08. Elk voorstel, afwijkende van liet lleglement, zal door 
het Bestuur, minstens ééne maand voor de vergadering, aan de 
leden n\oeten bekend gemaakt worden, met een voorloopig advies. 

Tot aanneming van zulk voorstel wordt eene meerderheid gevor-
derd van minstens twee derden der aanwezige stemmen. 

Art. 01). Wanneer een lid zoodanig voorstel verlangt te doen , 
zal het ininstens tioee maandoi vóór de algemeene vergadering 
daarvan aan liet Bestuur kennis geven, opdat di t , aan het in het 
vorige artikel vermelde, behoorlijk gevolg kunne geven. 

Art. 70. Geenc verandering iu het ileglemeut zal geschieden , dan 
nadat daartoe ccn voorstel gedaanis, overeenkomstig dc bepalingen 
in artt. 08 cn 00 , en m i n s t e n s d e r aanwezige stemmen 
zich daarvoor hebben verklaard. 

Art. 71. In geval van verschil over eenig artikel van het Regle-
ment, beslist dc algemeene vergadering met uitsluiting van beroep 
in regten. Vordert dc zaak cchtcr spoed, dan beslissen Bestuurders 
voorloopig, tot dat de vergadering plaats hcbbe. 

Art. 72. Een voorstel tot ontbindijig vau de Vereeniging zal door 
drie vierden der aanwezige leden moeten ondersteund worden. 

Twee maanden na dc aanneming van het voorstel, zullen in eene 
algemeene vergadering vier vijfden der stemmen dc ontbinding 
kunnen beslissen. 

Dc l)czittingcn zullen dan geschonken moeten w'ordcn aan die 

instelling in Nederland, waar de Burgerlijke Ingenieur gevormd 

wwdt ; cn l)ij ontstentenis van deze, aan dic wetenschappelijke in-

rigting in Nederland, door dc leden zelve aan tc wijzen. 

Aan dc vcv])ligtingcn jegens dc oj) pensioen rcgt hebbenden , zal, 

ingevolge het Jlcglcmcnt, niettemin moeten worden voldaan. 

Dc inlioud van dit artikel zal nimmer cenigc wijziging mogen 

ondergaan, eu maakt derhalve eene uitzondering op het geheele 
reglement. 

Aldus vastgesteld door dc tegenwoordig zijmlc leden, oprigtorj 

dcr Vereeniging, in de vergadering van den 30 jMaart 185.C 

RI . IBAGE X X X . 

MTTLLCKSNI. UIT HET VEUSLAO VAN UET VELLU AN'DEL.DK FV 

DE AL.GEMEKNR VERGADEUING VAN HET PROVINCIAAL 

UTJLECHTSCN GENOOTSCHAP VAN KUNSTEN EN WE-

TENSCHAPPEN, VOOR HET JAAR 1852. 

Oïulcr meer andere zijn dc volgende prijsvragen uitgeschreven: 

1. Daar dc gewone aanwijzingen van thermometer, barometer 

en windvaan, gctlurende den loop des jaars, dat is, dc periodische 

ihnctien, wclkc die aanwijzingen uitdrukken, thans voor een groot 

aantal van plaatsen, althans bij benadering, bekend z i ju , cn hier-

door ecu vaste grondslag gelegd is voor het onderzoek der nict 

periodische veranderingen, zoo verlangt het Genootschap: 

Dat men, na over ecu zoo groot mogelijk aantal van plaatsen 

in Europa en Asiatisch Rusland, voor tijdvakken van vijf dagen, 

gedurende twee achtereenvolgende jaren, dc gemiddelde aanwijzing 

van thermometer, barometer cn windvaan berekend tc hebben: 

L De atwijkingen van thermometer cn barometer van hunnen 

gewonen (boven omschreven) stand in elk dier tijdvakken in 

1 abcllcn verccin'gc; 
2. Dc wijze van verplaatsing dier afwijkingen in tijd cn ruimte 

opsporc; en 
O. Die afwijkingen in verband brengc met dc insgelijks in tabel 

vereenigde winden, w^elkc gedurende die tijdvakken hecr-

schcude waren, cn met dc afwijkingen, dic deze vau hunne 

gew^one rigting vertoonden. 

Hel ))elan{;rijke dezer prijsopgave, (jcvocgtl bij de veelomvaUende 
nasporin{;cn , welke tol hare heantwoordinff worden vcreisclil, heeft 
den voorsteller dier vraa{; l)Cwo(;en, den daarvoor uilßfcloofden 
eereprijs, uit eigen middelen, inel f 150 tc verhoo(jen. 

I I . Men verlangt eene beschrijving der tertiaire formatie, voor 

zoo verre zij dc kennis van den Ncdcrlandschcn bodem kan toe-

lichten en uitbreiden. 

I I I . Aangezien ccnige verschijnselen tot de vcroiulcrstelling geleid 

hebben, dat dc bodem van ons vaderland, met het aangrenzend 

gedeelte van Europa cenc langzame daling ondergaat, vraagt het 

Genootschap een oordeelkundig onderzoek, in hoe verre de be-

kende cn nader op tc sporen verschijnselen dic daling bewijzen of 
wel eene andere verklaring toelaten. 

TV. Het Genootschap vraagt ccn wetenschappelijk onderzoek naar 

den aard cn dc oorzaken der verschillende soorten vau bederf, 

waaraan het hout onderhevig is. 
V. Het Genootschap vcrhingf eene beschrijving der verschillende 



soorten van bederf in papier en perkament; eene aanwijzing der 
oorzaken, waardoor het ontstaat cn ccnc opgave der middelen, 
om, of het bederf tc voorkomen, of het aanwezige tegen verderen 
voortgang tc vrijwaren. 

Men wcjischt in dc beantwoording alle soorten van bederf in 
papier cn i)crkamcnt opgenomen te zien, zoowel dic, welke uit 
den aard van het papier en perkament of deszclfs bereidingswijzen 
ontstaan, als de zoodanige, w^clkc door inscktcu of andere uit-
wendige invloeden aan lietzclve worden medegedeeld. 

V I . Men verlangt eene gcschiedein's der kanalen in dc provincie 
Utrecht, met opgaaf van het doel, waarmede zij gegraven zijn, 
700 als bevordering van den handel, verbetering vau den laiul-
bouw, vervccning, afvoer van water, cn wat dies meer zij. 

A l l. l iet Genootschap verlangt ccnc geschiedenis van den Water-
staat in ons vaderland. 

V111. Het Gcnootscha]) verlangt ccn historisch onderzoek naar de 
omlcrschciden takken van fabrijksuijverheid, dic voorheen in Neder-
land gebloeid hebben, met aanwijzing vau de oorzaken, door wclkc 
sommigen dcrzelvc in verval zijïi geraakt. 
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sehe Zaken.^ om proeven niet palen van man-

biu'klakhout te doen nemen 

Foorstel Vim den raad, tot wijziging van 

artikd 30 en 40 van het reglement . . . 

Voorstel Van '2S leden, tot 'Vijziging van de 

artikeh'n 7. , i ^ / , . ^^^ 

hef reglrhienf . . . . • • • 

101 

111 

1 1 3 

14-1 

11.7 

A'll 

iM.ATKX. 

l. lle/. eer mogen vau eitwateriugssiuizeu, 

I I . De electro-ehemische ^chrijftueste!. /let gelijktijdig 

^eia'ju van twee tfd eg raaf stations, door eénen draad. 

i)e draad welke dc .«stations verl)indi is niet jnisi vor,r-esield , 

cn moet dc binnenste oinwindin-en in dc ic-cn-cstcMe ri-tin^ 

verlatou Ook moet dc draad dic bij h oi> bet station r> is be-

vcsti-d, de luntcnstc oniwiïMliii-in tc-cn-cstcldc ii-tinj,M.creikcn^ 

IIK uiting van vloedsluisdeuren, door middel van nlotten. 

1\'. Het bouwen met Visé-cement op Ban ka. 

\\ Oven voor het branden van hydravlischen kalk. 

O 

l i s 

\ 
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OVER HET 
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ALGEMEEN VEUSLA(i 

WERKZAAMHEDEN 

VAN HKT 

KÖMNKLiJK imiTUUT VAN IXdEMElJHS. 
(3VEU IlF/r 

} N s'i^ r r f M a a p. i s : , : i s:, i. 

Mun i : i LKKii-i:\ , 

l[ct Koninklijk Tiistilnnt van Ingenieurs zal thans het achtste 

jaar van zijn bc.̂ staan intreden , cn wij mogen ons steeds verheugen 

over den vooruilgang en den b l o e i j e n d e n staat dezer instelling, die 

no"- altijd de h o o g e besclicrining van onzen geöerbiedigden Koning, 

dc medewerking van het hoog bestuur, cn de belangstelüng van 

vele wetenschappelijke instellingen zoo binnen- als buitenlands 

blijft genieten. 

Dc bibliotheek van het Instituut werd weder door vele ge-

schenken verrijkt. 
Kene naauwkeurige lijst van die geschenken is bij dit verslag 

gevoegd. 

Van den staat der financiën wordt L^ ]Mijne Hcereu. eene reke-

nimr en verantwoordinir voortrelegd. 



Kon fA'erzigl daarvan 

Debiteuren, 
In kas , bij het einde 

van hel Instituulsjaar 
185-2—1855. . . . 

Inschrijving op het 
groolboek der p. 
c. werkelijke schuld, 
ad f 5 000 nominaal, 
gerekend teĵ en den te-
genwoordigen brurs-
prijs van ongeveer 50 
p. c. is waard . . . 

Ontvangen rente van die 
inschrijving 

Van hel Ministerie van 
Pdnnenlaridsche Za-
ken , terughelaüng 
van de uit«;aaf voor 
(Ie waarneuiingen te 
Katwijk 

Ópbrej)irsl van den ver-
koop van gedrukte 
stukken 

Ontvan^^on hijdagen in 
Nederland 

hlecn van de atdeeling 
Ooslelijk Java. . . . 

iVog in te voi'deren bij» 
liragen in Nederland. 
Idem in Oostindie . . 

Vijf maanden rente van 
do inschrijving op het 
groothoek • 

geofl de volgende 

BALANS. 

Crediteuren. 

f 40-2.20 

Verschillende uitgaven, ƒ' G 207.57» 
Nog te betalen schul-

den, geraamd op . . ~ 2 500.00 
l»alig slot, bij hel einde 

van hel Instituutsjaar 
185o-~185i. . . . - 1 932.58^ 

- 1 770.00 

OG.r>i 

- 250.00 

- 550.17 

- 5 755.00 

- 200.00 

- 1010.00 
- 775.00 

51.25 

f 10 O00.00 

A. Bouwkuyist. 

f 10 mo.w) 

Een opstel van den heer E. Olivier Dz. over het verhang va?i 
Rivier dc ^c Bovcn-Maas werd ons door het lid van der Kun aangeboden. 

BovcD-Mna?. Het werd in de Vtrhandelinfjen opgenomen. 

Vcrslajren De Minister van Ijinncnlandschc Zaken zond ons de verslagen 
dcr r i v i c r c o r - d g rivicr-correspoudcnlic, alsnnnle een verslag van hetgeen 

Mofm̂ ^̂ ^̂^ ^ü ^̂ ^̂ ^ storm van 20 Se])tcmber 1853 is voorgevallen. Een en 
ander werd in de Verhandel in gen geplaatst. 

Ook ontvingen wij van denzelfden Minister ccn voorloopig verslag 

Vermogen 
uitwate-

rcride sluizen. 

Sluit ing van 

r.an den Ivoning, wegens hetgeen bij de jongste ijsbezetting op de 
rivieren is voorgevallen. Dit stuk is in de Notulen opgenomen. Maritieme 

Yan het lid Keurenaar ontvingen wij ecnigc mededeelingen 
over de maritieme werken van Soerabaia, door het lid D. L. 
AVolfson, met teekeningen van het mar i t ieme etablissement aldaar, 
benevens eene situatie van Soerabaia met de rivier en het vaarwater 
van straat Madura. 

Een cn ander werd in de Verhandelingen opgenomen. 
Over de berekening van het vermogen van uitwatereude sluizen 

ontvingen wij een stuk van het lid Strootman, hetwelk in de 
Notulen is geplaatst. 

De proefnemingen, te Katwijk door het lid Koek genomen, 
en de hoogst belangrijke uitkomsten daarvan, welke door het lid 
Delprat bewerkt zi jn, werden in dc Verhandelingen uitgegeven. 

liet lid CJ. A. dc (/cus zond ons ccne afbeelding van eene door hem 
voorgestelde sluiting vau vloeddcuren door middel van vlotten; vloeddeuren. 

deze afbeelding is iu dc Notulen opgenomen. 
Ecu opstel over de bouwkunst op Banka cn het werken met Bouwkunst 

IMsc-ccment op dat eiland, werd ons door het lid l lait ink mede- ̂ ^̂  

gedeeld cn in dc Notulen uitgegeven. 

Omtrent het gebruik van schrocfj^alen in Oos t- Ind ic on tv ingen 8chrocfpalcn. 

wij ccnc mcdcdecling vandaar, welke in cenc der vergaderingen 

besproken werd. 

liet lid Jl. dc Bruijn gaf ons het uittreksel eener memorie 

over het gebruik van schrocfpalen, alsmede cenc bijdrage tot de 

kennis dcr boiiwkuude in Ncderlandsch Indie. Een cn ander werd 

iu onze vergaderingen medegedeeld. 

Het lid Ortt zond ons ccne beschrijving van eene dubbele op- Duhbelc op-

haalbrug over dc koopvaarders binnenhaven aan het Nieuwedicp. 
Ook ontvingen wij van bet lid van dcr Kun cenc fraaije teeke-l-^/ci'cn draai-

ning van dc ijzeren draaibrug over dc llupcl. brujj over de 

Eene memorie over den Tjijmerschcn overlaat, door het lid ^jjmcrsdic 
Eerrand medegedeeld, werd in dc Verhandelingen geplaatst. overlaat. 

Van het lid Kros ontvingen wij cenigc opmerkingen omtrent Sluitinj^van 
dc door den voorzitter uitgevondene nieuwe soort van sluisdeuren, 
omtrent de spoordeuren van het lid Singels en dc voorgestelde 
beweging dezer deuren van het lid van Diggelen. 

De Minister van Koloniën zond ons op ons verzoek verschil- Waterstaat.-?-

lende stukken betrelleude de waterstaatswerken op Java, waarvan 

een kort verslag werd gedaan hetwelk in dc Notulen is opge-

nomen. 

Eene memorie over de Peel in Noordbrabant en Limburg, door Memorieovcr 

het lid llcuvens, werd ons door den Minister van Binncidatidsche 

Zaken medegedeeld , en is in de Verhandelingen opgenomen. 

De voorzitter deed eenige opgaven van de prijzen van Suri- SnrinaamscU 

7»aamsch hout, hem door den luitenant Beijen daartoe medege-
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Bewaring 
vïin liout te-
jrcn bederf. 

Meekrap-
bloem CM inee-
krapalcolio]. 

EJektro-
ina r̂iietischc 
tcl( pafie. 

1 alk St een 
van Kebraon. 
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deeld, en gaf daarbij op, dat deze houtsoorten thans voor matiger 
prijzen dan vroeger te verkrijgen zijn bij de firma Kreglinger & Comp. 
te Amsterdam. 

B. 7/ iS' en KaUmrIcnnile, 

l iet h'd Chavannes zond een opstel i n , wegens een nieuw middel 
om het hout tegen verrotting en insecten te beveiligen, liet werd 
onder de bijlagen der Kuinien opgenomen. 

Stalen van meekrapbloeni en meekrapalcohol v/erden ons door 
het lid Previnairc gezonden. Zij gaven geene aanleiding tot bij-
zondere discussien. 

Va]\ liet lid Wenckebach ontvingen wij twee opstellen, betref-
fende tehgrajische toestellen, die in de Notulen geplaatst zijn. 

Dc leden voji Denizsch en ^Vcrner Smith deelden ons llunnc 
aanteekeningen mede omtrent de proeven met kalksteen van Ke-
braon, in Oostindie, die in de Notulen zijn opgenomen. Ook 
het lid 11. de liruijn deed ons eenige mededeelingen omtrent 
eene betonstorling met cement van (jotmong Saharie in Oostindie. 

iloogstbelangrijke monsters vaii cementen enz. ontvingen wij 
van de afdeeling Oostelijk Java. Zij werden bij onze verzTnneling 
gevoegd. 

l let lid Overduyn deed ons verslag omtrent het vermogen van 
het i)atentghis van Hartley om wurjuteslralen door te laten. ]Jit 
verslag wc?rd in onze Notulen opgenomen. 

Jletzeirde lid vestigde de aandacht van het Instituut op een 
paar artikels in den (oswos van ]\Ioigtio, waarin gewaagd wordt 
van de i)i'ocven, in ls;>7 door dWbbadie genomlm, om de be-
W(gingcji^ der aardkorst na le gaan. — Verschilleiule discussien 
hadden daarover [)Iaats, en er werd besloten deze zaak zoo mo-
gelijk bij volgende vergaderingen tot een onderwerp van over-
weging te nemen. 

\Vij ontvingen mededeeling van de circulaire, die door dc 
^Ministers van Jh'nnenlandsche Zaken en van Oorlog gerigt is aan 
de ingenieurs van den waterstaat en aan de oflicie'ren der genie, 
over de grondboringen die voor het geologisch onderzoek in 
Nederland dienstig kunnen zijn. AVij "namen dat stuk in onze 
Notnlen op. 

C. irerl'tuigkunde en H. irerJctuigen. 

^ ^ voorzittcr vertoomlc in cenc dr̂ r vergaderingen het model 
>̂an veren te weegmachine, dienstig om de drukking op dc veren der 
-TÏĈ crzoeken. locomoticvcu tc onderzoeken, w^aarvan het gebruik de doelmatiglieid 

heeft bevestiifd. O 

Cementen 
Tan Java. 

ratcntfjTlas 
van 11 ar tl 03'. 

Bewcccinpj 
van tie aard-
korst. 

GroïKUio-
inf^en, enz. 

Zell-
rcp:istrercnde 

windwijzer en 
winddrukme-
ter. 

Vateut-
waterniclcr. 

Eene beschrijving en afbeelding van den zelfrcgistrcrenden wind-

wijzer en winddrukmeter van het lid C. van der Sterr werd ons 

door het lid llayward gezonden. 

Een CU ander is in de werken van het Instituut uitgegeven. 

He patentwatermeter van llarrisson werd door den voorzitter 

met behulp van een tcr vergadering aanwezig model verklaard. 

E. Statistie/i, Oesc/uedenis. 

i n dc vergadering van Juni j des verleden jaars bood de Oesclijedeni.̂  

voorzitter eene verzameling: aan van stukken betreilendc den aaideg 
1 1 • 1 • t l 1 A" T fl̂  T ^ 

cn de gesclnedenis van de Jiaven van het Aieuweiliep. I e dier acrland. 

gelegenheid werd het als wenschclijk erkend, dat iemand mogt 

belast worden met dc taak, om die stukken tot een volledig 

verhaal van den aanleg dier haven tc bewerken. Het thans aan 

het vaderland, aan de wetenschappen en ook aan ons instituut 

ontvallen honorair lid l l i jk ondersteunde dat voorstel krachtig, 

en wees het ti:root '^ewii^t dezer zaak aan. Hoewel daartoe ook 

besloten werd, zoo is aan dat besluit nog geen gevolg kunnoi üci'even worden. 
O 

Verschil l ende on der wer pen. 

He raad van bestuur bragt een bezoek aan de werken van de 

duinwaterleiding, cn bezigtigde die werken met belangstelling. Zij 

worden bestuurd door twee leden van ons Inst i tuut , die tc dier 

lijd beloofd hebben eene beschrijving daarvan te zullen indienen. Wi j 

zien die beschrijving steeds te gemoet. 

Van den heer i loven, te I >elft, ontvingen wij een aaiital monsters 

glas uit de fabriek van Hartley & ('ouïp., to Sunderlaiul, die 

op verlangen van den zender onder dc aanwezige leden verdeeld 

werden. 

De stempel van het Inst i tuut , geheel voltooid zijnde, werd op 
eene der vei'i4:a der inleen in werkiui^ icesteld. O O O O 

Op de prijsvraag over de doorgraving van Holland op het 

smalit zijn tien antwoorden ingekomen. He raad lu^eft daarop het 

gevoelen gevraagd van vijf kundige mannen, beoefenaars van 

veiscliillende vakken van wetenschap, die tot het onderwerp be-

trekking hebben. 

]^ereidwillig is die taak aanvaard cn reeds zijn adviezen daarop 

ingekomen. Zoodra ze alle ontvangen zi jn , zal de raad zich haastcii, 

het eindverslag over dit belangrijke onderwerp mede tc deelen. 

Van het buitenü'ewoon lid Maas Geesteranus, die van reu-erin^cs-'̂ , O O 

Wege belast geweest is met het behartigen van de belangen der 

ncderlandsche inzerulcrs op de tentoonstelling tc iVew-Vork, ont-

Werken »lev 
d jumvaterlei-
din;v voor Ani-
ĵ terdani. 

Oja.ssooricii. 

Stempel van 
liet infititnnr. 

Vrijsvraâ -
over de door-
î ravin;ĵ  van 
Holland o(i 
bet smalst. 

Tentoonstcl-
lintr te New-
Vork. 
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viiigeu wij eenige opmerkingen omtrent die tentoonstelling, die in 
onze vergaderingen werden medegedeeld. 

astrinSni^''' ^^^^ vestigde de aandacht van het Instituut 
op het wenschclijke om de pogingen te ondersteunen, die in het 
werk gesteld worden om een observatorium te liciden uit particu-
liere middelen op te rigten. 

JJit onderwerp zal nader door den raad overwogen worden. 
. r̂ '̂Pertoirc De uitgave vaii het lièpcrtoire de Cdrtes is aangev^angen en tot 

de tweede allevering gevorderd, op eene wijze die men geschikt 
acht om den naam van het Instituut buitenslands op eene waardige 
wijze te doen kennen. 

Een brief van het bestuur der afdeeling Oostelijk Java, betref-
O. c j j awi . eene uit Soerabaia afgezondene kist met vier verschil-

lende voor liet Instituut bestemde stukken, werd in de ISotulen 
afgedrukt. 

De daarbij bedoelde voorwerpen zijn later ontvangen, en weerden 

in eene der vergaderingen vertoond. Zij maken thans een belangrijk 

deel uit van de verzamelingen van het Instituut. 

Van deze afdeeling ontvingen wij voorts het volgend jaarlijksch 

verslag: 

ff 
Ö » 

DKUDE JAARMJKSCIR VEUST.ACI , 1 <S5o. 

M i j n e 1IKKRI:N, 

Volgens de beslaande verordeningen rust op ons de verpligtin^ , 
om jaarlijks een overzigt te geven van de werkzaajulieden onzer 
afdeeling. 

De lijd daartoe gekomen zijnde, hebben wij getracht die taak 

zoo goed en volledig mogelijk te vervullen. 

Van den raad van bestuur van het Instituut in Nederland werden 

aankomligingen ontvangen nopens verzendingen van boekwerken, 

doch zomler opgave der scheepsgelegenheid , zoodat te dien aanzien 

alhier geene berigtcn waren in te winnen. 

Intusschen is zoowel met den raad voornoemd, als met de ge-

delegeerden te Batavia, ter zake in correspondentie getreden; met 

de laatsten hoofdzakelijk om te vernemen, of deze heeren ook kennis 

droegen van de namen der bodems, waarmede de verzendingen waren 

geschied. 

Het bestuur der afdeeling hoeft zich hieraan bijzonder laten ge-

legen liggen, dewijl het niet geregeld ontvangen van de bedoelde 

boekwerken een groot ongerief op zich zelf is en eene stonrnr 
daarin nadeelig werkt op de stemming der leden in Indie en ge-

volgelijk o]) de belangen oni'.er inrigting in het algemeen. 

i i 

Van de gedelegeerden werd tot heden geen antwoord ont-

vangen. 

Inmiddels hadden de vergaderingen op de daartoe bepaalde tijd-

stippen plaats; eene daarvan werd bijgewoond door den gedele-

geerde van den raad van bestuur iu Ind ie , deu heer de Vayncs 

van BrakelL 

De geschenken, welke der afdeeling werden aangeboden, beston-

den in: 

Een exemplaar der JUjdrage^i toi de kennis der bouwkunde in 

Nederlandsck Indie, van het lid de Bruijn. 

Twee inonsters vernis van het lid AVardenaar. 

Het batig slot van het vorige jaar bedroeg 

De ontvangsten over dit jaar bedragen . 
. . / 456.04 

. . - lOGO.OO 

. . / 151 (>.04 

De uitgaven gedurende het jaar 1853 zijn geweest - 23(5.50 
Te zamen 

Zoodat de kas aanbiedt een batig slot van. / ' 1279.74 

De rekening en verantwoording zullen door den penningmeester 
worden ter tafel gebragt. 

Het lid van Ijakerveld bood een verslag aan, omtrent binnens 

kamers genomene proeven, zoowel met Eorsters compositie als met 

Java-asphalt voor vloerbedekkingeji, onder kennisgeving, dat nader 

zouden worden medegedeeld de uitkomsten van genomen en nog 

ic nemen proeven met dezelfde stoJfen in de opene lucht, ten eiiule 

genoennl verslag te vervolledigen. 

De toegezegde mededeeling wordt met belangstelling te gemoet 
gezien. 

Door het lid de Bruijn werd der afdeeling aangeboden: een 

extract uit zijne aan het Nedcrlaiulscli Indisch gouvernement in-

gedieiule nota, omtrent het algemeen gebruik van ijzereii schrocf-

])alen cn meeringen in deze gewesten, zoomede eene memorie over 

dc constructie eener houtsleephelling op het in aanbouw zijnde 

marine-etablissement te Soerabaia, hoofdzakelijk om een iiieuw bewijs 

te leveren voor de deugdzaandieid en bruikbaarheid van het door 

dc leden von Delitzsch en Werner Smith gevonden hjdraulisch 

cement. 

Van beide stukken werden afschriften naar Nederland gezonden, 

ingevolge het beslotene bij de tweede veri^aderim^ van het afire-
•j " . O O O 
ioopen jaar. 

Door het lid Wardenaar werden der afdeeling-ter bezi2cti::fin2r en 
, Cj O O 

beoordeeling aangeboden twee door dat lid te zamengestelde vernis-

soorten, waarvan het hoofdbestanddeel is de hier in den handel 

voorkomende Mienjak Kajoe. D i t een gehouden ouflerzoek bleek. 



dat inzonderheid iiet eerste monster aan al de vereischten vau een 

lu'tstekend vernis voldoet. 

Het was dan ook naar aanleiding van deze uitkomst, dat er 

werd besloten, exeanplaren der beide vernissen naar het Instituut 

in het moederland tc zenden , waaraan door het bestuur is gevolg 

gegeven. 

Door het lid von Dentzsch werd verslag gedaan van de gehou-

dene aanteekeningen omtrent jjroeven, welke in den artillericcou-

structiewinkel zijn genomen, ten aanzien van het draagvermogen 

van het Djattiehout. 

De commissie van beoordeeling: dier aanteckenin2;en was van 
1 • f 

gevoelen, het stuk naar Xcdcrlaml op te zenden, waarmede zjch 

de afdcelinic vcrceni:>:de cn welk besluit door het bestuur is ten 

uitvoer gelegd, onder toezending van de tot het nemen dier proe-

ven gediend hebbende staven en van eene teekening van den gebe-

zigden toestel. 

Het lid dc Druijn bood der afdceling ccnc nota aan, opgemaakt 

door den opziener van den waterstaat en ""slands gebouwen P. J . 

Dumoul in , omtrent een door dien anditcnaar gevonden mastik 

ter verbinding van Iiardsteen, even bruikbaar als eenvoudig inde 

zamenstelling. 

Aan de leden von Dentzsch en dc Ih'uijn werd opgedragen, 

genoemde nota te vervolledigen, door het nemen van eenige proeven 

omtrent den zamenhang van die stof, en daarvan verslag te doen, 

v;aaraan door hen werd U'CVOIIJ: cn waarna is besloten de ^ ^ ^ . I • f 

gezameidijkc stukkoi en de tot het nemen dier proeven gediend 

hebbeiidc staven naar Xcderland op te zenden. 

I^ij liet aanbieden van een afschrift van dit verslag zal dit be-

sluit worden ten uitvoer gelegd. 

Door het lid l>ennett werd mededeeling gedaan van eene in ccn 

Engclsch maaiulwcrk voorkomende aantcekening, omtrent cene 

nieuwe wijze van palen in den grond tc hcijcn, door middel van 

een stuk geschut, met eenen door buskruid in beweging gebragtcn 

piston, onder belofte, eene hollandschc vertaling daarvan te zullen 

leveren. 

De vervulling van die belofte wordt alsnog met verlangen te 

gemoet gezien. 

De commissieu vau beoordeeling der doen* het lid van l^akervcld 

voorgelezene stukken, over het steenfabrikaat en des ingenieurs 

werkkring in deze gewesten, hebben hare recensien ingezonden, 

waarmede is gehandeld geworden overeenkomstig het bepaalde in 

de vierde vergadering van het jaar 1852. 

De uitslag \an het door het bestuur gehouden onderzoek, om-

trent de verhandeling over het steenfabrikaat zal der vergadering 

dientengevolge heden worden medegedeeld, terwijl de stukken om-

trent de nota over don werkkring van den ingenieur in deze kolonie 
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nog bij de leden van het bestuur in rondlezing zijn ten line van 

consideratien en advies. 

De uitkomst van dit laatste onderzoek zal in eene volgende 
bijeenkomst ter tafel worden gcbragt. 

De leden T. dc Terez en (1. 11. Uhlenbeck vertrokken naar Batavia; 

de eerste werd als lid vau het bestuur opgevolgd door het lid 

Wardenaar, terwijl de tweede thans moet worden vervangen cn 

zulks voli^cns art. 24 vau het reglement te gelijk met twee leden 

van het bes tuur , te weten de leden Yreede cn von Dentzsch. 

Tot nieuwe leden werden aangenomen : de heeren A. i^l. E. van 

Deventer, E. van Deinsc, D . J . Uhlenbeck, A. J . A. de Bossou 

en E. A. Ha i t ink , zoo mede d e heeren M. S . Du Pu i , F. Vos en P. 

J . G. Beijerinck, terwijl Zijne Excellentie de heer Mr. A. J . Duymaer 

van Twist tot honorair lid werd benoemd. 

Het bestuur eindigt met dankbetuiging aan dc leden der afdeelijig 

voor de ondervonden medewerking in den loop van het jaar 185o. 

Xamcns den Raad van bestuur. 

De President, 

C. G. V, DKNTZSCK. 

De Secretaris, 

H. DK WHUIJN. 



f . 

RUK i;\li\(.i C O U R A N T iuoi hel Koninklijk InslUuul 

i Datums. Ontvangsten. 

^ Februarij. 

en 

Saldo in kas 
Contributiën voor boekwerken over 

1850/51 van de leden: Scliiifer, lloorda 
van Eysinga, Egter van AVissekerke, 
Brocx, Eiigelhardt, van Sehierbrand, 
Ermeling, I I . JUeckmann, van ilogen-
dorp en van Baak 

Contributiën over de jaren 1851/52 
1852/53, met diploma's van de leden 

ir. Bleckmann en Ermeh'ng 
Idem over de jaren 1852/53 en 1853/51 

met diploma's van de leden van Vollen-
hoven en Bouwensch 

Idem over het jaar 1852/53 van het 
lid Roorda van Eysinga 

Idem over het jaar 1853/54 van 38 
leden, als: G. I I . Uhlenbeck, Versteeg, 
Bennett, de Bossou, de Bruijn, von 
Dentzsch, D\k Cz., van Lakerveld, 
C. llosemeijer, I I . Roscmeijer, van Sti-
priaaxi Luiscius, V'reede, Wardenaar, van 
Deinse, van Baak, Nieuwenhuisen, van 
llogendorp, de Perez, de Vayues vau 
Brakell, Meis, Stcuerwald, van Sehier-
brand,Whitton, Beijerinck, van Staveren, 
riroll, Wolfson, Keinpces, Maarschalk, 
van AV^alchren, Ermeling, van (loens, 
Schafer, Brocx, 3). J . Uhlenbeck, licde-
boer, vau Deventer cn W . Sjuith . 

Totaal generaal 

Bedrag 
in 

lleccpissen. 

/ 45t; 

// 

/ / 

tf 

ff 

UK) 

Ito 

yo 

20 

/ / 700 

/ 1510 

04 

tf 

// 

ff 

n 

ff 

04 

Aldus opgemaakt den lO^^^" Eebruarij 1854, met ccn saldo in kas van 
cn zeventig dvlten. 

ran Ingenieurs, afdeeling Oustelijfc Jaca, te Soerabaia, 

Datums, U itraven. 

1853. 

1 4 Januarij. 
1H54. 

Voor vracht, inkomendercgten, praauw 

en koelieloon van eene kist met boekwer-

ken uit Nederland en naar Batavia . , 
Brieveuport 
Schrijfbehoeften eu schrijiloou . . . 
Aan het hoofdbestuur in Nederland. 

Eene wissel g r . / 1 :)7.50 N.Ct . ) Ministerie 
Eene dito - 31.50 // ^van marine. 
Eene dito // - »H.OO op II. Vreede Vz. 

tc Tilburg. 

10 Eebruarij 

1854. 

vSaldo in kas 

Bedrag 
in 

Reccpissen. 

r 14 ft 
•> 

It O lOS 

20 tf 

// 137 
31 «0 

-Jl) 

Totaal . 

Totaal generaal .. 

/ 
// 1271» 

50 

74 

04 

een duizend twee honderd negen en zeventig gulden Itecejiis en vier 
De waarnemende penningmeester, 

vi\i:ia)E. 
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(». VcrsültlLUndc cumntissien, betrekkhnjen tot 
andere instellingen. 

vZVmJê ^̂ ^̂ ^̂  ^ ^ vereeniging vau burgerlijke ingenieurs zond ons liaar regie-
ke ingcirieurs. ^^^^^^ ^^^ > hetwelk iu de Notulen van dit instituutsjaar is af-

gedrukt. 

Ociioot-scliq). A^crschillende genootscha])pcn en maatschappijen zonden ons de 
programma's van prijsvragen, waaarvan wij de zoodanige, die met 
de kunst van deu ingenieur in verband staan, in de Notulen 
hebben opgenomen. 

Atet verschillende buitenlandschc akademicn en maatschappijen 
knoopten wij betrekkingen aan, die niet aiulers dan bevortlerlijk 
kuinien zijn aan den bloei van en de meerdere bekendheid met 
ons Instituut. 

Aii>eulcrs- De raad van bestuur werd namens Zijne i\Iajesteit deu Bescherm-
Müjiingcij. uitgenoodigd, de zaak der woningen van de arbeidende klassen 

tot onderwerp van gezette overweging te maken. 
Ten gevolge daarvan werd cene commissie benoemd, om zich 

met die taak te belasten. 

Deze commissie nam die op zich, en verzamelde al spoedig dc 
noodige bouwstolfen, waaruit een rapport kou worden zamenge-
steld; zij werd echter in de voltooijing daarvan belet door onge-
steldheid of overmaat vau bezigheden van eenige der leden , die zich 
met de bewerking van belangrijke onderdeelcn hadden belast. 

Zij hoopt echter, zoodra het kan, deze zaak te mogen voleindigen 

H. Versoneel der leden. 

naad van bc- De volgcus artikel 21 van het reglement aftredende leden van 
«fuur. den raad van bestuur zijn: C. T. van Meurs, L. J . A. van der 

Kun en G. Simous. 
De door huinie aftreding openvallende plaatsen moeten in deze 

vergadering, door uwe keus, vervuld worden. 
Aantal leden. Het aantal leden is in het afgeloopen jaar met 41 vermeerderd 

en alzoo, van o46, tot o ^ l geklommen. De volgende staat wijst 
dit meer in bijzonderheden aan. 

Onder de leden die het Instituut heeft moeten verliezen, noemen 
wij met leedwezen den Admiraal J . C. l l i jk. Hi j was een warm 
voorstander van de belangen onzer instelling, gelijk hij dit gedu-
rende zijn geheele leven was, \vaar het gold kennis en wetenschap 
tc bevorderen cn tc verspreiden. 

O V K l t Z K i l ' van het aantal leden, sedert de oprigting 
van het instituut. 

Oj)rigtcrs, in 1S17 . . 
Ihjgekomen in DS4<S. . 

// // DS4lt. . 
// l<sr)()/51. 

1851/52. 
ff " 1 <S52/5o. 

Sterkte op den 20«^^» ]\lei 1853. . 
Bijgekomen in 1853/54 (a) . . . 
Afgevoerd in 1853/54 (b) . . . . 

Sterkte op den deu Junij 1854. 

{a) De in 1853/54 bijgekomen leden 
zijn: 

Nieuw aangenomen 

Overgeschreven, volgens art. 13 
van het reglement . . . , 

Te zamen . . 
{b) De in 1853/54 afgevoerde leden 

zijn : 

van nemmcl, D. H. ]3os, E, W . 
van Dam van Isselt, AV. G. (J. 
Geil, J . L. Lindwurm, W. A. J . 
i^lethorst, A. E. lieuther en 
.1. W. de Thomeze, bcda\ikt . 

J . G. Rijk, H. A. Tv. r>ousfiuet Sr., 
J . 11. Diepenheim, J . H. Hoyer 
en A. G. van Krieken, overleden 

Overgeschreven, volgens art. 13 
van het reglement . . . 

Te zamen . 
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Het afgeloopen tijdvak leverde wederom onderischeidene voor 

liet Institnnt bemoedigende verschijnselen op. J)e Koninklijke 

jACschermhccr toonde voortdurend Z'jnc Hooge belangstelling in 

het welzijn van het Inst i tuut ; buiten- cn binnenlandsche instel-

lingen van wctenscliap cn kunst beijverden zich, dc met ons 

nnngeknoo])lc betrekkingen tc behouden, terwijl ook bijzon-

dere j)crsoncn, dic tot het Instituut nict rcgtstrceks in betrek-

king staan, bewijzen vai\ hunne belangstelling in onze werkzaam-

heden gaven; onze oostimlische leden gaven bli jken, hoezeer zij 

doordrongen zijn van den waren geest onzer instelling; onze 

medeleden eindelijk droegen bij om, voor zoo verre hunne meestal 

drukke bezigheden het toelaten, door verschillende mededeelingen 

het (h)(d van bet Instituut tc bevorderen; wij wcnschen dat dc 

lust daartoe mc(a' cn meer moge aanwakkeren. 

De bibliotheek cn dc verzameling van kaarten, teekeningen cn 

))K>dcllcn vermeerderen steeds door ontvangene geschenken, cn be-

loven ceinnaal ccnc dcr rijk.stc verzamelingen uit tc maken voor 

dc kunst van den in:;'cnicur. 

De bevordering van dic kunst blijvc stcM l̂s het doel dat wij 

voor oogen hcbl)cn. Dc bereiking van dat doel behoort tot onze 

inniirstc wcnschen. 

I KONINKLIJK INSTITÜLfT VAN INOENIEÜUS. 

IIËKENING EN VEKANTWOOIIDING 
voon {ii:t INSTITUUTSJAAR , 

EIKDIQENDE DEN JUNIJ 1854, 

opgemaakt ingevolge artikel 27 van het Reglement, 



Koliiiikiijk iii.slitmil 
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hb .KKMiVc ; KN VhlLVN r W u O i n J l M ; 

ket )itstltnnt-yaar, eltulhjeinh' deu Jituij 

I'S7)4 , opfjeh^ack^ runeruJ'je nrt. van kef 

Jiegit hteut. 

I 

Irè liet vorige 1 Jislitluilsjaar is, blijkens de reke-

iiiiig (Ml VI raut woordiiig, goedgekeurd iloor de 

vergadering vau deu Juni j 1 sr)3, meer 

ontvangen dan uitgegeven eene inselirijvinggroot 

/';;()()(».— nojuinaalop het Grootboek Nat. Werk 

Seh , renteiuhi '> benevens . . , . 

A S ederland. 

^^ntnie-en diploma-gelden l^bSjb ï 

van -jG zoo gewone als buiten-

gewone leden . . . . . . 

-i •cmlributien \ van 217 

gev/one leden 

<'onlributien l^hojhA V;J)) 52 bui-

teni^ew(Mie leden 

Aehlersiallige doch thans voldane 

contributien vau icewone cn bui -

tengew'one leden, over verschil-

lende jaren, en entri'C- «'U di-

ploma-geld van 1 lid 

l). Oostindie. 

H.aUe contributien va)i 72 gewone 

leden, 1 buitengewoon lid en 

de helft van het entree- en di-

ploma-gcld van 2 leden, afdeeling 

Oostelijk Java 

{liervan is afi^etrokken de in hcJ. 

vorige Instituutsjaar ter goeder 

rekening ontvangen gelden , ad 

I Mij ft . 

' >ver te bremzen , 
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()ver£]fcl)ratit • • • • 

Interest van de inschrijving op het Groothoek van 
f 3 OOt) ad pOt. na aftrek dcr onkosten. 

Terug dc in het vorige Iiistitnutsjaar verstrekte 
gelden, tot liet doen vau vvaarncniingcn tc 
Katwijk 

Verkoop van gedrukte stukken: Notulen, Verhan-
delingen cn Uittreksels uit vreemde tijdschriften 
(aan dc leden) 

Zamen 

De ontvangsten hebben bedragen eene som van: 
z<wc7i duizend een honderd dertien <julden, een en 

zeventig cent, benevens dc inschrijving op het 
Grootboek, ad ƒ 3 000, rentende 2 p C t . . 

UITGAVEI^, 

Zet- en. druhloon. 

»•' I 

< ; r > 

250 

350 

/ 7 113 

31 

00 

17 

Notulen 
Ycrhaiulclingcn 
Uittreksels 
(Circulaires met papier . . . . 
Hibüogrnphic. 
Andere stukken cn het jaarboekje 

over twee jaren 

Papier, 

Notulen . 
A^crha?idelijigen . 
Uittreksels 
jh*bliographic. 
Andere stukken . 

• • 

• • • • 

/ 

i c.» K.S 

1)7 50 
31 

7<S 52 
!t<S 37' 

70 C, 25 

70 05' 
53 30 

101 <H) 
31 87= 
s x ; j 00 

1 355 U i\ s 

Teeken-, graveer- en lithograph!eioerk (met papier). 

Notulen . 
Verhandelingen , 
Uitlr<?kscls , • • • 

/ 27!) 
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00 
(X) 
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arri «3 

1 7-J8 

(3vci' te bieiigeii . . . j / o 157 I 5() 

2r, 

C')vergo.ljiagt 

Pleiten, vunmen. ea innaaijcn van 

IJ edruk Ie s hikken. 

JNütulun , 
V'ci'Iiaiulcliiiy:on 

Zj 

Uittreksels 
lïibliographie. • • » » 

31 18 
18 tîO 
33 21» 
s 77 

Schrijfloon, 

l^resident . 
Sckretaris . 
l^enningnjcestcr 
nibliothekaris 

• • 

• • 

/ 21 25 
15 31 

25 00 
.S 75 

/• 3 157 j 5G 

Kosten van verzending van gedrukte stukken , 

brieven, enz. 

"Notulen / 8fs (H 
VerlKiiidoliiigen . . . . . . 15= 
IJitlreköüls 111 84» 
lîibliogvapliic 11 77» 
Metoorologisdie waarneiiiingeii 
Circulaires , ctiz 

i 27 20 Metoorologisdie waarneiiiingeii 
Circulaires , ctiz 27 37'̂  
Mriefport-, pakkosten, ouz. l o s 4« 

Art 3;") der Verordeningen, vastgeslehl den 

Juni] 1S50, 

Ucdaktie cn hulp voor den Sekrc-
taris 

Schrijf- cn bureau-bch.oeftcn . 
Aankoop vau boeken cn tijd.-jchrif-

ten , eiiz 

Uitgaven voor de bibliotheek . 
Bind- CU innaaiwcrk voor dc bi-

bliotheek eu biiulwcrk voor het 
jaarboekje (over twee jaren) 

/ 712 4o 
14 50 

1 
125 30 

5 8<J 

51)5 '.10 

91 Si'i 

lOO I 31 

172 -tl 

r>ver tc brengen / 1 153 ! j / 1 122 ^ 



'I \ 

Overgi'hragt /' I ir»;> 

hniiiigskoslen dor coidributicji . 
KeiskostuJi van raadsleden cn koni-

nussien 
Kosten van vergaderingen . 
Aankondii4:in!:ren in de daüfbladen. O O 
Verscheideidieden • • 

1 r.;> 

S3 10 

l i ; ,so 
1«; 20 

70 
5;'. M 

Kosten van tei?ken- en schrijfwerk enz., voor 
liiM koj)ieeren der ingekomen antwoorden op de 
prijsvraag der doorgraving van Holland oj) het 
smalst. 

/ I 

1 2:* 

• • • • • • • • • 

Voor een stemi)elj)crsen het graveren van den stcnipe! i><Si 

Zamen I / < ; Iii; 

i)() 

• > -
• ) < 

De niJgavcn hebben bedrai^en de som van: zes 
^^ SM' 

thnzevil ftrre Ituiïih'nl ze reu ru ze.s/'uj qvhlen 

'crcfi ('fi tiert Kt f'h rfiK ffah'i' rcnf. 

( M'Zamenlijke ontvangî>{en, 

^ h'zameidijke uitgaven. 

,/' 7 11;; 7 i 

( I .1 ( 

1 in î a.̂  » • 

1 

/• sir . • > • > 

Er Ks dus meer ontvangen dan uitgegeven de som van: ae/d 

fiiniilertl ze,H ru veerthj gulden, drie eu dertig en eene /talve eenl, 

benevens de in:?clirijviug oj) het firoolboek, ad / ^ J rcntendi 

XOTA . 

( )uïvangen» . . /' 7 11 ^>.7 l 
Prelentien nog tc 

1 780.(H) 

l itu'aViMi 

Sc!m!d . • • 

. y O iM> I .c> « 

/ :>{H),in) 

(Uil vangen 

zaujcn f S SiiS.71 

bonevcfus tïe inschrijving ad / ' o OOO. 

drarrnfhine, den Mei 185 1. 

Tc zïiuien f S 7<)7,.'57 

Peujiingnjcoitor , 

A, (iUKVK. 

( joeilgt'keurd : 

Xaujf'us (len Kaad , 

i\ W. CoNKA!,. 

S t'A 1:1 NC. 
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T l T \i L S, SCllKXlvMUS. 

illaiiU) Parilic (l.ihal 

(iliemi/i <lc Irr Dcndre-ct-W .irs el de 1 
liru\clles vers Gand. (Avce eaite). • C. T. v;ni 

Daghork eeiicf reis fi.'iar (^on.slantinoptd iji ' 
1840. '.siiravenliage 1854 ! De selirijver. 

l ) a i ^ l ) ( » i ' l v ( » e u e r r e i s d t H > r l i e u t ^ a l e i i i t t 1 8 ' 3 / ' 
t - ? i I 8 ' i 8 , j i M d e c n i g e v r i j n u M i d i ^ e o j ) - j 

I M M r e i l e n d e I i c i ^ i i i s e l e n v a n ' 
I v o l o n i a a l h e s h u i r . > 

r i i i i A t l i i i i t o - V a c i r M ' ( l a r : a l r m a l l X i t i o n s . 
P r o s p c c l i i s . S l a l i M u c i i I a n d ( l o n c c s s i u n . ^ . M i n i s l i ' r v a n l > i f » n e n l . 
3 S t . /.aken. 

I 
}a(aviaasrli tivtioot (lal.'do^ji" van i)il)Iiullieek vaii liel j 

liataviaasi'U gcnuulsehaj» van knnsirn en . 
wjMensi'l»aj>j>en, <l(ior Dr. P. lîlcrker. i 

uilgave dunr J. Mnnnicli. 8". 
^ Katavia 1853. 

\ crliandelini^eri van lief })araviaasrli t̂cr-
nnnlNeiiaj» van kinisicn <'n N\eten̂ elia|)-
pcn. 

iMi<it!icrk van li<d van hnekwerken, hroehures, enz. 

uiinisli'i'it' \an nnr-; 

Ilel (lenonlsidiaj). 

)1inisler van Ourlog. 

l'Nsciia l'il. 1.1. t. 

J'iwïi (.i.). 

Inujn (il d»'\ 

c . 

wrikr in de terble zes maanden vaii 
1853 hM- diensle (1er l>i Idiul lieek zijn \ 
aan^eschaCl ol onlvang<'n. 

ld»Mn oviT de laatste /es maanden van ̂  

De «ralvanninetn» dill'crenll.ili. I.n:r<l. I ^ I 

l>al. 1854 1 J. Tidenïan. 
l*lioln';Çi'aj)lii<' srjl-r('^i>l('ririg' yiai^nflir an«l ! 

"^ïrlrondni^ir'al A [»parat n.s. I^ondnn 1 |)r. ]5nys lïallol. 
\ I Ix'cldiiii^cn , prij.slii>len JMIZ.. v.n» .Inhn ' 

Urown s Pali nl (lonicai KaÜNvay Unlï'rr ) 
and i)ia\v Sj)rinij:s . V. W, Conrad. 

liij(ira^en lot <li' kennis <lfi' Ixjuw kun(ie | 
in Aedcrlandseli Indie. 8". niet een j 
,j!!as )dat(Mi in lol. Hatavia 1851. ^ De selirijver. 

riansartioM- oi llic Acw-^ork Slale In^ti-
fn!i«»n ol' (li\il kn;L:meers. Vol l . n i-
4 . \ll.anv 

. (.nninn^SMî voor <lc 
nilcinat. rnilinu:. 
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T I T li L S SClIMNKtUS. 

Culhiui (G. AV.). 

Diesen (Van) 

l)ü Pre (M. ,1.). 

Dn Pré (31.). 

Eveils (Jhr. A,). 

IN« 

Gcologisclic (lom-
missie. 

Gunning (.1. 

llarliev. 

I UooÜ (Van 

Dcscri[)lion ol'a system of military Uridines , 
j • willi innia-rul>I)er Ponlons. 8®. IVcw-
! York 184Ü. (Papers on practical En-
i ginccriïij» , n®. 4). 

Vcrslac omtrent het''ebniik van zinkvcrw. 
I Kj VJ 

8®. 's Gravenliagc 1 8 5 3 . 
Notice sur hi reconslruclion «les ponts sur 

le dicn»iii de ('cr de CUarleroi, à ÎNanuir. 
iXote sur la ctnistruction des j)on(s hiais 

du eiiemin d(ï Ter <ïe (iharlcroi â la 
(Voritièrc de 1 rancif. 

Over de inrigting en het nut van tele-
grapliisclie mirvverken in cenc legor-
jilaats. 

Verslag der connnissic voor de geologische 
))escln'ijving en kaart van Nederland, 
over het verrigle van Octohcr 1 8 o 2 
lot October 1 8 5 3 . 

Verhandelingen , uilg(?geven door dc com-
nnssic voor de geologiselie lieseluijving 
en Liart van jVederland. J»̂ ® deel. 
Haarlem 1 8 5 3 . 

Onderzoek naar den oorsprong cn dc schei-
kundige natuur vnn eenige Nederland-
sei IC wateren. 

Crochurc, inhoudende prijscomanten, at-
testen enz. van Jlarliey's gepalentcerde 
cn andere glassoorten. 

Eenige opmerkingen omtrent dc l)ehcijin-
gen en 1'mideringen . en over de oor-
zaken ^an het ontstaan van sclieuren 
in 'ie muren lier geitouwen. (Overge-
ilrnkl nit <]e Po^iivf^unfh'ge Uijilvafjcn,) 

r>i 

scinujvKus. 
jj benaming, waarumler hel 

werk bekend is. 

SCllENKElLS. 

Hygiene, 

(kommissie voor d ^ 
internat, ruilingl 

B. 

Congres général d'IIygiùne de Dru\clles. C. T. van Meurs 

Alinister van Dinné) 
/aken. 

C. T. van Aleurs. 

liigenieros. 

Jnsiitnut voor taal-, 
land- en volken-
knnde in IVcerl. 
Indië. 

Internalionale ruiling 
van v(jorwerpen van 
welenseh. en kunst. 

Jjühard (J. O. A. M.). 

Jhr , J . (i. \V. l̂erlvtj 
van Gendt. Ijl)'. AV. ,1. A. Jonek 

hloet. 

B i . 

Kanalen. 
31 in is ter van Dinnenl 

/aken. 

De Connnissic. 

Oe schrijver. 

\V. Hoven. 

Kolonien. 

EJ» 

Lnnne (bn). 

Memorial de Ingenieros, Ano de 1 8 5 2 , 
toioo V i l . 8 " . Madrid 1 8 5 2 . 

Tijdsehrin door liel Instituut uitgegeven. 
' en deel. 

Rapport der commissie uvcv het jaar 1 8 5 3 , 
aan den minister van Hinnenlandsehe 
Z-aken. 

iiaj)|)orl sur l'exposition de l'industrie 
Vrançnise de 1 8 3 0 . 2 vol. cn 8 " . 
j^rnxelles 1 8 4 1 . 

Guillamne d'Orange, eliansons de geste , 
publiées par 31, W . J . A. Jonkbloet. 

De 5))cstekken en ai'i)eeldingcn van het 
voediïigs- en scheepvaarts-kauaal van 
Daarle naar de Vecht , van dc schut-
en keersluis te Dcve'nter, cn van het 
verruinu'u der Seliipheek. 

De bestekken n®. 13 , seelie H l e n n ' ^ . 12 
scclie IV, van de Averken der Overijs-
selsehe kanaalmaatsehaj)pij, met arheeU 
dingen. 

Verslag van het beheer cn <lcn staat der 
kolojiien over 1 8 5 1 . 

C<«llection de tables pour abréger les calculs 
n'ialils à la réduction des projets déroute. 

I iîeeherehes snr les rails et leurs suj>j>orts. 
Extrait des ouvragées de P>arlow et ^Vood. 
S», avee atlas in 4", Paris 

Een ongenoemde, 

liet Instituut. 

De Connnissie. 

A. J . il. van der 
Toorn. 

Z. 31. de Koning. 

Van dc Kastcele. 

De sell rij ver 

V, AV. Conrad. 

Commissie voor dc 
internat, ruiling. 

31. de Koning, 
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sc.nr.iJVKus, 
of benatiung, >va;»ronticr hel 

werk bekend is. 
ï 1 r E L s. SCHENKEnS. 

M» 

j Ma.'itticl». (Ier w e t e n s . 

S It; i l a a r l e j i i {liuW.). 

I 3laalscliMj»j)ij Ie!' !»<•-

v o n l c r i i i i ^ d e r iXij-

v e r l i e i d ( A e d e r l }. 

r N a t u n r k n i i d i g c v e r i ï a n d e l i n g e n . v c r z a -

l u e l i t i g , (Icid 8 eii 

I l i s l o r i s e h e e n l e t l e r k n n d i ^ r e v e i h a n d e l i n -o 
g e n . d e e ! 

I)c 31aali>clia|)j>ij, 

I ) e j ) : n t . " A i n s f e r d a i 

d e r M aal sei I a |)|)i 

T i j d s e l i r i f t t e r b e v o r d e r i n g v a n ni jverl iei«! . 

r e e k s , d e e l , s t u k . 

d e e l , 1 e n s t u k . A l g e u i e c i i r e g i b l c r 

u\\ d e e l I — X V . 

l^rograrunia v a n h e l n e g e n d e l a n d l n u s l i o u d -

k » n n l i g c o n g r e s , t e A s s e n , 1 8 . 3 4 . 

T\v(!e <'\eui| i laren v a n liel |)(ï)grauinia v o o r 

d e K o n i n k l i j k e i N e d e r l a n d s e l i e t e n t o o n 

s t e l l i n g v a n l a n d b o u w , Ie A r n h e m , in 

O e l o l i e r 1 8 5 4 . 

V e r s l a g v a n d e 1 i a l g e m e e n e v e r g a d e r i n g , 

g e h o u d e n te A m s t e r d a m d e n 1 5 J n n i j 

P r i j s v r a g e n u i t g e s c h r e v e n in I 8 5 ' ' i . 

l > ( ; u w k n n d i g c l ) i j d r a ^ ; e n , d e e l , n ® . 2 — 4 . 

V e r s l a g o n U r e n l d e n i j z e r e n s p o o r w e g \ a n 

A n i s t e r d a u i n a a r K o t l e r d a u i , (»ver 185»'^. j F . \ V . C o n r a t l . 

Ver.s lag o u i l r e n l d e g e l d m i d d e l e n v a n i d . ' 

ov<)r liet e \ | ) l o i t a l i < j a a r 1 8 5 ' ^ . 8®. | > > 

P i o c e s v e r l i a a l v a n d e z e v e n d e j a a r l i j k s c h e ! 

a l g e m e ( ? n e v e r g a f l e r i n g , g e l i o ü d f ' n t(; I 

A l v i n d e n f) . I n n i j 185. '^. 4 " . 3Iaas 

(rielit 

i J l a a t s , v a n l a n d h o n w i ,)aarl»o<'k je d e r n i a a l s e l i a p p i j v a n l a n d l i o n w . 

