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1 \ST I TU UTS.I A A R 1854 — 185r» 

M I J N K l l r . IMINN, 

het intreden van liei negende jaar van het bestaan van het 

Koninkli jk Instituut van Ingeiiieurs, mogen wij ons verlieugen 

(lat deze instelling aan hare bestemming blijft beantwoorden. 

Onder de magtige bescherming van onzen gererbiedigden Kon ing , 

de voortdurende medewerking van de dqvartemenien van algemeen 

bestuur, en de steedss kliïv^n\cnde belangstelling van velen binnen- en 

buiienlandsche wetenschappelijke instellingen , bliJH het Koninkl i jk 

instituut met vasten tred den weg volgen, dien het zicli tot be-

vordering lier kunst van den ingenieur lieeft afgebakend. 

Door vele ireschenken werd de bibliotheek van iiei Inst i tuut 

weder vermeerderd. 

l^ij dit vcr.- l̂ag is eene naauwkeurige lijst van die geschenken 

gevoegd. 



Eene rekening eii verantwoording^ van den staat der linantiëii 

wordt II weder voorgelegd. 

overzigt ÏS Het 

Dchileurefi. 
In kas , l)ij het einde 

van liet Instiuiutsjaar 
1 8 5 5 — 1 8 3 4 . . . . , 

Insclirijvinn op het 
grootboek der 2é p. 
c. wejkelijke schuld, 
ad /' 5 OOÓ nominaal, 
gerekend tegen den te-
genwoordigen beurs-
prijs van 02 p. c. is 
waard 

Ontvangen rente van die 
inschrijving. . . . 

Opbrengst van den ver-
koop van de coi)iëïJ 
der antwoorden, in-
gekomen op de prijs-
vraag over de door-
graving van Holland 
op zijn smals t , aan 
hel Gemeentebesluur 
van Amsterdam . . . 

Idem van den verkoop 
van gedrukteslukken. 

Omvangen bijdragen in 
Nederland 

Ideuj op de verschuldigde 
bijdragen van de af-
decling Oostelijk Java 

Nog in te vorderen bij-
dragen in Nederland. 

Idem in Ooslindie . . . 
Vijf maanden rente van 

de inschrijving op het 
grootboek 

daarvan als volgt: 

l 8G0.0Ü 

75 .74 

Creilifenrev, 
Verschillende uitgaven. H 279 .5G^ 
Nog te betalen schul-

den, geraamd op . , -'1 800 .00 
Batig slot, bij het einde 

van hel Instituutsjaar 
1 854—1833 - 2 747 .38 

\ 

- 130 .00 

- 285 . 52 

- (3450.00 

- 300 , 00 

- 080.00 
- 072 . 30 

51 23 

f\ï 827 .14« f{ \ 827.14-

A. Bozmkzinst en Waterstaat. 

Dijkl)CAvakiiig ])e -Minister van Biniienlandsclie Znken zond ons de verslagen 

viui isr}3(54. hetgeen er voorgevallen is bij de dijkbewaking gedurende den 

winter van 1853/54. Zij werden even als in vorige jaren voorde 

7 ̂ er luw (lel in rjen bewer k t. 

Waterstaiulon Het lid Ül. II. Conrad, die sedert zijn werkzaam levcii moest 
o|» (ic lioojii. eindigen, bood vijf tabellen aan met eene toelichtende nota, betredende 
rivieren. ^ ' 

de waterstanden op de hoofdrivieren, gedurende het jaar 1853. 

Zij werden in de VerhandeliiKjen geplaatst. Het vervolg dezer 

tabellen is ons door zijnen opvolger, het lid 11. R Eijnje van Sal-

verda, toegezegd. 

De uitkomsten der proeven met mastiek, door den heer Dumoulin L'ROCVEU UK 

te Soerabaia genomen, weerden aan het Instituut medegedeeld en 

in de Notxden opgenomen. 

Van het lid (i. A. de (leus is een model ontvangen van eene J^lniting voo 

sluiting voor vloeddeuren in sluizen, tot het keeren van het bin-

nenwater. 

De ]\Iinister van Binnenlandsehe Zaken zond eene nota betref- iManbarklak 

fende het gebruik van manbarklakhout uit Suriname voor paalwer- Ijïjj"^"^ 

ken. Een aanbeveling tot het nemen van proeven met dit hout 

werd najir aanleiding daarvan aan den minister gerigt. 

Van denzelfden minister ontvingen wij een verslag, wegens den 

toestand der haven het Nieuwediep, door den 1 nspecteur van der ^̂ ^̂ ^ 

Kun ingediend. D i t stuk werd in onze Ferliayidelluden geplaatst. 

Het lid Strootman verklnarde zich bereid, uit de aan hem ter ncschiede 

hand gestelde bescheiden, eene geschiedenis en beschrijving Jcr ^̂ ^̂  

havenwerken van het Nieuwediep zamen te stellen. Het instituut 

ziet die beschrijving met groote belangstelling te gemoet. 

De commissie, belast met het zamenstellen van een verslag aan Arbeiders 

den Koning over de iiirigting van arbeiderswoningen, bragt hare 

taak ten einde. Zijne Majesteit betuigde daarover bij kal;inets-

schrijven hoogstdeszelfs bijzondere dank en goedkeuring. Oj) Zijner 

Majesteits verlangen werd dit rap[)ort met de bijlagen, behalve in 

de rerhandelinijen van het Inst i tuut , op 's Konings kosten afzon-

derlijk uitgegeven 

Het lid Jansen deelde eenige bijzonderheden mede, wegens de I-ichuorcn.' 

twee lichttorens, op Schiermonnikoog gebouwd. Di t stuk is iu de 

FerhandeVmgen afgedrukt. 

Het lid Hayward gaf eene beschrijving en afbeelding van de Dubbele 

vernieuwde dubbele draaibrug over het noordhollandsche kanaal te 

Alkmaar, welke mede in de Ferhandelinfjen wordt o])genomen. 

De raad van bestuur bragt verslag uit aangaande de antwoorden ITollaml op 

op de prijsvraag wegens den aanleg van een kanaal door Jiet 

smalste van Holland, (jleen der antwoorden heeft den uitgeloofden 

prijs mogen wegdragen. 

De afschriften der ingekomen antwoorden zijn aan de regering Copijen der 

van Amsterdam afgestaan. Indien deze belangrijke zaak tot uit-

voering mogt komen , zal voorzeker van de denkl3eelden , iri sommige 

van die antwoorden ontwikkeld, gebruik kuiuien gemaakt worden. 

De centrale commissie voor het bijeenbrengen van gelden tot Sterrewarht 

vestiging van eene nieuwe sterrewaelit te Leiden , legde eenige oxem- ̂ ^ 

plaren over van de door haar vers])reido circulaire, waarbij ieder 

tot bevordering van deze gewigtige ondcirneming wordt uitgenoo-
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digd. Een voorstel tot afzondering eener bijdrage uit de kas vau 

het inst i tuut zal door den raad worden gedaan, wanneer daartoe 

termeji zullen gevonden worden. 

van J3innenlandsche Zaken zond een exemplaar van 

^^ den Belgischen Monileur van den April 184(), waarin is 

opgenomen een o])stel vau den hoofdingenieur Guillery over de 

jaag- en lijnpaden langs de Maas. Wegens de belangrijkheid van 

dit stuk voor de beliandeling van lietzelfde onderwerp in ï\eder~ 

land, is het in zijn geheel als bijlage tot de Nolnhn afgedrukt. 

Bij gelegenheid, dat een door den Minister van l^innenlandschc 

Zaken ingezonden verslag over proeven met ziukverwen, te Assen 

genomen, werd beliandeld, vestigde liet lid van Sypesteyn de 

aandacht van deJi raad op de uitkomsten in der tijd door de Genie 

te 's Gravenhagc verkregen. Op het verzoek van den raad, werd 

het verslag van die uitkomsten door den Minister van Oorlog-

afgestaan. Het is bereids in de Ver/tancleUn(jen opgenomen. 

Sterkte van Het lid Stieltjes zond een verslag in van proev'en ter bepaling 

ccî oieii ijzer. ^^^^ sterkte van gegoten ijzer, in 1852 en 1853 genomen. Uit 

verslag is als bijlage tot de Notulen gedrukt. 

De ]\Iinister van Oorlog; zond een verslatr in van de uit-

Zinkverwen. 

A'erinojzcii 
vivn üvcrliiien. 

komsten der proeven, welke in de jaren 1853 1854 op last 

van de ^Ministers van ]3innenlandsche Zaken en van Oorlog te 

l lonswijk genomen werden, tot bepaling van het vermogen van 

overlaten. 

l iet lid Wenckebacli deed eene mededeeling nopens het weinig 

anulun.̂ ^^^^^*' duurzame der bekleeding van telegraafdraden met gevulcaniseerde 

getah pertja, welke bij een groot gedeelte der Prnissische en Sak-

sische telegraallijnen, die aanvankelijk o)\der den grond zijn aan-

gelegd, gebezigd is, en ook bij de geleidingen door de steden in 

Nederland in gebruik is geweest. 

Opiiietselüii l iet lid Storm Buysing vestigde de aandacht op eene verkeerde 

iTs'luS'*^^^'' voorstelling, voorkomeiule in het bekende Handboek der waterbouw-

' kuiule va]i dr. Hagen, van de wijze, waarop de slagstijlen in 

sommige sluizen in N'ederlaiul zouden worden opgemetseld. 

(Ier ^^^^^ Diesen droeg eene bijdrage voor over de herstel-

sluis. ^ l ing der Willemsluis, welk stuk in de JS^otnlen is opgenomen, 

l̂aatscliaj)])!) Het bestuur der maatschappij tot bevordering der bouwkunst 
rhl^lcrboiuv^ ^̂ ^̂ ^̂  onderwerpen mede, welke op den dag na de algemeene 

kmTst. vergadering der maatscha))pij zullen worden beliandeld. 
Storm van I J )e ^linisler van Binnenlandschc Zaken zond de verslagen wegens 

cn 2 ,!aiminij sdiadeu, veroorzaakt door den storm van den en 

Januarij j l . Zij worden even als vroeger geschiedde bewerkt en 

daarna in de rcrluivdeUv^^cn o])genomen. 

Af/ï\gen van Het lid H . l\ iMjujc vau Salverda bood eene beschrijving en 

palen ĵ f beelding aan van een toestel tot het afzagen van palen onder 

water. De afbeelding werd met belangstellijig bezigtigd. Dezi 

1 

le 

ZecLrekci 

stukken zullen in de Notulen worden opgenomen. 

Het lid r . Scholten deed eene mededeeling wegens de 
waterkeering in den havenmond te Schiedam, waarvan de aanleg " 
thans is vastgesteld, en over welk onderwerp in der tijd door den 
gemeenteraad het advies vau de leden van der Kun en P. W . 

Courad is ingewoinien. i • i Seincnintwec 

Het lid Wenckehach herinnert aan eene voorloopigc^^mccleaee-
ling in de vergadering vau dtn 8«̂ ®» November 1853 gedaan, 

wegens het gelijktijdig seinen met twee telegraaftoestellen langs 

denzelfdeu draad'; het oorspronkelijk denkbeeld van den Ingenieur 

Dr. Gintl is door de werktuigkundigen Siemens^ en Halska te 

Berlipi verder ontwikkeld , en beschreven in Galle's Katechisnms 

(Ier Klectriscfien Telegrapkie, Leipzig 1855, bladz. 188. Genoemd 

lid legde eene vertaling van deze beschrijving en eene teekening 

tot ojdicldering over. Yoor den rijkstelegraaf zijn twee zoodanige 

toestellen ontboden, ten einde daarmede proeven te nemen. 

Er ontstonden breedvoerige discussiën over de ingediende 

door den raad onbekroond geblevene prijsvragen omtrent de d o o r - s u u i b . 

graving vau het smalste gedeelie van Holland. 

'IJez'e discussirn over dit onderwerp eindigden met het be-

sluit dat de zaak der prijsvraag als afgedaan moet worden be-

schouwd, maar dat, uithoofde van het gewigt der zaak en de 

verschillende zienswijzen , de gelegenheid zou worden opengesteld 

om de vraag, noi)ens liet al of niet jioodzakelijke van eenen zee-

breker, in eene aanstaande vergadering te behandelen. He raad 

bragt dit met de opnoeming van nog twee andere vragen ter 

kennis van al de leden door de volgende circulaire : 

'/De raad van bestuur wenscht, door eene tijdige mededeeling 

van de te behandelen onderwerpen, de Instituutsvergadering van 

den Juni j 1855 voor te bereiden en vertrouwt, dat de 

leden daarin aanleiding zullen vinden om hunne denkbeelden over 

die onderwerpen in de vergadering voor te dragen, oi wel die 

op het papier te brengen en voor den Juni j aanstaande aan 

den raad in te zenden. 

'/De raad stelt ter behandeling voor de volgende onderwerpen: 

/' l . Wat leert de theorie en de ondervinding, nopens de nood-

zakelijkheid , om een aan te leggen havenmond, op de vlakke 

kust , door een zecbreker te dekken? 

//2. AVelke regels zijn in acht te nemen, bij het ontwerpen van 

schuine gewelven, hoedanige bij den aaideg van sj)00rwcgcu zeer 

dikwijls voorkomen , en welke grenzen mogen daarbij niet worden 

overschreden? 

Wat hebben de doorbraken, bij den jongsten watersjiood 

gevallen, geleerd, ten opzigte van zwakke of gevaarlijke punten 

• de hoofdrivieren en bedijkingen, en met betrekking tot m 

vroegere en latere ontwerpen van rivierverbetcring ? 

'Tf 

I 
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l̂ roeven met 
djatieliout. 

lîevlocijeii 
van landerijen. 

Ketelsteen. 

Waterpassing 
tussclien Her-
gen op Zoom 
en Bath. 

Vullen van 
glazen bnizen 
voor stand-
aard barome-
ters. 

Troeven met 
Javaan sehe 
houlfsoorten. 

M. iris- en natuur kunde. 

De afdcelii\g Oostelijk Java zond ons een verslag wegens do 
uitkomsten vau proeven met djatiehout, aan den constructiewinkel 
te Soerabaia genomen. Deze proeven werden in de Fer/tandelin(jen 
opgenome}!. 

Op verzoek van het lid Krajenbrink werd de verkrijgbaarstelling 
van zijn werk over liet bevloeijen van landerijen aan de leden 
bekend gemaakt. 

Het lid van der Kun zond een prospectus van liet middel 
tegen den ketelsteen, door 11. Keiferscheidt te Rulirort vervaar-
digd . en bij den Aken-Maastrichtschen spoorweg met goed ge-
volg gebruikt. D i t prospectus werd vertaald als bijlage tot de 
Notxden opgenomen. 

J)e Minister van l^innenlandsche Zaken deelde een verslag mede 

wegens eene lierliaalde waterpassing onder leiding van het lid 

J . 11. T. O r t t , tusscheii Bergen op Zoom en Jiath verrigt. Dit 

stuk zal , verrijkt met eenige nadere omschrijvingen en ophelde-

r ingen, door het lid (3rtt op aanvrage vau den raad verstrekt, 

eerdaags in de werken van het Instituut worden opgenomen. 

W i j ontvingen de mededeeling eeeiier verhandeling over het 

vullen van glazen buizen voor standaardbarometers, door het lid 

van den l^osch. Dit stuk is in de bijlagen tot de Notulen af-

gedrukt. 

Wi j ontvijigen van hel bestuur der afdeeling Oostelijk Java do 

uitkomsten van de proeven welke met eenige javaansche hout-

soorten aan den constructiewinkel te Soerabaia zijn genomen, met 

de overlegging der proefstaven , gelijk aan die waarmede men ge-

werkt heeft. Zij zijn als een vervolg te beschouwen op die met 

djatiehout genomen, welke in de Verhandelingen zijn mede-

gedeeld. 

C. Verktui(jku7ide en I). Verktuigen, 

iMeten van de 
snelheid 
snelheid vin ^^^^ ^^^ Overdayn deed eene mededeeling wegens een nieuw 
sclV̂ el'blnĉ ^̂ ^̂ ^ ^^^ meten van de snelheid van schepen, lucht- en 
en ̂ vaterstioo-waterstroomen. Een opstel daarover, ter plaatsing in da Notulen, 

is ons door dit lid toegezegd. 

Jlet lid Storm Huysiiig deelde mede, dat door den hoog-

leeraar Roorda een oiulerzoek was ingesteld, wegens het reken-

werktuig der Chinezen, Soeawpang genaamd en eenigen tijd ge-

leden bij het lnstitu\it besproken. .De uitkomst van dit onder-

zoek zal door den hoogleeraar ii» het tijdschrift van het Instituut 

voor de taal-, laiul- en volkenkunde van Nederlandsch l]\die wor-

den geplaatst. 

men. 
Ixckeinverk-

tniijj der ( hi-
ne/en. 

E. Verschillende onderwerpen. 

Eenige monsters houtsoorten van Banka en Bintang , door het 

lid Maitink aangeboden, zijn met belangstelling door de leden 

bezigtigd en in de verzameling van het inst i tuut nedergelegd. 

Namens den Koning werd ons medegedeeld, dat Z. M . voor-

nemens was, eene prijsvraag uit te schrijven voor een ontwerp 

tot een gedenkteeken aan den volksgeest en het nederlandsche 

leger van 1830 en 1833. De zamenstelling der ])rijsvraag en de 

beoordeeling der antwoorden zoude worden o})gedragen aan eene 

commissie uit het Instituut en het bestuur der Koninkl i jke Aka-

demie van Beeldende Kunsten. 

Beide instellingen hebben zich van die vereerende taak trachten 

te kwijten; de beoordeeling der zestien ingekomene prijsontwerpen 

w'as als volgt: 

lloutsoortC" 
van IJanka e. 
Bintang. 

Gedenktee 
ken aan de 
volksf^eest e: 
het nederlanü 
sche leger vat. 
1830 en 1831 

PUOCKS-VEIlBAAh. 

Op den dertigsten Ajn-il achttien honderd vijf en vi jft ig, des 

voordemiddags ten half elf ure, zijn in het lokaal der Konink-

lijke Akademie van jjeeldende Kunsten te zamen gekomen: 

Van wege den raad van bestuur van gezegde akademie, de 

heeren: 

J). J). Büchler, 

iM*". J . van Jvennep, 

1. Warnsinck en 

l i . Roijer. 

Van wege het Koninkl i jk Instituut van Ingenieurs, de heeren 

A . C'. Pierson, 

AV. A . Froger 

(r. van Diesen. 

De heer .Büchler, als niet de leiding der vergaderiug belast, 

verzoekt den heer vaii Lennep de lunctien van secretaris op zich 

te nemen, waaraan deze voldoet. 

Worden gelezen 

Een besluit van den raad van bestuur voornoemd dd, 18 

April 1855 , waarbij dc hierboven in de eerste plaats genoemde 

heeren, met en benevens den heer M . G . Tetar van IJI ven , benoemd 

zijn, om namens gezegden raad zich te belasten met ile beoordeeling 

der ingekomen ontwerpen van een gedenkteeken aan den volks-

geest en tiet leger van Nederland in de jaren 1830 en 1831. 

2«». Twee missives van gemeld Inst i tuut dd. 23 en April 

1855, kennis gevende de eerste, dat de heeren J'". J . Ortt van 

van Sehonauwen, A . (Î. Pierson, (1. A . van Kerkwijk en W . A. 
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IVogor, de tweede, dat wegens vcvliindering in dc plaats van 

eerstgenoemde de lieev G . van Diesen , namens gezegd I n s t i t u u t , 

uiet gelijke kommissie zijn belast geworden. 

3«. Eene missive van den heer M . G . Tétar van Ei ven, kennis 
gevende, dat hij wegens ongesteldheid verhinderd is de vergade-
bij te wonen. 

Op voorstel van den voorzitter wordt besloten, in weerwil van 

de afwezigheid van genoemden heer en van den lieer van Kerk-

wi jk , tot de beoordeeling over te gaan. 

Hierop worden ter tafel gebragt de ingekomen ontwerpen, zijnde: 

1 met de zinspreuk: Vindicamiis. Nos. IJcRreditatem enz. 

/ / 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 
it 

10 
11 

// 

// 

// 

// 

ff 

ft 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

/ / 

ff 

f/ 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

E. G. 

Als eens het oorlogszwaard enz. 

Onsterfelijkheid is der dajyperen be-

loon in g. 

Eend ragt maakt magt, 

H j\[etalen kruis is overwaardig enz, 

Jum denkbeeld maar alleen, 

ilesehonden worden eed en band enz. 

Laet uwe fonteijnen enz. 

Recompense. 

Moed en volharding, 

r Drie stuks, w^aatvan twee alleen ter toelichting dienende, 

onder de zinspreuk: Une œuvre d^art ne doit pas etre mz. 

// 13 met de zinspreuk: Men rekent de uitslag niet enz. 

// // // ße liefde tot zijn land enz. 

" Oranjes ivensch enz. 

" " " '' Fidelins Gloria Nostris. 

Deze ontwerpen worden aciitereenvolgens naauwkeurig in oogen-

schouw genomen, en de daarbij behoorende bescheiden voorgelezen 

en overwogen. 

Daarna wordt met eenparigheid van stemmen geoordeeld, dat 

het ontwerp 12 met de zinspreuk Une oeuvre (Tart enz. het 

meest beantwoordt aan het doel der prijsuitsclirijving : hoezeer 

tevens (Uuirbij algemeen de wensch te kermen wordt gegeven, 

dat dit ontwerp, gelijk het is ingeleverd, eenige verandering en 

wijz iging zal moeten ondergaan, zulleJide naar de meening der 

vergadering 

Het metalejï kru is , dat op den top van het gedcnkteeken 

})rijkt, als daar ter plaatse eene minder gunstige uitwerking 

doende, moeten vervangen worden door een standbeeld of ander 

versiersel. 

2®. De liscausijnsche steen, waarvan dc ontwerper voorstel 
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het gedenkteeken te bouwen, door eene andere, meer met den 

aard daarvan overeenkomstige steensoort moeten worden vervangen. 

De vergadering aarzelt te minder deze bedenkingen te maken , 

omdat de ontwerper zelf, blijkens zijne voortrellelijk uitgewerkte 

memorie van toelichting en de beide andere teekeningen door hem 

ingezonden, het gronddenkbeeld, dat hem bezielde, maar ge-

deeltelijk in zijn ontwerp lieeft kunnen u i tdrukken , daar hij 

vreesde, dat de volkomen verwezenlijking daarvan kosten zoude 

met zich slepen, de beschikbare som verre te bovengaande. De 

vergadering vleit zich echter, dat aan die beide, tlians niet als 

prijswerken ingeleverde stukken , door den vervaardiger de noodigc 

wijzigingen zullen kunnen ontleeiul worden, geschikt om het in-

leveren nog beter aan het dool te doen beantwoorden. 

Vervolgens wordt gestemd over het ontwerp, dat het naastbij 

in aainnerking zou kunnen komen, en blijkt bij den uitslag der 

stemming, dat vier stemmen zich hebben bepaald op N®. 4 , 

twee op iV^ 1() en een op 1 der ingekomen ontwerpen: zoo-

dat het ontwerp N" . 4 onder do zinspreuk Onsterfelijkheid enz. 

iji de tweede plaats zal woorden aanbevolen; met de bedenking 

daarbij , dat bij dit ontwerp te veel het denkbeeld eener fontein, 

te weinig dat vnn een gedenkteeken bij den vervaardiger heeft op 

den voorgrond gestaan, en tevens, dat het , naar het oordeel der 

vergadering, onmogelijk zou te voltooijen zijn voor de beschikbare 

som van / 18 000. 

Word t besloten zich niet in te laten in eene waardering der 

meerdere of mindere verdiensten van de overige ontwerpen, iloch 

alleen hier te constateeren, dat , naar het oordeel der vergadering, 

bijna geen van allen zou zijn uit te voeren voor de som ii\ de 

daarbijgevoegde begrootingeu geraamd. 

Aldus opgejnaakt en gesloten te Amsterdam ten dage en jare 

voornoemd. 

Voor den raad van bestuur der 

Ivoninklijke Akademie van 

Beeldentle kunsten. 

Voor den raad van bestuur van 

het Kon ink l i jk Tnstituut vai\ 

Ingenieurs. 

{get^ I). D. BücHi.Eii. 

Voorzitter, 

J . VAN IJ1:NNKL'. 

IjOco Sec. 

li. ilorjDK. 

I. WAUN'SINCK. 

iget.) A. ü . PfKRsoN. 

W , A. EROGEU. 

VAN DTKSEN. 

Voor copij conform, 

J. WlTTERINO , 

Secretaris, 
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vcrgadci 
cii van dc 
ïjrrling Ouste-
yk Java. 

övhv Uc afdeeling Oostelijk Java zoud ons eeiiige exemplaren van 

jyolzden der vergaderingen van die afdeeling in 1853. Zij werd 

de 

IJ werden 

bij onze iVoiJ?^/«^gedrukt en uitgegeven. 

Door het bestuur dier afdeeling werden twee exeifiplaren ge-

zonden van de Nohden harer vergaderingen in rebruarij en Aprd 

1854 gehouden. Zij zullen in de Notulen worden afgedrukt. 

Van deze afdeeling ontvingen wij voorts het volgend jaarlijksch 
verslag: 

VÏKHDE JAAHLIJKSCU VEllSLMi , 1854. 

MUNK IIEEREN! 

Voldoende aan de op ons rustende verpligting om jaarlijks 

verslag te doen van de werkzaamheden onzer afdeeling, hebben 

wi) de eer U het navolgende mede te deelen. 

*lleeds in vorige jaren maakte het laat ontvangen der boek-

werken van het fnk i tuu t een onderwerp van briefwisseling u i t , 

met den raad van bestuur in Nederland, zoowel als met de ge-

delegeerden van dien raad te Batavia en sommige leden in deze 
gewesten. . 

I n het afgeloopen jaar is in dit bezwaar voorzien, dewijl u\ 

het vervolg de voornaamste gedrukte stukken per landmail zullen 

worden ontvangen, gelijk reeds het geval is geweest met de notulen 

van de op den J unij 11. gehoudene algemeene vergadering in 

Nederland. Te dien aanzien is voorts bepaald, dat alleen op ver-

melde wijze zullen worden verzonden: 

de Uittrelcsels uit Vreevide Tijdschriften, 

de Notulen der vergaderingen, en 

3®. de Ver/iandelingen: 

terwijl, wanneer mogt bli jken, dat de kas der afdeeling de uit-

graven aan die verzendingen verbonden niet kan blijven bestrijden , 

alsdan sleehts de sub. 2 en 1 of de sub. 1 bedoelde werken per 

mail zullen woorden verzonden. 

Do vergaderingen hadden op de daarvoor bij het reglement 

bepaalde tijdstippen plaats. 

IJe geschenken welke de afdeeling werden aangeboden bestonden: 

In een monster Nieuw-Zeelandsch hout , van het lid Vos ; in 

een exemi)hiar der vertaling van George H u r n e i r s Ihidlmentarif 

TreidUe on Limes, (Jements, etc, met het oorspronkelijke werk, 

van het lid de P>ruijn, en 

I n eenige monsters Welirangsche tras, mede van evenge-

noemd lid. 

l 

! 

l o 

J)e ontvangsten over het afgeloopen jaar bedroegen /' 208i).74 

De uitgaven gedurende het jaar 1854 zijn geweest // ()(i3.57 

Züodat de kas aanbiedt een batig slot van // 1 4 2 6 . 1 7 

Zullende de rekening en verantwoording door den penniiig-

meester ter tafel worden gebragt. 

In de vergadering van den 14^®" l^ebruarij werd besloten, om 

voortaan de notulen onzer bijeenkomsten en de algemeene verslagen 

te doen drukken en aan de leden te doen rondzenden, met het 

oogmerk, om lien met de werkzaauilieden der afdeeling bekend te 

doen woorden, en in verband daarmede uit te lokken, om meer 

onmiddellijk mede te werken tot het bereiken van het doel, waar-

mede de afdeeling is opgerigt Invordering der wetenschap van 

den Ingenieur, u 

Het lid van Dentzsch deed verslag van genomene proeven 

omtrent het wederstandsvermogen van eenige in de residentie 

Soerabaia groeijende houtsoorten. 

Van deze aanteekeningen werd afschrift gezonden aan den raad 

van bestuur in Nederland. 

Het lid Vos deed mededeeling van de aankomst op liet marine-

etablissement alhier van eene hoeveelheid Nieuw-Zeelandsch hout , 

onder bijvoeging van een monster, met belofte eenige nadere 

bijzonderheden van deze houtsoort te willen kenbaar maken. 

J)e vervulling dier belofte wordt alsnog met belangstelling te 

gemoet gezien. 

Het lid de Bruijn vestigde de aandacht der leden op eene prak-

tische uit vele proeven afgeleide berekening voor het draagvermogen 

van heipalen, gevonden door den majoor Saunders bekend gemaakt 

in het Engelsche jaarboekje van kunsten en wetenschappen over 1853, 

Hetzelfde lid deed verslag van genomene proeven met eene 

nieuwe hem aangewezene trassoort, of soort van Pouzzolane aarde, 

afkomstig van den in de nabijheid gelegen vuurspuwenden berg 

AVelirang, hebbende dit onderzoek geleerd, dat die stof met kalk 

te zamen vermengd, een uitmuntend verbindings-materiaal, zooweel 

in de lucht als in het w^ater, oplevert. 

De aanzienlijke kosten, veroorzaakt door het transport, verbieden 

evenwel een algemeen gebruik van dien tras. 

Ook aan het lid 13r. Croockewit \verden monsters gezonden, 

door tusschenkomst van het gouvernement, met uitnoodiging de 

even bedoelde stof te onderzoeken, met het gevolg, dat gemeld 

lid ter zake een rapport uitbragt behelzende voon\amelijk de be-

schrijving eener bewerkstelligde scheikundige analyse. 

Het bestuur is van voornemen, om nadat door het lid de Ikn i j n 

nog eenige nadere proeven met den \Velirangschen tras zullen 

z i jn , van een ander een geheel te vormen en dit den genomen 

raad van bestuur in Nederland aan te bieden. 

Het lid Wolfson deed mededeeling van een aan de redactie van 

'li' 
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ceii krijgskiniilig tijdsclirift gezonden oj)stel, over de waarde van 

koopvaartUjschepen voor den oorlog ter zee, hetwelk met de meeste 

belangstelling werd aangehoord. 

Wegens de daaraan reeds gegevene bestemming, kon dit stuk 

niet door de afdeeling worden opgenomen. 

De kolonel directeur der genie deed eene mededeeling van eene 

toepassing der door het lid van Delitzsch verkregene uitkomsten, 

wegens het draagvermogen van het djattiehout op de waargenomene 

doorbuiging, van met steekwnlven belaste balken te A^gawie. 

Met rapport van de te dier zake benoemde commissie is nog 

niet ingekomen. 

Eindelijk nog w^erd door den chef van den waterstaat en's lands 

civiele werken, toegezonden het ontwerp eener houten brug voor 

groote spanningen, naar eene door den. ingenieur P. J . G. Heije-

rinck uitgedachte constructie, met verzoek ons gevoelen daarover 

te willen doen kennen. 

De daartoe betrekkelijke bescheiden zijn aan de leden in rondlezing 

gezonden, om daarna in eene vergadering ter tafel te worden gc-

bragt en met de ter zake medegedeelde beschouwingen te woorden 

beliandeld, ten einde zoo doende behoorlijk aan voorschreven ver-

eereud verzoek te kunnen voldoen. 

De beide te Batavia gevestigd geweest zijnde gedelegeerden van 

den raad van bestuur verlieten deze gewesten, zonder plaatsver-

vangers te hebben kunnen vinden. 

Aan den raad voornoemd is voorgesteld, om in den vervolge 

i^een gedelegeerden meer te benoemen en heeft het lid C. G. van 

Dentzsch, op verzoek van het bestuur, wehvillend aanvaard de 

functien van gedelegeerde der afdeeling te JJatavia. 

De leden C. G. van Delitzsch, A. W . Egter van Wissekerke 

en A. W . Nieuwenhuisen vertrokken naar elders, terwijl het lid 

G. J . van iStipriaan Luicius zijn \erzoek om ontslag indiende, 

hetwelk naar Nederland is opgezonden geworden. 

Door overlijden verloren wij deleden I L A . ÏJ. Bousquet S^ en J ^ 

Dc leden van het bestuur van Dentzsch, Vreede en Uhlenbeck 

werden vervangen door de leden de Bruijn , du Pui en van Laker-

veld, terwijl tot secretaris in stede van den eerste der drie laatst-

genoemde leden het lid Ermeling werd verkozen. 

Tot nieuwe leden \yerden aangenomen de heeren J . Drossaers, 

P. Vreede Bik en Nu mans. 

Wanneer wij een blik werpen op lietgene door onze afdeeling 

rredurende haar driejarig bestaan werd verrigt, dan mogen wij 

naar het voorkomt ons verheugen over de verkregene uitkomsten, 

naar aanleiding der verschilleiule oorspronkelijke bijdragen, welke 

tot bevordering van de ingenieurswetenschap in het algemeen en 

voor Indie in het bijzonder, werden geleverd. 

Hut land, waar w'ij ons bevinden, biedt ons tot bereiking van 
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voorschreven oogmerk dc schoonste gelegenheid aan. 

Moge alzoo bij alle de leden, in deze gewesten verspreid, de 

lust aanwakkeren om daar naar te streven. 

Namens het bestuur, 

De President, 

{(/dó,) I I . DK B R U I J N . 

De f^. Secretaris, 

(Gel.) DU PUI. 

Voor eensluitend afschrift, 

De f*̂ . Sekretaris, 

D. L. Woi j 'soN. 

I^ij dit verslag was de volgende Rekening Courant overgelegd: 

t 
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Üatva/i(j'<ii n, 

J)atüin. 

1851 . ' 
15 Ecbniari 

12Ju l i1 . 

iS 

10 Augustus. 

September 

13 

2 October. 

12 

// 2t'. 
20 November 

21 
1855. 

1 Januai i j . 

K» ff 

Ĵ edrai»-
Vau welken aard en van wien, | Recepissen 

Saldo in kas 

Contributie over hel institiuits-jaar 

1854^ 55 van de leden : van Lakerveld , 

C . en I I . Kosemeier, AVardenaar, Hen-

nett, Vollenhoven, AVoKson en ^'os, 

met diplomagelil van laatstgenoemden. 

Idem van Deinse en de Quay , met 

diplomageld van het lid de Quay 

Idem van de leden de Hruijn, Vcr-

stecgh en S. Dik V/a 

Cojitributie 1853;54 van de leclen 

i i leckman, Tromp, de Groot en A . 

Boachi 

Idem 1854 55 van de leden Hrocx, 

Melvill van Carnbre, van Schierbrand, 

Gevers, van Staveren, \Vhitton , Maar-

schalk, de Vaynes van Ih'akell en 

Caspersz, over 1853 55 en 1854/55 

met diplomageld van dc leden Gevers 

en Melvill van Carnbre . . . . 

Idem 1851/55 het lid Schilfer. 

Idem ( i . I f . Uhlenbeck, du Pui 

en diplomageld 

Idem I). .1. Uhlenbeck . . . . 

Idem jNTieuwenhuiseji en l)OUwensch. 

Idem van Deventer 

Contributie en diplomageld 1851/55 

van het lid Caspersz 

Idem van de leden von Dentzsch en 

Vreede 

Idem van dc leden A . Mcis en de 

Bosson 
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I )atum. 

1854. 

Maart. 

Mei. 

Ju l ij. 

Se])tember 

Van welken aard. 

12 October. 

20 /f 

10 
I ff 

1 

25 

November. 
// 

December. 

rr 

\ racht voor een kist boeken naar 
Batavia, bon n®. 1 

Aan drukwerk, bewijs n*̂ . 2 

Vracht, bewijs n®. 3 . . , . 

Idem missive, geld te Batavia, 13 

I September 1855 , bewijs 4 

Aan een bediende ingevolge besluit 
verg. 11 October 1854 . . . . 

Een wissel naar Nederland tot dek-
king der landmailport 

Veracht vide bewijs n®. . 
I ff ff V 7 . . . 

j If *f f/ // 8 . . 

Inkomende regten en koelieloon 
I voor boeken 

. Aan drukloon de heeren van llaalten 

, en Koeken 

Aan schrijfbehoeften 

Li'ffjavin. 

Hedraii^ 
in Recepissen. 
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Totaal der uitgaven 

Saldo in kas op den Febr. 1855. 

57 
[ 

// 142<) 17 

J'otaal generaal 
/ 2089 74 

Aldus oi)gemaakt den Februarij 185.^, met een saldo in kas ^̂ ^̂  fhiznid nirr hovilcrd cv fwhtUy cn zeventien duiten 

Dc Penningmeester. 

^ {get.) DU 

^"oor eensluidend afschrift . 

Dc f^. Sekretaris, 

N. I j , W O M ' S O N 



Meicldicn- Üeiiige uftlnikkea vun de vertaalde regleiueiiteii, door de flansche 

onstclHn;; le regering vastgesteld voor de wereldtentoonstelling van 1855 te 

-rijs. Pari js, werden ons door de vereenigde lioofdcommissie voor de be-

langen der nederlandsche nijverheid toegezonden. Deze exemplaren 

werden, voor zoo ver de voorraad strekte, aan de leden rondj^edeeld. 

nijzigingen De in de vergadering van Jun i j 1854 vastgestelde wijzigingen 

- liet regie- van het reglement werden door den Koning goedgekeurd, bij be-

sluit van den Jul i j 1854, N" . G2. 

Amerikaan- ^^^ boekhandelaar T. M u l l e r te Amsterdam geeft van tijd tot 

Hjhe boeken-tijd lijsten uit van bij hem verkrijgbare amerikaansche boekwerken, 

ïijstcii. i je raad heeft zich 'belast met de toezending dezer lijsten aan 

de leden. 

Andere in- ^^^ ^oor andere instellingen uitgeschreven prijsvragen , meer bij-

ieilingcu. zonder betrekking hebbende op het vak van den ingenieur, werden 

door ons zoo veel mogelijk aan de leden bekend gemaakt. 

Kristallen pa- Van de liccreu C . Hemman en Comp, te Rotterdam ontvingen 

-iis te Syden-wij de voorwaarden, waarop de goederen in het kristallen paleis te 

Sydenham worden toegelaten. Die voorwaarden zijn als bijlage tot 

de Notulen opgenomen. 

Ol.rigting verzoek van het lid Slotemaker is den leden medegedeeld 

-ener stoom-dc oprigtiug vau zijne fabriek van stoomwerktuigen, ijzeren sche-

abrick. ^ molen-, sluis-, brug-, en ander werk aan het Zuiderdiep 

nam. 

te Groningen. 

Het lid van iivi >ctxi Dicsen deed een voorstel tot medewerking voor 

zamcustelling van een Nederlandsch woordenboek, dat onder 

. i^i^iijjg van den leidschen hoogleeraar de Vries wordt bewerkt. 

Genoemde hoogleeraar noodigdc het inst i tuut uit tot de medewer-

king door het zamenstellcn eener lijst der wetenschappelijke en 

practische woorden in de waterbouwkuiule cn bij den waterstaat ge-

bruikelijk. Van de commissie, door den raad benoemd, teneinde 

met de' redactie van het woordenboek de middelen te overwegen, 

waardoor de medewerking van het Instituut zal kunnen worden 

verzekerd, wordt eerlang eeii voorstel ingewacht, hetwelk dan met 

de vereischte uitnoodiging aan de leden zal worden medegedeeld. 

De redactie van het lu^pertoircde Cartes is aan eene bekw^ame hand 

en de allcvering daarvan ziet thans het l icht. 

AVij mogens ons verheugen in de krachtige medewerking van on-

derscheidene buitenlandsche instell ingen, welke daartoe door de 

tusschenkomst van den Minister van Buitenlandsche Zaken en 

van Zijner iVIajestoits gezanten zijn uitgenoodigd. 

A . Staring en A. Grove. In deze vergadering zal , door de keus 

der tegenwoordige leden, in de daardoor openvallende plaatsen 

behooren te worden voorzien. 

Gelijk de hier volgende staat meer in bijzonderheden aanwijst, Aaniul leden 

is liet aantal leden, gedurende het afgeloopen instituutsjaar, met 

14 vermeerderd en alzoo van 387 tot 401 geklommen. 

f 

F. Personeel der leden. 

Kaadvanbe- De leden vai\ den raad van bestuur, welke volgens artikel 21 

?tmir. van het reglement aftreden, zi jn: D . J , Storm T^uysing, W . C . 



XVIII 

!t 

O V E R Z I G T van het aantal leden, sedert de oju-igtii^g 

van het inst i tuut . 

()^)rigters, in 1847 
Hijgekomen in 1848 

.. 184y 
/ / 1850/51 

1H51/52 

1852/53 

1853/54 

Sttifkte op (leii C)"̂ » Jui i i j 1854 . . 

nijgekoincn in 1854/55 (a) . . . 

Afgevoerd in 1854/55 (6) . . . 

Sterkte op den Jun i j 1855 . 

(a) De in 1854/55 bijgekomen leden 

zi jn: 

Nieuw aangenomen . . . . 

Overgeschreven, volgens art. 13 

van het reglement . . . . 

Te zamen 

{/>) De in 1854/55 afgevoerde leden 

z i jn : 

Adr ian i , F . G . Chavannes, J . li. 

Engelhardt , A . (iildemeester, 

C . Hoekwater, A . C . Kros, C . J , 

van Sti]3riaan hu isc ius , ï\ H . 

Trom)), A . van der Velden Cz. en 

J . E . ter W inke l , bedankt. . 

W . r)eijerinck, N . H . Eoerrigter, 

11. A . L. 13ous(iuet, JNI. H . Conrad, 

C . U. van Lelyveld, W . Post, E . 

Previnaire, E . J . Schade van Wes-

trum , AV. 1). Schlosser en W . baron 

Sloet tot Westerholt, overleden. . 

Overgesclireven, volgens art. 13 van 

het recrlement 

CD 
O 

<v 
Ij 
tn c-> 

heden. 

p 
O 

c 

3 

- 1 

8 

8 

O 

C 

I i) 
O c 

c, O 
O ^ 

181 
14 
19 
38 

15 

•2V 
23 

20 
8 

10 
7 

— 8 
O 

l i 

310, 

23 

- 1 8 

13 

10 

10 

O 
21 
12 

3241 08 

2 

23' 21 

a 
CJ 

202 
2 8 
32 

44 
F-

33 

41 

387 

44 

- 3 0 

401 

34 

10 

44 

l O 

8- 2; 10 

10' 10 

I 
<* > 

G. Hibllotheek. 

De geschenken vau verschillende departementen van algemeen 

bestuur, van onderscheiden maatschappijen, van de leden en van 

enkele bijzondere personen hebben onze boekverzameling belangrijk 

uitgebreid, zoo als de bij dit verslag gevoegde lijst kan doen zien. 

De tijdschriften, die gediend hebben voor de Uittreksels, welke 

het Instituut ten dienste der leden uitgeeft, worden ingebonden 

en in de bibliotheek geplaatst. 

Van tijd tot tijd wordt door enkele leden gebruik gemaakt 

van de gelegenheid om boeken ten gebruike uit de bibliotheek 

te bekomen • 

Wanneer wij het voorgaande verslag nagaan, zoo levert de 

inhoud er van wederom veel stof op om tc erkennen dat het 

Inst i tuut op eene nuttige wijze is werkzaam gew^eest, en dat de 

leden doordrongen zijn van den geest onzer instelling. De raad 

kan echter niet nalaten de leden dringend uit te noodigen tot 

medewerking voor den bloei van het Ins t i tuu t , door het inzenden 

van vele bijdragen, hetzij volledige beschrijving van door hen 

uitgevoerde werken, hetzij deze of gene opmerkingen, waartoe de 

uitvoering dier werken aanleiding gaf. De oostindische leden ga-

ven ons menigvuldige blijken van belangstelling, en vele belangrijke 

mededeelingen zijn wij aan hunne afdeeling verschuldigd. 

Moge het Inst i tuut steeds het brandpunt ui tmaken, waarin de 

stralen van de wetenschap en de kunst des Ingenieurs zoowel 

in ons vaderland als in onze koloniën zich helder en krachtig 

blijven vereenigen. 

Tc zamen IH 12 30 
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Koninkli k litsiiiiiiit 

lai) liiycirKMirs. 

VIRI*^® JAAU. 

1S54—liSf)5. 

RKKKNI iNU KN VKi{Ai\T\V()()RI)L\(/ 

het Instituutyaar. eludujende deïi -hmh 

1855, (jpuewankt infjevoljje art. 27 vah het 

lie(jl<'nievt. 

In het vorige Instituutsjaar is, blijkens de rekening 

en verantwoording, goedgekeurd door de ver-

gadering van den elunij 1854, meer ont-

vangen dan uitgegeven ee]\e inschrijving groot 

f 3 0 0 0 . — nominaal oj) het Cirootboek Nat . 

'Werk . Sch . , rentende pC t . , benevens . 

A . Nederland. 

Kntrre- en diploma-geldenl 854/55 

vun 25 '/oo gewone als buiten-

gewoive leden. . . . . . 

Contributien 1854/55 van 254 

gewone leden 

Contributien 1854 55 van 77 

buitengewone leden . . . . 

Achterstallige doch thans voldane 

contributien van gewone en bui-

tengewone leden, over verschil-

lende jaren, en entr('(v en di-

plonia-geld van 13 zoo gewone 

als buitengewone leden . 

Oost/hndi'. 

Ter afrekening op de verschuldigde 

entree- en diploma-gelden en 

contributien van gewone en 

buitenirewone leden . . . . 

5 080 

770 

455 

00 

00 

00 

00 

/ 846 ' 33 ̂  

/ 500 I 00 

Interest van de inschrijving op het Grootboek van 

ad p b t . , na aftrek der onkosten. 

t^ver te brengen 

6 430 ! OO 

500 i 00 

73 74 

/ 7 850 07 



Overgebragt 

\ eikooj) van do ko])ijen der aiitwoordcn , ingekomen 

o]) de prijsvraag over de doorgraving van Hol-

land op zijn sjnalsl, aan liet geineentebeslunr 

van Amsterdam 

Verkoop van gedrukte stukken: Notulen, Ver-

handelingen en Uittreksels uit vreemde tijd-

sfhrifte]) (aan flo leden) ' . 

Zamen 

De ontvangsten hebben bedragen eene som van: 

acht (luizend twee konderd drie en tachtig (jnhlen 

vegen en dertig en eene halve cent. 

U I T G A V E E . 

/jet- en drnkloon. 

AVjtulen 

Verhandelingen . 

Uittreksels . . . . 

Circulaires met pa])ier. 

l^ibliographie 

A))dere stukkoi en het jaarboekje 

Papier, 

Notulen . 

Vcrhandehngoï . 

Uittreksels . 

I^ibliographie 

Andere stukken. 

xXolulen . 

Verhandeliïïgen 

Uittreksels . 

f 2 0 « 225 
224 00 
2 6 5 72^ 

40 50 
260 06 
49 Î 0 6 

./• 11-1 33 
152 42 
171 
150 ; 3 2 ^ 

30 05 

rk (me t ))!\})'ICÏ). 

/ " ; (;2 ' 
1 17S -so 

851 30 

/ ' 7 >^50 I)7 < 

150 UO 

f H 283 3^» 

/ 1 4 0 5 I 5 7 

t)vcr ï( hreniren 

4K 

2 1 1 5 : 72^ 

()veri?ebray:t CJ ' 

Pletten , vouwen, en innaavjen van gedrukte stukken. 

Notulen 

Verhandelingen . 

Uittreksels . 

Bibliographic 

Aiulere stukken. 

30 81.5 
54 
45 41 s 
3 4 5 ) 5 

i; 0 0 

Hchrijjhon 

President 

^̂ ek ret a ris 

Penningmeester 

i^ibliothekaris 

tarieven, enz. 

Notulen 

Verhandelingen 

Uittreksels 

Hibliographie 

Meteoiologische waarnemingen 

(circulaires , enz 

Hri<ir|)ort-, |)akkosten , enz. . 

33 67 
74 48 
25 0 0 
25 0 0 

slid'ken, 

135 l o s 
181 84 
213 OÜ 
105 105 

81 26 
47 (52 

/ ] 7s 

. irt, 35 der l'i roxdenlngea ^ rafitijestefd don 

12''"" '!vni] 1850. 

Redaktie en hul|) voor den Sekre 

taris . • . . . . • 

'Schrijf- en bureau-behoeften . 

Aankoop van boeken en tijdsohrit 

ten, enz 

Uitgaven voor de bibliotheek 

Bind- en innaaiwerk voor de bi 

bliotheek 

Bindwerk voor het jaarboekje 

Inningkostoi der contributieu 

Over te brengen 

/ 4 2 3 8 1 7ï> 

'.•58 
It 

1 

i>15 
60 

i 

154 
15 

70 
78^ 

30 
247 
110 

C.O 

j 0() 
5 4 ' 

527 1 23 5 

171 

1 5 8 

;)7 

15 



' )vcrgchiiigt /• 1 Ó27 2H 

liuiskoslon vau ratidsludoii cii 

koitiniissicii tit 1 3(» 
Kosten van vorgaclcringcti If) 2 ! 75 
Aankondigingen in de dagl)laden 57 ! 
Verschcidcnhodcii tn i 70 

Zamen 

De uitgaven hebben bedragen de som van : zrven 
duize7iil ticee honderd negen en zevcntUj gulden 
zes en vijftig en eene halve cent. 

Cïezamenlijke ontvangsten 

Gezamenlijke uitgaven 

Dus in kas 

1 81S . 08 

f 8 2S3 

7 279 5(1' 

f 1 003 : 83 

Kr is dus meer ontvangen daii uitgegevcT) (Ui som van • een 
duizend drie gulden drie en tachtig cents. 

N O T A . 

Ontvangen . . . / 8 283.3i»5 Uitgaven . . / 7 27y.5r> 5 

Pretentien nog te Schuld . . . 1 SOO.OO 

ontvangen , . 1 652.50 

Te zamen / 9 tarnen f 9 -

benevens de inschrijving ad 3 OOo, 

.s Gravenhage, den Mei 1855. 

De Penningmeester, 

A . ChiKvu. 

(ioedgekeurd : 

Xamcïis den ilaad , 

F. W , Co Mi A IK 

\ n} , 

KOKlNKfJJK rXSTfïdUT VAX IXdEXIKHKS. 

UKK 

I « )EKI-:x , K A A i r r i : x , P L A T E N , T E E K E X I N ( ; E N 

M O D E L L E X , M O X S T E ] { S , KNZ. 

W'KI.KK AAN 

IET KOMXKLIJ I i l O T T L l i T \ m 

TI :N CL'^SI^LLKNKL': ZI,1N C K C K V K N 

HKNKVKNS 

I)K NAMliN DM SCHKNKKHS. 
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scnui.ïVFj;s, 
of benaiiiintr. waaronder hel 

werk l«'kend is. 

T 1 T E L S SCflE.NKERS, 

4 

EIICcT (11). 

AIviKlcniie van Wc-
lonscliapjïcti. (Ko-
ninklijke). 

A ken - .Maaslriciilsclie 
Sj)'jor\ve^ - 3Iaal-
scliappij. 

Auclcllc. 

Wiskunslige beschouwing van een hellend 
waler-seln-prad nitMjwIings door <{en hcere 
A. G. Kckliardl Ic 's llage uitgevonden, 
8". Aiuslcrdani 1774. 

^ ei liaiuh'ling ovrr cIc molenwieken in liet 
aigernc(Mi en over die, welke eene scliroel's-

ijze gedaante hehhen, volgens de 
uitvimiing van .laii van üeyl en Zoon 
Ie Ainslerdani in hel hij/.onder, met 
plalen. Amsterdam 1785 

Vei'handelingen. 1 deel 
Verslagen en metledeelingen. en 

deel , en deel , stuk. 
Verî lag van de directie der Akcn-31nas-

Irielitselie spoorweg-maatscliaj>pij over liet 
ja;o' l^^o^, uitgehragt in de algemecne 
vei gadei'ing, g<'Iiouden te MaaNti iehl den 

.Innij J854. Maaslrielit 1054. 

J. van der Toorn. 

De Akademie, 

])e Directie. 

Ar))esser. 
Audé. 

Snr Tes^or à flonner en l-'raniuïauv ehcinins (lonnnissie voor de 
de 1er. Paris j internat, ruiling. 

Consiruelions-Lehre. 1824. | ^ ^ 
Nouvelles expciiences sur la poussee des 

terres Paris 1841). 

at 

Dalaviaascli Ge/ioot- ' 
schap. 

r>caurnont (Klio de) j 

I>ec(picrcl. j 

l>cnnnelen(J.?.ï.van) 

Berard. 

liihliollieek. (>ïinis 

I »erie van Oorlog.) 

i 

Verhandelingen van hel Ualaviaaseh genoot-
seliap van kunsten en welens.ehaj»pen. 
Defl W I V en \\V. T.atavia , 
10 ."».'i 

rij'lsclii'ift voor de Indisclie taal-, land- en 
\()lkenk'jnde. Deel 1 en 2. 1852— 

iSole relative a Tone des eauses presnniahles 
des p}n''nomr/ies crrati(|ues. ir^'i/. 

Snr la vari<'le d(» forme de ehaux e;ni)o 
nalee, ohservee a (llamery. Paris 1810. 

Disserlatio chynnca de (]yhotio (lumingii. ' 
Lngd. Hat. 1854 

vSlati(pu? des voutes. 1810. ; 

iN.iamlijst van hoeken sedert 1 .lannarij 

nil®. Jnnij op nicnw in de hihlio 
thcek onl\ancren o ^ ^ 

idrui P .lulij — nil" i^eejnher 18."»̂  

Ilet Gcnootsehap. 

p )» 
('o«nmi.«sic voor de 

inlernat. ruiling. 

J. Tidenian. 
Connnissie voor de 

inlernat. rtiiling. 

Minisle!' \an Oorlog. 
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scimiJVEiis, 
of benaming, waaronder hel 

werk bekcDil is. 

T I T E L S SCHKNKKRS. 

Bincaii. 

Bodel Nijcniiuis (Mr. 

J . T.) en ^V. Eek-

hoiV. 

Boislartl. 

Ilapporl sur l'emploi de la loiirbc pour la 

l'onle dans les forges d'ichîiuse (Landes). 
t o *j 

Dt; algemeene kaarten van de provincic 

Friesland vcrzauield, beoordeeld en gc-

scIiiedLundig Jicschrcven. 8°. Leiden en 

Leeuwarden. 1640. 

Commissie voor de 

inlernat. ruiling. 

A. J. il. 
Toorn. 

van der 

Borgnil 

internat 

F 
ruiling. 

» 

» 

> 

» 

Boso. 

Ib'unings .Ir. (C), 

Keeueil d'expériences cle. sur la construction ' Counnissie voor de 

ilu j>ont de Nemours. 

Jlacliines d'agriculfure. Î819 . 

Machines imita!ives. 

Machines (pii servent à confectionner les 

élolVes. 1820. 

.Machines diverses. 1811). 

iMachines usuelles (Mé(»ani(|ue usuelle). 

Sur les coin-s d'eau du déparlemenl de Var 

Draguignan 1835. 

Proeve 1er verbetering van den gewonen 

molenvang en ter zamenslelling van an-

deie werktuigen, geschikt om molens Ie 

(l(»en stilstaan, uit het lioogduitsch ver-

laahl door C. Bnminj»s Jr. Amster-

dam. 1802. 

Ca mo l . 

Chabrol de VoUin. 

Chemin de fer de 

l'état. 

Collignon 

Combes. 

Cordier. 

Prineipos de l'cMjuililire et du mouvement. 

1803. 

vSituation des Iravauv du Canal de l'Ourcq 

en I S i n . Paris. 1811). 

Chemin de ier de l'état. Dépenses d'éta-

blissenu-nt , d'entretien el d'exj)loilalion 

du 3îai 1834 ]tis(pi'au mois de Jan-

vier 1837. l\aj)porl par le ministre des 

travaux publics, f^. Bruxelles. 

Du concours des canaux el des chemins 

<le fer el de l'achèvement du canal de 

la Marne au Rhin . Paris. 1845. 

Sur l'exj)loitalion des mines fies comtés de 

Cornwall el de Devon. Paris. 1834. 
-41 2 vol. 

J . van der Toorn. 

Counnissie voor de 

internat, rui l ing. 

V . J . I I . 
Toorn. 

van der 

Counnissie voor de 

internat, ruil ing. 

Aërage des mines. Paris. 183U 

Sur la consirnction des routes, des j)ont5 

suspendus etc. Lille. 1823. 2 vol avec 

atlas. 

sGnuiJvia;s, 
of beoauling, %va:iroiiüer bet 

werî  bekend is. 

T I T E L S 

Daru (le Comte). 

r b 

Delavau. 

Defontaine 

Desc]iain{)s. 

Doyen. 

Doin (A). 

D ucros. 

Dufrénoy. 

Dujardin. 

Du I eau. 

E . 

Eiiehnan. 

Endres (E). 

i Francoeur. 
j Franeoîs. 

Sur le tracé du chemin de fer de Paris 

à Chalons-sur-Saone. Paris. 1843. 

Sur le tracé des chemins de fer du Nord. 

Paris 1844. 

Sur un projet de chemin de fer de iMar-

seille à Lyon. Paris. 1835. 

Sur le i)rojel d 'un chemin de fer de Paris 

à l^ouen, au Havre cl à Dieppe. Paris. 

1837. 

Sur le projet d'un chemin de fer de Paris 

à Orleans. 1837. 

Keeherehes sur les canaux cl rivières. 

Paris 1834. 

Mémoires sur divers travaux d'utilité pu-

bli(pie, exécutés ou projetés tant en 

France (pie dans les Pays Bas. 

Sur la canalisation des rivières et spéciale-

ment sur la partie du cours de la Garonne, 

entre Toulouse et Bordeaux. 

Géométrie de l'arpenteur. 170D. 

Sur le canal latéral à la Garonne. Paris. 

Sur les (piantités d'eau qu'exigent les ca-

naux de navigation, suivi du rapport, 

fait par 3Ir. de INony. An l\. 

Sur l'emploi île l'air chaud dans les mines 

à fer de l'Ecosse, etc Paris. 1834. 

Routine de l'éfaldissement des voiites. 

Paris 1845. 

Sur la résistance du 1er forgé. Paris. 1820. 

Documens relatifs au\ canaux. Paris. 1840. 

Sur la composition ct I'emploi des gaz 

j)rovenanl des operations uielallurgiipies. 

Paris. i843. 

Manuel <lu eonducleui- des ponis el chaus-

sees, 2 vol. 8''. Paris. 1854 ; avec pi. 

Traité de niécanique. 18.:l3. 

Sur le gisement et le traitement des fers 

t dans les Pvieneés Paiis. I84H, avec allas. 

SCHENKERS. . 

Commissie voor de 

internat, rui l ing. 

Commissie voor de 

internat, ruil ing. 

Counnissie voor de | 

internat, ruiling. ^ 
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S C I M I J V E B S , 
of benaminpr, waaronder bet 

werk bt'kcnd ih. 

Frrmciy. 

r res nel. 

Garelle. 

O o 

XXV 

T I T E L S . 

Ô i 

SCUENKEnS 

Sur l'écoulcinonl dc la vapeur. 

Sur un nouveau sysièine (réclairage tics 

phares. Taris. i b22 . 

Cunnnîssie voor de 

I internai, ruil ing. 

Genoolschap ter bc-

\orderin}y tier na-

tuurkundige Nve-

tensehappen le 

G roningen. 

Geologische Kaart. 

Gérard. 

Geus (G. A. dc). 

Goudriaan (A. F.). 

Gueryvcau, 

Gu cyniard. 

11 . 

l îolmboe (C. A.), 

llooff ( W . F. G. L 
van). 

Ingenieurs. 

Ingenirurs. (Gcogra-
])hische) 

Projet d 'un canal de jonclion dc rOcéan ; 

Aflanlicpie el dc TOcéan PacifKjue, a Connuissie voor de 

travers r ist lune de PanauKi. Paris. 1845. j iuleruat. ruil ing. 

Verslag van dc werLzaaudieden en den sfaat | 

van hel Genootschap over het jaar 1853 i 

en 1854, 2 st. Het Genootschap. 

1 
Verslag van dc Connuissie over hel ver- i Slaring. 

rigte van Oct. 1 8 5 3 — 1 8 5 4 In duplo. 

Verharulelingen 2® deel. 

Traite analyticjuc des solides. 1708. 

Tweede vervolg op het zakboekje van malen 

en gewiglen. kl. 8®. Rotterdam. 1854. 

Aanmerkingen op de verhandeling van 

den heer C L. Hrunings, over de onder-

scheidene iheorien der waterleidingen 

enz 4®. 

De l'élal dc fabrication du fer et ile l'avenir 

(le.s forges en France et sur Ie coiUinent 

de l'Eur(»pe. Paris 1838. 

Sur la oonduile des lournaux à air chaud. 

Paris. 1822. 

De Counnissic. 

Commissie voor de 

internat, ruiling. 

G. A. de Geus. 

J . van der Toorn. 

Connnissie voor dc 

internat, ruiling. 

SCHinJVKHS, 
of benarainp, waaronder het 

>\urk bekend is. 

T 1 T E L S, 

Norsk og Kelllsk. Om del now ke og de Kei-

liske sprogs ind liyrdes laan. 4'^. Chris-

tania. 1854. 
Handleiding voor het verwen met zinkwit. ^ 

kl. 8o .\nislerdani 1855. l>c Schrijver. 

De Uni versi lei t. 

I i . 

Kermaingaud. 

Kruscnstern. (de) 

L « 

Sur le projet d'un chemin dc fer dc Lyon 

à 31arseillc. Paris i8'37. 

Recueil de mémoires Jiydrographiques. 1827. 

2 vol. 

Lagrange. Théorie des (bnclions analytiques. 1790. 

Laïamui. Tallies nouvelles pour ahré^'|er divers calculs 

relatifs aux jirojets de roule, l'aris. 1838. 

>• Abatpje ou Coinpteur universel. Paris. 1845, 

avec un tableau sur carton. 

Lanjje (S. 11. en G. Asironoinisclie waarnemingen gedaan 1er 

A. de) Jx'paling (1er iieografisclie lig^jing van 

Ralavia, door S. IL de Lange en G. A. 

de Lange. 8*̂ . 

Lanz et Retancourt. ! Conij)osilion des maeliines. 1819. 

Le Rrun. 

Lecocq. 

evre. 

Memorial dc Ingenieros, t o m o V l l L Madrid. ; 

1853. 8". 3Ierkes van Gcndt. 

Instructie voor de geographische ingenieurs ; 

bij het dépót generaal van oorlog van het | A. J . IL van der 

koningrijk Rolland. Toorn. 

Lel 

Lefroy. 

Leplay. 

Leroy. 

Linden Gz". (J . van 

der). 

Traité pratique de l'art dc bâtir en beton. 

Paris. 1843. 

vSur des expériences rélalives à ]'cnq)Ioî dc 

l'air chaud dans les forces dc Sernererie. 

Paris. 

Traité de l'arpentage. I82(). 2 vol. 

Sur les fouriveaux (innivores. Paris. 1833. 

Description de l'aRniagc par crislallisalion. 

Paris. 1837. 

Sur la fabrication de l'acier en Yorkshire. 

Paris. 184.'L 

Géométrie descriptive, 1834. 

Antwoord op de vraage , « dewyl de rivieren 

dc 3Icrwe van Loeveslein al', en de Onde 

en Nieuwe Maas voorhy den Rriel, ver-

naauwd en oiuliep geworden zijn , welk 

is liel ])eslc middel oni dezelve Ie ver-

beleren? 4®. 

SCHENKEnS. 

Maalschapjiij der we- j Natuurkundige verhandelingen. verza-

tcnscliaj)|»en te meling. J deel. 

Haarlem (Hol!.). 

31aatscliap|)ij ter l)e- Tijdschrift ter bevordering van nijverheid 

vordering van nij- reeks. deel , — s t u k . 

verheid (Neder- deel, stuk. 

landsehc). l 

lommissie voor dc 

internat, ruiling. 

kommissie voor de 

internat, rui l ing. 

Commissie voor de 

internat, rui l ing. 

A . J . H. van der 

Toorn. 

Dc 3Iaatschappij. 

Dej)art. Amsterdam | 

der 3LuUsc)iappij. | 
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SCHIUJVEHS, 
of benaming, waaronder bet 

werk bekend is. 

3Iaalscl)appij tot hc-

vordcring der 

bouwkuiist. 

Magniel 

Mallet. 

3Iezicres (Dc) 

Minard. 

Dl oui er. 

Morin. 

3Inldcr (Dr. G . J . ) 

Niveau. 

i> 
t 

1 * . 

Poircl. 

Polonccau; 

58 

T I T E L S SCHENKERS, 

Verslag der algcmeene vergadering, 

gehouden te Anihterdam 2 2 J u n i j ?854. De Maalschappij. 

Uouwkundigc bi jdragen, dcel , n®. 5 . 

dccl , n®. l* 

Traité de la poussée des terres. 1808. 

Notice historicjue sur le projet d 'une dis-

tribution d'eau à domicile dans Paris. 

Paris. 1830. 

Sur le chemin de fer, établi suivant le 

système atmosphéri(|uc en Irlande. Paris. 

1844 . 

Force des bois. 1782. 

Projet de canal et de chemin dc fer pour 

le transport des pavés à Paris. Paris. 1820. 

Cours de construction des ouvrages qui éta-

blissement la navigation des rivières et 

des canaux. Paris 184 i ; avec atlas. 

Cours dc construction des ouvrages hydrau-

liques des ports de mer. Paris. 1840 ; 

] avec atlas. 

I De l'état actuel de la navigation de la Seine 

I entre Rouen et Paris. 1832. 

! Expériences sur les roues hydrauliques, 

j 3letz. 1830. 

! Voorstel ter henoeming eener Gezondheids-

! Coniniissie der stad Utrecht. 8®. Utrecht. 

1854. 

Essai sur le nivellement. 1805 

Sur un niveau ii l)ulle il'air et à lunettes de 

nouvelle construction. Paris. 1814. 

Jlémoire sur un niveau à bulle d'air 1824. 

» > 

Connnissie voor de 

internat, rui l ing. 

van der K u n . 

Commissie voor de 

internat, rui l ing. 

internat, rui l ing. 
Mémoire snr les travaux à la mer, Paris. I Connnissie voor de 

1841. 2 vol. avec atlas. 

Sur l'amélioration des chaussées en cail-

loutis <lcs routes en terre. Pariîs. 1834. ; 

Délibération du conseil de la conq)agnie des 

J canaux, en réponse au mémoire publié 

par 31. Polonccau, eoïUre le canal du 

dérivation de la rivière rOuic(|. Paris. 

1823. 

scnniJVEHS, 
of benaming:, waaronder Let 

werk bekend is. 

Prouy. (de) 

» 

» 

Pr us. 

Puissant. 

tu 
Railroad (Jlississipi.) 

Reibel. 

Rh i j idand . 

Rossel. 

s . 

Sarelt. 

Sauvage. 

Schallenmann 

Sganzin. 

Spoorweg majttschap 

|)ij (Holl. IJzeren) 

59 

T I T E L S 

I Sur les machines à vapeur établis à Paris 

^ au Gros Caillou. Paris 1820. 

Recherches sur la poussée des terres. 1802. 

! 3Iecaniquc analytique. 1815. 2 vol. 

Tables réialives au tracé des courbes de 

raccordement. Angers. 1840. 

Traité de topographie 1802. 

Report of the Secretary of W a r , commu-

nicating co]>ies of all reports of the engi-

neers for a railroad from the Mississipi 

river to the Pacific Ocean. 3 stukken. 

Sur les tracés proposés pour l'endiranclie-

menl <jui devra rattacher (i renoble à 

la ligne de Lyon à Avignon. I^n is. 1840. 

Derde verhandeling over de verbetering der 

ontlastinge van lUii jnlands boezem-water; 

en hel [)rojcel der doorgravinge uil hel 

NVijkeruicer naar de Noordzee. 4®. Uaar-

leni. 1773. 

Exposition du système d'éclairage des côtes 

de la France. Paris. 1825. 

Sur les travaux publ ics , exécutés depuis 

1830. Paris 1847. 

Sur la substitution tlans les hauts fourneaux 

de bois en partie carbonisé , au charbon 

j)réj)aré en meule dans les forets. Paris. 

1837. 

Sur le rouleau compresseur et snr son 

emploi pour aftcrmir les empierremens 

neufs. StrasI)ourg. 1842^ 

Sur le cylindrage de chaussées en empier-

remens. Paris. 1844. 

Pro,';ramme ou résinné des leçons d 'un cours 

I de construction. Paris. 1840. 3 vol. 

I Verslag ouUrenl de geldmiddelen over het 

! exploitatie-jaar 185 '. Amsterdam, 

i 1855. 

i Verslag omtrent den spoorweg van Am-

sterdam naar RoUerdam over 1854. 

's Gravcnhagc. 1854. 

SCHENKEUS 

Connnissie voor de 

internat, ru i l ing . 
> » 

> • 

31inisler van Rinnen-

laiidschc Zaken. 

Connnissie 

internaL 

voor de 

ruil ing. 

J . van der Toorn. 

Connnissie voor de 

inlernat. rui l ing. 

Commissie voor de 

internat, ru i l ing. 

F. W . Conrad. 
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SCIIHIJVKRS, 
of benuiuiDg, waaronder hel 

werk bekend is. 

io 

T I T E L S SClIKMvEHS. 

S])üor\vcg iija;!lselin|>-

pij (Aken~3Iacis-

IricliUclie). 

Slanikart (F. J .) . 

Slatisliek. 

Stieltjes (V J ). 

Sticcker (AclolQ. 

Siroütinaii (H ). 

Tet'kcnsclialen (tien 

dcclige.) 

Tcisserenc. 

Tclcgraplien. 

Tentoon5»(cllin«{ fc 
Parijs. 

Travaux publies. 

Vallrc (Ta). 

Bestek n®. J , Brug" over (Ie 3Iua$ hij Jlaas-

Iriclitj 2 stukken 8«. 3Iaaslriclit. i S o i . 

Iels over het grondhegirisel der verlicalc 

snelheden , toegepast c>p de hewegiiig 

der Nviphruggen; gr. Ainst. 184.3. 

Statistiek van den handel en de scheepvaart 

van hel Koningrijk der Nedoj ianch'ïi over 

hel jaar 1853 , nilgcgevtn door het De-

parlenient van Finaneien, 4®. 's Graven-

hage. ]8.>4. 

De Üvcrijssclsehe waterwegen uit een Ne-

(h'rlarulsch oogpunt beschouwd, kl. 8® 

Zwolle. 18oijl. 

Das clieuuschc La])oraloriuui der Uni-

versiliil Chiistiania und (He darin aus-

geluhrlen eheiniselien Ünlersuchungen. 

Chrisliania. 1854. 

Hcgirisrlen der cijlcrkurist , bepaaldelijk Um 

dienste van Iien, die zich verder op de 

wiskunst willeti toeleggen. 2® gedeelte, 

verm. d r u k ; 8 ^ iheda. 1854. 

Instructie van den 3Iinistcr van den waler-

staal en der pu]»liekc werken, wegens 

hel invoeren van algecncene liendech'go 

teekenschalen volgens de eile (inétrujue) 

maat , voor alle teekeningen , plans en 

kaarten, welke hij den dienst van den 

walerstaa! kunnen vooikonien. 1810. 

Sur les cheinins de fer. Paris, 1843. 

/.eitschrirt des DeutscliOeslerreicliisclicn 

Telegraj)hcn-Vereins. Jalirg. I , lieft 4-12. 

Jahrg. I I , Heft 1. 

l\egleu\ent voor de in 1855 le Parijs le 

houden wehilentooïïstelling 8°. 4 Ex. 

Aïmalos tles travaux |)uhlics de l>el^^pfpie. 

VoL 12, 1 8 5 3 — l b 5 4 . 

l)e 3Iaatschappij. 

J . van der Toorn. 

Z. M. de Koning. 

De Schrijver. 

l)c Universiteit. 

.1. Strootuiai». 

Ci«H>n)elrie desrriplivc. 1825. 

A. J . 11. van der 

Toorn. 

Commissie voor de 

internat, ruiling. 

Minister van Diruienl. 

Zaken 

De Commissie voor 

Nederland. 

Z. M. lie Koning. 

(iommissie voor de 
inlernal. ruiiin;; 

scniuJvi<:Rs. 
of btfDanjinp, waaronder bei 

werk bekend is. 

T 1 T E L S SCIiKNKEUS 

Vallée (La.). 

Vau lier (L. L ) et 

A . iiureau. 

Vereenig. in Neder! 

Indie ^Natuurkun-

dige). 

Vereenig. voor Volks-

vlijt le Anislerd. 

Vcnema (G. A. ) . 

Vicat 

Exposé general des eludes (aites poui' le Iraeë 

des eheniins cle l'er de l\-u'is, en Belgi-

que cl en Angle lene, et d'Angleterre 

en belgi<|ue, desseïvant au nord de la 

France, Doulogtie, Calais, Dunkerque, | Commissie voor de 

Lille et A aleneiemies. Paris 1837. 

Da llhóne el du Lac de (ienève. Paris 1843. 

Jlanuel des aspirants aux fonclions de Con-

dueleur et d'Agenl voyer; pel. in 8®. f*aris • 

1854,' a vee pi. ï 

Natiun kundig Tijdschrift voor Nederiandseh i 

Indië, deel 4 en 5 , deel 6 , afl. 1 en 2. C. de Groot, 

internat, ruilitig. 

De Volksvlijt. Jaargang 1 8 5 4 — 1 8 5 5 , 

1 en 4 D«' \ ereeniging. 

De Schrijver, 

internat, ruil ing. 

Waterhoogten. 

Over hel dalen van de noordelijke kusl-

slreken van ons land, 8®. Groningen. 

1854 ; mei eene plaat. 

Kapport fait à l'académie des sciences, sur 

un ouvrage de M. Vical , intitulé: Recher-

ches expérimentales sur les chaux de I Commissie voor de 

conslruclion etc. Paris. 1811). 

Sur le mortier à chaux hydrauhViue. Paris | 

1823. ' ! 

Sur les ])ropiétés diverses (jue peuvent acqué- • 

rir les pierres à ciment et à chaux hydrau-

lique. Paris 1840. 

Sur les pouzzouhmes artificielles. î\'jns. 
1846\ 

Verzamchngslahellen der waterhoogten iangs • 

de nederlandsche rivieren over het jaar | 3Iinisler van Binncnl. 

1^54. Zaken. 
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Topograpilisclie kaart (icr Nederlanden. Schaal 

van l a 50 0 0 0 ; hlad 2 4 , l i i l l egom; 2 5 , 

Amsterdam; 3 0 , 's Gravenhage; 31, Utreeht; 

en Titelblad 

Kaar! van de huol'drivieren in Nederland. D. dc 

Maas Blad 14 , 15 , I G , 10 . . , . 

Kaart van de la/irlen van Ileusden en Al lhena 

door l'. \V. Conrad. 1798 . . 

Kaart van fle rivier cle L e k , door G . F . von 

Derfelden l l inderslein. 1824 

Kaartje der lelegraallijnen in Nederland . 

Plan de Sehastopol. 1854 

Postkantoor te Amsterdam. 4 platen . 

Bou\vknn(h'ge ontwerpen , uitgegeven door de 

maatschappij tol bevordering der houvk imst 

aflevering. Ontwerj) van eene slagtplaats 

Afbee ld ingen van oude beslaande gehouwen 

alleverin^;. De vleeschhal te Haarlem. 

scnENKc:ns. 

Minister van Oorlog. 

.Minister van B innen l . 

'/.aken, 

A . J . I I . van der Toorn. 

Jlinister van Binneid 

Zaken. 

Minister van Oorlog. 

F. W . Conrad 

De Maatschappij 

I f lOOELLElV^ E1XX» 

Model van eene sluit ing voor vloeddeuren in 

sluizen G . A . de Geus 

Model eem'f t ial iebrug met halve ophaalbrug . Bijsterhorgh. 

Monstf.Ts djatiehout . \|'d. 0 . Java. 

1 N I I 0 1 ' 1 ) 

i>I:K 

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

VAN ntCT 

KONINKLIJK INSTITUUT VAX INGENIliUKS. 

Instituutsjaar 1854—1855. 

Littreksel uit dc verslagen omtrent het voorgevallene bij hoog 

water en ijsgang op de Nederlandselie rivieren, in den w^inter 

van 1853—1<S54. 

Nota otntrent de tafel van de waterstanden op de Nederlandscbe 

hoofdrivieren, gedurende het jaar 1853, door ' i M . l l . Conrad. 

Mededeelingen van den minister van binnenlandsehe zaken, be-

trellende deji toestand van de haven van het i\'ieuwediep. 

Aanteekeningen omtrent proeven, in 1852, in den artillerie-con-

structie-winkel te Soerabaja, met djatiehout genomen. 

iMededeeling van eenige bijzonderheden, betrellende de lichttorens 

op het eiland fSchiermonnikoog, door 11. G. Jansen , ingenieur 

ad viseur bij het departement van marine. 

Verslag aan den Kon ing , over de vereischten en inrigting van 

arbeiderswoningen, door eene commissie uit het Koninkli jk 

Inst i tuut van Ingenieurs. 

i)ver de uitkomsten, bij het gebruik van zinkwit verkregen. 

Herbouw der dubbele draaibrug over het groot Noordiu^llandsch 

kanaal te Alkmaar in 1853, door het lid P. J . 11. l layward. 

Nota over de haven van iMiddelharnis, aan de noordzijde van het 

eiland Overllakkee, door iiet lid J . (i. \V. Fijnje. 

Aanteekeninge]! omtrent proeven, welke in de jareli 185:^ en 1853 

in den artillerie-constructie-winkel te Soerabaia, met eenige op 

Java groeijende houtsoorten zijn genomen. 



I N H O U D 
DER 

UITTREKSELS UIT VREEMDE TIJDSCHRIFTEiX, 

VOOH DE LEÜEX VAN ÏIET 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN LNGENIEURS. 

Vcrvolj^ van liet Instituutsjaar 1H53—1854. 

i ;xiv. 
L X V . 

No^c iets over Ericsson's toestel. 

L X V I I I 

Anravilvijlen ten gebruike op glas en metaal, door 

Karl Ivannarsch. 

L X V l . Iets over de selieve bogen, naar aanleiding van eene 

memorie van den lieer Graell', door den heer de la 

(jonrnerie, Ingenieur der l^ruggen en Wegen. 

LXVJr. ^lededeelingen omtrent het roestoi van het ijzer in de 

bouwwerken, omtrent het onvoldoende van verwenen 

vernissen en de beveiligende kracht der kalksoorten 

en mortels, door Vicat, Oud-lnspecteur-Ueneraal der 

Bruggen en Wegen. 

J3eschrijving der in (Oostenrijk en Pruisscn gebruike-

lijke ijzeren ol' houten balk- en boogvormige dragers 

voor bruggen, kappen, enz., door Rudolf Schifkorn. 

(Vervolg en slot van bladz. 7(5). (PI. X X V i en X X V l l ) . 

fjcoctroijeerde masten en raas van ilobcrt Al^ Gavin. 

(Plaat X X V 1 1 1 , ligg. 1 en 2), 

IJzeren dak voor de Smithlield-markt, te Manchester, 

door F. l i . Wheeldoj), ijigenieur. (Plaat X X V I I I , 

ligg. 3 - 1 1 ) . 

L X X I . Over de verbetering van den algemeenen gezondheids-

toestand, door Southwood Sinith M. D. 

L X X T l , Bekleeding of bedekking van materialej), die aan de 

werking van zeewater zijn blootgesteld. 

LXX111 . Geoctroijeerde hydraulische pers van Dudgeon. (Plaat 

X X V T I l , fig. 12). 

I JXXIA ' . Spoorwegen \u Australië en dc koloin'en, door I lyde Clark. 

L X I X . 

L X X 

I 
» <u 

L X X V . Over de kosten van het elektrisch licht. (G. G. van 

der Hoeven). 

L X X V I . Draagbaar stoomwerktuig met ketels van Kennes, te 

Parijs. (G. G. van der Hoeven). (Plaat X X V l l I , 

figg. 13 en 14). 

L X X V i l . Verscheidenheden. 

I . 

I I . 

l i l . 
IV . 

V. 

V I . 

V U . 

V U L 

I X . 

X . 

Xf . 

XIT. 

X I I L 

Instituutsjaar 1854—1855. 

Toepassing van meteorologische waarnemingen. (Plaat 
l en 11). 

Verslag over het gebruik van het baggervlot voor het 

schoonmaken der kanaalpanden van den zijtak van 

het kanaal van Bourgondie naar de Yonne , door 

Tarbc, Ingenieur der Bruggen en Wegen. 

Uookvertering. (Plaat N I , ligg. 1 en 2). 

Geoctroijeerde ijzeren tunnels onder water, van Au-

guste Edward Loradoux Belford. (P!. 111, figg. 3 _ (3 ) . 

Schroef voor stoombouten van Scott. (Plaat I I I , 

7 en 8). 

Veiligheidstelegraaf voor draaibruggen en s])oorverzet-
tingen, van C. Kea, te Philadelphia. (Plaat 111, 
ligg. D—12). 

AVcegbrug ter berekening der belasting van de raderen 

van locomotieven, ieder op zich zelf, aan het Erfurter 

station van den Thiiringer spoorweg, door Th. Weis-

haupt. (Plaat H l , ligg. 13—15) . 

Loopbrug. (Plaat H l , iigg. IG—18) . 

Iets omtrent de middelen, die in Duitschland worden 

gebezigd, ten einde de spoorwegen voor ophooping van 

sneeuw te bewaren, of ze daarvan te bevrijden, door 

C. L. V. i\luntz. 

Toestel, bestemd, om brieven met eene gemiddelde 

snelheid van 100 mijlen in het uur te vervoeren, en 

botsingen op de spoorwegen te voorkomen. 

Over den vorm van het onderste gedeelte der palen, 

door Kossak, Ingenieur der Bruggen en Wegen. 

Uitkomsten van een onderzoek, betrcHei\de de ver-

nielende werking van het zeewater op de silicaten, 

die bij )netselwerken bekend zijn onder de namen van 

watermortels en pouzzolaankalk of cement, door Vicat. 

^lededcelingen omtrent de middelen om spoorstaven te 

bevestigen, volgeiis liet stelsel van Barberot, door 

X I V . 

Faivre, Conducteur der Bruggen en We:?en. f P l . I I I , 
% g . 19—21) . 

Elektro-magnetische graveermachine. (PI. IIT, firr. 22). 



- î 

- I? 

- îi 

40 

X V . Statistieke inededeelingen omtrent vuurtorens, door 

C. Habbage, Esq. 

X V I . Aanteekeningen, bijeenverzameld gedurende een vlugtig 

bezoek van eenige spoorwegen in üui tschland, door 

M . G . Boulange, ingenieur der Bruggen en Wegeu. 

X V I I . Memorie over den aard en den oorsprong van de aan-

slibbingen in den mond der stroomen, die zich in het 

Kanaal ontlasten, door den heer Marchai , Ingenieur 

der Bruggen en Wegen. 

X V I I I . ^Fededeeling omtrent den staat van behoud van vetten 

ka lk , van ijzer en van hout in oude l'undcringen, die 

zich altijd onder water bevinden, door^ l i nard , Oud-

Inspecteur der Bruggen en Wegen. 

X I X . Mededeelingen omtrent een werktuig, bestemd om 

beton in het water te storten, door Sesfjuières, Con-

ducteur der lïruggen en Wegen. 

X X . Nota omtrent de zaag, gebruikt om de koppen der 

funderingsj)alen van dc brug over de Rupel , te Boom, 

af te zagen. (Plaat I V , ügg. 1 — 7). 

X X I . Over spoorwegen. 

X X I I . Over de vervaardiging van telegraafkabels voor draden 

onder water, volgens eene mededeeling van de heeren 

Pelten en Ouil leaume, te Keulen. (IM. IV, lîg, 8.) 

Eenige mededeelingen over bliksemalleiders voor telc-

47 

xxru . 

X X I V . 

X X V . 

graailijuen. 

Mededeelingen omtrent een bckleeedsel ter bescherming 

van telegraafdraden. 

Geoctroijeerde wijze om bruggen te bouwen en te 

vervoeren van T. en S. Champion in de Vereenigde 

Staten. (PI IV , fig. 1).) 

X X V I . (jeoctroijeerde cilinder-water-meter van J . l lartin. (J. 

G. van (iendt Jr.) (PI. I V , lig. 10.) 

X X V I I . Over de scheve gewelven. — Opmerkingen over de 

vraagstukken, die in het geschrilt van den heer de 

la G(mrncrie zijn ter sprake gebragt door den heer 

(iraeir, Ingenieur der Bruggen en Wegen. (F. W . 

van Gendt JGz . B. L. K. I.) 

X X V l l l . IJzeren tolhuis met entrepot, bestemd voor Payta in 

Peru. (F. ^V. van Gendt JGz . B. L. K. 1.) (Pl. I V , 

liiru'. 11—17. ) 

X X I X 

X X X 

'OO 
Over de mortels, die aan dc werking van zeewater 

moeten blootgesteld worden, door Vicat. (G. G. van 

der Hoeven, L. K. 1.) 

Over het verstalen van staaf- en gegoten ijzer door 

middel van gegoten staal, door T. A^erdie. (G. G. 

van der Hoeven, H. K. I.) 

X X X I . Over eene toepassing van de eigenschappen der wig , 

voorgesteld door den heer M ino t to , ten einde het 

overbrengen der beweging in de werktuigen te ver-

beteren, door I I . llernessy, M . IL 1. A . , te Cork. 

Over de sterkte van locomotief-ketels en de oorzaken, 

die tot het springen dier ketels aanleiding geven, door 

Wi l l iam Faiibairn, F. II. S. (Pl. IV , üg. 18—21.) 

De schipdeur in het dok te Kayham in Devon, door 

W . Fairbairn, lid van de Inst. C. E. 

Over de drainage in Frankri jk, Engeland en Belgie. 

Strekhouten ter vervanging van dwarsliggers op den 

Nooider-spoorweg in Frankrijk. 

Over de middelen om onderaardschen brand te be-

strijden, door den heer Jot trand, Ingenieur der mijnen 

in Belgie. 

Over de mogelijkheid van het aanleggen van een onder-

zeeschen telegraaf tusschen l^ngeland en Amerika. 

Bewaring van ijzer. 

Over de wetgeving op de octrooijen. 

Stoomkanonneerbooten voor dc Britsche zeemagt. (J . 

G. van Gendt Jr.) 

X L I . Over den wederstand van waterkalk en cement tegen 

X L l l . 

X X X I 1 . 

X X X 111. 

X X X I V . 

X X X V . 

X X X V l . 

X X X V l l . 

X X X V 111. 

X X X I X . 

X L . 

door Malaguti en Duroeher. zeewater, _ 

Antwoord op de bedenkijigen van Vicat , over den 

wederstand van mortels, die aan de werking van het 

zeewater moeten worden blootgesteld, door Malaguti 

en Durocher. (G. G. van der Hoeven, L. K. 1.) 

X LI 11. Verscheidenheden. 

X L I V . Over de ontsteking van mijnovens door middel van 

de elektriciteit, door Th. du Moncel. (G. G. van der 

Hoeven, L. K. I.) 

X L V . (üeoctroijeerde verbeteriiigen van Cireen in stoomketels 

en fornuizen. (F. W . van Gendt J G z . , P». L. K. 1.) 

(Pl. V, ügg. 1 - 3 . ) 

X I A I. N"ota omtrent het gebruik van ceuient in metselwerk: 

Pont-anx-Doubks en Petit-Pont, te Parijs; door den 

heer V. Bornard. (Pl. V, ligg. 4-A).) 

X L V H . Werktu ig tot het vervnardigen van grof en iijn aarde-

werk, door d ' l luart dc Nolhomb. (F. W . van (Jendt 

J ( i z . , B. L K. 1.) (Pl. V I , ligg. 1—4.) 

X L V I I T . 

X L I X . 

L . 

L I . 

L I L 

L I 11. 

Koosterstaven door van Syckel. (Pl. VI , ügg. 5 en G.) 

Scheepstelegraaf door How. (Pl. V I , ügg. 7—9.) 

llemtoestel van Julien. 

Nieuwe toepassing van de steendrukkunst. 

Boormachine. 

Watergas. 
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h l V . Het ij/eren moiisterstooinschip. (J. G. van Geiidt Jun.) 

l iV, Over het bewaren van hout tegen bederf, (d. G. van 

Gendt Jun.) 

L V l . (ieoetroijeerde oscillerende machine van Davis en Ram-

say. (J. G. van Gendt Jiui.) (PI. V I , iigg. 10—15.) 

f iV i r . Geoctroijeerile verbeterde ankcjrs van Pinnii i . ( R W. 

van Gendt JCiz., H. L. K. I.) (PI. V I , iigg. K i—20 , ) 

L V l i r . (jeoctroijeerd rookverterend fornuis van Manlev. (F. 

\V. van 'Gendt JGz. ) (PI. V I , lig. 21.) 

lAX. De schipdeur voor de Keyhamdokken. (J. G. van 

Gendt Jun . 

L X . Het groot Gangeskanaal. (F. W . van Gendt J G z . , 

B. L. K. I.) 

LXT. Over beschadiging van telegraallijnen door den bliksem 

en over beveiligingsmiddelen daartegen , door dr. Luigi 

iVlagrini. (PI. V l , Ügg. 22—24. ) 

I J X I I . Zamenstelling der blikseinalleiders bij de oostenrijksche 

telegraallijnen. (PI. V I , iigg. 25—27. ) 

L X l l L Nota omtrent eene nieuwe wijze om formeelen uit 

bruggen en viaducts weg te nemen, door den heer 

Magdelaine. (PI. V I I , Iigg. 1—4.) 

L X I V . Beschrijving van een toestel tot het uittrekken van 

palen. (PI. V U , Iigg. 5—7. ) 

I JXV. Over zelfwerkende remtoestellen voor si)oortreiuen, 

door Martin lliener. (PI. V IL , Iigg. 8—11. ) 

L X V I . Verslag omtrent de proeven, genon^ien bij gelegenheid 

van het in ontvang nemen van den gegoten ijzeren 

viaduct over dci) Rhone , tusschen Tarascon en l>eau-

caire, vervaardigd ten dienst'3 van den s j )oorwcg,— 

alsmede omtrent de waarnenn'niren die u'ediend hebben 

om den invloed van de weersgesteldheid en de belas-

t ingen, zoowel dc voortdurende als de loevallige, op 

de bogen te bepnien; gevolgd door beschouwingen over 

dc wijze van wederstand en het gebruik van gegoten 

ijzer in groole openbare werken , door de lieeien Ooilof-

Meygret en Desplaccs. (PI. V l l I en IX . ' 
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V E l i O A D K I i r i M i 

VAX HET KOMNKhlJR INSTTTlJl/r VAN 1 \f JKXlRl; IIS, TJEUOV !)r/v 

IS m:T LOKAAT. VAN OK K()NlNrCf JJ KIl AK Al)i:311 E M'K J^FJ.FT, 

OP D I N G S D A G D E N S E P T E M H E I l 1 8 5 1 . 

1. 'Icgenwoordig: V. W . Conrad, president; Storm Bnysing , 

Star ing, Stenerwald, Jansen, Delprat en (3amp, leden van deii 

raad; de leden: IMeekrodo, ('ohen Stuart , \ V . i l . Conrad, 

Lobatto, van .Meurs, Michai'^lis, Overduyn, Piepers, Plemp, lleu-

ther , W . N . Rose, Schade van Wcstrum, Schmitz , CI. Simons, 

P^rouwcr Starck, A. J . I I . van der Toorn en J . van der Toorn; 

benevens de buitengewojic leden: (3. J . de Pruyn Kops en C. M. 

de Hruyii Kops. 

2. De notulen der vorige vergadering, van den 15" " Jun i j 

1851, worden gelezen en goedgekeurd. 

3. Sedert die vergadering zijn de volgende gescheiiken ont-

vangen : 

c .̂ Van den Minister van Pinncnhuulsche Zaken: 

1. ZeitschnfL dos dentsch-nstcrreicliiscken 'l^defjrapkcn'Vcreins. 

Jahrgang 1. Heft 5 n. 

2. VcrzaiiieliiKjstabel der waterhoofjteii lavfjs de Iwoen-Jiijn ^ 

Waal ^ Merwede, enz.: 

Idevi langs de Ned er-.tl ij n, Lek en Nieuwe Maas; 

Ldeni langs den (lelderschen IJssel: 

Idem langs de Buoen-Maas; 

over de maanden April en ^lei 1851-. 

h, A'an den Minister van Oorlog: 

1. Een exemplaar vnii clk der bladen Uillegont N'^. 2 t , .Ln-

sterdam 25 en 's Graoenkage 30 , van de groote topo-

grap/üse/ie kaart des rijks y op dc schaal van 1 : 50 000. 

2. J'Jene lijst van hoekv:erken ̂  brochures., enz.^ welke in de eerste 

zes maanden van dit jaar in dc bibliotheek vau het departement 

van (Oorlog zijn ojigcnomen 



I 

6'. Van (le commissie voor de internationale rui l ing van voor-

werpen van wetenschap en kuns t : 

1. de Krusenstern, Recueil de 7)iémoires h}/dro[jrap/tiqnes , 

2 vol. 

2. Carnot , Princi])es de Véquilibre et dit mouvement. 1803. 

3. Lagrange, Théorie des fonctions analytiques. 179(5. 

4. Leroy, Géométrie descriptive, 1834. 

5. Vallée, Géométrie descriptive, 1825. 

6. Arbesser, Constructions-Lehre. 1824. 

7. Berard, Statique des voûtes, 1810. 

8. l^oistard, Recueil d^expériences etc, sur la construction du 

pont de Nemours, 

9. l î o rgn i t . Machines (Tagriculture, 1819. 

10. Borgn i t , Machines iniitatives, 

11. Worgnit , Machines qui servent a confectionner les étoffes. 1820. 

12. l î o rgn i t , Machines diverses, 1819. 

13. l^orgni t . Machines usuelles ^Mécanique usuelle), 

14. Francoeur, Traité de mécanique, 1823. 

15. Gerard, Traité analytique des solides. 1798. 

1(L Lanz et 15etancourt, Composition des machines, 1819. 

17. Magn ie l , Traité de la poussée des terres. 1808. 

18. Oc Mezières, Force des bois. 1782. 

19. Prony, Recherches sur la poussée des terres. 1802. 

20. Prony, Mécanique analytique. 1815 , 2 vol. 

21. Doyen. Géométrie de Varpenteur, 1709. 

22. Fssai sur le nivellement, 1805. 

23. licfè-vre, Traité de Varpentarje. 182(), 2 vol. 

24. Jilcmoire snr un niveau à bulle (fair. 1824. 

25. Puissant , Traité de topographie. 1802. 

26. Aude , Nouvelles expériences sur la poussée des ter res. ^ 

1849. 

27. Andel le, Sur T essor a donner en France aux chemins de 

fer, Paris. 

28. B iueau , Rapport sur T emploi de la tourbe pour la fonte 

dans les forges (T[chaux [Landes). 1835. 

29. ]3ecquerel, Sur la variété de forme de chaux carbonatée, 

observée à Chnnery, Paris , 1819. 30. 13osc, Sur les cours d[eau du département de Var J)raguignan, 
1845. 

31. Chabrol de Vois in , Situation des travaux de canal de V Our cq 

en 181G. Par is , 1819. 

32. Col l ignon, Du concours des canaux et des chemt^is de fer 

et de Vachèvement du canal de la Marne au Rhin. Paris , 1845. 

33. Combes, Sur Vexploitation des mines des comtés de Corn-

wall et de Devon. Paris, 1834. 
34. Combes, Aërage de^ mines. Paris , 1 8 3 9 — 4 1 , 2 vol. 

35. Cordier, Sur la construction des routes^ des ponts snsi)endus 

etc. Lil le, 1823 , 2 vol. avec atlas. 

3G. Comte Daru , Sur le tracé des chemins de fer du Nord. 

Paris, 1844. 

37. Comte Da r u , Stir le tracé du cJiemin de fer de Paris à 

Chalons-sur-Saône. Par is , 1843. 

38 . Defontaine, Sur le projet d^un chemin de fer de Paris à 

Rouen ^ au Jlavre et a Dieppe. Par is , 1837. 

39 . Derontaine, Sur le projet (Tun chemin de fer de Paris a 

Orléans. 1837. 40. Delavau, Sur un projet de chemin de fer de Marseille a 

Lyon. Paris, 1835. 

41. Dujardin , Routine de Vétablissement des voutes. Paris , 1845. 

42 . Deschamps, Recherches sur les canaux et rivières. Par i s , 

1834. 

43. Deschamps, Mémoires sur divers travaux (Tutilitépublique , 

exécutés ou projetés tant en France que dans les Pays-Bas. 

44. Deschamps, Sur la canalisation des rivières et spécialement 

sur la partie du cours de la Garonneentre Toulouse et Bordeaux. 

45. A . Do i n , Sur le canal latéral à la (îaronne. Paris , 1835 . 

4G. Ducros, Sur les quantités dCeau qu exigent les canaux de 

navigation., suivi du rapport, fait par Mr. de Prony. Praireal 

an i X . 

47. Dufrenoy, Sur Vemploi de Vair chaud dans les mines à fer 

de VFcosse etc. Paris , 1834. 

48 . Duleau, Sur la résistance du fer forgé. Paris , 1820. 

49 . Du leau , Documens relatifs aux canaux. Par is , 1840. 

50. Ebelman, Sur la composition, et Vemploi des gazpjrovenant 

des opérations métallurgiques. Paris , 1843. 

51. El ie de Beaumont , Note relative à l'une des causes pré-

sumables des phétwniènes erratiques. 1837. 

52. François, Sur le gissement et le traitement des fers dans 

les Pyreuées. Paris , 1843 , avec atlas. 

53. Presnel, Sur un nouveau système d^éclairage des phares. 

Paris, 1822. 

54. Garelle, Projet d'un canal de jonction de VOcéan Atlan-

tique et de VOcéan ijacijique, à travers VIsthme de Panama. 

Paris, 1845. 

55. (lueryveau. De Tétat de fabric (d ion du fer et de V avenir 

des forges en France et snr le continent de T Europe. Par is , 1838. 

5G. Giun^nard, Snr la conduite des fournaux à air chaud. 

Paris , 1822. 

57. J . S. G . , Sur un niveau à bulle (fair et à lunettes de 

nouvelle construction. Paris, 1814. 

58. Kermaingaud , Sur le projet (Tun chemin de fer de Lyon 

à Marseille. Paris, 1837, 



Lulamic, Abaqiœ uu couipteur uuiuerseL Vm'is , 1 ^45 , avec 
un tableau sur carton. 

(>0. J^alanne, Tables nonvellcs your abréger divers calculs rela-
tifs aux yrojets de route. Paris, l<So8. 