31aatselia|)|)ij lot b e -

v o r d e r i n g d r r l i o u u -

k u n s t . 

» • 

Maatselia[)|)i j ( H o l l , 

I J z . S j ) o o r \ v e g ). 

M a a I s c h a j k j > i j (A k e n -

3 l a a s l r . S j ) o o r w e g - ) . 

scnnuvEus , 
of b e n a m i n g , waa ronde r be l 

werlt bekend i s . 

T I T E L S . SCUEMvEUS. 

D e i l l a a l s c l i a p p i j . 

D c 3 h i a l s c l i a j i j ) i j . 

c u z . te D r e d a . 

j 3 I a s o n ( J . b ). 

31ei jers (31. ]^) rf. 

.i . d u i h v . 

M u l d e r ( D r . L . ) . 

3luncli (P. A.)» 

t n l n l x M i w e n \ e e t e e l l in het a i r o n d i s s e 

I OHMil M r e d a , v o o r l iet j a a r 1 8 5 4 . 

k l . I h e d a . 

A h a n a l y l i e a l i n v e s t i g a t i o n o f t h e r e s i s t a n c e ( ^ o j n m i s s i e v o o r de 

oT P i l e s e i c . 8 " . ^ V a s l l i n g l o u 1 8 5 0 . i n l e r n a l i o u . ruiliug[. 

JVolie(? siu' la r o n s l r u c l i o n d ' i u i [)alais d e s 

b e a u x - a r t s . ( A v e c p l a n c d i e ) . 

I l i s f o r i s e h - k r i l i s c l i o v e r z i g t v a n d e b e p a -

l i n g e n d e r e ( | u i v a l e n t g c \ v i g l e n v a n 2 4 

m e t a l e n . 

K f ) n g O l a f T r v g g v e s r » n s S a g a , n d g i v e n a f 

W A . 3 b m c h . 8 ^ C l i r i s l i a n i a 185:^. 

V a n d e r Jloe v e n . 

C . T . v a n J l e u r s . 

I 
N a l i o i \ s . i \ e w - V o r k K v l i i l u t i o n 185^5. 4^. 

I l _ X \ V l . 

N e w - V o r k E x l i i h i t i o n . : OlVicial C a t a l o g u e o f t h e \ e w - \ o r k E x h i -

b i t i o n ol' t l ic I n d u s t r y o f all N a l i o n s . , 

185:^. ' i 

> » A s s o c i a t i o n lor t h e K x l i i b i t i o n o f t h e I n - ^ 

d u s l r y o f a l l N a t i o n s . OHIeial A w a r d s ! 

o f J u r i e s . 8 ^ N e w - Y o r k 185.'3. j 

N e w - Y o r k E x l i i h i t i o n o f t h e I n d u s t r y o f I 

a l l N a l i o n s . O l l i c i a l report o f J u r y 1). | 

( 3 I a e h i n e r y a n d C i v i l EngirH?ering C o n - i 

trivances)!" 8^. ^ v w - Y o i k 1 8 5 4 . 

P . 31aas ( i e e s l c r a n u s . 

o . 

O l a f . 

O p e n b a r e W e r k e n . 

O u d e u i a n s ( A . C . ) , 

P e i l i n g e n e n [)eil-

s e h a l e n . 

O l a f d e n l i e l l i g e s S a g a v e d s u o r r e S t u r - K o u i n k l . U n i v e r s i l e i t 

l a s s o u . C l u i s l i a n i a 1 8 5 . ' i . le C h r i s t i a n i a . j 

V e r s l a g a a n d(^n K o n i n g o v e r d e o p e n b a r e | 

w e r k e n in h e t j a a r 1 8 5 3 . 4«. ' s G r a - ^l inister v a n I h n u e n l . 

v e n h a g c 1 8 5 4 . 

ü e M a n g a n i i p o n d e r e elieMnieo. 

/ a k e n . 

i .1. f i d e i u a n . 

De s c l i r i j v e r . 

K o n i n k l . llnivcrsitcill 

te C h r i s t i a m ' a . 

J i \ c M - ^ o ( k E\lii)>i(i<»n. I l lnsi ' i 'aled IW'cord o f l l ie IfkIci.*^!iv fd' all 

IVcgii5ter d e r p e i l i n { » e n , b e h o o r e n d e tot d e 

k a a r t d e r r i v i e r <le l i o v e n - } l a a s , v a n h e - ! 

n e d e n V i s e lol W o u d r i c h e i n ( e e r s t e g e -

d e e l t e , v a n b e n e d e n V i s e tot V e i d o ) . 

fol . 1 8 5 2 . 

R e g i s t e r V l l l , b e v a l l e n d e d e h e s e l u i j v i n g 

v a u d e p e i l s c h a l e n , h a k k e l b o u t e n , <Miz. 

l a n g s d c r i v i e r d e I J s s e l , v a n A V e s t e r -

v o o r t l o t d e Z u i d e r z e e , d o o r .1. (•• ^ ^ . 

E i j n j e e n J . L e h r e t . f o l . 1 8 5 2 . 

S t a a l v a n v e r b e t e r i n g v a n d r u k - e n a n d e r e 

f o u t e n iu h e l g e d r u k t e r e g i s t e r V l l l , 

b e v a t t e n d e d o b e s c h r i j v i i ï g v a n d e j)eil 

s c h a l e n , e n z . l a n g s d e r i v i e r d e l . l s s e l . 

3 l i n i s l e r v a n I h n u e n l 

/ a k e n . 

S a h i n c ( F . d w a r d ) . O h s e r v a l i o n s m a d e at l l ie m a g m M i e a l a n d 

m e t e o r o l o g i c a l O b s e r v a t o r y at l l o b a r l o n 1 

in v a n D i e m e u s l a n d . I I I . Dr. I b i y s D a l l o t . 

n i > : j c r v a l i o u s m a d e al the t u a g n d i c a l atid 
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SCIiniJVERS, 
of b e n a m i n g , vrauronder ht^i 

werk bekeui i is . 

Scciclc de la \ icHlc 
3Ioutaguc. 

Statistiek. 

'F 

Teelinisclie scliool. 
Tel eg rale II. 

Teylers genootschap. 
Tobsyn (Ch.). 

Vereeniging ter he-
vord. van fahrijk-
en handwi'ik-nij-
verh. in ]\odcrI. 

Vereenigirijj in j\ed.-
Indie (^aluurkuti-
dige). 

Vereeniging voor 
volksvlijt te Am-
sterdam. 

Vrolik (Dr. A.) . 

\\\ 

Winden en Stroomen. 

T I T E L S 

meteorological Observatory at Torento iu 
Canada. Vol. 11. 1 8 4 3 — 1 8 4 5 . 
London 185.3. 

Prijseomanlen, ccrtificaten cnz. van de j 
Société des mines et fonderies de Zinc ! 
de la Vieille 3Iontagnc. j 

De statistiek van den handel cn de scheejî- 1 

vaart van het Koningrijk dcr iVeder-
ianden. 1 8 5 2 . 

De tcchin'sehe school te Ltreeht. 1 8 5 3 . 
Zeitbchrirt des deutseh-östcrreiehisehen Tc-

lej^raphen-Vereins. Jahrg. l , Heft 1 — 3 . 
Verhandelingen, WVl^^»^ deel, stuk. 

SCUENKERS. 

llistori(juc de Ia construction du j^ont veuve 
van Ensehodt établi sur Ie Jiupel. 8^. 
Bruxelles 1 8 5 3 . Avec atlas. 

Tijdschrift voor den handwerksman cn het 
fabriekwezen in jNederland. 3^® deel, 
„O. 0—12. 

Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch 
Indie. .laarg. all. (> eu 7 . Jaarg. 
ail. 1 en 2 . 

De Volksvlijt, n®, 1. Januarij—Februarij 
1 8 5 4 . 

Verslag van al het verrigte tot herstel van 
liet jVederlandsche muntwezen. 1 8 4 2 — 

AVatcrhcogten. 

Uitkomsten van wetenscliap cn ervaring aan-
gaande winden en zeestroomingen in som-
mige gedeelten van den oceaan. 

ilet universeel extract journaal met verkla-
ring. Ten gebruike van dc jVederlandsche 
zeelieden. 

Extract-journaal. 
VerzamelingstabeUcn der waterhoogten langs 

de hoofdrivieren. Voor Januarij, Februarij 
cn 3Iaart 1 8 5 4 , 

l)r. Ihiys Ballot. 

3L G. Tétar v. KI ven. 

Z. 3L de Koning. 

liet best. der school. 
3Iinistcr van Jb'nnenl. 

Zaken. 
Ilet j;cnoots<!hap. 

Van Lelyveld. 

J . M. van 't llaair. 

C. de Groot. 

De Verceniginjj. 

De schrijver. 

Koninkl. Nederl. mc 
teorol. instituut. 

3Iinislcr van Bio-
ncül. Zaken. 

SCHENKtüKS. 

Topographisehe kaart der Nederlanden. Schaal 
vau 1 a 5 0 0 0 0 . Blad Eindhoven, u«. 5 1 . 3Iinistcr van Oorlog. 

Kaart van het tooneel van den oorlog in liet 
Oosten, 1 8 5 4 . » , ^ 

Kaart van dc hoofdrivieren in Nederland. dc 3Iinister van Binnenl. 
3Iaas. Blad n^ ü — 1 2 Zaken. 

Kaart van dc bedijkte eu drooggemaakte ge-
combineerde Nooidplas, door Claas Vis . . F. AV. Courad. 

Caerte van de Heer-Iluygen-Waart. 1G31. Op 
perkament , 

Kaarte van de polders der Eemlandsehe Leege-
iauden. J60f ) . In 4 bladen » 

Ivaart der zeeweringen van de llondsbossche cn 
Duynen lol Petten, door J . Spruytenburgh. 
1^30 , 

Kaart der Lagunen van Venetie, door Ludov. 
Furnaletto. 1 7 8 0 . In drie bladen. . . . » 

Kaart dcr Poutijnsehe moerassen, door G. Ghi^i. 
1 7 7 8 . ^ 

Platte grond van Keulen, door 3Iercator. 1 5 7 1 . > 
Twee afbeeldingen van een kerkraam, vervaar-

digd van Hartley's gekleurd glas. "W. lloveu. 
Aandenken aan de onthulling van het stand-

beeld voor Rembrandt te Amsterdam . . 31. G. Tétar van Elven. 
Afbeelding vnu hel gcdcnkteekeu voor J . II. 

van dcr Palm , 
Bouwkundige ontwerpen, uitgegeven door de 

maatschappij lot bevordering dcr bouwkunst. 
De 31aatschappij, 

Aclit stuks portretten van C. Brunings, A. F . 
Goudriaan, J . Blanken J r . , J . Az. Leegh-
water, Belidor, Th. Tredgold, J . W a t t cn 
F . W . Conrad, opgemaakt achter glas en 
geteekend door den schenker F , AV. Courad. 

Dz •ie uitvoerige teekeningen van de l)rug over 
ll"pcl L. J . A. v a u d e r k u u . 

Carte des chemins dc fer dc Belgirpie, etc, . C. T. 3Ieurs. 
Dessin d \ m hangar, execute cn 1 8 4 9 . . . > » 

Monsters dcr gepatenteerde glassoorten, van 
Hartley Comp. te Sunderland . . . . W . Hoven. 

Monsters houtsoorten, gevonden wordende op 
Banka cn Bintang Uaitink. 

31onstcrs kalksleeo, ccmcntca enz. uil Indic . Afd, Oostel i jk Java. 
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V E R H A N D E L I N G E N 
VAN HET 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. 

Vervolg van het Instituutsjaar 1852—1853. 

Vershag ccner reis naar Frankrijk, tot het onderzoeken van beweeg-
bare stuwen, door L. van dc Kasteelc T. J . Stieltjes. L. In-
leiding. — l i . Verslag van ccnc reis naar Prankrijk, in 
September 1851. — 111. Kanalisatie van eenii^e rivieren in 
Frankrijk. — IV. Hcschouwingcn over clc voor- en nadeden 
der verschillende stuwstelsels. — V. Doelmatigste inrigting 
van stuwen voor kleinere Ncderlandsche rivieren. 

Instituutsjaar 1853 —1834. 

beschrijving van het reduit in het fort Ki jkduin, bij den Helder, 
van de gebreken welke daaraan zijn ontstaan, en van het in 
1851 gedane onderzoek', doch hoofdzakelijk van de in 1852 
verrigtc werkzaamheden, betrekkelijk het wegnen"icn der ver-
gane houten lbndering}>laicn, onder de muren van dat bom-
vrij verdcdiii-baar u'cbouw, van de wiize van Aveder-ondervan-

1 1 * I • • 

ging dier muren en van hetgeen bij die uitvocrnig, omtrent 
den toestand vau het gebouw, is bekend geworden, door 
van Ingen cn Vaillant. 

Uittreksel uit de ra])porten omtrent het voorgevallene op dc rivieren 
in Xcderland, van liet einde der riviercorrespondentie in den 
winter van 1851—1852, tot het einde der correspondentie 
in den winter van 1852—li^bS, in rebruarij 1853. 

Nota betrekkelijk het verliang en het vermogen van dc Bovenmaas, 
door H. Olivier Üz. 

Memorie ovcr den Lijmerschcn overlaat in de provincie Gelder-
land. door '1. 11. Fcrrand 

O / 

Beschrijving van den zelfregistrerenden windwijzer en wind-

drukmeter, bij de woning van den opzigter van den 

waterstaat C. van der sterr, aan deu Helder, door T. J . II . 

Hayward. 

Waarnemingen cn berekeningen, wegens het vermogen der uit-

waterende sluizen te Katwijk, door Koek en J. P. 

Del prat. 

Dubbele ophaalbrug over dc koopvaarders binnenhaven te Nieuwe-
diep, gemaakt in 18 17, door .1. Ortt van Schonauwcn. 

Uittreksel uit de verslagen van de inspecteurs cn hoolVl-inge-
nieurs van den waterstaat, nopens het voorgevallene bij den 
storm op den Sei)tember 1853. 

Beschrijving van den |-)Ovenkerkerpolder, door van der Sterr. 

jMcdedcelinircn over de maritieme werken te Soerabaia, door den 

luitenant ter zee D. L. Wolfson. 

Verslag van de verkenningen in de Noordbrabantsche en Lim-

burgsche 1'eel, en over de middelen die hare ontginning 

kunnen bevorderen, door L. A. Keuvens 
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UITTKEKSELS UIT VREEMDE TIJDSOIIRIFTEX 

V<K)K rF.DICN VAN MKT 

KdXINKU.IK INSTITüOT VAX (XGENIEURS-

Vervolg van het instituutsjaar 185:^—f):). 

V L V . Nota ouitrei\t het wegmaai jen der planten op den 

Uedem der kanaalpaudeu, door Tarhe. (Plaat X\M I I , 

hgg. 1 — ^). 

Over dc verdamping van het Avatcr io Laroche-sur-

ï̂ oinic, gedurende de jaren 184<>—1 >>50 , door Tarhe. 

(Plaat V U , % g . ^ 

XTi\'II. Over drinkhaar water in 'iict algemeen, door i\rar-

chaed, tc Fecamp. 

X l i V l l I . Over het bouwen van ijxercn schc])en en over do duur-

zaamheid van ij/er, door W . Fairbnirn. (IM. X V I I F , 

llgg. 1 - 3 ) . 

X I J X . A'icnwc wijze van constructie voor schepcn, uitge-

vonden door L . ^\rman. Plaat X V J I l , (figg. 4 en 5). 

li. J)c spuitpomp, door J . Thomson. (Plaat X V . l l l , 

ng. (i). 

\j\. Over dc sj^oorstavcn, door James Tiarton. 

[ i l l . Over het voorzien van steden met water, door Michael 

Scott, 

L I IT . Over het onderling verwisselen van physische krach-

ten, door AV. J . Macquorn IlaTikinc. 

L I V . Vecr-balans van Ed . Meggenhofen tc Frankfort a/M • 

(Plaat XVTT I , ügg. 7—10) . 

f iV. Werf te Cherbourg. 

f iV I . Groote houten brug in Noord-/\mc'rik-;i, 

J i V i f . Keiisachti:;: boorwerktuig', O O 

LX'^lll. Dc brug over dc Warthe bij Wronke in den spoor-

weg van »Stargard naar Posen, ontworpen door den 

oppcrbouwraad Hartwieh en uitgevoerd^ door den 

bouwmscster Bilrkner. (Plaat X I X — X X U ) . 

i i l X . JNieuwc proeven over dc ontsteking van nujn-ovens 

door middel van de elektriciteit, genomen, door G . 

Verdu. {H. G-. van der Hoeven). 

I i X . Xola over het wegnemen der formeclen, door den heer 

]\I. de Lagrem^ (-Ihr. O . van den Santheuvel.) (Pl. 

X X I I I , ligg. 1—4 . 

l i X l . Verbinding der spoorstaven bij de verlenging van den 

rerdinands-Noorder-spoorweg, voorgesteld door 

:Mieg. (Plaat X X I 1 1 , (Igg- 5—S) . 
i i X l l . J)c Xoord-Amerikaansche spoorwegen op den 1 Jan . 

1S52. 

L X I I I . Schoorstecnen. (Jhr. O . van den vSanthcuvel.) 

l i X l V . Nieuwe stoomschnif zonder drukking, waaruit dc 

stoom oinniddellijk wegstroomt, geschikt voor loco-

motieven en gewone stoomtuigen, door Hubert pes-

lïrancce. ( J . ^(l. van Gendt elun^) Plaat X X I V , 

ligg. 1 — '>). 

Pormulen van lledtenbacher ter berekening van balan-

ceergcwigten, die aan de drijfwielcn der locomotieven 

mocTen aangebragt worden, om het gallopperen voor 

te komen. ( J . G . van Gendt J u n ^ ) (Plaat X X I V , 

üctü:. '1-— 

T i X Y 

l i X V l . (hikostbarc wijngccstlamp met dubbele luchttrekking 

van .1. Pi]\tns, Ic P>randenburg. (J . van Stralen). Plaat 

X X I V , lig. S—10 ) . 

i i X V l l . Vergelijking tusschen dc kosten van vervoer langs 

kanalen en langs spoorwegen. 

l i X V n i . Discussien over het gebruik van caoutchouc kleppen 

in pom])cn. (F. W . van Ciendt Hz.) 

l i X l X . A'erbelerdc verwarming van vertrekken, nit het oog-

]mnt van gezondheid beschouwd, door W . Broc. 

(Plaat X X f l , ügg. 11 — 18). 

L X X . ]>c paterit-watermeter van ]Mcdhurst. (Jhr. O . van 

den Santheuvel.) iPlaat X X I V , figg. 11)—22). 

l i X X l . Kleine mededeelingen. 

Instituutsjaar 1853—1851. 

I. Hangbrug over dc Niagara. 
i l . Over beweegbare militaire bruggen van Demanet, 

(Plaat :i, ügg. 1 — 4). 
n i . Beschrijving van het werktuig van Ericsson. (Plaat 1 



IV . 

\. 

VI . 

V I I . 

V I I I . 

• I X . 

\1. 

A l l . 

X M L 
X I V . 

\'V. 

io 

figg. ') en <')). 

Iels over tlii nitvimling van Kricsson, doov Ayn^nr-

Hression. (W . 1\ Ueijerinck). (inlaat I , tigg. T-—1»). 

Lnehtmaeln'ne, voorgesteld door den heer houi.^ 

Franchot. 

Togt niel liet kalorieke ischij) //Ericsson, A/ (F. W . 

van (iendt 

Over gegoten en gesmeed ijzeren en honleïi halken 

(;n een onlwerj) voor eene hrng over de Teems tc 

\V(istniins1er. volgens dit beginsel gebouwd, (U)or 

K. 31. Mareliajil.' (Plant II en I I L ) 

Se.lu^prad. ( J . van Stralen.) (IMaat 1, ng. l(^). 

Havens volgens hot grondbeginsel vau veerkrachtigen 

tegenstand. (.1. van iSlraleu). 

Dc amerikaansche kraan, door M. Alciu's. (J. van 

Stralen), (Plaat I , lig. 11). 

(Jej)atenteeide bootkraan van Grundy. (F. AV. van 

(ieinlt (Plaat I , ligg. 12 en 

Ilet in:it van veiligheidskie2)))en van buitengewone 

grootte O]) stoomketels, benevens die van de gewoonlijk 

voorgeschreven :d'metingen , door eene reeks van proeven 

anngetoond, door Karei Kohu. (F\ W . van Gendt d .( iz.) 

Spoorregels van Piarlow. (Plaat IV , ilg. 1). 

Nieuwe rolwagen zonder gezonken sjioor. (Plnat IV. 

ligg. 2—1) . 

Over de werking der belasting oj) de diagonalen van 

ijzeren liggers ]iil traliewerk bestaande, benevens for-

mulen, daaruit afgeleid, door ^Villiam Thomas Doyue 

en William P>indom Blood. (Plaat I V , ligg. f )—lo ) . 

X V I . Praktische reg(il om de dikte van gegoten ijzeren 

]>ijpen te vinden, door .lohn C. Trautwine C. E. 

(\V. F. A. r>eijerindc). 

X V l I . Seinkoord voor een spooi wcgtrein, door d. \V. Mac-

(juorn ]{iinki]ie. (Plaat ] V , lig. 14). 

X V I I I . (J]io})siow-brug over de Wye in den spoorweg van 

Zuid-Wales, door J . K . P>nuiel. (Plaat V). 

X I X . l>eschrijving va)i eene brug, volgens het stelsel van 

Xeville, over de llupel, tusschen de dorpen Boom 

en Klein Willebroeck. gebouwd door den heer Zuber. 

(Plaat VI en V I I ) . 

X X . Over den wederstand van afzonderlijk liggende en van 

zamenverbondeuc liggeis in bruggen, en onderzoek 

over den afstand van pijlers in bruggen met ver-

scheidene openingen, door von Kaven. (JMaat VI11). 

X X I . De l)ruggen in de nieuwe spoorwegen in l lannover, vol-

gens mededeelingen van den bouwraad 3Iohn (PI. I X ) . 
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X X l l . Hoeveel gewigt kan nien met genoegzame zekerheid 

eeiT ingeheiden paal te dragen geven? 
X X I I I . Middel om slijpsteenen zuiver rond te houden. 
X X I V . ^"eilighcidsklep met echappement voor locoumtiefke-

tels, viui Lemonnier en Vallee. (Plaat X , ligg. 1— 

XXA ' . Pontcz's wijze om onderzee.sche fonderingen te bou-

wen. (Plaat X , ligg. '1—()). 
X X V 1 . IJzeren lichttorens. 

X X V l l . De ojulerzeesche telegraaf tusschcn Fhigeland en Frank-

rijk. (Plaat X , iigg. 7). 
X X V I I I . Over het verhang van rivieren. 

X X I X . Verschijnsel van eene. wel met vloed en ebbe in 
Duitschland. 

X X X . Koberts geoctroyeerdeelektrischclamp. (Plaat X, l ig . S). 

X X X I . Iets over de kwestie van watervoorziening. 

X X X I I . liookverteerend fornuis van Aitchison, Evans eu F'earon. 

XX XI11. Geoctroyeerd rookverterend fornuis vau Sorrell. (F. 
(i\ van^Gendt J.Ciz.) (Plaat X , iigg. D—K3). 

X X X I V . Uittreksel uit het verslag vau het verhandelde ter 
ven>aderin<;' van het instituut van civile in^renieurs O O ^ 

te lionden, op 25 Januarij 1S53. 

X X X V . Nieuw stolsel ter verbetering van rivieren. ( J . ( i . vau 

Gcndt Jr . ) . 

X X X V I . Nieuw smeersel voor werktuigen, door John Lea. 

(F. \W van Gendt J .Gz . ) . 

X X X A ' I I , Verplaatsbare enkel werkende stoommachine van Cox 

en Wilr^on, door T. T. Chillingwortlu (F. V\'. van 

(ieiult J . t i z . ) (Plaat X I , lig. 1 — 4). 

X X X V I I I . Uittreksel uit eene memorie omtrent de herstellingen, 

aangebragt atui de brug de Tllotel-Dieu over de 

llhonc te Ly()n, door Perrey, ingenieur der bruggen 

en wegen. (Plaat X I , ligg. 5—<S). 

X X X I X . /iclfwcrkende olie-smeer-toestcd voor spoorwegrijtui-

gen, van I3usse. 

X E . De Egyptische spoorweg van Alcxandrie naar Cairo. 

i^lededeeling door den bouwiuspecteur Wi ld . (PI. X I I ) ^ 

X L l . Verscheidenhedeiu 

X E I I . N ieuwe ouderzeesche telegraafkabel. (Plaat X I , ligg. 

9 en 10) 

X I . I I I . Onderzoek naar den staat der riolen iu Crovdon. 

( l i . A . Insinger.) (Plaat X I , ligg. 11 — 17). 

XEIV". Over den elektrischen lichttoestel, uitgevonden en ver-

vaardigd door J . Jaspar, instrumentmaker te Euik„ 

(G. G , van der Hoeven.) (Plaat X I , fig. 18). 

X EV . Monster-stoomschepen. X f i V I . Nieuwe kruiwagen. (Plaat X I I I , (igg. 1 eïi 2). 



\LVJ1, Over iiolle spoorweg-nssen, door H. M'( loniiell vau 

Wolvertoii. (IMaat X I I J , figg. o eu 1). 

X l i V i n . (Jcoctroijeerde wijze oin booten tc bouwen, van I I . 

Astlcy cn 1. V / Stevens, (inaat X I I t . iigg. 5—11). 

\lil\'. Aanwijzer van de sncllieid der schepen vau J . Z. A . 

Wagner, tc Fhihadelpliia. 

L. (ileoctroijeerde as voor spof)rwegwasrens van (icorgc 

Kreuch/(Plaat X I I I . iig. 10). 

IA. Zauiengcstelde dubbele stoel van James IJCII. (Plaat 

X I I I , iigg. 11—1;-5). 

I J I I . Over steigers, 

( i l l l . Zaïnengestelde spoorstaven door I I . A . Tappe. (Plaat 
x i i i , iigg. 1 i—21;.) 

l i l V . l\ookverbrandende vuurhaard voor stoomketels van 

John licc Steven. (Plaat M I l . lig. 27). 

IJ V . Aanteekeningen bijeenverzameld op cencireis in Duitsch-

land in 1851, door do Villers, ingenieur der bruggen 

cn wegen. (Plaat XIV en W . ) 

LA'I . Inschrijving der in Oostenrijk cn Prnisscn gebruike-

lijke ijzeren of houten balk- cn boogvormige dragers 

voor bruggen, ovcrdekkincccn, enz. door Rudoll' 

Schifkorn. (Plaat X V I cn X V I I ) . 

L V I I . \'er?!ag van den heer Pjaumgarten, ingenieur der brug-

gen cn wegen, aan den minister van openbare werken 

over onderscheidene iu Italic uitgevoerde werken van 

bevloeijing, afwatering en besprocijing. (Plaat X V I I I 

cn XTX). 

l i V I I I . P'cnigc mededeeling over plaatijzeren daken en ovcr 

het stelsel van metalen bedekkingen van Uatabel, tc 

Parijs. (Plaat X X , Iigg. 1 — »>). 

L I X . X'^erbctcrde spoorverzetting door Wolf P)ender, Oosten-

rijksch ingenieur. (Plaat X X , iigg. 4 —12 cn X X L 

iigg. 1—7'). 

l iX . b'olwagcns voor spoorwegen op de Londensche ten-

toonstelling. 

l i X l . Toepassing der elektriciteit tot verzekering vau het 

verkeer op spoorwegen. (P. J . Moutliaan, civicl-

ingenicur). 
l . X I I . Zelf bewegende draaischijven voor spoorwegen. (Plaat 

X X I , iigg. 8 — 11). 
l i X I l L j\Iededcclingen betrcflcndc hetgeen iïi de jaren I 8 I 0 

tot 1853 in Frankrijk ten opzigte vaii de verwarmj'ng 

en de luchtverversching van openbare gebouwen is 

gedaan, door Delbrück. (Plaat X X I T — X X V ) . 
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Htischerfnket'r. 

1 Z. M. dc Koning. 

Honoraire Leden, 

2 Z. K. 11. Fredcrik, Prins der Ne-

derlanden. 

3 Z. K. I I . Hendrik, Prins der Ne-

derlanden. 

4 P. Arricns. 

5 E. Lucas. 
6 Bernard 1 lertog van Saksen- Wei mar 

7 W . A. ]^aron Schimmclpenninck 

van der ü i je . 
8 H . G . Seciig. 
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111 tt Rotterdam. 

IV tt Rotterdam. 

// V l l Breda. 

IV tt Breda. 

V tt Oostijidie. 

v i l tt Haarlem. 

I t' Kampen. 

IV tt Oostindie. 

tt V Kampen. 

I tt ^laastricht. 
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I ft Gouda. 

VI I Haarlem. 

1 Utrecht. 
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1 Amsterdam. 
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v n Oostindie. 
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I Delft. 
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51 K. J . A. Kallenberg van den Bosch 

52 11. C. Bosscha. 
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54 I I . A. L. Bousquet. 

55 K. E. W . Bouwensch. 
K . JL van Brcderodc. 

57 1. S. Bretz. 

58 A. J . Brevet. 

59 AV. L. Brocx. 
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(U 11. de Bruijn. 
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71 E. van Cam pen. 

72 C. P. del Campo, genaamd Camp. 
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L. Culieii Stuart. 
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r . XV. Conrad. 
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VF. lK jADEUlNCi 

V\> nr;r KONINKLIJK IN:̂ TITUL'T VAN INGKNIKUHS , JN 

LOKAAL VAN DK KONINKLIJKK AKADICMIK 'TE DKLl? I , ül> 

I)IN<;SOAG [)\:s SKI'TKMBI-IJ IHDr). 

'i'egenwoorclig: F. W, Conrad, president; (i. Kimon.^, wStorm 

I3uysi[ig, van der Kun , van Menrs en van Oordt, leden van den 

raad; de leden: Adriani , (^iristie, Delprnt, Keurenaer, van der 

.MeiJ, .Micluu'ilis, .Pie];ers, Keuvekainp, Sehneitter, l\ Scholten, 

A. J . II. van der Toorn, AVenckchach; bctievens de buitengewone 

leden: Ik'cvet, van der Made en iVfeijer. 

Daar het lid Staring wegens dienstzaken afwezig is, verzoekt 

de president het lid Storu] Jbivsing, de function van sekrctaris 

voor deze vergadering te willen vervullen. 

]lct lid Oreve hee.ft schriftelijk zijn leedwezen te kennen ge-

geven, door dienstzaken vcrliinderd te zijn de vergadering bij O 
te wonen. 

])e notulen van de vorige vergadering, van Dingsdag den 

Jun i j , wordeTi gelezen en goedgekeurd. 

'De volgende geschenken zijn ontvangen 

a. Van het Ikitsche irou vernenu'ut: <D 

jraffJiellcal and tneleurolvfjical ohscn;atlinis at J'cn Dlemcnsland. 

Vol. 111. 

Dit werk is, door tusschenkomst van d(Mi hf-<'r .1''. vSwart, aan-

^'eboden door den kolonel luhv. Sabine. 

l 



Van den Minister van Binnenlandsche Zaken: 
1. llescftrijving der peilscftalen, hahkelbuuten cn vcrkenmerke/i 

langs den IJsscl, van Westervoort lot de Zuiderzee, llegister V I I I . 

2. Kaart der hoofdrivieren van het rijk, serie de Uouenmaas, 

blad n». D Iloernwnd, n®. 10 Horn, n». 11 Keer qawi''. Kessel. 

c. Van den j\rinister van Oorlog: 
Ijijst va7i boekioerken, brochures enz., 7oelke 7ia het afdrukken 

van den catalogus der bibliotheek van het departement van oorlog ̂  

iu de eerste zes maanden van dit jaar, 2vederoni ter dienste der^ 

zei ce zijn aan geschaft of daarin ontvangen. 

d. Van het honorair lid Arriens: 

lieis door Bengalen in lSo7—J S38. 

c. Van het amsterdamsche dcjmrtcment van de nederlandsche 
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid: 

Tijdschrift ter bevordering van nijverheid, reeks, l®̂*-' deel, 
3de en stuk. 

f . Van de Maatschappij ter bevordering der Bouwkunst: 

Bouwku7idige bijdragen, deel, stuk. 
g. Van het lid van der Kun : 

Drie uitvoerige teckeningen van de brug over de llupel. 
h. Van het lid van i\leurs: 

1. Note sur la coiistruction des ponts biais, par Dupre. 

Notice sur la reconstruction des ponts, etc. 

Notice sur la construction (fun palais des beaux arts, par 
!Mcycrs et Dnjn'c. 

d'. Chemin de fer de Bendre et IVaes, etc. 

5. Carte des chemins de fer de Belgique, etc. 

r». Dessin (tun hangar., exécuté en 1810. 
i. Van Dr. J . AV. Gunn ing : 

Onderzoek naar den oorsprong en de scheikundige natuur van 
amige nederlandsche vxderen. 

k. Van den lieer van ''t l laaif: 

Tijdschrift voor den handwerksman en het fabrijkwezen in Neder^ 
land, 'deel, ïi««. 0 , 7 , S en 0. 

L Van het lid G. A.' de Geus : 

Twee exemplaren der weerkundige w^aarncmingen op deu huize 
Zwanenburg, te Halfweg IJaarlem. 

m. Van het lid Tétar van Elven: 

Tien brochures, bevattende opgaven nopens de zinkwerken der 
Vieille ^Monta î-ne. 

O 
n. Van het lid E, W . Conrad : 

1. De door hem in oostindische inkt getcekende afbeeldingen 
van James AVatt, Thomas Tredgold, Belidor, Leeglnvater, Bru-
nings, ]]lanken en Goudriaan, en eene gegraveerde afbeelding van 
F. VV. Conrad, dc vader 

2. Eene kaart der 

Eene kaart van 

'k Eene kaart van 

5. Eene kaart der 

O, Eene kaart van 

calques. 

Omtrent de kaart 

opmerken, dat deze, 

zame behoort. 

stad Keulen, door Mercator, van het jaar 1571. 

den lieer-llugowaard, op perkament. 1031. 

A^cnetie, van 1780. 

rontijnschc moerassen. 

het Eemland, mitsgaders eenige schetsen en 

der stad Keulen van 1571 doet het lid Simons 

als door Mercator vervaardigd, tot de zeld-

1. De president geeft ter bezigtiging den thans voltooiden stempel 

van het Instituut, en vertoont eenige daarmede gemaakte afdrukken. 

Dc zuivere bewerking van den dubbelen stcm[)el wordt algemeen 

geroemd, cn men erkent daarin het talent van den bekwamen 

graveur aan 'srijks munt , van der Kelle]). 

2. Omtrent de prijsvraag over de droogmaking van Holland op 

het smalst (zie Not^ileyi ISo'Z—1853 , blz. 183), wordt medegedeeld 

dat het programma alom is verspreid. De voorzitter leest een brief 

voor van liet lid van Oordt , en een daarbij in afschrift ovcr-

gelegden brief van den heer Mure de Pelanne, fransch consul te 

Kottcrdam, waaruit bl i jkt, dat het programma op last van de 

fransche regering in deu Monitezir van den 2 0 J u n i j j l . in zijn 

geheel is opgenomen. Dc president geeft voorts aan de vergadering 

kennis, dat, naar hem is gebleken, zich fransche ingenieurs met 

de beantwoording der daarin nitgeschreven prijsvraag bezig houden. 

3. ü i t het bij den raad ontvangen programma van de neder-

landsche maatschapjiij ter bevordering van Nijverheid van 1853, 

worden enkele vragen medegedeeld, die betrekking hebben tot het 

vak van den ingenieur. (Bijlage 1.) 

4. Dc president vestigt ook dc aandacht der leden op eene prijs-

vraag, uitgeschreven door het genootschap (Kconomia Bnchusana, 

betrertende cene verbetering van de haven van Enkhuizen, en te 

vinden in dc Haarlcniscltc Courant van Zaturdag Jen September 

J833. (Bijlage I I . ) 

5. Van de directeuren der vereeniging voor volksvlijt en van de 

maatschappij ter bevordering der Bouwkunst, is ontvangen het pro-

grannna der tentoonstelling van bouwmaterialen. (Bijlage 111.) 



0. Ook is bij het Instituut ontvangen het rap|>ort van de com-
missie voor de internationale ruiling van voorwerpen van wetenschap 
en kunst, vvanrin onder andere melding wordt gemaakt van dc 
door het Instituut ten behoeve vau dic ruiling algestanc werken. 

7. ])c president zegt vervolgens, dat bij een der leden van den 
raad particuliere berigtcn ontvangen zijn uit Oostindie, waaruit 
kan worden medegedeeld, dat spoedig wederom 1 000 aan ont-
vangen eontributien zouden worden afgezonden, terwijl verder uit 
deze berigten bli jkt, dat de werken van het Instituut in Oostindie 
met graagte gelezen worden, en volgens de verzekering van den 
briefschriiver zeer veel nut stichten. Eerlaiî^c zouden de schroef-
])alcu iu het groot worden gebruikt bij het uitbrengen van eeri 
liavenhoofd tc Probolingo, waarover de ingenieur de Bruijn, thans 
sckretaris der afdeeling oostelijk Java, een volledig verslag zou uit-
brengen, Door den ingenieur Bennett w\aren 4 palen geschroefd, 
met schroefbladen van G palm middellijn, om er eene ijzeren kraan 
op te stellen; het was cchtcr ïiog niet gelukt, daarvan cenigc nadere 
beschrijving te verkrijgen. 

De ingenieur de Ih'uijn had ccnc beschrijving gegeven van cenc 
uitgevoerde betonstorting en den bouw van eene sleephelling. De 
bij de afbeelding ontvangen memorien zullen met het eerst ver-
trekkende uederlandsche schip aan ons afgezonden worden. Wi j 
kunnen daarbij ook eenige aanteekenijjgcn verwachten omtrent een 
krachtig liydraulisch cement van Kebroon, waarbij de gebezigde 
ju'oefstaven en een voorraad van de ruwe steenen gevoegd zijn, zoo 
als vroeger met die van (ioenong Saharic heeft plaats gehad. Ook 
omtrent ilo genomen proeven met dc houtsoorten van Oostindie 
kuiuien wij veel opgaven verwachten. 

8. Daarna wordt gelezen de door het lid Jhr. J. Ortt van Scho-
uauwcn ingezondene beschrijving van eene dubbele ophaalbrug over 
de koopvaarders biiuienhaven aan het Nieuwedicp. 

Na eene korte scliorsinir dcr verrTfaderinf' worden de discussien 
O O D 

over dit onderwerp geopend. 

De vergadering beschouwt met belangstelling de duidelijke en 

uitvoerige teekeningen, terwijl de president kortelijk dc hoofdza-

ken uit de beschrijviiig vermeldt. 

Het wordt aan den raad overgelaten te beslissen, of de be-

schrijving cn teekeningen als bijlagen tot de Kutulcn, dan wel in 

de Verkandelingeii zullen worden uitgegeven. 
Sonnnigc leden ziju van oordeel, dat de constructie van deze 

soort van l>ruî u:cn niet behoort tot die. welke boven andere zouden 
OO ' 

moeten worden aangeraden; V(irschillende bruggen, naar dit stelsel 

gebouwd, zijn later als onvoldoende afgebroken, zoo als dc i n de 

beschrijving aangehaalde brug tc Harlingcn, de bruggen te Am-

sterdam en te llottcrdam, enz. Andere leden doen o])merkcn, dat 

deze brug Jiict geheel in dezelfde omstandigheden verkeert als die 

van Harlingcn, Amsterdam enz., aangezien vooreerst het broekeiiule 

door zijne zwaarte den val reeds voor een groot deel tcgenwigt 

geeft, eu ten tweede het wiiulwcrk aan de beweging zeer bevor-

derlijk is; zoodat het tcgenwigt, langs het gebogen vlak looj)ende, 

slechts heeft aan te vullen, wat voor het evenwigt nog mogt ont-

breken. 
De president komt bij deze gelegenheid terug oj) de door het lid 

van der Kiui ten geschenke gegeven teeken ing van dc ijzeren draai-
brug over de l iupel, die naar het stelsel van Neville is gebouwd , 
en doet de behingrijke wijdte van deze brug opmerken, die cenc 
opening van 18 cl in den dag overspant. Er is den spreker eene 
brochure over deze brug toegezonden, waarin dat werk naauwke>iirig 
omschreven wordt, eji hij deelt eenige bijzonderheden daaruit mede. 
Hij zegt, de vertaling dezer brochure voor de Uittreksels uit vree?nde tijdschriften tc w^'llen afstaan (1). 

Het lid Storm Buysing meent, dat de brug over dc Rupel als 
tegenhanger kan dienen van de rolbrug over de rivier Arun , in 
den spoorweg van Brighton naar Chichester, die GO eng. voet of 
18 el wijd is ('Z). 

Verschillende leden maken aanmerkingen op de details der con-

structie van de behandeld wordende bruggen. 
De president noodigt de leden uit, ecu cn ander schriftelijk mede 

te deelen. 

9. Er wordt overgegaan tot liet voorlezen der memorie van bet 

lid Eerrand over den IJjmerschen overlaat (3). 

Het lid Storm J^uysing doet den invloed opmerken, dien het 
verhoogen van den Lijmerschen overlaat ook zal hebben oj) den Rijn-
spoorweg; het lid van der Kun zegt, dat de spoorweg door de 
Lijmers gelijk met het maaiveld wordt gelegd om alzoo, ingeval 
van inundatie, het water te kunnen overlaten. AVel is cr gedacht 
aan het maken van doorlaatbruggeu, doch de groote kosten hebben 

(1) Zij is roeplaatst in de VittrehseU, 1853—1854, blz. 17. 
(2) Deze hni^, is aanĵ ehnaUl in ceue noot, bij eciie bpsrlKijvinir der im-

weegbare bru{;(jen in den hollandscben spoorwei] ,̂ door F. \V. Coiuad, voor-
komende in de Verhandelingen 1848, eerste sUik , bl..'3(), alwaar de prioriloit 
van het denkbeeld dezer ])ru[;{[en is aanfjeloond. 

(3) Deze memorie wordt opfi;eriomen in liet sUik dcr VerhayvXclingen, 185:i 
— 1854, dat eerlanj liet liclu ziel. 



daarvan doen afzien, te meer daar dö Lijmers hoogst zelden on-
derloopt. 

10. De president leest den brief van het lid A. C. Kros, ge-
leidende zijne bedenkingen op de door den spreker in 1850 uit-
gevonden nieuwe wijze van sluiting van sluizen en dokken door 
trommeldeuren, op de spoordeuren van het lid Singels en dc voor-
gestelde wijze van beweging dier deuren van het lid van Dii^wlen. 
(Bi.ilage IV) . 

Tot goed verstand der door het lid Kros gemaakte opmerkingen 
omtrent dc trommel- of cilinderdeuren heeft de voorzitter het model 
ter tafel gebragt dat vroeger in de vergadering is geweest toen hij 
het Instituut met het eerste denkbeeld zijner cilinderdenren bekend 
maakte, zoo als dat te vinden is in de van de vergadering 

van Dingsdag den April 1850, bladz. 105 en bladz. 208, 

Bijlage X X i l l en plaat 11. 
J)e spreker herinnert de leden, dat dc toen bekend gemaakte 

nota over zijne cib'nderdenren niets anders was dan de mededeeling 
van een nieuw denkbeeld en dat het daarbij niet in zijne bedoeling 
kon liggen, toen reeds in dc details der coïistructie tc treden, 
die zich van zelf zouden aantoonen wanneer het stelsel eenmaal 
mogt worden uitgevoerd, welk laatste hij zeer wenschte, dewijl hij , 
zonder eenige vooringenomenheid met het denkbeeld, vertrouwt dat 
het door zijne eenvoudigheid van uitmuntende toepassing zou kun-
nen zijn. 

De spreker heeft dan nu ook met genoegen gezien dat zijne 
viiuling de aandacht heeft getrokken van ajulere ingenieurs; hij 
heeft het door het lid Kros geschrevene met alle opletlemÏJieid gelezen , 
en hij moet daaruit vooiiiamclijk doen opmerken, dat de schrijver 
onder anderen aantoont, hoe het aanbrengen van een horizontaal rad 
onder de draaiplaat van de cilinderdeuren ook zou kunnen dienen 
om de deuren door de werking van het water te oj)encn even als 
de sluiting door het bovenste horizontaal rad verkregen wordt. 

J)e spreker me»ent dat het denkbeeld van den schrijver niet onaan-
nemelijk is, imlien men namelijk er op gesteld mogt zijn, deze deuren 
door de werking van het water tc openen en te sluiten, l l i j hecht 
echter weinig gewigt aan dit laatste, dewijl liet hem is toege-
schenen , dat liet raadzamer en beter ware deze constructie in hare 
eerste eenvoudigheid te behouden, door namelijk de werking vau 
bet water voor het openen en sluiten niet toe te passen, maar dit 
door een eenvoudig Avindwerk le doen plaats hebben, hetgeen naar 
zijn gevoelen zelfs met den sterksteu stroom die door eene sluis 
kan gaan, met gemak zou kunnen geschieden. 

Ken groot aantal leden zijn van hetzelfde gevoelen, terwijl door 

anderen nog eenige aanmerkingen worden gemaakt o]) de groote 
diepte voor de fuiidamenten, die vereischt zou worden, indien men 
nog een horizontaal rad onder de draaiplaat wilde maken. 

Oe president neemt deze gelegenheid te baat, om de opmerkzaamheid 
der leden te vestigen op een artikel in den iMonitcvr des Liiéréts 
materiels van den Scj)teniber 185o, dat zijne aandacht ge-

trokken had en waarin eene korte beschrijving wordt gevonden vau 
een door den heer Dinc([ in Belgic toegepast denkbeeld van cir-
kelvormige draaijende schuiven der sluisdeuren (Vannes circulaires 
iournantes), (Bijlage V). 

Dit denkbeeld scliijnt de meeste overeenkomst te hebben met 
de gewone sluiting van dc stoombuizcn van stoomtuigen en met 
de sluiting van gewone kagchelpijpen. 

De verdere aanmerkingen op de verschillende andere onderwerpen, 
dic in do memorie van het lid Kros vermeld worden, leveren 
voorshands geen stof tot discussien , die welligt later zullen ontstaan , 
wanneer het een en ander door den druk zal zijn bekend gemaaakt. 

l iet wordt aan den raad overgelaten het stuk, op de gewone 
wijze, door eene commissie te doen onderzoeken. 

11. Er wordt overgegaan tot de ballottage der in dc vergadering 
van den Juni j 1853 voorgestel den. 

Ten aanzien van de ballottage van M. Deutekom ontstaat vooraf 
eene korte discussie, of namelijk deze heer zon vallen in de termen 
om als buitengewoon lid te worden aangenomen. Er wordt besloten 
met de ballottage inmiddels voort te gaan, en dcTi raafl op te 
dragen nadere opheldering te vragen aan de leden voorstellers en 
dan naar bevind van zaken te beslissen. 

De leden van der Kun cn Keurenaar worden ,als stemopnemcrs 
benoemd. 

De uitslag der stemming is als volgt*; 
Aangenomen tot gewone leden: 
IL G. Jansen, ingenieur-adviseur voor den schecpsb'^uw, bij 

het departement van marine, te 's (jJravenhage; J. E. Saportas, 
civiel-ingenieur tc 's (Jravenhage; E. A'os, onder-constructeur bij 
dc marine-werf te Soerabaia; E. 11. Bergsma, kapitein-ingenieur 
te Groningen; 11. A. Insiuger, civiel-ingenieur tc Amsterdam; 
Bland AVilliam Croker, ingciiieur der duinwaterleiding maatschappij, 
te Bennebroek; Gharles Burn, ingenieur der duinwaterleiding-
maatschappij, tc Bennebroek; L . Tetar van Elven, geëmploijeerde 
bij dezelfde maatschappij, te Haarlem; i\L Deutekom, aannemer 
van publieke w'crken, te Amsterdam. 

En tot buiten^rewone leden: 
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J . Ivuter Tz., civiel-ingenieur, te Groningen: W. C. Dansdorp, \ 

opzigter bij de werken tot droogmaking van liet Jlaarlennnermeer, 

te Aalsmeer; A. van lliessen, opzigter bij de werken tot droog-

making van het Haarlemmermeer, te Halfweg; T. J . van den 13erg, 

aspirant-ingenieur van den waterstaat, te 's Gravenhage. 

1 -2. Om in de vergadering van November aanstaande tc worden 
geballotteerd zijn voorgesteld: 

Tot gewone leden : 

C. .1. H . lieimers, civicl-ingenieur te Lunden, in Holstein; 
j\lr. J . J . Tcding van Berkhout, lid van den raad der stad Amsterdam; 

J . G. J5eijerinck, ingenieur van den waterstaat te Samarang; 
M. S. J)upui , luitenant der artillerie te Soerabaia; J . ]\L Gicsbers, 
fabriekant en ijzergieter te Koermond; 

Kn tot buitengewoon l id : 
^I. Simon, civiel-ingenieur te Maastricht. 

Nadat dc president gevraagd heeft of een der leden nog iet? 

Jieelt voor te dragen, cn niemand zich aanmeldt, wordt de ver-
gadering gesloten. 

Voorgelezen cn goedgekeurd in dc vergadering van Dingsdag , 
den November 1853. ö 6 » 

P. W . CONKAT), 

iVesliJenl. 

STAUI.VG , 

Sekrelaris, 

D 

l U J L A G K 1 

UITTllEKSKt. UI'V HET 1>!10011AMM\ VAX DR NEDEIII.ANDSCHE 

MAATSCUAriMJ TEIl BKVOKDEKINO VAX XlJVElinElÜ. 1S5I5. 

I . AVordt gevraagd: // Een handboek voor de beteeling van nieuw 

ingedijkte of drooggemaakte polders, n 

Prijs gouden medaille en y*100,—. 

Antwoorden in te zenden voor of op ultimo September 1855. 

Tot toelichting diene dat verlangd \vordt: Eene handleiding tot 

de beste wijze, waarop de landbouw, gedurende de eerste jaren 

zoowel op uit zee ingedijkte polders als in droogmakerijen van 

uieeren of plassen zal kumien uitgeoefend worden. Het handele 

alzoo over al het werk, dat na het leggen van den dijk cn het 

boven komen van den grond moet plaats hebben, waartoe vooral 

wordt gebragt: 

a. Hc beste wijze van verdeden van den grond of het verka-

velen, het plaatsen van woningen, schuren, enz. in verband niet 

de op den duur beste wijze van landbezit (vrij eigendom, grond-

pacht, beklemming, enz.) 

h. Het leggen van grootere af%vateringenen van slooten en 

greppels tot kleinere afscheidingen. 

e. He wijze van behandeling cn beteeling van den bodem, naar 

de verschillende soorten van gronden, waarbij de beste wijze, 

waarop de gewassen elkander zullen opvolgen of het aan te nemen 

bouwstehel moet worden opgegeven. 

Alles met inachtneming van hetgeen dc ondervinding, vooral 

in ons land, hieromtrent heeft geleerd. 

11. Daar men als brandatof, voor technisch gebruik, in vele 

gevallen, waar vroeger steenkolen gebezigd werden, met goed ge-

volg is begonnen turf te gebruiken, cn daar dit gebruik, uit een 

nationaal oogpunt beschouwd, aanmoediging ^ verdient, zoo kan 

het van belang geacht worden, dat men, in het bedoeld gebruik, 

door eene juiste waardering der inlandsche veen- cn turfsoorten 

geleid worde. 

.üe maatschappij looft daarom goude7i medaille en drie 

honderd guldens nit aan dengenen, die voor of op den laatsten 

September 1855 aan haar zal hebben ingezonden een duidelijk en 

voldoend verslag van hetgene naauwkeurig genomene proeven 

leeren aangaande de waarde der voornaamste inlandsche turfsoorten 

en omtrent derzelver -warmtcaanbreTigend vermogen, bij fabrijk-
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matig gebruik, iji vergelijking met steenkolen of andere brand-
stollen. De maatschappij verlangt, dat de uitkomsten dezer proeven 
Tcrgcleken zullen "vvorden met hetgeen de scheikundige ontleding-
aangaande de zamenstelling der turfsoorten leert, cn dat de digt-
heid en andere eigenschappen van het veen, waarvan de kennis 

voor het gebruik der turfsoorten belangrijk kan zi jn , opgegeven 
zullen worden. 

J l l . Daar de uitkomsten, door Talbot en anderen bekend ge-
maakt, den weg aanwijzen, om, met behulp van scheikundige 
freparaten, door invloed vau het zonnelicht, zoowel als van kunst--

licht, afteckeningcn van velerhande voorwerpen, alsmede overdrukken 
van prenten en teckeningen te verkrijgen; zoo looft de maatschappij 
eene premie u i t , bestaande in hare tioeede gooiden medaille of vij/' 
en zeventig guldens, aan den nederlandschen kunstenaar, die het 
middel zal ontdekken en mededeelen, om van deze iiieuwe wijze 
van teekenen door het licht {photographie) op eene allczins vol-
doende wijze gebruik te maken tot het regtstreeks voortbrengen 
van afteekeni))gen en indrukken op den lithograj)hischcn steen. 
Monsters cn afdrukken, benevens beAvijzen en getuigschriften, in 
te zenden voor of op den laatsten September 1855. 

b i j l a g e i l 

rU I JSVKAAG, XTITGKT.OOFD DOOK HET GEXOOTSCrUAi' 

fRCONOMIA KNCnUSANA. 

l loc en op welke wijze moet men werken om de zandbank, 
voor de stad Enkhuizen in zee liggende, en de verzaiuling in het 
verdere gedeelte vandaar tot aan den mond der haven, het spoe-
digste met de minste kosten weg te nemen, zoodat ovcr dit 
geheel vaarwater, ter breedte van een honderd ellen , de diepte worde 
verkregen van ten n"iinste 4 el beneden het peil van dagelijks volzee? 

Hoe veel tijd is tot de uitvoering van dat werk noodig en 
welk is het bedrag der kosten daartoe vereischt? 

AVelke middelen zou men als de zekerste en minst kostbare 
kunnen oi moeten aainvenden of daarstellen om het bedoeld vaar-
water het Krahbersgat bestendig op die verkregene diepte zonder 
verdca'c onkosten te kunnen behouden? 

Hoeveel zullen dc kosten zijn, benoodigd tot hel aanwenden 

i l 

eu daarstellen vau die middelen, en hoeveel tijd wordt daartoe 

gevorderd ? 

Het genootschap looft uit zijn gouden medaille cn daarenboven 

vijfhonderd gulden voor dc beste en voldoende beantwoording, 

in te zenden voor of op den Julij ]85 t. 'Liüsgi^^x lloornsche 

courant van den Augustus jl. n^ 214. 
Inlichtingen te bekomen bij den secretaris des genootschaps te 

Enkhuizen. 

11. RIJXKN ENGELSMAN. 

B I J L A G E H L 

rUOOllAMMA DEU TENTOONSTEL.EINO VAN BOUW-MATEIllAI.EN Tïi 

AMSTERDAM, TE HOUDEN BOOR DE VEREENIGING VüOll VOl.KS-

VLI JT , ON'DER :UEÜEWEUK1NG VAN HET BESTUUR DEK 

MAATSCHAl'PU TOT nEVORDERING DER BOUW-

KUNST, IN AUGUSTUS 1 8 5 3 . 

/iard der vooneerpen. 

L^e tentoonstelling zal bestaan uit de volgende voorwerpen: 
a. Alle nuitcrialcJi de bouwkunst betreflende, zoosvel in ruwen 

als bewerkten staat. 
Hieronder worden verstaan: Alle soorten van houw-, bak- en 

kunststeen, keijen, dakpannen, leijen, tegels, vloersteenen, stee-
nen buizen en ander pot tebak kers werk; metsel- en stukadoor-
materialen, cemcrit- cn mastic-soorten; asphalten; monsters vau 
houtsoorten; metalen in staven, draad of bladen; gegoten metalen 
voorwerpen, spijkers, schroeven; verv/stoHen, lakken, oliën, ver-
nissen, glas, viltsooïten, enz., enz.; zoo veel noodig met proeven 

van de wijze van verwerking. 
b. Bouwkundige ornamenten, onverschillig van welke grondstof 

vcrvaardicrd. O 
Hieronder worden verstaan: Alle voorwerpen, dienende tot ver-

siering van het uit- of inwendige der gebouwen, vervaardigd uit 

gehouwen steen, gebakken aarde, metaal, mastic of kunststeen, 

pleister, gutta percha, leder, bout, glas, papier, enz. enz. 



c. StolTcii of voorwerpeii, clienendo tot aftiinmcring en veibien'ng 
van gebouwen. 

Hieronder worden verstaan: Muurbekleedingen van stuc, glas, 

enz.; behangsels van j)apier, zijden of andere stoüen; parketvloe-

ren; schoorsteenmantels en ander marmervverk; monsters schilder-

werk; geiitst of geligureerd glas; metalen glasroeden, hangen sluit-

werk van ramen en deuren, scheltoestellen, metalen hekken, ba-

lusters en consoles; privaat-inrigtingen, pompen, kranen, geëmail-

leerd ijzeren voorwerpen, enz., enz. 

iL AVerktuigen , inrigtingen of derzelver modellen en teekeningen, 

dienende tot het maken en uitvoeren van bouwstollen en bouwwerken. 