(>1. Le Hrun, Traite yratique de Tart de bdtiren béton. Paris, 1843. 

Lecocq, Sur des expériences relatives à Vemploi de Fair 
chaud, dans les forges de Sernererie. Paris. 

fiS. Lefro} , Sur les fournea^ix fnmivores. Paris, 1833. 

04. Leplay, Sur la fabrication de V acier en Yorhshire. Paris, 1843. 

()5. Leplay, Description de t affinage par cristallisation. Paris, 
1837. 

<)(). Mallet, Notice historique sur le projet d?une distribution 
d'ean à domicile dans Paris. Paris, ISoO. 

07. Mallet , Sur le chemin de fer, établi suivant le système 
atmosphérique en Irlande. Paris, 1844. 

08. jM inarcl, Projet de canal et de chemin de fer pour le transport 
des pavés à J^aris. Paris, 1820. 

09. Minard , Cours de construction des ouvrages hjjdraïUiques 

des ports de mer. Paris, 1840, avec atlas. 

70. i\linard. Cours de construction des ouvrages qui établissent 

la navigation des rivières et des canaux. Paris, 1841, avec atlas. 

71. jMonier, J)e Vétat actuel de la navigation de la Seine entre 
Rouen et Paris. 1832. 

72. Mor in , IJxpérioices sur les roues hydrauliques. 

73. Sarelt, Sur les travaux publics, exéc2ilés depuis 1830. 
Paris, 1847. 

74. Poircl, Mémmre S2ir les travaux à la mer. Paris, 1841, 
2 vol. avec atlas. 

75. de Prony, Sur les ^nachines à vapeur établis à Paris au 
gros Caillou. Paris, 182(5. 

7 0 . P i 'US, Tables rélalives au tracé des courbes de raccordement. 
Angers, 184i). 

77. Polonceau, Sur t amélioration des chaussées en cailloutis 
des routes en terre. Paris, 1834. 

78. Polonceau, Pélilération du conseil de la compagnie des 

canaux, en réponse au mémoire publié par M. Polonceau, contre 

le canal de derivation de la rivière VOurcq. Paris, 1823. 

79. Sganzin, Programme ou résumé des leçons d^un cours de 

construction. Paris, 1840, 3 vol. 

80. llossel, Exposition du système d[éclairage des côtes de la 
France. Paris, 1825. 

81. l leibel, les tracés pjroposés pjour r embranchement rjui 

devra rattacher Grenoble à la ligne de Lijon à Avignon. Paris, 184(). 

82. Scliatteinnann, Sur le rouleau compresseur et sur son e7?i-

ploi pour affermir les empierremens neufs. Strasbourg, 1842. 

^o. Sauvage, Sur la suhstilulion dans les hauts fourneaux de 

bois en jjartie carbonisé, au charbon préparé en meule dans les 
forets. Paris, 1837. 

84. Preniery, Sur récoxdement de la vapeur. 

85. Teisscrenc, Sur les chemins de fer. Paris, 1843. 

80. Vicat , Sur le mortier à chaux hydratdique. Paris, 1823. 

87. Vicat , Sur les propriétés diverses que peuvent acqziérir les 

pierres à ciment et à chaux hydratdirpue. Paris, 1840. 

88. Vicat , Sur les pouzzoïdanes artificielles. Paris, 1840. 

89. Vicat , Rapport fait à Vacadémie des sciences, sur un ou-

vrage de ]M, A^icat, intitidé: Recherches expérimentales sur les 
chaux de co7istruction, etc. Paris, 1819. 

90. Vallce, Bu Rhme et du lac de Génève. Paris , 1843. 

91. Vallée, Exposé général des études faites pionr le tracé des 

chemins de fer de Paris, en Jlelgique et en Angleterre, et (VAn-

gleterre en Belgiqu.e, desservant au Nord de la France, Jhmlogne, 

Calais, Dunkerque, TÀlle et Valenciennes. Paris, 1837. 

92. Scliattenmann, Sur le cylindrage de chatcssées en empier-

remens. Paris, 1844. 

d. Van de llollandsche maatschappij van Wetenschappen, te 
Haarlem : 

Natuurkundige verhandelingen, tweede verzameling. 10^® deel. 
e. Van het Genootschap ter bevordering van natuurkundige 

wetenschajipcn, te Groningen: 

JJrie en vijftigste verslag van de ïoerkzaamheden cn den staat 
van het genootschap, over het jaar 1853. 

f . Van het Amsterdamsch departement der Nederlandsche maat-
schappij ter bevordering van nijverheid : 

Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid. reeks, deel, 

stuk. 

g. Van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst: 

1. Bomvkundige bijdragen. deel, stuk. 

2. AJ^beeldingen van de vleeschhal te Haarlem. 

h. Van de Vereeniging voor volksvlijt: 

Het vijfde nommer van het Tijdschrift der vereeniging. 

i . Van het lid G . A . de Geiis: 

Twee exemplaren der cdgemeene tafel van v:eerkundige waar-

nemingen , gedaan op den huize Zwanenburg, geditrcnde het jaar 1853. 

j . Van het lid J . Strootman : 

Beginselen der cijferkunst, 2^^ gedeelte, 3^» druk. 

k. Van het lid A . J . H . van der Toorn: 

1. i' er handeling over de verbetering der rivieren de Merwede 

en de Oude en Nicuv:e Maas, door J . van der Linden Govertzn. 
2. Instructie der geographische ingenieurs bij het depot generaal 

ran oorlog. 

3. Tnstructie wegens de invoering der ticndeelige teekenschalen. 

4. Conipte-rendu des chemins de\fer de Tétaf. (1837.) 

I 
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5. Kaart van de La^ideyi van Hensden en Alt/iena^ duurY, W . 

Conrad. 

l . Van het lid J . van der Toorn: 

1. Werktuig- e7i wiskundige verhandelingen van de Bataaf sehe 

maatsehappi] der wetenschappen te Haarlem^ hervattende onder-

scheidene verhandelingen den molenhomv enz. betreffende. 

i . J . Starnkart, Iets over het gro^idheginsel der virtuele 

snelheden^ toegepast op de beweging der v:ipbruggen. 

3. Derde verhandeling over de verbetering der ontlastinge van 

lïhijnlands boezchmater^ en het project der doorgraavinge nit het 

Wykernieir naa de Noordzee^ 

4. A . 1\ (joudriaan, Aanrnerhingen op de verhandeling van den 

heer C, L. Brünings^ over de onderscheidene theorien der water-

leidingen. 

5. I I . Aeneae, Verhandeling over de molemvieken in het alge-

meen en over die ^ zvelke eene schroefswijze gedaante hebben., in 

het bijzonder. 

C>. 11. Aeneae, Wiskundige beschouwing va?i een hellend water-

scheprad. 

4. Van den niinister van binnenlandschc zaken is een verslag 

ontvangen, wegens den toestand der liaven het Nieuwediep, door 

den inspecteur van der Ivun ingediend. 

13e jn^esident leöst den brief van den minister (zie Bijlage 1) eu 

het verslag van den inspecteur. De uitvoerige bijlagen zijn niet 

geschikt om te worden voorgelezen, doch verdienen ongetwijfeld 

openbaar te worden gemaakt. De raad zal behooren te overwegen 

hoedanig dit het best zal kunnen geschieden (1). 

De bundel stukken, waarvan de mededeeling tot het verslag 

van den inspecteur heeft aanleiding gegeven, zijn onlangs aan het 

lid Strootman toevertrouwd en deze heeft zich bereid verklaard , 

met behulp van die bronnen, eene geschiedenis en beschrijving 

der havenwerken van het Nieuwediep zamen te stellcji. 

5. De afdeeling Oostelijk Java heeft een verslag ingezonden 

wegens de uitkomsten van proeven met djatiehout, aan den con-

structiewinkel der artillerie, te Soerabaia, genomen (zie Bijlage 

I I eu I I I ) . 

(1) Deze stukken zijn opcenomeii in Uen eei>tc aflevering dav J'evhtndelimjei-i 
voor 1854 —lS5r>. 

Het lid Steaerwald geeft een overzigt van deze uitkomsten eu 

verklaart daarbij de mede door de afdeeling ingezonden procfstaven. 

De vergadering ontvangt deze mededeeling met belangstelling en 

de president bedankt den heer rapporteur voor dc genomen moeite, 

zullende thans door den raad behooren te worden onderzocht op 

welke wijs aan het verlangen der afdeeling, tot openbaarmaking 

dezer uitkomsten, zal kunnen worden voldaan (1). 

G. Het lid Krajenbrink heeft verzocht, dat de verkrijgbaar-

stelling van zijn werk over het bevloeijen van landerijen aan de leden 

mögt worden bekend gemaakt (zie Bijlage I V ) . 

7. Door de afdeeling Oostelijk Java zijn eenige exemplaren in-

gezonden vau dc notulen der vergaderingen van de afdeeling, in 

het jaar 1853 gehouden. Men besluit dit s tuk, als bijlage tot dc 

notulen der tegenwoordige vergadering, te doen afdrukken (zie 

Bijlage V) . 

8. De vereenigde hoofdcommissie voor de belangen dj3r neder-

landsche nijverheid bij de wereldtentoonstelling, in 1855 te Parijs 

te houden,' heeft eenige afdrukken aaiigeboden van de vertaalde 

reglementen, door de franschc regering vastgesteld. 

Daar deze stukkeu alom door de hoofdconnnissie verspreid en 

in de dagbladen aangekondigd z i jn , meent men voor het tegen-

woordige te kunnen volstaan, met de voorhandcne exemplaren ou-

der de aanwezige leden rond te deelcu. 

ü. De voorzitter deelt mede, dat de commissie, belast met het 

zamenstellen van een verslag over de inrigting van arbeiders-

woningen , hare taak heeft afgewerkt en nog slechts wacht op de 

gelegenheid tot eene laatste bijeenkomst, om haar eindverslag vast 

te kuinien stellen. Door beroepsbezigheden en afwezigheid vau 

leden der commissie heeft die gelegenheid tot nog toe ontbroken, 

eu daarenboven heeft de commissie het verlies van een der leden 

te betreuren. Er bestaat echter gegrond vooruitzigt, dat het ver-

slag nog voor de eerstvolgende vergadering zal gereed komen. 

Het lid G . Simons vraagt, op welke wijs het verslag der com-

(l) Zio He eerste aflevering <ler Ver/Knulrliuf/ot voor 1854 —1855. 



iiiissie zal worden aangenomen. Behoort dit door den raad van 

bstunr of door liet Inst i tuut te worden vastgesteld, en hoe zal 

men het daarna den Koning aanbieden? 

Nadat de secretaris, op uitnoodiging van den president, heeft 

voorgelezen wat over dit onderwerp in de vergadering van den 

November des vorigen jaars is verhandeld (1) , meent bet 

l id Storm Buys ing , dat dc vergadering alsnu den raad zoude 

kunnen magtigen, het verslag der commissie goed te keuren en het 

daarna den Kon ing aan te bieden. 

l ie t lid Simons is daarentegen van gevoelen, dat het beter 

houding zal liebben, zoo het rapport in dc vergadering van het 

Inst i tuut wordt uitgebragt en vastgesteld. 

1 let lid Lobatto merkt hierop aan, dat de brief van 's Konings 

secretaris uitdrukkeli jk zegt, dat Zijne Majesteit wenscht, door 

den raad of door eene conunissie uit de leden van het Inst i tuut 

te Avorden voorgelicht. Het schijnt alzoo regelmatig en in over-

eenstemming met het besluit der vergadering van den No-

vember j l . , wanneer nu ook dc commissie haar verslag tot den 

Kon ing rigt. Niels belet intusschen, dat te gelijkertijd een af-

schrift van het verslag in de vergadering van het Inst i tuut worde 

medegedeeld. 

Nadat ook de leden Simons en Storm Ikiysing zich met deze 

zienswijze hebben vereenigd, besluit de vergadering dienovereen-

komstig te handelen. 

10. J)c werkzaamheden w'orden voor eenige oogenblikken ge-

schorst, Avaarna de president liet l id Overduyn ui tnoodigt , te 

willen overgaan tot de toegezegde mededeeling wagens een nieuw 

werktuig tot het meten van de snelheid van schepen, lucht- en 

waterstroomen, enz. 

De voordragt van dit l i d , door de verklaring van eenige mo-

dellen en werktuigen opgehelderd, wordt met veel belangstelling 

door de leden gevolgd en geeft aanleiding tot eenige discussien, 

waaraan de leden J)elprat en Lobatto deel nemen. Dc president 

zegt den spreker, namens de vergadering, dank voor de mede-

deeling wegens een onderwerp, hetw^elk siiuls geruimen tijd dc 

belangstellende aandacht der leden had gewekt, l ie t lid Overduyn 

verklaart zich bereid het gesprokene op het papier te brengen en, 

als bijlage tot de notulen dezer vergadering, aaii den secretaris 

te doen toekomen (zie Bijlage V I ) . 

11 D e president leest het K o n i n k l i j k besluit van den J u l i ] 

(\) jVotulan ri4. I.lz. 

1854, n^ ( r l , houdende goedkeuring v a i i d e wijzigiiigen Jaatsteli jk 

in hel reglement van het Instituut gemaakt (zie Bijlage V i l ) . 

12 Daar eenige leden vroeg wenschen te vertrekken, stelt de 

president voor, van de orde at te wijken en thans over te gaan 

tot het ballotteren van nieuwe leden en het benoemen van een 

raadslid. Nadat daartoe besloten is , worden de leden Camp en 

van Meur.s uitgenoodigd, zich met het opnemen der stemmen te 

willen belasten. 

De uitslag der ballottage is , dat met algemeene stemmen zijn 
aangenomen : 

Tot gewone leden: 

W . W . van Doorninck, luitenant ingenieur, te Utrecht; 1 . A , 

l l o lm , ingenieur der klasse bij den waterstaat, in Oostindie; 

jhr. Ü. f . van Tets, lid der gedeputeerde staten van Noordhol-

l a n d , te lUoemendaal. 

Tot buitengewone leden: 

V . C. baron de Constant llebecque, kadet der genie, te Breda; 

T. G. van Kie l , opzigter bij de overijsselsche kanaalmaatschappij , 

te" Zwolle; J . E. N . baron Schimmelpenninck van derO i je , kadet 

der genie, te Breda: A. Schim van der LoeiV, kadet der genie, 

te Breda. 

13. De raad stelt voor, in de vergadering van den No-

vember aanstaande te ballotteren, als gewone leden: 

U . G. l'joumeester, luitenant der artillerie, in Oostindie; A . 

Nolthenius, eerste luitenant ingenieur, te 's llertogenbosch; G. 11. 

Schepers, tweede luitenant ingenieur, in Oostindie. 

Als buitengewone leden: 

J . F. van i\Iaanen, adspiront ingenieur surnumerair bij den 

waterstaat, te 'sGravenhage; I I . Overmars J r . , civiel ingenieur, 

te Amsterdam; A. T. Soril lon, civiel ingenieur, te Kotterdam; 

C. Craan Stork, civiel ingenieur, tc Amsterdam. 

14. Thans wordt overgegaan tot de benoeming van een lid van 

den raad, ter vervanging van het lid graaf van L i m b u r g S t i i um , 

hetwelk verklaard heeft te moeten bedanken voor de ter vergadering 

van Jun i j j l . op hem gevallen keuze. 

r>ij het 'o])enen der stembriefjes blijken de s t emmen te zijn ver-

deeld als volgt: 

dhr. J . AV. van Svpestcyn 13 stemmcJi. 

Dr . L, Overduyn . \ 

W . N . Rose . . . . 2 
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Alzoo is , met volstrekte meerclerlieid van stemmen, tot lid van 

den raad benoemd: 

Jhr . J . AY. van Sypesteyn. 

Daar dit lid niet ter vergadering aanwezig is , zal hem schriftelijk 

van zijne benoeming worden kennis gegeven. 

15. l i e t l id Jansen deelt eenige bijzonderheden mede w^egcns de 

twee lichttorens, welke onlangs op Schiermonnikoog gebouwd zijn 

en verklaart de afbeeldingen van die werken. 

O p de ui tnoodiging van den president neemt de spreker aan, 

een opstel over dit oudcrwerj), met verkleinde teekeningen, ten 

behoeve van het Instituut te leveren. 

IG. Door het lid A . J . I I . van der Toorn zijn boekenlijsten 

ingezonden, uitgegeven door de huizen D . Applcton & Co. en 

John Wi ley , te New York , (zie Bijlage V l l l ) . 

De secretaris doet opmerken, dat deze lijsten niet zeer geschikt 

zijn om daaruit opgaven te trekken voor de boekenlijsten, welke 

ten behoeve van de leden worden uitgegeven. Deze catalogussen be-

vatten namelijk niet de titels van al dc laatst uitgekomen werken, 

maar die van alle engelsche en amerikaanschc boeken, vvelke bij de 

twee genoemde boekhandelaren tc verkrijgen zijn. De redactie der 

boekenlijsten voor de leden heeft echter reeds getracht zich eene 

tc New Vork uitkomende bibliographie van hetgeen deamerikaansche 

pers oplevert, tc verschairen en vertrouwt daarin eerlang te zullen 

slagen. 

l iet l id A. J . I I . van der Toorn , ter vergadering tegenwoordig, 

stemt toe, dat de gemaakte aanmerking gegrond is , docli deelt 

tevens mede, dat dc boekhandelaar Frederik ^luller te Amsterdam 

heeft aangeboden, de amerikaaïische boekenlijsten over te drukken 

en daarvan kosteloos een voldoend aantal exemplaren voor de leden 

van het Inst i tuut te leveren. 

De i)resident zegt, dat van dit aanbod een dankbaar gebruik 

zal worden gemaakt en dat de raad zich gaarne belasten zal met 

de verzending dezer stukken. 

17. Ifet lid van der Kun heeft een prospectus ingezonden van 

het middel tegen den kelclstce]i, door I I . liciferscheidt te I luhrort 

vervaardigd en verkocht, en onder anderen bij den Aken-Maas-

trichtschen spoorweg, met goed gevolg, in gebruik. 

De president geeft een overzigt van den inhoud van het ]n-o-

spectus en vaiï de daarbij overgelegde getuigschriften (zie Bij-

lage I X ) . 

t 1 

1<S. Dc minister van binnenlandsche zaken heeft eene mededeeling 

ingezonden wegens in Drenthe genomen pioeven met zinkwit eu 

loodwit (zie Bijlage X ) . , i. • • i 

Daar het hicibij overgelegd verslag ongeschikt is om in de ver-

<rixdei'uv^ te worden voorgelezen, zal de raad onderzoeken op welke 

wijze het door den druk aau de leden kan worden bekend gemaakt. 

19. Yan het lid l layward is ontvangen dc beschrijving en af-

beeldinn- der onlangs vernieuwde dubbele draaiburg, over het Noord-

hollandsche kanaal, tc Alkmaar (zie Bijlage X i ) . De raad zal 

onderzoeken of een en ander in de Verhandelivfjeu of als bijlage 

tot de Notiden kan worden opgenomen. 

20. Ui t het 

bevordering van 

t programma van dc nedcrlandsche maatschappij ter 

an nijverheid, voor 1851:, worden de uitgeschreven 

prijsvragen medegedeeld, welke kunnen geacht worden tot .den 

werkkring van dc leden van het Ins t i tuu t te behooren, (zie Bij-

lage x n y 

21. Het l id Engelhardt heeft verklaard, bij zijn vertrek uit 

Oostindie in het denkbeeld te zijn geweest, dat dit vertrek van 

zelf zijne aftreding als lid ten gevolge had. H i j heeft zich voorts 

ongenegen betoond dc bijdrage voor het thans ingetreden jaar te 

voldoen en verlangt, met nadruk , niet meer als lid beschouwd te 

worden. 

Op het voorstel van den president, besluit dc vergadering den 

heer Engelhardt niet verder lastig te vallen en zijn naam op de 

lijst der leden door tc halen. 

22. Daar niets meer aan de orde is , bedankt de president de 

leden voor het bijwonen der vergadering, welke daarop door hem 

wordt gesloten. 

Yoorcrclezcn en goedgekeurd in de vergadering van D ingsdag , 

den 14deu November 185-1. 

F. AV. CONRAD, 

rresklent. 

STAKING , 

SeciciAvib 
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P.IJ L A G E I 
I M J L A G E II 

Ministerie van Binncn-

lanclsche Zaken. 

No. 130. 

3^° Afd. A. 's Gravenhage, den Augustus 1854. 

Waterstaat. 

]loor den heer inspecteur van den waterstaat van der Kun is 

m i j , bij nevensgevoegden brief medegedeeld, dat in uwe vergadering 

van den Jun i j 1853 de aandacht werd gevestigd op de vroegere 

cn tegenwoordige gesteldheid van de haven van het Nieuwetfiep. 

])e meening van wijlen den admiraal Ki jk w as, dat in de laatste 

jaren de stroomsnelheid en de diepte aldaar in het algemeen eenig-

zins waren verminderd en dat dit gebrek, bij toeneming, voorde 

groote scheepvaart noodlottig gevolg zou kunnen hebben. 

Ten einde met zekerheid tot het al of niet aanwezig zijn van 

dit gevaar te kunnen besluiten, deed de inspecteur van den water-

staat, zooveel mogelijk alle opnemingen ter zake dienstig verzamelen 

en daaruit een algemeen vergelijkend overzigt opmaken. 

JJientengevolge heeft de inspecteur mij gezonden de stukken, 

welke ik dc eer heb hiernevens te voegen. 

Volgens zijne beschouwing, op grond van het belangrijk verslag 

van den ingenieur van den waterstaat I layward, mag men gerustelijk 

aannemen, dat de toestand van de haven van het Nieuwediep vol-

strekt niet zoo ongunstig is als werd voorgesteld, dat vau jaar 

tot jaar met de meeste zorg de gesteldheid er van wordt onderzocht 

en het noodige gedaan om de gevorderde diepte tc behouden en dat 

derhalve ook voor het vervolg geen gegronde reden tot ongerust-

heid bestaai 

Door den inspecteur wordt voorgesteld, dat aan het verslag van 

den heer l layward cn de daartoe behoorende stukken openbaarheid 

worde gegeven , ten einde zich geene verkeerde denkbeelden omtrent 

deze zeehaven vestigen. 

Aangenaam zon het mij z i jn , zoo daaraan door den raad van 

bestuur gevolg werd gcgcveii. 

Gaarjie wenschte ik de s tukken , na gebruik , terug. 

De Minister van l>innenlandsclie Zaken. 

Namens den ]\linister, 

De Secretaris-Generaal, 

J . Sc i l l lÖO l r JU . 

Aan 

hel Kuiihiklyk hisdimU van iiufc-

mnirtt y qevisiif/fl ff Dvlf't. 

Koninkl i jk Inst i tuut 

van Ingciiieurs. Soerabaia, den December 1853. 
Aid. Oostelijk Java. 

N'>. (54/2, 

W i j hebben de eer u mede tc deelcn , dat door het iid van ])entzsch 

in onze vergadering van den 12'̂ ®" Ju l i j j l . is voorgedragen ge-

worden eene nota , handelende over genomen proeven ten aanzien 

van het draagvermogen van het djatiehout; 

dat dit stuk en dc bijlagen in handen zijn gesteld eener com-

missie, welke bij schrijven van den October als haar gevoelen 

bekend stelde, dat de genoemde bescheiden naar Nederland be-

hoorden te worden gezonden, met verzoek aan het Inst i tuut aldaar 

om die stukken door den druk bekend tc doen worden, en 

dat met wijziging in zoo verre van dat voorstel, in onze bijeen-

komst van den October is besloten geworden, om aan de 

verzending gevolg tc geven, het aan het Instituut overlateïule, 

evenwel, om met den arbeid van het l id voornoemd te handelen, 

zoo als het ins t i tuut zal vermeenen te behooren. 

Naar aanleiding hiervan hebben wij dc eer u hiernevens aan te 

bieden copien van alle de opgemelde stukken. 

Namens de afdeeling , 

Dc President, 

C. G. V. DENTZSCH. 

Aan 
den Raad van /JesiuH,\ 

De vSccretaris, 

11. DE BRUIJN. 

Afschrift. 

B I J L A G E l i l . 

Soerabaia, den September 1853. 

I n de vergadering van den 12^^" J^^lij werden ons in handen 

gesteld, de staande die bijeenkomst door het lid van Dentzsch 

voorgelezcnc aanteckeningcn, omtrent een aantal, in den artillerie 

constructicwinkel genomen proeven, ten aanzien van het draair-
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vermogen van liet djatiehout, met uitnoodiging ten opzigte van dat 

stuk te dienen van berigt , consideratien en advies, naar aanlei-

ding van het voorkomende bij het slot van artikel 32 der huis-

lioudeliike verordeningen en het bepaalde in de vergadering van 

den Apri l 1852. 

Voldoende aan dit te kennen gegeven verlangen, hebben wij de 

eer mede te deelen, dat naar het ons voorkomt, het boven om-

schreven stuk zich onderscheidt door eene zeer volletlige behandeling 

van het onderwerp, zoowel als door eene bijzonder goede redactie 

en voorts volkomen geschikt kan geacht worclen , om met de daarbij 

behoorcude teekening naar Nederland te worden verzonden, met 

verzoek aan het Instituut aldaar om dezen arbeid van het lid van 

Dentzsch door den druk bekend te doen worden. 

Naar aanleiding hiervan hebben wij de eer de afdeeling voor te 

stellen om dienovereenkomstig te beschikken en aan de bedoelde 

verzending gevolg te geven. 

De commissie benoemd in de vergadering 

van den Ju l i j 1853, 

{GeL) I I . BK D i i u i j x . 

[Gei,) I IOÜI ID.V V A X E v s t X G A . 

Voor copij conform, 

De Secretaris, 

I I . DK D U U I J N . 

Aan 
de Afdeelhv^ Oost cl (pc Java van 

het Konhifclfjlc JyislttuiU van Imjc-
nicurs, te Soerabaia, 

B I J L A G E I V . 

Tagalwaroelandcn, residentie Krawang (Java), 

den November 1853. 

Tk heb de eer aan den raad van bestuur mede te deelen, dat 

tha]is een voldoeiul getal exemplaren van het werkje, getiteld: 

(le rIrrigaimide son injluence sur ruïjricnUnre et de^s '/tioyens (Ty 

pourvoir enz., in 1852 te Batavia bij Lange & Com]). uitgegeven, 

naar Nederland zijn gezonden, in den boekhandel gebragt en ver-

krijgbaar zijn gesteld bij de Wed. 1). 11. van AVermeskerken . te 

Tiêl. 
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Mogt dc raad van bestuur termen vinden om deze mededeeling 

op te nemen in de Notulen der vergaderingen vari het I ns t i t uu t , 

ten einde de leden daarmede bekend worden, zoo zoude mij zulks 

zeer aangenaam zijn. 

Met de meeste hoogachting heb ik de eer te z i j n , 

U WEd.Gest r . Dw. Dienaar, 

J . A . K U A J E N B I I I X K . 

L . K . I . V. I . 

Aan den Raad van Bestuur van 

het Koninklijk Instituut van Inge-

nieurs ^ ie Delft, 

B I J L A G E V. 

KONINKr.IJK IXSTITUliT VAX IXfïEXlETJILS. APDEETJXO 

OOSTET.IJK JAVA. XOTULEX. 1853. 

Jierste vergadering 1853. 

Dingsdag den 13^«° lebruar i j ten huize van den lieer C. G . 
van Dentzsch. 

Van het bestuur zijn tegenwoordig de leden van Dentzsch, 

Uhlenbeck, Vreede en de B>ruijn: wijders de leden AVardenaar, 

van Lakerveld, Stipriaan en van Vollenhoven. 

De president opent de vergadering. 

Dc notulen der vorige bijeenkomst worden gelezen en "-oed-
gekeurd. 

Daarna wordt voorgelezen het verslag over de werkzaamheden 

der afdeeling in liet afgeloopen jaar 1852 , en door den penning--

meester ter tafel gebragt de rekening en verantwoording van ont-

vangsten en uitgaven gedurende dat" tijdperk. ° 

Beide stukken worden goedgekeurd, gevende dc president te 

kennen dat met de eerste overlandmailpost afschriften zullen wor-

den toegezonden aan het hoofdbestuur in Nederland. 

De president doet aan de leden mededeeling, dat het bestuur 

vermeend heeft, het lid de Perez bij deszelfs vertrek naar Batavia 

te moeten bedanken voor de welwillende medewerking, ten allen 

tijde aan den dag gelegd, om de afdeeling aan deszelfs doel te 

doen beantwoorden en inzonderheid ook voor de wijze, waarop 
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(lat lid dc oprigtii ig daarvan is bevorderlijk geweest, w^aarna wordt 

voorgelezen het ontvangen antwoord van den heer de Perez, het-

welk getuigt van voortdurende belangstelling in onze werkzaam-

heden en waarbij dc verzekering wordt gegeven van de instelling 

zooveel mogelijk van nut te zullen zijn. 

Alverder doet dc voorzitter der vergadering mededeeling van 

den inhoud van twee ingekomen missives van den raad van bestuur 

in Nederland, welke tot geene verdere discussie aanleiding geven. 

Het l id van Lakerveld vervolgens het woord gevraagd hebbende, 

leest een verslag voor omtrent verscheidene genomene proeven 

binnenshuis, zoowel met Torsters compositie als met Java asphalt, 

voor vloerbedekkingen, onder tc kennen gave voorts, dat nader 

zullen worden medegedeeld dc resultaten van genomen en nog te 

nemen proeven, met dezelfde stoilcn in de opene lucht en alzoo 

dit stuk zal worden vervolledigd. 

O p groote schaal genomen, verwekt de vermelding dezcv proeven 

dc belangstelling der afdeeling, dewijl deze onder de leiding van 

het lid Uhlcnbeck verrigte, werkzaamheden moeten doen geraken 

tot eene grondige kennis van het asphalteren in het algemeen, 

welke wegens gebrek aan andere geschikte en goedkoopc bevloe-

ringen van groot gewigt is voor eiken in deze gewesten geves-

tigden bouwmeester. 

N a de voorlezing van vermeld stuk worden door het lid vaji 

Lakerveld twee exemplaren vertoojid van de best geslaagde proe-

ven, hetwelk aanleiding geeft tot eenige ter zake betrekkelijke 

gedachten wisselingen onder de leden. 

Onder opmerking, dat dc leden van het bestuur van Dentzsch, 

Bennett en dc Perez, volgens de reglementaire bepalingen moeten 

aftreden, stelt dc president dc vergadering voor, om over te gaan 

tot de verkiezing van drie nieuwe leden. 

De leden van Dentzsch en Dennett worden met unanime stemmen 

herkozen, terwijl ter vervanging van het lid de Perez, het lid 

Wardenaar de meeste stemmen op zich vereenigt. 

Eindel i jk ^Yordt ter tafel gebragt oene voordragt van den heer 

Vos, onder-constructeur bij het marine-etablissement alhier, tot 

l id van het i ns t i t uu t , die met algemeene stemmen wordt aange-

nomen. 

Niets meer te verhandelen zijnde wordt dc vergadering gesloteju 

Aldus gelezci\ en goedgekeurd in de vergadering van den Iti^'''" 

April 1853. 

De Secretaris, De President, 

H . DK P>ia:IJN. O. IJ. VAN DENTZSCU. 
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T/veeffe ^yergadering LSoH. 

Dingsdag den Apr i l ten huize van den heer C. G . vaii 

Dentzsch. 

Van het bestuur zijn tegenwoordig de leden van Dentzsch, 

Uhlenbeck, Vreede en de lJruij?i. Wijders de leden St ipr iaan, van 

Lakerveld en van Krieken. 

De president opent de vergadering. 

De notulen der vorige bijeenkomst worden gelezen en goed-
gekeurd. 

Daarna wordt het onlangs benoemde lid van Krieken door den 

president verwelkomd, met de wensch dat deszelfs benoeming zoowel 

liemzelven als de instelling waartoe hij thans behoort, ten meesten 

nutte strekken moge. 

A l verder doet de voorzitter der vergadering mededeeling, dat 

het lid de Hruijn bij geleide brief dd. 12 jMaart JL de afdeeling 

heeft aangeboden een uittreksel uit eene door hem aan het gouver-

nement van Nederlandsch Indië gerigte memorie over het algemeen 

gebruik van ijzeren schroefpalen en meeringen in deze gewesten. 

De beide stukken voorgelezen zi jnde, wordt er op voorstel van 

den president besloten, afschrift derzelvc naar Nederland te ver-

zenden. 

Het voorgelezene geeft voorts aanleiding tot eenige ter zake be-

trekkelijke discussien, wordende voornamelijk door de leden hun 

leedwezen te kennen gegeven, dat door het lid Dennett aan de 

afdeeling geene mededeeling is gedaan, van het nemen eener proeve 

met vier, in de fabriek voor de marine, het stoomwezen en de 

nijverheid, vervaardigde ijzeren schroefj)alen, gesteld onder de fun-

dering eener kraan tusschen genoemd etablissement en de Kaliemaas 

onder toezigt van dat lid opgerigt. 

I n verband hiermede wordt er besloten het lid Dennett te ver-

zoeken, de details daarvan wel te willen bekend maken, dan wel 

de gehoudene aanteekeningen bij het inschroeven der palen, als 

aiulerzins, ter inzage aan de afdeeling te willen afstaan. 

l ier lid de Druijn vervolgens het woord gevraagd hebbende, 

leest eene nota voor, over de constructie eener houtsleephelling op 

het nieuw^ in aanbouw zijnde maritime établissement alhier, oi)ge-

helderd door eene teekening en bij welk werk wederom eene toe-

passing is gemaakt van het door de leden van Dentzsch en Werner 

Smith gevonden hydraulisch cement. 

Door genoemd lid wordt daarna der afdeeling ter bezigtigin<^ 
en onderzoek aangeboden een monster van de rollaag, waarmede de 
hellinj^ 

doelde specie. 

Dcrzelvor bijzondere goede versteeni?]g wekt de belangstelling der 

' - ^ 

is gedekt en welke is gemetseld ^^eworden in bovenbe-
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leden op, als getuigende op n i e u w van de deugdzaamheid en bruik-

baarheid van het cement. 

Op voorstel van den p r e s i d en t wordt besloten copiën der stukken 

te zenden narir Nederland, als eei\ vervolg op het verslag over de 

betonstorting beneden aan de kamuur voor den ketelbok op het 

maritieme etablissement voornoemd. 

Daarna worden door den president ter bezigtiging aangeboden , 

twee soorten van vernis tc zamengesteld door het lid AVardenaar, 

die door ongesteldheid is verhinderd geworden, de vergadering bij 

te wonen, zijnde van deze stol" het hoofdbestanddeel, de hier in 

den handel voorkomende zoogenaanulo mieujak kajoe. 

De beide monsters uitgestreken zijnde op een blad wit papier, 

worden door de leden met aandacht bescliouwd, inzonderheid de 

eerste soort, uitmuntende door dérzelver blankheid, wordende er 

besloten de beide vernissen ecnigen tijd bloot te stellen aan den 

invloed van het licht en de lucht , ten einde de graad van blij-

vende kleurloosheid te kunnen bcoordeelen. 

De president verzoekt het lid dc Hruijn zich daarmede te willen 

belasten en in de volgende vergadering van zijne bevinding mede-

deeling te doen. 

Het lid Uhlenbeck het woord gevraagd hebbende, merkt op , 

hoe tot ongerief strekt, het algemeen gemis van exemplaren van 

het reglement voor het koninkli jk instituut van ingenieurs en van 

verordeningen vastgestehl in de vergadering van 12 .hnuj 1819. 

De andere leden het gevoelen van het lid Uhlenbeck deelende, 

zoo wordt er besloten, deswege in correspondentie te treden met 

den raad van bestuur in Nederland en daarbij tc verzockei\ ecu 

dertigtal exemplaren van ieder der genoemde stukken te willen 

overzenden. Eindelijk worden ter tafel gebragt, dc voordragten van de heeren 

J . G.'r>eijerinck, ingenieur kl. van den waterstaat tc 8a-

marang cn M. S. du Pui luitenant der artillerie alhier, tot 

leden van het Inst i tuut , die met algcmeene stemmen worden aan-

genomen. 
Niets meer te verhandelen zijnde wordt dc vergadering gesloten. 

Aldus gelezen eu goedgekeurd in de vergadering van Dingsdag 

den 12^«" Ju l i j 1853, 

De Secretaris, 

H . DE Hrui.IN. 

De President, 

( ; . G . VAN I )RNT/S (H 

Derde oergadering 1853. 

Dingsdag den Jul i j ten huize van den heer C. G . van 

Dentzsch. 

Tegenwoordig, de gedelegeerde van den raad van bestuur, de 

heer de Vanyes van Brakell, de leden van het bestuur der afdeeling 

van Dentzsch , Uhlenbeck, V reede t-n de Druijn , zoo mede de leden 

van Stipriaan Luiscius, van Lakerveld, Koorda van Esyinga, van Vol-

lenhoven en de Hosson. 

De president opent de vergadering. 

De notulen der vorige bijeenkomst worden gelezen eu goed-

gekeurd. 

De president verwelkomt het nieuw benoemde lid de Bosson, 

die voor het eerst de vergadering bijwoont met den wensch, dat 

zijne toetreding en voor het Instituut en voor liemzelveu nutt ig 

moge zijn. 

Al verder doet de voorzitter de vergadering mededeeling van 

eenige ingekomen brieven, welke, alle voor notilicatic aangenomen 

zijnde, tot geene verdere discussie aanleiding geven. 

l iet lid van Dentzsch daariui het woord gevraagd hebbende, 

leest eene memorie, omtrent j)roeven welke in 1852 en 1853 in 

den artillerie-constructicwinkcl zijn genomen, ten aanzien van het 

draagvermogen van het djatiehout, onder overlegging eener teeke-

ning van den toestel, welke tot het nemen dier ])roeven heeft gediend. 

l iet voorgelezene geeft aanleiding tot eenige gedachtenwisseling 

onder de leden, wordeiule door het lid de Bruijn voorgesteld, om 

afschriften der stukken te zenden naar Nederland. 

D i t voorstel vindt geen bijval, op grond van het bepaalde bij 

het slot van artikel 32 der huishoudelijke verordeningen en dewijl, 

zoo het daarbij bedoelde advies der te benoemen commissie van 

beoordeeling, gunstig uitvalt, het voorgelezene daardoor eene groo-

tere w^ îarde zal bekomen. 

Dc vergadering overgegaan zijiule tot eene stemming, ten aan-

zien van de leden die deze commissie zullen uitmaken ^ zoo worden 

daartoe verkozen de leden lloorda van Eysinga en de Bru i jn , aan 

wie dientengevolge de beoordeeling van het stuk wordt ojjgedragcn. 

l ie t laatstgenoemde lid het woord gevraagd hebbende, doet de 

vergadering mededeeling dat door den opziener der klasse van 

den waterstaat en 'slands gebouwen P. J . Dumoul in , een"' in de 

zamenstelling zeer eenvoudigen en bruikbaren mastiek is gevonden, 

voor zamenvoeging van hardsteen. 

Na eene nota van gemelden waterstaats-ambtenaar daarover te 

hebben voorgelezen, worden door het lid voori\oemd, vertoond drie 

staafjes waarvan een van escozijnsche steen, een van mastiek en 

een van twee door deze stof in de lengte aan elkander verbonden 
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stukken genoemden steen, met voorstel om staande de bijeenkomst 

over te gaan tot bet nemen eener verbrekingsproef ten einde over 

de vastheid van den mastiek en deszelfs verbindingsvermogen al dade-

li jk een oordeel te kunnen vellen. 

Aan dit voorstel gevolg gegeven zijnde met denzelfden toestel 

als bij de verbrekingsproeven van het cement van Goenongsaharie 

werd gebezigd, bleek het dat de cerstgcnoejude staaf bij eene be-

lasting in het middeii van 50 nederl. poinlen niet werd verbroken; 

dat de tweede staaf eene belasting van 30 nederl. ))onden verdroeg 

doch bij 40 ponden bezweek , en eindelijk dat de derde staaf doorbrak 

bij eene belasting van i) pondcji , na een gewigt van 8 ponden tc 

hebben gedragen. 

O p voorstel van den president wordt er besloten, het lid de 

Jk-uijn tc verzoeken om te dier zake eenige naauwkeuriger proeven 

te nemen en alzoo liet voorgelezen stuk te vervolledigen. 

l i e t l id l loorda merkt op , hoe 'wenschelijk het zonde zijn , dat 

de voorzitter hiertoe medewerkte, welk gevoelen algemeen door de 

leden wordt gedeeld en waartoe het lid van Denlzscli zich dan 

ook geheel bereid verklaart. 

l i e t lid l ioorda stelt vervolgens voov , om den opziener Dumoul in 

te bedanken voor zijne mededeeling, met hetwelk alle de leden 

zich gereedelijk verecnigen en waartoe derhalve wordt besloten. 

l i e t lid de Brui jn doet daarna verslag van zijne bevinding 

omtrent de door liet lid Wardenaar zamengestelde en,in.de\orige 

bijeenkomst verhandelde vernissen. De uitslag daarvan is, dat 

inzonderheid het monster n^. 1 aan alle de vcreischten van eene 

superieure vernissoort voldoet, imar aanleiding waarvan wordt be-

sloten, ook monsters van die stollen aan het Inst i tuut in Neder-

land te zenden. 

Het lid ]3ennett doet voorts de vergadering mededeeling, van 

eene in een engelsch maandwerk voorkomende aanteekening, om-

trent eene nieuwe wijze van palen in den grond te heijen, door 

middel van een stuk geschut met eenen doo r buskruid in beweging 

gebragtoi zuiger. 

Op verzoek" vau den president zal g e n o e m d lid eene hollandsche 

vertaling daarvan aan de afdeeling doen toekomen. 

Daarna worden ter tafel gebragt t!e voordragten van de heeren 

P. Melvi l l van Carnbce, T. J . Ü . Gevers en H. A. de Quay , tot 

leden van het I n s t i t uu t , die met algemecne stemmen worden aan-

genomen. 

l i e t lid Uhlenbeck gevraagd hebbende om te mogen spreken, 

neemt met eenige hartelijke woorden afscheid van de leden , wegens 

deszelfs overplaatsing eil ten gevolge daarvan ophanden zijnde 

vertrek naar Batavia, onder betuiging zijner voortdurende belang-

stelling in den bloei dei afdeeliiïgen ,"onder tc keimen gave van den 

wensch om lid daarvan te blijven. 
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D i t wordt door den voorzitter beantwoord, met de verzekering, 

dat door elk der leden een diep leedwezen over dit vertrek wordt 

n-evoeld, hetwelk alleen wordt verzacht door de gedachte aan de 

schoone en eervolle betrekking, welke genoemd lid gaat bekleeden 

en waarin hem de meeste satisfactie wordt toegewenscht. 

Ook het lid lloorda het woord gevraagd hebbende, r igt eene 

korte doch treilende toespraak tot het lid Uhlenbeck, eindigende 

het afscheid aan dat lid met eenen welgemeenden handdruk van 

al de leden. 

Het door het lid Uhlenbeck te kennen gegeven verlangen, om 

lid van de afdeeling te bli jven, doet de opmerking ontstaan, dat 

aan al de leden van het Instituut in indie bij circulaire kennis is 

gegeven van de oprigt ing, doch dat niet een derzelve zich bepaald 

heeft verklaard, ten aanzien van het verlangen om als lid der af-

deeling te worden beschouwd. 

Tc uien opzigte wordt er besloten, eene circulaire te rigten aan 

de bedoelde leden van het Ins t i tuu t , o nde r opmerking dat zoodanig 

schrijven niet behoeft te worden gezonden aan hen, die door 

tusschenkomst der afdeeling zijn benoemd geworden, op grond 

waarvan zij de facto als leden dier genoemde vereeniging zijn aan 

te merken. 

Eindel i jk brengt de voorzitter ook namens de leden aan den 

gedelegeerde van den raad van bestuur, dank toe voor het bij-

wonen der vergadering, als getin'gende van deszelfs belaïigstelling 

in de werkzaamheden der afdeeling, hetwelk door den gedelegeerde 

wordt beantwoord, met de verzekering van zoo veel hem mogelijk 

zal zijn , tot de voortdurende bloei onzer inr igt ing te willen mede-

werken. 
Niets meer te verhandelen zi jnde, w o r d t de vergadering gesloten. 

Aldus gelezen en goedgekeurd in de vergadering van den 

October 1853. 

D e Secretaris, 

H . DE BRUIJN. 

D e President, 

C. G. VAN DENTZSCH 

luierde verrjadenng 1853. 

Dini^sdai? den October ten huize van den heer C. G. van 
O O 

Dentzsch. 

V a n het bestuur zijn tegenwoordig de leden van Dentzsch, 

Yreede, Wardenaar en de Bru i j n , voorts de leden l loorda van 

Eys inga , van Lakerveld en de Bosson. 

Dc president opent de vergadering. 

j 
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De jiotuicji der vorige bijeenkomst worden gelezen en goed-
gekeurd. 

De president doet de vergadering opmerken, dat bij nader in-

zien het afzenden der in de vorige notulen bedoelde circulaire 

geheel onnoodig kan worden geacht, dewijl de pcrsoijc}), aan wie 

dat stuk zoude worden gerigt, door tusschenkomst van de afdee-

l ing hunne boekwerken ontvangen en aan de kas der afdeeling 

contributie betalen, eene omstandigheid, welke bij de ter zake 

betrekkelijke discussie over het hoofd is gezien geworden. Op 

voorstel van den ])resident wordt er dan ook besloten aan de ver-

dere verzending der kwcstieuse circulaire geen gevolg tc geven. 

l ie t lid Roorda het woord gevraagd hebbende, geeft kennis 

van de aankomst te dezer ])laatse van "de leden van het instituut 

Ermeling en Pfeiiler. Aan genoejnd lid wordt oi)gedragen beide 

heeren jnede te deelen, dat zij zich onmiddellijk als leden der 

afdeeling kunnen beschouwen, zoodra zij slechts het verlangen te 

kennen geven, om als zoodanig te worden o])genomen. 

Daarna doet de voorzitter de vergadering mededeeling van eenige 

ingekomen stukken, als: 

1. van eene missive vïin het lid Wardenaar, aanbiedende twee 
monsters der aan dc leden bekende vernissoorten, om naar Neder-
land te worden gezonden ; 

2. van eene missive van den kolonel directeur der genie, ver-

zoekende daarbij mededeeling van de uitkomsten der door het lid 

van Dentzsch genomene proeven omtrent het draagvermogen van 

liet (Ijatieh.out, om daaraan te toetsen de afmetingen van eenige 

doorgezakte steekwnlfbalken tc Ngawi ; 

3. van eene n:)issive van dc leden lloorda en de Pruijn , staande 

de vergadering van 12 Ju l i j j l . in commissie gesteld, 'ter beoor-

deeling van de aanteekeningen omtrent de in het sub 2 vermelde 

schrijven bedoelde ])roeven ; 

4. van eene missive mat bijbelioorende nota en tableau van de 

leden van Dentzsch en dc Pru i j n , betrekkelijk den mastiek van 

den heer Diunoul in , strekkende in voldoening aan de hen opge-

legde taak, om eeïiige jn'oeviMi te nemen, omtrent den zamenhang 

van genoennle stof en de uitkomsten daarvan aan de vergadering 

mede le deelen; en 

5. van eene missive van den ingenieur van Haak, daarbij aan-

biedende /.ijne beoordeelingen van de door het lid van Lakerveld 

voorgelezene stukken in dc vergaderinge]i van 10 Pebruarij en 12 

Jul i j LS52, over den werkkring van den ingenieur en over het 

steenfabriekaat in deze gewesten. 

Dc onder n"̂ . 1 vermelde missive wordt voor notificatie aange-

nomen en het lid Wardenaar bedankt voor de toezendiiur der beide O 
monsters vernis. Ten aanzien aan het sub 2 bedoelde schrijven 

geeft de voorzitter tc kennci\, dat om den kolonel directeur der 

genie niet te lang op antwoord tc doen wachten, de door dien 

hoofdoflicier verlangde njcdedeelijig is gedaan, zonder vooraf des-

zelfs verzoek in de vergadering ter tafel te brengen, welke handel-

wijze eenparig wordt goedgekeurd. Het lid Roorda merkt op, dat 

het wenschelijk zoude zijn om dc bijzonderhedeii van de door 

den kolonel voornoemd bedoelde doorbuiging ook hier te kennen, 

ten einde ook door de afdeeling die omstandigheid aan de ver-

kregene uitkomsten koude worden getoetst. Dienovereenkomstig 

wordt besloten, met den kolonel directeur der genie ter zake in 

correspondentie te treden. 

Wat aangaat het bij de sub 3 vermelde missive gedane voorstel 

van de leden Koorda en de Pru i jn , om de aanteekeningen der 

vaak bedoelde j)roeven over het draagvermogen van het djatiehout 

van het lid van Dentzsch, naar Nederland te zenden, met ver-

zoek aan het instituut aldaar, om dat stuk door den druk be-

kend te doen worden, zoo komt men met wijziging in zoo verre 

van dat voorstel tot het besluit, om aan de verzending gevolg 

te geven, doch met vrijlating aan het instituut voornoemd, om 

met die aanteekeningen te handelen zoo als hetzelve in het belang 

der wetenschap zal vermecnen tc beliooren. 

'i'en opzigte van het voorstel der leden van Dentzsch en de 

l^ruijn, voorkomende in de onder n®. 4 vermelde missive om de 

stukken betrekkelijk den mastiek van den heer Dumoulin in rond-

lezing te doen gaan bij de leden, ten einde het gehouden onder-

zoek niet hunne opmerkingen te verrijken, wordt besloten in de 

eerste })laats om aan de voorgestelde circulatie gevolg te geven, 

en in de tweede ))laats om het bestuur te autorisereii, om, waan-

neer geene aanmerkingen van de leden op de stukken mogten 

vallen, dezelve naar Nederland te verzenden, doch in C3n tegen-

overgesteld geval, in de eerstvolgende vergadering v/eder ter tafel 

te brengen. 