Hieronder worden verstaan: Gereedschappen tot bereiding en 

verwerking van materialen door de ambachtslieden; werktuigen tot 

bearbeiding van ruwe grondstoüen of tot vervanging van handen-

arbeid, als klei- en moitelmolens, werktuigen tot steenvorming, 

bewerking van hout, enz., enz.; modellen ol teekeningen van hei-

stellingen, wateropvoerings-werktuigen, liijschtoestellen , besteigc-

ringen, enz., enz. 

§ 2. 
Tijdsbepaling. 

De tentoonstelling zal worden geopend op Maandag den 20®*®® 

Augustus e. k., en vier weken duren. De inzending der voorwerpen 

zal moeten geschieden voor den ÄO'̂ "̂" Augustus, en de ontrui-

ming binnen l i dagen na dc sluiting. 

§ 
A lgemeen e be pa lin gen. 

Dc voorwerpen moeten bij de inzendijig vergezeld zijn van 

eene schriftelijke en door den inzender onderteekende opgaaf, 

omtrent hunnen aard, bestemming, prijs op de plaats der afzen-

d ing , kosten cn wijzen van gebruik of behandeling en tevens al 

hetgeen men wenscht dat in den catalogus, of bij de aanvragen 

zal worden vermeld en tot eene juiste beoordeeling van het in-

gezondene strekken kan. 

]3ij den behoorlijken ontvangst der voorwerpen w^ordt door het 

bestuur der vereeniging een schriftelijk bewijs gegeven, dat bij 

de terughaling moet worden vertoond. 

De inzendingen moeten geschieden franco aan dc voor de ten-

toonstelling door het Edel-Achtbaar Stadsbestuur gunstig verleende 

militiezaal, op den Singel. DÜ ontpakking, plaatsing en rangschik-

k ing , alsook het inpakken en afzenden wordt door het bestuur 

verzorgd, tenzij de inzenders daartoe personen aanwijzen, aau 

wicn zij dit wcnschcn op te dragen. 
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Het bestuur der vereeniging en der maatschappij tot bevorde- . 

ring der bouwkunst, zoowel als hu!\ne correspondenten, zullen 

aau inzenders op franco aanvragen de noodige inlichtingen geven, 

de tentoonstelling en het kosteloos of minst kostbaar vervoer [der 

voorwerpen betreilende. Ook in de overige kosten zal ile vereeni-

ging te gemoet komen, in bijzondere gevallen, en wanneer men 

zich van de belangrijkheid der voorwerpen vooraf heeft overtuigd. 

l ie t bestuur der vereeniging stelt zich in geen geval verant-

woordelijk voor de schade die aan de ingezondene voorwerpen 

mogt ontstaan, en heeft de bevoegdheid tot het afwijzen van alle 

zoodanigen die naar hnn oordeel min belangrijk, ongeschikt of 

door te groote zwaarte of afmetingen niet gevoegelijk te plaatsen zijn. 

§ 4. 

Bekrooning. 

Aan inzenders, vervaardigers of uitvinders van voorwerpen, dic 

uitmunten door deugdelijkheid van grondstof of bereiding, zorg-

vuldige of sierlijke uitvoering, nieuwheid of eigenaardigheid van 

vinding, of eenige andere goede hoedanigheid zullen belooningen 

worden uitgereikt, bestaande, in getuigschriften, en bovendien 

uit gouden, zilveren en bronzen medailles. 

De beoordeeling der voorwerpcjj zal worden opgedragen aan 

eene commissie door het bestuur der vereeniging eu der maat-

schappij tot bevordering der bouwkunst te beiu)emen. 

Het aantal uitgeloofde medailles is voor ieder der vier hoofd-

afdeelingen 1 gouden, 10 zilveren cn Ui) bronzen. 

Door Z. Iv. H . Prins Erederik der Nederlanden, beschermheer 

der vereeniging, zijn daarenboven eenige gouden en zilveren medailles 

voor hier te lande vervaardigde voorwerpen beschikbaar gesteld. 

De ijizenders hebben vrijen toegang tot de teivtoonstelling. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van den Jul i j 1S53. 

Namens het bestuur der 

maatschappij tot bevor-

derin îC der bouwkunst, 

Directeuren der vereeniging 

1. WARXSINCK. 

A. N. GÜDEFROY. 

C. \V. M. KI.IJN. 

voornoemd, 

Dr. S. SAUPIIATI, President. 

Prof. S. BLEEKTWODE. 

Dr. \Y. C. 11. STAKING. 

S. H. Oi ioBio DE CASTKO, Thesaurier. 

Mr. J . A. YAN E I JK , Secretaris. 



B I J L A G E rv. 

Leeuwarden den Augustus LS63. 

Dc ondergetekende geeft zich, ten gevolge van een naauwkenrig 
cn onpartijdig onderzoek, de Eer, uit liefde voor de AVetenschap 
en in het belang van den alouden buiteidandschen roern van 
Necrlandsch Waiersiaat\ bij deze, op grond van het daartoe 
gegeven verlof aan dc Overige lieden, en als gevolg op de reeds 
door enkele Treden gemaakte opmerkingen te dier t i jd, w^clke hem 
echter nog onbekend zijn gebleven, door het hiernevens gevoegde 
stuk, Zijne hedenkhifjen en Voorstellen, aan de Vergadering van 
het Instituut mede te deelen, oji de in ltS50, door het Lid en 
President, den Heer F: IV: Conrad, uitgevondene Cilinder Sluizen 
van meer dan gewoone opening, door zogenaamde Kraan-- of 
Trommeldenren gesloten wordende, welkers opening, door de kracht 
van AVater, destijds niet voldeed; in verband gebracht met, en 
vergeleken tegen de door het L id , den Heer I: C: Singels voor-
gedragen Sluizen , tot doorschutting van groote zeer diepgaande Zee-
schepen met staande masten, van ruim 31 Ellen of 100 Ivhijnlandsche 
voeten dag, met zogenaamde Spoordetiren voorzien , door middel van 
een gewoon Kaapstand ic bewerken, Mclkc bewerking, of Opening 
en Sluiting, later, door het Lid, den Heer Ingenienr />; G: van 
Diggelen, door de Kracht van het Water is voorgesteld. 

Zijnde het ecrstgemelde ontwerp ook toegepast voor het gebruik 
tot Stiacen, op Kleiïie Rivieren. 

De ondergetekende vertrouwd, dat de in dat stnk voorgebrachte 
bedenkingen en voorstellen, aan den llaad van Bestiun* genoeg-
saam van belang cn even zo gegrond zullen voorkomen, om dit 
bijgaande in dc eerstkomende vergadering van het Institnut tc 
brengen, en hei geheel, verder aan de afweezige Leden, op de 
gebruikelijke wijze bekend tc maken, ten algemeene nutte, voor 
den Slnizeabouw, 

i\Iogt dc uitkomst van dat vertrouwen echter negatief zi jn, 
dan neemt de ondergetekende de vrijheid, dat stuk terug te ver-
zoeken , met opgave der redenen welke daartoe bij den Kaad van 
Bestuur, moclitcn bestaan eu de schriftelijke aanmerkingen, zo 
practisch als theoretisch, te mogen kennen, welke op zijne be-
denkingen en voorstellen daarin voorkomende, door het meer ver-
licht oordeel van den Raad, zo als daar in verlangd, zullen ge-
maakt zi jn, ten einde zich die teu nutte te kunnen maken, en 
zich voor het vervolg daarnaar te kunnen regelen. 

De gepensioneerde Hoofd-ïngcnieur 
van den AVaterstaat, 

Aan den ftaad van lieatunr A: C: KKOS. 
van het Koninhhjfi JnsCituntf j . v. . t 
van Imjenieurs. — te Delft, ^ 
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B I J L A G E V 

VANNES CIUCULAIRES TOURNANTES. 

On sait cpic les ventelles appliquées jusqu'ici aux portes des 
écluses et aux moulins mus par l'eau consistent en des vannea 
verticales ou inclinées, de forme rectangulaire, ajustées à coulisse 
à la partie inférieure dc ces portes et que Ton manœuvre à l'aide 
de crics à. vis ou à crémaillère, dont le mecanisme est applique 
ù la partie supcn'ieurc des portes d'écluses, lorsqu'il s'agit de ca-
naux et ù une charpente superposée ù la vanne dans les moulins. 
Cette disposition présente rinconvenient d'être d'une manœuvre 
dillicile et longue, et d'exiger beaucoup dc peine et de temps, de 
la part de reclusier. 

Au moyen d'un syst(?me dû M. Dincq, conducteur des ponts 

et chaussées de ]>elgique, on évite ces inconvénients, et on a 

l'avantage d'operer avec plus de célérité et une dépense de force beau-

coup moindre. Ce système est semblable aux valoes, employées dans les 

machines ù vapeur, et qui ont pour edet d'ouvrir, de fermer et de 

régulariser successivement le passage dc la vapeur dans les tuyaux 

dc conduite. 
T/idée comme on le voit est simple et pratique, puisqu'il ne 

s'agit que d'employer pour l'eau un système que Texperience îi 
démontré d'un emploi très-convenable pour la vapeur. 

Inexpérience est d'ailleurs venu conilrmer ces prévisions. Une 
première aj)plication de ce mécanisme a été faite î la écluse 
du canal de Charleroy h Ikuxelles. 

Tout l'appareil se compose d'un cylindre horizontal cn fonte, 

dans lequel se trouve engagé un di3([uc, aussi en fonte et qui est 

partagé en deux parties égales par un arbre en fer, destiné à lui 

commuriiquer le mouvement de rotation imprimé par une manivelle, 

cheminant sur une plate forme cn fonte lixée sur la Hèche du 

vantail. 

La partie du cyliiulre, se trouve cn saillie seulement de 0"*.058 
sur le parement du vantail, et peut se loger dans la chambre des 
portes, sans forcer celles-ci ù sortir du plan des bajoyers, lors-
qu'elles sont ouvertes pour le passage des bateaux. Cette saillie 
peut être réduite h celle des ferrures du vantail, en encastrant 
entièrement l'arbre dans le bordage; ce qui n'ollre aucun incon-
vénient, le diamètre de cet arbre n'étant que de O^'.OL 

La crapaudine qui reçoit l'extrémité de l'arbre moteur de la vanne, 

est tixée au moyen de vis de rappel qui permettent de recentrer 

exactement la vanne tournante, lorsque par suite d'usure du pivot 

elle se serait décentrée. 

ï 



ÏC 

Il csl t^vident que le disque, présentant au ilaide ipii le presse 
des surfaces <?gales de part et d'autre de son axe, se trouve en 
équilibre dans toutes les positions qu'il peut prendre autour de cet 
axe, et que, pour opérer sa rotation, il suilit pour ainsi dire de 
vaincre la résistance duc au frottement. I/expérience s''accorde li 
cet égard avec les calculs, elle a prouvé qu'il est très-facile de faire 
manœuvrer la machine, eu agissant sur une manivelle de 0®.35 
de longueur. 

Les fuites sont a peu j)rès nulles par ce mode de fermeture. 
En raison de la simjdicité de l'appareil, qui ne se compose (|ue 

de deux organes, et des faibles efforts auxquels il est soumis, son 
prix de revient n'atteint pas celui des crics munis de leur vanne, 
et il est permis d'assurer qu'il ne se détracjuera ni ne se détériorera 
]}as aussi rapidement ([ue les crics dont les organes délicats et 
compli([ués s'usent en fort peu de temps et réclament par suite des 
réparations continuelles, réparations qui entraînent des retards, 
souvent très-prolongés, dans la marche des bateaux. 

D'un autre coté, il n'exige îii huile ui graisse, dont l'usage 
coûteux est indispensable avec les crics, et il fait disparaître les 
dangers qu'occasionne la saillie des manivelles dc ces machines, 
pour les persoinies C|ui sont obligées dc traverser les écluses sur 
les ponts de service. 

11 résulte des expériences qui ont été faites h la 2S® écluse du 
canal dc Charleroy sur l'emploi des vannes circulaires, (pie less 
avantages (pi'ellcs présentent peuvent se résumer ainsi : 

1. Manœuvre beaucoup plus facile et plus économique que le 
mode employé jusqu'aujourd'hui; 

2. Possibilité, par consé(|uent, d'écluser un plus grand nombre 
de bateaux; 

8. f^conomie dc frais d'établissement et d'entretien; 
4. Tacilité de faire disparaître une cause permanente dc danger; 

en supprimant les saillies sur les ponts de service des écluses ; 
5. l'ossibilité de faire disparaître les fuites (pti ont lieu continuel-

lement par les vannes ordinaires, et (|ui deviennent nulles par 
l'emploi du système non venu. 

Nul doute que l'iiulustrie manufacturière îie retire aussi un grand 
avantage de ce genre de vannes circulaires tournantes, (pii outre 
les avantages qu'il offre pour la facilité d'ouvrir et de fermer les 
vannes, servira encore d'un excellent régulateur hydraulique: objet 
ile nond^reuscs et persistantes recherches. 

V E R G A D E R I N G 

VAN HET KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEULLS, GEHOUDEN 

IN HET L.OKAAT. VAN BE KONINKIJJKE AKADEMIE TE 

DELFT, OP DINGSDAO DEN NOVEMBER 1853. 

1. Tegenwoordig: F. W . Conrad, president; G. Simons, Staring , 
Greve, Storm Buysing, van der Kun , en van j\Ieurs, leden van 
den raad; de leden: Adriani, d. V. van den Berg Jnz . , J3elprat, 
l l a i t ink , Lobatto, van der Made, Ovcrduyn, Schmitz cn van 
Stralen, benevens dc buitengewone leden: van ])ieseu eu Plemp. 

2. De notulen der vorige vergadering, van den September 

1853, worden gelezen cn goedgekeurd. 

3. Het instituut heeft dc volgende geschenken ontvangen: 

a. Van Zijne Majesteit den Beschermheer: 

J)e Stathstiek van den handel en de scheejwaarC van het Koning-
rijk der Nederlanden, over het jaar L852. 

b. Van den Minister van Binnenlandsche Zaken: 
1. Verslag der eoinniissie voor de geologische beschrijving en 

kaart van Nederland, over het verrigte van October 1852 tot 
October 1853. 

2. The atlantico-pacijic canal for all nations, 
3. Prospectus van de Luter-oceanic canal company, 
4. Concessie voor den aanleg van het Inter-oceanic canaL 
6'. A an de Hollandsche Maatschappij vau AVeteuschappeu te 

Haarlem: 
1. Natuurkundige Verhandelingen, deel Y I I I . 

2. Letterkundige Verhandelingen, deel I I . 

d. Yan het Koninklijk Instituut voor de taal-, land-en volken-

kunde van Nederlaudöch Indie: Eerste deel van het Tijdschrift, door het Instituut uitgegeven» 
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e. Van de Commissie voor de internationale ruiling van voor-

werpen van wetenschappen en kunst: 

1. Vapcrs oil practical eiujineerhuj, n«« 4 and 5, 1849—50 . 

2. Tranmctions of Ikt, Kew-ïork state institution of civil-en ui-
neers. Vol. l , n'>- ] , 1849. 

3. Lalanne, Collection de talles pour ahréfjer les calculs rélatifs 
a la reduction des projets de route. 1843. 

Van de Maatscliappij tot bevordering der l^ouwkunst: 
hoviokundhje bijdrar/en, Vlll^i^' deel, stuk. 
g. Van het lid va?i ]\Ieurs: 
Congres general (Vllygiène de Jlruxelles. 1852. 

ft. Van den lieer J . Tideman: 
A. C. Oudemans, Jle l an ganii ponder e cJteniico. 

i. Van den heer d''. L. .Mulder: 

IHstorisck-kritisck overzigt van de bepalingen der aerptivalent-

geioigten van 24 metalen, door d', L. :Mnlder. 
/•. Van den heer van 't llaad': 

Tijdschrift voor den handtcerksm.an en het fabrijkwezen in Neder-

land, deel, n^ 10 en 11. 
/. Van den heer \V. Hoven: 

Prospectus en stalen der gepatenteerde glassoorten, van J . Hartley 
and C«., te Sunderland. 

4. Uit ccn blief van het bestuur der afdceling (kostelijk Java 
bl i jkt , dat uit Soerabaia eene kist met verschillende voor het 
instituut bestemde stukken is afgezonden, (Bijlage VI . ) . Dc kist 

iü nog niet in Nederland aangekomen. 

5. De raad van bestuur is, bij een schrijven van het lid AVol-
terbcek, namens Zijne Majesteit den iïescliermheer uitgenoodigd, 
de zaak der woningen van dc arbeidende klasse tot onderwerp 
van gezette overweging to maken, (Bijlage VH.) . 

De raad oordeelt het best aan de bedoelingen van Zijne ^^lajcs-
teit te zullen beantwoorden, door het verlangde onderzoek aan 
eene commissie op te dragen en deze te magtigen de gevorderde 
boekwerken aan to schallen en verdere uitgaven te doen, waardoor 
zij zich in staat zal kunncfi stellen om met kennis van zaken en 
binnen een kort tijdsverloop een grondig verslag aan den I3eschem-
heer aan te biecicn. 

Ue raad meent deze commissie tc moeten zamenstellen uit dc 
leden, hier genoemd gelijk zij op de lijst volgen: 

D.) 

H. V. C. N. Camp, 

r . W . Conrad, 

M. H . Conrad, 

Dr. O. J . Mulder , 

AV. N . l lose, en 

Is. AVarnsinck. 

Het lid r . AV. Conrad zoude, als voorzitter van den raad van 

bestuur, worden verzocht de werkzaamheden der commissie tc 

willen leiden. 

Alvorens echter dc genoemde leden uit te noodigen de hun toe-

gedachte taak te willen aanvaarden, heeft de raad gemeend, het 

gevoelen der vergadering te moeten inwinnen. 

De aanwezige leden hechten hunne goedkeuring aan het besluit 

van den raad, waarop het lid van Meurs het verslag aanbiedt van 

liet aliremeenc r^ezondheids-con;^res in 1852 te Brussel gehouden. Dit 
• 1- i t i i 

stuk bevat onderscheidene bijzonderheden die tot het thans behan-
delde onderwerp naauwe betrekking hebben, en schijnt tot de zaken 
te behooren waarvan do commissie kennis zal verlangen te nemen. 

Het lid Staring voegt hier nog bij het onlangs in het licht 

cceireven verslair der verceni^cinii: ten behoeve der arbeidersklasse 

te Amsterdam, benevens de circulaire, voor eenige dagen te s Gra-

venhage rondgedeeld, met het doel om aldaar eene dergelijke ver-

eeniging tot liet opbouwen van goede arbeiderswoningen tot stand 

te brengen, (Bijlage V I I I . ) . 

De president meent, dat alle opgaven, die tot het onderwerp 

betrekking hebben, behooren verzameld te worden, en stelt voor, 

de leden van het instituut al dadelijk uit tc noodigen tot het 

inzenden van al wat zij meencn dat ter zake dienen kan. 

Op dc aanmerking, dat de te benoemen commissie vrij behoort 

te blijven in hare handelingen, en alzoo het wcnschelijke van ccnc 

uitnoodiging aan de leden door haar zoude behooren te worden 

beoordeeld, wijzigt de president het voorstel in zoo verre, dat de 

loop der zaak, door een uittreksel uit de notulen dezer vergadering, 

voorloopig aan de leden medegedeeld, en het nadere aan de commissie 

overgelaten zal worden. 

Nadat de vergadering zicli met het dus gewijzigde voorstel heeft 

vcrecnigd, verklaart de president zeer te hebben gewcnscht dat men 

hem niet met de leiding van het werk der commissie mogt hebben 

belast, doch dat hij , ongeacht zijne drukke bezigheden, meent 

zich aan de zeer vereerende opdragt niet tc mogen onttrekken. 

fi. Het lid Kcurenaer heeft de volgende stukken aangeboden: 

1. Mededeelingen over de maritieme werken te Soerabaia, door 

den luitenant ter zee D. L. AVolfson. 
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2. Teekening van het maritiem etablissement, gelijk het was 
op den IJecember 1851. 

3. Teekening van het verbeterde maritieme etablissement, volgens 
het ontwerp van den ingenieur W . ü . C. (Jeil, gearvesteerd door 
den gouverneur-generaal lioehussen. 

4. Situatie van Soerabaia met dc rivier cn het vaarwater van 
straat Madura. 

De stukken worden door de leden met belani^stellinc»' bezij^titcd. CJ O O O 
Het lid Jlaitink verklaart de werken van Soerabaia niet genoc^g 
te kennen om daarover te kunnen oordeclen. l l i j weet echter dat 
ze zeer belangrijk zijn en dat het veel moeite heeft gekost die te 
doen uitvoeren, zoo uithoofde van de verschillende inzigten die 
men omtrent deze zaak had als wegens de gebrekkige hulpmiddelen, 
waarover de indische ingenieur, voor werken van dien aard, kan 
beschikken. 

l let lid Staring zegt, dat eene vlugtige lezing der memorie hem 
doet weuschen, dat dc stukken door het instituut mogen worden 
uitgegeven. Welligt valt er hier en daar wat weg te laten, van hetgeen 
voor het algemeen minder bcdangrijk is. De gelegenheid is daartoe door 
het lid Keurenaer aangeboden, terwijl de aanwezigheid te's (Iraven-
hage van het oud-lid van het instituut, den ingenieur (Jeil, het 
bekomen van nadere inlichtingen kan bevorderen. 

De president stelt voor, de stukken den gewonen loop te doen 
volgen, door die door den Kaad i]) handen eener couimissie te doen 
stellen, terwijl ilan het lid Keurenaer zal worden uitgcnoodigd lid 
van die commissie te willen zijn. 

Daartoe wordt besloten. 

7. l let lid Strootman heeft eene proeve aangeboden, tot bere-
kening van het vermogen van uitwatercnde sluizen, gelegen aan 
zee of op beneden-rivieren, (l^ijlage IX.). 

Yoor zoover de vele in het stuk voorkomende st^^lkunstiu'c uit-
drukkingen het veroorloven, wordt de inhoud door het lid Storm 
Buysing voorgelezen. 

l let lid Delprat ileelt mede, dat de door hem bewerkte uitkomsten 
van de proefnemingen te Katwijk gereed zijn en binnen weinig 
dagen zullen worden ingezonden. De suatielijn, waarvan in het 
voorgelezen stuk gewaagd wordt, is ook voor de bewerking der 
Katwijkschc proeven geconstrueerd, om te kunnen beoordeelen 
gedurende hoe langen tijd dc gewone formule van toepassing is. 
O]) de voorstelling, door het lid Strootman gegeven, schijnt in 
het algenuien de aanmerking te mogen worden gemaakt, dat het 
niet juist is, het buitenpeil veranderlijk eu het binnenpeil staiul-
vastig aan te nemen. Daar men hierdoor te veel van de i^ewone 
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omstandigheden afwijkt, dient men voor 's hands beide, zoowol 
binnen- als buitenpeil, onveranderlijk te stellen. 

De beschouwingen van het lid Strootman zullen aan eene com-
missie ter behandeling worden gegeven, en het lid Delprat worden 
uitgcnoodigd deel aan die commissie tc willen nemen. 

8. Door het lid Hayward is de beschrijving en afbeelding aan-
geboden van den zelfregislrerenden windwijzer en winddrukmeter 
aati den Helder, (Bijlage X.). 

De uitvoerige en keurige teekeningen worden met groote be-
langstelling bezigtigd, doch de voorlezing der beschrijving gestaakt, 
uithoofde die niet te volgen is dan bij oplettende vergelijking met 
de afbeeldingen. 

Sommige leden ojipercn de vraag, of niet een werktuig tot het 
meten van de snelheid van den wind hier met vrucht ware bij tc 
voegen. Het lid Delprat wenscht zulks aan den ontwerper en 
vervaardiger der werktuigen aan den Helder tc zien voorstellen. 
AVelligt is het molentje van AVoltmann, of iets dergelijks hiertoe 
voldoende. 

Het lid Overduyn houdt zich bezig met proefnemingen, dit on-
derwerp betrellcnde, en stelt zich voor, den uitslag daarvan aan 
het instituut mede te deelen. 

Het lid van der Made geeft in overweging, of niet door den 
druk van den wind op een watercilinder, een eenvoudiger middel 
is te vinden om de kracht van den wind te meten, dan het tegen-
wigt , hetwelk aan den Helder is toege])ast. Het lid Overduyn doet 
opmerken, dat dit het stelsel is der buis van Bitot, en dat zulks 
werkelijk reeds is gebruikt om de kracht van den wind te bepalen. 

0. Door het lid Bleekrode zijn twee nota's ingezonden, hou-
dende opmerkingen, betrellcnde stukken, die in Uittrelcficls uit 
vreemde tijdsc/iryteu zijn opgenomen. 

O]) het voorstel van den president, wordt besloten deze stuk-
ken te zenden aan de connnissie voor de redactie der üittrekseU. 

10. Na eene korte schorsing der werkzaamheden, wwden de 
monsters glas, uit de fabriek van Hartley and O . te Sunderland, 
ter tafel gebragt en met veel belangstelling bezigtigd. Dc brochures 
en doosjes met glassoorteii worden onder de aanwezige leden ver-
deeld. De vergadering besluit, den heer Hoven schriftelijk dank 
tc zeggen voor de gedane mededeeling, (Jhjlagen X I — X i l l . ) . 



11. liet lid Wejickebach, door beroepsbezigheden verhinderd 
zijnde de vergadering bij te wonen, heeft den sekretaris verzoelit 
twee opstellen betrellende telegralisehe toestellen aan de leden mede 
te deelen. 

l let lid Staring kwijt zich van die taak door het voordragen 
der vertaling van een artikel uit het April-IltfL der SitzruKjui-
// öeric/de der Mat/i, Naturio, Classe der Kalserlielien Akademie 

/f der IVissense/La/ten , J7tr 1<S53.// (Bijlage XIV. ) . 
liij dc conferentie der gemagtigden van de Diutsch-Oostenrijk-

sche telegrafen-vereeniging te Berlijn, die onlangs, in September, 
plaats vond, zijn door den ingenieur (iintl proeven met zijnen 
toestel genomen. De sjn-cker, die daarbij tegenwoordig was, had 
gewenscht den toestel te Berlijn te kuiuicn doen werken op den 
chemischen schrijftoestel van Bain, te 's Ciravenhnge en in lionden 
bij de onderneming van den onderzeeschen telegraafin gebruik. Jloe-
wel alles eenige dagen te voren afges2)roken was, scheen de brit-
sche onderneming weinig genegen tot de proef mede te werken, 
althajis is men er niet in geslaagd Berlijn met Londen of met het 
britsche kantoor tc 's Gravciduige in verbinding te stellen. De 
proeven zijn toen genomen tusschen Berlijn en de rijkskantoren 
van 's Gravenhage en Amsterdam. De uitkomsten daarvan zijn 
opgenomen in de notulen van de zittingen der gemagtigden, en 
later ook in het tijdsclu'ift der Duitsch-Oostenrijksche telegrafen-
vereein'ging, (l>ijlage XV.) . 

De omstandigheid , dat de elektro-chcmische toestel zonder eenig 
bezwaar in verband met den schrijftoestel van Morse kan ge-
bruikt worden, verdient opmerking, l let aanslaan van de stift, 
w^aardoor laatstgenoemde toestel den telegralist waarschuwt, mist 
men bij den elektro-chenn'schen telegraaf, zoodat bij dezen een af-
zonderlijke wekker zal moeten worden opgesteld. 

De oj)lossing tot het bevochtigen der papierstrooken, bij de 
britsche omlerneming in gebruik, wordt gemengd naar het vol-
gende voorschrift: 

(iclijke deelen zuiver salpeterzuur en geliltreerd water worden 
in een aarden pot gemengd. Daarna voegt men er stukjes koolzure 
ammonia bij, tot het niet meer opbruischt en eenige stukken 
onoi)gelost oj) den bodem van het vat blijven. 

Een deel van dit mengsel met twee deelen geconcentreerd cyanu-
return potassii en twee tot drie deelen water, worden in een vat 
gedaan , en de papierrollen daarin te weeken gelegd. 

Het clektro-chemisch beginsel is ook door Stührer op den 
schrijftelegraaf met twee stiften toegepast, en onder anderen be-
schreven in Dinglers Polyteelinise/ies Journal, 15and C X X V l l I , 
bladz. 417. 

1 let lid Overduyn doet opmerken, dat de elektrische stroom uiterst 

zwak kan zijn, daar men met eene gcwoiie elektriseermachine het 
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loduretum potassii ontleedt (1), en zoodanige stroom, door de 

vereeniging van positieven en negatieven conductor verkregen, dc 

naald van een' zeer gevoeligen multiplicator slechts weiin'ge graden 

doet uitslaan. 

In de tweede plaats leest het lid Staring een opstel over het 

gelijktijdig seinen door éénen geleider, in tegenovergestelde rig-

tingen, (Bijlage XVL ) . 
Hetgeen in dit opstel verklaard wordt, is, volgens de ver-

zekering van den saksischen telegrafcn-dirccteur, aan Aviens wel-
willendheid wij de mededeeling verschuldigd zijn, in zijn bijzijn 
met goed gevolg beproefd, Men erkent echter, dat de regeling 
der batterijen zoo uiterst naauwkeurig moet zijn, dat de zaak, zoo 
als die tlians l igt , kwalijk voor de werkelijke dienst van toepas-
sing schijnt te zullen wezen. Het is nogtans van het hoogste be-
lang, dat het feit, waarop het hier vooral aankomt, is aangetoond, 
en het is zeer mogelijk, dat verdere proeven ook de toepassing 
daarvan op de praktijk uitvoerbaar zullen maken. 

12. Dc ])resident zegt, dat het lid AVenckebach eenige statis-
tieke opgaven heeft toegezegd, wegens het gebruik van den tele-
graaf der Hollandsche spoorwegmaatschappij, doch dat die arbeid 
nog niet geheel gereed is. 

J let lid van der Kun meent dat het zeer belangrijk is , dergelijke 
opgaven nopens l)et verkeer en de opbrengsten van den rijkstele-
graaf tc verzamelen en bekend te maken. Het lid Staring stemt 
zulks toe en verklaart, dat dc noodige aanteekeningen voorhanden 
zijn en het voornemen bestaat, na het einde van het dienstjaar 
dc uitkomsten bekend te maken, gelijk dan ook reeds, in den 
loop van het jaar, een overzigt van de opbrengsten van den rijks-
telegraaf in de Siaatficourant is opgenomen. 

I n het vervolg zullen dergelijke zaken eeue geschikte plaats 
kunneu vinden in het tijdschrift, dat, met het volgende jaar, in 
maandelijkscbe alleveringen zal verschijnen. Bij de bovenvermelde 
conferentie is namelijk besloten tot de uitgaaf vau zoodauiiig tijd-
schrift, op kosten der Duitsch-Oostenrijksche vereeniging, en, 
onder toezigt der Bruissische administratie, door dr. Brix te 
Berlijn, te bewerken. Daar elke staat die lid is van dc vereeni-
ging een aantal exemplaren tegen verminderden prijs bekomt, zal 
er welliu't een van aan het Listituut kunnen worden afgestaan. 

13. Door het lid G. A. de Geus is eene nota met afbecldinGr Cj 
ingezonden omtrent eene door hem voorgestelde sluiting van vloed-

deuren door middel van vlotten, (Bijlage XA^IL), 

(1) laradaj/s j^rocf. 
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l iet model van dezen toestel is op de tentoonstelling van bouw-

materialen , te Amsterdam, voorhanden. 

Over dc werking vau het vlot ontstaat ecnigc woordenwisseling. 

Vele leden kumien zich niet wel verklaren, hoe dc werking der 

kleine deurtjes zal z i jn, doch wcnschen hun oordeel op te schorten 

tot de nadere bczigtiging van het model, of tot dat eene meer vol-

doende verklaring meer licht over de zaak zal verspreid hebben. 

14. Het lid Hait ink leest een opstel over de bouwkunst op 
Banka, en het werken met Bisé-cement, op dat eiland, (J^ij-
lage X V l l I ) . 

He spreker verzoekt, dat men zijn opstel nict beschouwc als 

dc mededeeling van eene in'euwc of onbekende handelwijs, maar 

als eene bijdrage tot de kennis van bet bouwen in ()ost~Indie. Dat 

het werken met Bisé, in het zuiden van Frankrijk, bekeiul is , 

wordt door het lid van dcr Kun bevestigd. In llondelet's Traité 

iCArc/utecture vimlt men daarvan de beschriivinir cn nfbeeldiTiir. Cj Cï 

De president bedankt het lid l lait ink voor de gedane mededeeling 

cn verzoekt hem het opstel voor de notulen der vergadering te 

willen afstaan , aan welk verzoek welwillend wordt voldaan. 

15. Dc president stelt ter bczigtiging cn verklaart de werking 

van den patent-watermeter van Harrissou, Hoewel ecnigzins ver-

schillend in den vorm , komt dit werktuig in beginsel geheel overeen 

met den toestel van Aledhurst , in dc Uittreksels uit vreemde Tijd-

sckriften, 1«S52—58, blz. i>5 beschrcvcn. 

De i)rijzen voor de verschillende grootten vaii dit werktuig zijn : 
eng. dm. (O'^MUS), of 500 gallons (2270 kan) in het uur , 

1)0 sh. gh). 

eng. dm. 0^^019), of 750 gallons (3400 kan) in het uur , 
70 sh. (42 gl.). 

1 eng. dm. (0^'L025), of 1000 gallons (4540 kan) in het uur , 
80 sh. (48 gl.). 

(Jrootere w^atermeters worden naar gelijken maatstaf berekend. 

H). Bij dc ballotiage van den heer Ti. Tétar vau Elven MGzn . 

ter vorige vergadering, heeft eene vergissing plaats gehad, daar 

men de verklarijig op de keerzijde van het ingediend verzoek 

tot toelating over het hoofd gezien heeft, en daardoor de aai\-

vraag als strekkende tot het verkrijgen van het gewoon lidmaat-

schap heeft beschouwd. Dc raad erkent gaarne de aanspraak die 

de verzoeker kan maken , om als buitengewoon lid geballotteerd 

tc worden, en stelt voor dat de heer Tétar van Elven als buiten-

-ewoon lid zal geacht worden te zijn geballotteerd. De vergadciing 
O - - ^ ^ . . l i 

verecuigt zich met dit voorstel. 

17. De leden van der Kun en Tiobatto belasten zich met het 

opnemen der stemmen, en berigten dat met algemeene stemmen 

zijn aangenomen: 
Tot gewone leden: 

B. 1. G. Beijerinck, ingenieur der klasse vau den waterstaat 

in Oost-Indii»; M, S. D u Bu i , 2^^ luitenant der Artillerie, in 

Oost-lndië; ]\Ir. J , J . Teding van Berkhout, lid van den gemeente-

raad, tc Amsterdam; C. d. 11. Reimers, civiel-ingenieur te Liuuleu 

in Holstein; J . j\I. CÜesbers, fabrikajit van kunstwerken en ijzergieter, 

te Jioermond. 
Tot buitengewoon l id: 

i\I. Simon, civiel-ingenieur bij den Aken-jMaastrichtschcn spoor-

weg, te Maastricht. 

18. Om in de vergadering van den Februarij 1854 te 

worden geballotteerd, stelt dc raad voor: 

l 'ot gewone leden: 

Jhr, T. J . 11. (Jevers, kapitein der genie, in Oost-lndie; 

P. baron ]\Ielvill van Carnbée, luitenant ter zee der klasse, 

in Oost-Bidie; Jk A. dc ( iuay, kajntein der genie, in Oost-lndie; 

11. C. Bosscha, ingenieur-werktuigkundige, te Deventer. 

Tot buitengewone leden: 

AV. Koster, kadet der genie, te Breda; L . »f. ^Mulder, kadct 

der genie te Breda; i\. H . Nierstrasz, kadet der genie tc Breda; 

W . D. Schlosser, kadet der genie te J^reda; ^V^ baron Sloet tot 

AVesterholt, rijkstelcgraiist der 1 klasse, te 's Gravenhage; A. L-

Wüchter, opzigter bij den rijkstelcgaaf, te 's Gravenhage, 

De president vraagt of een der leden nog iets in het midden te 

brengen heeft, tot bevordering van de wetenschap en de kunst vau 

den ingenieur; daar niemand verder het woord verlangt, bedankt 

hij de leden voor de getoonde belangstelling en voor de geleverde 

bijdragen, waarna de vergadering wordt geslotc]i. 

A'oor^elczen en croedn-ekeurd iu de vergadering van Dingsdng 

den 14^^" Februarij 1854. 

F. AV. CoxuAT), 
Pi'csident. 

STAKIKG, 

Sukielaris. 
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BIJ I .AGE V l . 

Soerabaia, 22 Jul i j 1853. 

De ontvangst erkennende van uwe missives dd. 15 April j l . n®. 284 

en die van 10 ^lei n^. 301), belielzentle aankondiging van eerlang 

te ontvangen boekwerken, hebben wij de eer u hierbij aan te bieden 

de voordragten tot leden van het Instituut van de heeren B. Melvill 

van Carnbee, T. J . 11. Gevers en B, A, de Quay. 

Tevens ontvangt u liierbij het cognossement van een dezer dagen 

met het Engclsch schip Thonias gezagvoerder llichardson, 

aan uw adres verzondcne kist, inhoudende: 

7 lan e / proefstaven uit cement van Kebraon. 
10 korte ) ^ 

lunle \ beproefde en gebroken staven uit Kebraons cement. 

1 Doorgezaagd beton-blok, als specimen der beton-storting bij 
den ketel bok aan het ]\Iaritiem Etablissement te Soerabaia. 

Eene hoeveellieid ongebrande kalk-mergelstecnen van Kebraon. 

1 Blikken bakje, inhoudende: 
a. Ecschrijving van de bovengemelde betonstorting door het lid 

de Brnijn. 

k Afsclirift van het betrekkelijke proces-verbaal. 

c\ Afschrift der missive van den fungerenden ingenieur der 

kla.sse van den waterstaat, dd. IV November 1852, n^ 1047/ lE 

d, Aanteekeningen over het cement van Kebraon, van deleden 

von Dentzsch en W . Smith. 

e. Uittreksel eener memorie over het gebruik van schroefpalen 

in Nederlandsch Ind ië , met geleidende missive van het lid de 

Brnijn. 

J\ Nota over de constructie ccner houtslecphclling van denzelfden. 

fj, Eijdragen tot dekennis der bouwkunde in Nedcrlandsch Ind ië , 

door 11. de Brn i jn , als eene gift van het lid de Bruijn. 

Namens het bestuur der afdceling, 

3>e President, 

C. G. vox DENTZSCH. 

De Secretaris, 

11. UE BRUIJN. 
Aan den llaad van Hcsluur 

van het instiiuul, tc llofjc. 

B I J L A G E V I I 

's Gravenhage den 12'̂ cn October 1853. 

De Koning , acht gevende op de slechte inrigting der buurten 

en de weinige geschiktheid van de woningen voor de behoeftige 

volksklasse in het vaderland, eu gezien hebbeiule wat tot ver-

betering van dien noodlottigen toe..t..ud iu Engeland, België en 

Erankrijk beproefd wordt cn gedr.an is, heeft mij opgedragen den 

llaad van Bestuur van het Koninkli jk Instituut vau Ingenieurs 

beleefdelijk uit te noodigen, om deze zaak tot een onderwerp 
van gezette overweging te maken. 

Zijne Majesteit wenscht, door den llaad of door cene Commissie 

uit de leden van het Inst i tuut , te worden voorgelicht, omtrent 

de vereischten en inrigting ccner arbeiders-woning, welke, vol-

doende aan de regelen der gezondheidsleer cn overeenkomstig dc 

behoeften van onzen landaard, tevens door de billijkheid der 

kosten van oprigting een waarborg oplevert tegen geldelijk verlies, 

en omtrent de middelen, welke zouden kunnen leiden tot ver-

betering van den hoogst ongunstigen toestand, waarin de arbeidende 

standen in dit opzigt verkeeren. 

I k heb de eer mij bij dezen van ''sKonings bevelen tc kwijten, 

en neem deze gelegenheid te baat om den llaad van Bestuur 

de verzekering aan tc bieden mijner gevoelens van bijzondere 

achting. 

De vSecretaris des Konings voor de Zaken 

van Landbouw en Nijverheid, 

AV. J . AVÜLTERBEEK. 

Aan den Haad van ïicsCunr 
van het h'oninidijk ïnstitintt 

van Infjenieurs. 

immwi^- O 

V 



B I J L A G E V U L 

's Gravenhage, den 25 October LS53. 

M. M 

Terwijl van vele zijden Uwe ]inlp wordt ingeroepen tot leniging 
van bestaande armoede, komen de ondergeteekenden tot U met een 
voorstel, dat, naar hun inzien, tot voorkoming van armoede kan 
leiden: — een voorstel, dat van Uwe zijde geene opollering vor-
dert, maar alleen van den vermogende vraagt, zijn geld uit te 
zetten op eene wijze, die èn goede rente èn bovendien nuttige 
hulp voor vele stadgenooten belooft. 

Mag de klagt, dat Nederland in veel nieuws bij den vreemde-
ling ten achteren is, somtijds overdreven schijnen, geheel onge-
grond mag zij niet heeten, waar het de zorg voor (le woningen 
geldt, en de daarmede zoo naauw verbonden gezondheid, der 
arbeidende klasse, zoowel in onze steden, als ten platte lande. 

In Engeland, in J^elgië, in Erankrijk en in Duitschland zi jn, 
sedert vele jaren, zoowel van regeringswege als vooral door bij-
zondere personen, vele jmgingen in het werk gesteld tot verbetering 
van de huizen en verblijven van den arbeidenden stand. Zoogenaamde 
modclluiizen, familiehuizen voor 20 Ti 100 huisgezinnen, en elders 
bijzondere woningen voor eidvcle familiën, zijn in vreenule landen, 
zoo in als buiten de steden verrezen ; ongezonde verblijven zijn er 
verbeterd of van regeringswege gesloten, en overal schier is de 
overtuiging gevestigd, dat gezondheid en zedelijkheid beide, door 
zvdke maatregelen oneindig veel winnen, en dat daarmede o o k , — 
wie zal het betwijfelen? — armoede en gebrek verminderen. In 
Engeland bijv. heeft ih'rmingham tot verbetering der woningen 
van zijne talrijke fabriek-arbeiders veel besteed, de sterfte onder 
die bevolking en de ziekten zijn er ook aanzienlijk door afgeiH)men, 
cn statistieke oj)gaven leveren het bewijs dat, indien de overige 
steden van Engeland en AVales het voorbeeld van J>irmingham 
volgden, en daardoor dezelfde sterfteverhouding ontstond als te 
Birmingham, 45 000 incnschcnlevcns jaarlijks zouden gered zijn. 
Indien men daarbij telt al de ellende, de ziekten en rampen uit 
ongezonde woningen ontstaande, dan zal men gereedelijk erkennen, 
dat de liefdadigheid, die zich verbeterin.g dier woningen ten doel 
stelt,'inderdaad geen weelde is te noemen. 

En tocli is de zaak in ons vaderland bijna geheel nieuw. — 
Noch regering, noch bijzomlere ])ersonen hebben tot heden zicli 
veel aan dit middel van volksbeschaving' laten ^relcücn lî 'î '-en. 

De ondergeteekenden wagen het, eene proef te nemen, of het 
hun gelukken moge in 's Gravenhage eene vereeniging tot stand 
te brengen, die voor de arbeidende klasse in ons midden, en 
daardoor ook voor alle ingezetenen, een belangrijk voordeel 

zijn kan. 
Die vereeniging zoude zich namelijk ten doel stellen: 
1® het aanbouwen van nieuwe, doelmatige en voor elk huis-

gezin afzonderlijk ingerigte woningen, om die tegen een'billijken 

prijs aan arbeiders te verhuren; 
2® het aankoopen van slecht ingerigte huizen, hetzij zooge-

naamde blokken, hetzij afzonderlijke woningen, om die zooveel 
mogelijk te verbeteren en daarna te verhuren, of des noods, 

weder te verkoopen; 
O" het wegnemen van alle omstandigheden, waar mogelijk, 

die de gezondheid der bewoners eener buurt of hunne zindelijk-
heid schaden, vooral door in dit opzigt op verbetering bij anclere 

eigenaars of bij de regering aan te dringen; 
4®. in verband hiermede de zedelijkheid der bewoners te be-

vorderen, door alle maatregelen, die de ondervinding als doel-
trellend zal aanwijzen. 

Welligt rijst bij velen de vraag of, in 's Graverdiag • althans, 

zulk eene vereeniging nuttig of noodig zijn kan, cn of het aantal 
nieuw aangebouwde woningen, en de uitbreiding, in de laatste 
jaren vooral, aan onze stad gegeven, de zorg van zoodanige ver-
ecni^ins: niet ovcrboditi; maken ? O O O 

De ondergeteekenden meenen dit geenszins te mogen toegeven. 
Vooreerst vindt men reeds dadelijk een bewijs dat de aanbouw 
van arbeiderswoningen in 'sGravenhage eene dringende behoefte is, 
iu de hooge liuishuur, die den ambachtsman steeds wordt afge-
vorderd. — Kleine, slecht ingerigte kamers doen wekelijks in den 
regel van / ' 1.00 tot J' 1.75, kleine woningen, uit een vertrek 
en zoldertje bestaande, doen meestal wekelijks./' 1.50 of meer in 
huur. De aanbouw van eenige woningen zal wel is waar niet in 
staat zijn om dien algenieenen prijs reeds dadelijk te verminderen, 
doch de vereenigiiig behoort op zoodanigen voet te zijn ingerigt, 
dat zij telken jare in toenemend getal aaïibouwt, en dan mag 
men vertrouwen, dat de meer billijke huurprijs van hare woningen 
op den algemeenen huurprijs hier ter stede langzamerhand cenigen 
invloed zal hebben. Maar voornamelijk zal eene vereeniging, 
gelijk dc ondergeteekenden bedoelen, het bewijs leveren, daé het 
mogelijk is tegen matigen huurprijs te laten wonen en tevens eene 

voldoende rente van het besteedde kapitaal te genieten 

Eene andere, welligt nog meer afdoerulc reden, beveelt eene 
dergelijke vereeniging aan. Onze bestaande arbeiderswoningen zijn 
meestal slecht ingerigt. Zelfs bij de nieuw aangebouwde ziet men 
de eerste regelen der gezondheidsleer miskend; en hoewel nu . 
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waar meu allc3u voor geldbelegging bouwt, die regelen steeds 
eenigermate op den aciitergrond zullen blijven, zoo mag men toch 
de hoop voeden dat, wanneer eene vereeniging aantoont hoe men 
het voordeel der bewoners met het voordeel der besteedde kapitalen 
kan vercein'gen, ook hierin verbetering zal ontstaan. — Uc 
\voningen der vereeniging zullen dan met regt den naam van 
modclluiizcn verdienen.— De gocdkoope woning toch moet minder 
op den voorgrond staan; eevc doahnatUjc ie verschaffen behoort 

het ho(pf<loo(jinerh der vereen hjing te zijn. 

Ook het verbeteren van bestaande woningen kan daartoe dienst-
baar worden gemaakt, eu als men de aldus verbouwde later weder 
verkocht, om met de opbrengst andere slechte huizen aan tc 
koopen eu tc verbeteren, dan zou de vereeniging weldra hare 
nuttii^e werkiu!^ aan velen doen <»'evocleu. O O O 

Zoo meii twijfelen mogt aan de ongezondheid der woningen in 
VGravenhage, uren bezoekc slechts onze achterbuurten, bijv. de 
sloppen en poorten aan het Hofspui, op de Langegracht, bij de 
Zuilingstraat, de llreedstraat, de (jlecst, de sloppen in dc Korte 
Poten, de liagijuestraat, de Amm\n\itiehaven enz., om nict te ge-
wai^en van de achterbuurten te Scheveninu'cn : — cn men behoeft O O 
geen geneesheer tc zijn om de ovei'tuiging te erlangen, dat hier 
het vaste verblijf van ziekten ziju moet, die dikwerf, door de 
opeenhooping van mcnschelijkc w^czens in een bekrompen bestek, 
epidemisch geworden, geheele huisgezinnen tcji grave slepen. — 
AVant cr is geen Cholera noodig cun den schrik des doods in 
}ncnig arm huisgezin te brengen : de Tyi)hus cn zoovele andere ziekten 
wijken ninnncr uit sonnnigc buurten en gaan dikwerf van huis 
tot huis, overal hare slagoilers opeischende. En de gevolgen? — 
juist i]i ''s Gravenhage is dc sterfte in de laatste dertig jaren toe-
genomen, terwijl zij overal elders afnam; de gezondhcidstocstaiul, 
die volgens de ligging en het klimaat der stad moest verbeteren, 
is verergerd. 

Doch dc ondergetcckendcti verlangen nict uitsluiteiul de ge-
zondheid dcr arbeiders tc bevorderen. — Eene goede doelmatig 
ingerigte woning is een krachtige en blijvende spoorslag tot 
zedelijkheid. Immers, hoe zal de huismoeder reinheid kunnen be-
waren, als vocht en bedorven uitdampingen haar huis en hare 
klcederen zwart verwen? IToc zal de lun'svader genoegen viiulen 
in zijne woning cn familiekring, xviar benaauwdheid hem na den 
arbeid wacht? Welk aajiloksel is ev voor hem, om door vlijt bij 
te dragen tot opsiering van ccn h.uis, dat toch de sporen van ellende 
en armoede draairt? De uitliuiz?:^'heid des mans zal de eerste aan-O CJ 
leiding wezen tot zijne zedeloosheid, de kroeg zal zijne w^ouing 

worden, eu zijne ledige jdaats aan den huisselijkcn haard zal door 

armoede worden ingenomen. En terwijl slordigheid op lijf en 

klcederen, vrouw en kinderen al lager en lager doet zinken in 

eigen schatting, wordt met het eergevoel ook spoedig de zucht 

tot deugd cn braafheid verstompt. 

De ondergeteekendcn hebben lang geaarzeld, eer zij het wagen 
durfden met hun voorncn:icn tot U te komen. Wel waren zij 
innig overtuigd van het nuttige dcr zaak. Wel kenden zij de 
gunstige resultaten dcr Engclsche en J>erlijnsche bouwverecnigin-
geu, doch in Nederland scheen aan velen de zaak nog zoo onbe-
kend, zoo weinig te vertrouwen! Ook dit bezwaar is thans, 
blijkens het onlangs verscheucu Verslag eener Amstcrdamschc ver-

eein'i^iuü:, ^^eweken. JXnur hebben enkele mannen handen aan het 
• t / . 

werk geslagen: die vereeniging heeft in het eerste jaar van haar 
bestaan 12 perccelen gesloopt, bewoond door 1 (> huisgezinnen, 
eu daarentegen oO woniï)gen opgerigt, door even zooveel huis-
gezinnen bewoond. Zij heeft daarenboven onderscheidene stukken 
gronds aangekocht om dic te bebouwen, en heeft zich reeds in 
l85o verpligt gezien haar kapitaal uit te breiden, lleeds nu is 
het haar gebleken, dat de huur der woningen kan berekend 
worden op te brengen 77o van het besteedde kapitaal: daarvan 
dient o7o tot uitkeering aan de aandeelhouders, 1 VaVo ^̂  ^Vo 
tot allossing van het kapitaal en 27o ^̂  ^VzVo onderhoud en 
het voldoen der lasten op de gebouwen rustende (1). 

N u scheen het ooi^enblik duur om ook elders in ons vaderland 
het voorbeeld dcr hoofdstad te volgen. — liet kwam den onder-
getcekenden iji het algenmen voor, dat dc Amstcrdamschc ver-
eeniging de zaak van de juiste zijde heeft aangegrepen, dat zij 
bij het bouwen den landaard en de gewoonten heeft geëerbiedigd, 
dat zij voorzigtig en op juiste berekeningen hare onderneming 
heeft gegrond. Zij hoopten en vertrouwden, dat weldra ook iu 
's Gravenhage, even als in Utrecht, de stem uit de hoofdstad 
weerklank vinden en ccne zustervereeniging i)i het leven roepen 
zoude. Toen echtcr tot heden deze hoop werd teleurgesteld, heb-
ben zij besloten het eerst te spreken, om, mogt het zijn, mannen 
vau meer kennis en ondervinding tot het in stand brengen ccncr 
bouwvereeniging op te wekken. 

De voorstellers komen dus tot U , alleen met dc vraag, of 
G i j , met het oog op de voorbeelden elders gegeven, genegen zijt 
mede te werken tot het daarstellen eener vereeniging, uitgaande 
van de beginselen hierboven aangeduid, welke zich een kapitaal 
vormen zal uit ajlosbare en rcntegecende aandeden inin /' 250 

( l ) IMen zie het lioofjsl Ixfïanrjnjk vcrsiaj^ der voreiMiifCuiC? behoeve tier 
arbcÏLlersklasse Ie Amslordam. Uilj;e{;ovcn bij I I . A. Trijlink , 1S53. 
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lader. Zoodni liet blijkt dat liiiii voorstel bijval vindt, stellen zij 

zich voor, de inschrijvers bijeen te roepen, ten einde eene Com-

missie te b(moemen lot het ontwerpen van een reglement, nadat 

de hoofdbeginselen, waarop de vereeniging rusten zal, in die bij-

eenkomst nader zullen zijn vastgesteld. 

Julke inschrijchuj hU)ft voorloopig, en kan ingetrokken woorden 

tot op den dag waarop het reglement vastgesteld cn de vereeni-

ging geconstitueerd zal zijn. iJe inschrijvers verbinden zich dus 

niet tegenover de ondergeteckenden, die slechts Uwe hulp inroepen 

tot oprigting der vereeniging; Uwe kennis der zaak zal welligt 

de vereeniging voor misslagen kunu'^u behoeden; de wisseling van 

denkbeelden op de bijeenkomst der inschrijvers zal misschien Uwe 

bezwaren oplossen; Uw naam op de lijst der inschrijvers zal 

wx'derom anderen tot medewerking opwekken. 

De ondergeteckenden zijn steeds bereid aan elk de hun bekende 

inlichtingen te geven over andere bouwvercenigingcn, over den 

grondslag der berekeningen, waarop de toezegging van allossing 

cn rente berust, enz. Zij wenschen van harte, dat hun voorstel 

bij vele onzer Stadgenooten medewerking moge vinden, doch al 

ware het, dat die uitslag thans niet verkregen werd, indien zij 

slechts door deze circulaire de algeineene aandacht op dit zoo be-

langrijk onderwerp konden vestigen, dan reeds zouden zij meencn 

eene aangename belooning voor hunne pogingen te vinden, — 

want zij zijn innig overtuigd, dat, welke ook de uitslag zij van 

hun voornonen, de tijd niet meer verre van afkan zijn, dat ook 

jVedcrland zich zal mogen beroemen op een tal van vereeuigingen 

als die, welke hier wordt aanbevolen. 

C. VAN BREUGEL. 

J . J . DE T.A D A S S K C O U R CAAN. 

I I . J . VAN DER IIEIM. 

11. G. C. L. JANSSENS. 

J . L. DE 15RUYN KOPS. 

HU LACH IX 

(Plaat 1.) 

jSleuwedlep, den October 1853. 

Ik heb de ccr, u hiernevens aan te bicden eene proeve tot be-

rekening van het vermogen van uitwaterende sluizen, gelegen aan 

zee of op benedenrivieren. 
We l verre, dat ik geloof, daardoor het ingewikkelde vraagstuk, 

dat ik mij voorstelde, opgelost te hebben, zoo meen ik alleen eene 

kleine schrede daartoe te hebben gedaan, en het is dan ook uit dat 

oogpunt, dat ik u verzoek, deze proeve te willen beschouwen. En 

dewijl elke poging, om daaromtrent cenig licht te geven , niet onnut 

mag heeten, zoo neem ik tevens do vrijheid, u te verzoeken, met 

nevensgaande proeve zoodanig te handelen, als u in het belang 

der wetenschap het meest nuttig zult oordeelen. 

J . STROOTMAN. 

li. K. Inst. l. 

Aan den Kaad van ISestuur 
van het Koninklijk instituut 

van Ingenieur.'9, 

PROEVE TOT BEPAT.ING VAN HET VERMOGEN VAN UITWATERINGS-

SLUIZEN , T.IGGENDE AAN ZEE OF OV BENEDEN-RIVIEREN. 

§ 1. Alhoewel men bij vele schrijvers formulen vindt opgege-

ven , waardoor men dc massa water kan berekenen, die binnen 

eene zekere tijdsruimte door eene sluis van gegevene afmetingen 

geloosd wordt, zoo heeft het steeds onze aandacht getrokken , dat 

geen enkele hunner iets zegt aangaande de wijziging , die zooda-

nige formule zou moeten ondergaan , indien men de afwisseling van 

eb en vloed in acht nam, of nog bovendien daarbij de daling van 

het binnenwater, gedurende den tijd der lozing, in rekening 

bragt. De eenige schrijver, die, voor zoover ons bekend is, dat 

onderwerp behandeld heeft, is de heer de Kanter (JFisknndige 

ver/iandeliug over dc bereJcening van 7 vermogen der vAticatcreude 
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sluizeti), doch daar hij vau CÖÜC stclliiig uitgaat, die vermoedelijk 

slechts in zeer enkele gevallen doorgaat (§ 18 zijner verhandeling 

en § 8 dezer proeve), zoo is de door hem gegevene formule nage-

noeg onbruikbaar. 