Het lid van Baak, ter beoordeeling van de sub 5 aangehaalde 

stukken, voor het eerste met het lid Egter van Wissekerke en 

voor het tweede met het lid Wardenaar gecommitteerd, doch door 

deszelfs verblijf te Alelierip, zoowel als door de afwezigheid van 

het lid Egter niet in de gelegenheid geweest zi jnde, om met zijne 

mede-connnissarissen te raadplegen, zoo geeft de wijze vau han-

delen te volgen om tot eene collective beoordeeling te geraken, 

aanleiding tot eenige gedachten wisselingen onder de leden, waarna 

men tot het besluit komt om de stukken van het lid van Lakerveld 

respectievelijk te zenden aan de leden Egter van AVissekerke cn 

ardenaar, derzelver ter zake betrekkelijk gevoelen in le wiinien 

en daarna huinie beoordeclingen in handen te stellen van het l id 

van Ikiak, en die van laatstgenoemd lid te geven aan zijne mede-

gecommitteerden, indien er verschil van gevoelen bestaat, om zoo 

doende ecnc collective recentie zoo veel doenlijk te naderen. 
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wordt ter tafel gebragt de voordra<'t lol gewoon lid 
van het inst i tuut van den heer P. Vreede B i k , die jnefc al-e-
meene stemmen wordt aangenomen. 

Niets meer te verhandelen zijnde wordt de vergadering gesloten. 
AI/-I11C 1 ' t 1 H ^ -V-

I.} 

den December 1853. 

De Secretaris, 

H . DE B K U I J X . 

D e Pres iden t , 

C . G . VAN DENTZSCH 

Vijfde vergadcrivg 1853, 

J3ingsdag den 13^«" December ten huize van den heer C. G . 
van Dentzsch. 

Van liet bestuur zijn tegenwoordig de leden van Dentzsch. 
Wardenaar en de .Bruijn; voorts de leden van Lakerveld en van 
Vollenhoven. 

Dc president opent de vergadering. 

De notulen der vorige bijeenkomst worden gelezen en goed-
gekeurd. 

A^oorts worden ter tafel gebragt de ingekomen stukken, als: 

I«». De beoordeeling van het lid Wardenaar van liet stuk van 

den heer van Lakerveld, handelende over het steenfabricaat; 

eene missive van den raad van bestuur, ten geleide strek-

kende van een dertigtal exemplaren van het reglement van het 

instituut in Nederland en de daarbij behoorende nadere verorde-

ningen ; 

3®. eene missive van den ingenieur Brocx, houdende bezwaren 

tegen de late toezending van het programma eener prijsvraag voor 

het vereenigen van het f J met de Noordzee door een kanaal en 

de daardoor ontstane oinnogelijkheid voor de ingeiïieurs in Ind ie , 

om mede te d ingen , met verzoek eindelijk het instituut in Neder-

land hierop attent te maken. 

Ten aanzien van het sub X ^ 1 vermelde stuk geeft de president 

te kennen, dat met hetzelve en de andere ter zake betrekkelijke 

stukken zal worden gehandeld overeenkomstig het bepaalde in de 

vierde vergadering van het jaar 1852 en bij art. 32 van het huis-

houdelijk reglement der afdeeling. 

Het sub 2 bedoeld schrijven vercischt geene verdere bchandelin*^ 

e]i wordt er besloten de leden der afdeeling in Ind ie te voorzien 

van de daarbjj gezonden gedrukten. 

Ten oi>zigte van de sub 3 omschreven missive wordt er be-

sloten afschrift daarvan te zenden aan het instituut in N"ederland, 

met verzoek bij voorkomende gelegenlieid op het daarbij voor-

kome))flc te willen letten. 

Aldus gelezen en goedgekeurd in de vergadedng van°])in-sdaff \ 

Verder doet de voorzitter de vergadering mededeeling, dat dc 

stukken betrekkelijk den mastiek van den heer Dumou l i n , inge-

volge het beslotene in de vorige bi jeenkomst, bij de leden in 

rondlezing zijn geweest, dat daarop geene aanmerkingen zijn ge-

vallen en alzoo aan de verzending naar Nederland zal gevolg-

worden gegeven. 

Niemand der leden het woord gevraagd hebbende, wordt ter 

tafel gebragt de voordragt tot gewoon lid van den architect 

I . B . Drossaers, die met algemeene stemmen wordt aangenomen. 

Niets meer te verhandelen zijnde wordt de vergadering gesloten. 

Aldus gelezen en goedgekeurd in de vergadering van den 

Pebruarij 1854. 

De Secretaris, 

H . DE B R U I J N . 

De President, 

C. G . VAN DENTZSCH 

Bijlage \'l zal bij een volgende bundel worden gevoegd. 

B I J L A G E V I I . 

Afschrift. 

22 J ul ij LS54. 

N°. t>2. 

WLJ W I L L E M I I I , B1.T DE GUATIE GODS , 

KONING DER NEDERLANDEN , PUINS VAN 

ORANJE-NASSAU, GRÜÜT-NERTÜÜ VAN L.UXEM-

BURG, ENZ., EN/. , ENZ, 

O p de voordragt van Cjnzen Minister van Binnenlandsehe Zaken 

van den Ju l i j 1854 , n®. 137 , afdeeling, betrellende een 

adres van den l iaad van Bestuur van het Kon ink l i jk Inst i tuut van 

Ingenieurs-, 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Goed te keuren de wi jz ig ingen, welke in de vergadering van 

genoemd Inst i tuut van den Jun i j j l . zijn gemaakt, in de 

artikelen 7 , 9 , 2 2 , 23 , 30 en 40 van het l leglement, dat voor 

die instelling werd bekrachtigd bij Ons besluit van den ll'^«*" 

September 1849 , n^ 77. 
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Oir/e Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uit-
voering van dit besluit. 

Het Loo den Ju l i j 1854. 

{geteekend) W I L L E M . 

De Minister van ]3innenlandsche Zaken, 

{geCeekeud) VAN REENEN. 

Accordeert met het or ig i t ice l , 

He Secretariij-Generaal bij het Min is ter ie 

van B innen l andsche Z a k e n , 

[geteakend) J . SC I IKÖÜEU . 

Voor eenslu idend aft^chrift, 

De Secrelar is-( ieneraal , 

•L SCHKÖDEH . 

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

Amsterdam 6 September 1854. 

Hiernevens neem ik de vrijheid U l IoogEdelüestr . toe te zenden: 

tAvee boekenlijsten van de uitgevers L). Ai)pleton & C". en elohn 

\\ilev, te New Vork, bevattende de werken, die op het vak en 

de wetenschap van den ingenieur betrekking hebben. 

Hel komt jn i j , onder verbetering, voor, dat de geregelde opgave 

der nieuw verschenen amerikaanschc werken, in de Lijsten voor de 

leden van het koninkl i jk Instituut van ingenieurs, voortaan uit de 

volgende nommers der hierncvensgaande catalogussen kunnen ge-

trokken worden. 

De boekhandelaar Erederik Aluller alhier, van wien ik de lijsten 

ontvangen lieb, is thans in geregelde correspondentie met New Vork 

en de bestellingen op niet voorhanden zaken worden zoo spoedi"-

uitgevoerd als de afstand het toelaat. ® 

De dollar wordt berekend tegen f 3.00. 

I n de veronderstelling dat deze mededeeling w^elligt eenig nut 
of gemak kan aanbrengen, heb ik de eer met de meeste hoogachting 
te z i jn , 

HoogEdeKJcstr. Heer, 

U H E.G. Dicnstw, Dienaar, 

A . J . 11. VAN D E R T O O R N . 

. , L. K, Inst. l. 
J)ün Iieere J'rcsidoit van het KoniukUjk 

htslhuul mu Iwjonmrs, 

•27 

B I J L A G E I X . 

.STEE NSN RITUS. 

Door de onder den naam van sleensinritus in den handel ge-

bragte vloeistof wordt, volgens hetgeen in het door den fabrikant 

11. Reiferscheidt, te I l uhror t , verspreide prospectus wordt opge-

geven , het aanzetten en verharden der ketelsteen in nieuwe 

stoomketels geheel voorgekomen, en wordt de reeds verharde steen, 

die in gebruikte stoomketels ontstaan is, weder opgelost, zonder 

dat daardoor het metaal, waaruit de ketel is zamengesteld, in het 

minst wordt aangetast. 

Om den reeds verharden steen in stoomketels op te lossen, 

moet iedere 10 tot 14 dagen, al naarmate dc ketel dagelijks ge-

durende längeren of korteren tijd gestookt wordt , de in de vol-

gende tafel opgegevene hoeveelheid steenspiritus in het water van 

den ketel credaan worden. 

Ketels, 

welke 10 tot H) uren daags 

gestookt worden, en 

daarbij eene stoomkracht 

hebben van: 

Hoeveelheid van den benoodigden 

steenspiritus voor stoomketels die 

gemiddeld 300 dagen in het 

jaar gebruikt worden. 

Iedere 10 tot 14 

dairen. 's Jaars. 
"̂ D 

1 tot 10 paardenkrachten 4 tot 6 maten If 
n 

oxhoofd 

11 / / 20 tf 6 // 9 ff 1 ff 

a l ff 30 rt 7 / / 10 f! ft 

31 »f 45 tf 10 ' / 14 >• \ ft 

4(5 ff 65 ff 12 / / 17 ff ' ; 2 ff 

(?() ff 110 ff 13 n li» 
1 

ff 1 2 - N 

111 ff 160 tf 15 n 21 ff 1 ft 

K U ft 220 ff IH /,' 2G ff 1 3 1 ff 

221 ff 300 ft 20 / / 2y ff i ff 

301 ft 400 ft 22 // 31 ff 3 % ff 

401 H 500 ft 24 n 35 ff 4 ff 

N B . Een oxh. — 206 Ned. kan. 

Bij een geregeld gebruik zijn de met steen bezette ketels 

binnen 3 tot 5 maanden er van bevrijd. Om de ketels er dan 

verder vrij van tc honden moet men met het gebruik onafgebroken 

voortgaan, doch alsdan kan er 33®/« minder spiritus gebruikt 

worden dan dc tafel opgeeft. 
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'Locomotieven, waarvoor men gemiddeld eenen diensttijd van 
200 dagen 'sjaars aanneemt, behoeven iedere twee dagen, naar-
mate van hunne kracht en hunnen diensttijd, slechts 2 t o t 4 
matcji steenspiritus. Deze wordt iedere twee dagen in het water 
van den tender cfcfroten. 

O O 
Zoo dikwijls als het water in de waterstandsglazen der stoom-

ketels in schepen of locomotieven troebel begint te worden , moeten 

de ketels afgeblazen en de op den bodem der ketels nedergeplofte 

watcrsteen met de vuil igheid, die zich langs \verktuigelijken weg 

met het water heeft vermengd, uitgewor])en worden. De aldus 

uitgeworpene steen is of breiaclitig of nog in stukken, die in den 

regel murw en bros zijn en eene bruine kleur hebben. 

De zoogenaamde klinksteen, zoo als die in eenige oorden van 

Duitschland voorkomt, en waartoe ook de uit het zeewater ont-

staande steen behoort, laat zich het moeijelijkst oplossen; deze 

vordert, om opgelost te worden, in de verhoudingen van de boven-

staande tafel längeren tijd en grootere hoeveelheid steenspiritus 

dan de gewone ketelsteen. 

Deze klinksteen wordt door den spiritus ook bruin gekleurd, 

en de .stukken, die bij het reinigen der ketels uitgewori)en wor-

den, hebben hunne glasachtige zamenstelling verloren, ofschoon 

zc in den regel nog eene tamelijke hardheid bezitten en uiterlijk 

naar verweerden steen gelijken. 

Voor zeestoomketels zou derhalve de steenspiritus met hetzelfde 

voordeel kunnen aangewend worden als voor ketels die met zoet 

water gespijsd worden, wanneer niet door het dikwijls afblazen 

van de zoutnederploiling te veel steens])iritus nutteloos verloren 

g i ng , waardoor men eene veel grootere hoeveelheid daarvan noodig 

heeft. 

Daar de gesteldheid van liet water op bijna alle plaatsen verschillend 

is , zoo is ook de hoedanigheid van den steen onderscheiden. 

Dientengevolge is het dan ook niet wel jnogelijk, voor ieder 

afzonderlijk geval bepaald op te geven hoeveel steenspiritus in 

eiken stoomketel behoort gedaan te worden en na welk tijdsverloop 

dit moet worden herhaald. De tafel is dan ook slechts naar alge-

raeene gegevens en naar praktische ondervinding kunnen opgemaakt 

worden, en zij is alleen als grondslag voor volgende waarnemin-

gen te beschouwen. Jlet zal voor technische en praktische waar-

nemers gemakkelijk z i jn , voor elk bijzonder geval een naauwkeu-

rigen maatstaf te vinden. 

Om den met steen bezetten ketel spoediger daarvan te bevrij-

den is het , gelijk de i)raktijk geleerd heeft, doelmatig, de dubbele 

of zelfs eene nog grootere hoeveelheid steensjjiritus te bezigen, dan 

in de tafel wordt o])gcgeven , waarbij echter de bijzondere verhou-

dingen moeten worden in het oog gehouden. 

liet gevolg van zulk eene handelwijs is verrassend. Jlet grootere 

verbruik van steenspiritus in den aanvang wordt rijkelijk opgewo-

gen, door het voordeel, dat men, nadat eenmaal het doel bereikt 

is , ook zooveel vroeger tot vermindering van de te bezigen hoe-

veelheid kan overgaan. 

W i l men door den steenspiritus oude, met steen bezette ketels 

in weinige dagen daarvan bevrijden, zoo heeft men slechts % tot 

1 oxhoofd op eenmaal in het water van den ketel te doen en 

O tot 8 dagen langzaam tot het kookj)unt te verwarmen, waarbij 

de ketel zoo lang buiten dienst gesteld moet worden. 

Duiten dienst zijnde locomotieven laten zich ook in G tot 8 

dagen door eene grootere hoeveelheid, namelijk ^ tot % oxhoofd 

steens})iritus oj) dezelfde wijze reinigen. 

Daar de steensj)iritus alleen bestemd is voor het industrieel 

publiek, dat de vo(»rdeelcn begrijpt, welke deze waar voor de 

stoomtoestellen moet opleveren, zoo zou het overbodig zijn die 

voordeden nog verder in het licht te stellen. l i e t zal voldoende 

z i jn , die kortelijk op te geven, als volgt: 

1. Hindere herstellingen van den ketel. 

2. Vermeerderde stoomontwikkeling of besparing van brandstof. 

3. De kosten van het uitkappen of afbikken van den verharden 

steen in de ketels vervallen. 

4. Mindere storingen in de dienst. 

5. De ketels blijven digter. 

G. De duurzaamheid der ketels vermeerdert aanmerkelijk. D i t 

is een hoofdvoordeel bij locomotieven en bij tubulaire ketels in 

het algemeen. 

7. De oor/aken, waardoor de ketels gewoonlijk springen, zijn 

voor drie vierde gedeelten niet meer te vreezen. 

De prijs van den steenspiritus bedraagt 25 thaler per oxhoofd 

(180 quart) behalve het vat, geleverd te l i nhror t , h contant, 

dat is betaalbaar op twee maanden. 

Omtrent den steenspiritus zijn de navcrmelde gunstige getuig-

schriften afgegeven : 

Onder dagteekening van 12 November 1851 door de heeren 

Unger en Trespe, van wege het be.stuur der artillerie-werkplaats te 

Deutz. 

Onder dagteekening van lt> September 1851 door den heer 

J AVeidtmann, hoofdopzigter der stoomtuigen van den Iveulen-

Mindener spoorweg. 

Door den heer C. V ö h l , voorzitter van de vereeniging voor 

nijverheid tc Keulen. 

Onder dagteenening van 21 IDecember 1851 door den heer von 

Wittgenstein, van wege het bestuur der Keulen-Miiulener spoor-

wegmaatschappij. 
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Door den heer xVorrenberg, directeur der Kijusclie (Keulsche) 
stoom boot vaart. 

Onder dagteekening van 18 Januarij 1852 door de heeren 
J . Klingholz en l e t t i ch , directeuren van de maatschappij voor 
stoomsleepvaart te Rurolirt. 

HIJ I .AGE X 

Ministerie van 

Binnenlaiulsche Zaken. 

130. 

Afdeeling A. 

Waterstaat. 

'sGravenhage, den September 1854. 

Bij den brief van 24 Januarij IL, n^ 153, werden aan het In-

stituut toegezonden eenige exemplaren van het door de zorgen van 

den Inspecteur van den waterstaat in de 2^^ Inspectie opgemaakte 

eiiulverslag over het gebruik van zinkverf. 

Thans is nog bij mijn Departctnent ontvangen een afzonderlijk 

verslag van de door den waarnemenden hoofdingenieur in Drenthe 

genomene proeven, zoo met zinkwit als met loodwit. 

Dat verslag mag worden aangemerkt uitkomsten op te leveren, 

geheel in overeenstemming met hetgeen vroeger eene vergelijking 

tusschcn de twee genoemde verfsoorten geleerd heeft. 

Ik acht het niettemin nuttig door de tegenwoordige toezending 

van dit verslag het Instituut daarvan mededeeling te doen, ten 

einde daarvan zoodanig gebruik te kunnen maken als het meest 

doelmatig zal worden geacht, terwijl ik tevens de eer heb te ver-

zoeken de stukken binnen drie maanden terug te willen zende/i. 

De Minister van Hiinieiilandsche Zaken. 

Namens den ^[inister, 

1 >e Secretaris-(iei\er;u\l, 

J . SciiitöDKk. 

Aan 

het Koninklijk Jnstituut va?i Jvffc-

7ninir!s, te Grnvenha(jc. 

r,i 

B I J L A G E X I 

Alkmaar, den September 1854. 

I k heb de eer hiernevens aan den raad in te zenden eene be-

schrijving met twee teekeningen, wegens de in het vorige jaar 

plaats gehad hebbende vernieuwing en reconstructie der dubbele 

draaibrug over het groot Noordhollandsch kanaal alhier, teneinde 

zoo mogelijk in de Verhaiideliuf/oi aan de leden te kunnen worden 

medegedeeld. 

Aangezien de teekeningen bij de ontvangst der circulaire van 

den Augustus 11., n®. reeds gereed waren, zoo is in dezen 

niet aan het slot dier circulaire kunnen worden voldaan. 

Met hoogachting tecken ik mij , 

D WEd.(/estr. Dw. Dienaar, 

P. J . I I . HAY WARD. 

L, K. lust. I. 
Aan 

den Ra<td van IJcstunr vn?i het 

Koninklijk Instituut van Inge-

nieurs^ te Delft, 

B I J L A G E X I I 

I J ITTRKKSK i . U IT JllCT IMlOn U A M M A V A N OF. NKDK R ! . A N OSC U K M A AT-

s r i l A r P l J TKR Hi: VORDKR l .N f i VAN' M.J VK HU i : i l ) . 1 8 5 4 . 

Nien wo prij.svra/jen. 

I , Bij het branden van gaz, worden de gazometers doorgaans in 

hare geregelde werking en naauwkeurige aanwijzing belemmerd, 

door het aanzetten van koolteer. De ^Maatschappij looft hare 

medaille uit aan hem, die een middel weet aan tc wijzen, waardoor 

dit gebrek wordt weggenomen, zonder nadeel aan het licht te 

veroorzaken. De proef van een jaar wordt vereischt tot eene juiste 

beoordcelin^c. O 
Antwoorden in te zenden voor ultimo September 1855. 

I I . Welke zijn de stollen die de arsenik houdende verw en 

kleurstoflen kunnen vervangen in woningen, of bij voorwerpen voor 

dagelijks gebruik. Men verlangt daarbij eene naauwkeurige eu 

volledige opgave van dc bereidingswijze cn de chemische geaard-



Dour den heer xVorreiiberg, directeur der Rijusche (Iveulschej 
stoonibootvaart. 

Oiuler dagteekeuiug van 18 Jaiuiarij 1852 door dc heeren 
Ivlingholz en betticli, directeuren van de maatschappij voor 

stoomsleupvaart te l lurohrt. 

B I J L A G E 

Ministerie van 

Binnenlandsehe Zaken. 

N ^ 130. 's Gravenhage, den September 1854. 

Afdeeling A. 
Waterstaat. 

Bij den brief van 24 Januarij IL, u". 153. werden aan liet In-

stituut toegezonden eenige exemplaren van het door de zorgen van 

den Inspecteur van den waierstaat in de Iuspectie opgemaakte; 

eindverslag over het gebruik van zinkverf. 

Thans is nog bij mijn Departenieni. ontvangen een afzonderlijk 

verslag' van dc dv)or den waarnemenden hoofdinu'cnieur in Drenthe O O 

genomene jirocven, zoo met zinkwit als met loodwit. 

Dat verslag mag worden aangemerkt uitkomsten oj) te leveren, 

geheel in overeenstemming met hetgeen vroeger ecnie vergelijking 

tussclien de twee genoemde verfsoortcm g(ï!c(M'd lieeft. 

Ik aclii liet niettemin nuttii'' door de te^-enwooi-diiĵ e toezending:' O O 

van dit verslai^ bet Instituut daarvan mededcielin:^- te doen, ten 

einde daarvan zoodani<>' <>'el)rnik te kunnen maken als het meest Cj O 

doelmatig zal worden geacht, terwijl ik tevens de eer heb te ver-

zoeken de stukken binnen drie maanden tevn:»' tc willen zendeii. O 

De Minister van Binnenlandsclie Zaken. 

Namens den Minister, 

i )e cci'ei a ris - (J ei \(;]'.• ia 1, 

J . vSeuiióhKR. 

A<rn 

het l\<»}?7)hl.[jh h>stftuNi .-v??? h't/c-
7i/''}irs , ti' ''s (i'rarcu/'fnic. 

B I J L A G E XI 

Alkmaar, den September 1854. 

I k heb de eer hiernevens aan den raad in te zenden eene be-

schrijving met twee teekeningen, wegens de in het vorige jaar 

plaats gehad hebbende vernieuwing en reco!\structic der dubbele 

draaibrug over het groot Noordliollandsch kanaal alhier, teneinde 

,zoo mogelijk in de Verkandeliiujcn aan de leden te kunnen worden 

medegedeeld. 
Aangezien de teekeningen bij de ontvangst der circulaire van 

den Augustus 11, n°. Dl), reeds gereed waren, zoo is in de/cn 

niet aan het slot dier circulaire kunnen worden voldaan. 

Met hoogachting teeken ik mij , 

l) \VEd.(iestr. Dw. Dienaar. 

P. J , I I . U a v w a r d . 
L. K. Inst. 1. 

An)f 
ilvn Uiutd Vdu UrsUiur van het 

K'>' i}'l:lijk' liist'iiHnt rnji huje-
/-.s-, fr Delft. 

B I J L A G E X I I . 

l;rTTlM:KSKi> V l'ï \\V/V IMIV>:;RAMMA VAN UK VKDKÎ f ANDsr lir: A A T -

sr-UAi'PU 'ri R lii:voiiDKi;i.\(i va\ m.ivkiuii:Ln. 

ijijnvrLlijt'li. 

L l)ij het branden van gaz, word(Mi do gazometers doorgaans in 

hare geregelde werking en naanwkeurige aanwij/.ing belemmerd, 

door het aanzetten van koolteer. 1 )e .Maatschappij looit hare/yov/̂ A.̂ î 

tmidaUla uit aan liem , die een middel weet aan Ie wijzen , waardoor 

dit gebrek wordt weggenomen, zonder nadeel aan het licht te 

veroorzaken. De proef van een jaar wordt vereischt tot eene juiste 

beoordeel in g. 

Antwoorden in te zenden vd(n' ultimo September 1855. 

Ti. Welke zijn de stoilen die de arsenik houdende verw' en 

kleurstollcn kunnen vervangen in woningen, of bij voorwerpen voor 

dagelijks gebruik. Men verlangt daarbij eene naanwkeurige en 

volledige opgave, vari dc bereidingswijze en de chemische geaard-



'icicl dei' voorgcstokic surrogaten, do aauwijziug vau hun gel)ruik , 

benovens juoiisters en bewijzen, dat zij in duurzaamheid en fraailieid 

bij do arsenikhoudendc kleurslollen niet te zeer achterstaan, om 

liuniie nlgemecne invoering inogclijk te maken. 

De ?^!natsclir4)})ij looft danrop hare iiocedc (jouden ?nedaille uit. 

Antwoorden in te zenden voor ultimo 8epteznber 185G. 

l i l . De tweede (jonden meddlUe wordt aan hem uitgeloofd die 

op eene fabrijkmatige wijze goudvernis vervaardigd, en daarvan 

voldoende monsters, in alie op/igtcn gelijk aan het cngelsche levert. 

Antwoorden in te zenden vour of op 'u l t imo September 185G. 

Prijsijraacj loaanmn de termijn van beantiooordincj verstreken 

was en die op nieuw 2vordt voorgesteld: 

Welke zi jn , volgens genomene proeven en waarnemingen, 

de voor- of nadeelen van het droogleggen der landerijen, in Ver-

schillende soorten van gronden, door het in den grond boren van 

gaten en het daarin brengen van loodregte staken in vergelijking 

vau liet drainerend Op welke wijze worden zulken boorgaten'op de 

beste en minst kostbare wijze aangelegd:"^ 

Dc antwoorden met getuigschrif::eu in te zenden voor of op ultimo 

September 1857^ met uitloving der tweede goicden medaille. 

Prijsvragenvan loelke de termijn van beantwoording na Sep-

ternber 1854 zal zijn afgeloopen en waarop de Maatschappij, op 

zijnen tijd^ antwoorden te genioet ziet. 

Y . // Alen vraagt een geschiedkundig overzigt der vervecningen 

if in Nederland (zoowel lage als hooge); eene oj)gave cn beoordeeling 

//van de daarop, door hooger bestuur gemaakte voorschrifLcn, en 

^̂  eene grondige beschouwing van haren invloed op de natioiu\le 

// welvaart. // 

Voor het best en op zich zelf voldoend antwoord, in te zenden 

voor ultimo Scj)tember 1<S55, dc gouden inedalUe., n®. -107. 

V I . Aan den vervaardiger vati gutta-pcrclia brandspuitslangen, 

met vergeli/jking vau het gebruik met gorn-clastieken en lederen 

slangen en mededeeling der daarmede genomene j)rocven. tweede 

gouden medaille; 1855 , n"". 408. 

V I I . '^^furf, als brandstof, voor technisch gebruik bezigen, in 

vergelijking met steenkolen of andere brandstollen: de goude7i 

medaille en / oOO; 1855 , n^ 410. 

V I I I . Aan den nederlandschen kunstenaar, die het middel ont-

dekt en mededeelt, om door het licht (/V/̂ '/̂ ^̂ /VzyV/ió̂ ) afteekeningen 

en indrukken op den lithographischen steen regtstrccks voort ie 

brengen: de hoeede gouden tnedaille o f / ' 75: 1855, n'̂ . 112. 

. > ̂  

l\. \'oo]' een beredeneerd overzigt: 

1. A an dc voi dci'ingen . die er sodei'l 25 jai'on, zoo eiders als 

in ons laiul . in dc scheopsbouwknnsl giimankl zijn. 

2. Wat de ondcrvituling, gedurende dnlzelfdo tijdvnk . omh'iMit 

vermeende of werkelijke vr.]'i)plci'ing(}n gi'leerd heefi P 

O. Wat (M'. i?i liet Ijolnng van den lUiderlandscln.'n handel, nismede 

tol ins(andhouding cn verd(M'e bloei dor schoe])sl)onwkunsl , \n't dc 

l(iss(?n der geschiedenis en dor ondo)'vi])dijig, vni) de Inntstc jaron . 

uïoet worden afgeleide De goiuh^v rnedallle. 

Do antwoorden in /(Muhjn vo(̂ )r doî  lantslon Soplembor 1 . 
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VAN i lET K O N l N K l . r j K INSTITI JUT VAN T N O K N I E a i l S , G E H O U D E N 

I X HET LOKAAf . VAN DE K O N I N K L I J K E A K A D E M I E TE DE l .FT , 

OP DlNGSDAOx D E N N O V E M B E R 1<S54, 

1. Tegeuwoordig : W . Conrad, ])resideut; Storni Bnysing, 

Staring, Grcve, Slcucrwnld, vnn Sypesteyn cn Ciun)), leden van 

den raad; de leden: Bleekrode, üol'ien Stuart , J. W . H. Conrad, 

Progcr, Lobatto, Overduyn en Plemp; bcuevcns de l)uitenge\vone 

leden: J . van den Berg, Th. Bleckmaua, C. J , dc Bruyn Kops 

en van der "Vegt. 

2. l iet raadslid T)elprat licoffc schriftelijk kennis gegeven, dat hij 

door bezigheden verhinderd wordt de vergadering bij te wonen. 

3. Dc notuleji der vorige vergadering, van den 1 S e i ) t c m h e r 

1854, worden «iiclezen en u'ced^u^keurd. 
7 O «W-

4. Dc volgende stukkeu zijn ann het Ti^stituut ten gcsclicnke 

gegeven : 

a. Aan (Urn Minister vnn !>inucnlandsclie Zaken: 

1. Dc bladen 14 , Feldru. — N". 15 , IjoUh/u. — iV. D ) , 

ïlrock/uffzenwrsC cu l l ^ , Satuhcck — vnn ile k.tUYi van dc 

rivier de M'ans. 

2. Z('it>ichrl/Ï ilcfi Tchfjr.-ij Jirt?- I^rrei^s, 

Jalirgang 1. Heft 7 n. (S. 

3. Vcrza)noJlv(jsU(()(dh'n der vairrhoofjlrn IdVfjs dc /nMfdrh'h'rcfi : 

over de nvunulen J un i j , Jul i j ('ï\ Augustus 1851. 
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6. Van den Minister van Oorlog: 

Een plan van de russische vesting Sehastopol, in de Kr'm. 

c. A^an de koninkli jke Akademie vau Wetenschappen, te Am-

sterdam : 

Een exemplaar van de Vcr/umäelinrjen, deel 1, en van de Fer-

nlagen, deel I en deel 1] , stuk 1 en 2. 

d. Van dc Commissie voor de geologische beschrijving cn kaart 

vau Nederland: 

1. l i e t tweede deel van dc Verhandelingen, en 

2. Een afdruk vaii het Verslag over het verriegle gedurende het 

afgeloopen jaar. 

e. Van het Amsterdamsch ]3epartement der Maatschappij ter 
bevordering vaji Nijvcrl ieid: 

1. l ie t vierde stuk van het tweede deel der tweede reeks van 

het Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid. 

2 . liet programma van de nederlandsche Maatschappij ter he-

vordering van Nijverheid, 1854. 

f . Van de vereeniging voor Volksvl i j t : 

Het zesde nommer van het Tijdschrift der Vereeniging, 

g. Van de Maatschappij ter bevordering der Bouwkunst : 

1. Verslag van de twaalfde algemeene vergadering der Maat-

schappij. 

2. Prijsvragen, uitgeschreven in het jaar 1854 , door de Maat-

schappij. 

h. Van de Aken-Maastrichtsche Spoorwegmaatschappij : 

1. Zijtak van Maastricht naar Hasselt. Bestek n^. 1, 1854. 

2. Zijtak naar Hasselt, Brug over de Maas. Berekening der hoe-

veelheden, 1854. 

^̂  Van het lid van der K u n : 

Voorstel Ier benoeming eener gezondheids-commissie der stad^ 

Utrecht, gedaan in de raadsvergadering van 5 September 1854 , 

door Dr. G. J . Mulder. 

k. Van het lid C. de Groot: 

Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indie, Nieuwe serie, 

deel 1 en deel 11, aUevering I tot I V . 

l. Van het lid Starin:^: 

Twee exemplaren van het Verslag van de commissie voor de geolo-

gische beschrijving en Icaart van Nederland, over het verrigte van 

October 1853 tot October 1854. 

m. Van den heer J . Tideman: 

J . M . van Bemmelen , Dissertatio chymica inauguralis de cybotio 

curningiL 

4. De president deelt mede, dat een afschrift van het verslag 

van den raad van bestuur, aangaande dc ir,gekomen nntwoordcn 
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op de prijsvraag wegens den aanleg van een kanaal door het smalste 

van Ho l land , is gezonden aan den gemeenteraad der stad Amster-

dam, aan het lid van het Inst i tuut hetwelk daarvoor een prijs van 

1000 gulden had uitgeloofd cn aan de beoordeelaars der prijs-

antwoorden. 

Nada t , op uitnoodiging van den president, het verslag van den 

raad door den secietaris is voorgelezen (Bijlage X l l I ) , vraagt 

het l id Greve het woord tot het voordragen eener mededeeling be-

treffende dit onderwerp (Bijlage X I V ) . 

De president bedankt het lid Greve voor deze mededeeling, 

welke zeker ten doel heeft meer licht over de zaak te verspreiden. 

Daar echter de s^u'eker voornamelijk in eene wederlegging is ge-

treden van het oordeel door den raad uitgesproken en de bevoegd-

heid van den raad om te beslissen door hem in twijfel getrokken 

wordt', meent de president tc moeten vragen of het s tuk , door het 

l id Greve voorgelezen, moet worden beschouwd als eene mededeeling 

aan den raad dan wel aan het Inst i tuut gedaan. 

Het lid Greve meent, dat zijne bedoeling duidelijk is: het is 

eene mededeeling aan het Ins t i t uu t , thans hier vergaderd, en hij 

verwacht dat de raad zich daarop zal verantwoorden. 

De president stelt alsnu voor, aan den raad op te dragen te 

onderzoeken , in hoeverre aan de wenschen , door het lid Greve uit-

gesproken, zal kninien worden voldaan. 

Het lid Greve begrijpt n iet , waarom het noodig zou kunnen 

zijn daarover te beraadslagen. Het antwoord, door hem ingezonden 

is niet bekroond, om twee redenen: de zeebreker, waarvan hij het 

onnoodige en schadelijke betoogd heeft, acht men onmisbaar, en 

met de constructie der door hem voorgestelde havenhoofden kan men 

zich niet vereenigen, leder l i d , dat het verslag heeft lielpen vast-

stellen, kent dus de grojulen waarop die beweringen steunen, en 

kan die dadeli/)k doen kennen. De spreker ziet ccliter ook geen bezwaar 

tegen eene voorafgaande beraadslaging, zoo men die verkiest. 

Het lid Storm Buysing zegt slechts een enkel punt te willen 

oplieldcrcn , hetwelk, naar hem toeschijnt, door het lid Greve ver-

keerd is oj)gevat. B>ij het opstellen der prijsvraag, waarmede het 

l id Simons cn de spreker door den raad belast zijn geweest, heeft meu 

de mogelijkheid voorzien, dat geen der antwoorden der bekroo-

niug waardig zou gekeurd worden. Om dit reeds vooraf te doen 

gevoelen, is o])zeiielijk gezegd, dat aan den vervaardiger van het best 

gekeurde uitvoerbare ont\\er[) eene belooning van twee duizend 

gulden zou worden uitgereikt. Achtte mitsdien de raad een ontwerp 

niet \iitvoerbaar, zoo mogl hij het niet ter l)ekrooning aanbevelen, al 

ware het ook betei* geoordeeltl, dan de overige ingezonden ontwcr))cn. 

Het lid (jlrevo zegt geheel van dit gevoelen te z i jn , en dezelfde 

bet eekenis te hechten aan de woorden van de prijsvraag, welke 

liij zelfheeft helpen zanumslellcn. T>it spreekt ook wel van zelf, daar 



prullaria uiet konden bekroond worden, doch wel een stuk dat door 

den raad zou worden beschouwd als werkelijke verdiensten bevat-

tende, hetwelk als het beste der ingezonden antwoorden zou worden 

geoordeeld, en w^aarvan dc daarin voorgestelde ontwerpen als uit-

voerbaar konden worden gerekend. Dc spreker merkt daarbij op, dat 

zijn antwoord, volgens het gevoelen, door den raad u i tgedrukt , 

verdienste bevatte en meende, dat aan de uitvoerbaarheid van het 

door hem voorgestelde wel niet getwijfeld zoude worden. 

Het lid van der K u n meent, dat de beraadslaging over dit onder-

werp thans behoort te worden gesloten, om te beslissen op het 

voorstel van den president. 

De vergadering vereenigt zich daarmede, zoodat de verdere be-

handeling der zaak aan den raad wordt opgedragen (1). 

J)G president noodigt liet l id van der K u n u i t , zich, met den 

secretaris, te willen belasten inet het verbranden der naambriefjes, 

aan welke opdragt ten overstaan der aanwezige leden voldaan wordt. 

5. Na eene korte schorsing der werkzaamheden, worden die her-

vat , met dc lezing van het voornaamste gedeelte van het verslag 

over de vereischten en inr igt ing van arbeiderswoningen, op ver-

langen van den beschermheer oj)gemaakt en aan Zijne Majesteit 

aangebodcu. Dc bij dit verslag behoorende teekeningen van onder-

scheidene woningen , voor de belioeftcn vnn onze groote steden inge-

r ig t , kunnen niet worden vocn-gclegd, daar die met de overige 

stukken zijn ingediend. In geval het verslag niet door den Koiiii^g 

wordt teruggezonden , zal de raad zich tot Zijne Tvlajestcit wenden 

met het verzoek daarover te mogcii beschikken, opdat dc stukken 

door den druk bekend kunnen \vovden gemaakt. 

Het lid Froger bevestigt dc juistheid van het droevig tafcrc^^l, het-

welk de connnissie schetst van den toestand der woningen van de 

arbeidende klassen. H i j is van oordeel, dat cr dringeiul l)ehoefie is 

aan wctteli/)kc bepalingen, zal men de misbruiken kunnen weren, 

die in steden als Amsterdam eu Rotterdam, aau dc-; verbetering van 

den gezojulheidstocstaiul in deii weg staan. 

(i. Het lid Storm l^uysing deelt, namens den raad, het voor-

naamste mede, uit het verslag wegens het overbrengen van het 

(1) T)c Ijcslissini:̂  vnn den l aiul, vervat in een Ijricf aan Iicl lid Orcvc, is in 
de InstiUmtsvcr.<!:adcrinĵ  van dcu j<'cl>niarr) 1^55 inedcji;odccld, luct hot. 
vooj'ste), dit stuk L»ij dc tc^cnwoordnotulen tc doen ardrnkken. Ue VI.M-;̂;!-
'(erinu: Jicof) zicli nie( dit voorstel voreenî 'd (liijl.M'jre X\'). 
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amsterdamsch peil van Bergen-op-Zoom naar Rath , onder de leiding 

van den ingenieur Jhr . J . R . T. O r i t , door den lioofdopzigter T. van 

der Sterr en den opzigter l lenket verrigt, en \yelk verslag door 

den minister van binnenlandsche zaken aan het inst i tuut is mede-

gedeeld (Bijlage X V I ) . 

He t lid 'van der K u n zeg t , dat sedert drie jaren n a a u w k e u n g e 

waarnemingen van waterstanden te Vlissingcn , Brcskens, Tcrueuzcn 

en Ellewoutsdijk gedaan worden eu dat dc peilschalen dier plaatsen 

door waterpassingen met den hakkelbout te J3atli worden verbonden, 

zoodat het amstcrdamschc peil, lu iarmenz ich vleit, met voldoende 

naauwkeurighcid op Walcheren en in Staatsvlaandercn eerlang zal 

zijn overgcbragt. 

7. Van het bestuur der vereeniging //het Metalen Kru j? , ' / is 

eene uitnoodiging bij den raad ingekomen, om met de akademie 

van beeldende kunsten in overleg tc treden tot het zamenstellcn eener 

prijsvraag voor het ontwierp van een gedenkteeken voor het Metalen 

K ru i s , op den Dam te Amsterdam op te rigten. 13c raad was 

vroeger reeds, namens Zijne Majesteit den Beschermheer, onderrigt 

van 's Konings voornemen, om deze taak door dc besturen der 

akademie van becidendc kunsten en van het Inst i tuut van inge-

nieurs te doen vervullen. De raad zal trachten zich van deze vrij 

moeijelijke opdragt naar vermogen te kwijten. 

8. De heeren G. ITemmanu & te Rot terdam, agenten voor 

Nederland van dc maatschappij van het kristallen paleis van Syden-

ham, hebben eene circulaire ingezonden betreflcnde de voorwaarden , 

waarop goederen in het ])alcis worden toegelaten, tei\ toon gesteld 

eu verkocht (Bijlage XV11) . 

9. U i t het programma van het Bataafscli genootschap der proef-

onderviiulclijkc v>'ijsbogecrtc te Rotterdam , worden de prijsvragen 

medegedeeld, wclk'c in betrekking staan tot de wctenschaiM>f kunst 

van den ingenieur (Bijlage X V I IJ) . 

10. De maatschappij tot bevordering der bouwkunst heeft twee 

prijsvragen uitgeschreven , welke voor of op den eersten November 

1855 ouder de gewone voorwaarden zijn te beantwoorden (Bi{-

X I X ) . lago 
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11. Het lid Slotemnker heeft mededeeling verzocht vau de op-

rigtij ig zijner fabriek van stooniwerktuigeii, ijzeren schepen, molen-, 

sluis-, brug- en ander werk, onder dc iirma Slotemaker, i^an-

tinga & C ^ , aan het Zuidordiep tc Groji ingen, welke firma zich 

ook belast met het uitvoeren van herstellinu'cn. 
O 

12. De boekhandelaar Trederik ]\ruller tc Amsterdam heeft dc 

noodige afdrukken ingezonden van de eerste lijst van amerikaansche 

boeken, bij hem verkrijgbaar. Deze lijst znl alsnu bij de eerstdaag\s 

te verzenden notuleji aan de leden worden aangeboden. 

13. l ie t lid Chavannes heeft te kennen gegeven, uithoofde van 

zijn vertrek naar een afgelegen oord vau do Vereenigde Staten van 

Noordamerika, vau het lidmaatschap vau het inst i tuut af te zien. 

jSTamens mevrouw (hi weduwe AV. Tost is aan den raad keunis 

gegeven van het overlijden van het lid W . Post. 

14. De president noodigt dc leden Camp cn Lohatto u i t , zich 

te willen belasten met het opnemen der strnunon, voor dc ballot-

tage der nieuwe leden in dc vori£>'e veru-aderino- vooru'csteld. Dc 

uitslag der ballottage is , dat met algemeene stemmen zijn aan-

genojnen : 
nv Tot gewone leden: 11. G. Ponmeesicr, Initenant dor artillerie, 

in'^Oostindio: A. NoUhcnins', eerste luitenant ingoniour, lo 'sj j i ' r-

toge?d)osch; G. 11. Schepers, tweede luitenant ingenieur, in Oostindie. 

Tot buitengewone leden: J . P. van Ahianon, as])ii'ant ingenieur 

surnumerair bij den waterstaat, tc 's (jlravenhagc; 11. ()vcrmars J r , 

civiel ingenieur, te Amsterdam; A. T. Soridon, civiel ingenieur, 

te l lotterdam; C. Graan Stork, civiel ingenieur, tc Amsterdam. 

15. Om in dc vorgado.ring van den lo'' '" Pobiuaiij 1855 als 

buitcngewoiio loden tc worden goballottoord, stielt, do rand voor 

dc hcori-n : J . p. Poijcn , kadot doi'gonic, tc Brocla ; W . I I . tU'oda, 

civiel ingenieur, buitengewoon opzigtor van don w^atorstaat, te 

Dordrecht: J . D. P.vcrs, civiol ingenieur, tc Delft: J. J . J . W ig-

gers van Kcrclicni, kadet dor genie, te Pröda: A. M. Pfoillcr, 

kadet dor a'onic«. to Ih'cda: (l. van Zu\'lcn, ka(l.ol doi' «''cnio. 

ic Hrofla, 

.5 1 

10. Dc president vraagt of een der leden nog iets heeft: voor 

te dragen, bedankt daarop de aanwezigen voor het bijwonen der 

vergadering cn verklaart die te zijn gesloten. 

Yoorgclezen en goedgekeurd in de vergadering van Dingsdag 

den Pebruarij 1855. 

F, W . CONRAD, 

I'j-csidont. 

STARING , 

Sccrctuvis. 
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H i J L A Ü K X I I 

HAinH )RT V A X DKN U A A D V A N HESTUIJR V A N HET K O N I N K L I J K 

INST IT i rUT VAN I N G E N I E U R S , A A N G A A N D E DE I N G E K O M E N 

A N T W O O R D E N , B E T R E E F E N D E DE P R I J S V R A A G OVER 

DEN A A N L E G V A N E E N K A N A A L D O O R l i O L L A X D 

OP HET SMAT.ST. 

De regeriug van Amsterdam droeg in het jaar 1852 aan eeiie 

commissie op, het maken van een ontwierp van een groot scheep-

vaartskanaal van Amsterdam naar de Noordzee, in de rigting van 

Holland op het smalst. De som van 18 millioen gulden, waaroj) 

dit kanaal w^erd begroot en het tijdvak van 15 jaren voor de uit-

voering gesteld, weerden door sommigen als groote bezwaren tegen 

de aanneming van dat ontwierp beschouwd en gaven een lid van 

het Ins t i tuu t , dat niet genoemd wenscht te v/orden, aanleiding 

eene som van lüOO gulden aan te bieden voor een ontwerp, waarbij 

die zwarigheden niet of in minder mate bestondeiL Het Inst i tuut 

nam dit aanbod aan, en verklaarde zich bereid eene prijsvraag daar-

over uit te schrijven; — de raad van bestuur meende intusschen 

dit niet tc moeten doen, zonder medew^eten van de regering van 

Amsterdam, en had het genoegen, spoedig de ingenomenheid van 

die regering met het voorstel te vernemen, zooals ten duidelijkste 

bleek uit het aaid)od, om eene gelijke som van 1000 guldoi bij de 

reeds toegezegde tc voegen. 

Den 25®^̂ " April 1853 w^erd de prijsvraag uitgeschreven, en de 

programma's in de hollandsclie, fransche, hoogduitsche en engel-

sclie taal alom verspreid, met bepaling, onder amleren, dat de ant-

woorden voor den 31 l)ecen)l)er 1853 moesten worden ingezonden. 

Tien antwoorden zijn voor den bepaalden tijd ingekomen en wel: 

1". Een in het fransch geteckend met de sju'euk: 

Labor onmia vindt iniprobxis. 

2®. Ecu in het liollaudscli geteekend met dc spreuk: 

^(ji'cnper eest aavoir jonir, enz. 

3^ Een in liet liollandsch vaji den hoofdingenieur van den 
waterstaat Greve. 

Een in h.ct liollandsch geteekend met het woord Holland. 

5^ Een in dezelfde taal geteekend met dc spreuk: 

Al ware het sleehts ee7i steen. 

Reî  in het fransch vaii den hoofdingenieur Bounicenu. 

1̂ 'en in het hollandsch geteekend met de dichtregelen: 

"Met tien millioen in negen jaar. 

Komt H reuzenwerk tog kant en klaar, 

8^. Een in het liollandsch geteekend met de spreuk: 

'Dw choc des opinions jaillit la vérité. 

Een in het hoogdnitsch geteekend met de spreuk: 

Zeilers par nng ist (lel dgeioinn. 

10^ K'jn in het hollandsch geteekend met het woord Leven. 

Het ])rogramma bepaalt, dat de beoordeeling geschiedt door den 

raad van bestuur van het Koninkli jk Instituut van Ingenieurs. In-

Misschen achtte dc raad het dienstig, alvorens uitspraak te doen, 

de vooilic])ting van ecin'ge bekwame mannen te vragen, en stelde 

tot dat einde, de stukken in hamleu van vijf adviseurs. Om zooveel 

mogelijk vrije en on))artijdige beoordeelingen te verkrijgen , zijn de 

nanoen der beoordeelaars gclieim gelïouden , zelfs voor de medebeoor-

deelaars. Hcze wijze van bcoordeelen, die bij onderscheidene ge-

nootschapi)en gtïbruikelijk is, kwam den raad in dezen te meer 

verkieslijk voor, daar twee der schrijvers lunine iiamen onder de 

antwoorden hadden gesteld. 

De rondzending der stukken en het opmaken der adviescn vor-

derden eenige maanden, heigeen v;el geene verwondering kan baren, 

al let men slechts op den uiterlijkcn omvang der stukkem Ein-

delijk is de raad in de maand Se])tember in het bezit geraakt van al de 

gevraagile adviescn, en, daarmede gesterkt, brengt hij thans het 

navolgende oordeel uit. 

Het stuk n^ I heeft geene de minste w^etenschappelijkc waarde ; 

de schrijver is geheel onbekend met de locale gesteldheid en de 

door hcni voorgedragenc methode is gelieel onuitvoerlijk te achten, 

zoodat dit stuk volstrekt niet in aainnerkini^ kan komen Cj 
11 brengt eenige wijzigingen in het kanaal, door het meer 

langs den noordelijken oever van het I I tc rigten ; hij stelt voor, 

de ten zuiden liggeiule o])perv1akte van het IJ in te dijken, maar 

de haven en den zeebreker nec?nt hij geheel over volgens het plan 

van de reeds OTimemdc commissie. Daar nu de i'-rooto kosten en 

dc lange termijn, voor cle uil voering gesteld, hoofdzakelijk een 

gevolg zijn van het doen* de conunissie aangenomen stelsel, zoo 

is de tij(Wvcrmindering, die de sclirijver stelt, geheel willekeurig; 

kan zijn ontwerp in zeven jaar worden uitgevoerd , dan is er geene 

reden, voor dat der commissie meer te stellen , en is er vijftien jaar 

noodig voor de uitvoering van het ))lau der commissie, dan zal 

ook hel ])lan van den schrijver van n". 11 niet minder tijd vorderen. 