§ Om daartoe te kunnen geraken, dient men de wet te ken-

nen, waarnaar de eb daalt en de vloed rijst, alsmede de wet, die 

het binnenwater bij zijne daling en klinnning volgt, dat is, dc 

vergelijking van de kroiume lijnen, waardoor men deze ri jzingen 

daling kan voorstellen. 

^len behoeft daartoe alleen als abscissen de tijdsruimten, en als 

ordinaten de hoogten aan te nemen, die het water, op elk tijdstip, 

boven een aangenomen horizontaal vlak heeft. 

Men zou deze kronune lijnen gclijlijiien kuinien hecten. 

§ 3. Reeds vroeg schijnt men zich met het waarnemen dier 

kromme lijnen te hebben onledig gehouden, althans men vindt op 

eene kaart van üruf[uius (1) van het jaar 1733 reeds eene getij-

lijn van de haven van Goederecde, waarvan lig. 1 eene copie is. 

Bij von Wiebeking (tab. 31 en 41)) worden getijlijnen van de Noord-

zee opgegeven, door .1. Bolstra in 1 738—1741 waargenomen. Zie 

von AViebeking, Band, Seite 10(1 en volg. 

IJernoulli heeft verder ('2) bewezen (?), dat dc getijliju eene 

sinusoïde (lig. '2.) zal wezen, dat is eene kromme l i jn , waarvan 

de vergelijking is: 

y sin- X. 

Woltmann (3) geeft twee getijlijnen, vrwo van de Noordzee en 

— 

ééne van het ]»!, doch zegt niet, hoe men die verkregen heeft. 

De ingenieur (thans h.oofdingenieur) A. ('aland (4) deelt waar-

nemingen mede, waardoor men voor \Vestka])elle de gctijlijn zal 

kuinien zamenstellen ; deze is in lig. 2 , met de lijn van Bernoulli, 

voorleest el d. 

( I ) Geliteld : allcil Kijlniid AVeslvoorn of Gopdorec^dc mol de Dicplens rn 
Uonds-oinnus lol nnn den Ihx'k van }Io!l;mdl, vic. Vol{joiis ordor 

»>vnn lltiii Ldcl OrooL IMo^jcnchi, dc Uootcn SLUen van Uollaiidl en AN <̂ sl-
)> Vi ieslandl. (;enicclen, »«fcpcijU on oj) Voolnrjal in Kaarl bozuidon 
»Inil eïjUnidl in MaaiL 1729 on daar honoordon In <lc INiaanJon .lulij 1731 en 
»17:̂ *2 door den landinoUM- Niccd. Cruquius on vor voljjons in 'l koper door 
wDavid Coslor, on {;oIoUi'i l door Klaas Kondot. Aimo » 

Van hol vorscliijnsol, liior aanfjodnid dnor don naam van vindl mon 
ook nioUlinfT j;oniaakl door diï liooi oii MoU vw van l\oos, Waarnemituj der 
ijcUfeti aan de husten van Nederland (bi. 8. 10, 10, 37 on 38). 

Daaruit l>lijkl , dal do a!j(jer »»I' naspui zoowol bij don vlood als bij dn oh 
is waarfjononien , terwijl Cuniuius dien alleen bij iaaj; waler doet le voor-
schijn treden. 

{*!) Traité du flux cl du reflux de la mer. Ciiap. V , § H l , pa^je 170. Dit 
bewijs {jaaU zoo als men lator zal zien, zoer mank. 

(3) Ueijlrdge zur hydraulisclien Arc/iileclur, Uand, Soile 121, Tab. IH, 
Fi,-. 21. 

(4) Ycrhandeling over het nut der afgezaagde palenhoofden, onz. Bijlage C. 
Hol bevreemde ons, niets verder aanjaaiule deze waarnemingen in de ver-
liandelinj le lezen. 

Eindelijk wordeu door Al, J . Wolters (1) getijlijnen voor Duin-

kerken, Westkappelle, Terneuzen, Antwerpen, Termonde, Wettc-

ren, l lainme en Lokeren opgegeven. 

§ 4. Alct ecnigc zekerheid meent men te kunnen veronderstellen , 

dat al de hier opgenoemde getijlijnen op de volgende wijze zijn 

verkregen. 

Van het oogenblik van laag of hoog water af, heeft men de 

rijzing en daling des waters, b. v. van 15 tot 15 minuten, aan 

de peilschaal waargenomen. Op eene horizontale lijn A J ) , üg. 2 , 

die men veronderstelt overeen te komen met de hoogte van gewoon 

laagwater, neemt men vervolgens eenen afstand yL 11 willekeurig 

aan, en verdeelt dien in zoo vele gelijke deelen, als het gemid-

delde getij in de observatie-dagen kwartieren uurs bevat. (Door getij 

verstaat uien hier den t i jd , die er verloopt van laagwater tot het 

eerst volgende hoogwater). 

Uit deze deelpunten rigt men loodlijnen op , en zet daarop, van 

A B af, de door waarneming verkregenc hoogten uit. De onder-

scheidene punten a, b, c, d, c enz., door eene kromme lijn vereeni-

gende, zal men de gctijlijn erlangen. 

Neemt men deu stand des waters om de tien minuten waar, dan 

zal men AU moeten verdeelen in zoo veel gelijke deelen, als het 

getij een tijdsverloop vau 10 minuten bevat 

§ 5. l let is een vercischte, om, zoowel tijdens den vloed de 

ri jzing, als gedurende de eb de daling des waters waar te nemen, 

vermits men later zal zien (§ 7), dat de vorm van de vloedlijn niet 

gelijk en gelijkvormig is aan die van de eblijn. 

§ (i. l let is echter duidelijk, dat, hoe naauwkeurig men ook de 

Avaterhoogte op het oogctdilik der waarneming observeert, men on-

bekend is met den loop des waters in den t i jd , die er tusschen het 

doen van twee elkander opvolgende waarnemingen verloopt. 

Om de kromme lijn derhalve met dc meeste juistheid te erlangen, 

en tevens om, als het ware, elk oogenblik met zekerheid den stand 

des waters te kunnen aanwijzen, dient men een zich zelf registre-

rendeu getijmeter te bezitten. 

§ 7. Een voorbeeld daarvan in ons land (2) is de getijmeter, 

zamengesteld door den heer G. van der Sterr. opzigter van den 

waterstaat aan den Helder, afgebeeld en beschreven in de Verhan-

(1) Mémoire sur les marées et sur le mogen de diminuer les inondations de 
VEscaut^ dc la Lgs et de la Durme, iïruxelles , 1844. 

(2) Men nioenl iinniers te weten, dat de (ïolijmeler te Katwi jk , op 1)1. 12 
van de verhandelini; van de heercn IMoll en van Rees vermeld , niet meer 
bestaat. 

Men kan zonder overdrijvinfj verklaren , dat de fjetijmeier aan den Helder 
niel onderlievi{; is aan de {gebreken, aldaar op bl. 13 epjïCf;evon, 

Voor zoover ons bekend is, bestaa'n cr te Clierbour{; in Frankrijk en Ic 
Arcbansclsk in Uuslaml dergelijke marêomètres als aan den Helder. 
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delinrjeic van het Koninklijk Instituut van LmjeuLenrs, —lö^S, 

bladzijde 51. 

Die getijmeter geeft alzoo aaneengeschakelde kromme lijnen, en 
wel op dc helft der ware grootte, die alle kleine bewegingen des 
waters naauwkeurig aanwijzen. Uit de aldaar gegevene teekeningen 
van eenige dier getijlijnen, en onder meer uit fig. 3, zijnde eene 
kopie van de getijlijn van den October 1 cS5o,"ons goedgunstig 
door den heer van der Sterr afgestaan, blijkt in'et alleen de gevoe-
ligheid van het werktuig, maar ook, dat de vloedlijn niet gelijk 
en gelijkvormig is aan de eblijn (1), alsmede, dat er zeer tegen-
strijdige bewegingen in het water plaats grijpen (2). 

<S. De kronnne lijn, door J3ernoulli aangegeven, is niet op alle 
plaatsen toepasselijk, getuigen de getijlijnen van het Marsdiep, en 
hare vergelijking kan dus in de j)raktijk niet baten. Hehalve 
dat de vorm tlier lijnen niet o]) dien der sinusoïde gelijkt, 
sluit de vergelijking dezer laatste de voorwaarde in zich, dat de 
ti jd, waarin het water van laagwater tot de vloedhoogte rijst, 
gelijk zij aan dien, waarin het van hoogwater tot de ebhoogte 
daalt. De enkele beschouwing van de afgebeelde getijlijnen cn dc 

i 

(1) DaaruU vol^jt alzoo, dal la Place verkeerd deed» door le bepalen, dat 
nieu , om lua juiste oo{jeïil>lilv v.in hoo^j- ol' la:»j;waU'r le verkrijj;eii » het 
midden sleelUs behoeft le ueuieu liissclieti de lijdslippen , waarop oiiueveer ^ 
uur voor en na hoo/f- of laagwater, het wal<M' even Iioo{; aan de peilschaal 
leekenl. Zie von M iehekiji.'j, P««̂  JJand , S. 113. nool. 

Dal , zoo hel scliijnl, Iani;s (hi };eheele Noord/ee de l i jd , waarin liet water 
lot de vloedhooijU? rijst, sleelUs ^ lol 7j is van dien , waarin zniks weder 
tol lie laa|;le der el) <laaU , hlijkl mede uil bl. 10 en der (jenoenide ver-
handt'lin/; der heeien Moll en van Uees , alsook nader uil bijlade C van «het 
»iverslaif van de tloor het besUuu- der slad Amsterdam benoemde con)missie lot 
»onderzoek naar cĥ  mo,'gelijkheid , onï door het smalle (jedeelte varj Holland 
»een kanaal, [jeschikl voor de ijroole scheepvaart en eene vedi{;e haven aan 
»le » 

(2) I\len schrijft, onzes inziens, de vezelvorini[;e (gedaante van deze lijnen 
len onrejte aan den jjoirslajj (oe. Vooreerst {jeschieden (zie {;enoem(ic ver-
handelin(fen) dc waarneminijen in een pu l , di»̂  hirniendijks is [jeplaatsl, en 
waarin liet waler, door mitldel van een ijzeren r iool , evtMi hooj; als in het 
Marsdiep oprijsl. Ten aiuiere ilnren die bewe^finiyen le lan^; (sommi[;e zelfs 
een uur) , dan dal men zou kunnen veionderstellen , dat een {;olf zoo lan{j 
zou aanhouden. 

Zie ook over dusdani[;e storiïïfjen bl. 40 van de uiecr(;enoeinde verhande-
linjï der heeren IMoll en van IVees. 

De Uussische kolonel (Ier {;enie, ])aron von Tiesenbausen . die den 14''®» Oc-
lol>er ISo'.i den ffelijmelei- van den heer van der Slerr bezi|;ti»;de , verhaalde 
ons, dat de vloedlijn le Archan^'jelsk een zeer vreemd verschijnsel ter beschou-
wing; aanbood. \\ aruieei- namelijk tie vloed aldaar lot de helft is opfjeloopen, 
behoüdl het water onj^eveer 3 uren dezelfde walerpasse hoo,';le , om dan de 
verdere rijzinff te volbi eufjen. INlen wist niet aan welke oorzaak dat verschijnsel 
was toe te schi ijven. Naar ojis inzien zou men dit kunnen verklaren door aan 
te nemen, da l , wanneer de vloed Ier halver hoojjle was op(jeloopen, het 
waler alsdan op ééns eene uil^jeslreklc vlakte (b. v. de uilerwaarden eener 
rivier of een vlak strand) tot eene zeer oerinj;e hooj;le inundeeide, waarloc 
wel eene {;roole tijdsruimte cn eene massa waler vereischt word l , doch hel- f 
welk slechts mei een zeer (jeringen was des walerspie(;els gepaard gaal. 

inhoud der aangehaalde plaatsen in de Verhandeling der heeren 
Moll en van ilees, enz. doet zien, dat zulks niet overal plaats 
vindt, en alzoo de sinusoïde niet voor alle plaatsen geldt. 

§ iK Uit eene beschouwing van een aantal, ja zelfs van enkele 
van die lijnen, of van de opgegevene gemiddelden , ontwaart men , dat 
het eene onmogelijkheid mag genoemd worden, eene vergelijking 
(§ 2) daarvan op te maken. 

i\l.aar voor ons doel is het trouwens onnoodig eene juiste 
vergelijking van de geheele kromme lijn te bezitten, dewijl wij 
alleen te doen hebben met dat gedeelte, hetwelk ter wederzijde van het 
laagwater of ebbepunt is gelegen, en dat wij suatielijn zullen heeten. 

§ 10. XVanneer men nu , gedurende geruimeu t i jd , door middel 
van een zich zelf registrereiulen getijmeter, eene menigte kromme 
lijnen heeft verzamehl, kan men, vrij naauwkeurig, door meting, van 
elk getij bepalen , de rijzing van den vloed na de eerste, tweede, derde 
en volgende uren na laagwater, alle boven een zelfde waterpas vlak 
gerekend; uit al de overeenkomstige hoogten kan men een gemiddelde 
nemen, en daarmede eene gemiddelde getijlijn construeren , loopendc 
over het tijdvak, waarin al de oorspronkelijke lijnen zijn geobserveerd. 

Op dergelijke wijze zijn de gemiddelden voor het Marsdiep 
(zie genoemde Verhandelingen) gevonden. 

^ 11. Uit de beschouwing van dc in § 3 opgegevene lijnen zal 
men zien , dat de in § bedoelde suatielijn zeer nabij den vorm heeft 
van eene parabool, terwijl de suatielijnen voor den Helder en, zoo 
het schijnt, van andere plaatsen, waar weinig verschil tusschen eb 
en vloed is, nagenoeg regte lijnen zi jn, althans voor onze redenering 
als zoodanig kunnen beschouwd worden. 

Het zij eens voor al aangemerkt, dat, zooals ook uit het in § 20 
genomene voorbeeld is op te maken, het bepalen der getijlijn aan 
het berekenen van dc wijdte der sluis moet voorafgaan. 

§ 12. Tot dus verre hebben wij enkel gehandeld over de wet, 
die het buitenwater bij zijne rijzing en daling volgde. Er blijft ons 
nu nog over, iets tc zeggen over de \vijze van daling en klimming, 
dic het binnenwater volgt, gedurende het lozen eener sluis. 

Op het oogenblik dat de lozing begint, zal het binnenwater aan-
vangen te dalen, en in die beweging het buitenwater volgen. 

Heeft dit zijn laagste punt bereikt, dan zal ook het binnenwater 
ophouden tc dalen, en daarna weder, vrij eenparig , met het buiten-
water oprijzen, tot dat zich de sluisdeuren sluiten. 

Zonder dus veel van dc waarheid af te wijken, zal men aan de 
getijlijn des binnenwaters eene gedaante mogen toekennen, die ge-
lijkvormig is met dic van het buitenwater, zoolang namelijk de 
lozing duurt. 

Dewijl echter de getijlijn des binnenwaters, uit den aard der zaak, 

vermoetlelijk zeer llaauw^ zou zijn (deze getijlijn des binnenwaters zal 

alleen in de onmiddellijke nabijheid der sluis zijn waar te nemen. 



58 

daar op ieder ander punt des boezems alleen eene zakking des waters 
zal plaats hebben, die na de sluiting der sluisdeuren, of, juister 
nog, nadat de boezem weder eene waterpasse hoogte heeft aange-
uom'en, in eene zeer langzame rijzing door deu gewonen toevoer 
naar den boezem zal overgaan), zoo zullen wij die buiten reke-
ning laten, en alzoo aannemen, dat het l)innenAvater standvastig 
blijft. ]\let andere woorden, wij nemen dan, ten opzigte van de 
nitgeloosde massa, eenen onbeperkten toevoer aan. 

§ 13. Zij V S , Hg. 4 , eene sluis (1), en laat V C de hoogte 
van den vloed, KA die van de eb eu JIJ) die van het binnen-
of polderwater zijn, terwijl S de bovenkant van den slagbalk is. 
Stel Jj Ji n r /•, J'j S = s, en de wijdte der sluis = w. 

AVanneer dan het vloedwater (J tot Jj D gedaald is, begint 
de lozing der sluis; deze duurt niet alleen voort, tot dat het bui-
tenwater den ebbestand yl JJ heeft bereikt, maar ook tijdens het 
daarop volgend rijzen van dat water, van de eb /s'tot eene hoogte 
gelijk aan of iets lager dan JIJ) . Gedurende al den t i jd, dat de 
sluis loost, kan men deze derhalve als een onvolkomen overlaat 
beschouwen. 

J)e uitvloeijing van water door zulke overlaten wordt, bij stand-
vastige waterspiegels, berekend door dc formule 

M = ^ (I 11 + 6 V H { ' ) 

t' p X 

uit welke beide vergelijkingen men trekt: 

'r^: r- — k\x 

alzoo 

: . (11) 

r>lecf nu , na vcrlooj) van die t seconden, de buitenwaterstand 

F ii standvastig dezelfde hoogte behouden, dan zou men, om M te 

vinden, in (1) b door 20, 11 door k—x en k door s x moeten 

vervangen; dit geeft: 

J\[ ^k-^s + lx^wx/ (k—x) (ITI) 

(Delprat, Jlyärüdfjnawica § 55, cn Eytelwein: Jlandbuck der 

Mechanik und Hydraulik, Leipzig, 1823, § 13*J.) 

Daarin is: 
Al dc hoeveelheid water, die in ecnc seconde uitvloeit; 

een standvastige coëllicieut (in Delprat, Jlgdrodynamica = 

71 2/7 = 2.74b5); 

b de breedte van den overlaat; 

h de hooi^te van het buitenwater boven dc kruin van den over-

laat en 11 de hoogte van het binnen- of poldcrwater boven het 

buitenwater. 
AVij onderstellen nu , dat deze formule voor alle mogelijke standen 

des waterspiegels bruikbaar is en dus ook, bij veranderlijke water-
spiegels, voor elk oneindig klein tijddeeltje l geldt. 

Nog nemen wij aan, dat de waterspiegel ï> D in den bekenden 
tijd van 'J' seconden tot de laagte van de eb of A J\ daalt. 

Laat nu die waters])iegel, ten tijde van onze bcschouw^ing, in ^ 
seconden tot F i l gedaald zijn, cn stellen wij / ' r r .r, dan heeft 
men, als men aan de suatielijn den vorm eener parabool toekent, 

'^' — pk, 

cn ook tevens 

voor de hoeveelheid in eene seconde geloosd water. Dewijl echter 
de waterspiegel F U bestendig daalt, zoo mag men deze formule 
(111) slechts toepassen, om de oneindig kleine hoeycelheid water 
te berekenen, die uitvloeit gedurende het oneindig kleine tijd-
deeltje 'ijl, dat op de eerst verloopene t seconden volgt; die on-
eindig kleine lioeveellicid wordt alzoo uitgedrukt door: 

cr. w + Ä (IV) 

Deze hoeveelheid is blijkbaar eene diilercTitiaal van dc lioevecl-

heid, die gedurende den 'tijd t uitvloeit en waarnaar gezoclit wordt. 

Die geviaagde lioeveclheid V noemende, hebben wij alzoo 

— xio-^ t\%k-\-s-^lx^/ 

of, x z z z ^ ^ h substituerende en herleidende, 

Alzoo: 

(VI ) 

aio{2k + 

3 T 
-f-

(1) >Vij l>csclioiiwrii hier uitsluitend die uilwateringssluizen, welker deuren 
zich enkel en alleen door den druk des waters openeu en sluiten. 

[ r- ̂  11/ ( T ' — r ) . . . (VI1) 
i ^ J 

Nu is (1) 

t y {T^—t^) = i t v-/ ( T ^ — + i T« Boog sin + C 

'en J > t i / C P - ^ ^ ) = M 2 ^ ' - T « ) ^ / ( T ^ - ^ ' ) 4-

-{- i T^ Boog sin + C^ 

Deze integralen moeten genomen worden tusschen de grenzen 

t — 0 cn gevende 

( l ) Ons meadUL tle heer J . van der Toorn , aspiranliiifjeniour van den 
watcrslaat, die een zeer werkzaam aandeel in de hewerkinj; dezer proeve 
had lieeft'de (joedlieid gehad de waarde dezer inU^jrralen te bepalen. 
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f s t 1/ ( T » — = I T» boog sin 1 = r 

cn f L ^ ' S t ( T ^ — = J T ' boog sin 1 = ^ 

Derhalve M'ordt (VIT) 

^ — ^^^aio'l k-^ k (V l l l ) 
of T (O.öbU k + 0.785 s) k ( I X ) 

§ l i . Om nu dc liocveelhcid water tc berekenen, die uitloost 
gedurende den t i jd , dat het buitenwater van den c b b e s t a n d a f 

zoo hoog rijst, tot dat de slijisdeuren zich sluiten, volgt men 
denzelfdcn wei;. 

Daar (§ 7) de vloedlijn zelden gelijk en gelijkvormig met de 
eblijn is , zoo noeme man T^ den t i jd, waarin het buitenwater rijst 
van de ebbe af tot eene hoogte, iets lager dan (want was de 
hoogte van liet polderwater niet, bij gewone omstandigheden, 
hetzij veel, hetzij weinig, gedaald, dan zou men van de ongenoeg-
zaamheid van de oj^ening der sluis een voldingend bewijs hebben). 
IMoemen wij dat verschil in hoogte van het polderwaler, voor en 
na de lozing dan heeft men weder 

T^^ zz: {/c—l) 
en 

— p X 

alzoo 

: — / c — w a a r u i t x 
^ O 

Het is derhalve duidelijk, dat men, in de fonnulen (111) tot 
en met ( V l l l ) , voor k slechts k — l , cn voor T , T' behoeft tc 
stellen, om de hier bedoelde massa V ' te vinden. J)it g.ceft: 

V ' = V> 'V' rr ^ f7.—?\ -1- .t ..) - //• » ( X ) i-V T' 77 j 3 (k—/) -1- 4 A- j , . {k—f) 

Zoodat in een gcheelen sluisgang, dat is , van het oogenblik 
af, dat de sluisdeuren zich openen, tot dat zij zich weder sluiten, 
eene massa Avater uitvloeit, voorgesteld door 

V-f-V' {3/c+4s) x'k (3 (>t—/)+4s) v {k—l) \ 

( X I ) 
§ 15. Beze massa water wordt grooter, naarmate l kleijier 

wordt. .Dewijl in dc praktijk l vermoedelijk veelal klein ten 
opzigte van k zal z i jn , zoo zoude men, zonder groote onnaauw-
keurighcid, in (XT) / O inogeii stellen, eene onderstelling die 
alleen bij onverhoopten en buitengewonen toevoer volkomen juist 
zal kunnen zijn. Zoodat men zou erlangen 

V + V ' = ^ TT (T -f- T') (3 + 4 s) v k . . . (XTT) 

Stelt men hierin <5 rrr O, dan vindt men voor de hoeveelheid 
water, lozende door eene sluis, waarvan de slagdrempel even lioog 
als het laagwater l ig t . 

-il 

V V^ //ÖT k TT (T + T ^ X k = ^ V^' 
( X l l l ) 

§ 10. Noemen wij M ' de hoeveelheid water, die gedurende den 

bekenden tijd T + T' gemiddeld in iedere seconde uitvloeit, 

dan is , volgens (X11), 

M^ = (0.581) k + 0.785 s) ^Z k , , . ( X I V ) 

v;elke formule nu niet mag gebruikt worden, om eeji (jedeelte 

der uitvloeijing te berekenen. 

Stellen wij ons voor, eenen gemiddelden stand voor het buiten-

water te vinden, zoodat de formule (1) op dien waterstand, als 

standoastig toegepast, gedurende den tijd T dezelfde hoeveelheid 

V zou geven, die wij boven gevonden hebben, dan zouden wij 

daartoe de waarde van E F z = . x moeten berekenen, door ( l i l ) en 

( V l l l ) aan elkander gelijk te stellen, dat is 

( I + , + X , . ) ^ ( ^—^r ) = - ̂  1/ k 

l^it geeft, na herleiding, de vergelijking: 

.t' + 3 a;« (2 5 + X-) -h 3 ^ .r (3 .r + 2 k) — k (2 /c 4- 3 .v)» — 

Zoolang men aan k cn s geene getallenw^aardcn toekent, is x 

hieruit niet volkomen juist te bepalen. 
Stelt men echter, dat die gezochte gemiddelde stand van het 

buitenwater gelegen is juist in het midden tusschen l U ) en A F , 

dan moet men in ( l ) substitueren: 

\\ — k, k — s \ k cn b — w, 

w^aardoor men vindt 

— oi w (0.589 k -f. 0.707 s) yk . . . . ( X V ) 

hetwelk vrij na overeenkomt met (X IV ) . 

Om alzoo de hoeveelheid water te vinden, die door cenc sluis 

loost, wavnieer de suatielijn den vorm heeft van eene parabool, 

heeft men alleen de formule ( i ) toe te passen op eenen water-

stand, die juist midden tusschen de hoogte van het binnen- of 

polderwatcr en de eb is gelegen, en de dan te erlangen hoeveel-

heid te vermenigvuldigen met den tijd der lozing, in seconden 

uitgedrukt. 

§ 17. i l ad men verondersteld, dat het buitenwater daalde in 

evenredigheid van den t i jd , zoodat dc suatielijn geene parabool, 

maar eene regte lijn (§ 11) zou voorstellen, dan had men ge-

vonden voor (LI) 

X L A 

cn voor ( V l l l ) en (X ) 



en {l^k /c 

en alzoo voor ( X l l ) 

V -t- V' r = ^ (T + T') k i V k 

J)crlialve wordt voor dit geval 

^ ^ ' = 10 (O.äSo k -{- 0.(')(;7 s) I k . 
'j' -h '1 . ( XVJ ) 

])e gemiddelde buiteiiwaterstand, waarop men dan de formule 

( I) zou Uioeten toepassen, om dezelfde uitkomst te erlangen als 

( W ' l ) zou geven, wordt dan gevonden n r § k , terwijl d ie, 

voor eene parabool als suatielijn, boven g«vonden is i k. 

§ IS . iJe slagdrempels van sommige uitwateringssluizen, althans 

iu Zeeland, liggen boven het laagwater; voor zulke sluizen kan 

men de formulen ( X l l ) , (XLV) of ( X V I ) niet gebruiken. 

Laat A'iS', lig. o , zoodanige sluis voorstellen, en zij weder VC 

de hoogte van den vloed , EA die vau de eb, BD die van het 

polderwater en S de bovenkant des slagdrempels. 

Stel Jik] — k, £S — s en dc wijdte der sluis — 

dan is JiS — k — s. 

De massa water, die uitstroomt, tot dat het buitenwater tot iS/'is 

gedaald, wordt door (X I I I ) , als Juen Jiamelijk aan dc suatielijn 

weder den i)aroboolvorm toekent, gevonden te ziju 

y = + ( X V I J ) 

waarin 'l\ en respectievelijk de tijden voorstellen, waarin het 

water van U f) tot C^F daalt en later weder vandaar tot rijst. 

YjV blijft dus nu alleen over de massa water te berekenen, die 

uitvloeit gedurende den t i jd, dat de buiten waterspiegel van F S 

daalt tot dc eb of AJ'j\ De sluis werkt dan als een 6'over-

laat en de fornnde voor de lozing door zulk cenen overlaat is 

(Delprat, Hydrodynamica, § 51 ) : 

— s)\/{k — s) ( X V I I I ) 

Zoo als bekend is , heeft de afstand, waarop de buitenwaterstaud 

beneden den slagdremj)el, of de kruin van den overlaat, l ig t , 

geen invloed op de massa uitvloeijend water; men heeft derhalve 

( X V I I I ) slechts te vermenigvuldigen met den t i jd , die er ver-

loopt tusschen de oogcnblikkcn, dat het buitenwater, voor en na 

laagwater, dezelfde hoogte als dc slagbalk heeft bereikt. 

Noemen wij dien tijd T , / , , dan wordt dic massa 

V^ r = I ^ T , , , {k —s)x/{k — s) . . . . . ( X I X ) 

Dc gcheclc uitgeloosde massa is dus de som van (XAMl) en ( X I X ) 

of V + V^ zir k ;r H- T , ^ ^k-^^ T , , } y {k-s) 

Voor eene zelfde gctijlijn is alzoo T H- T' T, + T , , + 

§ l iL "W îj zouden nu nog formulen moeten zoeken, waarin ook de 

veranderlijke stand des binnen- of poldcrwaters was in aanmerking 

genomen. 
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()fschoon dit ini wel gecne groote bezwaren zou opleveren, zoo 

merken wij echter op , dat (§ 15) de verlaging van den binnen-

waterstand meestentijds gering is, en dat men dieJitengevolge 

geen groote onnaauwkeurigheid begaat, door den binnenwater-

stand als standvastig te beschouwen (vergelijk het slot van §12 ) . 

Xog merken wij op , dat uit de formulen (X I ) tot cn met (X V I ) 

volgt, dat het veelal voordecliger zal z i jn , om w of dc wijdte der 

sluis, dan .v, dat is de diepte des slagbalks, te vergrooten , terwijl 

bovendien het eerste gewoonlijk minder kostbaar zal zijn. Tlaatse-

lijkc omstandigheden treden evenwel op den voorgrond, om de 

keuze daartusschcn te bepalen. Hierbij is echter aangenomen ecu 

onvolkomen overlaat of dat de slagdrcjupel beneden den laagten 

waterstand l ig t , terwijl het aiulers juist omgekeerd zoude zijn. 

Bij deze beschouwing is echter ondersteld, dat bij de verwijding 

der sluis de toestrooming nog even onverhinderd kan plaats heb-

ben , bij voorbeeld als er een zeer rnijne binnenboezem achter de sluis 

l igt , daar anders bij eene te geringe capaciteit van het tocvoerkanaal 

ccne verwijding niet veel zou baten, en er een zeer groot en voor 

de lozing schadelijk verval in dit kanaal zoude ontstaan. 

§ 20. Älet behuli) der gevonden formulen kan de volgende vraag 

beantwoord worden: 

tf Hen polder van zekere grootte, waarvan de laagstgelegene landen 

/"0.«'50 beneden hoogwater l iggen, moet een waterstand erlangen, 

// die minstens 50 duim daarbeneden, ei\ dus 1 el onder hoogwater, is. 

//Door zware regens als andcrszitis, kan dit peil in weinig tijds 

//70 duim worden verhoogd, welke overlast van water, om geen 

//nadeel aan den landbouw te veroorzaken, iu éénen sluisgang 

//moet kunnen in'tlozen. 
//Men vraagt de wijdte der uitwateringssluis te berekenen, 

//wetende dat de rijzing en daling des waters, volgens de in 

//§ 11 aangenomenc zoodanig plaats heeft, dat de sluis van 

//vloeden uur , en van ebben 2 uur kan lozen, alsmede dat de 

^suatieli jn, of het gedeelte der gctijlijn tusschen deze twee punten 

van opening cn sluiting der sluis gelegen , eene parabool voorstelt. 

//Verder dat het verschil van hoog-cn laagwater bedraagt; 

x/dat de slagbalk 4*'I.10 onder hooü:water moet lii^i^en, en dat de 
O CJ C O ' 

'/oppervlakte van dc waterleidingen, kreekcn, lage landen, enz. op 

//het aangenomenc peil, 2o bunders bedraagt.// 
De oppervlakte van waterleidingen , eir/.. is . . 230 000 vierk. el 

het waterbezwaar 0.7 cl 

l ( ; i 000 tecrl. el 

Voor toezakking van de hooge lauden tijdens de 

lozing, nemen wij 50 pet. of 80 500 // // 

Zoodat het totaal te lozen water bedraau't. . 241 500 // i/ 
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Veidor is a — n , '1 g ~ 2.74r>5; T ::=: 72()(), 

2700 seconclcn , ulzoo T -f. T' — ll!K)(); cn '1" 

2''.5<i en ^ — 0«).54 ; dcilial ve (3 kz=A s) y /,• = r 15.744. 
• • t . t i . - ' 

L)c wijdte der sluis wordt uit ( X l l ) gevonden 

ï r> M 
70 

u TT (T -f- T'; (3 /c -h 47) IX k -

welke wijdte nu do vrije openhiQ vari tciUozlng moot Gchrn^ki 

men dus tot het sluiten der sluis twee, van tijwachters voor-

ziene, j)untdeuren, dan dienen de voorharren (als de deuren zoo 

ver geopend z i jn , dat de tijwachters tegen de kasmuren leunen) 

vau elkander verwijderd te zijn. 

licne dergelijke berekon'ng heeft men te doen, als er is be-

paald, dat de slagdrem])el Ooven laagwatcr moest gelegd worden; 

men heeft dan de formule ( X X ) te gebruiken. 

1. STROOTMAN. 

L. K. Inst. ï. 

B I J L A G E X . 

Alkmaar, den October .1853. 

Ter voldoeniïig aan het in de notulen der vergadering van den 

12dcn ^Ypril dezes jaars tc kennen gegeven verlangen, heb ik de 

eer hierbij aan het koninkli jk Instituut van ingenienrs aan te 

bieden, twee teckeningcn met bijbehoorende beschrijving van den 

zelfregistrerenden windwijzer cn winddrukmeter, door liet lid C. van 

der iSterr bij deszelfs woning te Helder daargesteld. 

I k hoop dat ook deze stukken in dc Ver/Landelbujen van het 
Tnstituut zullen o])genomen M'orden. 

Met verschuldigde hoogachting tecken ik mi j , 

UWEd.Gcstr . dienstw. dienaar, 

V. J . 11. HAYWARD, 

L. K. Insl. I. 
Aan den Uaad van liestuur 

van het Koninklijk Instituut 
van Jnrjenieurs, tc 

's Gravenhage. 

I O 

B I . I LAGL X I 

Deltt, 7 Xovend). 53. 

lloogEdclGcstrengc lieer ! 

Ik neem bij deze de vrijheid U 1 loogEdelGcstr. toe te zenden 

ccniire monsters Glas uit de fabriek der heeren 1. Hartley & C''., Cv - ^ 

tc Sunderland, benevens eenige glazen dakpani\cn; tevens de vrij-

heid nemende eenige brochures met i)rijscouranten en monsters er 

bij tc voegen, voor die lleeren, welke nog geoie van ]nij mogten 

ontvangen hebben. Aangenaam zal het mij zijn te mogen vernemen, 

dat op de te houden vergadering van Heeren Ingcniciu's gunstig 

over dit (ilas gehandeld is , als zijnde hetzelve, een artikel, wat ccno 

voorname plaats in de Bouwkunde bekleed. 

j\lij overtuigd houdende dat het hoofddoel der Veree])iging is 

om eene algemeene bekendheid aan nuttige artikelen den Bouwkunde 

betreHendo te geven, zoo kende ik geene betere gclcgcïdieid , dan 

dit Glas op deze vergadering te c.>:i)osercn, cn vertrouw er meerder 

belangstelling zal bestaaji, voor dit artikel, dan bij de Tentoonstelling 

van Bouwmaterialen, waar ik te vergeefs getracht heb, hetzelve met 

nog meerdere artikelen ten toon te stellen. 

I k heb de eer met ware lioogachting te zijn 
IIoo^'EdéKj! est renege Heer 

O O 
Ul lEdGcstr . l)w. Dienaar 

IJ oog J'^dclGcstr engen lieer 
van Meurs 

Luitenant Kolonel 
Delft 

AV lloVKN' 

B I J L A G E X I L 

Delft , 8 November 1853. 

HoogEdelGestrenge Heeren ! 

I k neem hierbij de vrijheid, aan U HEdGcstrenge voorteleggen 

eenige monsters Glas uit de fabriek der heeren 1. Hartley & C"., 

te Sunderland, met verzoek dezelve ter beoordeeling aan Heeren 

Ingenieurs overteleggen. 

! 
I 

i 



Ik voeg luerhij eenige prijscouranten benevens doosjes met 
monsters, voor die Jleeren, welke nog geen van mij ontvaniren 
hebben. ' ^ 

Met ware hoogachting heb ik de eer te zijn 

1 loog KdelGestrenge 1 leeren 

Aan de Haad vati Commissie 
van /iet honinhlijU instituut 
van hifjenieurs 

helft 

IJ l lEdGestr l)\v Dienaar 

W' ilüVKX 

J U J 1 . A ( M ! ] X i l l . 

h'onin klijk 1 n s t ii u u t 
van IiKjenieurs, 

'sGravenhage, den 11«'««» November 1853 

De door n aan ons medelid den heer luitenant-kolonel van Meurs 
gezoiulen monsters gla«, van de heeren J . Hartley & G ^ , te 
Sunderland, zijn met de daarbij overgelegde afbeeldingen, in onze 
vergadering van deii Ŝ ^̂ '» dezer ter tafel gebragt, en met veel 
belangstelling door de aanwezige leden bezigtigd. 

Zeer gaarne voldoen wij aan uwen wensch, om aan dit zeer fraai 
fabrikaat de bekendheid te geven, waartoe de gedrukte notulen 
onzer vergaderingen de gelegenheid aanbieden. 

l)e brochures en monsters, met prijscouranten, zijn onder dc 
aanwezige leden verdeeld geworden. 

X^amens den raad van bestuur, 

¥. W . GONMIAD, 

Pr psitlent» 

WSTAÏITNG , 

Sekretaris. 

Aan den Keer IT'". Hoven, 
tc Delft. 

•h 

B I J L A G E A l V 

(Plaat 11, lig. 1 en 2.) 

DE El.EKTKO-CJJIKMlSCnE SOU UIJFTOESTEI. VüOU OE TELEGIIAFKX 

IN UOSTENMilJK , DOOlt DEN TE I.EH IIA AF-UniECTE ITll 

D .̂ WlEllEEM (JINTE. 

Hoe vernuftig de zamenstelling van den schrijftelegraaf van 

^lorse ook zi j , zoo moet men toch op grond van de ondervinding 

erkennen, dat de bruikbaarheid zeer verminderd wordt door de 

moeijclijke regeling van het daarbij ^^ebezigde relais en de onzekere 

werking van dien toestel. 

Iedere vcraiiderini^ toch van den in den a'cleiddraad circulerenden 

stroom vereischt eene daarmede overeenstemmende regeling vaii 

den stand van het anker aan het relais, en dewijl bij zeer uit-

gestrekte telegraiische lijnen de sterkte van den stroom, ten ge-

volge van de verschillende van buiten werkende oorzaken zeer dikwijls 

verandert, zoo moet men, om duidelijke teekens op den toestel te 

verkrijgen, ook den afstand tusschen het anker en den elektromag-

neet van het relais voortdurend overeenkomstig de sterkte van den 

stroom regelen, waardoor niet alleen de gcmeejischap uiterst moei-

jelijk wordt maar daarbij ook veel tijd verloren gaat. 

Eovendien heeft het relais nog dit nadeel, dat het een grooten 

wederstand in den draad brengt, die tics te aaiizieidijker wordt, hoe 

meer toestellen men o]) eene telegraiische liiu'e heeft, zoodat men , 

om daaraan te gemoet te komen, ook een grooter aantal galva-

nische batterijen noodig heeft, welker aanschallhig en onderhoud 

aanzicidijke kosten veroorzaakt; gevolgelijk is de toestel, van deze 

zijde beschouwd, volstrekt niet zuinig te noemen. Een ander iiadeel 

is , dat bij uitgestrekte telegraiische lijiien de tegenstand, door het 

vermeerderen (Ier relais, zoodanig toeneemt, dat buiten zekere 

grenzen niet meer regtstreeks kan worden gecorrespondeerd, eu 

men de berigtcn op nieuw moet overseinen, waardoor weder nieu\vc 

bezwaren zijn te overwinnen. 

Om deze, de dienst van den telegraaf zoo zeer belemmerende, 

nadeelen weg te nemen, is er geen ander middel, dan het relais 

geheel weg te laten, en daarvoor (ien ander niet minder gevoelig, 

maar eenvoudiger en zekerder middel in de plaats te stellen. Jk 

heb daarom, met het relais tevens dc elektromagneten bij de schrijf-

toestellen volgens Morse weggelaten, en in plaats van het elektro-

magnetische, het elektrochemische beginsel aangenomen, om dc 
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thans gebruikelijke telegralisclie teekeus te vormen. Daarom werden 
ook van den toestel van j\lorse alleen de twee rollen en de daartoe 
behoorende tandraderen ter beweging van de papierstrook behouden, 
en daardoor de toestel tot zijn eenvoudigste vorm teruggebragt. 
In plaats van den hefboom, die door middel van twee elektromag-
neten in beweging wordt gezet, en waardoor de schrijfstift met de 
pajjier strook in aanraking komt en de telegrafische teekens daarop 
gedrukt worden, gebruik i k , om die teekens voort te brengen, 
eene üjne metalen stift van koper, messing, staal of ijzer, welke 
in eene sehuinsehe rigting aan een arm is vastgemaakt, en een 
lialf-rond stuk metaal, waarover de papierstrook voortbeweegt, 
bijna aanraakt en daartegen drukt , wanneer de papierstrook tus-
schen de stift en stuk metaal wordt voortgetrokken. 

JJe stift ia met een schroefdraad voorzien, en kan in den arm 
voor- of achterwaarts geschroefd worden, waardoor men haar zoo 
nabij het stuk metaal kan brengen, als men noodig oordeelt. Om 
echter ook de schuinsche rigting der stift behoorlijk te regelen, is 
de arm zoo ingerigt, dat men dien kan draaijen en daarbij eene 
stelsclu'oef aangebragt, door welke de rigting van de schrijfstift en 
hare drukking tegen het stuk metaal snel gewijzigd kan'worden. 
Hierdoor Jieeft men de stand van de stift volkomen in zijne magt, 
en dit is dan ook de eenige regeling, die deze toestel noodig 
heeft. Is de stand van de stift goed geregeld, hetgeen met weinig 
moeite geschiedt, dan behoeft men gedurende een geruimen tijd 
daaraan niets te veranderen. 

Wanneer men nu den toestel aan de eene zijde met de stift, 
aan de andere zijde met het stuk metaal in de keten plaatst, zoo 
zal de elektrische sti oom uit de stilt in het metaal kunnen over» 
gaan, en omgekeerd, en derhalve ongehinderd kunnen rondloopen, 
w îjl er eene belioorlijke metallieke aanraking bestaat. Zoodra ecliter 
de papierstrook tusschen de stift en het metaal doorgaat, bewerkt 
dit papier, zoo lang het droog is, eene storing in den omloop van 
den elektrischen stroom. J^aarom moet men zorgen dat het papier 
een geschikte geleider wordt voor de elektriciteit: men neemt 
daartoe ongelijmd papier, en maakt de strook, kort voor dat zij 
tusschen de stift en het stuk metaal komt, geheel nat. 

ik heb daartoe zeer digt bij de stift een bakje geplaatst, dat met 
het jiader te beschrijven vocht is gevuld, en in welks deksel zich 
een glad afgesneden sponsje bevindt, dat tegen de voorbijschuivende 
papierstrook, door middel van een klein rolletje, zacht wordt ge-
drukt, en ze geheel bevochtigt. keus der vloeistof, die men 
gebruikt, is niet onverschillig, omdat daarvan de meerdere of 
mindere graad van geleidend vermogen van het papier, en dienten-
gevolge de werkzaamheid van den ganschen toestel afhangt. Geheel 
met zuiver water doortrokken, is de papierstrook wel is waar ge-
leidend, doch niet voldoende om op groote afstanden, zondereen 

buitensporig sterken stroom, met goed gevolg te kunnen seinen. 
Onder verschillende oplossingen van zouten in water, en sterk 

verdunde zuren, die ik beproefd heb, bevond ik , dat eene verza-
digde oplossing van keukenzout of aluin, en het zeer sterk ver-
dunde zwavelzuur een zoodanig geleidend vermogen aan de papier-
strook mcdedeelcn, dat de gewone, thans bij ^Morse's schrijftoestel 
gebruikelijke stroomkracht, ook bij den elektrochemischen toestel 
voldoende is. 

])e vloeistof dient echter ook nog met het oog op de chemische 
werking te worden gekozen, die door den stroom moet worden 
te weeg gebragt. Want daar bij de elektrochemische schrijftelegrafen 
de teekens op het papier niet, gelijk bij den toestel van Morse, 
eenvoudig door het drukken van de schrijfstift, maar langs chemi-
schen M'eg, door het kleuren van het papier, moeten worden voort-
gebragt, zoo moet de papierstrook vooraf met het geschikte 
reagens doortrokken worden, en dus de vloeistof, die haar bevoch-
t igt , zoo worden gekozen, dat zij niet slechts het papier behoorlijk 
geleidend maakt voor den elektrischen stroom, maar ook tevens de 
reactie niet tegenwerkt. Het is bekend, dat iodkalium in verbin-
ding met stijfsel tot de gevoeligste elektrochemische reagentioi 
behoort, en eene violette kleur te weeg brengt. Niet minder ge-
voelig is een mengsel van cyanzure potasch met zoutzuur, en eene 
verzadigde oplossing van keukenzout, welke eene donkerblaauwe 
aan zwart grenzende kleur oplevert. In dit geval moet echter de 
schrijfstift van ijzer of week staal zijn. 

W i l men dus bij den elektrochemischen schrijftoestel violet-
kleurige teekens op het papier brengen, dan moet de strook be-
vochtigd worden met eene oplossing van iodkalium, stijfsel en 
water, in de verhouding van 1 : 20 : 40 gewigtsdeelen, zoodat om 
1 pond papier te bevochtigen () wigtjes iodkalium, 120 wigtjes 
dik gekookte stijfsel en 140 wigtjes water noodig zijn. 

Bij eene met dit mengsel doortrokkene papierstrook doet nu 
eene verzadigde oplossing van aluin of zeer sterk verduiul zwavel-
zuur zeer goede diensten ter bevochtiging van het papier, maar 
nog beter werkt een mengsel van beide vloeistollen in gelijke deelen, 
dewijl daardoor aan het papier een grooter geleidend vermogen 
voor den elektrischen stroom wordt medegedeeld, en de door de 
chemische reactie voortgebragte teekens terstond en zeer naauw-
keurig, in eene schoone violette kleur verschijnen. 

Wi l men daarentegen donkerblaauwe teekens bekomen, dan zal 
men 70 wigtjes cyanzurc potasch, 450 wigtjes water, 10 wigtjes 
zoutzuur en IGO wigtjes verzadigde oplossing van keukenzout voor 
1 pond papier noodig hebben. Nadat het papier met dit mengsel 
is doortrokkeïi, bevochtigt men het het best met eene zwakke op-
lossing van keukenzout in water of in zeer sterk verdund zwavel-
zuur. De papierstrook wordt daardoor in zeer liooge mate gc-
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leidend, en de leekens doen zich aanvankelijk zwak lilaainvaciitig 
groen voor, doch worden, binnen den lijd van naanwelijks eene 
minuut , donkerblaauw en later bijna blaauwzwart. 

T)e op beide wijze voortgebragte teekens zijn wel blijvend maar 
ondergaan na cenigen tijd eene klenrsverandering: de violetkleu-
rige worden geelaclitig bruiji, en verminderen eenigzins in duidelijk-
heid, de blaauwe worden bijna zwart en dus duidelijker. J)e kleurs-
verandering houdt op zoodra het papier droog is. 

Aan de teekens der eerste soort wordt door mij de voorkeur 
gegeven, omdat zij met een hoogen graad van geleidend vermogeïi 
gepaard gaan. 

Uit geleidend vermogen is vooral van gewigt, voor het seinen 
langs zeer uitgestrekte lijnen. Uit dien hoofde zoude ik aan deze 
wijs A'aJi liet papier te bevochtigeïi de voorkeur geven, ofschoon 
de daarbij verkregen teekens niet aanstonds zoo duidelijk zijn als 
bij het gebruik van iodoreturn potassii. 

Wat de kosten betreft, zoo komen die van de eerste bereiding-
voor 1 ])ond papier, hetwelk eene o(K) el lange strook oplevert, 
op /O.<50 te staan, en die van de tweede bereiding opy'O.i^O. 

JJe benoodigde toestel, welke op j)l. 11 , iigg. 1 en 2 , is afgebeeld , 
is, wat de hoofdzaken aangaat, ingerigt als volgt: 

inrvA^w de twee rollen die het papier medevoeren. P P is de papier-
strook, die van de schijf S wordt afgewikkeld, is de schrijf-
stift, en M het stuk metaal, waarover het j)a])ier loopt. Onder 
de strook, iiabij het stuk metaal, staat het bakje />, waarin do 
vloeistof is, die het papier bevochtigt. De daarin geplaatste, vaii 
boven vlak afgesnedene en met de vloeistof verzadigde, spons maakt 
dat de strook, die door het rolletje w er zacht tegen aan wordt 
gedrukt, behoorlijk bevochtigd wordt alvorens hij onder de schrijf-
stift komt. 

Ue schrijfstift yl wordt met de positieve j)ool Z van eene gal-
vanische batterij zoo verbonden, dat de elektrische stroom door 
middel van den sleutel tot de schrijfstift kan geraken, wanneer 
de aansluiting bij den sleutel plaats vindt, maar daarin verhinderd 
wordt als men die aansluiting afbreekt. Jlct eerste geschiedt door 
het nederdrukken van den sleutel, het tweede door dien in den 
toestand van rust terug te brengen. 

Op deze wijze heeft men het in zijne magt, om, door een lang-
duriger of kortstondiger nederdrukken van den sleutel, eene langere 
of kortere werking op het voortbewegende papier te weeg te brengen, 
en derhalve de teekens naar willekeur in den vorm van gekleurde 
strepen of punten op de strook te doen verschijnen. 

l iet stuk metaal 31 is met den telegraafdraad verbonden, in 
welken de elektrische stroom zijnen weg voortzet, tot waar de 
draad met den grond in verbinding staat, door welken de stroom naar 
zijn punt van uitgang terugkeert, en aldaar in de negatieve pool A 

r;i 

van de batterij overgaat, welke derhalve door eenen draad mei den 

ij-rond in verbindini^- staat. O ^ O 

Zijn er in de keten van den telegraaf op dezelfde M'ijze meer-
dere toestellen geplaatst, dan zal de stroom bij zijne circulatie 
overal dezelfde werking uitoefenen, en op alle papierstiooken de-
zelfde teekens te voorschijn brengen. In lig. 2 is voorgesteld, op 
welke wijze twee toestellen in de keten zijn geplaatst. Degelijke 
letters wijzen de gelijke onderdeden aan. 

AV'ordt nu de sleutel nedergedrukt, en daardoor de aanraking 
met de batterij gevormd, zoo gaat de stroom in de rigting der 
pijltjes van de zinkpool der batterij naar de schrijfstift y/, van den 
toestel, vanhier naar het stuk J / , en vervolgens door middel van 
den telegraafdraad naar de schrijfstift ji^ van het andere station , 
vanwaar hij in hot stuk metaal 3 / , en vandaar door den sleutel 
7g tot den grond geraakt, door welken hij tot het eerste station 
terugkeert. Dij zijnen overgang van de schrijfstiften op de pajner-
strook, brengt hij een gekleurd puntje of een streepje te voorschijn, 
naarmate de sleutel slechts een oogenblik of voor langer tijd 
wordt nedergedrukt. JJe tegenovergestelde rigting neemt de stroom 
van de negatieve pool A".̂  aan het andere station, M^anneer aldaar 
de sleutel wordt nedergedrukt. 

Daar het echter overbodig is, dat de telegralisclie teekens ook 
gevormd worden op de strook papier van het station, dat het berigt 
afzendt, zoo kan men aldaar den elektrischen stroom door een 
metalen overbrenger onmiddellijk van de stift naar het stuk metaal 
leiden, waardoor men papier bespaart, en de stroom minder aan 
sterkte verliest. 

Vergelijkt )nen nu de inrigting' van den elektrochemischen 
schrijftelegraaf met dien van ]\Iorse, dan merkt men de volgende 
voordeden op: 

1. ])e elektrochemische toestel] is veel eenvoudiger en veel ge-
makkelijker te beliandelen. 

2. Men behoeft geen relais en vermijdt daardoor een aanmerke-
lijken wederstand in de keten, alsmede het moeijelijke stellen bij 
de steeds veranderlijke sterkte van den stroom, hetwelk van de 
zijde van den telegraiist eene buitengewone oplettendheid vordert, 
wil men geene aanmerkelijke storing in de correspondentie zien 
ontstaan. 

3. De elektrochemische toestel kost hoogstens het derde ge-
deelte van den prijs dien voor den toestel van iMorse gevorderd 
wordt. 

4. Daar de schrijfstift onbewegelijk is aangebragt, vallen de 
schrijfarmen met hare elektromagneten, lokale batterijen en wat 
daar verder toe behoort, weg. 

5. De gekleurde teekens zijn niet slechts blijvend, maar ook 
veel beter Icesbacir, dan de eenvoudig ingedrukte teekens, die, na 



verloop van tijd, ligt uitgewischt en onkenbaar worden. Hoven-
dien is eene vervalscliinjj alleen door uitschrapping mogelijk, en 
kan die dus dadelijk worden ontdekt. 

(k Voor de beliandeling van den elektrocliemisclien schrijf-
telegraaf wordt men geene bijzondere oefening der telegrafisten 
gevorderd, wijl de teekens met die van den toestel van Älorse 
geheel overeenkomen, en door middel van den sleutel even snel 
als bij den toestel van Morse worden voortgebragt. Hovendien is 
de beliandeling wegens de zeer eenvoudige inrigting veel ge-
makkelijker. 

7. Men kan in dezelfde telegraiische keten de elektrochemische 
schrijftelegrafen en de toestellen van Morse gelijktijdig gebruiken, 
zoodat de invoering der eerstgenoemde kan plaats hebben zonder 
(lat men dadelijk de toestellen van ]\lorse behoeft af te schallen. 

l iet stelsel der translatoren is bij de elektrochemische schrijf-
telegrafen even zoo toepasselijk als bij die van i\Iorse. 

U, Men kan eiken toestel van Morse, door wegneming van het 
relais met zijne elektromagneten en schrijfarm, zeer gemakkelijk 
in een elektrochemischen schrijftelegraaf veranderen. 

10. Men heeft eene aanmerkelijke besparing aan papier, omdat 
de papierstrook veel zekerder voortbeweegt, en daarom slechts na-
genoeg half zoo breed behoeft te zijn als bij den toestel van :\lorse. 

Op grond van deze aanmerkelijke voordeden kan men ver-
wachten dat de elektrochemische tóestellen bij de Oostenrijksche 
telegraüe zullen worden ij)gevoerd. 

(U i t het: Zeitschrift des deiitsc/t-österreic/cisc/icn Telegraphen'^ 
Vereins. 1S51. S, 41 folgg,). 

H U L A G K X V . 

]>ij gelegenheid van de duitsclie telegrafenconferentie, welke 
in den herfst van verleden jaar te J^erlijn plaats had, werd 
den September op het centrale station aldaar, in tegen-

woordigheid van de gezamenlijke commissarissen, eene proeve met 
den elektrochemischen schrijftoestel genomen. 

Te dien einde werden op de lijn van Berlijn naar Arasterdam, 

— een afstand van 305 duitsche mijlen, — al de tusschenstations 

uitgesloten, zoodat de lijn eene onafgebrokenc keten vormde. 

Hehalvc den elektvochcmischen toestel werd op het station te 

Herlijn ook een gewone toestel van ]\lorse in de keten gesteld, 

en door middel van eene uit o(î elementen bestaande batterij van 

Danirl , te Amsterdam, in werking gebragt, l iet schrift kwam op 

beide toestellen goed over. 
Allengs werd ^lu het getal der elementen tot op G verminderd, 

en ook toen was het schrift op beide toestellen nog goed lees-
baar. l>ij verdere vermindering van het aantal der elementen tot 
op 4 , was het schrift op den chemischen toestel wel zwak, maar 
nog leesbaar, doch oj) dat van den toestel van Morse kon men 
niet meer vertrouwen. Kindelijk hield bij een getal van slechts ti 
elementen zoowel de werking van den cheniischen toestel, als van 
dien van Morse geheel oj). 

Hieruit vloeit^ dus voort, dat de elekirochemischc schrijf-
telegraaf iets verder zou dragen dan ile toestel van ^forse. In-
tuss'chen moet men niet over het hoofd zien dat de j)roef bij zeer 
gunstig weder werd genomen, en men oJitveinsde zich niet , dat 
welligt bij minder gunstig weder de uitslag niet zoo bevredigend 
zou zijn, wijl alsdan veelvuldige storingen zouden kunnen plaats 
vinden. 

IU,1LAGE X V I . 

(Plaat 11.) 