N"". (IT, In dit stuk wordt liet kanaal onveranderd aangenome)i, 

zoo als hot door dc comniissic is voorgesteld, en akeen ile haven 

maakt lu^i onderwerp der beschonwiiigen uit. De schrijver houdt 

zicli in de eerste plaats bezig met de kritiek van het ])lan der liaven 

door (lo c'ommi.ssie geleverd, ru tracht het ondoelmatige van den 
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vorm der haven , liet nadeel van den zeebreker en liet onuitvoerbare 

der constructie aan te wijzen. De zeebreker wordt geheel verworpen 

als schadelijk, onnut en kostbaar, en uit het weglaten van dit 

belangrijke werk volgt natuurlijk eene besparing van kosten. Dc 

raad kan echter niet, in strijd met het advies der bekwame zee-

kapiteins, die het rapport der commissie mede hebben opgemaakt, 

en met de later nigewonnen adviescn , toestciumen, dat de zeebreker 

gemist kan worden, en inng dus dc zienswijze van den schrijver 

in dat o])zigt niet deelen. Met belangstelling evenwel heeft de raad 

dc aanmerkingen nagegaan, die oj) de zamc:nstcning en de wijze 

vafi uitvoering der havenhoofden en den zeebreker worden gemaakt, 

en voorzeker, wanneer het werk eenmaal mogt worden uitgevoerd, 

zal van vele dier aanmerkingen groot nut kunnen wcu'den getrok-

ken. Hetgeen de schrijver in de plaats steK , komt den raad intussclien 

voor niet minder bezwaren op te leveren, vooral wat betreft de 

constructie der hoofden. Al ware het dus, dat niet reeds het ver-

werpen van den zeebreker den raad dit ontwerp deed afkeuren, 

zoo zou ook de constructie der hoofden, gelijk zij is voorgesteld, 

dit antwoord, dat echter in vele o|)'/igten kennis vau zaken en 

zorgvuldige bewerking toont, ongeschikt voor de bekrooning maken. 

IV. De schrijver brengt eenige belangrijke wijzigingen in 

het kanaal, maar neemt de haven met de daarbij behoorende wer-

ken aan, zoo als zij door de commissie is voorgesteld; men kan 

dus hiervan weder zeggen, als van n^ i i , dat het ontwerp niets 

bevat, dat invloed kan hebben op besparing van kosten of tijd, 

JMiettegenstaaiide dc schrijver het I J wil indi jken, en hij d ie ' in 

te dijken gronden op een te hoogeii prijs heeft gerekend , is het 

bedrag zijner begrooting nog ongeveer l i ) millioen , want des schrij-

vers voorstel, om een gedeelte zinksteen door zandzakken te ver-

vangen, en daarmede/ ' 1 cSOO ()()() uit te si)aren , schijnt niet aan-

nemelijk. De tijd van 14 jaar, door hem ojigegcvcn , maakt evenmin 

eene verandering van eenig aanbelang, zoo als trouwens bij het 

belionden d»'rzeli'de inrigting en constructie der havenwerken, niet 

wel anders te verwachten was. 

V. In dit ontwerp vindt men eene ^vijziging i nde rigting 

van het kanaal, namelijk meer zuidwaarts, achter langs de llijn-

lanilsche sluizen van 8])aarndam en Halfweg. 

De havenhoofden zijn in strekking en constructie dezelfde als 

die in het ontwerp der commissie; alleen het prolil is eeiiigzins 

verminderd en daaruit vloeit eene kleine besparing voovt, die, 

daar zij ten koste vau de soliditeit is verkregen, niet aanneir.e-

lijk is. Verder tracht de schrijver te bespanm op den zeebreker, 

door dezen voor dc helft uit drijvende tonnen te doen bestaan. 

Drijvende zeebrekers zullen hier onhoudbaar en ongenoegzaam 

zi jn , zooals ook later door den schrijver scliijnt te worden er-

kend, daar hij Tiog vier andere ontwej'[)en voorstelt, alle met 

l a 

vaste zeebrekers. Het ontwerp dat hij zelf het beste keurt, heeft 

een zeebreker vaji 1900 el lengte, en de lengte der havenhoofden 

is met 700 el vermeerderd. Dat daardoor de begrooting tot 21 

millioen wordt o])gevoerd zal wel geene verwondering baren en dat 

de t i j d , voor de uitvoering gevorderd, die door den schrijver 

niet wordt opgegeven, niet minder zal zijn dan die voor de 

uitvoering van het ontwerp der commissie, is gemakkelijk na 

te gaan. 

No. vi;^ schrijver neemt het kanaal aan zooals het door de 

commissie is ontworpen, waarbij hij echter de voorkeur geeft 

aan de rigting door de lireesaap, die ook door de commissie 

wel behandeld, maar wegens grootere kostbaarheid verworpen 

is. Zeer belangrijk zijn de redeneringen over den zeebreker, die 

door den schrijver als nadeelig en schadelijk wordt afgekeurd, 

en ware het niet dat de adviesen der zeeliede/i zoo bepaaldelijk 

voor den zeebreker spreken en lu^t ongeraden is die mcening 

te verwerpen, zoo zoude de gebogen rigting der havenhoofden 

en het verschil in lengte, waardoor de mond gedekt en toch 

ruim kan zi jn, veel aanlokkends hebben. Ook de constructie der 

havenhoofden heeft veel goeds en verdient zeer de aandacht. De 

begrooting is echter veel tc laag en bij eene meer getrouwe 

berekening zoude zi j , hoezeer zonder zeebreker, evenwel zeer 

nabij die der commissie komen. 

V I I . Ook deze schrijver verbindt met het kanaal eene 

droogmaking van het I J en rigt het kanaal daartoe langs den 

noordelijken oever. De wijze, waaro]) hij voorziet in de groote be-

zwaren ten aanzien van ii i jnlands uitwatering en de (liei)houding 

van het oostelijk I J , is niet boven aanmerking verheven, maar 

behoeft, hier niet te worden nagegaan, daar de groote moeijelijk-

heid gelegen is in de inrigting der haven en die van den schrijver 

niets aanbiedt, waardoor zij zich boven de haven, door de com-

missie ontworpen, aanprijst. Den mond der haven is eene wijdte 

gegeven van 400 el cn hij is gedekt door een' zeebreker van 

Ö75 el, aan beide einden ingangen overlatende van slechts 150 

el. Deze wijdte van 150 el wordt door bevoegde beooidcelaars 

veel te gering geacht om bij onstuimig weder te bezeilen, gelijk 

ook de zcebreker onvoldoende wordt geoordeeld om de voorhaven 

te beveili^-en. 

De voor de ingedijkte gronden gestelde jM'ijs is te hoog cn de 

begrooting te laag, zoodat men zich van dit ontwerp, dat 

overigens, volgens het oordeel van sommige beoordeelaars, niet 

geheel zonder verdienste is, ten aanzien der kosten, niets gunsti-

gers dan van dat der commissie mag voorstellen, 

N®. VI11. De schrijver van dit ontwerp keurt het kanaal, zoo 

als het door de commissie is voorgeslagen, goed; alleen wil hij 

de afmetingen vcrgrooten om den toegang ook aan meer diep-



gaande schepen te verleencn. Ook omtrent de havenhoofden vindt 

men hier niets dat bijzondere aandacht verdient, daar hij zich ten 

dien nanzien ook liondt aan het plan der commissie. Een zf̂ ^ebreker 

acht hij onmisbaar, maar stelt voor, een di ij venden te maken , die 

minder kostbnav en beter bestand zou zijn tegen dc woede der 

zee. Alle beoordeelaars liebbeu zich over dit plan hoogst ongunstig 

uitgelaten, l iet is eene hersenschim tc noemen, achttien zulke 

groote zeekasteeleii aldaar bij alle weer eu wind drijveiule en ver-

ankerd te ^villen houden, en elk door twee man te doen bewonen. 

De kosten van aanleg zouden daarbij niet gering cn die van onder-

houd zeker buitensporig hoog zijn. 

IV^ I X . Dit stuk, in het Jloogduitsch geschreven, handelt 

zoowel over het kanaal als over dc haven en wijkt ten aanzien 

van beide af vim het ontwerp dor comn\issie. 

liet kanaal wordt meer zuidwaarts achter langs de uitwaterin-

gen van i l i juland, te Spaarndam, maar voor langs die tc Halfweg 

U'cria't. De schrijver li-gcH als voorname reden daarvoor o]) de bc-
* -1 1 1 1 • • 

s])aring, die in den aanleg der di/)ken kan gemaakt worden; hij 
blijkt overigens niet genoegzaam bekend tc zijn met den hydro-

graphischen toestand der landstreek, om de klippei] te vermijden, 

^vaar hij oji stoot bij de vermenging van llijnlands belangeji met 

die va]i het kanaal. De inrigting der havcïi is door sommige be-

oordeelaars, met het oog op de bruikbaarheid voor den zeeman, 

niet geheel ongunstig beoordeeld. Wi j vinden bij dezen schrijver, 

even als bij n". V U , een zeer wijden mond, maar beter gedekt, 

daar hij zijn zecbreker eene lengle geeft van 1000 cl; hij vervalt 

echter ook weder, ofschoon in mindere mate, in het gebrek van 

n^. Y l l , dat namelijk de afstand vau dc havenhoofden tot den 

zecbreker ie klein is, zoodat het doorvaren dier naauwe opening 

bi] ruw weder als zeer gewaagd is te bcschouwen. De constructie 

dér hoofden is volstrekt af tc keuren; het prolil is onvoldoende, 

zoowel voor de havenlioofden als voor tien zecbreker en ilaareu-

boven is een steencn hoofd oj) eene houten paalfunderiug, die tot 

laag water reikt, geheel strijdig met dc regelen der kunst. 

'N^. X . Dc schrijver neemt dc inrigting van het kanaal cn ook 

van de haven aan, zoo als dc commissie die heeft voorgesteld, 

ofschoon hij eenige niet ongegroiule aanmerkingen over dc coii-

structic cn dc wijze vai\ uitvoering maakt De voorname zaak 

echter, die in d i t 's tuk wordt behandeld, is dc zecbreker en ook 

deze schrijver wil dien vau hout zamenstellen en daartoe op zijne 

Averf zekere getimmertcji gereed maken, die naar de i)laats ver-

voerd en alsdan geballast njocten worden. Ik-halvc dat de beschrij-

ving van den schrijver zeer onvoldoende is , zoo weet iedereen 

genoeg hoe het met de houten kegels van de Ccssart ie Cher-

bourg is gegaan, om een oogenblik te aarzelen, dergelijke denk-

beelden geheel te verwerpen. 

i / 

De slotsom dezer korte beoordeeling, waarbij echter de hootc!-

zaken, waarop het oordeel steunt, alle zijn genoemd, is nu lig-

lelijk op te maken, namelijk, dat geen der antwoorden in de 

termen valt van bekroond te worden. 

's ÜTavenhage, den October 1854. 

De Kaad van bestuur, 

E . AV. {^ONLLAD, 

l^i'C.sident. 

S T A R I N G , 

Secretaris. 

B U I . A U E X I V 

INU O:MTIM:NT MRR RAPPORT VAN DEN I^AAO VAX BESTUÜK 

VAN INRR KONINKI.TJK INSTITUUT VAN TNGENIEUUS AANCJAANDE 

DE IXTIEKOMEN AN'RWOOUDEN BET RE L-'FEN DE DE PRIJS-

VILAAG VOOR DLUN AANEEG YAN EEN KANAAL DOOR 

N O U . A N D OV Z I JN S.MAEST, DOOR UET LAD VAN 

DEN KAAD A. GREVE. 

Mijne I Iceren ! 

Dc raad van bestuur heeft mij de eer gedaan op den der 

vorige maand mededeeling te doen van het door haar uitgcbragt 

rapport aangaande de ingekomen antwoorden bet rellende dc prijs-

vraag voor den aanleg van een kanaal door Holland op zijn smalst, 

ZOO als dit zoo even aan u is medegedeeld. 

Uit dit rai)i)ort blijkt vrij algemeen, dat cr naar het gevoelen 

van den raad in dc geleverde antwoorden weinig voorkomt dat 

eenige aanbeveling verdient. I k heb echter met een waar genoegen 

opgemerkt in de beoordeeling van het door mij geleverde ont-

werp, dat uwen raad als bij uitzondering van dc andere negen 

geleverde ontwerpen omtrent dat van n\ij tc kennen geeft: //dat 

uwen raad met belangstelling de aanmerkingen heeft nagegaan, 

die door mij op de zamcnstelling en de wijze van uitvoering der 
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havciiboofden cn den zeebreker zijn gemaakt eu geeft te kennen, 

dat voorzeker, wanneer liet werk eenmaal mögt worden uitgevoerd, 

er van vele dier aanmerkingen groot luit zal kunnen worden ge-

trokken. ff 

Mögt dus het maken van een kanaal door Holland op zijn 

smalst eenmaal worden ondernomen, dan zal het door mij gele-

verde, 'volgens het uitgebragt gevoelen van den raad, van groot 

nut z i jn , terwijl uw raad tevens te kennen geeft, dat het door 

mij ingediende antwootd, in vele opzigtcn, kennis van zaken en 

zorgvuldige bewerking aantoont. 

I k ben over deze vereerciide uitgebragte denkbeelden door den 

raad zeer gevoelig, cn ik veroorloof mij de vrijheid u mijne heeren 

leden van den raad daarvoor mijnen welgemeendcn dai\k aan te 

bieden. 

I k heb in mijne verhandeling geleverd, en naar het mij toescheen , 

nog al belangrijke beschouwingen over het ontstaan van banken 

en platen Unigs'de kust en in zee, de daarmede in verband staande 

werkingen, plaatsing en verplaatsing van het menigvuldige zand, 

dat langs de oevers, in het bijzonder op geringe diepten eu ook 

in zee wordt gevonden, cn daaruit afgeleid de gevolgen betrek-

kelijk het maken eener haven aan zee; waarbij ik tevens heb ge-

tracht aan te geven de vernielende kracht van den golislag, met 

de middelen, om de uitwerking daarvan nagenoeg onschadelijk tc 

maken tegen vaste l igchamcn, zoo als hoofden, even als ik heb 

gemeend op grond van verkregen ondervinding te doen zien, dat 

diezelfde krachtige golfslag zich beneden den waterspiegel vermin-

dert, en eindelijk op ccnc diepte van o el beneden dien waterstand , 

gerekend kan worden op te houden nadeeligc uitwerking te doen. 

I k heb gemeend die mededeelingen te moeten voegen bij mijne 

verhandeling, ten gevolge van, gelijk ik vermeen, door mij ver-

kregenc ondervinding, menigvuldige gedane waarnemingen, verrigtc 

werkzaamheden en uitvoeringen aan stranden, en in hoofdzaak, 

om de nuttige eu hoogst voordeeligc gevolgen, welke daarvan bij 

het maken van havens aan stranden, zijn af te leiden. 

Voor zooveel mij bekend is , heeft men tot dusverre nog weinig 

in geschriften medegedeeld, wat of van dit alles dc ondervinding 

leert; het is dus met eenige bevreenuling, dat ik over deze voor-

zeker niet onbelangrijke mededeelingen, en de nuttige gevolgen, 

die daaromtrent door mij zijn afgeleid, en niet onwaarschijnlijk 

verder tc tïckken z i jn , geen enkel woord in het rajiport van dcu 

raad vindt aaugeteekend ; het blijft derhalve voor mij tot dusverre 

no'>̂  een raadsef, in hoeverre de raad zich met die beschouwingen 
ö 

al of niet vereenigt. 

De raad heeft gemeend, de eer der bekrooning niet te kuuucu 

scheuken aan geen der ingediende antwoorden, cn dus ook die 

van rnij heeft ditzelfde lot o m l e r v o n d e n . De hoofdzakelijke gronden, 

'i 
1 waarom dc raad de eer der bekrooning aan mijne verhandeling niet 

heeft toegekend, bestaat in twee zaken: 

1. Ik 'heb getracht aan tc toonen , het ondoelmatige om eenen 

zeebreker te maken, en daarom mijn ontwerp ingerigt zonder zcc-

brcker; en de raad is van gevoelen , dat cr een zeebi ckcr gevorderd 

wordt; omdat het niet maken van den zecbreker in strijd zoude 

zijn met het advies der bekwame zeekapitciiis, die het ra])port 

mede hebben opgemaakt, eu met de later ingewonnen advicseu, en 

2. Met dc door mij voorgestelde constructie der hoofden, kan 

zich de raad niet vereeuigen. 

Het zijn dus deze beide punten, die den raad hebben geleid, 

om ook mijne verhandeling uiet tc bekroouen. 

AVij maken mijne heeren! hier uit eene vereeniging van in-

genieurs met het hoofdzakelijke doel, om dc kennis cn weten-

schap van den ingenieur uit te breiden en bevorderlijk te z i j n ; 

ik vermeen daarom dat het u uiet geheel ongevallig zal z i jn , 

omtrent deze beide punten eenigermate nader tc worden toegelicht. 

Dc couunissie heeft voorgesteld het maken eener liaven, omtrent 

lang 11)00 cl en breed 180 el. Tedere deskundige, die eenige on-

dervinding wegens het aandoen of bevaren van zoodanige havens 

heeft, weet, dat dezelve geheel onbruikbaar is, zonder eenen zee-

breker, en ook ik deel zelf in dat gevoelen, dan die zeebreker, 

hoedanig geconstrueerd en waar ook geplaatst, moet voorzeker 

zijn een middel om tusschen de hoofden en den zecbreker eene 

kalme zoogenaamde slechte zee tc vtrkrijgen. 

Dc zecbreker, zoo als die door de commissie is voorgesteld, 

zal zich bevinden omtrent 2100 cl van de kust , overeenkomende 

met nagenoeg eenen afstand van 23 minuten gaans en dus geheel 

in open zee. Oj) 500 el afstand van de koppen der havenhoofden 

zal men den zeebreker leggen en dc hoogte geven van (U''.5() boven 

laag water, de stormvloctlcu rijzen daar tot 4 el boven dien water-

stand ; bij noordwestelijke winden, wanneer dc zecbreker oj)per-

vlakkig ceuig nut zou kunnen doen, zal dezelve dan slochts 

boven den waterspiegel zich bevinden cn waarvan nog moet wor-

den afgetrokken hetgeen dc zecbreker, die uit rijswerk ter hoogte 

van el vrij nabij wordt o])gctrokkcn, in elkander zet of zakt; 

cu wanneer daarbij verder wordt overwogen de hooge zeecn of 

golven, die bij noordwcsteli/ikc stormvloeden bestaan, dan vermeen 

ik dat het voor u alle eu ook voor die ingenieurs, welke nimmer 

eenige bcmoeijiugen aan stranden of zeehavens gehad hebben, 

reeds duidelijk zal z i jn , dat ecu zecbreker, die zicli nagenoeg 

niet boven den waterspiegel vertoont, geen merkbaren invloed 

kaïi uitoefenen ter vermindering van golfslag of hoogc zeecn, cu 

dat er mitsdien onder die omstamligheden tusschen dc hoofden 

en dcu zeebreker altijd hoogst belangrijke, zware en liooge bran-

dingen of zeeën zullen bestaan. 

j 
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i)e zeebrekei' is clan hinderlijk voor het aandoen der haven; 

op aanzienlijken afstand, hetzij boven of beneden denzelven, zal 

men liet strand moeten naderen, ankeren op eencn afstand vnn 

IG à 1 800 el van ile knst , zoo als ik in mijne verhandeling-

op grond van ondervinding vermeen tc hebben aangetoond en 

door ieder bekwamen scheei)sbevethebber of ervaren loods wei zal 

worden erkend, is uiterst gevaarlijk om te bej)roeven en zal daarom 

wel nimmer plaats vinden en derhalve door kracht van sterk zeilen 

of prange.n zal men de haven, wanneer men overigens in alles 

zeer gelukkig slaagt, kunnen binncnloopen, dan, wat vindt er 

dan plaats? Oni zich hiervan een denkbeeld te vormen stelle 

men zich voor een schip van de eerste grootte, lietgeen wel (Ui 

lengte zal hebben van de halve breedte der haven, dit scliip 

beviïult zich dan met volle zeilen in de haven, met hevige storm 

uit het noordwesten en dus vlak voor den wind, de zeilen 

kunnen dan zoo spoedig niet geborgen worden, ten gevolg(; 

waarvan, en al waren en geraakten de zeilen ook gestrekeii, 

zoodanig schip, met eene vliegende vaart als het w âre wordt 

voortgezwcept ; stoppen aan cenigen meerpaal valt niet te denken . 

de zwaarste touwen , wanneer men cr al een aan een'' meer[)r.al of 

dukdalf vast zou kunnen krijgen, hetgeen ten gevolge van de snel-

heid van het schip niet mogelijk is, breken af, zoo als de onder-

vinding dit zelf bij weinig wind en geringe snelheid van het schip 

heeft geleerd; ankereu is volstrekt onmogelijk , het lange schip kaïï 

in de smalle haven niet op den wind draaijen, in cvw woord, er 

valt aan stoppen of ankeren, op groml van oinlervijiding , niet tc 

denken, en er blijft dus niets anders over, dan liet schip tegen 

het ecu of ander voorwer[), sluis of ander werk tc laten loopen , 

waarvan dc verschrikkelijkste en noodlottigste gevolgen en schaden 

te verwachten zi jn, en waaruit met bepaalde zekerheid volgt, dat 

zoodanige haven in verband met den zcebreker, zoo als die is voor-

gesteld , geheel onbruikbaar is. Dan, wat kan, wat zal er plaats 

vinden, wanneer het door nn'j geleverde ontwer|) zonder zeebreker 

of breekwater wordt uitgevoerd? l iet alhier door mij bedoelde 

groote schip bevindt zich dan ook in zee, maar heeft dc beste en 

schoonste gelegenheid, om de liavcn nagenoeg zonder zeilen in 

eene regte strekking te nadin'cn ; geen zecbreker of iets verhinderd 

hetzelve, om de haven biniien tc loopen, en wat heeft er dan 

vcrvolgeiis plaats? 8teld(i ik ceiu) haven voor, zoo als die der com-

missie, de 2:evola'eu zouden dan even noodlottig wordoi als die, 

welke ik hiervoor heb aangegeven; dai\, ik heb eene geheel andere 

veel bruikbaardere liaven dan die der commissie voorgc^steld, want 

zoodra het schij) slechts genaderd is tot binnen de koppen der 

hoofden, die reeds 150 cl wijd van eikander zijn on1worj)en, in 

plaats van 130 el, zoo als die der commissie zijn voorgesteld, 

vindt liet schip een groot bassin, omtreïit lang 500 cl en breed 

oi 

3üO el, alwaar hetzelve ruime gelegenheid aantreft, afgezonderd 

van de hooge gesloten hoofden, die ik tevens heb ontworpen, en 

waarvan ik hierna het groote nut reken aan tc toonen, om zoo-

genaamd op den wiiul tc loopen of zich te wenden, waardoor 

hetzelve de beste gelegenheid lieeft om te ankeren en zich ver-

volgens naar verkiezing vast tc meren, zonder de minste ver-

hindering of bezwaar. 

I k heb door het ontwerpen mijner haven derhalve gezocht en 

gelijk ik vermeen, in alle deelen voldoende gevonden, liet middel 

om de haven zelve te doen dienen tot den gevorderden zeebreker, 

dat is: het middel waardoor wel niet de kracJit van den wind 

wordt vernietigd, dan het middel waardoor die windkracht on-

schadelijk en ]iiet hinderlijk Avordt gemaakt, ook bij hevige noord-

westelijke stormen voor het aandoen en bevaren der haven, door 

de schepen van de eerste grootte; het is dus deze denkbeeldige 

en mitsdien niet bestaande zeebreker, die ik vermeen, dat bij 

alle ervaren bevelvoerders van schepen w\arnieer deze grondig met 

dc voorgestelde inrigting bekend worden gemaakt, aanzienlijk 

beter zal worden geoordeeld dan eene hoogst hinderlijke zee-

breker vóór de haven; terwijl ik almede door diezelfde iJirigting 

en de constructie der daarmede in verband staande havenhoofden, 

zooals ik reken aan te toonen, heb gezorgd niet alleen voor het 

oogenblik maar zelfs ook voor de toekomst, alles gelijk ik ver-

meen , gegrond op verkregen ondervinding en bestaande voor-

beelden. 

Is eene zeebreker bij noordwestelijke stormen onnoodig, onder 
alle andere overige voorkomende gevallen is dezelve voor de 
scheepvaart hinderlijk en lastig. 

I k heb dit alles, gelijk ik vermeende, duideli jk, ampel en breed-

voerig in mijne verhandeling aangetoond; ik heb vooraf getracht 

de gevoelens in te winnen, niet alleen van bekwame bevelvoerders 

van schepen en zccolïicieren, dan ook tevens van de meest ervaren 

loodsen, aan welke laatste bij uitsluiting als het ware de zorg 

van het op eene haven brengen van schepen is toevertrouwd, want 

het zij mij vergund op te merken, dat dit nimmer plaats vindt 

door de bevelvoerders van schepen zelve, omdat het vordert prac-

tische ondervinding en ik moet verklaren, dat ik geen enkele van 

die personen heb aangctroHen of dezelve deelde in mijne ge-

voelens, dat namelijk in het bestaande geval, eene haven^ zonder 

zeebreker veel verkieslijker w^as, dan ccuc haven met eencn zce-

breker, en het zal u mijne heeren dus niet verwojidercn , hoezeer 

het mij heeft bevreemd, dat de raad een tegenovergesteld ge-

voelen aankleeft en zulks alleen oj) grond van gevoelens van de 

tAvec ervaren scheepsbevelhebbers die het rapport der commissie 

mede hebben tot stand gebragt en iji wier gevoelens ik om het 

vorengemelde, geacht kan worden, onder zekere, bepalingen zelf 
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te deelen, terwijl de raud dat advies of die gevoelens heeft ge-

meend te moeten aannemen tengevolge van ingewonnen berigten 

van personen of adviseurs, die tot dus verre geheel onbekend zijn. 

W a t aangaat de constructie der hoofden, zooals die door mij 

is voorgesteld, en waarmede dc raad zich niet heeft kunnen ver-

eenigen, moet ik opmerken, dat de gewone rijzen besteendc 

hoofden, zooals die aan stranden in de provincie Zuidholland 

vrij algemeen worden gevonden aan een zeer kostbaar onderhoud 

ten gevolge van den vernielenden golfslag onderlievig zijn. Niet 

zelden had men beproefd door breedere hoofden te maken , 

daarin te voorzien, dan dit leverde zelfs woa: nadeeliu'cr "-e-O O O 
volgen op. Mi/) was het, en alleen door ondervinding gebleken, 

dat bijvoorbeeld, eene rei ])alen, die geheel tegen elkander werden 

geheitl, geen wederstand konde bieden tegen den golfslag, dan 

dat daarentegen eene enkele paal geheel oj) zich zelve, ongehin-

derd bleef staan; di<-. bragt mij oj) het denkbeeld, om voor te 

stellen in 1852 om bij wijze van proef, vier hoofden die voor 

het Flaauwe werk, omcrent 1 nur bewesten de haven van Goede-

reede moesten gemaakt worden, slechts de breedte te geven van de 

helft der gewone, of een derde van sommige bestaande hoofden , dan 

die tc voorzien langs do zijden en koppcji, van de thans bekende 

beschermende palen, die op afstanden van omtrent een el van el-

kander zijn geplaatst, en waarvan de koppen tot l'^^oO boven de hooi-

den zelf, reiken, deze hoofden zijn alzoo gemaakt en de kosten daarvan 

bedragen gemiddeld nog niet de helft van die der gewone, en echter 

heeft de ondervinding geleerd, dat deze uitmuntend aan de ver-

wachting hebben beantwoord, tot dus verre heeft daaraan nog 

geen de ininstc schade plaats gevonden, de vernielende kracht 

van den golfslag wordt door dc beschermende ])alen gebroken en 

nagenoeg geheel vernietigd, de verbazende golven vallen als het 

ware ontleed en als schuim op de Jioofden neder, terwijl de 

andere aldaar zich bevindende cn niet van de beschermende j)alen 

voorziene lioofdeu , bij aauiioudenheid vele schade blijven onder-

vinden. 

Tengevolge van deze gelukkige proef, zijn in het vorige jaar 

nog 2 on in dit jaar aan het gemelde Flaauwe werk mede nog 

2 zoodanige nieuwe Uiinkostbare hoofden gemaakt en de vroegere 

aldaar gcnuuikte hoofden, tevens van de gemelde beschermende 

palen voorzien, alles met de beste en gewciischte, gelukkige, en 

voordeelige gevolgen. 

En welke hoofden heb ik nu voori^esteld, om voor de haven 

bij Wi jk aan Zee (e muken P geene andere dan de gemelde, ik 

heb tot hoofdbeginsel mij geen ander doel vooigesteld, dan om 

hoofilen ie makcm, zooals ei* aan het gemelde Flaauwe werk be-

neden de haven van (ioedercede thans 11 stuks worden gevonden , 

wanneer men niet anders doet uitvoeren, dan de constructie van 

die hoofden volgc]), dan reeds zou mcïi voldoende en uiterst min-

kostbare hoofden voor de gezegde haven verkrijgen; dan bij de 

behandeling dezer zaak, heb ik gemeend verder te kunnen en te 

moeten gaan, hier toch goldt het hoofden voor eene haven van 

de eerste klasse, het was nutt ig dan geenszins gebiedend nood-

zakelijk, om de hoofden geschikt tc maken om te voet te kunnen 

passeren; eene zekere vermeerdering van kosten daartoe, deed 

voor deze grootschc zaak, zoo weinig af, en niets was mij ge-

makkelijker om daartoe te geraken; de voor de hoofden besch^er-

mende palen die voor het belang van dezelve naar mijn gevoelen 

worden gevorderd, leverden daartoe liet gereede middel op, ik 

heb daarom het geheel ingerigt om des verkiezende de hoofden 

niet alleen geschikt te maken voor voetgangers maar zelfs voov 

eenvoudige spoorwagens en dit alles, ten gevolge van het vol-

strekte gevorderde, dat is, do beschermende palen. Om dit een 

en ander tc verkrijgen heb ik langs de beschermende palen waar-

van de koppen de hoogte vau 5''L50 hoven laagwater en die ten 

wederzijden van dc rijzen besteende hoofden, zich bevinden en 

w^elke hoofden alhier zijn voorgesleld de breedte te geven van 

12 el, terwi/jl die aan het Flaauwe werk slechts G el breed zijn, 

aaiigebragt de gevorderde gordingen die door dwarsh^ggers "op 

afstanden van 5 el aan elkander zijn verbonden, waardocn- dus de 

hooiden op zich zelve eene hoogst belangrijke voorziening eu 

versterking hebben verkregen en het is deze eenvoudige en uiin-

kostbare conslrnctie die mij geleid lieeft in verband met door 

mij in mijne verhandeling geleverde beschouwingen over het ont-

staan eu do werkingen van het zand langs de kust en den in-

vloed van stroom met de geringe kracht van den golfslag, bene-

den de diepte van drie el onder den waierspiegel, voor tc stel-

len, om in het midden van de hoofden te slaan, eene geheel voor 

het belang der hoofden niet gevorderde rei-palen cn wel eene paal 

langs iedcren dwarslegger en dus op afstanden van 5 el van el-

kander, waartegen is geplaatst een sterk gesloten beschot, hetgeen 

door middel der leggers zoo sterk als men dit zou willen verlan-

gen, en zooals door mij is aangegeven, kan worden verzekerd, 

door welk een cn ander, de hoofden gesloten geraken tot nage-

noeg den hoogsten golfslag, dat is 7 el boven laagwater, waardoor 

vol geus mijne geleveide beschouwingen, gegronde lioop en ver-

wachting bestaat, dat de aanzandingen in de haven van weinig 

beteekeuis kunnen z i jn , en door welk middel dus (afgezonderd van 

de zaak) ook voor de toekomst, dat is de vermindering der groote 

kosten van ondcxhoud , waaraan alle havens van soortgelijken aard, 

zoozeer onderlievig z i jn , is gezorgd. 

I k ben bij dit alles, gelijk ik vermeen, hoogst voorzigtig ge-

weest, mijne practische loopbaan gedurende een tijdvak van ruim 

veertig jaren heeft mij geleerd, dat men wel eens'Ie veel kan zijn 
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z i jn , geene theorien bestaan er die daaromtrent eenig licht kunnen 

verspreiden; ik heb mij zelve afgevraagd cn zoo vele ervaren prac-

tischc ])crsoncn geraadpleegd, of cr tegen mijne stellingen ook 

ovcrwcgoidc bezwaren konden bestaan, dan ik heb daaromtrent 

nimmer iets anders dan onpartijdige bevestiging van hetgeen ik 

mij voorstelde, vernomen; ik heb echter gemeend niets anders aan 

te bevelen, dan hetgeen ik met zekerheid bij ondervinding had 

verkregen, cn dit zijn dc hoofden op zich zelve met dc bescher-

mende palen al bet andere is bijkomend, des verkiezende geheel 

onnoodig, verlangt cchter dc regering van Amsterdam deze bij-

komende middelen ook aan tc wenden cn bestaan daartegen, hoe 

onwaarschijnlijk, bedenkingen, of kan dc constructie van die over-

komplctc zaken, op grond van tc verkrijgen ondervinding eene 

zekere wiizio-incc of vcrbctcrim:'- vorderen, dit alles is bij dc uit-'I Zj CJ O ' 1 1 1 

voering door min kostbare middelen na te gaan, door het maken 

der inrigting van ecu klein gedeelte, kan men zich van die bij-

komende al of niet gevorderde zaken op eenvoudige en min kost-

bare wijze verzekeren, zoo als ik in mijne vcrhamlcling heb aan-

gegeven, genoeg zij het, de hoo/den hinnen- ten gecolge van de 
opgenoemde hestaande voorbeelden met zekerheid goejl eu voldoende 
gemaakt zoor den. 

De raad heeft zijne goedkeuring aan dc constructie der hoofden 

zoo als die door mij is aaubcolen , vermeend niet tc kunnen 

schenken, op grond van het vorengcmeldc, bevreemdt mij dit 

besluit zeer, cn ik gevoel mij gedrongen hierbij te voegen, dat 

deze zaak geheel van practischen aard is welke alleen door onder-

vinding kan worden uitgemaakt, eene oudervinding die ik vermeen 

tc hebben opgedaan door het doen maken der vorengcmeldc hoofden 

en de uitwerkingen met dc gevolgen daarbij te hebben o])gcmcrkt. 

Niemand zal mij ten kwade duiden dat ik met nn'jnc geleverde 

verhandeling ben ingcnou^icn . liet licvat toch dc vrucht van lang-

durige verkregen practische kennis die ik in de gelegenheid ben 

gew^ecst op te docJi, bij zoo menigvuldige groote haven- cn zec-

werkeu, ik stelde niij evenwel voor dat de eer der bekrooning mij 

niet ten deel zou vallen, omdat ik vermeende dat veel meer ervaren 

personen dan i k , naar dien prijs zouden dingen, en een veel beter 

uitvoerbaarder ontwierp zouden leveren dan ik tc zamen kon brengen. 

Dc raad heeft op mijn verzoek mij ter inzage gezonden , al de bij 

haar ontvangen verhandelingen en ik betuig denzelvcn daarvoor bij 

deze mijnen dank, ik ben daardoor in de gelegenheid gesteld, om 

ook ccuigcrmatc over den inhoud der ingediende verhandelingen 

te oordeelen; als lid van den raad had ik vroeger daartoe het rcgt, 

dan ik heb bij de inzending mijner verhandeling daarvan afstand 

gedaan cn verzocht om van alle bcoordccling verschoondtc blijven 

ik heb dan ook mijne verhandeling on derteek end, omdat ik dc 
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noodzakelijkheid daarvan wenschtc tc doen uitkomen, en temeer 

omdat ik in'et schroomde om mijnen naam te wnjden aan hetgeen 

ik op goede gronden vermeende, mede tc deelen. 

Als lid van den raad heb ik het programma, waarbij dc prijs-

vraag is uitgeschreven, mede helpen vervaardigen cn vaststellen, 

ik vermeen wel dat het de bedoeling van dc leden, die toen den 

raad uitmaakten, is gcw-eest cn zoo als het programma te kennen 

geeft, om de eer der bekrooning toe tc kennen aan den vervaar-

diger van het best gekeurde uitvoerbare ontwerp; dan het grootste 

getal van de leden, niet minder afgezonderd in deze van m i j , 

zijn van dc acht overige leden er vijf door anderen vervangen; 

de raad bestaat dus voor het grootste gedeelte thans uit andere 

personen, dan toen het programma is vastgesteld , en het is deze 

raad die geen der ontwerpen als uitvoerbaar heeft geoordeeld in 

verband met dc bepalingen voorkomende in het programma; want 

een van dezelve zal dan toch wel als het beste kunnen worden 

beschouwal, Jlet zoo even uitgebragte rapport is geen rapport van 

den raad vai\ bestuur; ook ik ben lid van den raad van dat be-

stuur, het rap])ort is dus opgemaakt door den raad met uitzon-

dering van mij., waarvan in lu^t rapport met geen enkel woord, 

hoe vreemd ook, melding Avordt gemaakt. 

Het voegt mij niet in eene zekere verdere beoordecling te treden, 

over liet zoo even door uwen raad uitgcbragt rapport van beoor-

deeling, alleen veroorloof ik mij dc vrijheid op te merken, hoe 

schraal en spaarzaam uwe raad is geweest in het toekennen vau 

zekere verdiensten, aan een of meer verhandelingen, het evenwel 

bl i jkt , dat er onder de verhandelingen zijn die eenige waarde 

of verdiensten bevatten, ja zelfs waarvan bij de eventuele uitvoe-

ring groot mit zal zijn tc trekken. 

Het is op grond van het gemelde dat ik mij de vrijheid ver-

oorloof uwen raad in bedenking tc geven, om in het belang van 

het Koninkl i jk Nederiandseh Inst i tuut deze zaak in nadere over-

weging te nemen. 

l.k doe dit te meer, omdat het naar mijn gevoelen geenszins is 

uitgemaakt of uwe raad wel het volstrekte rcgt heeft gehad, om 

dc zaak tc beoordecleiK, de schrijvers toch die dc antwoorden hebben 

geleverd, hadden reden van tc verwachten, dat hunne antwoorden 

zouden worden beoordeeld door dc leden waaruit de raad, bij 

het uitschrijven vaii het programma was zamengesteld, hetgeen nu 

mccrcudecls door geheel anderen is gedaan. 

Mogt evenwel uwe raad bij deszelfs genomen besluit blijven 

volharden of moo't de eer der bekrooniuG: ook na dc hiervoreu 
• • 1 t 

gemeelde bedoelde ingewonnen bcrigten , niet aan mijne verhande-
ling worden toegekend, dan zij het mij als ten slotte vergund 
op tc merken, dat na inzage te hebben genomen van dc negen 
andere ontwerpen, bij mij de overtuiging zich heeft gevestigd, 
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dut in mijue verhandeling, met bescheidenheid, gezegd , nogal liet 

een en ander wordt gevonden, hetgeen wetenswaardig gerekend 

kan worden te zijn voor dcu w\aterbouwkundigen ingenieur, die 

de practische kennis daarvan beoefent, en ik stel mij daarom 

voor, door gepaste middelen tc beproeven die ingenieurs en anderen 

die dit zullen verlangen in dc gelegenheid tc stellen daarmede 

bekend te kunnen geraken, ten ciiulc daarvan dat nut cu voor-

deel tc kunnen trekken waarvoor het door mij medegedeelde en 

keiibaar gemaakte vatbaar kan worden geacht te zijn,\loor welke 

middelen ook tevens, dc regering van Amsterdam,' in dc gelegen-

heid zal kunnen geraken, om bij het eventueel maken van cei\ 

kanaal van die stad naar dc Noordzee door de doorgraving van 

Llollaiid op zijn smalst daarvan dat <jrooL nut en voordeel te 

trekken, hetwelk ik door het levcroi n^ijner veihandcling, vol-

gens het uitgedrukt gevoelen van uwen raad heb kenbaar gemaakt, 

welke gevoelens ik met zooveel welgevallen in het vorcMigemeld 

rapport vaû  uwen raad heb mogcu Iczcii; terwijl ook tevens daar-

door het Edele onbekende lid van hot koninklijk instituut van 

ingenieurs, hetwelk uit eigen fondsen y ' 1000 heeft aangeboden 

als prijs voor het best geoordeeld wordende ontwerp, in dc ge-

legenheid zal worden gesteld, om ten minste voor zijne zoozeer 

welgemeende edele bedoelingen te Icereu kennen het gemelde door 

uwen raad bedoelde groote iint hetgeen bij do doorgravn'ng van 

i iol lond op,zijn smalst uit mijno gelcvordc verhandeling hetzij met 

herhaalde bescheidenheid gezegd, kan worden geleerd of getrokken. 

Ik acht het niet onvoegzaam uwen raad mede te declcu, dat 

ik tot dc verspreiding, zoo ecuigzins geschikt mogelijk van mijne 

verhandeling, beu aangemoedigd door ccn dor vijl'Heeren welken 

uwen raad tot adviseurs hebben gestrekt, welke'mij onbowimi)eld 

en geheel uit cigcu beweging, met vlcijcnde cu aanmoedigende 

bewoordingen te kennen heeft gegeven, van met zooveel welge-

vallen nvijuc verhandeling te hebben gelezen, cn zicli geheel met 

mijne zienswijze, bcscliouwingeu cn geleverde ontwerpen veree-

nigde, cn ik verklaar hier, dat ik die vereercndc en gocitkenrendc 

gevoelens op zeer hoogcn j)rijs stel, juist omilat deze, naar uu'jnc 

meening, ecu der zeer w^einge personen in Nederland is, die 'ten 

gevolge van zijiic ilaatschap[)el(jke betrekking in dc gologcnlicid 

is geweest, om met dc gevorderde j)ractische kennis cn^wetcu-

schai) tc loeren beoordecle)), eene zaak als dczo, die toch in 

hoofdzank^ kun gerekend worden alleeu te behoovcu (ot het gebied 

der practisch.c Waterbouwkunde. 

tk heb hiervorcu aangcsti])t de groiuleu wtiirop ik vermeen, 

dat cr in geen enkel geval oenen zecbreker gevorderd \Aordt 

en dat het bestaan daarvan voor de schcei)vaart niets dan ver-

hinderi j ig, last en in geen enkel geval ceuig nut kan aanbrcn-

maar eeuc haven» zooais dc dot)r mij voorgestelde bruikbaar 
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bij Noordwestelijke hevige stormen en geene bij zoodanige om-

standigheden gciieel onbruikbare met eenen hoogst oiuiuttigen en 

niets dan last cn voor de scheepvaart onnut aanbrengende zec-

breker, die toch de kracht van den wind in de haven niet kan 

vernietigen, hetgeen evenwel voor eene gewone haven zoo als die 

door de commissie is voorgesteld, naar mijne ondervinding wordt 

gevorderd, om dezelve voor de groote schepen ten allen tijde 

bruikbaar tc doen zi jn , en voor den practischen Ingenieur aange-

toond, dat de door mij voorgestelde constructie der havenhoofden 

als hooa^st nuttii»:, doelmatig' uitvoerbaar is te beschouwen, O O ' O ^ , 

ten gevolge van dc door mij gcvoiulcn middelen die o]) last van 

het Provinciaal Bestuur van Zuid-Hoiland door mij zijn uitge-

voerd en om dcrzclvcr luittige uitwerking met het beste gevolg 

worden voortgezet, even als ik vermeen dit meer uitgewerkt en 

veel ampcler in mijne verhandeling te hebben medegedeeld. 

Volgens het uitgebragte gevoelen van uwen raad w^ordt er 

eene zeebreker gevorderd en is dc constructie der door mij 

voorgestelde hoorden niet aan tc bevelen. 

J3e gromlen waaroj) deze met mij in strijd zijnde stellingen 

zijn berustende, zijn dus bij uwen raad bekend, l iet is geheel 

onverschillig en onnoodig tc vernemen, hoe, van, en door wien, 

uwe raad die kemiis of wetenschap heeft verkregen, u\vc raad 

heeft hier geoordeeld zoo als dezelve op grond van het rrogramma 

dan ook geheel oj) zich zelve cn dus geheel afgezonderd van Ad-

viseurs verj)ligt was. 
I k beveel daarom zeer en met nadruk, u aan, mijne nu j V ill Cti V̂  I < I /jX̂ VjJ, V'll. I t Cl , 1,1 tlliji , 

heeren leden van den raad, om die gromlen te leeren kennen en 

ontvanii:t vooraf do verzekcrim;' wanneer een of meerder leden van O O 
uwen raad mij dc overtuiging kan doen o])vatteu, dat ik heb ge-

dwaald, ik dan als rcgtschapcu eu onbevooroordeelde Ingenieur, 

die het in hoofdzaak zoo niet alleen is te doen om dc kennis 

en wetenschap van don Ingenieur bevorderlijk te zij\ ,̂ die ge-

voelens gaarne zal voegen bij hetgeen ik mij voorstel omtrent 

deze zaak meer algemeen bekend te maken eu tc vers})reiden, 

eu alzoo erkennen, dat ik gedwaald heb; zoolang dit echter geen 

plaats heeft gehad en door mij niet zal zijn medegedeeld of door 

uwen raad zelve niet zal zijn aangctooml op voldoende gronden , 

dat eenen zeebreker zoo als in het verslag der commissie is te 

keimen gegeven volstrekt uoodig is , eu dat dc constructie van 

de door mij voorgestelde hoofden onvoldoende of ondoelmatig 

voor de verlangde haven is , moet ik aan het door mij aangegevene 

vasthouden ; eu overigens de beoordeeling verder overlaten aau dege-

voelens van de vereeniging van Ingenieurs en andere zaakkundigen. 

Delft , den November 1854. 

•fj- «ÜW 
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BIJLAGE X V . 

[voninklijk Inst i tuut 

vnn Ingenieurs. 

N ^ 339. 

'sGravenhage, den 1 3 ^ ' E e b r u a r i j 1855. 

Ingevolge het besluit der instituutsvergadering van den 

November jL , is ons opgedragen te overwegen, in hoeverre kan 

worden voldaan aan de wenschen, uitgesproken bij de mede-

deeling, door u in die vergaderiiig gedaan. 

Het is ons toegeschenen, dat de uitslag onzer overwegingen, 

alvorens die aan u werd medegedeeld, in eene vergadering 

van het instituut ter kennis van de leden behoorde te woorden 

gebragt, opdat' in dit opzigt dezelfde weg zou woorden gevolgd, 

als door u bij het iinlienen van uwe bedenkingen is ijigeslagen. 

Na gezette beraadslaging zijn wij van oordcel, dat alleen de 

volgende drie punten door ons'behooren te wwden behandeld: 

De bevoegdheid van den raad van bestuur om de prijs-

aiitAvoorden te beooi'deelen ; 

De bekendmaking der gronden, waarop het uitgesproken 
oordeel rust; 

l ie t voorstel om op de genomen beslissing terug te komen. 

AVat het eerste punt betreft, is onze zeer stellige meening, 

dat dc raad, met uitzondering van het l i d , hetwelk zich, door 

zelf mede te dingen, de bevoegdheid ontzegd heeft mede te oor-

declen , geroepen en verpligt was gevolg te geven aan het voorschrift 

der prijsvraag, waarin geenerlci bepaling voorkomt, die grond geeft 

tot^lict beweren als zouden de raadsleden, die op den 2 5 A p r i l 

1853 ^zitting hadden, geroepen moetcji worden om in October 1 854 

uitspraak te doen. Er bestaat slechts een raad van bestuur en 

de afgetreden ledcji zijn noch bevoegd, nocli gelïouden zitting te 

nemen. Voor zoo ver ons bekend is, bestaat cr ook geen voor-

beeld van een genootschap, lietwclk de beoordeeling van de ant-

woorden, die op uitgeschreven prijsvragen zijn ingekomen, bij 

uitsluit ing opdraagt aan eene vergadering van dezelfde leden, 

welke tot het stellen der vragen hebben medegewerkt. A l ware 

het beginsel j u i s t , hetgeen wij ontkennen, zou nog de onmoge-

lijkheid der toepassing Aveldra blijken. 

Ten opzigte van uwen wensch om te worden bekend gemaakt 

met de gronden, waarop onze beoordeeling steunt, beschouwen 

wij ons niet verpligt en niet geregtigd daarvaii meer mede te 

deelen dan bereids in ons verslag is geschied. Dc adviescn uit-

gebragt door de deskundigen, die ons welwillend met hunnen 

raad ter zijde hebben gestaan, bevatten de beginselen, waar-

uit wij onze beoordecling hebben afgeleid, doch het is ons 

niet vergund daarvan bijzonderheden bekend te maken, zon-

der uitdrukkelijke vergunning van dc geraadpleegde personen. 

W i j achten deze bekendmaking zoo weinig voegzaam, dat wij 

ongenegen zouden zijn de toestemmiiïg der adviseurs daarvoor te 

vragen en ongezind zouden zijn er toe mede te vvcrkcn, zoo deze 

mogtcu besluiten hunne namen en uitgcbragte adviezen te doen 

kennen. 