OVKLL JIF.T O F ^ M J K T I J D U J S E I N E N I .ANGS KLI X K N K KLE N TK F.LX.'K A A 

D H A A D , I N T E O E X O V E R R J E S T E L D E ILIC.TINCJ. 

Om door denzelfdcn draad gelijktijdig in tegenovergestelde rig-

ting te kujinen seinen, is er op elk van de stations A en H slechts 

een toestel noodig, die echter in de zamenstelling eenigzins van 

de thans gebruikelijke moet verschillen. 

De sleutel bestaat uit twee naast elkander geplaatste en onderling 

geïsoleerde sleutels van den gewonen vorm, welke van voren door 

een isolerend dwarsstuk met elkander verbonden zijn, en door eenen 

knop te gelijkertijd worden ncdergedrukt, waardoor de beide armen 

iu de scharnieren b bewegen en juist gelijktijdig met de aan-

beeldjes aa^ in aanraking komen. De sleutel ter regterzijde staat 

op de gewone wijze met de hoofdbatterij en den grond in ver-

hand; do linkersleutel met eeno bijzondere lokale batterij, die ua-u 

de verdienende l)alterij noemt. 



Do elektromagneten van de relais hebben twee clraadoinwindiu-
gon, de eene in de andere geplaatst en onderling geïsoleerd. Dc 
biinienste omwinding is met den regtersleutel eii de liiu van A 
naar B verbonden; dc buitenste, uit dikkeren draad bestaande, 
met den linkersleutel en de veredenende batterij. AVanueer nu op 
het station A de dubbele sleutel wordt nedergedrukt, gaar de 
stroom uit de hoofdbatterij aan de eene zijde iu den groïul, aan 
de andere zijde door het aanbeeldje en het scharnier in de 
binnenste omwinding van liet relais en in de lijn van A naar B ; 
de stroom der verellenende batterij daarentegen gaat door a en b in 
de buitenste omwinding, en dan terstond naar de andere pool dier 
batterij terug. De sterkte der beide batterijen en de rigting der 
beide omwindijigen of de stand der polen moet zoo gekozen zi jn, 
(hit het door den eenen stroom in het relais opgewekte magnetismus 
door den anderen in tei^encrestelde rii'tin'x werkenden stroom u'e-
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heel wordt vernietigd. Ofschoon nu de stroom der hoofdbatterij 
door het relais van het station van afzending A gaat, wordt liet 
anker van dat relais toch niet aangetrokken; maar op het andere 
station waar de stroom sleclits door dc biniicnste omwinding 
en vandaar door (ĵ  en in den grond gaat, trekt liij het anker 
aan en brengt hij daardoor de lokaalbatterij en den schrijftoestel 
in werking. 

AVordt nu aaji het station B dc dubbele sleutel gelijktijdig ïieder-
gcdrukt^ dan gaat hier de stroom van de hoofd bat ter ij insgelijks 
door de binnenste omwinding in de lijn over, en de stroom der 
verellenende batterij alleen door de buitenste omwinding; deze beide 
.-«troomen wegen, (iven als in A , in hunne elektromagnetische wer-
king tegen elkander op, en alleen de van A komende stroom zal 
iu het relais van B werkzaam blijven, dat is het anker wordt 
aangetrokken, of, juister uitgedrukt, dc stroom van dc hoofd-
batterij wordt door den van A komenden strooni vernietigd, en 
dientengevolge blijft, zoo lang bij A dc sleutel is nedergedrukt, 
nllecni de stroom der verellenende batterij in werkzaam, hetwelk 
natuurlijk liet aantrekken van het anker ten gevolge heeft. 

Om dezelfde reden zal, zoo lang te gelijkertijd de sleutel in B 
nedergedrukt blijft, in A alleen de stroom der vererieneude batterij 
werkzaam zijn, en ook hier het anker aantrekken. 

Wordt nu op een der stations de sleutel losgelaten, dan blijft 
het anker toch nog aangetrokken, wijl dan wel de stroom der 
vereffenende batterij in dc buitenste omwinding buiten werking ge-
raakt, maar te gelijkertijd de stroom der hoofdbattcrij van het 
andere station in de binnenste omwinding werkt. 

l iet is derhalve duidelijk, dat beide stations gelijktijdig ver-

schillende tcekens geven en ontvangen kunnen, zonder elkander 

tc storen; doch het is noodig, dat, ^vanneer de beide stroomen 

elkander wederkeerig moeten vernietigen, zij volkomen gelijk in 

sterkte zijn, opdat niet door een overwigt van eene zijde eene 

verkeerde werking worde te weeg gebragt. 

BIJLACiK XVI1 

(Plaat U I . ) 

NOTA ()V!:il DE SLUITINO VAN VLOKDSLUISDKIIUKN, DüüR MinDKl. 

VAX Vr.OTTKN', DOOll (J. A. DE GKÜS, T.. K. INST I. 

De voornaamste eigenschappen, die men zich voorstelt, dat dit 

M'crktuig zal bezitten, zijn deze: 
1. l iet is zeer eenvoudig. 

2. De kosten van aanschafling zullen betrekkelijk zeer gering 
zi jn, want geheel nieuw, gemaakt van hout waaruit de vlotten ge-
Avoonlijk zijn zamengesteld, zullen dc toestellen voor eene sluis 
van eene wijdte van 7 el iu den dag niet meer kosten dan twee 
honderd vijftig gulden, terwijl zi j , behalve wanneer zij als sluiting 
dienen, zeer geschikt als w^erkvlot kunnen gel)ruikt worden. Wan-
neer men dus dc vlotten, die men immer bij sluizen behoeft, in 
het vervolg dezen vorm geeft (iets waar wel voor maar niet tegen 
kan zijn), dan komen dc kosten eigenlijk op niets te staan. 

3. De vlotten kunnen onmiddellijk, zonder eenige bewerking 

aan de sluizen, daarvoor worden toegepast, en 

4. Is deze sluiting zeer sterk, eu zullen de deuren, ofschoon 
eene verkeerde werking doende, niets hoegenaamd tc lijden heb-
ben. IMen kan dc vlotten, die nu op dc gewone wijs zijn zamen-
gesteld, zoo noodig veel hooger of dikker maken; zelfs zoude 
men die eene zoodanige hoogte kunnen geven, dat de geheele 
ingedompelde lengte der deuren er door gedekt, dat is, in de 
kassen gekneld werd. 

Wanneer nu dc sluis gestempeld moet worden, drijft men de 

vlotten, even voor dat het binnenwater hooger dan het buitenwater 

wordt, aan elkander gekoppeld in de sluis tot tegen de deuren, maakt 

deze los, drijft ieder vlot in de kas der deuren, sluit deze met 

de klossen los vast, zoodat zij zich met het water op en neder kunnen 

bewegen, en zet dan de deurtjes van het vlot open, die het mid-

delste steunpunt uitmaken. 

Hoe sterker nu de sluisgang of liever hoe grooter het verschil 

zal zijn tusschen het binnen- en het V^uitenwaler, hoe krachtiger 



r,(> 

de vlotten de deuren zullen tegenhouden en omgekeerd, zoodat, 

wanneer het buitenwater wx^derom hooger dan het binnenwater wordt, 

de vlotten geheel los zullen komen, en de deurtjes zich van zeil' 

zullen openen, waaruit dan bli jkt, dat de sluisgang wanneer die 

had kunnen plaats hebben, is afgeloopen, en men dc vlotten even 

als een gewoon vaartuig uit de sluizen kan varen. 

7.wanenbnr(j, den November 1853. 

BIJLAGE XVI I I . 

friaat JV.) 

TETS ÜVKII T)E HOUWKUNST OP BANKA, EN NNSCUILTJVRNO VAN 

HET «OUWEN MET PLSÉ-CE:IIENT ÜP DAT EIJ.AND. 

llet is van genoegzame bekendheid, dat in onze oostindisclie 
bezittingen voor den hnisbouw, zoowel als voor dien van r̂ou-
vernements etahlissenienten, voornamelijk bamboes, hout en sleen 
wordt gebezigd; de bamboes en het hout meermalen ieder afzon-
derlijk, liet metselwerk dikwerf met talrijker hout-of bamboes-ver-
birulindingen, dan zulks ten oj)zigte van liet Jiout in ons land 
gebruikelijk en noodzakelijk is. J)e keuze van de eene of andere der 
genoemde bouwstoflen iiangt af van de landstreek, den graad van 
beschaving der arbeidende bevolking, en de gelden die men voor 
het doel kan besteden. 

Üe wijze, waaroj) dc militaire gebouwen op Java uit hout en 
steen of uit enkel bamboes woorden zamengesteld, is opgegeven 
in dc bijdrage van den majoor-ingenieur Iveurenaar, opgenomen 
in den jaargang l851/.")2 der Verhandelingen van het Inst i tuut , 
eu getiteld: // Over de bouwmiddeleii en de 2vijze van nUcoering bij 

n de geniewerhen, welke in de vallei van Anibarawa op Java worden 

f' aan gel egd ff enz. 

Minder algemeen draagt men kennis van de wijze, waarop op Banka, 

die belangrijke nederlandsche bezitting, zoowel door de inboor-

lingen als ten behoeve van dc europesche ambtenaren en troepen , in 

de huisvesting wordt voorzien. Tn het belangrijke werk van den 

luitenant-kolonel Lnngc ( l ^ JO — 1S47) wordt hiervan bereids î own^r 

ij i 

gemaakt, maar slechts als ter loops cn niet op eene wijze, welke 

voor den bouwkundige volledig genoeg is. 

Voor hem, die zich als ingenieur of ambtenaar aan de indische 

dienst denken te wijden, zal het vermoedelijk niet geheel nutte-

loos wezen, kennis te nemen van den weg, dien men op het ge-

noemde eiland inslaat, om op eene zeer doelmatige wijze en met 

afwijking van de bekende bouwmanieren te gemoet te komen aan 

het gemis der voornaamste bouwstoüen, die elders in gebruik 

zijn. Meermalen toch zal h i j , in onzen uitgebreiden oostindischen 

archipel, geroepen kunnen worden tot de uitoefening van zijn ambt, 

op eilanden, die even w^einig hulpbronnen bezitten als ]3anka en 

waar, even als in dit land, de personele en materiele middelen 

moeten gecreeerd worden, alvorens men kan bouwen. 

l let eiland Bauka, dat van ])rimitieve formatie is, bezit op en 

in zijnen bodem, behalve den rijkdom aan t in , hout, enkele palm-

soorten en magnectijzer, geen noemenswaardige voortbrengselen. 

De bamboes, die voor alle oostindische volken zulk eene eenvou-

dig te bewerken, en Jioogst nuttige bouwstof is, groeit bier slechts 

in geringe hoeveelheid, is van zeer slechte hoedanigheid en blijlt 

als werkmateriaal geheel buiten beschouwing. 

13e vadsige aard der bevolking en hare geringe beschaving, die 

ongunstig afsteekt bij die van hare maleische cn javosche nabu-

ren, zijn oorzaken, dat de rijke bosschen, waarmede het eiland 

overdekt is, voor inlandsche timmerwerken nagenoeg onbenut blijven. 

Al wat de Eankanees voor den huishouw noodig acht bestaat in 

eenige sparren, boomschors en bladeren van de nii)a-plant. Beze 

materialen, met rottang- of andere draden aaneen gehecht, worden 

in den ruwst mogelijken staat gebezigd, om de woningen zamen 

te stellen. De huizen der hoofdcTi oiulerscheiden zich van die der 

anderen enkel door eene ruwe bewerking der si)arren of dolken en 

ecnigc meerdere ruimte. Enkele zijn in plaats van met boomschors 

met i)lanken om wand, die dan nog van de ligste, gemakkelijk tc 

splijten boomsoorten, van geringe duurzaamheid, verkregen worden. 

l let europeesch bestuur, dat aan meer soliede, minstens half 

permanente, gebouwen behoefte heeft, was, door dezen stand van 

zaken, genoodzaakt de toevlugt te nemen tot werkvolk, dat van 

het nabijgelegen Palembang of van »lava moest overkomen. D i t 

verbond zich alleen voor hooge dagloonen en niet anders dan om 

op de hoofd])\aats ^^[untok te werken, en men moest zich in de 

mijndistrikten vergenoegen met nllergebrekkigste houtconstructien, 

die dan nog alleen konden verkregen worden op aanwijzing en 

door medewerking van sommige soldaten der bezetting, die eenig 

ambacht geleerd hadden. 

De chinesche mijnwerkers en de handeldrijvende kaste dier natie , 

welke reeds voor meer dan honderd jaren zich over geheel Banka 

verspreid hadden, bedacht op zelfverdediging, ijveriger en vinding-



rijker dan de inboorlingen, wisten reeds vroeg versterkingen en 
tempels te bouwen uit bestanddeelen vau meerdere heclitbeid. 
Zij bouwden vrij dikke ringmuren met eene specie, waarvan de 
hoofdstof bestaat uit de over het gehcele eiland verspreide aardsoort. 

Zonder bekend te zijn met de groote moeijelijkheid om den 
Bankauces aan den arbeid te gewennen en met de groote vijaudig-
licid eu afsclieiding, die er tusschen liem en den Cliinces bestaat, 
zoude meu zich bezwaarb'jk kunnen verklaren, waarom cr zoo vele 
jaren vcrloopcu zijn, alvorens door de inlanders het voorbeeld der 
Chinezen, iu hunne wijze van bouwen, is nagevolgd en ver-
moedelijk is de minder goede zamenstelling der chinesclie huizen 
van latere tijden, die in het oogloopend afsteekt bij de bouwvallen 
vau hunne stichtingen der vorige eeuw, als de oorzaak te be-
schouwen, dat de Engelschcn eu Hollanders, tijdens hunne 
vestiging op J3anka, den chineschen bouwtrant niet hebben over-
genomen. 

I n vele gevallen, voornamelijk bij den bouw- van buskruid-
magazijnen en geldkamers, was men verpligt gebruik tc maken van 
metselsteenen en kalk. ])e groote kosten van aanvoer van elders, 
gebrek aan opzigthebbendcn en metselaars, maakten het gebruik dier 
materialen bij andere gebouwen oinnogelijk. De prijzen der palem-
bangschc steencn cn kalk, dic op de hoofdplaats Muntok o p / 20 
tot y* oO de 1000 en y'O.^^O de ton, vau drie teerl. voet, tc staan 
kwamen, beliepen iu de distriktcn f 50 tot f (30 en f 1.00 tot 
f 1.20. 

^len bleef zich dus tevreden stellen met gebrekkige houtcon-
structien, tot in 1^^51, toen oj) Muntok een nieuw steenen residentie-
huis en een geweermakerswinkel door den waterstaat eu de militaire 
genie werden opgerigt. ()p twee distriktshoofdplaatsen was de bouw 
begonnen van een steenen kruid- en munitiemagazijntje, doch de 
verbazende kosten daarvan, ook bij gebrek aan deskundig toczigt, 
deden het raadzaam achten om voor de andere posten in de mijn-
streken naar goedkoopcr bouwstoHeu om te zien. 

'lleeds in 1.S51 was, op voorstel van den genoemden heer Lange, 
vroeger militair kommaudant van Banka, de bouw van een blok-
huis te Toboaly, op de zuidkust van het eiland, aangevangen. Di t 
cenigzins belangrijke werk werd geheel uitgevoerd met de bouw-
stollen, welke bij de Chinezen in gebruik waren, en in het volgende 
jaar werden de uitkomsten voldoende bevonden, om voortaan den 
hier gebezigden bouwtrant op alle andere plaatsen onzer vestiging-
bij dc mijnen, als duurzaam en min kostbaar aan tc bevelen. 

Het is vooruanielijk de beschrijving vau dien bouwtrant, welke 
het doel van deze bijdrage uitmaakt. 

Hoezeer men de daartoe gebezigde specie oneigenaardig heeft 
bestempeld met den naam vau pisé-cernant, vermoedelijk naar dc 
leem, welke in het zuiden van Frankrijk, te platten lande, gc-

i 

n'j 

bezigd wordt, zullen wij gemakshalve hier deze benaming be-
houden , die ook sedert bij de civiele en militaire genie op Banka 
is aangenomen. Vooraf zij nog aangcteekcnd, dat deze specie op 
vele eilanden in den Archipel wordt gevonden, doch alleen op 
Banka vau zulk ecu groot nut is, bij het volslagen gemis van 
betere bouwstolleu; cn dat dezelfde aardsoort onvermengd in de 
biuuculauden van van Diemensland, op plaatsen, waar noch hout , 
noch steen te vinden is, gebezigd wordt voor tijdelijke woon-
huizen van inboorlingen cn reizigers. 

Om de pisé-vermcuging wederom tot hare vroegere deugdzaam-
heid terug te brengen, werden talrijke proeven genomen voor den 
aanvang vau de werkzaamheden, te Toboaly. Alen slaagde hierin 
gelukkig, door eenige chinesche arbeiders aan zich tc verbinden , 
zonder welke ons de eigenlijke bewerking geheel onbekend zoude 
zijn gebleven» Als handlangers werden aan de Chinezen baukanesche 
koelies toegevoegd, hetgeen alleen onder militair opzigt, zonder 
wrijving te veroorzaken , koude plaats hebben. 

Dc pisé-cemcut nu bestaat uit ecu mengsel van geele aarde, 

vetten kalk, die vau elders wordt aangevoerd, en zand. 

De geele, eigenlijk gcel-bruine aarde, ligt over geheel I kuka 

verspreid, nu eens tot twee voeten onder ccnc laag teelaarde 

dan weder oinniddcllijk aan dc oppervlakte. De bestanddeelen ziju: 

kiezelaarde, aluinaarde cn ijzeroxyde met kleine hoevcclhcdcu 

koolzuren kalk cn bitteraarde, waardoor de verbinding met kalk 

zeer goed plaats heeft. 

Van eene vermenging van 1 tcerl. el kalk, 1 tcerl. el zand 

en 0.730 tcerl. el geele aarde, verkrijgt men een tecrl. el ver-

steend j)isowerk. 

De bestanddeelen wortlen met water tot eene pap gemengd, 

daarna uitgespreid cn iu de zon goed gcdroogtl. Na deze bewer-

king verkrijgt men een grof poeder, dat iu tonnen of manden 

woixlt verzameld om naar de werkplaats der na te melden stampers 

vervoerd te worden. 

Tot het optrekken der funderingen van gebouwen worden twee 

planken K A\ lig. 1, lang 3 el, breed dik ( K 0 7 , op eenen 

afstand gelijk aaji de breedte der fundering, tusschen dolken ^ / Ä , 

ïj ö ö , geplaatst. 

De afstand dezer dolken neemt men omstreeks 1 el. De plan-

ken worden met vier schoren cc uit elkander gehouden en iu de 

ruimten, tusschen de dolken en planken, spieën (/d gedreven, ter 

behoorlijke opsluiting. Op nagenoeg (H.7 boven den aldus ge-

stelden bak, worden dc dolken door touwen vcreenigd, en op 

deze touwen eene lat l gelegd, evenwijdig aan en naast de plan-

ken K K , die moet dienen tot zitx)laats voor de stampers. 

])c pisécemeut wordt nu in droogcn staat tusschen dc plankcTi 

ï 

1 
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uitgespreid, in lagen van 0®'.07 dikte, en zonder eein'ge bijmen-
ging van vocht, door op de phanken l zittende Chinezen aan-
gestampt. 

De daarbij gebezigde houten stampers zijn in lig. 2 voor-
gesteld. 

Xa het vaststampen van iedere laag, wordt eene vierkante lat 
m van (zie lig. 3 en 1) er op gelegd tot verkrijging van 

het verband. 

Op deze wijze gaat men voort, tot de fundering tot de bepaalde 
lioogte is opgetrokken. 

Voor het blokhuis tc Toboaly was eene geringe diepte der fun-
deringssleuven voldoende; het ligt op iu zee uitstekende rots-
klompen. De breedte werd voor alle muren zonder onderscheid, 
(Kd genomen, en op die breedte tot den bovenkant van het 
plint voortgezet, terwijl zoowel binnen- als buitenmure]i de dikte 
van bekwamen, van den bovenkant van het plint tot aan de 

zolderbalken. 

De opslorping van dampkringslucht, die op het bij uitstek vochtige 

Jkinka zeer spoedig plaats gri jpt, doet in de massa droog verwerkte 

pise eene chemische werking ontstaan, die haar in korten tijd de 

vastheid van metselwerk doet verkrijgen. 

Deze snelle versteening maakt het noodig, vddr het optrekken 

der schoone muren, in het bovenvlak der fundering ondiepe sleuven 

te kappcji voor het verband. Even als bij alle gebouwen in Intlie 

is voorgcsclirevcn , wordt ook, bij het gebruik van pise, dc fundering-

tot den bovenkant van het pl int , met een mengsel vaii koolteer en 

harst, tweemalen overstreken. De muren trekken daardoor geen 

vochten op, en bet zwarte jdint , dat aan militaire gebouwen niet 

misstaat, bevordert de zindelijkheid der overigens geheel witte of 

geele muren. 

Op het aldus bewerkte plint worden nu verder de plankeïi 

A K geplaatst, tot voortzetting van het werk. Tot bevestiging van 

deze worden, in jAaats van de dolken, ramen gebezigd, op de 

wijze als in tig. 4 is voorgesteld. Deze ramen komen te staan op 

oiulcrlinge afstaiulcn van 1 el en zijn ieder te zamengesteld uit 

twee stijlen bh , boven de planken verbonden door het sluitstuk 

S. A^an liovcn worden zij door de schoor n en vau onderen, tus-

schen de planken, door de latten oo in den looclregten stand 

gehouden. 

Eig. 5 stelt dit sluitstuk S en de schoor n voor, van boven 
gezien. 

Xa de ])lnatsing van dezen toestel, geschiedt het aanstampen 

even als bij de fundering. 

Alvorens liet dus verkrciren muurwerk crehcel droo »̂: is, wordt . O ' 

het bepleisterd, waartoe men noodig heeft voor 14 vierk. el: 

ö to!i gezifte pise-specie cn ton kalk. Eindelijk wordt het 

I 

geheel gewit, gegeeld of met een grijs kalkmengsel voorzien, 

overeenkomstig het bestek. 

De op de beschrevene W'ijze voltooide gebouwen hebben het 

aanzien van de werkelijk van steen gemaakte indisehe huizen. 

De kosten van eejie teerling el jnscwerk beliepen op Toboaly nog 

geen f — ; terwijl de prijs van dezelfde hoeveelheid metsel-

werk in kalkmortel niet minder dan f 35 zoude bedragen. 

Zooals gezegd is, versteent de specie zeer snel en is die na eenige 

dagen volkomen hard, zoodat, volgens genomen proeven, in kort 

te voren opgetrokken pisemuren een geweerkogel slechts twee 

ned. duim dieper doordrong, dan in goed metselwerk van ge-

bakken steen. 

De kosten van de wirken zullen nog eene aanzienlijke vermindering 

ondergaan, wanneer de bij den bouw te Toboaly gej)laatste sapeurs 

daarin genoezame bedrevenheid zullen verworven hebben , om aan 

de bankanesche koelies onderrigt te geven. De Eankanees ontvangt 

slechts 25 duiten dagloon, terwijl de chinesche stampers zich voor 

niet minder dan 80 a. 100 duiten daags willen verbinden. 

De tusschenkomst van militaire opzigters, die het M êrk be-

waken en het tevens afzien, is noodig, dewijl gebleken is , dat 

de Chinezen ongenegen zijn om zelf hunne wijze vau werken aan 

de inboorlingen te leeren. 

'sGravenhage, November 1853. 

E. A. HAITINK. 
L. K. Insl. I . 

I 



V E R G A D E R I N G 

VAN LIF/R KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEUKS, GEHOUDEN 

IN' )IET LÜKAAL. VAN DE KONINKLIJKE AKADEMIE TE 

DELFT, 01> DINGSDAG DEN FEBUUAUIJ 1854. 

1. Tegenwoordig: E. AV. C o n r a d , president; G. Simons, Staring, 

Greve, Storm Buysing, van der Ivun en van Oordt, leden van den 

raad; de leden: Jileekrode, 11. E. G. N . Camp, Cohen Stuart, 

Delprat, C. K. de Geus, G. K. de Geus, I la i t ink , Insinger, 

I I . G. Jansen, Keurenaer, J . Kros, Lobatto, vanderMei j , Over-

duyn, Roehell, Saportas, Seliade van Westrum en van Stralen; 

benevens de buitengewone leden: ]3acker, Baud , Th. Eleekmanii, 

van Diesen, Post, van der Schalk en J . van der Toorn. 

2. De notulen der vorige vergadering, van den November 

1853, worden gelezen en goedgekeurd. 

3. De volgende geschenken zijn ontvangen: 
CU Van den Minister van Oorlog: 

liet blad Eind koven ̂  n®. 51 , van de groote topografische kaart 

des liijks^ op de schaal van 1 : 5 0 000. 
Van den Minister van Binncidandsche Zaken: 

Zeitschrift des deutsch-österreichischen Telegraphen-Vereins. Jahr-

gang I . lieft 1. 

c. Vau het Eritsche gouvernement: 

Observations made at the magnetical and 7neteorological obser-

vatory at Toronto in Canada, Vol. 11. 1843, 1844, 1845, aan-

geboden door tusschenkomst van het lid dr. Euys l^allot. 

d. Van dc Commissie voor de geologische beschrijving en kaart 

van Nederland: 

l le t eerste deel der Verhandelingen ^ door de Comndssie uitge-

geven. 
5 
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e. Van het Amsterdamsch Departement der Nederlaudsehe maat-

seliappij ter bevordering van Nijverheid : 

1. Tijflsclirfft ter bevordarhig vaji Nijverheid. reeks, l^^'^deel, 

5de ^ij (;do gtuk. 
2. Algemeen register op het tijdschrift ^ van deel T — X V . 

Van do Maatscha])pij van knidbouw, tuinbouw en veetealt, 

in het arrondissement Breda: 
*Taarboekje der maatschappij ^ voor IS54. 
g. Van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst: 
l^erzavielhig van hovwkundlge ontwerjien^ bekroond en uitgegeven 

door de inaatschappij. Zesde atlevering. Phaat 24—27. 
h. Van het lionorair lid Arriens: 
Dagboek eener reis naar ConstantInopel ^ in 1810. 

i. Van het lid M. G. Tetar van Elven: 
1, ]fet programma van het llembrandts/eest ^ in 1852. 

2. Afbeelding van het standbeeld' van l lembrandt. 

O. Afbeelding van het gedenkteeken voor van der Palm. 

h. Van het lid A. J . 11. van der Toorn: 

liapp'jrt snr Vex position de ï industrie française de 1 8 3 9 , par 

J . B. A. ]\1. Jobard, Bruxelles 1841 — 1842. 2 vol. 

/. Van het lid jhr. J . G. AV. !Merkes van Gendt: 

Over de inrlgting en het nvt van telegraphlsche minoerkoi in 

eene legerplaats ^ door jhr. A. Inverts, luitenant bij het rege-

ment grenadiers en jagers. Afgedrukt uit het tijdschrift Natuur-

kunde. 
m^ Van het lid van Lelyveld : 

JIisloriqne de la construction dn pont veuve van Tlnschodt, 

établi snr Ie Jlnpel ^ entre les coynmttnes de Boom et de Willebroeck ^ 
par Charles Tossy}). 

n. Van het buitengewoon lid P. jMaas Gcestcranus: 
1. Official catalogue of the New-York Exhibition of the Industry 

of all Nations, Kevised edition. 

2. Ilhistraied- llecord of the Indxistry of all Nations.^""^ A—X. 

Ö. Van den lîcer van 'tJlaafi': 

Tijdschrift voor den ha7ulwerks7Ran en hetfabrijkwezen in Neder-

land, deel, n ^ 12. 
j). Van een ongenoemde: _ 

Memorial de Ingenieros. Anode 1852. Tomo V I I . Madrid 1852. 

4. Op de vraag wegens een ontwerp voor de doorgraving van 

Holland oj) het smalst zijn tien antwoorden ingekomeji, onder 

de volgende spreuken cn iiamen: 

1. I n de fransche taal, met dc spreuk: 

' Tiabor omnia vincit improbus. 

c;> 

2. i n iiet Neerduitsch, met de spreuk: 
// s'Occuper c'est savoir jouir. 
// L'oisivete pèse et tour meute. 
//J/ame est un feu qu'il faut nourrir, 
// E t qui s'eteint s'il ne s'augmente. // 
3. I n het Neerduitsch, van den hoofdingenieur van den 

waterstaat A. Grove, lid van den raad van bestuur, uitlioofde van 
welke betrekking deze mededinger zich genoopt heeft gezien, het 
aangeboden antwoord te onderteekenen. 

4. In het Neerduitsch, met het AV^oord: //Holland.// 
5. In het Neerduitsch, met het motto: //Al ware liet slechts 

een steen, // 

i). In het Eransch, van dcfi hoofdingenieur der bruggen en 
wegen P. P. Bontiiceau, te Saint-Lo. 

7. In het Neerduitsch, met de spreuk: 
//Met tien millioc:i in negen jaar , 

// komt 't lleuzenwerk tog kant en klaar, ff 

8. In het Neerduitsch, met de spreuk: 
/ /Du choc des opinions, jaillit la \6vii6, ff 
9. In het lloogduitsch, met het opschrift: 
//Zeitersparung ist GeldgewiniJ.// 

10. I n het Neerduitsch met het woord: //Leven.// 

De raad heeft van deze uitkomst kennis gegeven aan den 13c-
schermheer van het instituut, aan het lid , door wiens belangstelling 
(Ic prijs is uitgeloofd gelijk aan den gemeenteraad van Amster-
dam, die dezen prijs heeft verdubbeld, en aan den minister van 
binnenlandsche zaken , met verzoek om het aantal en dc opschriften 
der ingekomen antwoorden door middel van de Staatscourant be-
kend te willen doen maken , aaji welk verzoek aanstonds voldaan is. 

Om tot eene juiste cn onpartijdige beoordeeliiig der oiitwerpen 
te geraken, heeft de raad gemeend, liet gevoelen te moeten vragen 
van vijf kundige mannen, beoefenaars van verschillende vakken 
van wetenschap, die tot het onderwerp betrekking hebben. De 
voorzorg die tot het dadelijk benoemen van vijf plaatsvervangende 
beoordeelaars leidde, is voor ''shands gebleken noodeloos te z i jn , 
aangezien de eerstbenoemden alle hebben verklaard de hun opge-
dragen taak te zullen aanvaarden. 

Van de ingekomen stukken zijn naauwkeurige afschriften vervaar-

digd, zoo om dc rondzending te bespoedigen als om meerdere 

zekerheid te hebben tegen het verloren raken van het een of ander. 

Binnen weinige dagen zullen de ontwerpen aan de beoordeelaars 

^ '̂orden gezonden, en daar deze, ook aan elkander, onbekend blijven, 

Vertrouwt de raad in het bezit te zullen komen van vijf, van elkander 

geheel onafhankelijke adviesen, waarop men hoojit, nog in den 

loop van den zomer, eene eindbeslissing te zullen kunnen nemen. 
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5. Omtrent de vraag betrcHende de beste inrigting van arbeiders-
woningen, door den Beschermheer gedaan, deelt de president mede, 
dat de daarvoor benoemde commissie, in eene bijeenkomst, breed-
voerig van gedachten gewisseld en, na naauwgezette overweging, 
de grondregels vastgesteld heeft, waarnaar men zal behooreii 
voort te gaan. De leden der commissie zijn thans, ieder voor zich, 
werkzaam. Jkdangrijke stukken zijn reeds bijeen gebragt. Zoodra 
het afzonderlijk wxrkcn zal zijn ten einde gebragt, vertrouwt de 
commissie in staat te zullen zijn, zich van hare taak, tot voldoe-
ning van den ]3eschcrmheer, en te algemeenen nutte, te kunnen 
kwijten. 

(). Namens den raad, geeft het lid van Oordt een overzigt vaTi 

den inhoud der laatstelijk door de afdeeling Oostelijk Java inge 

zonden stukken. 

Deze stukken bevatten belangrijke aanteekeningeu omtrent de 
proeven met kalksteen van Kebraon, door de leden von Dentzscli 
en AVerner Smith, in den loop van het jaar 1851 genomen (zie 
Bijlage X I X ) . Deze aanteekeningeu doen de aandacht vestigen op 
liet bestaan van deigelijke delfstollen, dienstig voor hydraulische 
cement, eu kunnen tevens dienen tot aansporing van ingenieurs 
en bouwmeesters in Tndië, om op gelijke wijs hunne krachten t 
beproeven, in het onderzoeken van m e e r d e r e kalksteensoorten, di 
voorzeker in onderscheidene streken zullen worden aangetrollen. 

lOene memorie, door het lid 11. de Bruijn aangeboden, over eene 
betonstorting met cement van Goenong Saharie, aangebragt teger 
den kaaimuur v66r den grooten ketclbok op het maritieme etablis 
sement te Soerabaia, doet het praktische nut van dergelijke naspoj 
ringen nog meer in het oog vallen, doch, ofschoon dit stuk vee 
plaatselijk wetenswaardigs bevat, is het d e n r a a d voorgekomen, da 
daaruit alleen de uitkomsten van algemeene toepassing hier be 
hooren te worden medegedeeld. 

])e oven, plaat Y , tot het branden der kalksteenen opgerigt 
is gemetseld van waalsche moppen in basterdtras, en voorzien va: 
eene binnenbekleeding van engelschc vuurvaste steenen. In dezei 
oven werd dagelijks 0.7 teerling el ruwe mergelsteenen tot 0.31 
teerling el hydraulische cement gebrand. Tot dit einde werden beui j 
telings lagen coaks en mergelsteenen in den oven gestapeld, dez^ 
des morgens ontstoken en na verloop van vierentwintig uren gĉ  
Icdigd. Men ondervond steeds, dat de aldus gebrande steen t 
twee soorten kon worden gebragt, als: geheel zuiver gebrande stee 
van eene donkere blaauw-grijze kleur, die een cement leverde, het 
Avelk, als het ware, onder de bewerking reeds versteende, — en al 
leen van buiten, en alzoo minder goed gebrande steenen, die van bir 
)ien eene meer bruin-grijze kleur hadden. ]3e uit deze laatste soort ĝ  

j 

raaien cement versteende niet aanstonds, maar langzamerhand. Zij 
was echter bruikbaar en werd met de eerstgenoemde soort ver-
mengd, waartegen geen het minste bezwaar bestond, als hebbende 
het mengsel bij de proeven voldoende uitkomsten geleverd. 

Dc gebrande steenen werden in den gewonen mortelmolen tot 
een fijn poeder vermalen, waartoe e c h t e r de schijven van den molen 
aanmerkelijk moesten worden verzwaard, eu wel door het plaatsen 
van 250 ned. pond ballast in elke schijf. De gemalen cement werd 
daarna in luchtdicht gesloten potten bewaard. 

De prijs van deze cement beliep 50 gl. de teerling el. 
l iet betonmengsel, waarbij deze hydraulische kalk is gebruikt, 

bestaat nit 8 deelen kalk, 5 deelen zand en 5 deelen gebroken 
keijcu, met twee deelen water tot aanmenging. De bereiding ge-
schiedde in houten bakken van 0.125 teerling el inhoud, waarvan de 
bodems uit scliuiven bestonden, die, bij het storten der beton, 
konden worden uitgetrokken. 

De betonstorting neemt eene ruimte in van 200 teerling el, en 
doet zich voor als eene graauwe, vrij gladde rotsmassa. Zij heeft 
eene volkomene versteening ondergaan, zelfs op de gedeelten, welke 
slechts drie dagen voor het onderzoek waren gestort. Alen ontdekte 
daarin geene scheuren of afscheidingen, zoodat in het proces-ver-
baal der opneming, door de leden van het instituut (I. Jl . Ühlen-
beck en Vreede wordt verklaard: dat //zonder tegenspraak, het 
//praktisch gebruik van dat nieuw ontdekte materiaal voor water-
// werken , ten volle is bewezen en niet genoegzaam de belangstelling 
/^van ingenieurs en bouwmeesters verdient, en tot een oordeelkun-
// dig gebruik bij alle water- en waterdigte werken kan aanbe-
// voleii worden. // 

De uitgaven voor deze betonstorting bebben 32 gulden de teer-

ling el bedragen. 

Eene latere toepassing van ditzelfde hydraulische cement, bij 
het bouwen van eene houtsleephelling oj) het etablissement te Soe-
rabaia, heeft, volgens dc opgaaf van het lid IL de Brui jn , even 
gunstige uitkomsten geleverd. 

]\len acht het overbodig, hier in bijzonderheden nopens de zamen-
stelling van dit werk te treden, vermits het hier voornamelijk 
aankomt op de vraag of de cementsoort van goede hoedanigheid 
is, en zulks boven allen twijfel verheven schijnt. 

De van 'de afdeeling Oostelijk Java ontvangen kist bevatte 

verder nog: 

7 lange en 10 korte proefstaven, uit cement van Kebraon. 

27 lange en G korte beproefde en gebroken staven uit dit 

cement. 

Een doorgezaagd betonblok, gelijk aan het mengsel dat voor deu 

ketclbok te Soerabaia is ^restort. 

Eenii^e on£(ebrande kalkmergel van Kebraon. 
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Uittreksel eener memorie over het gebruik van sehroefpalen in 
Nederlandseh lud ië , door liet lid I I , de Bruijn. 

Bijdrage tot de kennis der bouwkunde in Nederlandsch Ind ië , 
door denzelfden. 

.Deze voorwerpen worden door de aanwezige leden met veel be-
langstelling bezigtigd, en door den verslaggever aangewezen. 

.l>etrellende de sehroefpalen merkt hij aan, dat eene bestelling 
daarvan geschied is en weldra naar Indië wordt afgezonden. Naar 
men vernomen heeft, zijn deze palen van 5 tot 8 ned. el lang, 
bij 8 engelsche duim middellijn. Zulk zwaar ijzer kan niet getrok-
ken, maar moet gesmeed worden, zoodat de palen, o]) een gewigt 
van 780 tot 1900 ned. pond berekend, zeker de helft hoogcr in 
prijs moeten komen, dan door het lid de Bruijn gerekend is. 

Men acht het van groot belang, met de uitkomsten van het 
gebruik dezer schroefpaleu bekend te worden gemaakt. Men schijnt 
te mogen onderstellen, dat het ijzer tegen den invloed van het 
zeewater beschermd zal worden. 

7. Namens den l iaad, berigt liet lid Storm Buysing, dat, naar 
aanleiding eener mededeeling in de Staatscourant, betreifende de 
waterstaatswerken op Java, aan den minister van koloniën is verzocht 
om de stukken, waaruit die mededeeling getrokken was, ten ge-
bruike te mogen hebben. 

De minister heeft aan dat verzoek van den raad voldaai\, door, 
op kosten van het Iiistituut, afschriften te doen vervaardigen van 
de thans ter tafel gebragte stukken, die betrekking hebben tot 
het ontwerp va^i veri)etering der distrikten, waardoor de Poorong-
rivier en de Soerabaia stroomen. 

Uit deze stukken bli jkt, dat de rivier Kedirie zich in twee 
armen verdeelt, waarvan de zuidelijke den naam draagt van Poo-
rongrivicr en de andere, onder den naam van Soerabaiarivier, 
zich bij Soerabaia in zee stort. 

Deze rivieren dienen niet alleen tot afvoer van het water, maar 
ook tot het besproeijen van rijstvelden en het drijven van onder-
scheidene fabrieken, zoodat al die verschillende en meestal zeer 
uiteenloopende belangen in liet oog moeten worden gehouden. 

De Poorongrivier is aan haar benedeneinde zeer naauw tusschen 
dijken beperkt, zoodat zij in de westmousson onmogelijk het water 
kan bevatten, dat haar wordt toegevoerd, maar dit moet uitstorten 
over de nevensliggende landen. 

In de oostmousson daarentegen is er groot gebrek aan water, 
en daarom wordt de rivier jaarlijks tijdelijk afgedamd, ten einde 
de rijstvelden te kunnen besproeijen en de fabrieken te drijven. 

De Soerabaiarivier verkeert nagenoeg in dezelfde omstandig-
heden, Zij is daarenboven -weinig geschikt voor de scheepvaart, 
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zoo door gebrek aan water in de oostmousson, als door het gemis 

van jaagpaden en beweegbare bruggen. 
Men is van meening dat de uitbreiding der cultures in de oost-

mousson veel -water aan de rivieren onttrekt, terwijl deze,door de 

gedurige tijdelijke afdammingen eu het verhoogen der buitendijksche 

'landen, minder geschikt worden tot het afvoeren van het water 

in de westmousson. 
Men is voornemens geweest, de Kedieri en Solorivieren te ver-

eenigen, maar, hoezeer de toevoer van het water uit de Solorivier 

op de Kedirie in het drooge jaargetijde gunstig zoude zijn voor 

de laatste rivier, zou daarentegen die grootere toevoer in de west-

mousson bezwarend zijn. Ook zoude de afleiding van het water 

uit de Solorivicr in de oostmousson iiadeelig werken op de cul-

tuur der langs deze rivier gelegen landen. 

Ten bewijze van de ongenoegzaamheid der Poorong- en Soerabaia-

rivier om in de westmousson het water af te voeren, wordt aan-

gehaald dat, hoewel in 1847, 1848 en I84i) de regens niet buiten-

gewoon waren, echter in Pebruarij het water tot boven liet noodpeil 

steeg en het te Melirip 0«'.35 boven den bovenkant van de waaijer-

denren stond. 

Vele dijken, zoowel van de Soerabaia- als van de Poorongrivier, 
braken door en daardoor kwam er verligting, maar de toestand 
der rivieren werd ongunstiger; de Poorongrivier is verdiept, de 
Soerabaiarivier is verzand. De sluis te ]\lelirip werkt met weinig 
verval en laat dus weinig water door; de waaijersluis is buiten 
werking geraakt en de scheepvaart gestremd door den dam tc 
Sinkalam beneden deze sluis, die ten doel heeft het water in het 
belang der molens op te liouden. 

De waarnemingen, aan de ^[eliripslnis gedaan, toonen de waar-
heid aan van het hier gezegde, en men zal aanvankelijk genood-
zaakt zijn de rivier beneden de sluis jaarlijks af te dammen en 
tevens de rivier Clcdek, eene hoogere afleith'ng van de Kedirie, 
belangrijk tc vernaauwen, ten einde daar miiuler water te verliezen. 

De landstreek die belang heeft bij de rivier Kedirie, zoowel als 
Avateraileiding als voor de scheepvaart, is zeer uitgestrekt en het 
getal inwoners dat er mede gebaat wordt kan op nagenoeg een 
millioen gerekend worden. Hoezeer dan groote kosten noodig zul-
len zijn om in dien gebrekkigen toestand te voorzien, mag men 

daarvoor niet terugdeinzen. 

De middelen, die tot verbetering worden voorgeslagen, zijn de 
voli^ende: 

1. het maken van eene aÜeiding uit de Poorongrivier langs een 

korten weg naar zee; 

2. eene dergelijke uit de Soerabaiarivier; 
3. het aanleggen van sluizen en stuwdammen, ten einde liet 

water naar de behoefte te kunnen ophouden of laten schieten, 
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zonder toevkigt te moeten nemen tot tijdelijke afdammingen, die 
niet anders dan scliadelijk kunnen zijn voor den toestand der rivier. 

De bij deze stukken gevoegde teekeningen zijn: 

1. Algemeene kaart van liet district waardoor de Poorong en 
Soerabaia loopeu; 

2. Bijzondere kaarten waarop de naar zee te maken alleidingen 
zijn aangegeven; 

3. A^erschillende ijrofillen van waterpassing; 
4. Teekeningen van de te bouwen sluizen, stuwen on overlaten. 

8. Door den minister van binncnlandsche zaken zijn de ver-

sla2:eu inj2:ezonden, door de ambtenaren van den waterstaat uit-O O ' 

gebragt wegens hetgeen bij den storm van den »September 
1853 is vooricevallen. 

l iet lid van der Kun doet opmerken, dat deze storm vooral dc 
aandacht verdient door het onverwacht en geheel ongewoon vroeg 
in liet jaar invallen, waardoor men nergens daarop was voorbereid. 

13e president leest de meest in het oog vallende bijzonderheden 
uit deze verslagen, en geeft tc kennen, dat de raad voornemens 
is het voornaamste daarvan in de V^crkandclhujen op te nemen. 

i). Daarna vestigt de president dc aandacht der vergadering op 
het verslas: van den minister van binncnlandsche zaken aan den 
Koning, wegens hetgeen tijdeus de jongste ijsbezetting op de 
rivieren is voorgevallen, welk verslag in dc iStaatscourant van 
den Pebruarij jl. is opgenomen. 

De vergadering vereenigt zich met het voorstel van den presi-
dent, om dit stuk bij de Notulen te doen afdrukken (zie ihjlage XX. ) . 
"Wanneer later de volledige verslagen door den minister worden 
ingezonden, zullen die, als naar gewoonte, voorde VerhandeUiujen 
kunnen bewerkt worden. 

10. Door den minister van binncnlandsche zaken is een verslag 

over de Peel in Xoordbrabant en li imburg aan den llaad ge-

zonden, met uitnoodiging, dit stuk weder aan den minister te 

doen toekomen , zoo het niet in de yerhaiulelingen van het Instituut 

mogt worden opgenomen (zie Bijlage X X L ) . 

De bij dit verslag behoorende kaart en proflllen worden met 

belangstelling door de leden bezigtigd. l iet lid Staring deelt 

daarbij eenige bijzonderheden mede betrellende de gevondene 

hoogten en de veenen in dc PceU gelijk ook nopens de voor-

stellen, door het lid Reuvens op zijne waaarnemingen gegrond. 

De stukken zullen, overeenkomstig het verlangen van den 

minister, door den raad worden behandeld. 
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11. De werkzaamheden worden voor eene poos gestaakt, en 

hervat met eene mededeeling van het lid Overduyn, betrellende 

het vermogen van het patentglas van Hartley, om warmtestralen 

door te laten (zie Bijlage XX I I . ) . 

De president bedankt den spreker voor liet medegedeelde en 

noodigt hem uit, de nader tc verkrijgen u i t k o m s t e n aan het Insti-

tuut bekend te willen n^aken. 

Daar het lid Camp belast is met den aanleg van trekkasten op 

het Loo, acht men het zeer wenschelijk tc zijner tijd van hem 

te mogen vernemen, welke ondervinding aldaar bij het gebruik 

van dit glas zal zijn opgedaan. 

12. Het lid (Iverduyn vestigt dc aandacht op een paar artikels 

in den Cosmos van ^Nloigno, waarin gewaagd wordt van de 

proeven, iu 1837 door d'Abbadic g e n o m e n , o m de bewegingen der 

aardkorst na tc gaan (zie Ihjlagc XXI11.) . 

De spreker meent, dat het plaatsen van luchtbelbuizen, langs 

twee elkander regthoekig snijdende lijnen, over het geheele land 

getrokken, zoude kunnen leiden tot het waarnemen van het zak-

ken of rijzen van den bodem. 

l iet lid Delprat is van oordeel, dat de afwijkingen, in den 

stand der luchtbellen waargenomen, kwalijk tob bevestiging van 

dit verschijnsel zullen kuimen dienen. Die atwijkingen schijnen 

hem veel te groot, dan dat zij dalingen in den bodem, in zulk 

een betrekkelijk kort tijdsbestek hebben kunnen aanwijzen; zij 

schijnen hem te worden' veroorzaakt door golvingen in de aard-

korst, die zich over kleine oppervlakten uitstrekken, of w^elligt 

aan geheel andere oorzaken zijn toe te schrijven , maar niet aan het 

zakken of rijzen van den bodem van een geheel land, als waar-

van hier sprake is. 

Hi j erkent het nut , dat uit dergelijke waarnemingen te trek-

ken is, doch zoude voor het onderzoek dat men zich thans voor-

stelt meenen, naar a n d e r e middelen te moeten omzien. Voor 's hands 

schijnt hem geen ander middel tot juiste uitkomsten te zullen 

leiden, dan een groot aantal naauwkeurige breedtebepalingen, 

daar dalingen in den bodem van eenige uitgebreidheid toch wel 

gepaard moeten gaan met plaatselijke verandering in de rigting 

der zwaartekracht. 

l iet lid Overduyn is van gevoelen, da t , wanneer de bodem 

zakt, hij niet evenwijdig aan zich zelf zal blijven, cn dat het 

verschijnsel mitsdien ook door de waarneming van den stand der 

luchtbêlbuizen zal kunnen wwden bevestigd. Hij is , even als het 

lid Simons, van meening, dat het middel aanbeveling verdient, 

mits men, door een zeer groot aantal waarnemingen, op vele punten 
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gedaan, iu staat zij , den invloed van plaatselijke oorzaken op 
zijde tc stellen. 

l iet lid Cohen Stuart, zonder het voorstel van den eersten 
spreker te ondersteunen, kan iiiet het gevoelen deelen van het lid 
j)elprat, dat van naauwkeurig volbragte breedtebepalingen in deze 
licht zou zijn te wachten. Jireedtebepalingen, met die juistheid 
als hier zou worden gevorderd, zouden niet wel met draagbare 
instrumenten, misschien alleen door herhaalde en gezette waar-
neming, op vaste observatoria, te volbrengen zijn; en in ieder geval 
dan nog slechts middellijk de afwijkingen doen kennen, die op 
de voorgestelde wijze, onmiddellijk, door de Variation, in den stand 
den luchtbel, zouden wordeu aanü:ei^even. Die ü:roote naauwkcurijr-
heid zou worden gevorderd, aangezien de gemiddelde jaarlijkschc 
verandering in helling van onzen bodem toch wel bij eene fractie 
van eene seconde blijven zal; eene grootheid waarvoor men , ook bij een 
gemiddelde uit wanniemingen, die met de meest volkomeue hulpmid-
delen volbragt zijn, ter naauwernood kan instaan. Over 25 uren gaans, 
geeft t).l seconde toch ongeveer (>'''.07 ; en dus over dezen betrekkelijk 
kleinen afstand reeds eene daling van den bodem, die bezwaarlijk, 
jaarlijks in denzelfden ziji kan aangetiornen worden, Naar hem 
voorkomt, moeten de afvvijkingcji, door d'Abbadic opgemerkt, waar-
schijnlijk voor het grootste deel aan zeer bijzondere locale om-
standigheden toegeschreven worden. Hoe toch anders te verklaren , 
dat dc dagelijksche waarnemingen op de vaste observatoria vau 
die Variation naauwelijks of niet een spoor verraden. 

Nadat nog onderscheidene leden hun gevoelen hebben uitge-
sproken, stelt de president voor, de zaak nader te overwegen en 
in eene volgende vergadering op iiieuw ter sprake tc brengen. 
"Daartoe wordt besloten, cn de beraadslaging over dit onderwerp 
voor tegenwoordig geëindigd. 

I.) 

13. T)c president deelt eenige opgaven mede wegens de prijzen 

van snrinaamsch hout, welke opgaven hem door den eersten luite-

nant der artillerie Pjcijen zijn verstrekt (zie Bijlage X X I V . ) . 

Deze houtsoorten zijn thans te zien en te bekomen bij de beeren 

Kreglinger eu Comp, tc Amsterdam, l iet purpurhart is niet tegen 

den invloed der lucht bestand, l let groenhart is zeer duurzaam 

en blijft 40 tot 50 jaren lang onveranderd. Ue heer Beijen wacht 

nadere oj)gaven uit Suriname, die waarschijnlijk de prijzen nog 

lager zullen doen stellen. Zulks zal dan aan het Instituut wor-

den medegedeeld. 

14. Dc president verklaart het model van den locomotiefwcger, 

aan het station van den spoorweg te ^sGravenhage in gebruik, 

om de drukking op de veren te onderzoeken. Dit model, het-
welk op de tentoonstelling van bouwmaterialen tc Amsterdam is 
opgesteld geweest, wordt door de leden met veel belangstelling 
beschouwd. 

15. Eene uitnoodiging tot bijwoning van het negende land-
huishoudelijk congres wordt aan de vergadering medegedeeld 
(zie Bijlage XXV . ) . 

l ö . Het buitengewoon lid Maas Geesteranus is van regerings-
wege belast geweest met het behartigen van dc belangen der neder-
landsche inzenders, bij de tentoonstelling te New-York. Bij het 
inzenden van den catalogus en van de eerste aileveringen der ge-
illustreerde verslagen over die tentoonstelling, heeft dit lid eenige 
opmerkingen medegedeeld, die een ongunstig oordeel over die 
onderneming doen vellen. Gemis aan orde en volledigheid heeft, 
van den beginne, de deelneming van het publiek verzwakt. Het 
eigenlijk doel was de tentoonstelling dienstbaar te maken aan het 
oprigten van eenen bazaar, gelijk dan ook met den eersten De-
cember van het afgeloopen jaar tot stand gekomen is. jMcn heeft 
gemeend, dat dit dc eenige weg was, waarlangs men koïi geraken 
tot de oprigting van een algemeen eurojnseh agentschap, dat 
de voorwcr])en der algemeene wereldindustric te New-York zou 
verecjn'gcn, om die aldaar te verkoopen. 

Dc stukken, door den heer Maas overgezonden, waren de cein'ge 
die te New-Y^ork het licht zagen en de inhoud dier stukken draagt 
evenzeer het kenmerk van onvolledigheid als de geheele onderneming. 

17. De sekrctaris leest een brief van het lid A. C. Kros aan 
den president, nopens de opmerkingen ter zake van de trommel-
deuren voor groote sluisopeningen, ter vergadering van September 
1853 gemaakt (zie Dijlage X X V I . ) . 

18. Door de ministers van binnenlandsche zaken en van oorlosc 
is eene circulaire aan de ingenieurs van den waterstaat en dc 
oflicieren der genie gerigt, om mededeeling uit te lokken van dc 
uitkomsten van grondboringen, die voor het geologisch onderzoek 
van Nederland belangrijk kunnen zijn (zie Bijlage X X V I I . ) . 

11). De beeren Twiss en Comp, te Arnhem hebben een aantal 

adreskaarten van liunne fabriek van gebakken aarde ingezonden, 

om aan de leden te worden uiti?ereikt. 
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20. l iet lid Cohen Stuart herinnert aan den ruimen zin, waarin 

het Instituut in der tijd zijne roeping heeft opgevat, en waardoor 

men geleid is tot het verleenen van eene belangrijke ondersteuning 

aan de uitgaaf der meteorologische waariicmingen. l l i j juicht die 

handeling toe. Aan deze ondersteuning is het mede te danken, dat 

de meteorologie zoozeer ter harte genomen is, en dat daarvoor thans 

eene inrigting op grootere schaal van rijkswege is tot stand gebragt. 

Üe praktische astronomie verdient echter evenzeer de werkzame 

belangstelling van het Instituut en daar men ijverige pogingen in 

het werk stelt om een observatorium te Ijcyden uit particuliere 

middelen op te rigten, acht de spreker het wenschelijk, dat die 

pogingen door het Instituut krachtig worden ondersteund. 

De i)resident verklaart dit voorstel ter overweging aan den raad 

vau bestuur te zullen voorleggen. 

21, Dc maatschappij tot bevordering der bouwkunst heeft een 

overzigt ingezonden van de vragen en onderwerpen, die daags na 

de algemeene vcri^adering der maatschappij zullen worden behandeld 

(zie J^ijlage X X V i l L ) . 

22. De leden Storm lUivsincc en Keurenaer belasten zich met het . O 
opmnnen der stemmen voor de ballottage der nieuwe leden, in de 

vergadering van den November l.S5o voorgesteld. 

De uitslag der stemming is, dat tot gewone leden zijn aangenomen : 

11. C. Bosscha, ingenieur werktuigkundige, te Deventer, jhr. 

T. J . 11. (jcvers, kapitein der genie, in Oostindie, P. baron ^lel-

vill van Carnbc-c, luitenant ter zee der klasse, iu Oostindie, 

li, A. de (>iuay, kapitein der genie, in Oostindie. 

Kn tot buitengewone leden : 

AV. T. Koster, kadet der genie, te Breda, L . J . Mulder, te Delft, 

N . 11. Nierstrasz, kadet der genie, te Breda, AV. 1). Schlosser, 

kadet der genie, te Breda, W . baron Sloet tot AVesterholt, rijks-

telegraiist der D̂ ® klasse, te 's Graveidiage, A . L .Wäch t e r , 02)zigter 

bij den rijkstelegraaf, te 's Gravenhage. 

23. Om in de vergadering van den 1 A p r i l 1854 te wwden 

geballotteerd, worden door den president voorgesteld, als gewone 

leden : 

G. W . Predzess, luitenant-kolonel der genie, tc 's Gravenhage, 

O. F. U. J . l luguenin , aspirant-ingenieur voor de mijnen, in Oost-

indie, P. Vreede B i k , resident van Soerabaia, in Oostindie. 
En als buitcnirewone leden: 

i 

E. I I . Ampt , kadet der genie, te Breda, C. M. de Bruyu Kops, 

civiel-ingenieur, te Hoorn, K . E. Caspersz, kadet der genie, te 

Breda', E. AV. Conrad, kadet der genie, te Breda, C. van Daalen 

Wetters, kadet der genie, te Breda, A. J . H . van Kap])en, kadet 

der genie, te l^reda, E. Kat , kadct der genie, te Ikeda, 11. vau 

Ketwieh, civiel-ingenieur, te Gramsbergcn, M. P. K o k , machinist 

der klasse, bij de marine, tc Amsterdam, G. 11. Kromhout, 

kadet der genie, te Breda, G. L. van Lauschot I lubrecht, tech-

nisch beambte bij den Aken-Maastrichtschen spoorweg, te Maastricht, 

W . Mcrtens, sectie-ingenieur bij den Aken-Alaastnchtschen spoor-

weg, te Aken, J . K . Pluim Mentz, kadet der genie, te Breda, B. J . 