Het voorstel om de zaak in nadere overweging te nemen, 

waarmede wij veroiulerstellen, dat door u niet anders kan bedoeld 

zijn dan dat wij zouden terugkomen op de genomen beslissing, 

kan naar ons oordeel in'et worden aangenomen, leder mededinger wist 

te voren, dat zijn werk door den raad zou worden beoordeeld en 

onderwierp z ich, door een antwoord in tc zenden, aan onze uit-

spraak. Die uitspraak is openlijk bekend gemaakt en de briefjes, 

waaruit dc namen der inzenders konden worden gekend, zijn ver-

nietigd. D i t is alzoo, volgens de termen der ju'ijsvraag, eene zaak , 

welke is afgedaan en w^aarvan geen hooger beroep of herziening 

mogelijk is. 

De taak die de raad op zich genomen heeft, was reeds aan-

merkelijk verzwaard door het mededingen van een zijner leden. 

Daardoor toch werd den raad een dier leden ontnomen, van w^ie, 

uithoofde van hunne studiën en ondervinding, een juist oordeel 

over de ingediende ontwerpen te wachten was. Nog moeijclijker 

ecliter w^ordt die taak, nu ons medelid, inzender van een der 

prijsantwoorden, zich door onze beoordeeling bezwaard acht en 

ons dc juistheid van de genomen beslissing meent te kunnen 

betwisten. 

Gelijk wij bij het opstellen van het verslag getracht hebben 

volkomen onpartijdig en regtvaardig te z i jn , meenen wij ook nu 

met kalmte en naar overtuiging te b.ebben gesproken. 

Ten slotte Dnoeten wij ons eene opmerking veroorloven, waar-

toe uwe mededeeling aanleiding geeft. I n die mededeeling lezen 

wi j , dat een der adviseurs u onbewimj)eld en geheel uit eigen 

beweging, met vleijcnde en aanmoedigende bewoordingen te ken-

nen heeft gegeven , van met zooveel welgevallen luve verhandeling 

te hebben gelezen en zich geheel inet uwe zienswijze, beschou-

wingen en geleverde ontwerpen vereenigde. 

Daar geen der door ons ontvangen en geraadpleegde adviesen 

zich geheel, of zelfs in de hoofdzaken met uwe ontwerpen ver-

eenigt, moeten wij veronderstellen, dat de vleijende woorden van 

een der adviseurs niet juist door n zijn opgevat. Aangezien het 
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ons onbekend is , welke der vijf deskiindigen door u bedoeld wordt, 

hebben wij overbodig geacht nader te onderzoeken, waaraan deze 

verkeerde opvatting te wijten is. 

De E-aad van bestuur, 

E . W . C O N R A D , 

President. 

STARING , 

A an 
don heei- A. Grove, 

lid van het Koninklijk Instituut vunVtngenieurs, 
te "'s Graven]ia2:e. 

Secretaris. 

B I J L A G E X V I . 

123. 

3^S\fdeelingA, 

Waterstaat. 's Gravcid^age, den October 1854. 

De Ingenieur van den Waterstaat J . Tl. T. Ortt heeft mij nevens-

gaande nieinorie aangeboden, bevattende de nitkoinsteii van de 

onder zijn toezigt en leiding verrigte waterj)assingen, Ier over-

brenging van het amsterdamsche peil (AP) van P^ergen op Zoom 

naar Batli. 

Daardoor werd, volgens het oordeel van den heer inspecteur vaii 

den waterstaat in algemeene dienst, een belaiigrijke en nutt ige 

arbeid verrigt; naar zijn inzien werd de moeijelijke taak met veel 

zorg behandeld en zal dc uitkomst aan dc venviicliting volkomen 

beantwoorden. 

Daar de kennisneming van die memorie ook voor het Inst i tuut 

van belang scheen, heb ik dc eer den raad dat stuk met zijne bij-

lagen l)enevens het geleidend schrijven van den heer Ortt'hierne-

vens te doen toekomen, om daarvan het gebruik tc maken, dat 

het meest gepast zal worden bevonden, waarna ik de toegezondene 

bescheide)i terngvvacht 

De i\Li?iister van Binncnhuulsche Zaken, 

N"amens den jNIinister, 

De Secretaris-Generaal, 

J . SCHKODER. 

den Uaad van bestuur 
Viui ]iet Koninklijk Inslitnnt van In^^enienrs, 

tc "s Gravenliau'o. 

> ' 

B I J L A G E X V I I 

VOÜRWAALLUEN TER. TOELATING, TENTOONSTELLING EN VERKOOP 

VAN GOEDEREN, IN MET PAL^ETS TE SYDENHAM. 

1. De voortbrengselen der industrie, vau genoegzame waardeen 

belang gerekend ter expositie in het paleis te Sydenham , worden op 

kosten van de maatscha])pij, van Rotterdam uit daarheen verzonden. 

2. De in- en uitgaaiule regten op alle als boven goedgekeurde 

goederen worden door de maatschappij voorgeschoten. 

3. De volgens dit reglement toegelaten goederen kunnen ge-

durende een jaar in het kristallen paleis verblijven. 

4. De eigenaars hebben het regt om hunne goederen geheel of 

gedeeltelijk van de tentoonstelling terug te nemen en naar de 

Nederlanden te doen terugkeeren, mits dezelve ten nunste drie 

maanden in het paleis ten toon gesteld geweest zi/)n; en zulks tegen 

teruggave aan de maatschappij van de door dezelve volgens (art. 

1 en 2) uitgeschoten vrachtregten, mot bijberekenin ü' van D O intres-

sen per jaar. 

5. Wanneer de goederen in het paleis zijn verkocht, zu l lende 

eigenaars aan de maatschajipij derzclver uitschotten aan regten 

(art. 2) terugbelalen cn bovendien voor commissie lO^/o van den 

prijs waarvoor de goederen verkocht zijn geworden. I n deze com-

missie zijn alle onkosten van vracht, van Rotterdam tot het paleis, 

bemoeijingeu tc Sydenham en huur hegrcpcn. 

(3. Indien na verloop van een jaar, te rekenen van af de toelating 

der goederen, deze niet verkocht of' terug gevorderd, noch ook 

eenige nadere schikkingen voor derzclver langer verblijf in het paleis 

gemaakt z i jn , zal de maatschappij het regt hebben dezelve voor 

rekening der eigenaars te vcrkoojicn, cn van de opbrengst 107o 

voor vracht, bemoeijingeu cn huur in te houden. 

7. De labrikanten of' iuzeud<ei's zullen zorgen, dat op hunne goede-

ren , met duideli/)ke letters, derzclver ])rijs in guldens uitgedrukt 

zij. De maatschappij zal , bij dezen jirijs, dc in art. 5 bedoelde com-

missie van lO^o voegen, zoomede de door dezelve betaalde regten. 

De totale waarde zal daarna, tegen den cours van , /11 .90 per pond 

sterling herleid, op ieder artikel (als deszelfs verkoopprijs in het 

kristallen paleis) vermeld worden. 

8. Op den aidus bepaalden verkoopprijs, kan aan dc koopers 
geeiierlei korting toegestaan worden. 

i). De maatschappij zorgt voor deskundige personen tot het rang-

schikken, in orde houden en verkoopen der goederen en zal zich 

belasten om aan derzelver agenten te Rotterdam, tegen den cours 

van ll.i^O per pond sterling, de oi)gebragte sommen, min do 



U)"/o commissie en de door haar betaalde regtcn (volgens artikel 5) 

over tc maken, 

10. De betaling van dit netto bedrag zal in het paleis of ten 

kantore van de agenten der maatschappij te l lo t terdam, op den 

lO^̂ cn yr^n iedere maand plaats hebben. Tn dit laatste geval zal er 

over al het gedurende dc laatst voorgaande maand verkochte, eene 

commissie van voor remise berekend Avorden. 

11. De maatscliappij stelt zich verantwoordelijk voor alle ver-

liezen, ter oorzake vau diefstal of ontvreemding in het paleis; 

maar overigens zullen er de goederen geheel voor risico van de 

inzenders zijn. 

R j . l L A G E X V l l L 

URRRREKSKI. urr JIET pii()GRA:\NIA vooii 1854, VAN IIET BATAAFSCH 

GKNOOTSCNAV DEU PROEFON DE RVI NDEI.ÏJKE WIJSUEGEERTE , 

GESTICNT DOOR STEVEN NOOGENDIJK, TE ROTTERDAM.. 

Omtrent de bij het programma van 1852 voorgestelde vragen 

wordt besloten als volgt: 

Vraag 97. 

Men vraagt: 

Eene naauwkeurige beschrijving der op verschillende plaatsen 

in ons vaderland onder den groiul aangetroHene overblijfsels van 

vroegere bosschen, met opgave der plaatselijke omstandigheden, 

en ecnc vergelijking dezer waarnemingen met aiulerc dergelijke, 

aangaande ondcraardsche bosschen in het algemeen, ten einde 

daaruit die gevolgen te zien opgemaakt, welke cr , volgens den 

tc'-enwoordigen staat der geologische kennis, uit voortvloeijen. 

Vraag 103. 

Daar in de binnenstad cn aangrenzende buitenwijken der stad 

liotterdani het water, — zoowel dat der grachten als dat van dc 

meeste zoo openbare als bijzondere wellen, — veeltijds voor liuis-

selijk gebruik ongeschikt, doorgaans altlians niet drinkbaar i s , 

e n ' dus bet opsporen der middelen tot het vcrschatleu vau een 

zoowel drinkbaar als tot huisselijk gebruik geschikt water, waar-

door in dit belangrijk ongerief van dit meest bevolkte gedeelte 

der stad zoude kunnê]i worden voorzien, allezins nut t ig mag ge-

acht worden, 
Zoo stelt men voor als onderwerp eener vraag: 

.'/Ecnc doelmatige wujze om de gchcclc binnenstad cn de aau-

Drenzende buitenwijken ten allen t i jde, ook bij vorst, en , zoo 

men de voorkeur aan Maaswater mogt geven, ook bij lang aan-

houdenden oostenwind, van bruikbaar water te voorzien.// 

Men verlangt bij de opgave van het plan eene naauwkeurige 

beschrijving der middelen vau uitvoering, benevens eene globale 

begrooting van de kosten, zoowei van de daarstelling als van het 

onderhoud der voor^>:cstelde inrigt ing. 

Vraag 105. 

Aangezien het voor dc kennis vau den waterstaat des lands van 

belang te achten is , bepaalde cn statistieke opgaven tc bezitten 

van de verschillende hoofdwaterschappen, zoo heeft het genoot-

schap, meerdere uitbreiding willende geven aan zijne omtrent de 

provincie Zuidhollaud wel geslaagde bemoeijiugen, besloten thans 

voor te stellen: 

//Ecnc statistieke opgave en beschrijving van een der hoofd-

waterschappen der provincie Noordholland. // 

Het antw^oord op deze vraag moet bevatten eene beschrijving 

van den omvang, de l igg ing cn dc grootte van de binnen het 

waterschap gelegen landstreek; eene opgave van dc betrekkelijke 

hoogte der landen ten opzigte van het den staat van ver-

deeling dezer landstreek in afgezonderde polders of andere afschei-

dingen, die verschillende zomcrpeilen rnogtcu hebben; eene korte 

beschrijving van dc molens of andere toestellen, waardoor het 

overtollige water wordt ontlast, hoofdzakelijk dienende om de hoe-

veelheid opgcbragt water eu de hoogte van opbrenging tc kunnen 

vinden, waarbij veranderingen, waardoor men hetzij die hoogte of 

wel de waterhocveelhcid heeft trachten tc vcrm.ecrdercn, met den 

uitslag daarvan, dienen vermeld tc worden; verder eene aanwijzing 

der waterwegen, waardoor het opgebragte water wordt geloosd, 

waarbij behoort dc opgave van den loop en het dwarsprolil dier 

waterwegen en van de afmetingen der sluizen of waterkceringcn, 

die zich aldaar mogten bevinden en invloed hebben op de w-atcr-

loz ing; hierbij dc geschiedenis van hetgeen de ondervinding ge-

leerd heeft over het al of niet voldoende dier lozingmiddelen, van 

de ontwerpen, die gevormd zijn om die lozing tc verbetoren, en , 

voor zoov^errc die uitgevoerd z i jn , welke de daaruit verkregene 

uitkomsten gew^eest z i jn , hetzij voor- of nadeelig; eindelijk eene 

opgave der verdedigingsmiddelen , tegen het buitenwater in werking 

gcbragt, met aanwijzing vau de daaruit verkregen gevolgen. 

Vraag 10(3.' 

l i e t gejiootschap, oordcelendc dat het onderzoek van dc tem-

peratuur van het water vau de groote zeeën op aanmerkelijke 

dicj)ten van hoog belang voor dc kennis van den physischen toe-

stand van onzen aardbol kan z i jn , en overtuigd dat op vele 

schepen bij gunstige omstandigheden deze temperatuur kan be-

paald worden, looft zijne gouden medaille uit aan dengenen , die 



met geschikte toestellen op leTigteii en breedten , waar zulks nog 

niet geschied is , deze naauwkeurig zal onderzoeken en dat onder-

zoek in goede orde met alle de bijzonderhedc]i zal mededeelen. 

Vraag 112. 

Nog altijd bestaat er onzekerheid en verschil van gevoelen, 

aan welk der bekende werktuigen tot het ojjbrengen van water de 

voorkeur moet worden f»'eü:oven; 

Daarom wordt gevraagd: 

a. //Verdient aan een dier w^crktuigeu onbepaald, in alle om-

standigheden en welke ook de beweegkracht zij , de voorkeur tc 

w'orden gegevenP^v 

i). //Zoo neen, in welke gevallen verdient het een of het ander 

de voorkeur?// 

c. /AVclkc zijn de afmetingen, die aaii elk der waterwerktuigen, 

die voor onze gewone groote windwatermolens in aanmerking kunnen 

komen, nu)eten worden gegeven, om de voordceligste uitwerking 

te verkrijgen?// 

Het a])twoord moet op theoretische gronden en op naauwkcu-

rige proeven en waarnemingen steunen of ten minste op een van 

beide wijzen overtuigend worden gestaafd. 

Vraag 114. 

Sedert jaren is er door deskundigen veel gesproken over het 

al of niet mogelijke, om aan stranden, zoo als die gevonden 

worden arin dc kusten der Noordzee, langs de provinciën Zuid-

en Noordholland, havens te maken, geschikt tot het bergen 

van diepgaande schepen. 

Bij den voortgang van keiniis en wTienschap wordt door som-

migen bew^eerd, dat zoodanige havens thans gereedelijk zijn daar 

te stellen e)i dat die niet meer dan de gewone kosten tot het 

onderhouden vorderen, hetgeen vroeger als eene onoverwiinielijke 

zwarigheid werd beschouwd. 

i\len vraagt daarom : O 
//Een volledig ontwerp voor eene haven aan een strand, bijv. 

gelijk aan dat te Schcveningen, geschikt om , bij gewooii laag 

water, schepen, diepgaaiule zeven el, te kunnen bergen, tevens 

met zoodanige wijdte in den mond, dat bij hevige noordwestelijke 

wiiulen dergelijke schepen ongehinderd daar binnen kunnen loo])en, 

en zoo ini^'cri^'t, dat het voorldurend ondcj'hond daarvan Li:eene O C ^ O 

buitengewone kosten zal vorderen: wordende hierbij vereiselit eene 

begrooting van kosten, zoowel van aanleg als van jaarlijksch on-

derhoud.// 

Vraag 11(>. 

De stroommeters van Pnainings, WoUman , Pitot en anderen, 

hebben het nadeel, dat zij wel de betrekkelijke, maar niet dc vol-

strekte hoegrootheid der snelheden aangeven; de drijver of stroom-

meter van Kraijenholf is slechts voor sominige riviervakken geschikt. 

üo 
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Daaron:i wordt gevraagd : 

//Een werktuig, geschikt om de middelbare snelheid in eenig 

riviervak tc leeren kennen, waarbij de gebreken der tot nu toe 

bekende werktuigen, zoo niet geheel vermeden, althans in mindere 

mate aangetroileu worden.// 

Vraag 117. 

Voor de kennis van den tegcnwoordigen staat onzer rivieren is 

dc geschiedenis van de veranderingen, die in den loop der stroomen 

en in huiiJie in- en uitmondingen hebben plaats gehad, als ook 

van de gebeurtenissen, die van deze veranderi?igen oorzaak of ge-

volg zijn gev»'eest, van groot belang. Veel wetensAvaardigs daar-

omtrent ligt verspreid in bijzondere verhandelingen en in delibe-

ratiën en resolutiën van verschillende besturen. D i t te verzamelen 

en aan de kennisneming van belanghebbenden aan te bieden kan 

nutt ig zijn. 

Wordt daarom gevraagd: 

//Eene oordeelkundige geschiedkundige beschouwing van de Ne-

derlandsche rivieren sedert de inbraak vaji den Zuidhollandschen 

Waard tot op den tegcnwoordigen tijd.// 

Vraag 118. ' 

ïleeds in andere landen bestaan voorbeelden vaii sluizen van 

zeer groote wijdte; ook hier te lande zou de noodzakelijkheid tot 

het bouwen van zoodanige sluizen kunnen voorkomen. 

Daarom woi dt i>'evraai>'d: O O 
//Eene beoordeelendc beschrijving van de wijze, waarop buiten 

'slands sluizen van buitengewoon groote afmetingen zijn zamen-

gesteld; welke dezer zamenstellingen verdient dc voorkeur? of zijn 

er andere en betere middelen denkbaar en uitvoerlijk voor den 

bouw van zoodanige sluizen hier te lande?// 

Aa]) den schrijver van het best gekeurde antwoord op eene der 

voorgestelde vragen, wordt de gouden gcflenkpenning des genoot-

schaps, ter zwaarte van dertig dukaten of de waarde, ter keuze 

van den schrijver, aangeboden. 

Tevens wordt herinnerd, dat de renten vati het fonds, door 

wijlen den directeur P. Curtcu bij uitersten wil daargcstekl, be-

stenul zi jn, om dengenen, wiens ])rijsverhandeling, met goud be-

kroond, uitstekende verdiensten mogt hebben, toe te leggen eene 

buitengewone premie van ten minste vijftig en tcii hoogste honderd 

en vijftig gulden. 

Ook zal het genootschap ccn zilveren gedenkpeiming toeken-

nen aan eenig antwoord, dat het naast komt bij datgene, dat den 

gouden gedenkpenning behaald lieefl , indien het bijzondere ver-

diensten heeft. 

De leden van het genootschap zullen ook naar den prijs der 

voorgestelde vragen mogen dingen, mits zij aan het voorkcllen 
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dci'zelve of wei aan de beoordeeling der antwoorden op dezelve 

niet in het bijzonder hebben deel genomen. 

Dc antwoorden op dc vragen moeten in het Xederdii itsch, 

Frausch, l loogdu i tsch , Engclsch of l iat i jn , met ecnc Italiaanschc 

letter en in duidelijk leesbaar schrift door ecnc andere hand dan 

die der schrijvers (veranderingen en bij voegsels hieronder begrepen) 

geschreven en niet met den naam der schrijvers, maar met ecuc 

spreuk gctcekcnd zijn én met ecu verzegeld naambriefje, dat de-

zelfde spreuk ten opschrift heeft cu waarin naam cn adres der 

schrijvers vermeld zijn , voor of op den eersten Februarij 1856 , 

vrachtvrij bezorgd worden aan den directeur en eersten secretaris 

des genootschaps, D. F. van der Pant. 

Dc naambricljes der antwoorden, aau welke dc gouden eercprijs 

is toegekend, zullen in de algemecne vergadering terstond geopend 

worden; die der antwoorden, aan welke geen prijs is toegewezen, 

zullen in dezelfde vergadering ougcoiieud verbrand worden; de 

naambriefjes der antwoorden, aan welke dc zilveren cercpcuniug 

is toegewezen, zullen niet geopend worden, dan nadat de schrijvers 

zich zullen bekend gemaakt hebben; die, waarvan de schrijvers 

zicli binnen den bij het programma bepaalden tijd niet hebben 

gemeld, zullen ongeopend worden verbrand in dc eerstvolgende 

algcmeene vergadering. 

l ie t genootschap behoudt zich voor, dc bekroonde antwoorden 

of die naar den prijs gedongen hebben geheel of ten deelcofwel 

niet op te nemen oiuler deszelfs verhandelingen; het zal den 

schrijver niet vrijstaan, voor dat het genootschap hunne verhan-

delingen zal hebben uitgegeven, dezelve te l a ten drukken of daar-

van openbaar gebruik tc maken, tenzij zij daartoe de toestemming 

van directeuren verkregen hebben. 

Tevens wordt hierbij nog herinnerd, dat het genootschap gaarne 

zal aannemen cn onderzoeken alle verhandelingen of bijdragen, 

die betrekking hebben tot dc proefoiulcrvindclijke wijsbegeerte en 

tot hare toepassingen, om dezelve, indien zij daar toe geschikt z i jn , 

oiuler deszelfs vcrhamlelingen uit tc geven, mits deze stukken met 

den naam der schrijvers gctcekcnd ot wel van een verzegeld naam-

briclje vergezeld z i jn ; — voorts, dat het genootschap aan dc be-

langrijkste dezer stukken, voor of op den eersten Februarij 185ü 

ingezonden, dcu gouden of zilveren eereprijs zal kunnen toewijzen. 

Omtrent deze laatste stukken zullen overigens dezelfde bepalingen 

door dc inzenders moeten in acht genomen en dezelfde voorwaar-

den door het genootschap vervuld worden, die omtrent de ant-

w^oorden der prijsvragen boven vermeld en op deze stukken toe-

passelijk zijn. 

XIV 

INUJS VKA(HON , IJITOESCH ITKVKN' TN H LOT J A A K 1 054 , OOOU DK 

.VIAATSCN A p i' 1.) 'ro'r K K VO U DI: A \N G DK n uou WK vi N 

De maatschappij stelt voor: 

xVls eerste eu tweede onderwerp, eene boerderij, ingerigt tot 

zuivelbereiding, veeteelt, of graaiiverbouwing, met worn'ng voor 

den boer en zijn gezin. 

De omvang en inrigting van het geheel en zijne ouderdeeleu 

wordt aan den ontwerper overgelaten, waarbij echter in het oog-

moet worden gehouden eene mogelijke toepassing in een der streken 

van ons vaderland: men verlangt dierhalve eeuc bepaalde opgaaf 

van de provincie, waarvoor het ontwerp is ingerigt. 

Als derde onderwerp, eene arbeiderswoning ton platte lande. 

Zij moet bevatten ecue woonkanier, keuken, slaapplaats eu zol-

der, voorzien met dc noodigc gemakken naar dcu stand van dc 

bewoners, doeltreffend ingerigt en geschikt om te worden uitge-

voerd. 

De eenvoudige toepassing der bouwstollen moet aau het uit-

wendige karakter verleeneu eu tot sieraad verstrekken. 

Men verlangt hiervan de teekeningen in platte grond , opstand 

eu doorsnede, op dc schaal van 15 streep per el, cn ccnc korie 

beschrijving. 

Voor het de bekrooning waardig of best gekeurd ontwerp, wordt 

uitgeloofd een verecrend getuigschrift, met ceue som van vijf en 

twiutitz: ^•^ddcu. O O 

Ter me(h3diuging worden alleen toegelaten dc ICMICU (hir maat • 
scha))pij. 

^ . 
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VAN l ïET K O N I N M U J J K t N S T I T U U T VAN rNOENIEUKS, ( r E U O U D E N 

I N irET f .OKAAE VAN DE K O N I N K L I J K E A K A D E M I E TE DET.FT, 

nV i )TNGSDA(} DEN VFAiUV.UlU 1 S55. 

1. Tegenwoordig: W . Conrad, president; Storm Bu j s i n g , 

Star ing, Jansen, van Sypesteyn en Camp, leden van den raad; 

de leden: van Alcen, J . P. van den Berg Jnz . , Teding van Berk-

hout , Bleekrode, Christie, J . AV. H . Conrad, van IJiesen, Lo-

batto, van Meurs, Michaelis, Overduyn , Hoest, Schmitz, A. J . 

11, van der Toorn, van AVassenaer Catwijck en Wenckebach, 

benevens de buitengewone leden: l^ackcr, h\ J . van den Berg, 

C. J . dc Bruyn Kops, Overmars, A. Simons en Wolterbeek. 

2. .De notulen der vorige vergadering, van den November 

1854, worden gelezen en goedgekeurd. 

3. Sedert die vergadering, heeft het instituut de volgende ge-

scheuken ontvangen: 

a, V ân den minister van binnenlandsche zaken: 

1. Z(nUcknft ilrs (hmlsch-usleyrcic/ilsc/ifm Ttdegrapften-Vcreins. 

Jahrgang i . l'left 10 u. 11. 

ahirJ'r,)(p'<tabcl der icalerhooglen lavfjs dc Boven-Jlijn, 

V a l , J[erirc(ie, (mz.; 

ld, langs de JS c'der-fiijn , L(dc en Nieuwe Maas: 

ld. langs den. (ieldcrschen IJssel: 

ld. langs de Boccn-j][aas; over de maanden September, Oc-

tober cn November 1851. 

i Van de Koninklijke akademie van weten.schappcn : 

I Vcvslagcii eu medcdcclingen der ^/v^^/^v;;/^?, twf:(ule deel — derde 

A';ui lie iiuiversileii te Clii isj iania . 

• 1. .Dds chtUiüschc Liihoralurinai der f if it'ers'dfil Christin ula , von 

Vdolpii vdvi'ekei'. r i ir ist iauia, 
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2. iVo/'s/t: o(j KeUisk., al' 0 . A. liohnboc. Cïirisliatiia, IS54. 

(L Van het ainsterchaniscli departement der nederlandsche maat-

schappij ter bevordering vau nijverheid: 

Tiylschnft lor bevordering van nijverheid., 2de reeks, deel I I , 

5de en Ode stuk. 

e, Vau dc verceniging voor volksvlijt: 

INT̂ . 7 en 8 vau dc Volksvlijt voor 1854. 

/ . Van dc maatschappij tot bevordering der bouwkunst: 

.Bomohtndige bijdragen , negende deel, eerste stuk. 

ƒ/. Van het bataviaascli genootschap van kunsten en weten-

schappen : 

1. Verhandelingen van het l^ataviaasch genootscha]} van kunsten 

en wetenschappen., deel XX.V. Batavia, 1853. 

2. Tijdschrift voor indische taal-., land- en volkenkunde., eerste 

jaargang. Batavia, 1852—1854. 

h. Vixn het lid A. J . 11. van der Toorn: 

Dc algemeene kaarten van de provincie Friesland., verzameld, 

beoordeeld en geschiedkundig beschrcvcn door nu\ J . T. Bodel 

Nyenhuis en ^V. EekhoH'. 

Van het lid F . AV. Courad: 

Vier gesteendrukte afbeeldingen van het postkantoor te Ani-

sterdarn. 

4. Dc bedenkingen van het lid Greve, tegen liet verslag van 

den raad van bestuur over de prijsantwoorden nopens een kanaal 

door het smalste van Holland, zijn door den raad beantwoord-

Dit antwoord wordt voorgelezen, waarna de ])residcnt te kciuicn 

geeft, dat dit siuk alsnu aan het lid Grove zal worden gezonden, 

terwijl dc raad voorstelt het, bonevens l:et verslag cn de daartegen 

gemaakte bedenkingen, als bijlagen tot de notulen der verg^adering 

van November tc doen afdrukken. Dc vergadering vercenigt zich 

met dit voorstel. 

G. Dc centrale commissie voor liet bijeenbrengen van gelden 

tot vestiging van eene nieuwe sterrcAvacht te Leiden, heeft eenige 

exemplaren overgelegd van de door haar verspreide circulairc, 

waarbij een ieder tot bevordering van deze gewigtige onderneming 

wordt uitgenoodigd (Bijlage X X I ) . 

De raad van bestuur is bereid ecïi voorstel te doen tot afzon-

dering eener bijdrage uit de kas van het inst i tuut , wanneer bij 

het etude van liet instituutsjaar zal zijn gebleken, over welk be-

drag daarvoor zal kunnen worden beschikt. 

l iet lid Teding van Berkhout, secretaris der centrale com-

missie, bedankt den raad voor het regard op het aanzoek der 

commissie geslagen en voor deze toezegging, welke volkomen aan 

de verw^achting der commissie in deze beantwoordt. Hi j wcnscht 

ecliter het onderwierp dringend onder de aandacht der leden te 

brengen en betreurt het, dat waarschijnlijk vele leden door het 

stren^'c winterweder belet zijn de vergadering bij te wonen. Het 

is onnoodig uit te weiden over de sinds lang algemeen erkende 

behoefte aan ecnc inr igt ing, die op de hoogte der wetenschap sta 

en den geleerde waardig zij die aan dc beoefening daarvan zijn 

leven gewijd heeft. Dc bloei der stcrrckundc vordert in ons land 

materiele hulp cn daar zijn reeds aanzienlijke bijdragen toegezegd. 

De bijeengebragte som is nogtans slechts een klein gedeelte van 

hetgeen gevorderd wordt, en het is van het hoogste belang, dat 

die spoedig tot een hoogcr bedrag aangroeije, opdat de regering, 

door de belangstelling van het algemeen godrongen, zich spoedig 

geregtigd moge achten de zaak tot uitvoering tc brengen. 

Dc spreker heeft eenige exemplaren der circulaire medegcbragt 

eu deelt die uit aan de aanwezige leden , met verzoek tc willen 

medew^erken om de aandacht en belangstelling op het onderwerp 

te vestigen. 

Dc president herhaalt dc namens den raad gedane toezegging 

cn hoo})t, dat de centraio commissie hare ijverige pogingen met 

een go(Mlcn uitslag moge bekroond zien. 

5. Hot hoofdbestuur der verceniging hot Motalen kru is , heeft 

thans cenc prijsvraag uitgoschvcveu, voor ecu gedenktceken aan 

den volksgeest cn hot leg(ir van Nederland , in dc jaren 1830 en 

l 8 o l , (Bijlage XX ) . Gelijk vroeger is medogcdecld (1), zal dc 

bcoordccling \ler autw^oordeu worden opgedragen aan eene com-

missie, bestaande uit eenige leden vau het Koninkl i jk instituut 

van ingenieurs cn eenige leden van dc Koninkl i jke akademie 

vau beeldende kunsten. 

7. Van dc notulen der vergaderingen, in Pebruarij cn April 

1851- door dc afdeeling Oostelijk »lava gehouden, zijn door het 

bestuur dier afdeeling tw^ee exemplaren ingezonden. 

De vergadering vercenigt zich met het voorstel, om deze no-

tulen tc doen aldrukkcn (Bijlage X X I l ) . 

8. Van den minister van binnenlandschc zaken is ecu schrijven 

ontvangen, waarbij een afdruk van den belgischen Moii iteur, van 

dcïi Aju'il 184(>. wordl overgelegd cn het daarin oi)gcnomen 



opstel van den lioofdijigenieur ünilJery, over de jaag-en lijnpaden 
langs de Maas, als zeer belangrijk wordt aanbevolen. 

De brief van den minister en het slot van de verhandeling 
worden gelezen, waarna de vergadering zich vereenigt met het 
voorstel van den raad, om deze stukken te doen drukken flh'i-
lagen X X l l T en XXTV) . 

De president leest eene verhandeling over het vullen van 
glazen buizen voor standaardbarometers, ingezonden door het lid 
van den Bosch (Bijlagen X X V en X X V I ) . 

10. Dc vergadering wordt voor een korten tijd geschorst en 

daarna hervat de president de werkzaamheden, met de mededee-

l ing , dat het Zijner Majesteit behaagd heeft zijne hooge tevreden-

heid te betuigen over het verslag, door eene' commissie uit liet 

instituut over den toestand en de vereischten der arbeiderswo-

ningen uitgebragt (Bijlage X X V I I ) . Ingevolge 's Konings ver-

langen wordt dit stuk in de Verhaiidcliiigen van het instituut 

afgedrukt en teveiis afzonderlijk verkrijgbaar gesteift. 

11, Het raadslid van Sypesteyn deelt mede, dat het onderzoek 
van het verslag over proeven met zinkvcrw te Assen genomen (zie 
Notulen 1854—1855 , blz. 11 en 30) , dc aandacht heeft gevestigd 
op dc uitkomsten op grooter schaal, door dc genie te 's Gravcti-
hage vcikregcn. Op verzoek van den raad heeft dc minister van 
oorlog het verslag van dc proeven te 's Gravenhage welwillend ter 
beschikking van het instituut gesteld, cn daarop is besloten dit 
verslag in dc A^crhandelingen op te nemen en het door den mi-
nister van binnenlandsehe zaken medegedeelde stuk, onder dank-
betuiging, terug te zenden. 

12. Door het lid (Stieltjes is een verslag ingezonden van proe-

ven ter bepaling van de sterkte van gegoten ijzer, in 1852 en 

1853 genomen. Bdijkcns de mededeeling van dcii inzender werden 

die proeven genomen, om dc goede hoedanigheid der tc leveren 

stukken tot sluis- en stuwbouw tc onderzoeken, cn met de ge-

brekkige middelen , die de fabrieken tc Deventer cji Zwolle aan-

boden. Dc graad van naauwkeurigheid is daarom niet die, w^elke 

bij een streng wetenschappelijk onderzoek kan gevorderd worden. 

l )e i]izender heeft echter gemeend de uitkomsten der procveii niet 

te moeten achterhouden , omdat w^clligt enkele daarvan eeivig licht 

kuinien geven omtrent het nog steeds betwiste punt van den voor-

deeligsten vorm van ijzeren balken. De secretaris leest het slot 

van het verslag, waaruit de verkregene uitkomsten blijken (Bij-

lage X X V I l ï ) . 

13. In de jaren 1853—1854 zi jn, op last van de ministers 

van binnenlandsehe zaken en oorlog, te Honswijk eenige proeven 

genomen , tot bepaling van het vermogen van overlaten. De minister 

van oorlog heeft het verslag van deze proeven, w^aarvan de leiding 

aan den kolonel ingenieur Delprat Avas opgedragen , ter beschikking 

van het instituut gesteld (Bijlage X X I X ) . 

De president geeft een overzigt van dc uitkomsten in dit ver-

slag vermeld on wijst op het hoog belang van proeven , die onder 

bijzonder gunstige omstandigheden, cn op grooterc schaal dan ooit 

te voren, genomen zijn. Het stuk zal den gewonen loop volgen cn 

alzoo in handen eener commissie worden gesteld, om den raad 

nopens de verdere behandeling voor te lichten. 

14. Het lid Wenckebach herinnert, dat een groot gedeelte der 

pruissischc en saksische telegraallijnen aanvankcHjk onder den 

grond is aangelegd en dat men daarvoor koperdraad gebruikt 

heeft, bekleed met gevulcaniseerde getah pertja. l.)it vulcaniseren 

bestaat in het venncngen der getah pertja met zwavel, waarna die 

aan eene hooge temperatuur wordt blootgesteld. De oiulervinding 

heeft doen zien, dat de gevidcaniseerde getah pertja niet aan het 

doel beantwoordt. Terwijl men meende de bekleeding ongevoelig 

te maken voor kleine temperatuurveranderingen, heeft men de stof 

zoodanig van aard doen veranderen, dat die na cenigen tijd in 

den groml gelegen te hebben o]) vele plaatsen scheurt cn geheel 

broos wordt. Dit is onder anderen gebleken bij de geleidingen 

van den rijkstelegraaf biinien de steden Amsterdam, 'sGraven-

hage, llottcrdam. Utrecht cn Dordrecht. Men had zich daarvoor 

van berlijnschen gevulcanisecrdcu gelah-pertjadraad bediend cn is 

genoodzaakt geweest dien, binnen twee jaren, te vervaiigcn door 

koperdraad , in dc werkplaatsen der Gutta Percha Company, tc Lon-

den , met twee lagen zuivere onbereide getah pertja bekleed. Waar 

de berlijnsche draden in het droogc lagen, gelijk in de buizen 

door Utrecht het geval was, bespeurde men vrij spoedig, dat de 

isolering niet volkomen meer was. Bi.j natte of vochtige lig-

g ing , zooals men bij de buizen door ilotterdam aantreft, lieeft 

men het verschijnsel later waargenomen. 

Dc s])rekei' vertoont den draad met de beide soorten van be-

klccding cn doet zien ]io(̂  de gevulcaniseerde getah pertja bij ge-
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riiige buiging of rekking afbreekt, terwijl de ojibereide stof niet 
scheurt, zelfs wanneer men den draad, die er mede bedekt is, door 
herha'Jd buigen breekt. 

Tot nog toe heeft men zich dan ook bij het gebruik van den 
in Londen bekleeden draad zeer wel bevoiiden. 

De president bedankt den spreker voor de mededeeling. 

t« k 
i i ) 

15. l iet lid Storm Buysing vestigt de aandacht o]) eene ver-

keerde voorstelling van de -wijze w^aarop de slagstijlcn in somnn'ge 

sluizen in Nederland worden bewerkt, voorkomeiide in het be-

kende handboek der waterbouwkunde van dr. Hagen. I\[en leest op 

bladzijde 80 van het tweede deel, s tuk, van dat werk, dat 

de slagstijlen van de groote doksluizcn tc Amsterdam in harde 

klinkers zijn opgemetseld, tegen de achterharreu der te voren op 

hare plaats gestelde deuren (1). 

Dergelijke verkeerde voorstellingen omtrent een zoo gewigtig 
punt , kunnen niet strekken om vertrouwen te geven in dc naauw-
keurigheid van den schrijver. 

l ie t lid Staring zegt, dat de zaak hem belangrijk genoeg toe-

schijnt om er over met den schrijver in briefwisseiing te komen. 

Het handboek van Hagen is veel verspreid en daarvan is wclligt 

spoedig eene tweede uitgaaf te Avachten. H i j zou dc opgemerkte 

feil in 'die tweede uitgaaf wcnschen tc zien wegncmeu'^ en stelt 

mitsdien voor, dat dc raad den schrijver daarop opmerzaam make. 

De vergadering vereenigt zich met dit voorstel, zoodat alsnu in 

dien geest aan dr. Hagen zal worden geschreven (2). 

10. Het lid Storm Buysing herinnert, dat voor ecnigen tijd 

bij het instituut ccn rekenwcrktuig, soeiwipavfj genaamd, ter tafel 

is gebragt, gelijk dit door de Chinezen gebruikt wordt en door 

het lid Krajenbriuk was ingezonden (zie Notulen 1852—1853 , 

bladz. 1)2 en 9 7). Dc hooglccraar lloorda had in der tijd toege-

zegd te onderzoeken , wat men omtrent de rekenwijze der Chi-

nezen met dit werktuig zou kunnen te weten komen. Hi j is daarin 

thans geslaagd en is voornemens die inlichtingen tc doen plaatsen 

in het tijdschrift van het instituut voor taal- land- cn volken-

kunde in ncerlandsch indien. Het iiistituut van ingenieurs, hetwelk 

dit tijdschrift voor zijne bibliotheek ontvangt, zal dan gelegenheid 

hebben om met de zaak Jiader bekend te worden. 

(I) Zie de ^clieclc plaats uit lict liaiidl)oek, in". liijlagc XXX. 
(ü) Zie de in ircvoljĵ e dit l)e.sluit alirc/onden in-ief in liijlajie XXX . l . 

\t 

1 7. Dc president stelt voor de orde der werkzaamheden tc ver-

anderen , cn alsnu over tc gaan tot het ballottcren der voorge-

stelde leden, omdat eenige der aanwezigen voornemens zijn de 

vergadering vroegtijdig tc verlaten. Nadat de vergadering zich 

met dit voorstel heeft vercenigd, noodigt de president de leden 

van Sypesteyn en Lobatto u i t , zich met hot opnemen der stemmen 

te willen belasten. Als uitslag der stemming verklaren deze leden , 

dat met algemecne stemmen tot buitengewone leden zijn benoemd: 

J . Beijen, kadct der genie, te Breda; AV. 11. Breda, civiel 

ingenieur, buitengewoon opzigter van den waterstaat, te Dordrecht; 

J . D . Evers, civiel ingenieur, te Delft ; J . J . J . Wiggers van 

Kerchcm, kadct der genie, tc Breda; A. M. Pfeiffer, kadct der 

genie, te Breda, cn Gr. E. van Zuyien, kadct der genie, te Breda. 

18. Om in de volgende vergadering, op den 10''^" April 1855, 

te worden gcballottcerd, stelt de raad voor: Tot gewone leden: 

N . A. T. Arricus, adsistent resident in Oostijidic; 11. H . B o r d , 

tweede luiteiiant ingenieur, in Oostindie; H . W . A. Ie Clcrcq, 

eerste luitenant ingenieur, in Oostindie, en Mr. J . E . B. L . Maritz 

van Craijesteyn, tc Dordrecht. Tot buitengewoon l id : A. J . 11. 

van l^eusckom, surnumerair bij den waterstaat, te Maastricht. 

l y . Het lid van Diesen bekomt het woord, tot het medcdeelcn 

van eenige bijzonderheden, wegens de herstelling van metselwerk, 

beneden den waterspiegel, aan de Willcmsluis. Yooraf echter vraagt 

hij vergunning om een voorstel tc doen, nopens de medewerking 

van het instituut tot de zamenstelling van het nederlandsch woor-

denboek, hetwelk, naar aanleiding van het verhandelde op ccn der 

congressen voor nedcrlandsche en vlaamsche letterkunde, door eene 

commissie, onder de leiding van den leidschcn hooglccraar dc Vries, 

w^ordt bewerkt. De redactie wenscht dc hulp van het instituut in 

te roepen, tot het verzamelen cn ordenen van woorden en bctcc-

kenissen, betreffende de bouwkunde in het algemeen, of WT̂I de 

waterbouwkunde in het bijzonder. Hi j heeft op zich genomen , dit 

voornemen iji deze vergadering aan tc kondigen, de belangstelling 

der leden voor de zaak in te roepen , cn zoo mogelijk eene gun-

stige oiitvangst der aanvraag voor te bereiden. 

(Onderscheidene leden voeren over dit onderwerp het woord. Som-

migen achten do zamenstelling vaji het woordenboek zulk ccn reuzen-

arbeid, dat men cr naauwclijks het begin cn nimmer het eind van 

zal zien. Anderen zijn van oordeel, dat het werk behoort tc worden 

aangevat , en een ligchaam als het instituut zich daaraan iiiet 

behoort ie onttrekken, indien men zijne hulp inroe))t. Tr>l de za-
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rneïistelHng van een algemeen woordenboek, waaraan grooie be-

hoefte is, kan wxl geen betere weg worden ingeslagen , dan voor 

de kunstwoorden nit elk bijzonder vak de hulj) van de met dat 

vak meest vertrouwden in te roepen. Ook wordt hier van liet in-

stituut geen volledig werk verlangd, maar heeft de redactie reeds 

bij het aanvaarden van hare taak te kennen gegeven, dat zij elke 

bijdrage, hoe gering ook, welkom zou hceten en zich mot het 

mindere tevreden zoiule stellen, waar zij het meerdere niet kon 

verkrijgen. 

Daar het meerendeel der aanwezige leden gezind scln'jnt, liet 

voorstel gunstig op te nemen, noodigt dc president het lid vau 

J)iesen u i t , zulks aan den hoogleeraar de Yries mede tc deden, 

en hem te doen kcjinen, dat de raad een voorstel zal inwachten , 

ten einde te overwego), langs welken weg aan het verlangen der 

redactie door het instituut zoude kunnen worden voldaan. 

20. l iet lid van Diesen draagt alsnu zijne bijdrage voor, over 

de herstelling der Willemsluis (Bijlage X X X ' J I ) . 

21. Het lid van AVasscjiaer vraax '̂t liet woord en zc^'t, dat 
O D ' 

zeker vele leden met hem zullen wenschen kennis te nenien van 

de prijsontwerpen voor een kanaal langs den kortsten weg van 

Amsterdam naar de Noordzee. iMeu hecCt er zich dikwerf over be-

klaagd, dat zoo weinig oorspronkelijke stukken worden iiigcdiend 

en zoude nu deze belangrijke ontwerpen aan de j)ubliciteit ont-

trekken. Hi j acht zulks ongerijmd en zoude verlangen, ilat men 

althans de meest verdienstelijke ])rijsantwoorden, waartoe dan 

voorzeker dat van het lid Greve behoort, deed drukken. Ble-

ken de kosten daarvan de krachtcji van het instituut te boven 

te gaan, zoo zoude liij wenschen, dat eene connnissie werd be-

noemtl, om de gezamenlijke antwoorden te ojiderzoeken en het 

wetenswaardigste daaruit voor de pers gereed te jnakcn. 

Het lid Slorm j]uysing zegt, dat de oors])ronkelijke antwoorden 

voor ieder lid in de bibliotheek van het instituut ter inzage lig-

gen , ei\ dat een afschrift daarvan nixn den gemeenteraad van 

Amsterdam is afi>-estaan. Wejischten de leden de stukken eein'!>'en O O 
tijd ter lezing te heljbcn, zoo zoude het^ welligt overweging ver-

dienen, img een tweede afschrift te doen vervaardigen, doch moji 

moet niet uit het oog verliezen, dat de kosten (3ok daarvoor viij 

aanzienlijk zijn. De uitgaaf vaii een gedeelte der ontwerpen is 

naar zijne meening, niet geoorloofd. Om on])arlijdig te blijven, 

moet men alles of niets in het licht geven. Nu is de beslissing 

over het al dan in'ct uitgeven van stiddvcn, bij het reglement, 

aan den raad opgedragen en dc/e heen. nmtrcnl de pi-ij'^nn' '>'nov 

/ / 

i 

den, bereids een oordeel gevestigd, hetwelk in het uilgebragt ver-

slag vervat is. De raad heeft daarbij z o o v e l e bijzonderheden mede-

o-edceld als hij voegzaam achtte cn kan daarop thans in geen geval 

terug komei\. 'indien dc raad besloot tot het doen drukken van alle 

de prijsontwerpen, zouden n o o d z a k e l i j k ook de ingewonneïi adviezei^ 

behooren te worden bekend gemaakt. Hoe dc raad denkt over de 

bekendmaking dier adviezen, is reeds in het verslag, opgenomen 

in de notulen der vergadering van Eebruarij j l . , gezegd. Zelis 

zoude het wenschelijk z i jn , dat ook het ontwerp, waarvoor con-

cessie bij de regering' is aangevraagd en dat tegenwoordig in 

handen der regering vau Amsterdam is gesteld, wierd uitgegeven. 

Het lid Staring meent, dat de raad niet bevoegd is de ant-

woorden te doen drukken. V>[] de prijsvraag is bepaald, dat het 

aan het instituut zal vrijstaan van de denkbeelden die in de ant-

woorden voorkomen gebruik te maken, bij de zamenstelhng van 

een ander ontwerp, "als wanneer ecliter, naar bi l l i jkheid, een 

deel van den prijs aan den ontwerper, wiens denkbeelden men zich 

toeeigent, zal worden toegekend. Zoo lang nu dc stukken slechts 

in afschrift voorhanden zi jn, blijft alles aan de goede tvouw vau 

den gemeenteraad van Amsterdam en van dc leden van het insti-

tuut overgelaten, cn zijn de i n z e n d e r s genoegzaam tegen misbruik 

gewaarborgd. Dit is echter het geval niet meer, zoodra de stukken 

door den druk liekend en alzoo het eigendom vau het publick worden. 

Het lid van AVas.senacr is van een ander gevoelen. Hi j acht. 

den raad bevoegd een stuk te doen drukken, wanneer door een 

der leden daartoe het voorstel gedaan wordt. Hi j stelt dus voor, 

de verhandeling van het lid G î'cve uit tc geven cn wenscht dat 

de raad, zoo hij aan zijne bcvocgheid om over dat stuk te be-

schikken twijfelt^ het li'd Greve uitnoodige zijn werk op nieuw 

aan het instituut in te dienen. 

Het lid Overduyn is van mcening, dat dc vraag over het al 

dan niet uitgeven dezer ontwerpen buiten behandeling behoort te 

blijven. Dc stukken zijn als prijsantwoorden ingezonden eu beoor-

deeld cn daarmede is 'de zaak afgcloopen. Zoo nu een der inzen-

ders zijn ontwerp op nieuw aan het instituut inzendt, zal het 

stuk den gewonen loop behooren tc volgen en door den raad 

.worden bepaald welk gebruik daarvan behoort te worden gemaakt. 

Indien een der leden het prijsantwoord van het lid Grove wenscht 

te zien uitgeven, zoude hij den ontwerper moeten trachten over 

te halen , zijn werk aan het instituut aan te bicden. 

Op het 'voorstel van don president, besluit de vergadering, 

aan den raad op Ie dragen, bij zijne eerstvolgende bijeenkomst 

to overwegen , wat gedaan kar^ worden om meer dan tot nog tor 

geschied is , uit de'prij^^out worpen aan de leden mcfh; te (h^Men 
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Düor hot bestuur der maalsch'appij tut bevorderijig der 
bouwkunst, zijn de onderwerpen medegedeeld, welke op de alge-
meene bijeenkomst, daags na de aanstaande algemeene vergadering-
der maatschappij, zullen worden behandeld. 

Het zijn de volgende: 

1". In hoe verre zijn de ka2)pen zamengesteld uit hout cn 
ijzer, doelmatiger dan die, welke alleen uit hout of ijzer zijn 
zamengesteld ? 

Men vraagt een geschikt middel om dadelijk de deugd-

zaamheid van Dordsche cement te kunnen beoordeelen, zonder 

zijne toevlugt te nemen tot dc bekciule wijzen van proefnemiiig, 

die te veel tijd vorderen, wanneer het schip voor den wal is 

l iggende, en de lading onmiddellijk moet gekeurd worden. 

Hoe moeten kerken, gehoor- en concertzalen worden inge-
rigt om doelmatig te zijn voor het geluid? 

4". Welke houtsoorten kunnen in ons land in allen deele het 
gewone rijshout vervangen? 

Welke toepassingen kunnen met vrucht van het ijzer als 
bouwmateriaal gemaakt worden, bij de werken der burgerlijke 
bouwkunst in den ruimsten z in? 

AVclke regels zijn in acht te nemen voor eene doeltreffende 
dagverlichting vau zalen ? 

AVelke algemeene regels moet men bij de inrigting van 
woonhuizen en gestichten in het oog houden met betrekking tot de 
gezondheidsleer ? 

23. Uithoofde van het vergevorderde uur , bedankt de president 

cle aanwezige leden voor de getoonde belangstelling in de werk-

zaamheden der vergadering, welke daarop wordt gesloten. 

Voorgelezen cn goedgekeurd in de vergadering van Dino-sdac-
den April 1855. o ö ö ö 

F. W. C o n r a d , 

l̂ rcsident. 

S'rARlXG , 
^eevetiwb. 

li) 

B I J L AG K X X 

P l l l J S - U I T S C I l H l J V I N G D O O R J IKT ll()01< D BESTU U R D E i l V E R E E N I G I N O 

H E T M E T A L E N K R U I S . 

Het Hoofdbestuur der Y^erccJiiging het Metalcj) Kru is , heeft de 

volgende bepalingen vastgesteld, ter mededinging naar het (3ntwerp 

van een 
Gedenkteekoi aan den volksgeest en het leger van Nederland, 

in de jaren 1830 en 1831. 

Tot oprigtingsplaats van het gedenktecken wordt aangewezen 

het midden van het Dampleiii te Amsterdam. 

Vorm cn grondstof van het gedenktecken wordt geheel aan de 

keuze van den kunsteiuiar overgelaten. 

Zonder dat zulks als een bepaald vereischte wordt gesteld, zal 

het ontwerp kunnen bestaan in eene fontein, in verband met de 

Duinwaterleiding, met of zonder gazverlichting. 
Bij nagenoeg gelijke verdiensten zal echter aan eene fontein de 

voorkeur worden gegeven. 

Dc volgende teekeningen worden verlangd: 
1". Ken algemeen grondplan van het gedenktecken. 

2". Een opstand van elk der zijden; indien deze onderling in 

vorm verschillen. 
Ecnc doorsnede tot aanwijzing der constructie; (ook van de 

fontein, indien deze in het ontwerp voorkomt) benevens eene memorie 

van toelichting en eene begrooting van de kosten van het Gedenk-

tecken, boven den beganen grond; welke kosten voor het werk 

boven den grond, de som van achticuduizend guldens niet te boven 

mogen gaan, — met dien verstande alzoo, dat daarbij niet behoort 

gelet tc worden op dc kosten van fundeering, noch van pijpwerken 

onder den grond, indieii het ontwerp een fontein mogt voorstellen. 

De verlangde schaal voor dc genoemde teekeningen is: 5 duim 

op de nederlandsche el. 

Bi j besluit van Z. M. den Kon i ng , is de beoordeeling der in te 

zenden ontwerpen opgedragen aan den llaad van Bestuur der Ko-

ninkli jke Akademie van Beeldende Kunsten, en aau dien van het 

Koninkl i jk Instituut van Ingenieurs. 

Dc bekrooning van het ontwerp, dat het best aan liet doel be-

antwoordt, geschiedt door het Hoofdbestuur namens den Koning. 

De bclooning bestaat in de groote Gouden Medaille, met het 

daarbij bchoorende Diploma. 
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Aan het naast daaraan bijkomende ontwerp zal -

ontwerper ^A'lks^niet mogt_ weigeren — een getuigsehrift van het 
indien de 

genoemde l loofdbestnnr, als aecessit, worden toegewezen. 

Ie r mededingmg worden nitgenoodigd alle Nederlandsehe Kmi-
stenaars. 

Algemeene hepaliiigen. 

Art. 1. 

Alle stukken ter beantwoording dezer prijsvraag moeten, op 

't adres gemerkt met de letters M .K . , voor of uiterlijk op den 

vijftienden April ae/Uien honderd vijf en vijftig (15 Apri l 1855) 

vrachtvrij Avorden ingezonden aan het lokaal der Koninkl i jke Aca-

demie van Beeldende Kunsten tc Amsterdam. 

Art. 2. 

Die stukken moeten, geteekend met eene spreuk of met een 
merk , voorzien zijn van een verzegeld briefje, waarop aan dc. 
buitenzijde dezelfde sju'cuk of hetzelfde merk zich beviïult, be-
nevens een kennelijk teeken, ter mogelijke terugvordering in geval 
van niet bekrooning. 

Art. 3. 

l i e t verzegelde briefje moet inhouden den naam , de voornamen, 
de kwaliteit en woonplaats van den ontwerper. 

Art. 4. 

De toelichtende memorie, dc begrooting van kosten en het letter-

schrift op de teekeningen , moeten door eene andere hand geschreven 

zijn dan die der ontwerpers; en zoo het blijken mog t , dat in deze 

anders gehandeld ware, of iemand zich op dc eene of andere wijze 

als den vervaardiger of ontwer])er der ingezonden stukken kenbaar 

gemaakt had ; zoo zal deze — al mogt ook zijn ontwerp bekroond 

worden, — van den prijs verstoken blijven. 

Art. 5. 

l i e t bekroonde stuk blijft het eigendom van het Hoofdbestuur 
der A'ercenigiug: //het Metalen Kruis.'/ 

Art. 6. 

D c niet bekroonde stukken en het ontwei']), waaraan een acccssit 

mogt tc beurt gevallen z i jn , zul len, tegen het in Art. 2 vermeld 

kennelijke teeken op het naambriefje, aan de belanghebbenden 

worden teruggegeven; mits die terugvordering geschiede, binnen 

het jaar na den dag der bekrooning. 
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Art. 7. 

D ie terugvordering binnen dien ti jd niet plaats hebbende, zal 

het Hoofdbestuur voornoemd met die stukken handelen, zoo als 

het vermccnen zal te behooren, na advies en overleg met de Com-

missie van beoordecling. 

Art. 8. 

Tn verband met Art . 5 zullen er voor de on thu l l i ng , bij de 

algemeene reünie der Afdcelingen van het j\letalen Kru i s , in Au-

gustus 185(^, geene afdrukken, afgietsels of teekeningen van het 

gedenkteeken mogen woorden verkocht, zonder speciale authorisatie 

van het Hoofdbestuur. 

's Gravenhage, den December 1854. 

Namens het Hoofdbestuur der Vcreeniging 

het Metalen Kru i s , 

W . A . S c H T M M E I . r E N N I N C K V A N D E R O Y E , 

Vice-rrcsidont. 

G . EALCK, 
Secretaris. 

•OO'&'eia*.-

BTJTIAGE XXT. 

Amsterdam, November 1854. 

Het zal U niet onbekend z i jn , M . H . , dat in den loop dezes 

jaars in oiHlerschcidene plaatsen van het Vaderland Commissicn zich 

licbbcn gevormd, met het doel om gelden bijeen te zamelen, welke 

der l legering zouden worden aangeboden, onder voorwaarde, dat 

deze do vestiging van eene nieuwe Storrewaclit tc Leiden onderneme. 

Het hoog belang van het bezit eener Sterrcwacht, w^aar onder 

leiding van den lioogstvcrdienstelijken en ijvervollen Sterrckundige, 

den Hooglccraar Kaiser, niet alleen in de theoretische, maar ook 

in dc practische, Sterrekunde onderwijs moge gegeven en kweeke-

lingcn gevormd kunne]i worden, d ie , in de beoefening der Sterre-

kunde en in die harer toepassing, aan do wetenschap in het algemeen , 

en aan de belangen van het Vaderland in het bijzonder hoogst-

schatbarc diensten bewijzen kunnen , zal niet ligtelijk worden ont-

kend. Daarbij behoeft het naauwelijks herinnerd te worden, dat 
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hier noch ecu persoonlijke wensch, noch een plaatselijk belang op 

den voorgrond staat. De eer van Nederland vordert, dat ook hier, 

zoo als bij alle andere beschaafde volken, de gclegeidieid besta 

tot opbouw cn uitbreiding van eeuc der edelste wetenschappen ; Jiet 

welbegrepen belang ecncr natie, die daarop prijs stelt, vordert, 

dat zi j , een man als Kaiser bezittende, dc onwaardeerbare gelegen-

heid daartoe niet late verloren gaan. Maar dat van zulke belang-

stelling blijkc is uoodig, ten einde der Regering te gemoet te 

komen in het tot stand brcim'cn van eene nicu^vc en voldoende O 
Sterrewacht te l<eidcn. 

Het is daarom weuschelijk, dat niet alleen van eenige w^einige 

plaatsen blijken van belangstelling uitgaan, maar dat op meer-

dere plaatsen in oiulerscheidcnc streken des Vaderlands belang-

stellende personen zich vereenigen tot het vormen van Commissiön , 

en tot bijeenzameling van gelden voor het aanbod aan de Regering 

te doen. Door zulk een aanbod toch van geldelijke bijdragen zullen 

de ingezetenen ten krachtigste van hunne belangstelling doen blijken. 

De Centrale Commissie, uit afgev^aardigden der onderscheidene 

reeds bestaande Commissicn zamengesteld, roept tot bereiking van 

het voorgestelde doel Uwe medewerking in cn meent daarop reke-

ning te mogen maken, uithoofde van Uwe belangstelling eu van 

Uwe werkzaamlicden in die wctetischappeu cu harer toepassing, 

welke met de beoefening van dc Sterrckunde in ccn oimiiskcnbaar 

verband staan. Zij wendt zich dus met een vol vertrouwen op 

uwe bereidwilligheid tot U , M. i L met het verzoek, dat Gij de 

bereiking van het voorgestelde doel met alle dienstige juiddclcn 

wilt bevorderen, dat Gij zelve het vormen van eene Commissie in 

de plaats Uwer vestiging wilt op U nemen, of de vorming van 

zulk eene Commissie aldaar voorbereiden cn oiulcrstcuncn, voor 

dc bijeenzameling van gelden in den voorzegden zin tot het voor-

gestelde doel doen zorg dragen , cu eindelijk een L id dier Comnnssio 

dooi afvaardigen tot de Centrale Commissie, om met dczo al dat-

gene te beramen en, na overleg, tot uitvoering te brengen, wat 

zou kunnen strekken, om aan dc Hoogc Regering ccn blijk van 

nationaal gevoelde behoefte cn van nationalen wciiscli tc geven, 

waardoor dc vcstiu'in^- van ccnc nieuwe cn voldoende Stcrrcwacht 

te Ijeidcu worde bevorderd. 

Dc cciitralc connnissio voormeld , 

-L r>AKE, 

Voorzitter. 

'I. J . T n o i v r ; VAN P iEKKMoir r , 

Secretaris. 

vî » 

B I J L A G E X M l 

NOTUnEN DER VEUGADEUINGEN VAN DE AFDBET.rNG OOSTEr.rjrv 

•fAVA , V A N H E T K O N I N K L I J K I N S T I T U U T V A N I N G E N I E U U S . 

Dingsdag den 14'^''" Eebruarij 1854, ten huize van den heer 

C. G . von Dentzsch. 
Van het bestuur zijn tegenwoordig de leden von Dentzsch, 

Vrcedc en de 13ruijn, voorts de leden Stipriaan, van Lakerveld, 

Nieuwenhuisen, Vos eu du Pui . 
De president opent de vergadering. 

De notulen der vorige bijeenkomst worden gelezen en goed-

gekeurd. 

Daarna wordt voorgelezen het verslag over de werkzaamheden 

der afdeeling in het afgeloopcn jaar 1853, cn door den penning-

meester ter tafel gebragt de rekening cu verantwoording van ont-

vangsten cn uitgaveen, gedurende dat tijdvak. 

iTeidc stukken goedgekeurd zijnde, geeft de president te kennen, 

dat met de eerst vertrekkende ovcrland-mailpost afschriften daarvan 

zullen worden toegezonden aan den raad van bestuur in Nederland. 

Het lid Lakerveld merkt op, door overplaatsing bij het civiel 

bouw-dcpartement, niet bij magte tc zijn vooreerst deszelfs belofte 

te vervullen om verslag te doen over het gebruik van asphalt in 

de opeue lucht , zullende echter bij de eerst voorkomende ge-

legenheid daaraan gevolg worden gegeven. 

Daarna worden dc nieuw^ benoemde leden P. Vos en M. S. du 

Pui door dcu president verwelkomd. 

Alverder doet dc president mededeeling van eenen ingekomen 

brief van den raad van bestuur te Batavia, houdende kennisgave 

van het vertrek des mcdcgcdelegcerden Stcuerw\ald naar Europa, 

cn voorstellen in hot belang onzer im'igting, als: 

a. Om dc b()ekwcrkcn per hind-mail tc verzenden, zooals dit 

tegenwoordig gebruikelijk is, dewijl cr algemeen tc Batavia wordt 

geklaagd over de late ontvangst der boekwerken en het tc voor-

zien is, dat gelijk dc heer Tromp, meerdere leden zullen weigeren om de contributie tc betalen. 
h. Om de kisten met boekwerken te adrcssecren aan den ge-

delegeerde te Batavia, om daaruit eerst tc nemen, al hetgene 

spoediger van Batavia dan van Soerabaya kan worden verzonden, 

onder de voorwaarde dat alle stukken sous bande, zouden ver-

zonden worden, na in Holland gesorteerd te zijn. 

Ten aanzien van het sub a bedoelde voorstel, worden de leden 

Vrcedc en du Pui gecommitteerd, om tc onderzoeken, hoeveel dc 

kosten dier verzendingen zoudeii bedragen, daarvan verslag tc doen in 



(Ie voigeuile bijeeukoiiist, eu te dienen van consideratieu en advies 
omtrent de 

vraag, ol de kas der afdeeling bij Uia<̂ 'l.e is die uit-
gave op den diurr te bestrijden. 

Met betrekking tot het snb b omschreven voorstel, wordt er 

besloten niet af te wijken van de eens ter zake genomen beslissiu"-, 

namelijk om de kisten uit Nederland rcgelrcgt door de afdceliifo-

te doen in ontvangst ]iemen, zulks ook met hot oog op de door 

den gedelegeerde gestelde voorwaarde, waarvan de vervidlino- in 

Nederland aan moeijelijklicdcn onderhevig zoude zijn. 

Voorts wordt het bestuur opgedragen i]i voorschreven geest tc 

antwoorden op de missive van den gedelegeerde. 

Hij de discussien over deze voorstellen'^, komt men op de n-e-

dachte om do in ïndië verspreide leden kennis te doen dra^-en 

van dc werkzaamheden onzer afdeeling, door het doen afdrukken 

der jiotulen van dc bijeenkomsten en de jaarlijksche ah>'emcenc 

verslagen. 
Dit denkbeeld algemeen bijval gevonden hebbende, wordt dien 

overeenkomstig besloten en aan het bestuur de uitvoering opge-
d ragen. 

Gelijk in het algemeen verslag over liet fifgeloopeu jaar is 

bekend gesteld, doet de voorzitter mededecliïig van den all'oop van 

het onderzoek des bestuurs, ten aanzien van dc verhaiulelinfi-van 

het lid van Lakerveld over het steenfabricaat in deze gewesten, 

gevende .de president onderwerpclijk te kennen, dat alhoewel in dcTi 

arbeid van gemeld lid een aantal wenken voorkomc]!, welke den 

ingenieur ongetwijfeld tot voorlichting zullen kunnen dienen, bij 

het vervaardigen van metselsteenen; liet echter het bestuur is 

voorgekomen, dat meerdere volledigheid omtrent de door eene 

rijpe ondervinding best bcvondenc vervaardigingswijzen in Ned. 

Indië met verschillende leemsoorten, het stuk aainnerkelijk in 

waarde zoude doen rijzen en geschikt maken om tot rigtsnoer 

gevolgd te worden, en dat alzoo het bestuur eenparig van «̂-e-

voelen was, dat het kwesticuse stuk als eenen grondsfag tot de 

betere kennis van eene voorname tak van de wctenscliap des in-

genieurs in Tndië ui het archief dezer afdeeling belioorde te wor-

den gedeponeerd, om naar gelang het ])ri/)sselijk vof)rbeeld van den 

heer van Lakerveld, ook anderen hebben uitgelokt, om meerder 

licht over de behandelde zaak te verspreiden, uit ecu en ander 

eene handleiding zamen tc slellen, welke de ingenieur in deze 

gewesten met vertrouwc]i zal kunnen volgen. 

l iet lid von Dentzsch vervolgeus het wooril gevraagd hebbende, 

leest der vergadering voor, eenige aanteckeningcn omtrent '̂'c-

nomeu ])rocvcn, over het wederstandsvermogen, enz. van verschil-

lende i]i de residentie Soerabaija, groeijende houtsoorten. 

Naar aanleiding vau het be])aalde in de vierde vergaderiug van 

liet jaar 1852, wordt dif stuk in liauden gestold eenen* connnis-
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sie, waartoe worden verkozen de leden van Lakerveld en Vos. 

I lct lid Vos doet daarna mededeeling van de aankomst ter 

eciuipagegewcrf alhier, van eene belangrijke hoeveelheid Nieuw 

Zeelandsch hout, voornamelijk bestemd tot masten en rondhouten 

en toont daarvan een blokje met ecu dergelijk stuk greenen hout, 

ten einde de beide soorten, welke wel eenige overeenkomst met 

elkander hebben, te vergelijken. 

De voorzitter verzoekt het lid Vos eenige staven van het 

Nieuw Zeelandsche hout aan hem te willen doen toekomen, ten 

einde dezelve te beproeven en voorts alle bijzonderheden te willen 

mededeele]!, welke bij de maritime genie van dat materiaal zijn 

bekend geraakt. 

Voorts wordt door den president het voorstel gedaan , om den 

secretaris en den penningmeester jaarlijksch eene vaste som te ver-

lecnen voor schrijfbehoeften, ten bedrage van J' 25 recepis, voor 

de beide genoemde leden van het bestuur gezamentlijk. D i t voor-

stel Avordt met algemeene stemmen aangenomen. 

Onder opmerking, dat volgens de reglementaire bepalingen de 

leden van het bestuur von Dentzsch en Vreede moeten aftreden, 

en dat het lid van het bestuur Uhlenbeck nog moet worden ver-

vangen , stelt de vergadering voor om over te gaan tot de verkiezing 

van nieuwe leden. 

l iet lid von Dentzsch dc meeste stemmen op zich vcreenigende, 

wordt wederoin als voorzitter verkozen. 

Om verschillende redenen vermeent dat lid het presidium niet te 

moeten aannemen en persisteert bij dit gevoelen, niettegenstaande do 

leden der afdeeling gezamentlijk pogingen aan wenden , om genoemd 

l id , die van af de oprigting der afdeeling, gedurende drie jaren 

de w^erkzaamheden o]) de lotlclijkste wijze bestuurde en de belangen 

onzer inrigting in allen dcelc zoo bevorderlijk was, te bewegen 

om van deszelfs geimmen besluit af te wijken. 

Na dit tc vergeefs beproefd te hebben, cn tot eene andere ver-

kiezing overgegaan zijnde, wordt het lid de JJruijn, met algemeene 

stemmen tot voorzitter verkozen. 

De afgetreden voorzitter bedankt daarna de vergadering voor de ge-

voelens, te zijnen aanzien aan den dag gelegd, en voor de medewerking 

en belangstelling, welke liij heeft mogen ondervinden, wenschende 

hij eindelijk zijnen opvolger geluk met de op hein gevallene keuze. 

Het lid de Druij j i , daaroj) het woord gevraagd hebbende, Avijst 

op het verlies dat dc afdeeling ondergaat door het lid von Dentzsch , 

aan het hoofd van het bestuur te missen, en op het voor liem 

zeer moeijelijke der hem opgelegde taak, ook met het oog op de 

wijze, waarop die tot heden werd vervuld, ten slotte de leden 

verzoekende, hem ter zijde tc staan, om op die wijze in de gele-

genheid te worden gesteld aan zijn roeping te beantwoorden. 

Ook het lid Vreede wordt herkozen tot penningmeester, doch 
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vermeent tc mocteii bedanken voor deze betrekking, ten gevolge 

waarvan eene berkieziiig plaats heeft, waarbij het lid du Pui dc 

genoemde betrekking wordt opgedragen. 

Ter vervanging van het lid Uhlenbeck vercenigt het lid van 
Lakerveld de meeste stemmen op z ich , terwijl eindelijk tot secre-
taris , in stede van het l id de Brui jn ; het lid Ermel ing wordt 
gekozen. 

Ten slotte wordt ter tafel gcbragt de voordragt tot gewoon lid 
den lieer A. Numans te Batavia , die met algemeene stemmen 
wordt aangenomen. 

Niets meer tc verhandelen zi jnde, wordt de vergadering gesloten. 

Aldus gelezen en goedgekeurd in de vergadering van den 1 
Apri l 1S51. 

De Bresident, 

II. DK BRUIJN. 

De Secretaris, 

Dingsdag den 1 A p r i l BSo l ten huize van den heer 
i r . de Bruijn, 

Tegenwoordig de leden des bcstuurs dc Brui jn, Wardenaar, du 

Pui en Er jncl ing; de gew^onc ledoi von Dentzsch cn de Bossou, 

De president opent de vergadering. 

De notulen der vorige bijeenkomst worden voorgelezen cn goed-
gekeurd. 

I lc t tot secretaris der afdeeling benoemde gcw'one lid Ermeling 
wordt door den president vcrw^elkomd. 

Vervolgens worden dc ondervolgcnde ingekomen stukken ter 
tafel gcbragt. 

Ecnc missive van den secretaris van het koninkli jk Inst i tuut 

van Ingenieurs dd. 10 ^lei BSoo No. o l O , Ier begeleiding van 

gedruktens bestemd voor de leden in lYcderlandsch I nd i c , cn 

welke tot geen verdere behandeling aanlcidi)ig geeft. 

Eene missive van den gedelegeerde, van den raad van be-

stuur van het koninkl i jk Ins t i tuu t van Ingenieurs te Batavia dd. 

13 Maart j l . No. 2 , handelende over ecnc aaii liet bestuur ter 

beëindiging overgclatenc coniributie-([nestie, welke uit den aard 

der zaak onderhandsch woult afgedaan , zijnde voorts bij dat schrijven 

gevoegd eene voordragt tot gewoon lid van liet koninkl i jk Inst i tuut 

van Ingenieurs van den luitenant der genie Schepers. 

Eene missive van denzelfdeu gedelegeerde, dd. 1 7 Maart 1854 

n'̂  3 , w^aarin na eenige mededeclingen aangaaiulc ontvangst en 
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verzending van gedruktens, het verlangen wordt te kennen gegeven , 

om voortaan de voor dc verschillende leden bestemde gedruktens, 

behoorlijk gesorteerd, te ontvangen. 

De vergadering gelooft, dat het ter voorkoming van vertraging, 

in de thans nog veel tijds kostende rondzending der verschillende 

documenten aan de in den uitgebreiden Nederiandseh Indischen 

Archipel versjn-eide leden, geraden zal zijn dezen w^enk op te 

volgen eu draagt de executie daarvan aan het bestuur op. 

l ie t advies van dc commissie vau recentie over het stuk 

van het lid von Dentzsch.//Aanteekeningen omtrent proeven, welke 

'/in de jaren I 852 c u l 8 5 3 i n den artillerie coïistructiew^inkcl met 

eenige op Java groeijendc houtsoorten genomen weerden ; — waarbij 

wordt te kennen gegeven, dat genoemd stuk ten volle geschikt 

wordt geacht om ter publicatie aan het bestuur van het konii ikl i jk 

Inst i tuut van Ingenieurs in Nederlaiid, tc worden gezonden. 

De president deze aangelegenheid aan de vergadering ter ver-

dere behandeling gevende, zoo ziet zij zich eenpariglijk genoodzaakt 

mei kracht het door de commissie gedane voorstel te ondersteunen , 

om daardoor, een, voor de ware kennis der Indische houtsoorten 

zoo uiterst belangrijk zaakkundig s tuk , niet alleen der vergetelheid 

te ontrekken, maar van die algemeene bekendheid te maken, w'elke 

aan dusdanige proefnemingen behoort gegeven te worden. 

Het bestuur wordt diensvolgens opgedragen om het noodige ter 

zake te verrigtcn. 

Daarna doet de voorzitter mededeeli?ig van den ailoop van liet 

onderzoek des bestuurs, ten opzigte van dc verhandeling van het 

lid van Ijakerveld , over de werkkring van den ingenieur in Ne-

deriandseh l i id ic , gevende dc j)rcsident te kennen, dat de bemer-

kingen van de commissie van rcccntie en van dc leden van het 

bestuur hoofdzakelijk gerigt zijn tegen den vorm en dc inklecding 

van het stuk cn dat aangezien hulde wordt gedaan van hetgene 

dien arbeid verdienstelijks bevat, het bestuur vaji gevoelen is, dat 

den heer van Lakerveld de gelcgonlieid behoort te woorden aange-

boden , om het stuk tc w^ijzigcn , ten welken einde de beoordeclingen 

aan hem zullen worden ter hand gesteld. 

De bij vergadering van den 1 Pebruarij benoemde com-

missie tot onderzoek der mogelijkheid, om zonder te groote lasten 

voor dc kas der afdeeling dc toezending der stukken voor dc 

leden in Nederiandseh Ind ië , per overlandmail, tc doen plaats 

hebben, deelt haar onderzoek naar dc, deze wijze van toezending 

veroorzakende, onkosten mede, ten gevolge waarvan door do ver-

gadering met algemeene stemmen besloten wordt , om aan den 

raad van bestuur in Nederland, tc verzoeken, //dat voortaan per 

' landmail mogen verzonden worden, dc ondervolgcnde stukken 

//van het Konink l i jk Inst i tuut van Ingenieurs, als: 

1. Notulen der vergaderingen. 



'Jill! 

SS 

Jaai'lijksclic verslagen en 

O. Uittreksels uit vreemde tijdschriften. 

l i e t bestuur wordt opgedragen het noodige voor deze nieuwe 

regeling te verrigten. 

Vervolgens vraagt het lid de Bruijn het woord en doet eene mede-

deeling aangaande ccuc praktische, uit vele proeven afgeleide bereke-

ning van draagvcrnmgen van heipalen, door den majoor der en-

gelsche genie Saunders, in het engelsche jaarboekje voor kunsten 

cn wetenschappen van 1853 opgegeven. 

De formule, voor den wederstand van heipalen in de Siatica 

van den kolonel Delprat opgegeven, verandert in die van Saunders, 

zoodra men het gewigt van den paal van dat des heibloks 

neemt. 

Daarna wordt door den voorzitter ter bezigtiging aangeboden, 

eene tot de ]7evne rjénércde de VArckitectiire et des travanx 

blics behoorende, zeer keurig vervaardigde plaat van Semercier 

en Thurwanger, voorstellende dc altaarplaat van St. Gcrmer, w^elke 

plaat 13 malen onder de pers is geweest, cn door de redactie van 

gemeld tijdschrift wordt o])gegeven als het merkw\aardigste voor-

beeld van l ithochromie, hetwelk tot heden bekend is. 

^''en slotte gaat men over tot het stemmen over dc aanneming 

van twee nieuwe leden, de heeren Schepers cn Boumeester. 

Ecn])arig wordt er besloten deze heeren tot leden van de afdeeling 

Oostelijk Java , aan den raad van bestuur van het koninkli jk in-

stituut van ingenieurs voor te stellen. 

Niemand meer het woord gevraagd hebbende, wordt de verga-

dering gesloten. 

Aldus gelezen en gsedgekeurd in de vergadering van den ll'^^'" 

Ju l i j 1854. 

De President. 

I f . ÜK ]>RurjN. 

De Secretaris, 

KmiEIJNG. 

B I J L A G E X X I I L 

Ministerie van 

Binnenlanschc Zaken. 

N ^ 111. 's Gravenhage, den December 1854. 

Afdeeling A. 

AVaterstaat. 

I k heb de eer aan den llaad hiernevens, met verzoek van 

terugzending na gemaakt gebruik, tc doen toekomen een exem-

plaar van den belgischen Moniteur van 18 Apri l 1846, waarin 

een opstel voorkomt van den belgische hoofdingenieur Guil lery, 

over de jaag- en lijnpaden langs de Maas, onder mededeeling, 

dat de l ieg^ring, na raadpleging met den Tiandsadvocaat, ten 

aanzien van de uitvoering der werken ter instandhouding en ter 

inr igt ing van de lijnpaden langs de nederlandsche rivieren, ge-

lijke beginselen heeft aangenomen als in de conclusie van dat 

opstel, van 1 tot en met 9 , zijn omschreven, zonder dat men 

daartegen tot dus ver in verzet is gekomen. 

De Minister van Binnenlandsehe Zaken , 

Namens den Minister, 

De Secretaris Gejieraal, 

J . SciinöDEJi. 

Aivu 
den Uuad vi\u bcst\u\v 

van het Koiuiiklijk histituvit vau Ingenieurs, 
tc Delft. 

B U L A G W X X I V . 

Les mesures prises par le gouvernement dans Tinteret du ha-

lage de la Meuse, ont soulève des reclamations assez vives, que 

moins eu partie, à ce que les faits ct la 

regit la matière, ne sont qu'imparfaitement 

donc taire chose utile cn publiant un travail 

membres du corps des ponts ct chaussees, 

Gui l lery, sur la question du halagc. 

Ton doit attribuer, au 

legislation speciale qui 

connus; nous crovous 

apjn'ofondi de Tun des 

M. ringenicur cn chef 

I l I Â  I È 11 E S. 

{ S e r v i t u d e d e Eaala^E e t <IFIS MAAM^lseiïîeil huv IÎI Uleose« 

I . T.ÉCIISI.ATION. 

^ Nécessité de la servitiule, 

A toutes les époques, il y a eu des plaintes sur la gene imposée 

aux riverains par la servitutlo de halage, ct les gouvernements ont 

cherche vaineinent les moyens dc la supprimer. Je me suis parti-

culièrement occupe de cette recherche, persuade que s'il y avait 

possibilité de suppléer à la servitude, ce serait un allégement 

sensible au fardeau (jue la police des rivières impose aux ingénieurs ; 
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mais je n'ai pas tarde h reconnaître (pie je poursuivais une chi-

mère, parceque cette servitude, nce cn mcme temps que la na-

vigation fluviale, doit durer autant qu'elle, et que sa suppression 

serait celle de la navigation même. 

En effet, en supposant que TEtat f î t une première fois Ténorme 

dépense d'acheter tout le terrain nécessaire ù rétablissement du 

chemin de halage, cela ne suffirait pas: il faudrait qu'il continuât 

chaque anuce une partie de la même dépense, et que, par suite 

des affouillemejits et des crosioîis de la berge, il acquît de nouveau , 

souvent à grands frais, la largeur indispensable au passage des 

chevaux. 11 payerait ainsi , au profit des propriétaires d'une rive, 

les accroissements que, i)ar al luvion, leurs terrains reçoivent aux 

dépens de la rive opposée, et sa dcpcïise serait d'autant plus ine-

vitable, que les riverains, assures d'une imlemnitc pour les pertes 

que leur causent les eaux pendant les crues, ne feraient plus 

aucun ouvrage de defense. 

Cette servitude retournée serait donc bien autrement onéreuse 

pour l 'Etat , que la servitude actuelle ne l'est pour les particuliers. 

0?i coiîçoit que, le long des eaux paisibles d'un canal, le chemin 

de halagc soit une propricié publ ique, acquise des deniers de l 'Etat ; 

cette acquisition est faite une fois pour toutes, uîi simple gazon-

nage maintient et conserve les talus, et le chemin ne risque pas 

d'etre emporté. I l n'en peut ctro de même le long d'une rivière, 

où les meilleurs travaux faits durant une campagne peuvent ctre 

détruits par les crues et les débâcles et avoir^ disparu dans la 

cami)agne suivante. 

La servitude de halagc est doîic inhéreiite aux rivières navi-

gables: elle a existé dans les temps féodaux et sous la monarchie 

absolue, comme dans les républicpies anciennes; mais aussi une 

am])lc com])ensation, j)our ceux (pii sont obligés de la subir, se 

trouve dans les nombreux avantages (pie procure le voisinage de 

ces rivières. 

lia servitude, dans le pays de L iège , est constatée par les plus 

anciens monuments historiques: elle était dc rj7(alre pieds de Saint-

Lambert i)our la rivière dX)urt]ie, où la remonte se fait avec un 

seul cheval, quelquefois avec deux, et dc trente-deux pieds pour 

]t\ l\lcusc, où l'on voit fré({ucmmeiit des trains dc quarante et de 

cinquante chevaux. Si rordounance du mois d'août art. 7, 

titre 2<s, commamlait de laisser pieds au moins de place en 

largeur ])our chemin royal et trait des chevaux,'/ la coutume de 

l i iége, chap. LV., des Servitudes, a r t 12 , réglait que//tous réaux 

chemins allans dc bonne ville à autre, doivent tenir partout sans 

cjupcchement en largesse deux verges dc voie,/' et , dans le comté 

de N a m u r , un édit royal du 12 novembre 15<sy ordonnait , à 

cause du peu de sécmûté des tem])s, '^d'cxi)laner et d'abattre toutes 

les baies, buissons, épines, bois tail l is, dc quelle sorte (pi'ils soicîit. 

ensemble ronches, genctres, et semblables empcchements, en de-

dans vingt verges en largeur., de chascun costé des rivières ou 

fouys servans ù la navigation (1).^' 

13ien plus, dans la principauté de L iège , la servitude de halagc 

comportait, pour le riverain, l'obligation dc maintenir le chemin 

en bon état sur toute la longueur de son héritage; il devait faire 

et entretenir les rampes, les talus, les abordages, les rivages, 

et consolider cc chcmin par toute espèce de constructions, des 

fascines, des pierres, des pilots et madriers; le chemin devait ctre 

il hauteur et praticable cn tout temps, sur une largeur quatre 

pieds au moins pour l 'Ourthe, et de trente-deux pieds pour la 

Meuse; iî défaut de ce soin de la part du propriétaire, le batelier 

pouvait couper les haies., abattre les arbres., sur une étendue in-

déjuiie en largeur, qui n'avait de l imite que dans la disposition 

des l ieux, puisque le droit du batelier était de rendre le passage 

libre de tout enipéchem.ent. 

Les prescriptions dc l'ordonnance de l()(3l) ne sont donc pas une 

innovation sur la Meuse belge; ù plusieurs égards, cette ordon-

nance est mcme un adoucissement ù l'ancienne législation, et elle 

n'aggrave en rien la position des riverains. Des règlements ana-

logues existaient dans toutes nos provinces, et de lù vient qu'elle 

a été si aisément mise tl exécution sur l 'Escaut et sur les autres 

rivières du royaume, ù l'exception toutefois de la Meuse et des 

rivières du pays de Liège. 

11 est vrai de dire que, cn ce qui touche ces dernières, il n'y 

a que sous le gouvernement français qu'on ait fait observer les 

lois sur le halagc, grace au zèle de M M . Ijejeuue, Deschamps 

et Héber t , successivement ingénieurs en chef des ponts et chaussées 

dans le département de l 'Ourthe, et grace aussi au pouvoir des 

préfets: depuis, on a fait des tentatives qui auraient infaillible-

ment réussi avec plus dc persévérance, mais qui devaient demeurer 

infructueuses, dès qu'on s'arrctait devant l'opposition d'hommes 

puissants et cn crédit. 

Le principe dc l'ordonnance de l(W)l), acte remarquable de 

réaction contre la féodalité, est tellement dans l'esprit de nos 

constitutions modernes, ({u'il a triomphé à toutes les épo(|ues de 

la révolution française: la Consti tuante, la Convent ion, le Direc-

toire, le Consulat , l'ont adopté, et il a reçu son complément sous 

TEmjurc, par le décret du 22 janvier 1 <S08, dont l'article 4 admet 

des diminutions dc largeur, ([ui, sans nuire à. la navigation ,adou-

( l ) Record qéndral des rwicrcs ^ du 23 7tfrfî 1547. — M avidement du 10 décembre 

ir>ô2. — Edù du 2.3 mars 10.58. —« Jicf/lcîucnr du :i(> juillet IG^n. Jiecucil des 

points mcinjués pour coutumes ({u paj/s de JJifrjc ; par le sieur VIKRUK m: I\I KAN.— 
liecued des edits et rif/lements : par r.<»i'vur.x. (^outnine et ordonnances du con-

f^eil de Namur; ch\ 



cissent pour les riverains ce que la servitude a parfois de trop 

rigoureux. 

Cette servitude est, en effet, une cliarge très-lourde; mais elle 

est d'une impérieuse nécessite. 

En 1840 , par suite des plaintes nombreuses qui s'clevaient de 

toutes parts, et pour y mettre un terme, TEtat a repris Tadmi-

nistration de la Meuse, que le département des travaux publics 

a érigée en service spécial. I l était temps, en effet: le chemin de 

halage de ce fleuve était alors, en grande partie, ce qu'est encore 

aujourd'hui celui de l 'Ourthe, qui suscite de si vives, de si justes 

réclamations. 

La loi était tellement tombée en désuétude et dej)uis tant 

d'années, malgré les décrets impériaux, les arrêtés des préfets et 

gouverneurs de Liège (1), qui subsistent comme des protestations 

en faveur des droits de l 'Etat , mais sans valeur pour la pratique 

j^ar leur non exécution, qu'un arrêté royal a été jugé jiécessaire. 

Sans le règlement du 3 novembre 1841, il eût probablement été 

impossible de ramener les riverains ù l'observation de la loi ; mais 

ce règlement a facilité les grandes améliorations qui ont eu lieu 

depuis 1840: des portions étendues de chemin de halage ont été 

reconquises, d'autres ont été élargies, exhaussées ou construites 

en entier par des riverains et à, leurs frais, sur une longueur totale 

de plnsieurs hilomèùres, et il y en a eu de faites par l'Etat sur 

un grand nombre de points. Ces améliorations néanmoins, tout 

importantes qu'elles doivent paraître, sont î\ peine sensibles, et 

c'est tout au plus si le batclage s'̂ en aperçoit, par cela seul qu'il 

reste encore des endroits où le chemin n'a pas un mètre de lar-

geur, d'autres oii il est beaucoup trop bas, et quel(j[ues-uns ([ui 

en sont comjilétement dépourvus ; sur la jMeuse comme sur l 'Ourthe, 

il y a des distances que les chevaux doivent parcourir, en temps 

d'étiage, dans le lit même, sur le gravier de la rivière, et, dans 

ces intervalles, ils doivent passer dans l'eau dès que les premières 

crues élèvent seulement de 1 mètre le niveau dc la Meuse. Si 

un inconvénient si grave en toute saison, si périlleux en hiver, 

subsiste encore, cela tient h un genre de dillicultés que l'admi-

nistration ne semblait pas avoir n craindre, qu'elle ne jjouvait 

absolument pas prévoir, et auxquelles, lieureuscment, il a été mis 

lin par l'arrêté ministériel du septembre 1844, 

§ 2. Ijéijislaùiuii en vigueur. 

L'ordonnance de IGtîy porte, art. 7, titre 28: 

//Les propriétaires des héritages aboutissants aux rivières navi-

gables laisseront, le long des bords, vingt-C[natre pieds au moins 

de place en largeur, pour chemin royal et trait des chevaux, sans 

qu'ils puissent planter arbres, ni tenir cloture ou haie, plus près 

que trente ])ieds, du coté que les bateaux se tirent, et dix pieds 

de l'autre bord, à peine de cinq cents livres d\amende ,̂ coulis-

cation des arbres et d'etre, les contrevenants, contraints à réparer 

et remettre les chemins en état à leurs frais (1).// 
Cette disposition a été sanctionnée par le Code des délits et des 

peines, 
du 3 brumaire an I V , dont l'art. (309, titre 11, est ainsi conçu : 

//En attendant que l'ordonuauce des eaux et forets de 1669 , 

les lois des 9 juillet et 28 septembre 1791, celles du 20 messidor 

de l'an 111, et les autres relatives à la police municipale, cor-

rectionnelle, rurale et forestière, aient pu ctre revisées, les tri-

bunaux ai)pliqueront aux délits qui sont de leur compétence, les 

peines qu'elles prononcent.// Puis vint Farreto du 13 nivôse an V : 
//Art. 1. Les lois et règlements de police sur le fait de la navi-

gation et chemins de halage, seront exécutés selon leur forme et 

teneur. 

//Art. 2. Sont tous propriétaires d'héritages aboutissants aux 

rivières navigables, tenus de laisser, le long des bords, vingt-

quatre pieds pour le trait des chevaux, sans pouvoir planter ar-

bres, tenir clotures, ni ouvrir fossés, plus près que trente pieds; 

en cas de contravention, seront les fossés comblés, les arbres 

arrachés et les murs désisolés, aux frais des contrevenants, sans 

préjudice des réparations et dommages qu'ils peuvent avoir occa-

sionnés par leurs entreprises. 

//Art. 3. Seront également tenus tous propriétaires d'héritages 

aboutissants aux rivières et ruisseaux flottables à bûches perdues, 

de laisser, le long des bords, quatre piefls pour le passage des 

employés à la conduite des Ilots, sous les peines portées par 

l'article 2. 

//Art. 4. Toutes les rivières navigables et llottables, et les ruis-

seaux servant au flottage des bois destinés à l'approvisionnement 

de Taris, étant propriétés nationales, nul ne peut en détourner 

l'eau ni en altérer le cours, par fossés, tranchées, canaux ou 

autrement; en cas de contravention, seront les ouvrages détruits 

réellement et de fait , et les localités réparées aux frais des contre-

venants, sans préjudice des dommages résultant des pertes occa-

sionnées par leurs entreprises. 

^Art. 5. Ne sera loisible de tirer ou faire tirer sables ou autres 

matériaux, a six toises près du rivage des rivières navigables. 

//Art. 6. Le Ministre de l'intérieur est chargé de rexécution du 

(1) Arrête du ])i-ercl de l'Onrtlic, du P«" iioûJ IS08; arrêtes du p:ouvcnicur de 
la province dc Liège, du 20 o('tol)rc ISIS et du 12 deceudn'c -V 

(1) Ordonnança dc Louis XJ^ \ roi de Franco et dc N(tcarrc, sur le fait dcfi 
eaux et forets, rfyifi'c eu parlement et c/ta7vhre des mrnpfes, le l.'^ août 1009. 
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present arrête, ([ui sera imprime, publie et alliché partout où besoin 

sera, ct envoyé à toutes les administrations centrales des dépar-

tements se trouvant dans le rayon de rapprovisiomiement, pour 

le faire connaître et executer dans leur ressort, chacune respec-

tivement, et aux inspecteurs de la navigation sur les rivières et 

canaux afTluants à rapprovisionnement de Paris.// 

Plus tard, et pour lever les doutes sur la lc%alite de Tapplica-

lion de rordonnance de KUli) aux rivières belges, parut le decret 

du 4 prairial an X I I I : 

/'L'art. 7 du titre 2<S de Tordoîmance du mois d'août l t )69 , 

relatif à la largeur des chemins de halage, ainsi conçu: 

/'.Les propriétaires des héritages aboutissants aux rivières navi-

gables laisseront, le lojig des bords, vingt-quatre pieds au moins 

de 2)lace en largeur pour chemin public et trait des chevaux, sans 

qu'ils puissent planter arbres, ni tenir cloture ou haie plus près 

que trente pieds, du coté que les bateaux se tirent, et dix pieds 

de l'autre bord, à peine de cinq cents francs d'amende, confis-

cation des arbres, et d'etre, les contrevenants, contraints à réparer 

et remettre les chemins eîi état et à leurs frais , 

'^Sera réim}nMmé, afliché et publié dans les départements réunis 

de la Belgique, pour y être exécuté dans tout son conteiiu; en 

conséquence, et coJiformémcnt à l'art. (>09 du Code des délits et 

des peines, les tribunaux desdits dé])artements appliqueront à. tous 

ceux qui contrcvieiulront aux dispositions dudit article, les peines 

qui y sont prononcées." 

Ce décret a été réimprimé, publié et affiché dans toutes les 

communes du département de l'Ourthe, par un arrêté du préfet, 

M. Desmousscaux, en date du 20 messidor suivant. 

IJCS dillicultés cependant i\'étaient pas aplanies toutes, et sub-

sistait encore la question de savoir si , dans les d('partements réunis, 

des iiulomnités n'étaient ))oint dues pour Fespace réclamé par la 

servitude. IJC décret du t ' I janvier 1<S08 a tranché la question, 

en ne réservant ces indemnités ((u'aux riverains des fleuves et 

rivières on la navigation n'existait ])oint et où elle s'établira. 

Voici le texte dc ce décret: 

"Art. 1. r̂ es dispositions de l'art. 7, titre de rordonnance 

de soitt applicables h toutes les rivières navigables de rem-

pire, soit que la navigation y fut établie à. cette époque, soit que 

le gouvernement se soit déterminé depuis ou se détermine aujourd'hui 

et à l'avenir îi les rendre navigables. 

/'Art. 2. En conséquence, les proju'iétaires riverains, en quel-

(juc tem])s que la navigation ait été ou soit établie, sont tenus 

de laisser le passage pour le chemin de halage. 

//Art. 3. Il sera payé aux riverains des tleuves ou rivières où 

la navigation n'existait pas et où elle s'établira, une indemnité 

])roportionnéc au domînagc fju'ils éprouveroî)t, et cette iiulcmnité 

sera évaluée conformément aux dispositions de la loi du \ d sep-

tembre dernier. 

//Art. 4. L'administration pourra , lorsque le service n'en souffrira 

pas, restreindre la largeur des chemins, notamment quaiid il y 

aura antérieurement des clotures en haies vives, murailles ou tra-

vaux d'art, ou des maisons ù détruire. 

//Art. 5. Notre Ministre dc l'intérieur est chargé de l'exécution 

du présent décret.// 

Ehialement un arrêté royal du 3 novembre 1841 , résumé de la 

législation en vigueur, réunit les dispositioîis réglementaires pour 

la navigation de la Meuse. 

I L J I I U I S P K U B E N C E . 

§ 1". Limite du domaine publie. 

Pour appliquer l'ordonnance de 1()G9, en ce qui concerne la 

servitude de halage et le marchepied, il était nécessaire de déter-

miiier avec ])récision le point ù partir ducfuel doit cire comptée la 

distance de 9 mètres 75 cent., et , ])ar conséquent, de connaître 

rétendue exacte du domaine public. 

Divers jugements et arrets ont décidé cette questioii ; je ne 

citerai que les plus récents, et d'abord un jugement rendu par le 

tribunal de Liège, le 5 février LS42. 

"Henri int imé, contre le Ministre des finances, aj)])elant. 

''Jl s'agit de décider, s'il y a l ieu, sans avoir égard aux con-

clusions de l ' intimé, de réformer le jugement a qno? 

/o\ttendu ([ue, sur une action en complainte intentée par l'in-

timé à l'appelant, un jugement rendu ]mr le juge de i)aix du canton 

de Glons, le deux ju in mil huit cent quarante, avait admis ledit 

intimé à la preuve des faits de possession par lui articulés; que 

sur appel ct par jugement du vingt-trois janvier mil huit cent 

([uarante et u n , la décision du premier juge a été émendée, en 

ce qu'il avait admis de piano l ' intimé ù la preuve de sa })ossession, 

sans vérifier préalablement si le terrain en l i t ige, que l'appelant 

prétendait faire partie du lit de la rivière, et partant du domaine 

publ ic, imprescriptible comme la rivière elle-meme, était suscep-

tible de possession légale; que, par le meme jugement, raj)pelant 

a été admis ù faire ])rcuve des faits par lui articulés à l'appui de 

ses exceptions; que des enquêtes et contre-enquetes ont eu l ieu, 

suivant jn'ocès-verbaux reçus par ledit juge de paix, les vingt-

trois avril et treize mai mil huit cent quarante et u n ; qu'il s'agit 

maintenant d'examiner l'iniluence des faits constatés par la dépo-

sition des témoins sur la contestation ; 

'̂ é\ttendu que le jugement du vingt-trois jaiivier mil huit cent 

rjuaraJite et un est en dernier ressort, forme la ]n} des ])artics et 
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du tr ibunal , et qu'il est detluitif sur le point qu'il decide; que 

la seule question qu'il s'agisse d'examiuer est doue de savoir si 

le terrain litigieux fait partie du lit dc la rivière; 

//Attendu que, dans le silence des lois actuelles sur ce qu'on 

doit entendre par le lit d'un llcuve, il faut bien recourir aux lois 

romaines, qui forment la raisoi écrite; que des lois 1 § 5 et 3 ^ 1, 

ff, de Jhmiinibus y on doit considérer comme lit de la rivière tout 

le terrain ([ue les eaux couvrent lorsque la rivière coule ù pleins 

bords, et ce jusqu'aux bords qui servent à contenir les eaux, sans 

que toutefois elles débordent par suite de crues extraordinaires, 

occasioinices par des cvcJiements de force majeure ou autres : 

//llipa ea putatur quœ plenissimum llumen continet; ripa recic 

detinitur id quod llumen continet naturalem rigorcm cursus sui 

tenens; cœtcrum, si quando vel imbribus, vel mari , vel qua aliu 

ratioue, ad tempus cxcrevit, ripas non juutat;'/ 

//Attendu qu'il résulte des enquêtes que le terrain litigieux est 

situe entre les bords de la j\Ieusc, et beaucoup plus bas ([uc la 

propriété dc l ' int ime, et même que le chemin de halagc; que si , 

dans les basses eaux, le terrain est à sec, il est cependant dominr 

par les eaux chaque année, notamment dans les mois de novembre 

inclus avril , dans la saison des hautes eaux, et mcme quelquefois 

eu etc, dans les fortes eaux; qu'il s'ensuit que le terrain dont 

s'agit n'ayant pas ctc abandonne par la rivière, mais étant couvert 

chaque année dans certaines saisons par les eaux dans leur hauteur 

ordinaire, il forme encore une partie du lit du llcuve; qu'il ne 

peut devenir susceptible d'une possession privée que quand la 

rivière a totalciucnt abandonne le l i t : //iY ideb ^ dit la loi , 30 § 1 , 

ff. de acq. rer. doni.^ cum exsiccatus csset alveus, proxiiuorum lit ;// 

//Attendu ([u'il suit de ce qui précède ([u'on ne })eut envisager, 

quant à present, le terrain dont il s'agit comme un terrain d'«///^-

vion dans le sens dc l'art. 550 du Code civi l ; qu'il ne pourra le 

devenir que quand , par suite d'uii accroissement successif et imper-

ceptible, il prédominera les eaux, ou , comme le disent les lois 

romaines, le plenissiimm jJunien; que seulement il sera temps 

d'examiner ù fini appartiennent les rivages d'un lleuvc, et jusqu'où 

s'étend cette propriété, et si l 'intime rcunit tous les caractères que 

requiert la loi pour profiter dc l 'alluviou; 

//Attendu dès lors que le terrain dont s'agit faisant partie du 

domaine publ ic, et le domaine t5l;ant imprescriptible comme étant 

hors du cou-imerce, i l n'était pas susceptible d'etre prescrit, ni 

partant d'une possession legale pouvant dminer naissance aux in-

terdits possessoires ; (tue partant il n'y a pas lieu d'accueillir la 

preuve des faits articules, juais dc declarer l'intime purement et 

simplement non rccevablc dans son action ; 

//Par ces motifs, et ouï M^̂  Keppcnne, substitut du jn'ocurcur 

du Ro i , en ses conclusions contraires; 

i)7 

//Le tribunal met l'appellation et ce dont est appel ^ néant; 

émcîulant, sans avoir cgard ù la demaiide d'admission ù preuve des 

faits articules, renvoie l'appelant de la demande dirigée contre l u i , 

et condamne l ' intime aux dcpens des deux instances sur lesquels 

il n'a pas etc statue par le jugement du dix-neuf décembre mil 

huit cent quarante, lesdits dcpens liquides à la somme de // 

Le tribunal dc Namur s'est appuyé sur le même principe, dans 

un jugement relatif au marchepied. 