Tideman, adelborst voor den scheepsbouw, te Breda, H . Viervant, 

kadet der genie, tc Ikeda. 

Daar niets meer aan dc orde is, bedankt de president de leden 

voor het bijwonen der vergadering, welke daarop door hem wordt 

gesloten. 

Voorjrelezen en ^ocd-ekeurd in dc vergadering van Dingsdag 

den Mei 1854. 

E. W . CoNUAT3, 
PresklenU 

STAKING , 

Sekretaris. 
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B i J L A O E X I X . 

A A N T E E K E N I N - G K N O M T R E N T Ï X D E N I . O O P D E S J A A R S 1 8 Ó 1 

G E N O M E N P R O E V E N M E T O P J A V A A A N W E Z I G E D E L P S T O F F E N . 

Kalksteenen van Kebrao7t voor krachtig hydraulisch cement, 

13eze stccncii werden door den tweeden ondergeteekende ont-
dekt in de kleiaarde, welke ter genoemde plaatse werd uitge-
graven, om daaruit vuurvaste steenen te verv^aardigen. Tjater werden 
zij mede, door de belangstellende zorg van den resident de Perez, 
door onderscheidene hoofden van omliccti:ende dessas aanccevoerd, 
zoodat men mag stellen, dat dio stof, even als de steen vau Goe-
nong Saharie, immers in deze residentie overvloedig te vinden 
is. Zij komt in stukken voor, wegende van 0.5 tot 5 pond. De 

vorm dezer stukken is doorgaans onregelmatig, met afgeronde 
hoeken en eenigzins ])lat gedrukt. 

Doorgebroken vertoonen zij duidelijke lagen, welke, naar de 
geringe afwisseling van hare vuil witte kleur te oordeelen , schijnen 

gevormd te zijn uit bezinksels, w^elke zich achtervolgens om cene 
kern uit de wateren afgezet hebben. 

Het soortelijk gewigt valt tusschen 2.3 cn 2.4. 
Dc steen is vrij hard, cn laat zich ter naauwernood met den 

nagel klassen, terwijl een gewigt van 185 pond op den vierkanten 
duim tot zijne verbrijzeliiig gevorderd wordt. JJe tot de proeven 
gebruikte teerlingen hadden 0®'.03 zijde. 

De lieer Sloet heeft de steen scheikundig ontleed, en ons de 
uitkomst daarvan op de ver])ligtendste wijze medegedeeld. 

Volgens de ontleding, welke met een mengsel van poeder, uit 
een groot aantal steenen zamengesteld, verrigt werd, waren in 
100 deelen daarvan aanwezig: 

Kiezclzuur 22.733 
Aluinaarde 5.(>30 

IJzeroxvde (>.31)1 

Koolzure kalk 54.833 

jVIagnesia ^ 

Zwavelzuur 

Soda 

Organische stollen 

'Manü:aanoxvdul O • 

Tu water oplosbare zouten 

\Vatcr CU organische stolien. 

10.562 

sporen 

1.07»? 

4.20O 

] 05.425 

i i 

Ware het niet dat de voorloopige technische proef, welke wij 
met de gebrande en tot poeder gebragte steenen namen, hunne 
volkomene geschiktheid tot het bereiden van hydraulischen kalk 
bewezen had, dan zou dc beschouwing van de opgegevene getallen 
ons getoond hebben, dat, even als zulks bij het vroeger behandelde 
cement van Goenong Saharie het geval was, door de aanwezig-
heid van 22®/o kiezclzuur bij 517o koolzuren kalk, mitsgaders 
magnesia en aluinaarde, ook hier al de voorwaarden voorhanden 
zijn, om, na behoorlijke uitdrijving van het koolzuur door bran-
ding, en het aaufnaken met water tot cene brij, de gelegenheid te 
geven tot het ontstaan van onderscheidene silicaten, welke, volgens 
de aangenomen theorie der verharding, het eigenlijke kenmerk der 
hydraulische cementen is. 

Wat betreft de voorloopige bewerking, die de steenen ondergaan 
moeten om cement op te Icvercji, als het branden cn lijnmaken, 
hieromtrent kunnen wij ditn^aal kort z i jn, omdat het voorschrift, 
dat wij tot het branden der steenen van Goenong Saharie gaven , 
ook hier geldt en er dezelfde inrigting toe gebezigd werd, zoowel 
als tot het lijnmaken. 

Eenige opmerkingen, die wij bij de behandeling van de kalk-
steenen van Kebraon maakten, vermeenen wij echter niet achter-
wege te mogen laten. 

Men bevond namelijk, dat de grenzcji, tusschen welke bij het 
branden der steenen met betrekking tot de aan tc wenden tempe-
ratuur, de branding kon gezegd worden , gelukt te zijn, veel digter 
bij elkander lagen dan bij die van Goenong Saharie. 

Eene sterke hitte, waarbij de uitdrijving van het koolzuur tot 
het uiterste gevoerd werd, leverde een cement op dat versch ge-
gebruikt bij het aanmaken met water veelal reeds onder het 
zamenroeren zoodanig stijf werd, dat het slechts mocijelijk te be-
handelen was. 

Eenige oogenblikken daarna zwol het sterk op, onder ontwik-
keling van warmte, doch later, bij het vast worilen, had er weder 
eene aanmerkelijke inkrimping plaats, die bij de proefstaven, welke 
uit zulk sterk gebrand cement vervaardigd werden, soms'/js van de 
oorspronkelijke afmetingen bedroeg, terwijl zij zoo snel toenam, dat 
de staafjes vaak in twee of drie stukken voor den dag kwamen. 

W'erden de staven echter, terstond na hare vorming, onder water 
gezet, dan merkte men dat scheuren niet op, evenmin wanneer de ver-
harding van de massa aanvankelijk onder eene drukking plaats greep. 

D i t ongerief, uit eene vergedrevene ontkoling der steenen voort-
spruitcmle, werd echter gemakkelijk verholpen door het poeder, ge-
durende längeren of korteren tijd , aan den invloed der lucht bloot 
te stellen, waarbij het \Yederom koolzuur opnam cn de in het poeder 
aanwezige bijtende kalk in meerderen of minderen graad ge-
bluscht werd. 



Dit blusschcn van hei poeder gaat evenwel zeer langzaam, en 

verschaft juist daardoor het voordeel dat het regte tijdstip, waarop 

het gebruikt moet worden, door het nemen van cenigc proeven met 

veel juistlieid kan gevonden worden. 

Dc gebrande steenen in stukken blusschen nog veel trager in 

dc lucht , CU men kan stellen, dat er weken vcrloopcu voor dat zulks 

volkomen plaats heeft. 
Er bestaat nog een ander middel, om het scheuren van het cement 

voor tc komen. AVij bevonden namelijk, dat een bijslag van het 
halve volume scherp, goed uitgewasscben, rivierzand daartoe vol-
doende was, zonder dat daardoor, blijkens de straks nader te ver-
melden proeven, de zamenbang merkelijk leed. 

1 let cement en het zand werden dan eerst, droog, goed ouder 
elkander gemengd cn daarna met water op de gewone wijze, gebouwd. 

JJe hitte, die deze kalksteenen verdragen kunnen, voor dat zij 
beginnen te verglazen, is aanmerkelijk grooter dan bij die van 
Goenong Saharic. 

J)e roode gloeihitte is nict voldoende, daar het van ztdke zwak 
gebrande steenen vervaardigde cement slechts zeer langzaam aantrekt. 

Zulk onvolkomen gebrand cement is veel ligter van kleur, dan 
het van pas gebrande, hetwelk een ligtbruin aanzien heeft. 

De geschiktste temperatuur was veelal bezwaarlijk te treilen. 
l iet doel bereikten wij steeds het zekerst, door de steencn sterk 

te branden cn het poeder daarna, zoo noodig, aan eene langzame 
blussching iu de lucht bloot te stellen. 

De gebrande steenen van Kebraon laten zich gemakkelijker fijn 
maken, dan die van Goenong Saharie. 

De hoeveelheid water, welke bij het aanmaken w êrd gebruikt, 
bedroeg, even als vroeger, nagenoeg het halve volume der stollen. 

Om de praktische waarde van het cement te kunnen nagaau,hebben 
wij daarvan wederom tweederlei proefstaven vervaardigd en daartoe 
dezelfde vormen gebruikt, van welke w îj ons vroeger, bij de be-
handeling van het cement van (jloenong Saharic, bediend had-
den, dat is: voor de gewone verbrekings])roef maakten wij paral-
lelepipeda, lang en in d o o r s nede O.OOOU vierkante el en voor 
de uitrekkingsproefstangen, die in^hct midden, waar zij het dunst 
waren, O.OOOS vierkante el doorsnede hadden. 

Dc staven, wclkc bestemd waren om onder water te verharden, 
werden terstond na de vorming ondergezet. Na ecu paar dagen 
hield dat water steeds eene zekere hoeveelheid kalk opgelost en 
reageerde het sterk alkalisch. 

Die , welke in dc lucht verstcenen moesten, werden dagelijks 

omgekeerd. 

Bij de verbreking der proefstaven, hebben wij van de vroeger 

beschrevene en door schetsen voorgestelde toestellen gebruik ge-

maakt, daarbij geheel cn al op dezelfde wijze te werk gaande, 
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opdat men den zamenbang van het Kebraousche cement, terstond met 
het reeds bekende van^ïoenong Saharie zou kunnen vergelijken. 

De uitkomsten der verbrekingsproef, voor cenen afstand tusschen 
de steunpunten van (H.10, ziju te zamengevat in dc volgende tafel. 

VUkonisleu van proeven, (jenomen met ket cement van Kebraon 

op parallelepipeJa van O®'.en O^-'.O^ in ket vierkant, bij eenen 

afstand tusscken de stenupunten van 5, zijnde de verbrekings-

geivigten in ket midden tusscken die punten opgekangen. 

% 
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Uit de proeven — 1 7 zien wi j , dat eene verharding gedurende 

14 dagen onder water en daarna gedurende 4 dagen in de lucht, 

een cement opleverde, hetgeen bij dat van Goenong Saharie niet 

behoeft achter te staan, docli tevens blijkt uit 18 en VJ en uit 

2 4 — 2 7 , dat eene volledige versteening alleen in de lucht eerst 

na 12 tot 30 dagen plaats grijpt, hoewel zij na 72 dagen niet 

veel meer te wenschen overlaat. 

Over het algemeen ziet m.en, dat bij dit cement, tot eene 

goede en snelle verharding, een vereischte is, dat zulks aanvan-

kelijk onder de aanraking met water geschiedt, daar anders de 

staven wel hard doch tevens in eene zekere mate broos werden. 

i)e proeven, nopens den wederstand van het cement bij de uit-

rekking genomen, zijn verzameld in dc volgende tafel. 
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Hoewel slechts w^einige proeven genomen zi jn, mag men er 

uit besluiten, dat het hier behandelde cement, hetwelk eerst met 

een gewigt van ruim 7 ponden werd uitgetrokken , onder de zeer 

krachtige hydraulische inortels behoort gerangschikt te worden. 

Hiermede besluiten wij de aanteekingen over deze metselspecie. 

Zij maken niet de minste aanspraak oj) volledigheid, doch men 

gelieve in aanmerking te nemen, dat wij ons enkel ten doelstel-

den, de aandacht op bet bestaan der grondstof te vestigen, in 

het vertrouwen, dat het oppervlakkig onderzoek, waaraan wij die 

onderwierpen, ruim voldoende wezen zal, om haar eene waardige 

plaats naast het cement van Goenong Saharie te doeji in-

nemen. 

De neiging die zij heeft, om onder zekere omstandigheden te 

scheuren, kan als hare zwakke zijde aangemerkt worden; doch 

wij gaven zoo even reeds twee middelen aan de hand, om dat 

ongerief te ontwijken. 

SM 

De heeren ingenieurs en bouwmeesters, die zich verder met dit 

cement zouden willen bezighouden , zullen voorzeker spoedig middel 

vinden, om bij de eenige voorbereidende handeling waarin eenige 

moeijelijkheid gelegen is, het branden namelijk, even zoo zeker 

te gaan, als bij het ontkolen van gewonen kalksteen. 

Soerabaia, 10 April 1852. 

De leden van het koninklijk instituut van 

ingenieurs, afdeeling Oostelijk Java. 

C. G. \os DENTZSCU. 

AVduxek SMITIT. 

JMJLAGI^ X X 

MINISTKUII: VAN BLNNENL.ANDSCUE ZAKKN. 

Aan dcii Kuninrj, 

Volgens de gisteren middag ontvangen berigten was het ijs te 

Arjihem, Wageningen en Westervoort ten gevolge van het zachte 

weder en den was van het water opgebroken. 

Zoowel in de als in de inspectie is dientengevolge de 

buitengewone correspondentie opgeheven. 

Het bewaken der dijken, veelal bekend onder den naam van 

buitengewone riviercorrespondentie, thans geëindigd zijnde, zoo 

zal het Uwer j\[ajesteit welligt aangenaam zijn een beknopt overzigt 

van het meest belangrijke, dat nopens de ijsbezetting in de twee 

laatste maanden werd waargenomen, te otitvangen. 

Immers, hoe gelukkig de aftogt van het ijs ditmaal weder was, 

mogt men zich de mogelijkheid van kwade kansen nu en dan niet 

ontveinzen. 

l iet ondervonden geluk moge dus tot dankbaarheid, maar geens-

zins tot zorgeloosheid leiden. 

In het begin van December 1853 viel de vorst, bij lagen rivier-

stand van ongeveer 1.5 el onder dc middelbare zomerhoogte, iu. 

Den en 12^^" ontdekte men drijfijs. Reeds den 15^«^ zette 

zich het ijs in de rivierengten boven Coblenz, te Kammereck en 

den te St. Goar, en in Nederland den 10^^" op de Maas bij 

AVoudrichem, den oj) de Lek te Ameiden en op den IJssel 

aan het Katerveer en te Kampen, te Arnhem den en te Nij-

megen den Onderscheiden vakken bleven open, vooral, en 

zelfs van beduidende lengte, op den Duitschen l lhi jn boven Em-

merik, Wesel en Dusseldorf en te Keulen. De rivieren liepen in-
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jjiidclels zeer laag af, bijvoorbeeld te Keulen den oV''"^ December 
1853 tot den voorbeeldeloozeu stand van 3% lihijnlandsche duim 
aan de rruissisclie schaal, dat is bijna 40 voet onder den lioogst 
bekenden rivierstand, en te Arnliem 'den December tot 1 palm 

aan de stadspeilschaal, dat is bijna 2 el onder den middelbaren 
zomerstand, zijnde 0.80 onder dc dijkskruin of het zoogenaamde 
nood peil. 

l iet wordt een voordeel geacht, dat, wanneer de rivieren be-
vriezen, (lit met een lagen waterstand plaats heeft, de breedte der 
ijsbezetting, en dus de hoeveelheid ijs, is dan veel mijuler, dan 
wanneer alle uiterwaarden ook met ijs bezet zijn; bij ijsgang kan 
dan meer rijzing van Avater plaats hebben, voor dat iiet water over 
de dijken loopt. 

Daarentegen mogt men zich ditmaal niet verbergen, dat, bij 
dooi, de open vakken op den Duitschen Khijn ons bloot stelden 
aan het snel toeschieten van opperwater voor dat hier te lande het 
ijs iu genoegzame mate opgeruimd zou zijn. Dit was eene kwade 
kans, welke niemand, die met de plotselinge en snelle rijzingen 
op den l5oven-J{hijn en met den welligt ongemeen grooten'aanvoer 
van water bekend is, zich kon ontveinzen. 

Den en G '̂«" Januarij 1854 viel de dooi sterkin, waarop 
de stations door de waterstaatsambtenaren werden bezet; de loop 
der expressen begon den lO'̂ '̂ ". 

Inmiddels was reeds den dc ijsgang op den Moezel begonnen , 
en in den nacht van den op den dreef er iihijnijs voorbij 
Keulen. Den 1 was het ijs te Dusseldorf los en'dreef sterk 
door. Ook in den nacht van den op den was het ijs te 
AVesel in beweging met zwaren ijsgang, en, zoover men zien kon , 
hoog op elkander geschoven; het M'ater was aldaar D''.41 in óvn 
etuuial gewassen. Ook den was het ijs op dc ^laas te ]\raastricht 
boven de brug in beweging geraakt en van Eijsden afgedreven. 
;f}cn en was er ijsbeweging in de omstreken van Hoer-

mond en is het ijs d;jar den voor goed opgebroken en door-
gedreven. Ook te tirave was den geringe ijsbeweging met 
1/^^37 was in 10 uren. 

Hoewel zich dus den 10^^" nog niets verontrustends opdeed, 
moest men op alles voorbereid zi jn, want, zoo als ik de eer had 
te doen opmerken, dc open vakken op den Duitschen Ilhijn konden 
het snel en ruimschoots toeschieten van het water bevorderen, 
iets, dat op de met ijs bezette Nederlandsche rivieren tot schrome-
lijke gevolgen kon leiden. 

Den echter kwam merkbare verandering op de Neder-

landsche Bovenrivieren. Aan het J^oven-Spijk was ix»eds ijsgang met 

O. N. r . , dus nog ver onder de dijkslioogte, en mitsdien 

zonder schijn van gevaar; evenwel bedroeg de was in het 

laatste etmaal en de werking van den Ouden l^hijnmond was be-

f! 

gönnen. Ook langs Millingen was reeds ijsgang met 4®U)4 O. X . F., 
doch met '̂-'M 4 aanwas. Die sterke aanwas gaf aanvankelijk eenige 
bezorgdheid. 

De Waalmond te llulhuizen was in den morden van den Cj 
in beweging geweest. Zoo had ook voor Nijmegen eenige beweging 
plaats gehad. 

De mond van den Ncder-lMiijn ol'het rannerdenschc kanaal was 
ook in beweging gekomen, maar liet ijs zette zich weder. 

Ten 8 ure voormiddags was de Nedcr-lihijn te Aridieni nog vast 
met 5®'.8(; O. N. V. en ()®^47 val; maarten8;Vf ure voormiddags 
kwam het ijs aldaar in beweging tot 's avonds 7 ure. Er had een 
aanhoudcmle ijsgang plaats, doch met niet zeer zware stukken; 
daarbij liep het water in elf uren niet minder dan 4®^5l) op, staande 
's avonds D'.oO O. N. T. Tusschen Arnhem en Wageningcn werd 
het ijs zeer iu elkander gedrongen, hetgeen bij volgende beweging 
als zeer iiadeelig voor verdere opruiming werd beschouwd. Den 

^vas het ijs tc Arnhem gcclnrendc eenige minuten begaan-
baar, doch "'s avonds had er gedurende 1 % uur weder beweging 
plaats, waarbij het water tot l'^Mo ouder N. l\ oprees. Ook dit 
was niet bemoedigend tegen den tijd van opruiming. 

llets'ccn als eene i^rootc zeldzaamlieid worden beschouwd O O ».' 

cn door niemand voorzien werd, gebeurde. Toi gevolge van on-
gemeen zachteii dooi, soms door vorst afgebroken, en van zeer 
lagen waterstand, bleef het ijs te Aridiem zeer lang zitten. Slechts 
den Februarij, dus na verloop vati 20 dagen, ontstoiulen 
weder ijsbewegingen. De verdere Neder-llhiju cn Lek, waarin hier 
en daar open vakken waren gebleven, liepeti voorbeeldeloos laag ai'. 
Als blijk daarvan kan worden vermeld, dat aan de iMainiswaarden, 
even beneden W^ageniugen, vier ])ersonen in den namiddag van 
den .lanuarij heen en weder door den Xeder-lvhijn zijn 
gegaan, terwijl zij in het vaarwater slechts <)''''.()0 water aantroffen. 
Dc geheele rivier was als 't ware drooggeloo])cn, overal werden 
zandba/iken en kleine eilanden zigtbaar. liet eilaiul (Jandia, even 
boven Cidenborg, w'as door het droog loopen van dc geul, aaji 
den noorderwal Lcehecht. Die buiteni:cewoon lai^e stand had echter O O O 
slechts plaats beneden de Arnhemsclie ijsbezetting, want te Arn-
liem was het water den op den middelbaren zomerstand , 
en den 28® '̂̂ ", tijdens den gemclden overtogt, slechts 0^''.40 daar-
onder. Die bezetting bestond uit opeeugesta)>eld ijs, dat bij 
zeer sterken toevoer van w'ater, nog wel eenige zorg kon ver-
oorzaken. 

In den avond van den was er andermaal ijsgang in het 
Panncrdensch.e kanaal, maar het ijs zette zich weder en drong 
ineen tot den bovenmond. Te jS^ijnïegen was den "savonds 
het ijs iu beweging geweest, sterk doordrijvende met O, 
N. V. en met 0*^^80 aanwas in een halfuur. Den 's mors'eus 
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werd het water te Lont waargenomen O. A. l\ 

Zoohing de Waalmond niet open was, kon er, bij wederopening 
van het rannerdeiisclie kanaal en bij werking van den ouden llhijn-
mond, een zorgelijke toestand op den Neder-lUiijn en de Lek ont-
staan. 1 nmiddels was in IJnitsehland weder eenig nieuw ijs op de 
rivieren bespeurd. Den Januarij kon liet in'et worden ver-

moed, dat het ijs nog drie weken aan den Loowaard en tc Arnhem 
in rust zou blijveii. 

De nu en dan weder invallende vorst vertraagde het opbreken 
van het ijs, zoodat men den geenszins zonder zorg was wegens 
dc gevolgen der ijsbezetting op de middenrivieren. 

Alles heeft zich echter gelukkig van lieverlede geruimd. De 
Xederlandsche Jioven-Rhijn was ojien ; eindelijk ook de Hoven-Waal-
mond, maar te Nijmegen bleef het ijs zeer opeengestapeld tot den 

Te Tiel dreef het ijs den af, en weinige dagen daarna 

tot de Ier wede. 

Inmiddels was de Ooij volgeloopen. Het inloopen van den Er-

Iccum was te betreuren als zeer nadeelig voor den kleinen polder 

en als geene bate aan de Waal gevende, wier hooge dijken boven-

dien die bate met noodig hadden. Door den achter den Erlecum 

liggcnden overlaat, ontving de Ooij nog meer water, dat in de 

benedcndeelen van de Duilelt opdrong. 

De Maas is ditmaal spoedig open geweest. Te (Jrave geraakte 

het ijs den iu den namiddag in beweging, doch zette zich 

weder. Den kwam het andermaal in beweging en dreef door. 

Het seinschot van de werking der .Heersclie aMaas "\verd den lO'̂ '''» 

gegeven; den was het water van dien overlaat t boven 

peil; den O'^SO: de werking eindigde den lo'^"". 

Te Heusden brak de Maas iji den nacht van den lSJ«"opden 

los en dreef door. 

De Haardwijksche overlaat heeft niet gewerkt. 

Bij de s])oedige werking van de ]\Iaas vond het ijs door de ge-

lijktijdig geopende killen een geleidelijken weg naar zee. Het 

steurgat is den opengeraakt, en verder van lieverlede de 

Westkil en de Verfhire geul, die tot eene nieuwe Merwede is be-

stemd. J)e werken in die streek hebben, voor zoover tot nog toe 

bekend is , jiiet geleden. 

Den was het ijs op de j\[aas en op de Waal genoegzaam 

opgeruimd om langs die rivieren de buitengewone correspondentie 
te kunnen opheffen. 

De IJsselmond was den wel in beweging geweest, maar 

het ijs zette zich weder. A^oor Doesburg, Zutphen en Deventer 

ontstond echter open water. Eindelijk evenzeer benedenwaarts tot 

in zee, zoodat den de loop der exprcsses langs die rivier 

werd gestaakt. 

De ijsbezetting in het Pannerdensche kanaal was langzamer-

O 
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hand opgebroken tot voor den Loowaard boven Huisscn, en het 

ijs bleef vast langs Arnhem tot omstreeks Wageningen en iu deu 

IJsselmond. 

éindelijk kwam bij aanhoudend dooi weder den Januarij 

te Keulen een aanwas van water van . . . 2 voet 7 54 duim 

en den l®*«»" Eebruarij van 5 // 8 Jf̂  

dus in de 48 uren . 8 // 4 tf 

eu dat leidde in den loop van den tot ijsbewegingeu voor 

Arnhem. 

Voordat het daartoe kwam, stond in den morgen van den 

het water aldus : 

el 
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5.83 O. N. r . met 0.47 aanwas.. 

0.59 

O 08 

0.70 

" r ^ 
i 

4.0« 

3.70 

tt 

tt 

tt 

tt 

ff 

tt 

tt tt ff 

Ten 3 ure 's namiddags ontstond volledige ijsgang', er dreef zeer 

veel ijs af; gelijktijdig was ook ijsgang te Wageningen en in den 

daarop volgenden 'nacht geraakte het ijs te Westervoort in den 

IJsselmond in beweging en dreef door. 

Ten gevolge daarvaii is de buitcjigewonc rivier-correspondentie 

overal opgeheven. 

Alzoo is ook weder deze jongste ijsbezetting geëindigd en zijn 

daarmede welligt de zorgen voor de rivierdijken voor dezen winter 

verdwenen. Ongemeen gelukkig is de ijsbezetting geëindigd. Voor 

het geval dat de zaken eene minder gunstige w e n d i n g hadden ge-

nomen, waren alle voorbereidende maatregelen beraamd. De dijks-

besturen en waterstaatsambtenaren waakten, ten einde het gevaar 

dadelijk en zooveel mogelijk af te wenden. Zij verdienen lof voor 

de orde en regelmatigheid, waarmede deze voor Nederland zoo be-

langrijke aangelegenheid is behartigd. 

De Minister van Binnenlanüsehe Zaken , 

VAN HEEN EN. 

B I J L A G E XXL . 

's Gravenhage, den Januarij 1854 

153. 
tWc Afdeeling 

Nijverheid. 

De aspirant-ingenieur van den waterstaat I. . A. Ileuvens heeft 

in het jaar 1852 eene opneming van de Peel in Limburg en in 

Noordbrabant gedaan, en de uitkomsten daarvan in een verslag 

te zamen gevat, hetwelk mij onlangs door deu hoofdingenieur 
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l'ijnje, onder wiens leiding de opnemingen geschied zijn, is ann-
geboden. 

Daar ik mij voorstel dat liet meeste nut van deze opnemingen 
tc trekken is, door de uitkomsten algemeen bekend te maken, 
heb ik de eer u het verslag van den heer lleuvens met de bij-
lagen te zenden. Indien het Instituut wenscht de stukken in zijne 
verhandelingen op te nemen, zal welligt eenig overleg met den 
schrijver van het verslag noodig zijn, om den vorm meer geschikt 
tot de uitgaaf te maken. Zulks zoude dan door onmiddellijke 
correspondentie tusschen u en den. heer Reuvens kunnen geschieden. 

Verlangt het Instituut dc stukken niet op te nemen, zoo zal 
ik die gaarne eenigzins spoedig terug ontvangen, opdat ik dio 
op eene andere wijze kunne doen in 't licht geven. 

De ^rinister van ]^inuenlandsche zaken. 

A^amens den ^linister, 

De vSecretaris-Cieneraal. 

>Scnur)ui:ii. 
Aan tien llnad van bcslnur van i<cl 

i\i) H in til ijk / natitn u t va n i nfjen ie u r.v. 

I M J I . A G E W I L 

Op onze laatste vergadering, mede eigenaar geworden van cc/iigc 
monsters van llartley's patentglas, en van de daarbij gevoegcle 
prijscourant, vormde ik terstond het plan om deze bijzondere glas-
soort aan een onderzoek te onderwerpen, met betrekking tot het 
vermogen om warmtestralen door te laten. Ik werd in dat ])lan 
versterkt door de vele gunstige berigten in de prijscourant bijeen-
verzameld. De meesten daarvan komen wel overeen, dat dit glas 
uitnemend goed dienen kan als dekglas voor broeikassen, wegens 
liet verspreiden van liclit- en warmtestralen, zoodat het verschroeijen 
der gewassen geen plaats vindt; doch, zoo als veelal met zulke 
berigten gaat, de uitdrukkingen zijn hier en daar zoo onbe])aald, 
dat een opzettelijk wetenscha))pe!ijk onderzoek mij wel wenschelijk 
voorkwam, vooral daar het fabriekaat inderdaad deugdelijk is te 
noemen, ik vertrouw dat eene mededeeling van den uitslag dier 
onderzoekingen hier niet misplaatst zal wezen. 

Een exemplaar van Melloni's toestel, in het natuurkundig ka-
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binet alhier aanwezig en vervaardigd door Deseuil, heeft mij tot 
de proeven gediend. Drie warmtebroiHien zijn gebruikt: 1. de in 
eene spiritusvlam gloeijende platina-spiraal, 2. de vlam van eene 
jiocatelli-lamp, 3. de vlam van draagbaar gas. (Ofschoon nu de beide 
laatste reeksen eenige praktische waarde kunnen hebben, in zoo 
verre men er door bekend wordt met de hoeveelheid warmtestralen, 
die worden doorgelaten, komende van eene olievlam of gasvlam, 
blijft mij , in verband tot de eigenlijke bestemming van het glas, 
het voornaamste nog te doen overig, namelijk de onderzoekingen 
met zonnestralen. Daar Melloni's toestel daarvoor echter niet be-
paald is ingerigt, maar vooral wegens het minder geschikte jaar-
getijde, moest ik dit gedeelte der proefnemingen tot beter gelegen-
heid uitstellen, l iet zij mij dus voorloopig vergund eene tafel over 
te leggen, de uitkomsten der genomen proeven bevattende, en 
uwe aandacht verder te bepalen tot eenige opmerkingen. 

1. Door ieder der glassoorten worden de minste warmtestralen 
doorgelaten van de gloeijende platina-spiraal, dc meeste van de 
gasvlam. Het is te verwachten dat eene nog veel aanzienlijker hoe-
veelheid zonnestralen door allen zal heentrekken , dan van de gasvlam. 

2. Kiettegenstaande de verschillende dikten der platen, waar-
door men geene juiste vergelijking kan maken, is evenwel de in-
vloed der ribben zigtbaar. Hoe zwaarder die ribben zijn des te 
minder stralen worden doorgelaten. 

O. I Iet patent Jluted droiKj/i jüate glas, in de prijscourant gemerkt 
Vj n°. 2 , en bepaald bestemd voor de dekking van broeikassen, 
komt H n®. 1, het allergrofste dat de minste warmtestralen door-
laat, zeer nabij. 

4. Het verschil tusschen beide deze soorten, 10 en 11 in 
de overgelegde tafel, en een stuk grof geslepen matglas, n®, 14, 
is inderdaad niet zeer groot. 

5. Het gepolijste vensterglas van llartley, n". 1 in de tafel, 

laat van de drie warmtebronnen genoegzaam evoi veel stralen door 

als een stuk gewoon vensterglas tot dezelfde dikte, vermeld on-

der n®. 1(>. 

(). Uit n^ 1 , 2 , 3 , 5 en <> blijkt duidelijk de invloed van 

dikte en toestand der oppervlakken. 

7. ]\rogt het merk C n"*. 2 ook voor zonnestralen blijken ge-
noegzaam gelijk te staan met grof mat geslepen glas, zoo zoude 
het toch boven dit de voorkeur verdienen als meer oeconomisch. 
Wegens de meerdere dikte isoleert het beter en is sterker dan 
het gewone. Het zal goeden weerstand bieden aan den hagelslag, 
eu de plotselinge daling van temperatuur, daarvan het gevolg, 
zal binnen de kas niet zoo zeer gevoeld worden. 

Gedurende het onderzoek is intusschen de vraag bij mij opge-

rezen : in hoe verre het vermogen om Avarmtestralen door te laten 



behoeft in aanmurking ie MJiaeu. Men piijic het gUs van Ilartiey 
omdat (Ie pianleu er niet ojider verbrand worden; men heeft daarbP) 
zeker niet gedacht aan de proeven van de Saussure en Herschel, 
noch aan de bijkomende omstandigheden die op het verzengen 
invloed uitoef<;nen. Die proeven voeren tot ;il te gewiglige uit-
komsten en gevolgtrekkingen om niet vermeld te worden.'' 

Saussure wilde de oorzaak opsporen van de zooveel lagere tem-
peraturen, in de hoogere gewesten heersclicndc. Tot dat einde nam 
hij een halfduims houten kistje, ter lengte van een voet bij eene 
lioogte en breedte vai; negen duim. Deze kist Vv'erd aan de bimien-
zijde bekleed met kurken ])laten een duim dik, cn de open boven-
kant gedekt door drie zeer heldere stukken glas, op anderhalve 
duim^ af.staml van eikander. Doo. het houten en kurken b.ekleedsel 
en door de luchtlagen, tusschen de glazen platen en die i)laten 
z<dve, werd dus het binnenste van de kist afgesloten en geïso-
leerd. i>ezc kist werd den Julij 1774 op den top van den 
(hamout gebragt, voorzien van een thermometer c]) langzaam in 
üe zon verwarnui tot Centigr. Daarop werd liet glazen dek 
,") i tc^en de 

zonnestralen gerigt, en de kist zoo een 
uur lang aan hare werking blootgesteld. De thermometer rees in 
dat uur tot S7"5 C. Die in de open lucht, vier voet boven het 
gras, wees i>'\:2r) C. en een andere op een stuk gezwart kurk rees 
tot 20^.25 0. i)cn 

volgenden dag, onder dezelfde weersgesteldheid, 
werd deze proef te Courmayeur, 777 toises lager gelegen, her-
haald. Alles werd zoo geregeld dat tenzelfden tijde, 2 u. de 
thermometer in de kist weder 6 C . wees. Nadat de zonnestralen 
ook nu een uur lang loodregt door liet glas gevallen waren wees 
de thermometer 80 . 25 , dus nog 1^25 minder dan hoven, niet-
tegenstaande de thermometer in de vrije lucht nu 24^0. aanwees. 

Uit die proeven blijkt dus: 1. dat op een lager gelegen punt 
het vcrjnogen der zonnestralen inderdaad geringer is"̂  dan op een 
hooger, wegens den längeren weg door de lucht af te leggen cn 
de (laarmede verbonden opslurping, en 2. dat de lucht hoofd-
zakelijk verwarmd wordt door de aanraking met de verwarmde 
aardoj)])ervlakte. Ofschoon warmtestralen opslurpende, kan zij daar-
door alleen slechts zeer weinig in temperatuur toenemen, en men 
ziet de oorzaak waarom in hoogere gewesten in luchtballons zoo 
lage temperaturen worden waargenomen. i\Iaakt de omstaiuligheden 
gelijk, zoo als de Saussure deed, met behulp van zijne isolerende 
kist, en dit bijzoiulere verschijnsel houdt op. 

Ik kon de proeven van Saussure niet beknopter aanhalen zon-
der ze uit haar verband te rukken; ik had eigenlijk alleen noodi<^ 
te 

wij:^cn oj) de bijzondei'heid dat een tlierjnometer in eene afge-
slotene ruimte, achter drie glazen j/hiten, biuiu-n een uur ti^ls 
eene rijzing van 2r)'-\C. ondergaat, konicnde van i)2'\r> tot S7«.r)C. 

Nii rijst de vraag- zal Uica in de Twef van Saus:nn'c liet dek-

glas B van Hartley gebiuikende. eene merkelijke verfuindering 
vinden in dit cijfiu-y Dit is niet waarschijnlijk. ()nder en 
21, vindt men in de tafel de hoeveelheid warn\testraleu o]jgetee-
kend, doorgelaten door drie platen gewoon, en drie platen spiegel-
glas, voor de drie gebruikte warmtebronnen, en ofschoon daaruit 
nog niet is te besluiten, tot hetgeen met zonnestralen geschieden 
zal, is het niet denkelijk, dat bovengemehl dekglas U zoo veel 
minder zonnestralen zal doorlaten, dan drie platen gewoon glas. 
Althans niet zoo veel minder, dat dit groote verandering iji onze 
gevolgtrekking behoeft te weeg te brengen. Dan vragen wij ons 
af: is het verbranden of verzentren der ïz-ewasseu O in serres met 

veeleer te zoeken in gebrek aan ventilatie, of al te kleine afme-
tingen? ï logt llartley's glas nog veel minder warmtestralen door-
laten dan het zich laat aanzien, dat het geval zal zijn, dan nog 
zoude verzenging kunnen intreden in eene al te kleine slecht ge-
ventileerde kas. D e proeven van de S a u s s u r e l-jeren het, en worden 
door die van Herschel bevestigd. Aan d e K a a p de (Joede Hoop ver-
toevende, nam hij de temperaturen waar van afgeslotene ruimten. 
genoegzaam op gelijke wijze als Saussure zulks deed, en voiul ze 
op onderscheidene dagen in November en December 1837, klim-
mende tot IDoo ja tot 120" C. E y e r e n werden volkomen hard, 
vriichteu en vleesch gaar gekookt, en e e n i g e genoodigdcn aten met 
smaak van de aldus toebereide boeuf ù la juode. Het is opmerkelijk 
dat de hoogere temperaturen verkregen werden, onder aanwending 
van een tweede dekglas: bij vermindering dus van de hoeveelheid 
doorgelaten warmtestralen, maar bij beter isolement. 

]>rengen wij dit alles over op de vraag die ons oidedig houdt, 
zoo moet het gevaar van verschroeijiug in het oog springen, wan-
neer men bedenkt, dat de sterk verwarmde en uitgezette lucht in 
eene afgeslotene kas zich in het bovenste gedeelte zal begeven en 
daar vertoev^cn. De hooger opscliietendo planten of hunne kruinen 
zouden dus het meest gevaar loopen, dat te voorkomen is of door 
eene behoorlijk geregelde ventilatie, of door eene strooming van 
de lucht in ile kas te weeg gebragt. 

Intusschen stel ik mij voor, nadere proeven te nemen op zonne-
stralen, en de uitkomsten daarvan der vergadering mede te deelen. 
Welligt kuinien wij eerlang eenig berigt aangaamle de geschikt-
heid van Hartley's glas erlangen, door eus medelid Camp, die 
het, naar ik verneem, zal aanwenden lot dekking eener serre. 

\iin honderd invallende warmtestralen, der drie gcnocïude warmte 

bronnen, worden doorgelaten, door dc ^glassoorten van llartley : 
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XMLYSKIUI: GLOBE. 

M. d'Abbadie avait remarque, dès le mois d'Avril 1837, pon-

dant un voyage qu'il lit à cette époque au Brésil, (pie des niveaux 

H bulle d^air accusaient de petites variations dont la somme moii-

trait une marche dc la bulle d'environ (1 à HK'vers le sud. Depuis, 

en Erance, il a eu occasion de faire maintes fois des observations 

semblables. En Abyssinic aussi il a reuLarquc le même fait, notam-

ment à Adwa par 14" ]()', et Î\ Gondar par 12° 3(>' de latitude 

nord, en se servant des îuemcs niveaux qu'au Brésil Dans tous 

les cas CCS niveaux étaient places sur des murs ou constructiouîi 

en maçonnerie très scdides. De retour de ses voyages, d'Abbadic 

a voulu poursuivre I'lHudc de ce phénomène, ce qui lui a paru jiou-

voir otre fait convenablement dans son chateau d'Audaux, situé 

près de Navarrins, dans le dcpartement des Basscs-Pyreiutes. Ce 

chateau contient, cn effet, une cave longue de 8'"., large de 3"\7, 

britie sur le roc, et dont la voilte est isolée des murs extérieurs 

cjui ont d'ailleurs 0'».80 d'épaisseur. Ces dispositions offraient des 

garanties contre les variations dans la température extérieure. Voici 

comment il a expérimenté: le 24 Ju in 1849 les niveaux furent 

posés sur un bloc de grès, l o n g de 0"'.70, ayant 0'".2G d'épaisseur. 

Atin de contrôler les résultats, deux de ces instruments construits 

Munich furent placés dans le méridien et deux autres dans le 

premier vertical. Observés alors, ils furent laissés en place; quand 

on les observa de nouveau, le 19 Décembre de la nicme année, 

ils ne donnaient plus les nu'imes indications : les bulles avaient 

marché cn sens inverse. M. d'Abbadie ayant attribué ces anoma-

lies h des causes extérieures, remplaça alors ces niveaux par 

d'autres plus sensibles et renfermés sous des toits de verre qui 

embrassaient les niveaux sans les toucher: il continua ù les ob-

server ([uatrc fois par jour juscpi'au 25 mars 1850. Bien que 

cette suite d'observations ollrc des journées entières où les posi-

tions des centres des bulles ne varient pas, même par des chan-

gements de température, il y a eu cji gémirai des variations très-

apiiréciables, et la bulle placée dans le méridien marcha vers le 

sud jusciu'ù. la lin de mars. Du mois d'avril au mois de septembre 

la marche générale, au contraire, fut vers le nord ct d'environ 

l^endant ce même intervalle la bulle du niveau placé dans le 

premier vertical s'était avancéc de O '̂.S vers l'est. 

Jusqu'alors le bloc de pierre qvii soutenait les niveaux avait été 

seulement i)osé sur le sol. En se])tembre 1850, M. d'Abbadie lit 

fouiller jus([u'au rocher; le mCme bloc fut scellé sur un massif de 

maçonnerie, ct on y replaça les niveaux. En septembre 1851 , M.. 

d'Abbadie choisit deux de ces instruments provenant de chez M. 

llepsold, de Hambourg, qui s'étaient montrés jusque-h\ d'une régu-

larité parfaite, et les enferma entre trois glaces, dont deux étaient 

étamées, afin ([uc la réllexion dc la lumière permît d'observer la bulle 

Tl distance. Du 25 novembre 1851 au 14 janvier 1852, la bulle 

du niveau placé dans le méridien s'avança de vers le sud. 

Dans le premier vertical, la variation fut de vers l'est. 

Pendant les (piatre derniers mois de 1851 les plus grandes iluc-

tuations partielles eurent lieu le 18 décembre 1851 dans le mé-

ridien, et atteignirent, dans l'espace de quinze heures, vers 

le nord, et vers le sud. Dans le sens du parallèle il y eut 

des oscillations vers l'ouest dc 5 'M le 25 novembre, et dc l /^4 

le 28 décembre. Les 2i) novembre et 12 déc.cmbrc la bulle s'est 

avancée, au contraire, dc 1".7 ct dc 1'".8 vers Test. Pendant 



tous CCS inouveiiiculs le tlieiiaomèlrc, qui cHuit soigneusement con-
sulte cluKjue ibis, n'accusait pas la moiiulre variation dans lu tern-
perature. 

Maiiiteuant que conclure de ces observations, en les supposant 
îi Tabri de toute 

erreur? J)oit on attribuer ces Iluctuations de la 
bulle li des phénomènes depemlant dc la construction même des 
niveaux, du verre, de Tether employes ù les construire? Ne faut-
il pas plutôt admettre (ju elles sont produites par des iluctuations 
dans rccorce du globe, par des mouvements lents ([ui s y pro-
duisaient tantôt dans uji scjis, tantôt dans un autre? M. d"Ab-
badie adopte cette derniore explication. Tlusieurs ])henomènes 
géologiques, dit-il, deinoutrent que les couches superiicielles du 
globe terrestre sont sujettes des cluuigemcnts de forjue séculai-
res: il n y a quun pas de ]h h des changements de périodes bien 
plus courtes et qui peuvent se rapporter aux actions du soleil et 
de la lune. Aies observations de niveaux, continue-t-il, ont sig-
nale d'ailleurs des pheuouuMies qui se laissent bien expli(|uer par 
la ilexion du sol sous un poids d'eau considerable. Ainsi lors du 
mascaret que je suis aile observer à (iuillcboeuf le DJ mars 1851, 
hi bulle du iiiveau s'éloigna du Ileuve de peu après le 
passage de la masse d eau. A Audaux j'ai lait une obserN'ation 
analogue: ?i. 2t)() mètres h l'ouest de la cave dont il a etc parle 
plus haut, est le lit du gave d'(Moron. Le 25 novembre 1851 
les bulles des deux niveaux placds dans le premier vertical avan-
çaient progressivement vers l'ouest. Dans la nuit du 25 au 20 
nue pluie abondante fut suivie d'une crue extraordinaire; dès huit 
heures du matin les bulles des deux niveaux commencèrent h 
s'avancer vers Test; et ce mouvement, ([ui continua juscpfau 27 
novembre a six heures du soir, peut parfaitement s'expliquer, en 
supposant que le poids extraordinaire de l'eau aurait abaisse le 
lit de la rivière, et par conséquent aussi la rive qui est connexe 
à. ce lit. Le mouvement total de la bulle fut de d'Ab-
badie tient de M. r>iot un fait analogue cjui s'est présenté ù 
lui pendant les observations astronomiques qu'il frisait ù Padouc. 

Ou conçoit que si le déplaccnient de la bulle des niveaux n'a 
point d'autre cause que des mouvements oiululatoires dans Tecorce 
terrestre, ces instruments pourront-etre très-avantageusement em-
ployés pour l'observation, uou-sculemeut des tremblements de terre, 
mais cjicore des moindres ondulations du sol : et M. d'Abbadie donne 
comme j>i'euve ])lusieurs observations qu'il a faites dans ce but. Nous 
y rcviendro]is bientôt. 

l.e mémoire dc ]\L A. d'Abbadie, analysé dans notre dernier 
numéro, est très-important, et nous nous empressons de le com-
pléter par la note ei-jointc 
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//Mes trois mille observations de niveaux, faites u des heures 

déterminées, ont permis dc noter des tremblements de terre ([ui n'ont 

pas été enregistrés ailleurs h cause de leur peu d'intensité. (îuand 

la secousse principale était grande, j'ai pu constater que l'écorce 

du globe ue revient au repos ([u'après plusieurs oscillations ^de 

plus cn plus petites. C'est ce qui est arrivé le 22 octobre 1851. 

//Les observations faites à Audaux, du 11 au 1(5 octobre de 

la meme amu^c, tendent à montrer, ([uon y a ressenti, ([voiqu'u 

un degré plus faible, comme des échos lointains du U'e:nhle-

ment de terre ([ui a détruit les villes de lleratti et do Valloua, 

en Albanie, en y faisant périr deux mille personnes. Le manciue 

de documents conteniporains li'a pas })crmis de rattacher à des 

iremblenicnts éloignés plusieurs autres secousses que j'ai notées 

à le A' passage. 

//Je me propose de continuer ces rcchcrchcs et de m\Tirranchir 

des objections (pi'ou serait tenté dc fonder sur la théorie physi-

(pie des niveaux eu observant dans un bain de mcrcurc jdacé au 

tbml d'un ]mits sec, la réQcxioji des iils d'un micromètre placé 

au foyer d'une lunette verticale et d'un très-long foyer. TiCs 

variations indi([uécs par cette lunette nadirale pourraient être ap-

pli([uées comme correction à la lunette zénithale proposée depuis 

longtemps pour les recherches les plus délicates de l'astronomie, 

et dont on n'a pas tiré les avantages qu'on s'en était promis. // 

Nous ajouterons enfin (jne les jirincipaux résultats du Mémoire 

de Î\L A. d'Abbadie sont consignés dans \u\ pafjuct cacheté dont 

l'Académie a accept«» le dépôt en date du 27 Octobre 1S45. 



J J U L A G K X X I V . ' 

W« 
— I o 

ce 
m 

» w» — î 
Isl. 

IC 

O 

OO 
CO 

IS 
>-* 

O 
CO 

f^ 
O 

O 
O 
ôî 
O 

2 

o 

C-. 

O 
# 

lO 
'CC' 
OO 

o 

O' p 

O 
CTi cr.» "•o 

V* 
• 

» 

ÛC 
• « p 
^ I 

l 
tsi) ol 

77-
O 

O 

O 

O 

lo 

bo 
to 

ce 
lo 
ce 

y-j 

I—i 

CO ~ 1 ce 
to OD 

ce ö O io 
lo U—i 

ce 

o* 
lo r* 

ce Oû o c^ h-̂  
ce u-Jk 

CX) f—» ce 
OJ fo ce 
Oû V« 

O 
C/J 
o 

cr̂  

o s; 
Î13 

a-. 5 2 

ce 
- p 

cv 

CO 

~ Q 
H S 

O • M 

- -

^ 1 
C »W • ' 
?r 1 

^ 
t—' 

' • 

O tsz: 

1 1 1 
1 K'X 
1 C V 

C/i 

O 

K I S-

QQ 
o 
ri 
o 
o 

o 

ao, o 
N: o ^ 

î 

aQ 
o 

o 
o 

o o 
o 

o t—« 
o 

ta. • >W 

aq 

3 o 

O 

o 

r-f- o rr> 
2 i 

5' • 
1 o 

o 1 o 
>' •« 1 
^ 1 

O ^ 1 

p ! 

O 
ss 

( 1 



<K; 

IU JLA ( i E X W 

Cf 
ö 

Assen, den October 1853. 

Het is bekend, dat tot het liouden van het IX«̂ ® Landhuishoud-
kundig Congres, de gemeente Assen is aangewezen, en dat die ver-
gadering zal plaats hebben in de tweede helft der maand Juni j des 
volgenden jaars. 

Verlangende tot liet duurzaam welslagen dezer nuttige instelling, 
zoo veel mogelijk, bij te dragen, hebben wij het mede van onzen 
pligt geacht, om de medewerking van uwe maatschappij met alle 
bescheidenheid, maar tevens met allen aandrang, in het belang 
van het aaiistaand congres, in te roepen. 

De onderwerpen, welke worden behandeld, behooren tot het 
ebied van: 

1®. Akkerbouw, veeteelt en zuivelbereiding, 
iloutteelt en tuinbouw. 

3«. Natuurkumle, land- en volkshuishoudkunde en statistiek. 

Ten einde nu de werkzaamheden van het congres zoo nuttig 

mogelijk te doen zi jn, en alzoo, tot zamenstelling van een zooveel 

mogelijk voldoend programma, nemen wij de vrijheid u te ver-

zoeken ons tijdig (uiterlijk voor 1 Februari] c. k.) alzoodanige voor-

stellen of vraagpunten te doen toekomen ,'als welke u inzonderheid 

gewigt ig voorkomen; terwijl ons verder elke raadgeving ten be-

hoeve van dat congres welkom zal zijn. 

Voorts zal het ons zeer aangenaam'zijn, bijaldien uit uw midden 
tot bijwoning van hetzelve, eenig lid mogte'worden afgevaardigd, 
aan wien dan ook de nadere toelichting der ingezondene voor-
stellen of vraagpunten zal zijn opgedragen. 

Het zal ons aangenaam zijn bij de afvaardiging van zoodanig 

Hd, hiervan tijdig te worden bekend gemaakt, ten einde eeniger-

mate voor de aanwijzing van behoorlijk logement, te kunnen zorgen. 

Het Bestuur van het IX^̂ ® Ijandhuishoudkundig Congres, 

VAN HR.IOEX, 

President. 

P. W . AT^STORPJIIUS GUEVELINK, 

Secretaris. 

Ann het Ixomfihlijk Instituut 
van Ingenieurs. 
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B l J L A ( i E X X V I 

Leeuwarden, den 5® Januarij 185 1. 

WelEdele Gestrenge Heer en Vriend! 

Uit de Notulen der Vergadering van 13 September 1853, heb 

ik op bladzijde O vernomen, dat mijne bed en kin (jen op de door 

U W E G . uitgevondc nieuwe wijze van sluiting, van Sluizen en Dok-

ken, door tronuneldeuren, en de door het l . id voorgestelde 

spoordeuren, enz. ter tafel gebracht zijn , en heb met genoegen daarbij 

opgemerkt, dat dit stuk door Ü W Ê G . met alle oplettendheid ge-

lezen is; doch het heeft mij bevreemd, dat de door eenige Leden 

gemaakte aanmerkingen: op de groote diepte voor de fundamenten, 

welke vereischt zou worden, indien men nog een liorisontaal rad 

onder die draaiplaat wilde maken; ten gevolge van die oplettende 

leezing, niet door ÜWelEg. is beantwoord , met te kennen geeving, 

dat door dat horisontaal rad, geene meerdere diepte gevorderd 

wordt, als in t̂ioe schetstekening iu de Notulen van 9 April 1850, 

onder Bijlage 23 , is voorgesteld, bij het gebruik van eenvou-

dig windwerk; zo als in mijne ïicdenkingen duidelijk is te kennen 

gegeeven in het begin der 2'' Afdeeling; met de daarin voorko-

mende woorden, dat door mij tot meerder duidelijkheid van het 

ontwerp eene nieuwe schetstekening op dubbele sc/iaal, doch van 

gelijke lengte en wijdte is gemaakt als die in de Notulen is voor-

gesteld; en, iets verder is geschreven: Dat het n)ij niet ongeschikt 

is voorgekomen, om in dien cilinder, aangezien tusschen do onder-

vloer en de draaiplaat zoveel ruimte ware het mogelijk, een 

tioeede sehoepenrad onder de draaiplaat te brengen; — Deze hier 

onderschrapte beschrijving, was toch niet nodig, wanneer er meer-

dere diepte gevorderd wordt; en bovendien, is dit bij 7iameeting 

van uwe en mijne scheds, ouder verschillende schalen, duidelijk 

blijkbaar; alzo die ruimte^ die toch voor de gebogen en zware kruis-

armen of onderleggers tegen het doorzakken van een op eén Cen-

trum draaijend vlak van 3i> ellen diameter, door een evenredige 

rolring geholpen, onmisbaar is, ruim 2 ellen hoog, voor dut sc/ioe-

•penrad voldoende was, waardoor dus geene diepere fundering, dan 

voor uw ontwerp onmisbaar, gevorderd wordt. 

I k ben dus zo vrij, UWelEg. bij deeze te verzoeken , wel zo goed 

te willen zi jn, om die Leden, door wie die aanmerkingen gemaakt 

zijn , namens mij , bekend te maken en in de Notulen van dien dag 

op te neemen; dat voor dat door mij voorgestelde sckoepenrad, 

onder dc draaiplaat, voor de opening der trommeldeuren, door de 

kracht van het icaler^ geene de minste meerdere diepte dan voor het 

door UWCIEEC. beter eu eenvoudiger geoordeelde werking met een een-
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voudig wiiidvverk onmisbaar is, noodig wordt geacht; ten einde die 
.Leden van hunne verkeerde opvatting terug te brengen; waardoor 
UWelEg. mij zeer zult verplichten. 

Aan het einde van bladzijde i), heb ik met genoegen in het be-
lang der wetenschap, gelezcu dat die deuren, volgens uw gevoelen, 
met gemak, door eoi zodanig eenvoudig windwerk zeli'met den 
stericsten stroom (dus gelijk die, als in 1820, door de hulpsluis le 
iJalem) die door eene sluis kan gaan, zal kunnen geopend en ge-
sloten worden en dat in dat gevoelen door een groot aantal Leden 
is gedeeld , en dat ik van harte wil hoopen; doch ik zou hier in 
het behoud der deur en het zoindwerk zelve, veel bezwaar zien, ten 
ware ten minste tivee van de vier, daartoe door uw out worpenen 
gebruikt worden. — Deeze uitdrukking beschouw ik dus alleen, 
om daardoor de maat van eenvoudigheid en kracht, zonder aanwij-
zing van persojieel of spoed, van dat windwerk aan te toonen boven 
die van het water; terwijl ik mij de behoefte daartoe, buiten den 
dienst, als waarvoor de groote Inundatieslnis aan ket ^j^oet bij 
Cnlenbitrrj gebouwd is (die bij mijn weeten na deszelfs aanleg, nog 
nimmer gewerkt heeft) niet voor den geest kan brengen, aangezien 
eene zodanige shdtivfj , welke ik hier tegen dien sterken stroom , door 
de natuurlijke redenen van tegenstand, dan toch als de moeijelijkste 
beschouw: bij eene uitstroomcinle inujulatiesluis, zo als in dc 
Meer- en Jjinrjedij/cen bij Asperen cn de hulpsluis te J)alem, on-

gewenscht bescliouwe, terwijl in zodain'g geval cenc sj)oedige ont-
lasting van dat inunilatiewater verlangd wordt, die dan tc dik-
werf, door den opvolgende gewonen aaiiwas van water op de hoofd-
rivieren, te vroeg wordt belet of tegengegaan, en bij eene gewone 
uitwaterende sluis, tot allossing van het overtollige boezemwaicx, 
beschouw ik dit met vloed- en eb, op en neergaande buitenwateren, 
evennn'n nodig, alzo de invallende vloed, bij gelijk water, eeiie 
meer geruste sluiting geeft; en kleinere rivieren zonder vloed en 
cb, waaro]) de uitwatering geschied; zwollen bij zware regens, zo 
al niet spoeder, dan toch gelijk, als de aflelossclien binnejuvateren 
stijgen, waardoor dan die afstrooming van zelve ophoud. 

In het belang der groote se/ieepvaart, die eene buitengewone 
cn veel grootere doorvaarts-openiiig vorderd , dan de sluizen in 
liet A oord'JIoflands kanaal en dat van Voorne, en der doksluizeii 

llelcoetslnis en Vlissingen , enz., zoals iji den aanhef van Bijlage 
K«. 23 voor deze vinding, hoofdzakelijk is toegepast: kan die 

bij den sterksten strooïn, voor zo ver mij opening en sluitin^c O 
bel vcnd, toch ook niet te jias komen; het zal mij dus bijzonder 

aangenaam zijn, van UWelEg. te mogen weeteii, in wojke ge-

vallen, die werking togen don sterksten stroom, kan gevorderd 

worden, buiten de diensten als waartoe dc schvtshds in de Rivier 

de Linge, boven Asperen : vooral bij oenen met ongekende hooge 

aanrollende inundatie, als in den nacht van deu 25 op den 20 

Januarij 1820 plaats had, is bestemd; waartoe toch eene ro rw/W 
en kostbare sluis, als deze cilindersluizen, even onnodig zal zijn, 
als voor stnieen op kleinderc Rivieren, waartoe door mij , todiortijd 
een zeer voldoend eu door minkostbaarheid, aanbevelenswaardig 
model is voorgesteld, van welke afmccting die ook nodig zal zijn. 

Ik ben, na tc lange deliberatie of ik al oinlet daaraan zoude 
beantwoorden, en daardoor te laatto aanvang, te hiat klaargeko-
men, anders had ik de vraag voor het kanaal van Amsterdam 
tiaar de Noordzee, door het smalste van Holland, mede beant-

woord; op welk en verslag en plan wel af te dingen is, en veel 
onzekerheid en bezwaren in het laatste bestaan; welke ik thans, 
of tot latere gelegenheitl welligt, voor mij zal houden. 

In vertrouwen dat U Wel Kg« wel aan mijn verzoek zult willen 
voldoen, blijf ik met de meeste achting 

TJWelEu-estren^ce l)v^ Dienaar cn Vriend 
O O 

A. C. Kiios. 

m JLAGE X X V I I . 

's Uravenhage, den Januarij 1854. 

J)c kennis die, betredende de ligging der aardlagen van den 
Nederlandschcn bodem, te putten is, uit de grondboringen cn 
peilingen bij het ontwerpen van de waterstaats- en verdedigings-
weiken vcrrigt, heeft de Commissie voor de geologische kaart van 
X^ederland den wensch doen uiten, met de uitkomsten dier onder-
zoekingen bekend te woorden gemaakt. 

Aan dien wensch schijnt op eenvoudige wijze te kunnen wor-
den voldaan, wanneer de ingenieurs van den waterstaat en de 
oflicieren der genie, ieder \oor zich nagaan, wat in de onderhen 
berustende stukken of in particuliere aanteekeningen, meldens-
waardig voorkomt, ten einde zulks, door tusschenkomst van de 
Departementen van Jiinncjilandsche /.aken en van Oorlog, aan dc 
(kommissie worde medegedeeld. 

Zijn de stukken, waarvan de inhoud belangrijk schijnt, van 
grooten omvang, zoodat het maken van afschriften tijdroovend en 
kostbaar zoude worden, zoo kan het in aanmerking komen die 
bescheiden aan de Commissie ter inzage te zenden. 

Devindt zich, gelijk in veel gevallen zal plaats hebben, reeds 
een afschrift in de archieven der departementen, zoo zal men met 
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de aanwijzing daarvan kunnen volstaan, daar de inzage dan, door 

het Departement waaronder het stuk berust, kan verleend worden. 

Ter beoordeeling van de geschiktheid der opgaven voor het doel 

der geologische commissie houdc men in het oog, dat de uit-

komsten van grondboringen vooral van belang te achten zi jn, 

wanneer die tot eene zekere diepte, bijvoorbeeld van meer dan 

eene el beneden de oppervlakte, zijn doorgedrongen, doch ook 

wanneer eene reeks van aardpcilingen, over eene groote uitge-

strektheid, in dezelfde rigting is voortgezet. De uitkon^sten van 

boringen kunnen voor de kennis van den bodem van belang zi jn, 

al geven zij niet ook de geringste bijzonderheden aan en al wor-

den daarbij gecne kleinere verschillen dan van eene palm in re-

kening gebragt. 

Wanneer overigens is gebleken, dat over eene uitgestrektheid 

grondü gecne jnerkbare verschillen in de onderlinge ligging der 

aardlagen bestaan, heeft de mededeeling van een groot aancal digt 

bij elkander gelegen boringen minder nut , maar wordt het doel 

reeds door eenige weinige oj)gaven bereikt. 

Daar het tot dc taak der geologische Commissie behoort, de 

verschillende uitkomsten met elkander in verband te beschouwen, 

wenscht zij zooveel mogelijk de gevondene diepten, zoo beneden 

de oppervlakte van den grond, als met betrekking tot het Amster-

damsche jjcil te keniicn, terwijl ook de vermelding van water-

standen, waar die met dc peilingen in verbaiul staan, door de 

Commissie o]) prijs gesteld wordt. 

De opgaaf van bijzonderheden, bij de boringen aan liet licht 

gebragt, kan voor het geologisch onderzoek van gewigt zi jn, ook 

wanneer die bijzonderheden voor den alleen staanden waarnemer 

van belang ontbloot schijnen. De vergelijking met elders gevonden 

zaken en de toets der wetenschap doen soms uit geringe kentce-

kenen gewigt ige besluiten rijj)en. 

Naar aanleuling van het bovenstaande, wordoi de ingenieurs 

van den waterstaat en de ollicieren der genie uitgenoodiird, de 

opgaven die zij ter zake dienstig achten aan de Departementen 

waaronder zij behooren in te zeiulen, met aanwijzing van het 

onderwerj): // JIcC rjeologisck onderzoek van NederUnid. // 

De ]\Iiin'ster van l^innenlandsche Zaken, 

VAN l iKEXEN. 

])e ^linister van Oorlog, 

B®". roUSTNEIl VAN DAMBENOY. 

01 

BIJ LAUE X X V I IJ 

No. 91/i)21. Amsterdam, Januarij 1854. 

Ter voldoening aan het bepaalde op de elfde algemeene ver-

cradcrincT van den Jnin'i l<sr)»>, omtrent het houden eener 

algemeene bijeenkomst der leden te Ahisterdam ^ hc.^tamil tot het 

behandelen van icetensehappelijke v ra (jen of onderwerpen., damj-s 

11 a de algemeene vergadering der viaatsehappij ^ hel) ik de eer u 

te berigten, dat het bestuur uit de bij hem ingekomen vragen 

daartoe heeft gekozen de navolgenden. 

1°. Men ziet bij oiulersclicidenc gemeenten van ons vaderland 

de gemeentewerken publiek aanbesteden, terwijl men in andere 

gemeenten daarentegen de meeste harer werken onder eigen 

en onmiddellijk bestuur ziet uitvoeren en daarstellen. Welk 

van de/C stelsels verdienen de voorkeur? bescliouwd : 

a, in het belang der gemeente; 

ij, in het belang van de onderscheidene daarin betrokken 

ambachten ; 

c. in het belanti* der bouwkunst in het alü-emcen. O O 
AVelk nut kunjien bouwkuiulige tentoonstellingen hebbenH 

Welken weg moet mcii inslaan om onze middeleeuwsche ge-

bouwen te doen herstellen? 

4°. Jn hoe verre zijn de kaj)j)en zamengesteld uit ijzer en hout , 

doelmatiger dan die, welke alleen uit hout of ijzer zijn zamen-

i^esteld. 

Wat zijn spiergroiulen ? Waaruit bestaan zij ? AVat zijn hunne 

eigenscliappen? Hoe is hunne l igging, en vindt men ver-

schillende soorten van spiergronden ? 

Daar tot heden zeer verscliüleinlc wijzen van verwarming 

voor onderscheidene, zoo partikuliere als opeid)are, gebouwen 

worden aangewend, zoo als met venvarmde lucht, door stoom^ 

of door icarn?, waterzoo wordt gevraagd, welk van deze 

stelsels het minst gevaarlijkhet minst kostbaar^ eu het 

w.eest doelmatig te achten is? 

Men vraagt een geschikt middel om dadelijk de deugdzaam-

heid van J)ordscke cement te kunnen beoordeelen, zonder 

zijne toevlugt te nemen tot de bekende wijzen van proefne-

jn ing, die te veel tijd vorderen, wanneer het schip voor 

den wal is liggende, en de lading onmiddellijk moet ge-

keurd worden. 

Tv O 

O' 
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De orde waarin deze vragen op de te houden bijeenkomst zullen 

behandeld worden, zal nader door den voorzitter worden geregeld, 

terwijl de dag der algemeene vergadering als gewoonlijk door de 

dagbladen en aan heeren Correspondenten zal worden bekend ge-

maakt. 

Namens het bestuur der Maatschappij, 

A. N. GODEFUOY, Secretaris. 

Aan heeren leden der maatschappij: 
Tül I)ev()r(lerin{; der !)ouwkutist. 

V E R G A D E 1 I I N G 

VAN UET KüNtNKiJJK INSTmUIT VAX INGENTEUJIS, GEKüUDEN 

IN UET LOKAAT. VAX DE XÜXIXKT.IJKE AKADEMIE TE 

DEl.l'T-, oe niNGSDAG DEX ]MEI 1851. 

1. Tegenwoordig: T. W . Conrad, president; G. 8imous, Staring 

en van Oordt , leden van den raad; de leden: Bentinek, Christie, 

Colmn Stnart, Delprat, l^obatto, van der Meij en AVenckebach; 

benevens het buitenc^ewoon lid van der Schalk. 

2. De raadsleden Greve, Storm lJuysing, van der Kun en van 

Meurs hebben kennis gegeven, dat zij verhinderd worden, de 

vergadering bij te woncji. 

3. P c notulen der vorige vergadering, van den Februarij 

185-1, worden gelezen en goedgekeurd. 

4. Sedert die vergadering heeft het Instituut de volgende ge-

schenken ontvangen: 

a. Van den lieschermheer: 

lUxhcrches sur les rails et lenrs supports, par Locard, it 

^von. 

ö. Van den Minister van Dinnenlandsche Zaken: 
? ]. Verslaf] aan den Koning, over de openbare ^verken in ket 
jaar 1853. 

Zeitschrift des deutsch-österreickiscken Telegrapfien-Vereius 

^Jahrgang I. und l lel ï . 
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3. Register der pell in (j en, hehoorende tot de kaart der rivier 

de Boven-Maas, van heneden Vise tot Woudrickeni (eerste ge-

deelte, vïin beneden Vise tot Vejilo). 

4. Staat van verbetering van druk- en andere fonte7i in ket 

gedrukte register V I I I , bevattende de besckrijving van de peil-

sckalen enz., langs de rivier den IJsseL 

5. Eenige exemplaren van een verslag omtrent ket gebruik van 

zinkveriven, door den aspirant-ingenieur van Uieseu. 

c. Van den Minister van (3orlog: 

Lijst van boekioerken , brockures enz., welke in de laatste zes 

9/iaanden van ket afgeloopen jaar %cederom ter dienste der biblio-

ikeek van ket Departement van Oorlog zijn aangeschaft of daarin 

ontvangen. 

d. Van het Amsterdamseh Departement der maatschappij ter 

bevordering van Nijverheid : 

Eerste stuk van het tweede deel der tweede reeks van het Tijd-

sckrift ter bevordering van Nijverkeid. 

e. Van de Commissie voor de internationale ruil ing van voor-

wxTpen van wetenschap cn kunst: 

Rapport der Commissie over ket jaar 1853 , aan den Minister 

van Binnenl an dscke Zaken. 

f . Van dc Vereeniging voor Volksvli jt , te Amsterdam. 

De Volksvlijt, n®. 1 , Januari j—Februari j 1854. 

g. V^an de Koninklijke Universiteit te Christiauia: 

1. Olaf Trtjggvesons Saga. 

2. Olaf den kelliges Saga. 

k. Van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst: 
Bouwkundige bijdragen, deel, stuk. 

i. Van het Bataviaasch genootschap: 

Bibliothecae Societatis ylrtium. Scientiariimque quae Bataviae 

forel, Catalogus systematicus. 

k. A'an het lid E W . Conrad: 

1. Verslag omtrent de geldniiddehm van de ITollandsehe ijzeren 

spoorweg-maatschappij, over het exploitatie-jaar 1853. 

2. Verslag omtrent den ijzeren spoorweg, 1853. 

l. Van het lid van llooll': 

Eenige opmerkingen omtrent de beheijingen en funderingen en 

over de oorzaken van ket ontstaan van sckeuren in dc muren der 

gebouwen. Overgedrukt uit de Bouwkundige bijdragen. 

7n. Van het lid van de Kastcele: 

De bestekken en afbeeldingen van het voedings- en scheepvaart-

kanaal van Daarle naar de Vecht, van de schut- en keersluis te 

Deventer en van het verruimen der Schipbeek. 

n» Van het buitengewoon lid Maas Geesteranus: 
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1. New-York Exibition. Official Awards of Juries. 1853. 

2. Official Ileport of Jury D. Machinery and Civil Engineering 

Con trivances, 1854. 

3. Illustrated Record of the Industry of all Nations. N*̂ '» X I 

— X X V I . 

o. Van den beer J . Tidemau: 

J . Bosscha, rd., de Galvanornetro differentlali. 

5. Omtrent de boekwerken, door dc universiteit te Christiauia 

aangeboden, wordt opgemerkt, dat dic voor het Instituut weinig 

belangrijks schijneii te bevatten, en dat meu die wclligt met meer 

nut aan eene aiulere instelling zoude kunnen afstaan. 

De secretaris neemt op zich, te onderzoeken aan welke biblio-

theken hier te lande dezelfde werken gezonden worden en bij 

de commissie voor de internationale ruil ing te vernemen, waar zij 

die het best geplaatst zoude achten. 

Op de aanmerking, door een dcr leden gemaakt, dat deze com-

missie tot nog toe weiin'g boekeu heeft ingezonden, in vergelijking 

van hetgeen men haar geleverd heeft, verklaart de secretaris eene 

lijst gezien tc hebben van eene vrij aanzienlijke menigte boek-

werken, dic voor het Instituut zijn afgezonderd, eu waaronder 

zich zeer goede geschriften bevinden. 

0. De houtsoorten van Banka en Bintang, door het lid l la i t ink 

aangeboden, worden met veel belangstelling door de leden be-

zigt igd, nadat dc beschrijving daarvan door den voorzitter is ge-

lezen, (zie Bijlage X X I X ) . 

7. Van den Minister van Binnenlandsche Zaken zijn drie 

brieven ontvangen, ten geleide van stukken, betrelleiule de maan-

dclijksche tafels der waterstanden op de hoofdrivieren en hetgeen 

voorgevallen is bij de dijkbewaking gedurende den afgeloopen 

winter, (zie Bijlagen X X X — X X X 1 1 ) . 

De president doet het hoog belang uitkomen, dat voor de 

kennis onzer rivieren in het naauwkcurig opmaken der maand-

staten gelegen is en prijst de doortastende maatregelen die in dc 

laatste jaren genomen zi ju , om dc waarnemingen met naauwkeu-

righeid te doen plaats hebben cn om de uitkomsten daarvan te 

bewaren en algemeen toegankelijk tc stellen. Dc van den Minister 

i 
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ontvangen stukken zullen in cle boekerij van het Instituut wor-
den nedergelegd. 

De verslagen wegens de dijkbewaking zullen, als in vorige 
jaren, door de zorg van den raad worden bewerkt oin die in de 
VcrkaiidcliiKjen te doen opnemen. 

8. Door het lid M. 11. Conrad zijn vijf tabellen aangeboden 
niet eene toelichtende nota, betrellcnde de waterstanden op de 
hoofd-rivieren, gedurende het jaar 1853. De raad stelt zich voor, 
dic stukken in meer beknopten vorm te doen overbrengen, ten 
einde ze, gelijk met die van het vorige jaar geschied is, in de 
Verhandelingen te plaatsen. 

9. Van den heer Directeur van 's Konings kabinet is eene 
mededeeling ontvangen betreilende een gedenkteeken voor het 
Metalen Kruis , dat te Amsterdam zal worden opgerigt, en 'sKonings 
voornemen om daarvoor ceuc prijsvraag uit te schrijven, (zie 
liijlagc X X X I I I ) . 

Hoewel het kabinetschrijven aan het Instituut is gerigt, heeft 
de raad gemeend het al aanstonds te moeten beantwoorden, om 
van dc bereidvaardigheid tot medewerking te doen blijken, (zie 
Bijlage X X X I V ) . 

D i t antwoord geeft aaiileiding tot eenige bedenkingen. Som-
mige leden zijn van meening, dat men, door in dien geest tc 
antwoorden, afstand heeft gedaan van de bevoegdheid tot het be-
iioemen der leden van de commissie van beoordeeling. De sekre-
taris doet opmerken, dat het antwoord, naar hem toeschijnt, niet 
unders is dan de uitdrukking van dc bereidvaardigheid om aan 
's Konings verlangen te voldoen. Kene meer bepaalde verklaring 
schijnt niet voegzaam, daar de kabinetsbrief ook niet meer dan 
ccnc voorloopige kennisgeving bevat. 

Nii ccnc herhaalde lezing der stukken, vereenigt zich de ver-
gadering met het gegeven antwoord. 

10. Ten opzigtc van de vergadering van het Instituut in dc 

aanslaande maand Jun i j , stelt de jjresident voor, te bepalen of 

niet de dag zal moeien verschoven worden, als vallende die tc 

zamen jnct dien van de verkiezingen van leden voor de Tweede 

Kamer der Statcn-tfencraal, eu of gevolg zal worden gegeven 
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aan het voorloopig door den Raad genomen besluit, om de ver-

gadering tc Arnhem te houden. 

Het lid Cohen Stuart betwijfelt of de vergadering bevoegd is, 
om dc plaats en den dag der bijeenkomst van Juni j te bepalen. 
Door het reglement is de dag vastgesteld, doch wordt van de 
plaats niet gesproken, waaruit vau zelf schijnt te volgen, dat de 
vergadering moet gehouden worden, ter plaatse waar de zetel van 
het Instituut gevestigd is. Hi j meent, dat het houden van de ver-
gadering tc 's Gravenhage in jdaats van te Delft geene afwijking 
van dien regel mag heeten, dewijl de beide steden zoo digt bij 
elkander liggen. Bij dc schikkingen die men, steunende op dc 
eens vastgestelde dag en plaats, mogt gemaakt hebben, ziet hij 
bezwaar tegen elke wijziging, die men thans daarin mogt willen 
maken. Zoo is, onder'anderen de jaarlijksche algemeene vergadering 
der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs bij reglement vast-
gesteld op 'den tweeden Woensdag in de maand Juni j en dus, 
ten gerieve der leden, met de Junij-vcrgadering van het Instituut 
in verbami gebragt. 

Als lid van het bestuur dier vereeniging, \venscht de spreker 

zich buiten de stemming te houden, wanneer dit punt in omvraag 

zal worden gebragt. 
Het lid Simons zegt afwezig te zijn geweest, toen de zaak 

laatstelijk in den raad behandeld werd; anders zoude hij zich 
tegen het besluit hebben verzet, waarbij de bijeenkomst te Arn-
hc^n, in plaats van te 's Gravenhage, gesteld is. — Dc beide 
Delftsche leden van den raad, die tot de akademic behooren, 
worden, juist in de maand Jun i j , verhinderd zich voor een paar 
dagen te verwijderen. Wat het verzetten van den dag der ver-
gadering betreft, meent h i j , dat deswege ccnc verandering in het 
reglement zou moeten worden gemaakt. Di t kan echter voor de 
aanstaande vergadering niet baten; om in het tegenwoordig be-
zwaar te voorzien, schijnt niets anders mogelijk, dan, even als 
in 't vorige jaar, en zelfs met de tegenwoordige vergadering ge-
schied is, cien dag te verschuiven, al moge dan het lleglemeut 
daartoe dc bevoegdheid niet geven. Daar hij tot de leden behoort, 
die verhinderd worden zich in Juni j van huis te begeven, w^enscht 
hij zich, even als de voorgaande spreker, buiteu de stemming te 
houden. 

Het lid Delprat meent, dat de raad, na al wat voor cn tegen 

het verplaatsen cn verschuiven der bijeenkomst gezegd is, genoeg 

zal zijn voorgelicht om in den geest der meerderheid te beslissen, 

en stelt mitsdien voor, het bepalen van dag en plaats aan den 

raad over te laten. 

De president brengt alsnu in omvraag, of de dag verschoven 

zal worden en de nadere bepaling daarvan aan den raad znl worden 

overgelaten. Daartoe wordt met algemeene stemmen besloten, 
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waarbij zich de leden Cohen Stuart en Simons buiten de stem-
ming houden. 

Daarop stelt de president voor, het bepalen van de plaats der 
bijeenkomst insgelijks aan den raad over te laten. Het deswege 
reeds genomen besluit zal in nadere overweging worden geno-
men , en daarbij worden gelet op hetgeen thans daartegen is bij-
gebragt. 

11. Na eene korte sehorsing der werkzaamheden, gaat men over 
tot de ballottage der in de Vergadering van den Tebruarij 

voorgestelden. 
De leden van Oordt cn van der ^leij , tot stemopnemers be-

noemd, berigten, als de uitslag der ballottage, dat met algemeene 
stemmen zijn benoemd: 

Tot gewone leden : 
( i . AV. Tredzess, luitenant-kolonel der genie, te 's Gravenhage, 

O. l\ U. J . J luguenin, aspirant-ingenieur voor de mijnen, in 
Oostindië, V, Vreede Hik, llesident van Soerabaia. 

En tot buitengewone leden: 
1\ I I . Anipt , kadet der genie, te l^reda, C. ^F. de Druyn Kops, 

civiel-ingenieur, te ]Ioorn, K. (Jas])ersz, kadet der gein'e, te 
JJrcda, F. W . Conrad, kadet der genie, te Breda, C. van 
Daalen Wetters, kadet der genie, te llreda, A. J . 11. van Kappen, 
kadet der g(Miie, te Dreda, F. Kat , kadet der genie, te Jireda, 
I I . van Ketwich, civiel-ingenieur, te Gramsbergen, M. P. Kok , 
machinist der klasse bij dc marine, te Amsterdam, G. I I . 
Kromhout, kadet der genie, te Breda, G. L. van iianschot l lu-
brccht, technisch beambte bij den Aken-^Iaastrichtschen spoorweg, 
te ]\raastricht, AV. ]\Iertens, sectie-ingenieur bij den Aken-Alaas-
triclitschen sjioorweg, te Aken, .1. K. Pluim IMentz, kadet der 
genie, te Breda, B. J . Tideman, adelborst voor den scheepsbouw, 
te Breda, 11, A^'iervant, kadet der genie, te Breda. 

12. Om in de vera-aderiniî  van Juni j aanstaande te worden cj-e-
ballotteerd, zijn voorgesteld, als gewone leden: 

I. B. Drossaers, architekt der klasse, in Oostindië, P. Labrijn, 
Dz . , architekt en opperkommies van de centrale directie van Schou-
Aven , Bnrgh en AA'estland, te Zierikzec, A. Numans, luitenant 
der genie, in Oostindië. 

En als buitengewone leden : 

J . E. l lennequin, civiel-iiigenieur, te Sluis, C. C. van IToofi', 

student aan de Koninklijke Akademie, te Delft, A. W . C. G. 
Kamerling, machinist der klasse in het vaste korps bij 's Rijks 
stoomvaartdienst, te Amsterdam, P. IVlager, opzigter, te Purmc-
rende, A. AV. Olivier, jn^ovinciaal opzigter in Zeeland, te Axel, 
P. IL Taddel, essayeur aan 's Rijks munt , te Utrecht. 

13. iVIet het einde van het instituutsjaar hebben voor het lid-

maatschap bedankt de gewone leden AV. van Bemrael, D. I I . Bos, 

E. AA', van Dam van Jsselt, J . L. Lindwurm, AV. E. Metliorst, 

A. E. Reuther, cn J . AV. de Thomézc. 

14. Ingevolge artikel 13 van het reglement, worden met den 

aanvang van het volgende instituutsjaar als gewone leden over-

geschreven de buitengewone leden: 

J . AV. 11. Conrad, G. van Dicsen, A. van Egmont , I I . de 

Neufville, ]\I. E. C. Plemp, AV. Post, jhr. O. van den SantheuvcU 

J . P. Brouwer Starck en .1. van der Toorn. 

15. Op de vraag van het lid Lobatto, of het op het programma, 

vermelde stuk over proeven met steenlijm te Soerabaia niet ter 

tafel wordt gebragt, antwoordt de i)resident dat dit stuk zich toe-

vallig ten huize van een afwezig raadslid bevindt en de behan-

deling daarvan mitsdien tot de volgende vergadering zal moeten 

worden verschoven. 

IG. l iet l i d Cohcn Stuart zegt, dat de k l immende belangstelling 

in het onderwerp der arbeiderswoningen hem de vrijheid doet 

nemen te vragen, of weldra het verslag over dit vraagstuk te 

wachten is. 

De ju-esident geeft daarop te kennen, dat dringende beroeps-

bezigheden en ongesteldheid sommige leden van de commissie belet 

hebben , den arbeid te voltooijen, hoezeer zij zei ven dit ook gewenscht 

hadden; doch dat liet vooniaamste w e r k v e r r i g t is en slechts wordt 

gevorderd, dat daaraan de laatste hand worde gelegd. 
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.V.ï^t"'. leden mcev iefs voor tc stellen hccft 
^vorilt de vcrgaileiiiig geslote». ' 

i 11 

vergadering van Donderdag 

F. CoNUAD, 

President, 

STARING , 

Sckrctaris. 

Bijiarjon, 
Ecu kistje 

]i()\itAYevkcu. 
Ecu bcsclu'ij-
vcuclc staal 

I 

I 

B I J L A G E XXL\. 

'sGravcnliage, den är)«̂ ®» Fcbruarij 1854-. 

(icdurcndc ccn kortstondig verblijf op de cilandeii Banka en 

Biutang, in 1852, was ik in de gelegenheid eenige houtsoorten tc 

verzamelen, voornamelijk die, welke door de bevolking van deze 

landen het meest en dagelijks gebruikt worden. 

Hoewel het bezit daarvan in Nederland geen groote waarde heeft, 

kan toch de kennis van die houtsoorten in het algemeen dienen , 

als eene kleine bijdrage om meer bekend te worden met den grooten 

rijkdom van den bodem onzer ovcrzccsche bezittingen in Azia. 

I.)e strekking welke zich sedert eenige jaren in dc werken van 

het Koninklijk Instituut van "Inge3)ieurs openbaart, om ook voor 

Jiet groot aantal leden in Oostindic en voor hen , die zich hier 

te lande tot de indische*dienst voorbereiden, nutt ig te z i jn , heeft 

mij op het denkbeeld gcbragt, dat deze kleine verzameling van 

monsters inogelijk voor genoemd Instituut iet geheel van ondienst 

zoude kunnen zi jn, wanneer namelijk dc daarbij gevoegde beschrij-

ving eene bladzijde in dc notulen mogt waardig gekeurd wordciK 

Ingeval U W KG. deze zienswijze mogt deelen, verzoek ik I J , bij-

gevoegde houtsoorten en beschrijvcndcn staat wel tot bovenge-

uoemd cii\de aan het bestuur te w^illcn aanbieden. 

Fi. A. ILvrrrNK, 

I.. K. I. I. 

Aan Jen heer Secretarts van het 
Ïïoninftlijli ïnstitunt van. Intjcnicurs. 
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H O U T S O O R T E N va-a <h 

Door-
loopend 

Xummcrs 
op de door-
snede der 
blokj es. 

Eenaming 
van 

het hout. 

A Vaar 
voorhanden. 

• 

Hoofdzakelijk gebruik. 

1 l"̂  ^ » Î y 1, il, 28, Ampinang of Hanka. I luisbou w. Kettingmo-
1% IJ 32S 57 Nempinang. lens en andere water-Nempinang. 

werken bij de mijnen. 

2 12 Medang batoe. ld. Binnenwerk, huisbouw. 

3 42 ff boenkal. ld. Als boven. 

4 
5 

24 
<52 

ff pocssar. 

ff blembanu:. 

ld. 
ld. 

Idem. 
Binnenwerk, vloer- en 

k 
h 41 ff pisang. ld. 

zolderplanken, 
ninnenwerk, huisbouw. ^ 

r» 
t •IS // sahan. ld. Idem. • 
S i r.8 ' ff kladdie. Eintanü:. Deze en volgende me-

! 

\ 

1 

i 
1 

i dangsoorten worden te 
lliouw (hoofdplaats Ein-
tang) bchalv'c voorhuiï«-

1 bouw ook voor den in-
landschen schce2)sbouw 
veelvuldig gebruikt. 

i (U /' boaya. ld. Idem. 

10 ! G2 // tandok. ld. Idem. 1 

n 1 Î ff si ray. ld. Idem. ' 

12 ; ff antoe. ld . Idem. 

4 Jh'ntangor. 

i 

l>;iiik;i. Masten van kleine in-
' landsche vaartuigen. 

M f) i Mensessar. ld. 1 Huisbouw. 

]•» h Poêles. i ld. 
j 
'Wordt bijna uitsluitend} 

1 ir, 

Ketlerlandsch-Ooslindisc/te eilanden Uanlca en Bintany. 

I, 

Eekcndc eigenschappen. 
In welk terrein 

groeijende. 

ni cn 

Komt veel overeen met Euro-Groeit overvloedig 
peesch eikenhout', is bestand; op hoog terrein, 
tegen afwisselende droogte cn' 
eu vochtigheid, wordt niet 
door de witte mieren en wor-
men aangetast. 

I\an tegen afwisselende droogte, ( «roeit 
Wordt niet door den worm 
aangetast. Zinkt in water. 

Is niet bestand voor werk in de 
open lucht. Wordt niet door 
den worm aangetast. 

idem.. l^h 

Is minder o'ocd dan het .Medang Overvloedig in en bij 

lage 
111 ocra SS ige gron dei i. 

Als boven. 

Aanmerkingen, 

de moerassen. 
Als boven. 

l d . 

l d . 

boen kal. 
Komt itaĵ euoec»- met iMcdanu' 
blembanu' overeen. 

Als boven. 
Is eene deugdzame houtsoort . 
die niet door den worm wordt 
aangetast en bestand is tegen 
vocht. lïcreikt 10 u 50' hoogte 
en middellijn. 

Jdem. ld. 
Idem. ld. 
Idem. ld. 

Is minder deugdelijk; overigens ld. 
als boven. ! 

(ivoQii hoog op; verkrijgt wei- Groeit iu droogen 
nn»- dikte. O 

ii-ronil. O 

voor omheinina'cn van 
inlandsche 
bruikt. 

erven 

Als boven, doch is lljner en, 
zwaarder van stam. 

/̂ eer ligte stammen, Isbestajid 
te:ren vocht cn wormen. 

ge-

ld. 

ld . 

Ecin'ge vruchten en blad 

bijgevoegd. 

In Tndic heeft het liout 
dikwerf vau den worm veel 
hinder. Wen heeft onder 
anderen ccnc groote tor, 
die het geheel doorvreet en 
uitwendig gaten vormt van 
eene duim middellijn. Daar 
\vij alleen de soorten op-
geven die tegen dit insect 
bestand zijn, hebben wij 
slechts bij enkele de worm-
vrijheid vermeld. 

Tegen witte mieren zijn 
slechts weinige soorten be-
staiul; bij die, waarvan dit 
bekend is, is zulks afzon-
derlijk in de kolom ver-
meld. 

l iet aantal houtsoorten 
op Banka en Eintang be-
drängt vermoedelijk ver-
scheidene honderden. Het 
geheele eiland Ikuika is 
door ec'U bosch overdekt. 

In dezen staat zijn slechts 
dc beste, meest in gebruik 
zijnde, species opgegeven. 
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Door-
loopend 

n^ 

Niiinincrs 
op lie door-
snede del' 

bloAjes. 

• 

7, 

1 

17 

I S 10 

l i t 37 

20 32P 
1 

21, 21", 21 15% 7-t , 74 
! 

22 I t ï 

23, 23% 23'' 1 17, 45, 53 

i 
i 
i 

21 18 

25 V.t 

2(! 21 

27 23 

28, 28a 31'', 41» 

21> 30 

30, 30a 31. 75 

]]cnaniing 
van 

het hout. 

i\arek. 

I'oeloet poe-
loet. 

Plawang. 

Nj at oc. 

ten. 

(Harongan. 

A\'aar 

voorhanden. 

Banka en Bin-

tang. 

Bauka. 

ld. 

ld. 

ld. 

lang. 

Bauka. 

Hoofdzakelijk gebruik. 

Meubelliout. 

Huizen en iulandsehc 
praauwen. 

l>innentimmerwerk, 
draagberries bij de mij-
nen, riemen voor sloepen. 

Alle timmerwerk, vooral 
palen. 

Huishouw, binnenwerk. 

Schoon meubelhout, zeer 
geschikt voor alle tim-^ 
merwerken. 

Binnenwerk, huishouw. 

^rcrantc-soor- Bauka en IHn- Schecps- en huishouw, 
ten. tang. 

Sempor lakic. Ilanka. 

Mcni^ris. i ld. • I 
Grawaiur. ld. V—< 

?.rciularoc. ld . 

1 
rioempang. ld. 

Aferapin. 

8elocmar. 

Td. 

IBanka en Bin-

tang. 

Klein binnenwerk, huis-j 
bouw. i 

De wortel voor meubcls.| 
B i n n en t i nnn cr werk en. , 

1 nlandsche vaartuigei\ en 
woningen. 

1 luisbouw. 

I 
'Klein timmerwerk en 

omheiningen. 

1 dem. 

Praauwen , heipalen en 

andere waterwerken. 

r>ukcnde eigenschappen. 

IKleine boomsoort, springt on-
der het bewerken en geeft bij 
het kappen gevaarlijken huid-
uitslag. 

Harde houtsoort, bestand tegen 

worm en klimaatsinvloed. 

Is deugdzaam, maar klein van 

stam. 

Als boven. 

Is spliuterig. Tegen geen vocht 
bestand. 

Zeer deugdzaam. Groote en 
zware boomen. 

In welk terrein 

groeijende. 

(J1 roeit in lage gron-

den. 

fn groote hoeveelheid 
in drassige gronden. 

Groeit in heuvclach-

tiu:e streken. O 

Komt veel voor in 
OIK 
ld . 

lage groiulen. 

Aanmerkingen, 

In droog terrein veel-
vuldig, vooral op 
Tnutang. 

1 n lage moerassige 
gronden. 

In hoogc gronden. 

lUiiten Danka zelf was 
men hiermede vroeger zeer 
weinig bekend. 

l ict hout van Bintang 
is reeds vroeger door den 
heer Netscher gedeeltelijk 
bekend gemaakt in het 
Natunrlamdifj tijdschrift 

vaiiNed, LiiUe^ doch min-

der omstaridig beschreven. 

ïn Indie bestaan o. a. 
verzamelingen van de ei-
landen vSumatracn Celebes. 

Is niet tegen vocht bestand, 
wordt door geen worm aan-
getast. (Jrootc boomsoort. 

Deugdzaam ligt hout. Om de 
weinige zwaarte aan te bevelen 
voor dc zoogenaamde dakbe-
dekking eu sierappcn. (iroote 
boomen. Bestand tegen kli-
maatsinvloed. 

Hooge dunne boomen, is be-
stand tegen worm en vocht. 

Xiet tcî ^en vocht bestand. Vrij 

van worm. 
Goed hout. (Jrootc boomen. 

Goed timmerhout. (Jroote boo-

men. 

Kleine boomen. Ijcstand tegen In hoog terrein, 

afwisselend weder. 

Idem. 

Wordt meest voor werken ou-

der water goedgekeurd. 

In laag terrein. 

ld . 

.1 dem , aan zee, 

ld. 

Enkele van de hier ge-
loemde soorten zijn ook 
op die eilanden bekend. 
Zie dc kolom. 

Wanneer hier sprake is 
van huishouw, doelt men 
op Jmizen geheel van hou-
ten omwanding, dus in 
ruimer zin dan in de koude 
landen. 

ld . 

Veel voorhanden in 

lage gronden. 



J)oor-
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31/01-

32 

33 

31 

35 

HG 

Nummers 
op de door-

suede der 
blokjes. 

32% 84 

85 

32^ 

32»' 

33 

36 35 
'61 3G 

38 38 

39 40 
4Ü 44 

41 81 
42, 42'" 47-76 

43 50 

44 54 
45 55 
46 56 
47 59 

48 60 

49 63 

Benaming' 
van 

bet hout. 

Terontong, 

Bintangor. 

Glazee. 

Arang. 

Kaboe kaboe. 

Waar 
voorhanden. 

Banka en Bin 
tang. 
Id . 

Banka. 

Id. 

Id. 

Saj^at. 

Betoor. 

vSamak. 

Idat. 
Seroe. 

Serayoe batoe. 
Merawang. 

Ten am. 

Obak. 

Poerien. 

Boeloe. 

Tampinin. 

Temboessie. 

Kaledang. 

Hoofdzakelijk gebruik. 

Heipalen en buitenwerk. 

Ts reeds onder n"*. 13-4 
beschreven. 

Ligt timmerwerk. T)e 
schors dient tot omwan-
ding van bankasche wo-
ningen der mingegocden. 

Meubels. 

Td. 

ld . 

ld . 

ld . 
ld . 

Bintang. 
]3intang en 

Banka. 
Banka. 

Td. 
Td. 
ld . 

Bintang. 

Bintang, Lam-

poi\gs{Suniatri\). 

Bintang. 

Wordt zeer geschikt ge-
oordeeld voor kolven vau 
geweren en klein tim-
merwerk. 

tf 

Voor praauwen cn huis-
bouw. 

Omheiningen en klein 
werk. 

Binnenwerk. 
Huishouw. 

T^innenwerk. 
Masten voor praauwen en 

huishouw. 

Ligt binnenwerk. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Paalwerk en heipalen. 

Planken voor huis- en 

scheepsbouw. 

Ivnieën en kromhouten 

voor schepen. Chineschc 

doodkisten. 

\ i 

Is bestand tegen den invloed 
van het weder. Groote boomen. 

Is w^einig deugdzaam. De boo-
men zijn aanzienlijk hoog. 

Soort van ebbenhout. Groote // 

boomen; niet talrijk voorko-

meiule. 

Kleine boomen. Hard en taaijIn drassigen grond, 

hout. AVcini^i' voorhanden. 

I n welk terrein 
groeijende. 

Veel voorhanden in 
lage gronden. 

I n hoog terrein. 

Aanmerkingen, 

Het hier gegeven monster 

is van lliouw afkomstig. 

/ / 

Bestand tegen vocht. Groote 
boomen. 

Is tegen den invloed van het 
weder bestand. Groote boom. 

Heeft weinig waarde. 
Grootc boom; bestand tegen 
vocht. 

Houdt niet lang in de vrije lucht. 
Zware boomstammen. 

Is niet bestand tegen vochtig-
heid. 

Idem. 

Idem. Het hart is zeer vast. 
Idem. 

Zeer deugdzaam. Wordt niet 
door dc witte mieren aange-
tast. Groote stam. 

Grootc boomen; zeer duurzaam 
en bestand tegen de witte mieren. 
Zeer duurzaam. Boomen van 
aanzienlijke hoogte cn zwaarte. 

tt 

Als boven,veelvuldig. 

I n hoog terrein. 

In lage gronden. 

In hooge gronden. 

In laag terrein. 
In hoogen grond. 

Tn laag terrein. 

ld . 

(3p hoog terrein, 
ld . 

tt 

tf 

tt 

Van dit hout geene op-

gave bekomen. 

13ij de beoordeeling der 
kolom boude men in het 

oog, dat de eigenschappen 
niet door proeven bekend 
waren , dat voor het groot-
ste gedeelte de ondervin-
ding en opgaven van den 
inlander moesten geraad-
pleegd worden en dat men, 
vooral van eilanden als 
Banka en Bintang , zich 
voor alsnog met het ver-
kregenc moest tevreden 

stellen. 

De inlander is weinig 

genegen om van zelf, te 

onzen gerieve, zijne bos-

schen te exploiteren. Het 

is dus tc verwachten, dat 
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])oor-

lüopcnd 
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Nuiinnevs 

jOp de iloor-

snedc der 

blokjes. 

] benaming 

van 

het hout. 

Waar 

voorhanden. 

50 Kemap. Bintang. 

51,51» 

52 

05, 78 

r.8 

^lerbaauw-

soorten. 

Krandjie. 

Bintang,Lam 

pongs. 

J^intang. 

53 

54 
1 

1 
71 
75 

1 

Ressa boekit. 
(Jangain. 

l d . 

ld . 

55 

5<; 

57 

' 77 

80 

83 

Panaga. 

Kaloempang. 

Mer-a-tamping 

ld. 

ld . 

ld . 

5« 

59 

8(> 

87 

Ijcban. 

Daroe daroe. 

Td. en oj) 

('elebes. 

Bintanci'. 

CO 

61 
IH) 

\)3 
Traling. 

Semaram. 
ld . 
ld . 

Hoofdzakelijk g e b r u i k l Eckende eigenschappen, 

Scheeps- en hnisbouw. 
Jieschoeijingeii. 

idem. 

]\Ieubels. iMaslen, roeren 
eu ankers van inlaiul-
selie vaartuigen. 

I luisbouvv. 

Knieën en kromhouten 
van praauwen. 

1 dem. 

Meubelliout, 

Dekplankeu voor praau-
wen. 

Kromliouten voor inlajul-
selie vaartuigen. 

Meubels en huishouw. 

Huis- en scheepsbouw. 
Id. id. 

jüeer duurzaa»n. Jicstajul tegen 

de witte mieren, 

ïlooge , niiddelmatig dikke 

stamanen. 

Zeer hard en duurzaam hout. 

Niet zeer duurzaam. 

Middelmatig deugdzaam. 

Idem. 

Duurzaam hout. Kleine boomen. 

Zeer duurzaam. 

JN V/elk terrein 

groeijeude. 

Idem. 

Zeer goed hout, Hooge dikke 

boomen. 

Idem. 
Zeer hoo;(e boomen van i'roote 

1 • 1 
dikte. 

/ / 

/ / 

/ / 

ff 
ft 

fi 

// 

ft 

// 

// 

// 

/ / 

Aanmerkingen. 

:men daarvan meer partij 

'zal trekken, door de aan-

dacht van onze ambtena-

ren en ingenieurs op die)i 

jhoutrijkdom te vestigen, 

jWanneer over jaren de 

jatiebosschen van Java zul-

len zijn uitgej)ut, zalmen 

voor belangrijke bouwwer-

jken de toevlugt nioeten 

jnemen tot de bosschen van 

jde bezittingen in onzen Ar-

chipel , buiten dat eiland. 

Deze en soortgelijke op-
gaven kunnen dan den weg 
'banen. 
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r'ŷ ' Afilecliiig A 

Waterstaat. ŝ Graveiiliagc, den Afaart 1 Sf) J. 

Ik heb dc eer aan liet Instituut hiernevens te doen toekomcïi, 

een afschrift mijner beschikking van den .December jl. n". 140,' 

j)opens de opgave van de waterstanden langs de hoofd rivieren' 
(les rijks. 

l iet is mij voorgkomcn, dat liet bezit van de maandelijksclie 
n])gave voor liet Instituut van ccnig nut kan zijn. 

Ik lieb mitsdien last gegeven, dat bij de n^aandelijksclie rond-

de. ling (x-n uxcmplnar van die opgave au liet Instituut wonic 

loi^gczonrjon 

/{(tn fiohfii/dij/i fnsti(,ifn 
van f hfjetiiCKrs tc Delft, 

n<- .Minister van Binnenlandsclie Zaken. 

-Vamcns den jMini.stcr, 

De Secretaris-Generaal. 

•I. Scf i r?r)i)(:({ 

y A n . M i i : x x m 

Afdeelinix A. 

^^ 'sGravcnlingc, den T''«*" April 185 J. 

In verband met de daartoe in der tijd gedane aaiivrngc, heb iK 

de eer den Raad hiernevens te doen geworden het, doortusscheii-

komst van den heer inspecteur van dtm waterstaat in de in-

spectie oïitvangen Al(jen?ecn l'crshtfj van de di/jksbewaking in den 

winter van 1<S53 op h S o l , bestaande uit de verslagen van de 

hoofdingenieurs van aclihrhtnd, Ocarijssel cn NoordhrahanL 

De gelukkige afloop van de ij s bezet tin ̂^̂  is oorzaak . dat de ins].ec-
tcur o]) dio verslagen grenc aaiimri kinrrm (̂ f bijvo( iring.Mi tc 
inaken hcoft ^ ^̂  - r 

Door hem werd ook reeds oj) den Fcbruarij 11. een beknopt 

.dgemeen overzigt geleverd, dat met geringe wijzigingen is over-

genomen in het rapport aan den Ivoning van 4 Februarij 11. in de 

'hiernevens ^''cvoca'de Staats-Conrmit van den lO'̂ «*" dier maand O O 
geplaatst. 

Ik verzoek den liaad om mij de stukken, na gemaak t gebruik, 

te willen terugzenden. 

De verslagen der hoofdingenieurs uit dc andere rivierprovincit5n 

zullen nader volgen. 

De r^linister van Ib'nneidandsche Zaken, 

Namens den ^liuister, 

3Je Secretaris-Generaal, 

J . SCIIRÖDKU. 

Ann tien liiiad vcin !festuur van 
het Jioninklijk Insdluut van fHtjc-
nienr^ te Delft. 

151.1 L A G X X X I I 

X'\ l o l . 

Afiiceliii" A. O 
Waterstaat. s(iravenhago, den April 1851. 

Ten vervolge op mijne missive van den T'̂ '̂ » A])ril jl. N". 

licb ik de eer den Raad hiernevens te doen toekomen het algemeen 

verslag oTutrcnt het voorgevallene bij hoog opperwater eu ijsgang 

op de nederlandsclic rivieren in den winter van i sSS op 1854, 

bepaaldelijk voor zoo veel dc inspectic van den v.aterstaal» 

aani'-aat. O 
Het zal mij aangenaam zi jn, dit stuk, na gemaakt gebruik, 

terug te mogen ontvangen. 

J)c .\tinislcr van Binnc;}\laudsche Zaken, 

\amcns den i l in ister , 

Dc Secretaris-Generaal 

ScnnöDEK 

A^in den daad van //estuur t ar 
het fioninkfijk f*>stitun( van /n(je 
-^iC^ty^ (r Delft 
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IMJLAUr ; X X X i l l . 

's (Jravcnhagc, den liH«» April 1851. 

[n hot jaar 185l> zal, in de hoofdstad des ri jks, worden opge-
i'igt een Monument voor het .Metalen Kruis , geheel uit vrijwillr^-o 
bijdragen bekostigd; voor welk monument eene prijsvraag uilge-
schreven, cn de inzender van het best gekeurde plan , voor rekenin<̂ >-
van Zijne Majesteit zal belooinl worden inet de groote gouden 
medaille en het daarbij behoorend diploma. 

De Koning wenschte de beoordeeling van dc plans oj) te dragen 
aan eene commissie, bestaande uit eenige leden van het Koninkli jk 
Instituut van Ingenieurs te Delft en eenige leden van de Konink-
lijke Academie van beeldende Kunsten te Amsterdam, zoodat bij 
liet uitschrijven der prijsvraag zal worden melding gemaakt, dat 
de plans en tcekeningen aan de voornoemde commissie zullen bc-
hooren te worden ingezonden. 

Ik heb de eer daarvan, namens Zijne Majesteit, aan het Koninkli jk 
Instituut van Ingenieurs cn aan de Koninkli jke Academie van beel-
dende Kunsten bij deze mededeeling te doen. 

De Directeur van het Kabinet des Konings, 

DE K O C K . 

Aan het Koninklijk InslUnut van 
JiKjenieurs tc Delft cn dc h'oninklijkt*. 
Academie van Jteeldende I\nus(en (e 
A msterdnm. 

HMLACi i ; 

Koninklijk instituut 

van futrenieurs. s(i'rnvenhage, den Mei 1801 

Sire, 

Dij schrijven van den heer Directeur van Uwer ïMajesteits kabinet, 

van den April j l . , werden wij bekend gemaakt met L'w(n 

Majestcits voornemen, om dc bcoordccling van dc ontwerpen (ot 

i'en monument voor het Mi'talen Kruis aan eene r.oii)mis>ie oj) ti» 

dragen, zaïuengestcld uil eenige leden van het Koninklijk Insti-

luut van ln£ceuicurs en ceniiio kden van <le Kouinklijke Academie 

van Beeldende Kunsten tc Amsterdam. 

Wi j achten ons hoogelijk vereeril door dit vernieuwd blijk 

van het vertrouwen, dat Uwe Afajcsteit wel in ons gelieft te stel-

len. De leden van het Inst i tuut , die het Uwer Afajcsteit zal be-

hagen voor deze gewigtigc taak aan te wijzen, zullen voorzeker 

hunne uiterste pogingen in het werk stelleji, om zich op waardige 

wijs van ilie taak te kwijteti. 

Twe Majesteit verguune ons de belangen onzer instell ing, bij 

vernieuwinci:, in Ifare hoou'c bcschcrmiufi; aan te bevelen. 

I iJaad var. iV.^tunr. 

I f / / / ///'./ kou inn. 

Vi p.'idciu. 

S r \ KM vr,. 

S«'l; j I'! 'W is. 
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VAN IIKT KONÏXKl>r.lK INSTTTlUrT VAV t VO i: XTEII IIS , rJEItOirOKV 

l\ IIHT LOKAAT. DFill MAATsrifAl'LM.I DUJOIOXTFA , Tirs OKA-

VKNllAGi:,or DONDKllDAH ÜKN JUNU IST)!. 

1 Togcinvoordig: F. W. l -oiirail, pvesident; Stovin Bnysing, 
Staring, (ircvc, l'orstner van J)ainbonoy en (I. Sinio>is, leden van 
den raad; de leden: J. \V. i>ake, J . A. lieijerinck, W. F. A. 
rjeijerinek, l)()gaert, l>oUen, oossclia, Ikirn, Colien Stnart, 
('roker, l)elj)rat, van Diesen, van Diggelen , K. I^nilioven hz . , 
O, l\. de (Jens, Insinger, van de Kasleele, van der Lel}', Linse, 
j\fonthaan, -1. II T. O i i t , J. Orit van vSclionauwen, Overduyn, 
van de Poll, lleuvens, Uoesl , II. S. J . Ilose, W . N. llose, Selunitz, 
Steuerwald, Stieltjes, van Slialen, A. II. van der Toorn eu 
J . van der Toorn; l^enevens de buitoigewone leden: F. J . van den 
Berg, C. J. de Bruyn Kops, .M, de Bruyn Kops, van Ketwicli, 
Ivok en Wolterbeek, 

2. Van de raadsleden van Meurs en van der Kun is mededee-

ling ontvangen, dat zij verhinderd worden de vergadering bij te 

wonen. 

O. De notulen der vorige vergadering, van den .Mei 1854 , 

worden gelezen en goedgekeui'd. 

4. Hoewel het algemeen verslag over het afgeloopen Institnuts-

jaar nog niet door (d de leden is ontvangen, meent de president 

te kunnen voorstellen, dit stuk niet in zijn geheel te lezen, dewijl 

het voor een groot gedeelte tle herhaling btivat van hetgeen den 

leden uit de notulen der vergaderingen bekend is. 
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Nndat lie vergadering zich niet dit voorstel heeft vereenigd, 

wijst de president op den vooruitgang, dic ook dit jaar is op tc 

merken, l let aantal leden is van àU> tot 3S7 toegenomen; van 

vele zijden ontvangt het Instituut blijken van belangstelling ; Zijne 

Majesteit blijft aanhoudend de werkzaamheden onzer instellingop 

prijs stcllc\i ; dc toestand der geldmiddelen , hoewel sedert het vorige 

jaar niet vooruitgegaan, is bevredigend. Men mag alzoo met ver-

trouwen het achtste Instituutsjaar intreden en kan daarbij , met 

tevredenheid, naar den afgelegilcn weg terugzien. 

Dc leden Dogaert en Delprat worden uitgeiu)odigd de rekening 

en verantwoording der fondsen tc willen nazien, waarbij hun de 

penningmeester de noodige inlichtingen zal geven. 

5 Sedert de vergadering van den Mei jl. zijn de volgende 

geschenken ontvangen: 
a. Van Z. M. den neschcrmheer: 
ihiillanme iVOrange., e/iansons de geste., jntbliées par M. 

A. Jonckbloet. 
b. Van den Minister van Oorlog: 
Kaart xhiu het tooneel van den oorlog in het Oosten^ 1<S54, 

schaal van 1 : 3 000 000. 

c. Van den Minister van Binnenlandsche Zaken: 
1. Verzameling stabel der loaterhoogten langs de Ihven-llijn^ 

JVaal, Merwede enz.: 

ld. langs de Xeder-Jlijn^ fjck en Niemoe Maas: 

ld. langs den (lelderschen IJssel: 

ld. langs de Hoven-Maas: 

over do rnaamlen Januari j , Februarij cn Maart 1854. 

2. Zeitschrift des deutsch-österreichischen Telegraphen-Vereins. 

Jahrgang I , lieft 4. 

d. Van de Hritsche regering, door tusschenkomst van hct lid 

dr. Ihiys Ballot: 

1. Observations made at the magnetical and meteorological Ob-

servalorif at Ilobarton., in van nicnieus Island. Vol. I l l , commen-

cing with I84l>. 

2. Observations made at the Magnetical and> Meteorological Ob-

servator tj at Toronto in Canada. Vol. H , 1843 —1845 . 

e. A'an het Koninkli jk Xederlandsch meteorologisch instituut: 

1. UitJxomsten vau wetenschap en ervaring aangaande winden en 

zee strooming en in sommige gedeelten van den oceaan. 

2. Ifet universeel extract-journaal met verklaring ^ ten gebruike 

van de Nederlandsche zeelieden. 

3. ILrtract-journaal. 

f . Van het Mataviaasch genootscha]) van kunsten cn weten-

schappen : 

127 

Verhandelingen can het Ihitaviaaseh genootscha[j van kunsten en 

wetenschappen X X ! deel. 

g. Van het Amstcr{lamsch departement der Nederlandsche maat-

schappij ter bevordering van Nijverheid: 

1. Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid. reeks, 2̂ ® deel, 

stuk. 

2. Programma van het negende landhnishondkundig congres\ te 

Assen, 1854. 

3. Twee exemplaren van het programma voor de Koninklijke 

Nederlandsche tentoonstelling van Landbouw^ te Arnhem, in Oc-

tober 1854. 

h. Vaïi het Koninkli jk Instituut voor dc taal-, laiul- en vol-

kenkunde van Nederlandsch Indie: 

Tweede deel van het Tijdschrift door het Instituut uitgegeven. 

i. Van Teyler\s genootschap te Haarlem: 

Verhandelingen, X X V deel, stuk. k. Van de Maatschaj)pij tot bevordering der Bouwkunst: 
1. Verslag van de ll^'' algemeene vergadering, gehouden te 

Amsterdam, den Juni j 1853. 

2. Prijsvragen, uitgeschreven in 1S53. 

/. Van het bestuur der Technische school, tc Utrecht: 

Üe technische school^ te Utrecht , 1853. 

m. Van de Akeu-Maastrichtsche spoorwegmaatschappij : 

Proces-verbaal van de zevende jaarlijksch e algemeene vergadering 

gehouden te x\ken, den Jun i j 1853. 

n\ Van het lid 11. de l>ruijn: 

Bijdragen tot de kennis der boiaoktnide in Nederlandsch Indie, 

wet een atlas ^ door II . de Bruijn. 

Van het lid Dr. Huys Ballot: 

Phutograjie Hel f-registering Magnetic and Meteorological Appa-

ratus^ by Oh. Brooke. 
p. Van bet lid F. W . Ooin^ad: 

1. Afbeeldingen en prijslijsten van . ïohn l^rown's gepatenteerde 

kegelvormige spoorweg- stoot- en trekveren. 

2. I^erslag van het beheer en den staat , over 1851. 

q. Van het lid M. G. Tetar van Elven: 

Prijscouranten, certijicaten enz.., van de société des mines et 

fonderies de zinc de la Vieille Montagne, 

r. \an het lid C. de Groot: 

Natnnrkmidig tijdschrift voor Nederlandsch Indie, derde jaar-

gang, en allevering en jaargang, en allevering. 

s. Van het lid van de Kasteele: 

De bestekken 13 , sec/.ie l i l , en 12 , sectie IV, van de 

werken der <)r'eri)sseUrhe kanaahnaalschappij met afbeeldingen. 
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Do presidüJit Iccöt ounc mededeeling wegens proeven, met 
den mastiek van den heer Üumoulin, te Soerabaia, genomen (zie 
Bijlage X\'XV), 

7. A an het lid (I. A. de (5eus is het jnodel ontvangen van eene 
sluitiiig voor vloeddenren i?i sluizen, tot het keeren van liet bin-
nenwater (zie Bijlage X X X V I ) . 

Door de vroeger medegedeelde beschrijving cn afbeelding ( A V 
óidcu voor DS5o—1854, bladz. 55 cn ])lnat I I I ) is deze vinding 
reeds aan de leden bekend. Bij de bczigtiging vau het model 
worden echter eein'ge bedenkingen geojiperd, welk«» uiet worden 
opgeheven, hetwelk sommigen leden aanleiding geeft tc betreuren, 
dat niet de inzender ter vergadering tegenwoordig is, om het model 
te verklaren, of dat hij althans niet eene meer uitvoerige beschrij-
ving van het door hein voorgestelde middel heeft overgelegd. 

Uet lid van de Poll zcgl , dat het drijfvlot is ontworpen voor 
sluizen als die van Spaarndam, wijd in den dag 7 tot 8 el, en 
dat de kosten daarvan 250 tot 300 gl. zullen bedragen. 

cS. Door den Minister van ninncnlaiulsche Zaken is ccne ïiota 
ingezonden, bctrcllcnde het gebruik van Manbarklakhout uit Suri-
naine, voor paalwerken (zie Bijlage X X X V I I ) . 

ilet lid van Diggelen wenscht, dat dergelijke mededeelingen 
als thans wegens de steenlijm tc Soerabaia en het manbarklak-
hout te Paramaribo ontvangen zijn, mogen leiden tot het nemen 
van proeven hier tc laiule. iVaar zijne meening kaji het Instituut 
zijne geldmiddelen niet beter besleden , dan door zoodanige voor-
werpen te ontbieden cn die hier toe te passen. 

Het lid (i. Simons is van oordeel, dat het nemen van cenig-
zins afdoende ])roeven spoedig de krachten van het 1 nstituut zoude 
uitputten. Zoodanige bemoeijingcn schijnen ook meer oj) den weg 
van het (jionvernement te liggen, en de taak van het Instituut 
schijnt zich te moeten bepalen tot het aaiulringen, dat liet alge-
meen bestuur, bij .het uitvoeren van publieke werken, het nemen 
van dergelijke [)roeven moge voorschrijven. Ten einde dit beginsel 
al dadelijk in werking te brengen, zoude de vergadering kunnen 
besluiten, den Minister van ih'nnenlandsche Zaken voor te stellen, 
bij 'slands werken van het hout uit AVestindie gebruik te doen 
maken. 

liet lid W. X" Piose jueent, dat het westindische hout aan 
de werf te Botterdam, op vrij groote schaal, door de inarinc is 
beproefd. Onderscheideiie soorteji zijn zeer deugdzaam en hard 
bevonden, zoodat zij moeijelijk te bewerken waren. Ecnigc soorten 
zijn minder bruikbaar, zooals bij voorbeeld het Peto, hetwelk 

barsten verkrijgt. Voor binnenwerk was men met de meeste soorten 
niet ingenomen. Het schijnt, dat onder de westindische boom-
soorten vergiftigd hout voorkomt. Men heeft bevonden dat daauw-
wormen des morgens dood tusschen het zaagsel lagen. ^Velligl 
is het maiibarklakliout mede van een plantenvergift doortrokken, 
en wordt daardoor het hout tegen den paalworm beveiligd. In 
dat geval, zoude de bewerking met voorzigtigheid moeten ge-
schieden. 

Het lid van Diggelen juicht de wending toe, die dc discussie 
genomen heeft. Hij kan zich zeer wel verecnigen met het voorstel, 
om het nemen van proeven aan het Gouvernement over te la-
ten cïi alleen daaroj) aan te dringen. In het algemeen echter, 
is hij van gevoelen, dat het Instituut zich ten taak moet stellen, 
kennis en wetenschap te versj)reiden, en niet geld te verzamelen. 
Voor veel gevallen blijft hij alzoo het nemen van dergelijke 
proeven, door het Instituut, voor wenschelijk houden. 

Wat nu het westindische hout betreft, moet de spreker her-
inneren, dat men daarvan onderscheidene soorten, voor eigen 
rekening, te Zwolle heeft doen komen en bij het verwerken heeft 
bevonden, dat die niet met voortleel voor meubelen of voor huizen 
zijn tc gebruiken. De ondervinding, bij de marine opgedaan , schijnt 
aan te toonen, dat het voor den scheepsbouw ook in'et geschikt 
is. Het zal alsnu van belang zijn te onderzoeken, of het voor 
paalwerken met goed gevolg kan worden aangewend. iMen zou 
dan den j\linister moeten voorstellen, bij het onderhoud van lands 
paalwerken te doen voorschrijven, dat eenige palen van man-
barklakhout, naast gewone ])alen, moeten worden geplaatst. 

De i)residcnt cn het lid Insinger verdedigen het beginsel om, 
bij gunstigeu tocstaïul der geldmiddelen, eenige fondsen te be-
leggen. Dit kan dienen om, bij tijdelijkcji achteruitgang der in-
stelling, de zaken gaande te houden. Het fonds behoeft niet 
groot te ziju, doch men moet het niet zonder noodzaak weder 
uitgeven. 

De i)resident stelt thtms voor, ccnc aanbeveling lot het nemen 
van proeven met dit hout, aan den Minister van Binnenlandsche 
Zaken te rigten. Daartoe wordt besloten (zie Bijlage X X X V I I I ) . 

9. Nadat de werkzaamheden voor ccnc poos geschorst zi jn, 
opent dc president de vergaderi?]g weder, met het verzoek aan de 
commissie, tot het onderzoek dcr rekening benoemd, om alsnu 
verslai^ te willen uitbreui^eu. 

Het lid Delju'at neemt namei\s de commissie het woord cn ver-

klaart, dat de verantwoording in de volmaaktste orde is bevonden, 

zoodat de commissie voorsleU de rokeniijg goed te keuren eu den 



peiininginccüU»!' tc bcdtUikcn voor dc goede zorgen waarmede iiij 

dc geldelijke belangen van het Instituut heeft behartigd. 

DienovereenkomKtiu' wordt besloten. 

10. ])e president deelt mede, dat van dc adviezen wegens de 

ingekomenen antwoorden op de prijsvraag voor een ontwerp lot 

de doorgraving van Holland op het smalst, nog een bij den raad 

wordt ingewacht. Zoodra dit zal zijn ontvangen, kan dc raad 

overgaan tot het opmaken van het verslag over de waarde, aan de 

antwoorden toe te kennci]. 

Het lid Storm iUiysing acht dc gelegenheid gunstig oni eenige 

aanmerkingen mede te deelen die hrj meent te nioeitm maken op 

artikelen over dit onderwerp, welke in de Htooufjjofil en in de 

AmHterdamsehe CvnrauL zijn opgenomen. 

in de HtüompoH n'̂ . lU van dit jaar, wordt het ])lan waarop 

door de hecren van Lennep c. s. concessie is gevraagd tot het 

aanleggen van een kaïmal van het I J naar de Noordzee, be-

schreven cn tevens melding gemaakt van het ra])port duaromtrcnt 

uitgcbragt door de connnissie, van rijks wege n)et het oiulerzoek 

belast. 

Dc spreker was lid van die commissie, doch acht zich niet 

bevoegd iu)ch geroei)en, om thans over dc waarde van dit out-

werj) cn over de deswege uitgebrag(e adviezen , i(;ls mede te deelen. 

i l i j zal eveniin'n de onnaauwkeuvighedcn aanwijzen die in het 

artikel voorkomen, maar acht zicli verpligt te prolesteeren tegen 

de gevolgtrekking, dat de commissie het ontwerp van de hecren 

van Lennc]) c. s. beter zou gekeurd hebben dan een der inge-

komen antwoorden op de prijsvraag. 

Dc beide leden der commissie, de inspecteur van der Jvun en 

de s})reker, zijn leden van den raad van bestuur van het Instituut 

van inu'cnicurs en waren zeker in de ij:elei»-enheid ^-ewecst, de 

ingekomen antwoorden te zien. Eene vergelijking van het hij 

de aanvraag oiu concessie gevoegde ontwerp met de ingekomen 

antwoorden kwam ecliter volstrekt J)iet te pas, daar het bij 

dc liccren vaii Lennep c s. te doen is, om een bepaald ontwerp, 

dat hun voordcclig schijnt, uit te voeren, terwijl de inzeiulers 

der antwoorden zich binnen de palen hadden te houden, die hun 

bij de vraag gesteld zijn. 

De spreker acht deze oj)heldering van te meer belang, (laar 

li i j . als lid van den raad van bestuur, geroepen zal worden om 

mede uitspraak te doen over de waarde der ing(ikomen antwoor-

den, wanneer de door den raad gevraagde adviezeii zullen zijn 

oiitvangcn en hij niet wil geacht worden zijn oordeel reeds vooraf 

gevestigd Ie hebben. 

I5i 

Het bew^eren van een ander courantenartikel, alsof van den 

raad van bestuur zou kuinien verwacht of gevorderd worden een 

goed ontwerp te leveren, bijaldien geene der ingekomen antwoor-

den geheel aan de bedoeling mogt beantw^oorden, schijnt hem 

zeer gewaagd. Het leveren van een ontwerp behoort Jiiet tot de 

verpligtingen van den beoordeelaar, en de spreker vertrouwt, dat 

velen zijner medeleden van den raad, even als hi j , zich ongaarne 

met de beoordeeliiig zouden inlaten, waïnieer de raad gehouden 

was, ingeval van afkeuring der antwoorden, zelf een ontwerp te 

leveren. 

11. Het lid Storm Buysing vestigt dc aandacht der vergaderirjg 

oj) eene mededeeling w^egens het gebruik van elektrisch licht bij 

het uitvoeren van groote v/erken, door het lid van der Hoeven 

verlaald eu ingezonden. Dit stukje is oj)genomen in de UUtreksels 

voor — 1 8 5 4 , bladz. üO, en komt mitsdien binnen eenige 

dau'cn in handen der lederi. 

12. De president leest het voorstel van den. raad, tot wijziging 

van artikel o() en 40 van het reglement (zie Dijlage X X X I X ) , 

en opent de beraadslaging over dit onderwerj). 

Het lid (V)hen Stuart keurt het volkomen goed den raad van 

bestuur, in het bepalen van den dag der vergadering, zooveel 

nu)gelijk vrijheid te laten, doch acht het min raadzaam, gelijk 

in het voorgestelde artikel geschiedt, dc vergadering van Juni j 

op den tweeden Dingsdag in die )naai\d tc stellen. Men zal daar-

door als regel aannemen, hetgeen men te voren weet bezwaren, 

eenmaal overwegend geoordeeld, mede te brengen. Het is voor de 

vergadering van Jun i j , meer dan voor de overige vci'gaderingen 

van belang, dat men lang te voren wete op welken dag die zal 

})laats hebben. Stelt men nu daarvoor doorgaans den tweeden Dii\gs-

dag, zoo zullen de leden bijna elk jaar met heit beramen hninicr 

reisplannen moeten wachten, tot dat de dag der vergadering door 

den raad is aangekondigd. De sjH'cker wil daarom in bedenking 

geven een anderen dag te kiezen, oj) welken men voorzicj) kan 

dat in den regel gecne verhindering zal bestaan. 

Het lid van Diggelen meent, dat , gelijk nu de bepaling der 

kieswet in den weg staat, bij de keus van een anderen dag lig-

telijk weder andere belangen het opkomen zouden kunnen ver-

hinderen. AVij leven in een tijd van wijzigingen cn veranderingen 

en het is geenszins oiimogelijk, dat ook dc kieswet vroeg of laat 

worde herzien. 

•l'ocn hel tegenwoordig reglement voor het I nstituut werd vast-

gesteld, is la?]gdurig beraadslaagd over den dag waarop de alge-



iiieene vergadering zou worden gesteld. Het beweren, als zoude 
de vergadering van Juni j niet van de overige onderscheiden zi jn, 
kan hij niet aannemen. Bij deze vergadering wordt hel jaarverslag 
uitgebragt, doet men verantwoording van den toestaiid der kas 
en vereenigt men zich tot een vriendschaj)])el!jk maal. Dit ver-
oorzaakt, dat in Juni j meer leden opkomen dan in de overige 
maanden. Het .gering aantal leden, dat gewoonlijk de Junijvcu-
gadering bijwoont, schijnt echter aan te tooncn, dat de li jd'niet 
gelukkig gekozen is, Dc spreker is dan ook, van den beginne, 
geen voorstander van deze bepaling geweest cn zoude de voorkeur 
geven aan eene der wintermaaiulen. 

Het lid Slorm Hnysing meent, dat alle bezwaren kunnen wor-
den weggenomen, indien dc raad besluit zijn voorstel te wijzigen , 
zoodat het nieuwe artikel zoude luiden': ' ' 

'/He gewone vergaderingen van het Instituut hebben plaats des 
//morgens ten elf ure, op door den raad te bepalen dagen, doch 
//zooveel mogelijk oj) den tweeden Hingsdag in September, A'o-
//vembcr, rebruarij en A])ril en den tweeden Donderdag in Junij. 

//Aan de leden wordt vooraf bekend gemaakt, wat in de ver-
//gaderingen zal worden behandeld.^/ 

Nadat nog onderscheidene leden liet woord gevoerd hebben, 
vereenigt zich de raad met het voorstel van het liil Storm Huy-
sing, en wordt het dus gewijzigd artikel in omvraag gcbragt. 

He uitslag der stemming, waaraan oÜ leden deel nemen, is dat 
het nieuw artikel or>, met tegen 7 stennneu , windt aangenomen. 

Het voorstel van den raad, tot wijziging van artikel 40 , wordt, 
zonder beraadslaging, aangenomen cn ^nirsdien dit artikel veran-
derd in : 

//De raad kan buitengewone vergaderingen beleggen, op door 
//hem te bepalen plaatsen cn tijden./' 

13. Thans wordt gelezen het voorstel van leden, tot wijzi-
ging van de artikelen 7, , 21, 22 , 23, 28 en 3G van'het 
reglement (zie Ihjlagc XL) . 

De president oi)ent de beraadslagingen over dit voorstel en wel 
vooreerst over de nieuwe lezing van intikcl 7. 

IVa eene korte woordenwisseling, waarbij door het lid \V. X. liose 
\vordt opgemerkt, dat men sedert het bestaan van het reglement 
van 184Ü tegen de bepalin-cn daarvan heeft gehandeld, door de 
buitengewone leden niet tc doen medestemmen cn waarbij het lid 
Cohen Stuart zich tegen dc gedurige veranderingen verklaart, 
wordt het voorstel met o4 legen o stemmen aangenomen, zoodat 
artikel 7 voortaan zal luiden: 

fjewone leden kunnen worden voorgesteld, personen die het 
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//vak van ingenieur, of architect, of de daarop betrekking heb-

//bende wetenschappen en kunsten, beoefenen. 

//Tot bnitemjeicone leden zij die opgeleid worden tot ingenieur 

//of architecjt. Deze leden hebben geene stem in de vergaderingen 

//van het instituut. 
//Tot konondve leden va] die d o o r kunde en ondervinding, hoogen 

//stand of geboorte, in de mogelijkheid zijn om ilen voortgang der 
//wetenschappen en kunsten te bevorderen. 

//liet voorstel voor gewone en buitengewone leden geschiedt 
//volgens model letter A , ondertcekcnd door drie gewone leden./-

Het nieuw art. 1) wordt, zonder beraadslaging, met o l tegen 5 
stemmen aangenomen, en zal alzoo luiden: 

/'De ballottage gcschieilt in de vergadering, volgende op die, 
r/waarin de Vfiordragt ter tafel is gebragt.// 

De beraadslaging wordt geoi)end over de voorgestelde wijziging 
van artikel 21 , betrctrende het niet dade l i jk weder verkiesbaar 
stellen van aftredende raadsleden. 

Het lid Overduyn licrinucrt, dat dit punt in de eerste verga-
dering van het Instituut ook ter sprake gcbragt is. Het aantal 
aanwezige leilen was toen veel grooter dan thans, om welke reden 
hij het gevaarlijk acht het toen be|)aal(le nu te wijzigen. 

Het lid Delprat verklaart zich meile tegen het voorstel, cn be-
tuigt den zin van de memorie van toelichting niet wel te hebben 
begrepen. Hetgeen nicn d a a r i n verlangt: de gedeeltelijke afwisseling 
van leden van tien raad, ligt geheel in de inagt der vergadering., 
welke daartoe slechts dc afiredende leden niet weder heeft te be-
noemen. De vrijheid, die men daarbij liecfi, is volkomen toerei-
kend en eene wijziging, als thans wordt voorgesteld. bei)erkt dc 
leden noodeloos in hunne keuze van raatUleden. Het is dikwijls 
zeer mocijelijk geschikte leden voor den raad te vinden. Daartoe 
wordt vereischt, dat men niet ver van den zetel des Instituuts 
gevestigd zij en, hetzij door betrekking, meergevorderde jaren of 
stand, cenig aanzien hebbe. Zeer jonge lieden, met weinig onder-
vinding, ontmoeten niet zelden bezwaren, wanneer zij met staats-
maü'tcii cn coile:^ien moeten handelen, of moeten medewerken tot O O ^ ' 

het uitbrengen van adviezen. 
Het lid Cohen Stuart zal tegen de wijziging stemmen. Hij heeft 

de memorie van toelichting niet couseipient gevonden. \V(] eene 
eerste inzage vond hij daarin eene bcleediging voor dcn iaad ,d ie 
vergeefs had doen wachten op het voorstel tot die wijzigingen in 
het reglement, welke tot instandhouding van het Instituut werden 
gevorderd; en eerst toen hij ten einde las, waar voor den bloei van 
het Instituut den raad wordt dank gcbragt, ontwaarde hi j , dat 
dc bedoeling niet vijandig kon zijn. Hij hooi)t echter, dat de ver-
gadering, door het voorstel met groote meerderheid tc verwerpen, 
een blijk van vertrouwen a;ni den raad zal gcvoi. 



llet lid van de Ivasteele zegt, niet te willen antwoorden op de 
onge[)a$te iiitdrukkingen xan den vorigen spreker. Bij geen der 
voorstellers heeft het vooriienien kunnen bestaan iemand te belee-
digeu, maar reeds in de vorige vergadering van Juni j is een der-
gelijk voorstel, als hetgeen thans behandeld wordt, ter sprake 

gekomen, en het heeft den sjU'eker zeer verheugd , dat thans daartoe 
is overgega ju. 

llet lid Cl. Simons meent, dat men zich niet heeft op te houden 
met het onderzoek, wat dc nevenbedoeliut^en van de voorstellers 
kunnen geweest zijn. jMcn heeft alleen het voorstel zelf le be-
handelen. en daar moet hij zicli tegen verklaren, i lij acht het geheel 
overbodig, daar de aftredende raatlsleden wel van zelf zullen be-
dankoi, waniu^er dit Jioodig is, ten einde huinien medeleden eene 
minder beleefde handeling te besparen. 

llet lid Ortt van Schonauwen wenschte wel, dat men bij de 

beoordeelin!>- van een stuk alleen vermeldde welken indruk tle 1 . . 
hcele lezing gemaakt heeft. Alen zoude dan geene bcleediging zoeken 

in een voorstel dat niets dergelijks bedoelt en 'twelk hij gaarne 

mede oiRlerteekend heeft, dewijl hij eene bij het reglement bepaalde 
aftreding goedkeiirt 

en in de bej)aling, ol het voorstel daartoe, 
voor uienuuut iets beleedigends kau vinden. 

l iet lid van Diggelen verklaart het voorstel niet te hebben ont-
worpen doch wel wit volle overtuiging te hebben geteekend, zonder 
evenwel te weten of te kunnen onderstellen , dat zich iemand aan 
deze handeÜJig gevoelig zoude toonen. 

l lad hi j , of hadden andere onilerleekenaars dit vermoed of daar-
vooi' eenigen grond kunnen gissen, zoo verklaart hi) gaariie over-
tuig/l te zijn, dat menigeen, niet hem, het tegenwoordig voorstel 
niet zou hebben -onderteekend. De te i> 'enwoordleden van den 

't O O _ 
raad zijn door hem zeer hoog geacht en hij zoude die, bij af-
treding, zeker alle weder verkiezen, doch daarom ook wenscht hij 
ieder van beu het krenkende gevoel vau niet weder te worden 
ingekozen te besjiaren en dezen wensch heeft hij zeker met alle 
medeomlerteekenaars van het voorstel gedeeld. 

llet lid lusinger meent, dat de voorstellers, uit te ver gedrevene 
kieschheid, in een uiterste vervallen en de raadsleden als het ware 
onder voogdij willen stellen. 

llet lid Steucrwald ziet het jjut of dc noodzakelijkheid der wijzi-
ixuiix niet in. De herkieziniT van een aftredend raadslid is vereerend 
voor dit l id , doch daaruit volgt volstrekt niet, dat de niet her-
kiezini^ ontcerend of beleedi^-end moet wordeu £<eacht. O Zj 

l let lid W . X. Itose zegt, niet voornemens tc zijn geweest het 
woord tc voeren, doch zich daartoe thans genoodzaakt te zien, 
door de wijze waaro]) hetj lid (>oheu Stuart de zaak heeft voorgc-
sleld. De spreker wil het voorstel op zich zelf behaudcJd hebben 
m vrij in zijn oordeel blijven. Svrml hij voor dc aanneming, zoo 

A 

'I 

vordert i)ij, dat men zulks niet als eene verklaring van wantrouwen 
in den raad beschouwe. 

De beiaatlslagingen worden gesloten en het voorstel in omvraag 
gebragt, waarbij het, met 22 tegen 15 stemmen, wordt verworpen. 

l let gewijzigd arlikel 22 wordt, zonder beraadslaging, met o l 
teu:en (» stemmen aanuenomen, eu zal mitsdien luiden: 

" D e raadsleden worden, in de vergaderiiig van J un i j , bij ge-
//heime stemming, uit de gewone leden gekozen. 

ilet voorstel tot wijziging van artikel 2o geeft het lid Overduyn 
aanleiding om te verklaren, dat hij voor zich tegen die wijziging-
zal stemmen, doeh, voor het geval dat die mogt worden aange-
l u n n e n , eene andere redactie zoude verkiezen. I)e uitdrukkingen 
van het voorstel zijn onduidelijk en niet juist. In het dagelijksch 
leven gebruikt men zeker veelal de uitdrukking //grootste helft//, 
maar in eene r e g l e m e u t s b e p a l i i i g behoort die niet. Waarschijnlijk 
heeft men willen zeggen, dat de volstrekte meerderheid van stemmen 

moest worden verkregen. 
l let lid van Diggelen acht zich niet geroepen de redactie van 

het voorstel te verdedigen, doch meent, dat wegens den zin daarvan 

geen verscliil van opvatting kan bestaan. Bovendien kan daarin 

thans gecne verandering meer worden gebragt, tenzij de raad een 

ander voorstel doe en dat van de leden worde verworpen. Hij acht 

. zulks echter geheel imodeloos. 
llet voorstel wordt alsnu in omvraag gebragt cn aangenomen met 

25 tegen 12 stemmen, zoodat artikel 23 nu luidt: 
//Om tot raadslid te worden benoemd, moet men de stemmen 

//van de grootste helft der ter vergadering aanwezige leden op 
// zich vereenigen.'/ 

De voorstellen tot wijziging van de artikelen 2cS en 30 worden 

achtervolgcns, zonder beraadslaging, verworpen, het eerste met 

15 tegen 21 en het tweede met 27 tegen 10 stemmen. 

14. De leden Storm Buysing en J . 11. T. Ortt belasten zich 

met het opnemen der stemmen voor de ballottage der nieuwe leden, 

in de vergadering van den Alei 1S54 voorgesteld. De uit-

slag der stemming is, dat ais gewone leden zijn aangenomen: 

1. B. Drossaers, architekt der l*'*'' klasse, in Oostindie, \\ Labrijn, 

Dz. , architekt eu o|)pcrkommies van de centrale directie van Schou-

wen, lUirgh CU Westland, te Zierikzce, A. Xumans, 2^^ luitenant 

der genie, in Oostindie. 

1'ot buitengewone leden : 

J . llenne((uiu, civiel-ingenieur, tc Sluis, C. C. van llooü'. 

student aan de Koninklijke Akademie, te Delft, A. W. C. ti. 

Kamerling, machinist der l'"' klasse in het vaste korps bij 's llijks 

.^toomvaarldiensl , 1c Amsterdam, W Mager, opzigter. tc Purme 
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T ' l V Provinciaal opzigtcr in Zeeland, te Axel, 
ï n . liuldel, essayeur aan s Rijks munt , te Utrecht. 

15. Om in de vergadering van den »September 1854 te 
worden geballot! eerd, stelt de raad voor, tot gewone leden: 

\V. \V. van Doorninck, luitenant-ingenieur, te Utrecht, P. A. 
J lo lm, ingenieur der o'''' klasse bij den waterstaat, in Oostindie, 
jhr. (i. F. van 1'ets, lid der (ledepnteerde Stalen van Noordholland , 
te IJloejnendaal. 

Tot buitengewone leden: 

V. C. baron de Constant Kcbcc([ue, kadet der genie te Breda, 
T. (I. van Uiel, opzigter bij de Overijsselsche kanaahnaatscha))pij, 
te Zwolle, J . K. N baron Schimmelpenninck van der Oije, kadel 
der genie, te Breda, A. Schim van der LoeH', kadet der genie te iSreda 

IG. Alvorens over te gaaji tot het verkiezoi van leden van den 
raad, vereen igt zich de vergadering met het voorstel van den 
j)resident om, zoolang het tlians aangenomen artikel 2o niet door 
den Konijig is goedgekeurd, en mitsdiei» geen kracht van wet 
heeft, den tot dus ver gevolgdeïi rege.l te doen gelden en voor 
benoemd te houden, wie de betrekkelijke nieerderlieid van stem-
men oj) zicli vereenigt. 

Voorts deelt de president mede. dat dc aftredende raadsleden 
van ]\Ieurs en van der Kun verzocht hebben, niet weder in aan-
jnerking te komen. Celijk vx'rzoek wordt door het aftredend 
raadslid (i. Simons tot de vergadering gerigt. 

J)(i leden J. 11. T, Ortt en I I . Linse belasten zich met het 
oj)Jiemen der stemmen. 

In jjlaats van het aftredend lid van Menrs, wordt met 17 van 
de O7 stemmen benoemd: 

M. I). graaf van i^imburg St imm. De overige stemmen zijn 
verdeeld als volgt: 

Stenerwald. . . , 10 

J)elpral 4 

van Diggelen. . . 2 
C. K. dc Geus . . ] 

van de Poll . . . ] 

\V. X . Hose . . . 1 
en een blajico briefje. 

Voor het aftredeiul lid van der Kun wordt gekozen het lid-

I. r . Delprat, 

met 21 van de 37 stemmen, terwijl de overige stemmen verih^eld 
zijn als volgt: 

j 

!ri7 

de Kruyir 7 
Steuerwald 4 

jhr. J . Ortt van Sehom\uwen. 3 

van Diggelen 1 

en een blanco briefje. 
Voor het aftredend lid G. Simons wordt, met 27 van dc 37 

stemmen , gekozen: 
I I . F. G . JV. Camp, 

terwijl de overige stemmen zich verdeehlen op: 
de Ivruvlf. . . . 3 
Steuerwald. . . . 3 
van Diggelen. . . 2 
Simons 1 

en een blanco brielje. 
.Tn plaats van liet raadslid baron Torstner van Dambenoy, het-

welk voor het lidmaatschap van den raad bedankt heeft, wordt 

met 15 stemmoi van de 37 betioemd: 
C. I I . G. Steuerwald. 

De overige stemmen vallen op: 
Ortt van Schonanwen. . . . 

de Kruyir. 7 
van Diggelen 1 
(Jlavimans 1 
llose 1 
Simons 1 

en twee blanco briefjes. 
Voor het raadslid voor Oordt, hetwelk mede bedankt heeft, 

wordt met 23 stemmen gekozen: 
II . G. Jansen. 

De overige stemmen zijn verdeeld over: 
de Kruyjf. 7 
van Diggelen 2 
Ortt van Sehonauwen. . . . 2 
Glavijnnns 1 
Cohen Stuart 1 

en een blanco briefje. 
De leden Delprat en Steuerwald, ter vergadering tegenwoordig, 

verklaren zich bereid de vereerende zaak te aanvaarden , waartoe 

zij door de keus der leden geroepen zijn. 

Aan de afwezige leden van Tiimburg St irum, Camp en Jansen 

zal van hunne benoeming schriftelijk worden kennis gegeven. 

17. Met lid Overduyn vraagt liet woord, om hulde te brengen 

aan de leden, welke sedert de oprigting van het Instituut de 

belangen van die instelling in den raad behartigd hebben. 



Hij inccüit (Ic tolk tc zijn van dc gevoelens zijner medeleden, 
zoo liij die ratulslcden, bij hunne aftreding, dank zegt voor de 
moeite en zorgen, welke zij besteed hebben, om den bloei enden 
vooruitgang van het Instituut te bevorderen. 

1 r>ïi 

IS. Daar niets meer aan dc orde is en geen der leden eenig 
verder voorstel te doen heeft, wordt de vert^aderin^»* ^»-eslotcn. ^ 

O O O * 

Voorgelezen en goedgekeurd in de vergadering vaïi den 
Se])tember isr>4. 

F. W. (3ONKAD, 

vSr.WMXG, 

Sckietnvis. 

l i M I v A C J K X X W . 

Soerabaia, den October 1853. 

In de vergadering van den Jn l i j jl. werd aan ons op-

gedragen , het nemen van eenige proeven omtrent den zamcnhang 

enz. van den mastiek van den lieer Dumoul in , en om tc dien aan-

zien de verkrcgene uitkomsten aan de afdeeling op te geven, ten 

einde op die wijze de door genoemden heer aan ons toegezondenc 

ter zake betrekkelijke nota te vervolledigen. 

Aan deze uitnoodiging voldoende, hebben wij de eer de afdeeling 

de vruchten van onzen arbeid aan tc bieden, met voorstel, om 

de opgemelde stukken gezamenlijk bij de leden in rondlezing te 

doen gaan, ten einde het door ons gehouden onderzoek met hunne 

opmerkingen te verrijken. 

De leden van het Koninklijk Instituut 

van Ingenieurs, 

(w. r/.) VAN DnXT/SdU. 

{w. (J.) J l . DK Blir iJN. 

Voor copie conform, 

De secretaris, 

EUMKLINO. 

A(tu 
(Ie afdeeling Oostelijk Java 

van het h'onink. Instituut 
van Ingenieurs. 
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TnOTA (AT.R l)K\ OP HKT MARITIEM ETAUinsSKMENT 

A A N CJ E W i: N DI: X M A ST1 E K. 

Tot het invoegen van hardsteen is gebruikt geworden aan de 
houtsleephelling op het maritieme etablissement een mastiek, be-
staande uit de volgende materialen : 

1. Het dus genaamde matta koetjing of geplak, afkomstig van 
Bandjar Alassing op J^orneo, zijnde een boomharst van eene heldere 
doorschijnende kleur, gewoonlijk aan stukjes ter grootte van grind , 
welke, na gestampt te zijn, een helder wit poeder geeft. 

2. Zeer lijn poeder van escozijnschen steen. 
- 3. Terpentijnolie. 

Er moet zorg gedragen worden, om niet meer matta koetjing 
tegebiu iken, dan voldoende is, om het poeder te verbinden , daar 
anders de mastiek te kleverig wordt en neiging heeft om bij felle 
hitte indrukbaar te worden. Hij genoemd werk heeft men met goed 
gevolg gebruik gemaakt van een juengsel, zamengesteld uit o deelen 
harst op 7 deelen poeder van escozijnschen steen, en deel ter-
pentijnolie, i]\ volume gemeten. 

Nadat de harst op een klein vuur gesmolten is, wordt er het 
steenpoeder en de terpentijn bijgevoegd. Alles goed vermengd 
zijnde, strijkt of giet men het' in de voegen, welke vooraf door 
het inbranden van een weiin'g stroo goe\l van alle vochtdeelen 
zijn bevrijd, dewijl anders de mastiek zich niet met den steen wil 
verbinden. Ook is het een vereischte, dat de \oegen zelve ruw 
wonlen bekapt, ten einde den mastiek hierdoor eencgrootere menif'-te 
verbindingspunten te verschallen. Wanneer de voegen gevuld zi^n , 
worden zij met een heet ijzer gelijk gestreken; de niastic heeft 
alsdan eene bruine kleur, doch slechts uitwendig, daar hij van 
binnen dezelfde kleur als de escozijnsche steen bezit, iudien 
men namelijk voor/igtig genoeg is geweest, om het mengsel niet 
te verbranden, daar anders de bruine kleur ook inwendig zich 
voordoet. 

Ten laatste wordt de o])pervlakte met zand en water glad ge-
scluuird , waarna men beviuden zal, dat bij een goed bereiden' mastiek 
de natuurlijke kleur van den hardsteen verkregen is, welke alsdan 
in staat is om de felste zonnehitte te weerstaan, zonder daardoor 
zacht te worden gemaakt of te scheuren. 

De opziener klasse van den waterstaat, 

(j) P. J . DUMOUETN. 

Voor cojne conform. 

De secretaris, 

E KMEEtXrr. 

\\\ 

AANTEEKEVIXIJEN oM'ritRN'r EENTClE URNOMKXE IMKiEVKN, TEX 
OPZrOTE VAX DEN ZAMEXHANG VAX DEX UOOR DEX UEElt 

DIJMOUIJN OEVOXDEX MASTIEK TOT ZAMEXVOEGIXG 
VAX IIARDSTEEX. 

1'en einde den zamenhang of den graad van vastheid van dej» 
mastiek te kunnen beoordeelen , heeft men doen vervaardigen dertig 
staaljes, ieder lang twee palm, zwaar twee duim vierkant, waar-
van tien stuks geheel van natuurlijken steen, tien stuks geheel 
van ujasliek en tien stuks gevormd uit twee staafjes natuurlijken 
steen, met eene dunne voeo: van uuistiek aan elkander verbonden. 

Deze staven zijn ach tervolgens gebragt op denzelfden verbrekings-
toestel als gebezigd werd bij de j j roeven met het ccïnent van 
lioenoong Saharie, en belast geworden in het middoi met vrij 
Ijangende gewigten , tot dat de staven bezweken. 

iTe hiernevens gevoegde tabel geeft een overzigt der uitkomsten 
dezer proeven. 

Daarbij tnoet worden o])gemerkt: 
1. dat de staven van natuurlijken steen bezweken juist ter plaatse 

van liet ophangpunt van de belasting, uitgenomen n". 3, G en 8, 
welke meer uit het midden w(;rden verbroken, hetgeen gepaard 
ging met de omstandigheid, dat deze staven ook bij geringere 
belasting dan de andere bezweken en op de breuk de teekenen 
vertoonden van minderen zamenhang dan dc overige. 

2. dat, bij de staven van mastiek, dc n®. 1 en 8 in drie stukken 
braken , doch daarbij dc plaats van bezwijken zich steeds bij het 
o p h a n g p u n t van het gewigt vertoonde, en dat n°. 3 en 5 geheel 
uit het midden bezwckeri, even als bij den natuurlijken steen, 
met eene geringere belasting dan de overige staven. 

O. dat van al de uit twee stukken gevormde staven slechts 
ren, n®. 2, buiten de voeg is bezweken, doch op de breuk ook 
een gebrek in den steen vertoonde, terwijl de staaf n". 1 van deze 
soort bij 5.2 pond zich begeven hebbende, daarmede waarschijnlijk 
iets moet zijn voorgevallen, hetwelk bij de beproeving onopgemerkt 
is gebleven. 

Nog moet hierbij worden aangeteekend, dat uit de vergelijking 
der gemiddelden van de verbrekingsgewigten voor de praktijk het 
gevolg kan worden getrokken, dat de zamenhang van den natuur-
lijken steen dien van den mastiek ruim andeihalfmaal en dien van 
de voegen, welke twee stukken steen te zamen verbinden, ruim 
vijfmaal overtreft. 

Wanneer wij bij deze inderdaad merkwaardige uitkomst, dat de 
vastheid van den mastiek of den kunststeen gelijk is aan twee 
derde van die des escozijnschen steens, voegen de omstandigheid , 
dat de mastiek van eene met genoemden steen bijzonder goed 
overeenstemmende kleur is cn na het verwerken eene schoo]ie gladde 
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o|)})ervliikic aanhieiil, dan kunjl Juen eijidelijk tol Jiet besluit dat 
de uitvindini>' vau den beer J)uuu)uliu alle aaubevelini^ verdient, 
niet alleen voor het oogmerk, waartoe zij aanvankelijk moest 
dienen, namelijk voor zameuvoeging vau hardsteen, maar ook voor 
het aanbrengen van ornamenten en voorts in die gevallen, waarbij 
men zich in Europa bedient van de meest gezochte en duurste 
mastieksoDrten. 

De leden van hel Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 

(/C. /y.) VAN DKNTZSC'JI. 

(/<\ g,) I I . DI: BRÜLJX. 

Voor copie conform. 

De secretaris, 

ER.MKLIXG. 

Ooerziyl der aitkuiusten van fjenonwne pruGoen ie Hverabaia, out" 

ireni de vastheid en den wederstand van den door den heer 

Dnmoidin gevondenen mastiek, voor samenvoeging van hardsteeu. 

\ 4o 

Nummers eu soorten • Belasting waarbij de 

der stavcji. j staven bezwekoi. 

Gemiddelden der 

verbrekings-

gewigten. 

Nummers en soorten ! Belasting waarbij de 
der staven. i staven bezweken. 

Met mastiek zamen-

^evoegd. O ^ 
1 

i 

2 

3 

4 
w 
;) 

7 
s 

10 

Gemiddelden der 
verbrekiugs-

oewi<>tcn. O O 

Neil. pond. 

5.2 

1<S.2 

iy .2 
12.7 

15.7 

15.2 

I S . l 

IS. 2 

!>.;5 

Ned, pond. 

13.4<; 

Natuurlijke steen. 
l 
•> 

0 
\ 

5 
\\ 

7 
S 

10 
(ieheel van niastiek, 

1 
2 

3 

1 

h 
< 

8 

,10 

Xed . ponri 

71 

(>5 

70 

71 

(io 

7f) 

54 

71 

40.7 

40.7 

2lk7 

40.7 

25 .̂7 

37.7 

3VL7 

44.7 

31).7 

Ned. j)on<l, HMD AG K X X X Y l 

'•Q 

Zwanenburg, den IMei 1S54. 

ll.l'd.Gestrenge Hceren ! 

Hiernevens beb ik dc eer aan het Instituut aan tc bieden een 

model voor sluiting van sluisdeuren, ten einde het binnenwater, 

zonder ebdeuren, op te houden door nn'ddel van vlotten. 

De sluiting of vnstklenuning der vlotten heb ik nog vereen-

voudigd, door deze, in plaats van met kleine ebdeurtjes , nog een-

voud iirer met twee wiu'U'en Ic sluiten. 

B'jhalve de voordeden reeds o])gegeven, die men vermeent, dat 

door dit werktuig zullen verkregen worden , behoort mede o. a nog , 

dat hetzelve met storm en hooge vloeden eene belangrijke waarborg 

zoude zi jn, terwijl het zoogenaamde kloppen der deuren mede zal 

voorgekomen zijn. 
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Deze mijne vinding gaarne aan ü l I .Ed .G. verlicht oordeel onder 
werpende, heh ik de eer met de meeste hoogacliling tc zijn, 

H.Ed.üestrenge 1 leeren! 

U Il .Ed.G. Üw. Dienaar, 

G . A ' DE ( J E U S . 

Aan 
Ihtn II.JuLfJestr, Heeren, uit-

viakende den raad van bestuur 
van het fioninhlijk Instituut 
van ingenieurs. 

J LAGE X X X V I I . 

Afd. A. 
AValerstaat. 

'sGraveJihage, den Jnni j 1854. 

Ik hel) dc eer aan den raad hiernevens te doen toekomen afschrift 
van een brief van doi stadsarchitect te Paramaribo aan den ^^onver-

nenr van dc kolonie van Suriname, betrekkeb'jk het gebrmk van 
manbarklakhont {Levfjthls Avnrra) voor paalwerk, dien ik van mijn 
ambtgenoot van het departement van koloniën heb ojitvaii'^en. ' 

O * 
De Minister van ib'nnenlandsche Zaken. 

Xamens den Miïiister, 

De Secretaris-Generaal, 

J. Scii 
A an 

den Uaad van bestuur van het 
Koninklijk Instituut van Inge-
nieurs , te 

helft. 

K O P I J . 

X". 5. 
Paran^aribo, den Januarij 1854. 

Jer voldoening aan de mij gedane opdragt, Iicb ik de eer Uwer 
Exccllentie te kennen tc geven: dat, ten einde een naauwkeurig 
onderzoek in te stellen, nopens den toestand van het manbarklak^ 

hout, in der iij(l , op mijne aanbeveling, gebnn'kt tot vervaardi^'•in 

i 

I 
Cf c 

van den steiger aan de rivierzijde nabij het entrepötgebouw, op 
den dezer, ec?i der palen is uitgehaald. Die 2)aal is bevonden 

van de navolgende afmetingen te zijn: lengte 9 voet rijnl. ; 

aan het stameinde over diam. dik 11 duim ((KL287), zijnde dezelve 
ter die])te van 4 voet ingeheid geweest. 

De gedurige vernieuwingen van dezen steiger, gepaard met het 
kostbare aan een dergelijk werk verbonden, bragt mij in denjare 
184G, toen weder eene vernieuwing van hetzelve moest plaats 
vinden, vooral om daarop ee?ie ijzeren kraan te plaatsen, tot het 
onderzoek, of er welligt onder deze houtsoorten geen te vinden 
zoude zijn, die aan den vernielenden invloed van den paalworm 
wederstand zoude kunnen bieden. 

Dc hier ic laiule als algemeen voor de best gekeurde houtsoorten 
voor dergelijke werken, was meestal het bruinhart, groeidiart of 
arratta, welke houtsoorten echter in zeer korten tijd door den paal-
worm worden vervreten. 

Den rei onzer meni^vuldif<'e houtsoorten naüraande, en derzelver 
I 1 « 1 1 t j O O 

hoedanigheden vergelijkende, viel toen mijne keuze op het manbar-
klak {Lccyt/us Anuira) en wel om de navolgende redenen: 

1. IJewijl deze houtsoort, hoe ouder wordende, dermate in hard-
heid toeneemt, dat het onder de timmerlieden als een kunststuk 
bescliouwd wordt, om er eenen spijker in te drijven, ja zelfs het 
kloven bijkans ondoenlijk is, daar dezelve als het ijzer, aan het 
staal des beitels wederstand biedt. 

2. Omdat dezelve versch geveld zijnde, oon hoogst onaange-
namen reuk heeft, die het weren van insekten bevorderlijk moet zijn, 

3. Omdat dezelve onder tle surinaamsche houtsoorten eene zoo 
groote terugwerkende vastheid bezit, (lat zes stijlen van deze 
houtsoort van slechts G om G rijnl. duim (O^MoT) dikte, op 
eene lengte van 15 voet rijnl. bij den aanbouw van den 
toren op het stadhuis alhier gebruikt, vohloende waren, om, met 
eene geringe doorbuiging, den aanmerkelijken last van dit werk te 
dragen. 

De bedoelde steiger nu , op mijne aanrading uit deze houtsoort 
in den jare 184G vervaardigd, bevindt zich nog in den besten 
staat, en is sedert niet gerepareerd geworden; al de palen onder 
dezelve vertooncn zich in denzeinien toestand als die, welke op 
Uwer Exce.llentie's last thans is uitgehaald. De wonnen hebbei\ zich 
wel o]) de o])pervlaktc of bast ge])!aatst, docdi dezelve volstrekt 
niet ingevreten. 

i^e menigvuldige paalwerken , welke in Xkulerland jaarlijks moeten 

aangemaakt worden, de enorme kosten daarvoor uit te geven, ge-

paard met den hoogen prijs der houtwaren, welke daarvoor moeten 

gebezigd worden, zijn zoo vele redenen, welke mij toeschijnen 

niet onbelangrijk te zijn om met het surinaamsch manbarklakhont 

voor die werken eene ju'oeve te nemen , te meer daar deze houtsoort 



hier te lande, uithoofde van hare nioeijelijke bewerking, zelden ge-

bruikt wordt, daardoor in groote menigte in alle dimensiën voor-

handen is, en alzoo naar alle waarschijnlijkheid tot billijken prijs 

verkrijgbaar zal zijn. 

J )e stadsarchitekt, 

{GeL) J . A . V ü i o T . 

Voor eensluidend afï^chrift, 

i)e waarnemende adjunct-gouvernements-

secretaris, belast met de functien van 

den gouvernements-secretaris, 

[(Jet.) E. A. VAN EMDEN. 

B I J L A G E X X X V I I i . 

's (iravenhage den IT̂ *'-'" Juli j 1854. 

Koiïinklijk Instituut 

van Ingenieurs. 

De brief van den heer \oigt, betrcircnde het gebruik van 

nianbarklakhout, voor paalwerk, ons medegedceUl bij Uwer Excel-

lenties schrijven van den Juni j jl. n®. 270 , Afdecl ingA, 

is in de vergadering van den 1 J u n i j jl. ter keiniis van de 

leden gebragt. 

Weliigt zijn door Uwe lOxcellentie bereids bevelen gegeven, tot 

het nemen van proeven met dit hout in Nederland. 

Is zulks echter liet geval niet, zoo vindcji wij in de beraad-

slaging over dit onderwerj) ter onzer vergadering gehouden, aan-

leiding om Uwer Excellenties aandaclit op het nut . dat zoodanige 

proeven kunnen hebben, te vestigen. 

Naav onze bescheidene uiee.uiug, zouden de kosten, tot het 

nemen van die proeven gevorderd, zeer gering zijn. Het schijnt 

ons toe, overweging te verdienen, of niet in dc bestekken van het 

onderhoud van paalwerken zou kunnen woorden voorgeschreven, dat 

eenige palen van manbarklakhout, nevens de gewone j)alen , moeten 

worden geslagen. Oj) deze wijs, kon men verwachten binnen eenige 

jaren genoegzame zekerheid te verkrijgen, of dit hout werkelijk cn 

nok in ons klimaat, door gecne paalwormen wordt aangetast. 

l>ij h(?l bewerken v;in sommige westindische houtsoorten aan 

1 

I n 

' s l l i j k s werf te Kotterdani, verspreidde zich een onaangename be-

dweimende lucht en vond men daauwwormen dood liggen tusschen 

de spaanders. Het schijnt m i t sd i en niet onmogelijk, dat deze hout-

soorten en welligt ook'het manbarklakhout, een j)lantenvergift be-

vatten , hetwelk voor de insecten die daarin willen dringen doodelijk 

is. Het nadeel dat de werklieden bij het behandelen van zulk 

hout zouden kunnen lijden, zal zich bij het verwerken van hout 

tot palen minder ligt doen gevoelen dan bij dc meeste andere 
houtconstructien. • x- \ \ 

Indien tot het nemen van proeven met het westindisch hout 

mogt worthn besloten, nemen wij de vrijheid ons voor de mede-

deeting der te verkrijgei\ uitkomsten eerbiedig aan te bevelen. 

Oe llaad van bestuur. 

i\ W. CONIIAU, 

J*rcj<idejit. 

Aan STAUIN(J , 

Zijne Excellentie den Minifiter Sekretïiris. 

'van Binnenlandse/te Zaken, 

HlJEACiE X X X l\. 

Koninklijk Instituut 

van ingenieurs. 

1853/54. 

Voorslel v.ni 
lot vvij/'ii;iri(f vnii luU 
llejjlLMneiil 

De Raad stelt voor, dc artikelen 3() en 40 van het Reglement 

voor het Instituut, te wijzigen als volgt: 

Art. 31). De gewone vergaderingen van het Instituut hebben 

plaats des morgens ten elf ure, op door den llaail tc bepalen 

dagen, doch zooveel mogelijk op den tweeden Dingsdag in Sep-

tember, November, Eebruarij, April en Juni j . 

Aan de leden wordt vooraf bekend gemaakt, wat in de verga-

deringen zal worden behandeld. 
Art. 40. De llaad kan buitengewone vergaderingen beleggen, 

op door hem te bepalen plaatsen en 
Toelichtinfj. —- Het zamen vallen van dc Junij vergadering van 

liet Inst i tuut , met dc verkiezingen voor dc 'rwecdc Kamer <ler 

StatcMi-Cieneraal, heeft den Ixaad in het vorige jaar, e\i thaus 
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weder, genoopt voor te stellen den dag der vergaderin»' te ver-
schuiven. Door de omstandigheden gedrongen, heeft men daartoe 
dan ook besloten, hoewel het Reglement, in artikel oG, vooralle 
gewone vergaderingen vaste dagen voorschrijft. 

De noodzakelijkheid waarin men oidangs geweest is, om de 
vergadering van Apiil uit (e stellen, heeft mede aangetoond dat 
op (lit i)un( eenige ruimte dien te worden gelaten, en het is om 
daarin (e voor/icn, dat de voorgestelde wijziging door den Raad 
aan de beslissing der leden wordt onderworpen. 

De nieuwe redactie vnw artikel 40 heeft alleen ten doel, de daar 
genoemde vergadering duidelijk vau de gewone te onderscheiden. 

B I J L A G E X L . 

Koninklijk Instituut 

van Ingenieurs. 

1853/r)4. 

Voorslel van 28 Itnlon. 
tot wijzifjiuff van 

Voorstel tot verandering van het Reglement, goedgekeurd bij 

Koninklijk besluit van den 1 Ai)ril 1841^, n". 77. 

ArL 7. i\a dtt tweede zinsnede te lezen: 
// Deze leden hebben geene stem in de vergaderingen van hel 

instituut. A' 

Art. Dit artikel te lezen als volgt: 

De ballottage geschiedt in de vergadering volgende op die, 
" waarin de voordragt ter tafel is "gcbragt. 

Art. 21. De derde zinsnede te wijzigen: 

'/De afgetreden leden zijn, bijincn het eerste jaar na hunne af-
treding, niet weder veikiesbaar.// 

Art. 22. Als volirt te veranderen: 

//De raadsleden worden, in de vergadering van Ju i i i j , bij ge-

//heinm stemming*, uit de gewone leden ^'ckozen. 
Art. 23. Te lezen: 

//()m tot raadslid te worden benoemd, moet men de stemmen 
" van de grootste helft der ter vergadering aanwezige leden 
/̂  op zich vereenigen. // 

Art. 2<S. Aan te vullen met dc woorden: 

^ Of te voren gedrukt aan dc leden wordt ü'e/x>nden. " 

1 41) 

Art. 36. De eerste zinsnede aldus te wijzigen: 
// De vergaderingen van het instituut hebben ]>laats driemaal 

//'sjaars, en wel des morgens ten elf ure, op den tweeden 
//Dingsdag in November, xMaart en Juiiij.// 

Memorie van toelichting. 

De ondergeteekendcn, gewojie leden van het Instituut, zi jn, 
niet dan na eenige aarzelijig, lot het besluit gekomen om eene 
wijzigiiig van sommige bepalingen \an het reglement voor te stellen. 
Doordrongen van de noodzakelijkheid eener wijziging, hadden zij 
gaarne gezien, dat het voorstel daartoe vaji den raad van bestuur 
ware uitgegaan. Aangezien echter tot nog toe in'et is gebleken of 
de raad voornemens is daartoe over te gaan, en ecu langer uitstel 
het doen van een voorstel door de Icilen onmogelijk zoude maken , 
scheen het belang der zaak cn de instandhouding onzer instelling 
tc vorderen, dat de handen ineen werden geslagen om de wijzi-
g ing , die men wenschelijk acht, aan het oordeel der vergadering-
te onderwerpen. 

De veranderingen, die de ondergeteekenden voornamelijk op het 
oog hcl)ben, bctreHc)! de zamenstelling van den raail van bestuur 
e)i het aantal vergaderingen van het Instituut. 

V^at het eerste punt aangaat, wenschen de ondergeteekendcn 
zich op een geheel on])arlijdig standj)\nit to jdaatsen. Terwijl zij 
hooge acliting gevoelen voor elk der leden, die den raad zamen-
stellen en daartoe door de vrije keuze van de leden geroe])en zijn , 
mogen zij niet over het hoofd zien, dat de wensch naar eene ge-
deellelijke afwissiding van bestuursleden meermalen door de leden 
is uitgesproken. Zoodanige afwisseling schijnt ook nutt ig, om het 
vertrouwen der leden voortilurend op den raad tc kunnen vestigen 
en om het denkbeeld te vermijden, als zoude het langdurig za-
menwerkeii van dezelfde ])ersonen allcvigs , en ondanks die ])ersonen 
zelve, tot eenzijdige beoordeelingen en liandelingen kunnen leiden. 

Het vrijwillig bedaidvcn der aftredende raadsleden, waarvan 
meermalen sprake schijnt te zijn geweest, is, volgens de meening 
der ondergeteekenden , niet geschikt om het voorgestelde doel te 
bereiken. Dit bedanken zoude den schijn hebben als ware het door 
eenige leden, die afwisselin.g verlangen, afgedrongen. Zoolang het 
aanblijven van een raadslid niet door eene bepaling van het regle-
ment wordt verboden, is er geen geldige reden waarom aan den 
wensch der meerderhe.id, om een waardig besturder te behouden, 
geen gehoor zou worden verleend. 

De tweede belangrijke wijziging betreft de vermindering van het 

aantal vergaderingen. Door die van vijf op drie te brengen , zullen 

de overblijvende bijeenkomsten in belangrijkheid winnen. De ver-

gadering van .funij zal in Maart kunnen worden voorbereid; de 
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niijaarsvcrgaderiiig /al kiiiniun dientiii oin al' le doen hetgeen in 
diinij is voorgestehl en besproken. 

De overige veranderingeji betrellen ondergeschikte punten, die 
met weinig woorden kunnen worden loegelfcht. 

Art. 7. De /ins]iede bij dit artikel gevoegd, werd gevonden in 
het reglement van den Augustus LS17. l let is dcJi onder-

geteekenden niet bekend, waarom de bepaling, bij dc herzienino* 
van dat reglement, in 1849, is weggelaten T terwijl nogtans bij 
elke vergadering, stilzwijgend, de buitengewone leden builen stem-
ming zijn gebleven, jMcn schrijft dan ook de weglating aan een 
vcrznini toe, en acht deze gelegenheid gunstig om dit verzuim te 
herstellen. 

Art» 9. Dit artikel luidt in het reglement van 1849: ^/dc bal-
lottage heeft plaats i]i de vergadering van Juni j van ieder jaar. 

In de vergadering van den Juni j i S ó o ' i s het artikel ver-

anderd in : 

// De ballottage heeft ]>laats in iedere vergiulering van het In-
'' stitnut. 

Voor zoo ver den ondergetcekejulen bekend is, heeft de raad 

het dus gewijzigde artikel tot nog loc iiiet aan 's Konings goed-

keuring onderworpen. Uit dien hoofde leeds wordt het noodig 

daarop terug tc kojuen, en alsdan schijnt het raadzaam, tevens 

aan te vullen wat in dc bepaling nog mogt ontbreken. 

Art. 21. Behalve de hierboven aangevoerde gronden, valt hier 

nog op te merken, dat een tijdvak van niet meer dan oen jaar 

gekozen is , om de aftredende leden den lust niet te benemen zich 

eene latere keuze te laten welicevallen. 

Art. 22 en 2o. De voorgestelde lezing strekt om dc bezwaren 

te vcvmijdc}!, die in de vergadering van den Juni j 185o zijn 

gerezen. De gekozen bewoordingen schijnen tevens in behoorlijk 

verband te staan met de nitdrukkiu'^: die in art. 10 is uebeziird. 
O O 

Art. 28. De voorgeslagen aanvulling is sedert drie jaren oi)gc-
volgd. l let scheen inilsdien niet ongepast, die bij deze gelegen-
heid in het rer^-lemcnt te voe^'en. 

Art. 3i\. De inkrijuping van het aantal vergaderingen is boven 
reeds toegelicht. 

De ondergeteekenden eindigen hun betoog met hulde te brengen 

aan de oprigters en bestuurders van het Instituut, l let steeds 

tooK^mend aantal leden, dat th;uis reeds bijna vier honderd be-

draagt, getuigt van den bloei der instelling en vaii de deelneming 

die zij ondervindt. — De vrees, dat, door miskenning hunner 

bedoelingen, het misnoegen van sommigen zou kunnen worden 

oj)gewekt, inag de ondergeteekeiulen niet terug homlen , de wijzi-

gingen voor te stellen die hunne warme belangstelling in al wat 

het Instituut reeds gewrocht heeft en nog tot staml zal kunnen 

brengen, hun als noodig en nutt ig doet beschouwen. 

De ondergeteekenden onderwerpen hunne voorstellen, met be-

scheiderdieid en vertrouwen, aan de overwegingen van den raad 

van bestuur en aan de beslising hnniier medeleden. 

ATJIUKU. 

,]. Ct. VA\ DKN r>KnGn 

A. L>LAAI;w 

P. J. .1. l̂ üOAElVr. 
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