Après de fréquentes interruptions causces i:)ar les crues de la 
Meuse, des travaux, ordonnes en amont dc l'île de Dave, avaient 
c'tc repris le 21 décembre 1841. 

^ Les pierres employees ù la construction de la jetce étant tirées 

d'une carrière à proximité, il convenait dc les amener le long de 

la rive droite; mais cette rive était impraticable, attendu que le 

passage, qui aurait du ctre libre sur une largeur de 3 mètres 

25 cent., ii partir de la ligne des hautes eaux navigables, est 

coupe d'arbres et de haies, et que, en face du chuteau, toute 

communication est interceptée par les murs de clôture, qui s'éten-

dent latéralement jusqu'à la rivière, prise au niveau d'ctiage. Le 

conducteur chargé dc la surveillance des travaux, a demandé, 

pour éviter dc longs retards, qu'on lui permît l'accès de la rive 

par l'intérieur du chuteau : on le lui a d'abord accordé, puis , peu 

a p r è s o n le lui a refusé. Alors, autorisé par les règlements, il 

s'est établi sur la largeur de 3 mètres 25 cent, réservée au marche-

pied, et il y a fait dresser une tente pour que les ouvriers pussent, 

dans leurs moment de repos, s'y garantir dc la rigueur du froid. 

Le régisseur du château, agissant au nom du comte de 

a aussitôt intenté un procès, devant le tribunal de simple police, 

au conducteur, ù un employé temporaire, aux entrepreneurs et à 

leurs ouvriers. Les citations ont eu lieu le 24 décembre, et, le 

31 du mcme mois, est intervenu un jugement ([ui condamnait 

l 'Etat belge et les susnommés h rétablir les lieux dans leur état 

primit if , et H payer 100 francs dc dommages et intérêts au comte 

de 

i\L le comjte de a fait mettre ce jugement à exécution, 

et il a obligé, par son recours à la force publique, les employés 

de l 'administration, les entrepreneurs et leurs ouvriers, à évacuer 

la rive et à. abandonner les travaux. 

Opposition ayant été faite à ce jugement, les employés de l'ad-

ministration, les entrepreneurs et leurs ouvriers, ont été mis hors 

dc c a u s e p a r jugement du janvier 1842, et , le i) février sui-

vant, le juge de I)aix a rendu un jugement ainsi COJÎÇU : 

//Le tribunal déclare: 

// l^ Le comte de non fondé ù s'opposer aux travaux du 

gouvernement, en tamt qu'ils ne sont ([Uc préparatoires et n'exigent 

qu'une occupation temporaire, dégage, par suite, le gouvernement 



des dommages et intérêts auxquels Tavait coiulamué le jugeuieîit 

auquel est opposition ; 

Déclare aussi le comte de ibndé à empecher la dé-

molition du mur do cloture en question, avant que les règles en 

matière d'expropriation aient été observées; que, par suite, il n'y 

a pas lieu à le condamner aux dommages et intérêts que le gou-

vernement réclame; condamne cc dernier aux dépens.// 

L 'Etat ne pouvait ctre satisfait dc cette décision, qui mécon-

naissait ses droits quant ù la servitude du marchepied; eu cousé-

((uencc de l'appel interjeté par l u i , le tribunal civil dc Namur , 

saisi do la question, a prononcé le jugement suivant, sous la date 

du oO novembre 1812. 

//Sur l'exception d'incompétence : 

//Attendu que l'action ayant pour objet des droits civils est du 

ressort des tribunaux; 

/'Au fond: 

/'•Attendu que, pour exécuter la loi sur le cours de la Meuse, 

le gouvernement a le droit de prescrire et de faire exécuter les 

mesures et les travaux préparatoires qu'il croit nécessaires ou utiles 

à l'amélioration de la navigation de ce (leuvc, sans ctre tenu 

autre chose qu'à payer les dommages-intérêts causés aux proprié-

taires ; 

//Qu'il ne pourrait y avoir d'exception (jue lorsque les faits 

posés par ses ageiits seraient évidemment vexatoires; 

//Que les faits dont se plaint l ' intimé sont loin d'avoir cc caraclère ; 

//Attendu que de tels faits ne portent aucun trouble ù la posses-

sion, qui n'est ui méconnue, ui contestée, et ({u'ils ne peuvent 

donner lieu ù une action cn complainte; 

"Attendu que l'action dc l'intimé avait pour objet non-seulement 

sa maintenue cn ])ossession, mais encore des dommagcs-iutércts 

pour le tort qu'il jn-étend lui avoir été causé par les agents dc l'Etat ; 

//Attendu que cclui-ci reconnaît qu'une indemnité est due, mais 

seulement s'il y a cu douuuagc causé au deiri des dix pieds greviîs 

de servitude par l'art. 7 du titre X X V 1 H de l'ordounaucc de , 

et soutient (pic ces dix pieds doivent Ctre pris du bord atteint ])ar 

les plus hautes eaux ; 

//Attendu que ce n'est, en effet, qu'au delà, de cette distance 

(|ue l'Etat ne peut exécuter les travaux qu'exige la navigation 

sans indemniser les propriétaires riverains du i(n-t ([u'il peut, leur 

occasionner, ccs dix pi(Kl3 étant grcvtls d'une servitude iudi'linic 

pour les travaux temporaires, et le lleuve comprenant tout le ter-

rain couvert par les eaux non débordc'cs, dans leur plus grande 

éh^vation ; 

//Sur la demande dc dounuagcs-intér('»ts fornu^c par Tl^tat: 

//Attendu que si l ' int imé, par son action, a causé du pnîjmlicc 

au gouvernement, il lui doit indemnité; 

//Sur la démolition du mur: 

//Attendu qu'elle ji'a pas été soumise au premier juge , et qu'en 
conséquence il ne pouvait en connaître; 

//Par ces motifs: 

//Le tribunal, 

/'Le ministère public entendu en ses conclusions conformes, 

//Dit que le juge de paix était compétent; 

//Faisant droit, 

//Met l'appellation et le jugement du o 1 décembre LS41, à. néant; 

'/Met à néant le jugement du 0 février 1842, et ce qu'il pro-
nonce sur la démolition du mur et cojidamne l'Etat aux dépens; 
le conlirme pour le surplus; 

//Condamne le gouvernement à payer à Fintimé les dommages-
intérêts à libeller, pour le tort (ju'il peut lui avoir causé au delà 
des dix pieds du bord de la rivière; 

//Condamne l'intimé aux dommages-intérêts à libeller par état; 

/JJC condamne aux dépens des deux instances; ordonne la res-
titution de l'amende, etc.// 

Enfin la cour royale de Rouen est encore plus explicite, s'il 

est possible, et, dans deux arrets dont le texte explique sufïîsam-

ment les faits, elle d(3cide que le lit d'un fleuve se compose de 

toute la partie du sol que recouvrent les eaux lorsqu'elles sont à 

leur point le plus élevé, sans débordement; peu importe qu'elles 

n'atteignent ce point que par reflet de la marée, des pluies, ou 

dc toute autre cause accidentelle. 

Le preniier am j t , qui était interlocutoire, est du 1(5 décembre 
1842 et ainsi conçu: 

// La cour, 

//Sur le fond de la contestation entre et le domaine; 

//Attendu qu'il s'agit de savoir à qui appartient le terre-plein 

situé entre le chemin de halagc et la Seine; 

//Attendu qu'il est de principe que le lit d'un lleuve navigable 
et llottable, est, comme le fleuve lui-mcme, inaliénable et impres-
criptible; 

//Qu'il suit de là que, lors memo que les titres invoques par 

y-x-x-̂  s'appliqueraient évidemmejit au terrain l it igieux, ils seraient 

impuissants pour lui attribuer des droits de propriété sur ce ter-

rain, s'il est prouvé qu'il constitue une anticipation sur le lit du 

fleuve; que d'ailleurs ces titres sont entièremcmt étrangers à l'Etat ; 

//Que l̂ cs faits dc possession dont se pn'vaut quelque 

ancienneté et qucl([uc gravité qu'on leur donne, ne peuvent pas 

davantage fonder sur cc terrain un droit de propriété résultant de 
la prescription ; 

/^Qu'aucun droit ne pourrait appartenir à sur cc terre-

plem (jue s'il en jouissait cn vertu d'une concession à lui faite par 

Tautoritc compc^tcnte; qu'aucune concession de cette nature îi'est 
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representee, et ([ue, (railleurs, de telles concessions ne pouvaient 

pas avoir un caractore irrc^vocable ; 

//Qu'en prc'sence de ces principc^s et dc ces faits , la seule cpicstion 

du procès est dc savoir s'il est prouve par TEtat ({ue le terre-plein 

litigieux n'a été formé que par une anticipation sur le lit de la Seine; 

//Attendu qu i l résulte des règb^s de la matière et des documents 

du procès, que la limite dc ce lleuve doit (Mre déterminée i^ar la 

hauteur qu'atteignent les eaux moyennes; 

//Mais attendu ([ue la preuve d'une anticipation sur ces limites 

de la Seine ainsi fixi'es, ne ressort pas sutllsamment des docu-

ments dc la cause, et que les faits dont le préfet demande subsi-

diairement la preuve par experts paraissent de nature à entraîner 

la solution de la seule difficulté qui reste au proc^^s ; ^ 

// Juge que rancieunc limite du lleuve doit (lire déterminée 

par la ligne qu'atteignent les eaux moyennes; mais avant défaire 

droit définitivement sur la question dc savoir s'il y a eu antici-

pation sur cette limite ainsi fixée, ordonne (juc par experts le ter-

rain litigieux sera exploré et visité, ù Teflet de reconnaître si le 

sol dudit terre-plein est uu remblai artificiel.// 
T.'arrct définitif, rendu le 31 juillet 1844, est con(;'u en ces 

termes : 
//La cour; 
//Attendu ([ue, par les motifs de son amU interlocutoire ^lu 

16 décembre 1842, la cour décide en principe ciue le lit d'un 

lleuve est, comme le lleuve lui-m(3mc, inaliénable et imprescriptible, 

et que, par suite, les titres et la p o s s e s s i o n dc seraient im-

puissants pour lui attribuer la proin'iété du terre-plein lit igieux, 

si ce terre-plein constituait une anticipation sur le lit de la Seine; 

//Attendu ([ue la cour ne trouvant pas alors dans his documents 

du procès les éh'ments propres à former sa conviction sur ce der-

nier point , confia à des experts la mission de faire les recherches.. 

et les constatations nécessaires pour éclairer sa religion ; 

//Qu'en admctfant donc cn principe, et d'une manière définitive, 

Timprescriptibilité du lit du lleuve, l'application de ce in-incipc 

étant subordoniu'c au point de fait soumis à la vérification des 

(îxpcrts, la cour n'avait point h s'en occuper d'une manière ex-

plicite dans le dispositif dc son arn't interlocutoire; 

//Attendu qu'il importe dès lors de rechercher si le terre-plein 

revendi(iuo par a ou n'a pas les caractères d'une anticipation 

sur le lit de la Seine; , . 
//Attendu toutefois qu'avant de donner aux expi^rts la mission 

de donner leur avis sur le fait de ranticipation alh^giu'e, la cour 

s'exprime sur la limite du fleuve dans les termes suivants : //Juge 

cjue l'amnenne limite du ihnive doit être déterminée par la ligne 
qu'atteignent les eaux moyennes;// 

//Attendu (pie les parties étant en désaccord sur ce (]ue Ion 

0 

doit entendre par la limite du fleuve, il importe de fixer d'abord, 

d'a}jiès les principe^ de la matière, le véritable sens de cette dis-

position de l'arrêt interlocutoire; 

//Attendu ( j u c , s'agissant de rechercher si le tcrre-j)lcin litigieux 

constitue une antici])ation sur le lit de la Seine, il n'est pas 

douteux que la cour n'a pu avoir la pens('̂ e d'assigner aux eaux 

une limite qui ne respecterait pas, dans toutes ses parties, le lit 

du lleuve, et que, dans les exj)ressions eaViC moyennes, elle a 

voulu seulement éviter les i)oints extrêmes (r(^tiage ou d'inondation ; 

qu'il faut donc examiner en principe ce ([u'on doit entendre par 

le lit d'un lleuve; 

//Attendu qu'aucune disposition des lois françaises ne s\îtant 

prononC(5e sur ce point, les auteurs reconnaissent unaniment que 

c'est à la loi romaine, comme raison écrite, (ju'il convient d'em-

prunter des règles de décision; qu'en Tabsencc de toute espèce de 

disposition des lois françaises, ces règles doivent etre, en eilet ^ 

suivies ; 

//Attendu que la loi romaine considère comme rive ce qui con-

tient la rivi(Vc coulant à pleins bords : Ripa ea putatnr esse, cpnm 

plenissimum Jînmen eontinet (loi 5 , J]\ de Jhini^ ; 

//Attendu que le lit d'une rivière (^tant limité par la rive, il est 

donc évident que ce lit se comjiose de toute cette j)artie du sol 

qui contient les eaux coulant î i pleins bords ; que la ligne indi(piant 

la limite d'un lleuve qui serait autre (jne la rive clle-m(5me, ne 

pourrait, en effet, se concevoir, pnis(|ifaucune partie du lit du 

lleuve où l'action des eaux se fait S(ml ir sans débordement, ne 

peut ("̂ tre utilement coucpiisc au pr'judiee du lleuve, sans une 

intervention violente de riiomme qui l'oblige à porter ailleurs 

l'action de ses eaux; 

//Attendu ([ue ces principes sont généraux et s'appli([uent ù 

toutes les rivières navigables sans distinction, ([ue la marée s'y 

fasse ou non sentir; que les eaux ne franchissent la limite de leur 

lit ([ue lorsqu'elles commencent à (h'border; (|ue, sur ce ])oint en-

core, la loi romaine ne laisse aucun doute; (jn'on l i t , en effet, 

ce C[ui suit dans la loi première, § 5 , J)\ de JJnndnihns: //liipa 

auteiu recté dellnietur, id (piod (lumen eontinet naturalem rigo-

rcm cursus sui tenens. C;eterum, si ([uando vel imlu'ibus, vel 

mari, vel (pia. alia ratione ad tem])ns excrevit, ripas non mutât. 

Nemo deni(jue dixit Milum, (|ui incr(^niento suo . ICgypt uni operit, 

ripas suas niutare vel ami)liare;// 

//(iu'aiusi Uis rives ne varient jias, quoi(|ue, par l'effet des 
plui(.'s, de la marée, ou de quelque autre cause ])assagère, la 
rivière déborde; 

//Att(Midu (pie la limite se fixe dès lors, en parei! ras. nbsîrac-

tion l'aile d(îs eaux (h'hordi 'esmais de C(îlles-!à seulement; (pie 

si le débord(-?meut n'a pas l ieu, la loi ne fait pas ])lns abstrac-

I 
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tion do la 3ivaree que des pluies et autres causes aceideuleiles qui 

auguieuteut le volume des eaux; 

//Attendu que, par forme d'exemple, ct ce qui prouve d'autant 

plus que Ton ne doit faire abstraction que des eaux débordées 

pour limiter le lit d'une rivière ou d'an lleuve, la loi cite le 

N i l , dont persouiie n'a jamais prétendu (pic les rives dussent 

changer, quoique les eaux croissent en certain tenq)s jusqu'ù couvrir 
une partie de rEgy])te; 

//Attendu ([uc le langage dc la loi , ù l'égard de la marée^et des 

pluies, est le inenie, et ([u'ellc ne s'en occupe que dans Thypo-

thèse du débordement; ([u'il est impossible, en eilet, dc faire 

abstraction des pluies h)rs(iu'il n'y a pas débordement, et que. 

l'on ne doit i)as davantage, puisque la loi ne distingue pas, faire 

abstraction de la marée ou de toute autre cause accidentelle 

ayant pour résultat l'augmentation du volun^c des eaux; 

// Attendu ([ue l'on doit tenir pour constant que le lit d'un 

lleuve embrasse toule la partie du sol dominé par les eaux, y 

compris les bords qui les conlicnnent, lorscprdles sont à leur 

point le plus élevé sans débordement, ct qu'il n'inq^orte point 

que le volume eu soit augmenté i)ar la marée, par le.s pluies ou 

par toute autre cause accidentelle; 

/ /Attendu, en fait, (jue, diaprés la ligne assignée par les ex-

perts aux eaux coulant à pleins bords, ligne ([ui, aux termes 

des principes précédenunent rai)pelés, doit otrc considérée comme 

étant la limite du lit de la Seine, le terre-plein litigieux consti-

tue une anticipation sur le lit tic ce lleuve; 
//Attendu (|uc le rapport des experts est régulier et mérite la 

couliance de la cour; 

//Tar ces motifs, homologue le rapport des experts, dit que le 

terre-plein litigieux constilnc une anticipation sur le lit de la 

Seine, juge (pie le principe de rinq)rescriptibil té du lit dc ce 

lleuve, admis par l'arrêt interlocutoire, reçoit dès lors son appli-

cation; déclare non recevablc et fondé dans cou action, 

l'en déboute, et le coudamntc ù l'ameude ct aux dépens des causes 

principale et d'appeh // 

§ 2. Chew in de halage. 

Des propriétaires riverains de la j\rcusc se sont absolument 

refusés à reconnaître les droits dc l'Etat quant à la servitude ; ils 

prétendaient à des indcmnilés pour leurs plantations et pour leur 

terrain. Un procès s'est cn conséquence engagé ù ce sujet, entre 

FEtat et cinq propriétaires de la commune des Awirs. Je rappor-

terai le jugement intervenu ù l'égard dc Tuu d'eux: il a été rendu 

par le tribunal de f i iége, le 15 mars 1845, 

// Dans le droit. 

U ) 7 > 

/ / I l s'agit de décitler: 

/ / S ' i l y a l ieu, sans avoir égard à la demande de preuve 

des faits articulés ct de descente sur les l ieux, dc déclarer que 

la })roj)riété dc la demanderesse est assujettie à la servitude du 

chemin de halage? 

2^ En cas d'afllrmative, si . de cc chef, il est dû ù la de-

maiuleressc une juste ct préalable indeinnité, et si cette indem-

nité n'est j)as jirescritc? 

//Attendu, sur la première qucstioji, que la propriété de la 

demanderesse, sise aux Awirs, est riveraine de la Meuse, rivière 

navigable et lîottablc, ([u'ainsi elle est assujettie au chemin de 

halage, servitude qui a été exercée de tout tcnqis sur cc coté de 

la rivière; 

//(ine cette servitude est établie pour cause d'util ité ))ublique, 

dans Tintéret de la navigation, aux termes de l'art. (}5() du Code 

civi l ; ([ue les rivei'ains ne peuvent jouir de leur })roj)riétc ct dc 

ce ([ui s^y incoi'j)oi'e, qu'avec la charge dc cette servitude et en 

la respectant, d'après les articles 5o7 , 544 , 551 , 55G du même 

Code, le tout conformément aux règlements de la matière; 

/ '( ine ces règlements sont dans l'espèce: l'^ l'art. 7 , titre 28 , 

de rordoiniance du mois d'août I t i i î i i , ])ubliée dans nos contrées, 

soit ])ar l'art. (>09 du Code du o brumaire au i v , soit par l'ar-

rêté du 4 ])rairial an x i i f , qui a reçu une j)ublication snOisante 

par son insertion au JMû'morial adnùnistrali/ et les arrêtés des 

préfets chargés de son exécution, soit enfin ])ar le décret du 22 

janvier 1S()8; 2°. ce dernier décret; 3° enfin l'arrêté royal du 3 

novembre 1841 , contenant règlement spécial pour la ])o^ice et la 

navigation de la Meuse, arrêté dont la constitutioinudité n'a pas 

été contestée; 

//Attendu que ces dispositions sont d'ordre public ct d'intérêt 

général; que partant on ne peut se soustraire à la servitude de 

halage, Cjuand nû ^mc la loi n'aurait reçu aucune exécution; 

qu'ainsi, (puu\d le gouvernement reconnaît q\ic l'intérêt dc la navi-

gation exige ([ue le halage soit remis ù sa largeur légale, quelle 

qu'ait é(é la tolérance dc Tadminist ration jusc^u'alors, les riverains 

doivent s'y soumettre, sauf la ([uestion d'i iulemnité, qui sera exa-

minée ci-a])rès; 

//(lue c'est ce ((ui a été fait ])0ur la i\rouse i)ar Tarret^é précité 

du 3 novembre 1841, ([ui rap[)elle à l'exécution dc l'ordonnance 

de 1(U)9; 

'/Attendu que, dans ccttc hypothèse, il est indidcrent que le 

chemin de halage ait été pris dans le princi[)e, soit sur le lit de 

la rivière, soit sur la ])rop]'iété de la demanderesse, pnis((ue l'Etat 

n'en serait i)as moins fondé ii étendre ledit chenn'n sur la proj)riété 

dc la<lite den\andercssc; 

//Que ce droit de Tadministration n'̂ est pas altéré, ni j)arce que 
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le sol aurait éto abaissé pour rétablissement du chemin de halai>'e 

et par la circulation des chevaux, ni parce que, avaiit les travaux 

entrepris, ledit chemin était au niveau de la prairie de la demande-

resse; ces laits, dont celle-ci postule la preuve, ne sor.t si perti-

nents, ni adnn'ssibles, puis([u'ils ne tendent pas ù (:^ablir qu'il n'y 

a nécessité d'étendre le chcmin de halagc que i)ar la raison cpi'il 

est devenu inqiraticablc par le fait ou la négligence dc Tadmiuis-

trat ion, en d'autres termes, autrement que ])ar r'action des eaux 

ou l'usage dc la servitude; 

//Que, par les mcmes motifs, il n'y a pas lieu d'ordonner une 

descente sur les l ieux; 

' 'Attendu ([ue l'arroté du 3 novembre 1841 , conforme à rordou-

nance dc l()i5y, fhxc la largeur du chemin dc halagc à 24 jneds 

pour le trait des chevaux, et défend d'établir des ]jlantations, 

haies et autres clotures, dans la distance dc oO j)iGds des bords 

dc la rivière; 

//Que les bords d'une rivière sont cc ([ue les jurisconsultes ro-

mains ai)])elaicnt le plmisshnnrti jhiiiienc'esl-ù-dire que la dis-

tance iixée par la loi part de rendroit où sojit les eaux quand 

elles ont atteint leur plus grande élévation sans qu'il y ait débor-

demeîit ; 

//Que telle est la règle que doit suivre l'administration quant à 

la largeur du chemin dc halagc, d'ajn-ès rétat actuel de la rivière ; 

//Attendu, sur la 2^ (picstion , ([ue, dans l'ancien pays de T^iége, 

le chemin de halagc était ccuuiu ; (juc cette servitude était i l l imitée, 

en ce sens, que son étendue n'avait d'autres limites que les be-

soins de la navigation; mais ((u'il ne suivait i)as de l à (pu î , daiis 

son exercice, ou pu t , iudéllniment et sans jiécessiié, fouler les 

proj)ri(!lés rivei'aincs; c[u'clle devait s'exercer au moindre dommage 

que i)ossiblc, coninic disent nos ancici\s édits; Cjue cotte servitude 

n'était donc pas ])lus ill imitée (jue sous l'ordomiaucc de 1 (îtîil, qu i , 

([noicjuo lixaut un maxirnvin dc oO])icds, autorise le gouvernement 

ù i)reudrc toujoiu's cette largeur invariable sur les riveraius, loisquc 

le chemin primit i f (̂ .st devenu impraticable; c[uc, sous ce i'ap])ort, 

la servitude de halagc est aggrav('C, puisque ce chemin peut tou-

jours avoir UÎUÎ lai'gcur de 30 ])icds, tajulis qiu'Î, sous l'ancien 

droit liégeois, une telle largeur n'était pas nécessaire; 

//Attendu que, ])ostérieui'cmcnt ù lVpo(juc où l'ordounancc dc 

1()(V,) oîst dciveiiue obligatoii'c dans nos j^ays, l'art. 1 (lu décret du 

22 janvier 1 nulovisc l'adu^inistraiion à, réduire, suivant les 

besoins (hî la navigation, la largeur du chcmin dc halagc fixĉ 'C par 

ladite ordou.naiicc ; (juc c'est cc qui a eu li(Mi dans nos coutrc'cs, 

(m cette ordonnance n'a jamais rc(;u nue exécution rigoureuse: 

//CJue, si cette toh-raucc de la ])art dc l'administration ne lui a 

pas cnhivé le droit de nîclamer ultérieurement l'cx(^cution de la 

lo i , on doit admettre forcément que cette distance aiiisi toh'̂ rc'̂ c 
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a formé, par un consentement tacite, l'état légal du cheiuin dc 
halage; 

//l.)'où il suit que radjniin'stration ne peut rien y chajiger sans 

indemni té , s i , par cc changement, elle porte atteinte ù des droits 

acquis aux riverains; et qu'au delà dc cette distance h;galc, les 

riverains ont i)u construire, planter arbres et haies, d'autant plus 

que rétat des choses actuel existait mcme avant la i)ublicatiou dc 

l'ordounancc de KWjy, puisque l'expertise qui a cu l ieu, cu exé-

cution du jugement porté sur l'acliou eu réint(%raiidc, constate 

que quelques -uns des arbres plantas sur la prairie dc la dcmanrlo-

rcsse, étaient Ages de 70 et de 80 ans; 

//Attendu que s i , en iVancc, d'après le texte et l'cspriL dc ror-

dounance de l(K)l), iutcrprét(:îc par la jurisprudence et la doctrine 

des auteurs, il n'est du aucune indeuu\ité pour l'emprise du sol 

nécessaire ù riîtablisscmeut du chemin de halagc, de même qu'i l 

n'en était du aucune pour rcxcrcicc dc cette servitude sous la 

coutume de Licfgc, c'est parce que le halagc n'est qu'une servitude 

légale, qui juodilic bien, dans rint(îr("t publ ic , le droit de juo-

priété, inais ([ui jremp("chc pas que le pr()pri("taire ne reste dans 

la ph'intude de ses droits, sauf la servitude dont son fonds est grevé ; 

//Qu'il n'y a donc pas cxproi)riation dc la propricité à, i)roj)rcmcnt 

parler, dans le sens de l'art. 545 du Code civil et 11 de la Con-

stitution actuelle; que partant il n'est du aucune indemnité , ù 

moins que, pour établir le chemin, on ne porte atteinte à la 

propriété mcjuic et ù des droits acquis; 

//Attendu que, dc cc qui précède, il suit que , si 1 Etat ne doit 

aucune indcmnitci^ pour le sol cmpris, il en doit une pour les 

arbres, haies, clotures et constructions élal)lics au delà dc la 

distance légale lixtîc par lordoiniaucc dc lG(; i) , et (pi'il doit 

abattre parce qu'il porto ainsi une atteinte directe à des droits 

de pr(^priété;^quc c'est lù un dommage dont la r('paratiou, (juoi-

que non préalable connue eu matière d'cxproj)riatiou pour cause 

d'ut i l i té publique, ifcu doit pas moins avoir l ieu, d'après le j)rin-

cipe général de l'art. l o 8 2 du Code civi l ; 

ƒ Qu' i l en serait dc nuMiie dc tous travaux (pie ferait l 'Etat , 

m(3me dans r(3spacc des 24 pieds, si le ivsultat cn (îtait d'aggraver 

la servitude au prcyudicc des propriétaires riverains, contrarremcnt 

à l'article 702 du Code civi l ; 

^ / /Attendu que rexcc])tiou de ])rcscrij)tiou. oppos(;c par l 'E ta t , 

n'est pas fondée, i)arcc ([ue, eu cette matière, tant qu'une action 

ncst ])as lU'c, rcxcrcicc cn est prématuré et frustratoire ; qu'on 

ne peut dès lors reprocher au cr(îaucier sou inact ion; 

//Quc^c^Y'st sur cc principe qu'est fomUic la disposition de l'ar-

ticle 2257 du Code c iv i l , qui suspend le cours dc la prescription 

en pareil cas; que dès lors, tant que rEta t ne réclamait pas 

lexcrcK'c dc la pl(<nitudc do ces droits, ce ( jul l ])ouvait faire. 
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il n y avait pas lie.u à uno action en indemnité; et que, si elle 

avait etc intentée, TEtat aurait pu 1 écarter comme prématurée, 

en déclarant ne vouloir pas, quant i'i présent, user dc son droit 

de servitude; 

//Par CCS motifs, et ouï jj-îr-K-x-̂  substitut du procureur du 

R o i , en ces conclusions conibrmes, sauf en ce qui concerne Tin-

denniité ])our les plantations; 

//Le tribunal, sans avoir égard ù la demande de la preuve des 

faits articulés et de descente sur les lieux, tonnée par ladcman-

dcvcssc, d i t , pour droit , que la prairie de cette derniijrc est assu-

jettie ù la servitude de halagc pour tout ou partie des oO pieds, 

il prendre des bords dc la rivière, c'cst-ù-dire dc rendroit on 

sont les eaux quand elles ont atteint leur plus graiidc élévaiioii 

sans déborder; d i t , pour droit, qu'il n'est du aucu i i c indemnité à 

la demanderesse, du chef do la simple cniprisc du sol qui sera 

nécessaire pour rétablissement du chemin tie halagc; et, sans 

avoir égard h Texcoption de prescriplion, o})poséo ])ar l 'Etat, 

déclare ({u'il doit une indeuinité du ehef des plantations abattues 

o u à abattre, compense les dépens, attendu ( juc les parties suc-

combent respectivement, aux termes dc l'art. 131 du Code dc 

procédure civile.// 

On aurait pu penser que les droits dc l 'Etat, contestes en ce 

qui concerne dos })lantatious déji'i anciennes, seraient au moins 

reconnus ])ar les pro])riétaires connue prohibitifs dc toute jilanta-

tioii nouvelle; mais il n'en a jias été ainsi, et, sur tout le cours 

dc la ^^leusc, des plantations sans nombre se sout nndtipliécs sur 

le chemin dc halagc mcme. Un jugement du tribunal de Dinant, 

du 2 ju in 1841, qu i , n'ayant pas été suivi (fappcl, a acquis la 

force de chose jugée, est venu ré[)rimer cotte contravcjition ; la 

jurisprudence dos autres tribunaux a constamment été la mcme 

et a confirmé le jugement dc Dinant, ainsi conou : 

//Attendu ([u'il importe peu ((ue le lait dont il s'agit ait été pré-

cédé dc])uis longtemps d'autres faits send)!ablos, qui se sont suc-

cessivement répétés cha([uc anmjo; car. pour i(ue Taction fût 

éteinte, il faudrait ([u'il lut établi ([u'il s'est écoulé depuis le 

jour où le dernier fait a eu lieu, le tonips requis ])ar la loi pour 

la prescription, puis(iue cha{[ue fait a constitué un di'lit ])artic\dicr ; 

//Attendu ([u'il résulte du })rooès-vorbal du cant(mnier , 

en date du 7 avril dernier, que le ])révcnu a planté une haie lon-

geant de chemin dc halagc, ii nue distance dc 3 métros 50 cent, dc 

la limite du lit do la Meuse, délit })révu par l'art. 7 , titre X X V I 11, 

de l'ordonnance dc IGbl^; 

//Par ces motifs: 

//JiC tribunal, vu ledit articIc et Tart. 194 du Code d'insiruction 

criininello, dont il a été donné lecture à cette audiencc par le 

présidejit et qui sont ainsi con(;i\s 

I 
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//Art. 7. Les pro])riétaires des heritages aboutissants aux rivières 

navigables laisseront, le long des bords, vingt-quatre pieds au 

moins de place on largeur, pour chemin royal et trait des chevaux, 

sans qu'ils puissent planter arbres, ni tenir clôture ou haie, plus 

près que trente pieds, du côté ([iic les bateaux se tirent, et dix 

pieds dc l'autre bord, h peine dc cinq cents livres d'amende, cou-

iiscation dos arbres, et d'etre, les contrevenants, contraints Pré-

parer et remettre les chemins en état à leurs frais; 

//Art. 1U4. Tout jugement de contravention rendu contre le 

prévenu et contre les personnes civilement responsables du dél i t , 

ou contre la partie civile, les condamnera aux frais, mcme envers 

la i)artie publique: les frais seront liquidés par le nulme jugement ; 

//Condauuic le iirévenu ù cinq cents livres d'amende et aux frais , 
licpiidos ù. 1 fr. 80 c. ; 

//Ordonne renlèvcmcnt dc la haie dont il s'airit. 

//Anisi fait, jugé et prononcé, ù Dimni t , le 2 juin 1841, etc.// 

Des riverains ont cm qu'ils pouvaient impunément labourer 

leurs terres dans les limites dc la servitude, tandis que cela leur 

est évidemnicnt intordit dans les 7 jnèlros 80 centimètres, réser-

vés pour chemin rof/al et trait des cheoaux] i l cn est résulte di-

vers jugements et arrets dc condamnation : je ne citerai ici (pi'un 

arret rendu par la chambre des ap])els de police correctionnelle 

de la cour dc Liogc, le 11> avril 1844. 

//En cause, le ministère ])iiblic contre Gilles proprié-

taire î\ llémallc-Grande, le lieu dc sa naissance et son a^'c in-

connus, ayant comparu par avoué, inti/né, sur raj)pcl du minis-

tère i)ublic, d'un jugement du tribunal correctionnel de Liège, 

du 14 mars 1844, cjui le renvoie des poursuites dirigées contre 

lui du chef de contravonlion aux lois sur le halagc, comparaissant 

par M^ Bertrand, avoué, assisté do ÀP- Zoudc, avocat. 

//Attendu que l'art. 7 du titre X X . Y l l l dc l'ordonnance du 

mois d'août ItKîD, impose aux propriétaires des héritages abou-

tissant aux rivières navigables, l'obligation de laisser, le long 

des bords, vingt-([uatrc pieds au moins dc place en largeur pour 

chemin royal et trait des chevaux; 

//(-iuc le momc article délcnd, en outre, anxdits ])ropriétaires 
dc faire des plantations ou des clôtures plus près ([UO trente pieds, 
du côté ([UC les bat(iau.\ se tirent; 

//(iuc ces doux dispositions sont distinctes, quoiqu'elles soient 
sanctionn(;os [)ar une seule et nu'5mo peine; 

//AUcndji que lo lait dc labourer un chomin dc halage cou-
stiiuo uno contravention la première proscription dc l'article 
prtîcité, puisr[ue, s'il no di'truit pas absolument ce chemin, il le 
rend au moins im])raticable ; 

//Attouln que le prévenu est suflisammcnt convaincu d'avoir, 

en novembre 18'!3, en la commune de Phmialle-Grande, labouré 
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iuie piece de terre dans les limites du chemin de halage de la 

Meuse, et d'avoir ainsi entravé Tusage dudit chemin; 

//Par ces motifs, 

//lia cour met rajijiellatiou et le jugement dont est appel à 

néant; émendant, condamnie le prévenu Gilles ù une 

amende de ciiuj cents francs, et aux frais des deux instances, 

licpiidés à sept francs quarante centimes, eu conformité de fart. 

7 du titre XXVMIL de roidonnance du mois d'août liHVJ, et 

de Tart. du Code d'instruction criminelle, dont il a été 

donné lecture par le i)résideut.// 

iVautres riverains ont supposé cpi'il leur était pei mis de restrein-

dre la servitude i)ar des épines couchées cn travers, de manière 

à empcchcr les chevaux dc fouler Icnrs cultures, l/admiuiistration 

n'ayant pu parvenir à les dissuader, des poursuites ont été diri-

gées contre eux et ont donné lieu à des jugements de condam-

nation dont il n'a point été fait ajipel. Voici le plus récent: il 

a été })ron()ncé par le tribunal de jNîiinnr, le 14 ju in 1<S45. 

// loutre le procureur du Roi et Jean-Jose|)h Agé de 43 

ans, maître de carrières, né et domicilié a Sclayn , présent, 

//rrévcnu d'avoir fait planter des épines sèches, le long de la 

rive droite dc la Meuse, en cet arrondissement, dans les limites 

de la servitude de halage. 

//Le tribunal, 

//Vu les pièces, ouï le prévenu en sa défense, faisant droit sur 

les conclusions du ministère })ublic: 

//Attendu qu'il est constaté par un procès verbal régulier, en 

date du huit mai dernier, rédigé ])ar le sieur Charles , 

garde de la Meuse, de résidence Ti Saint-Scrvais , ([ue le prévenu 

a , en la commune dc Sclayn , fait planter des épines le long de 

la rive droite de la î^Leuse, dans les limites de la servitude de 

halage; 

//Vu les art. (> de l'arrêté du 3 novembre 1S41 , 7 du titre 

X X V I II de rordouuance de KUîl^, et li>4 du Code d'instruction 

criminelle, dont il a été donné l e c t u r e ù raudience par le président 

et dont la teneur suit: 

/'Article ti de l'arrêté du 3 novembre 1841: 11 est enjoint aux 

propriétaires d'héritages aboutissant Î\ la iMeuse, de laisser le long 

de leurs bords, 7 mètres 80 centimètres jmur trait des chevaux. 

//Il est défendu dc planter des arbres ou des haies, de creuser 

des fossés ou d'établir des clnturcs h une distance moindre ([ue 

y mètres 75 centimètres des bords de ladite rivière, du coté du 

halage, et ([ue 3 mètres 25 centimètres du bord opposé. 

//Les plantations, clotures et autres empecheinents qui auraient 

été établis contrairement aux dis])ositions du décret impikial du 

4 prairial au x i n , seront enlevés dans le délai de six mois 

après la publication du ])résent règlement: 

1 0<J 

//Loi de lHiii). -- Titre X X V l l l . —- Art. 7. I.es proprié-

taires des héritages aboutissants aux rivières navigables laisseront, 

le long des bords, vingt-(p.;atre ])ieds au moins de place en largeur, 

pour chemin royal et trait des chevaux, sans qu'ils })uissent 

planter arbres, ni tenir cloture ou haie, plus près que trente 

])ieds, du coté ([ue les bateaux se tirent, et dix i)ieds de Tautre 

bord, à peine de cinq cents livres d'amende, coniiscation des 

arbres et d'etre, les contrevenant.s, contraints Î\ réparer et remet-

tre les chemins en état h leurs frais; 

/'Article 194. Tout jugement de condamnation rendu contre le 

prévenu et conire les personnes civilement responsables du dél i t , 

ou contre la partie civile, les condamnera aux frais, même envers 

la partie publi([ue: les frais seront liquidés par le mcme jugement ; 

//Faisant droit, 

//Condamne Jean-Joseph à cinq cents francs d'amende 

et aux frais, liquid('s ù trois francs soixante et dix centimes. 

//Ainsi jugé et prononcé, en audience publique, le ([uatorze ju in 

mil huit cent quarante-cinq.// 

§ 3. Marchepied, 

Au jugement du 30 novembre 1842 (11, § l®'), se joignent 

d'autres jugements et des arrets. 

Un arret de la cour de Liège, en date du 27 juillet 1844, 

rendu sur l'appel, fait ])ar l'I.'tat, d'un jugement du tribunal de 

Liège, reconnaît expressément, comme le jugement dont il s'agit, 

îa servitude du luarchejiied. 

/'l^n cause, FlUat belge, poursuite et diligence du i\linistre des 

travaux publies, résidant ù Bruxelles, a])pelant, comparant par 

Hubert , avoué, 

//Contre 

" Xicolas-dose])h , Jcan-llenri-Joseph Marie-

Thérèse et Marie-Anne M"̂ "-'"̂ ", jiropriétaires, domiciliés à Ougréc, 

sauf le premier, qui est domicilié Ti L iège, int imés, incidemment 

appelants, comparant par Bertrand, avoué. 

'/Dans le droit.: 

/'V a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est ap])el? 

//Attendu ((ue, suivant la doctrine professée par Àléan, dans 

sa 372^' observation, et Sohet, livre 2, titre V i l , n" 8 ([ui so 

fonde sur la législation romaine, on doit reconnaître qu'il n'existait 

au ])ays dc Lii^'c (p\'un seul chemin de halage pour les rivières 

navigables ; que les projiriétés longeant la rive ojiposée n'étaient 

assujetties à aucune servitude jjour le service meme de la naviga-

tion ; que seulement on ne })ouvait y faire des plantations, con-

structions et autres travaux de nature à nuire au chemin de ha-

lage, aux héritages riverains ou h la navigation ; f(ue cette défense 

I 
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de nuire à la navigation n'était relative qu'à des ouvrages qui 

j)0urraient entraver la niarclie des bateaux et ne pouvait s'entendre 

de plantations faites en dehors du lit do la rivière; (jue c'est ce 

qui résulte, notannncnt de la loi première in princ. et § 14 , j]\ 

do Jluuùniùits, ct du n^ 8 du titre X l l , livre 43 , des pandectes 

de Potli ier; 

/ 'Attendu ([ue le chemin de halage de la Meuse n'ayant pas 

été établi du coté où se trouve la propriété des intimés prin-

cipaux, ils ont p u , sous l'ancienne législation, y ])lanter et con-

server les arbres cjui font l'objet du l it ige, lesquels, d'après les 

pièces produites, doivent se trouver eu dehors du lit de la 

rivière; (pic leur dro i t , à cet égard, n'a été modilié ([ue par la 

publication dans notre i)ays de l'ordonnance du mois d'août 1 GtVJ ; 

//Attendu ([ue cette ordonnance, cn défendant dc planter des 

arbres sur les héritages aboutissant aux rivières navigables, plus 

près c[ue dix pieds du coté où le chemin de halage n'existe pas, 

a ii\troduit une mesure générale dc police, de sûreté ct d'util ité 

publi([ue; (pic ce n'est l:\ (prune servitude h-galc, qui ne coii-

stitue pas une exi)ro[)riatiou ])roprenient dite, mais seulement 

une moditication au droit de propriété, dans le sens des art. 537, 

541 ct ()51 du Code civi l ; (|uc rétablissement dc semblable ser-

vitude ne peut donner lieu ù une indemnité , ù moins que, j)Our 

rendre le terrain libre ct pour exercer le servitude, l'on ne porte 

atteinte ÎY la propriété même et ù des droits accpiis ; (ju'aussi c'est 

de cetie manière que les lois ont constamment élé exécutées 

dans une mult i tude de cas analogues; 

//Attendu ([ue, iiulépendnmment de la servitude consistant dans 

la défense de i)!anter et de faire des constructions sur le franc-

bord, radjninisiî'ation peut faire couper les arbres dont il s 'agit , 

pour autant ((u ils se trouvent h dix ])ieds de la rivière; que si , 

comme les intimés le prétendent, ils ont été ])lante's avant la pu-

blication de Tordonnaîice de ceux-ci ont usé (run droit 

auquel la législation nouvelle ne ])cut porter atteinte que moyennant 

un jtiste d(;dommagement du préjudice causé; 

//(^ne cc serait lù une perte rcuîlle et apprcîciable pour le pro-

pricftairc, dans riniéret })ublic; (pi'il est, i)ar suite, juste et équi-

table dc la faire suppoi'ter par l 'Kta l ; ([u'il y a , cn etlét, dans ce 

cas, privation d'iuie partie de la propriété, ct , ])ar C(ms(:^quent, 

cx])ro|jrialion ])onr cause d'uti l ité publique; mais ([u'il n'est pas 

du d' indemnité pour les arbres ])lantés dej)uis la publication de 

rordonnance de l<l(i9, ])arcc ((u'ils l'ont été cn contravention 

li la ])roliibition formelle de la lo i , ce qui ne peut faire ac(iuérir 

aucun droit; 

^'Qu'il suit dc là que, les jiarties iri^tant pas d'accord sur 

r(jpo(juc î\ la([uelle les arbres dont il s'agit ont été planters, c'est 

avec raison (pic ile premier juge en a admis la preuve, subsidi-

« 
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airement oilerte pas les intimés principaux, ù rap])ui de leurs-

cojici usions ; 

//Attendu (|ue, si l'administration est fondée, comme c'est in-

contestable, à faire abattre les arbres (jui se trouvent dans les 

limites de la servitude, elle do i t , de son côté, remplir ses obli-

gations, consistant dans la réparation du préjudice occasionné 

pour ceux plantés sous rancicnne législation: qu'à dtifaut par elle 

de le faire et meme de l 'oilrir, les intiuKîs sont foiuU'S à conser-

ver leurs plantations, avec d'autant j)lus de raison que les arbres 

devroiit être représentcîs pour ap))r(;cier le dommage, et , par 

cons(?queîit, r inden)nité qui peut être (ine, et que, (l'ailleurs, le 

dernier paragraphe de l'arrêté dn 3 novend)rc 1841 , n'ordonne 

l'enlèvement que des arbres plantés postérieurement à la publica-

tion de rordonnance de lGt)9; 

//Par ces nK>tifs, 

//La cour, ouï id'. l>(dijens, substitut du procureur général, 

dans ses conclusions conJbi'mcs, faisant droit sur les api)els prin-

cipal ct incident, les niet à ni 'ant; ordoinie (pie ce dont est 

appel sera exécuté selon sa foriue et teneur; condamne les )iarties 

res|)ectivement aux amendes ])ar elles consigné(is; cojidamnc l 'Etat 

aux deux tiers des dépens (Je rinstancc d'appel, compense l'au-

tre tiers // 

§ 4. Ij Ktat duit'il des indcmnilés pour les planlaiions et 

clotures dans les limites dn halage? 

Le jugement rendu le 15 mars 18d5 par le tribunal de Li(%c 

contre un ])ropri(îtairc des Awirs ( I I , § 2 ) , adjuge des indem-

nités pour d(3s ])lantations ([ue, d'ailleurs, il déclare illicites. Co 

jugement fra])pé d'appel par lo d('])artcmcnt des travaux pu-

blics et d(Téré à la cour de ij iége, ([ui, i)ar son arret du 27 

jui l let 1844, avait implicitement (h'cidé la question en faveur dc 

l'Etat : mais 1 administration a besoin d'inie solution ])lus cxjilicitc, 

et c'est là le motif de ra])pel dont elle attend le n'sultat. 

Du reste, cette question est r(îsolue en Erance conformc'ment 

aux in'inci]ies dc l'ordonnance de IGOO; les arrc'ts abondent en 

faveur de l 'Ltat contre les riverains qui ont essayé de résister 

à la loi 5 , 7 et 8). 

§ 5. Ij Etat^ doit-il des indemmités pour les plantations et 

cldlnres dans les limites du marchepied? 

l/arrét pron(mcé par la cour de Li(g'e, le 27 Juil let 1844 ( I l , 

§ 3 ) , accordant des indemnit('S aux sieurs M , pour des arbres 

existants dans les limites du marchepied, ne pouvait être accepté 

par l 'Ktat, (\\\\ s'est pourvu en cassation. 

I -
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^ La cour de cassation, appelée à décider cette importante ques-
tion dc droit, iTa pas encore prononcé. 

^ Ce n'est cependant pas uji point controversé cn France, et, 
s'il est vrai, connue nous le verrons tout u riieure (§ 7), que le 
halage jniissc cUrc transféré d'une rive ù l'autre sans que, de ce 
chet, TKtat doive aucune iudernnilé, il n'en peut ctre dû ])our 
1 abattage de plantations illégalement établies dans les limites du 
marchepied. 

l-)'a])rcs une des décisions les plus récentes du conseil d 'Etat , 
celle du 13 août 1840, //Toute pojn-iété bordant un cours d'eau 
navigable est assujettie ù la servitude dc halage, que la rivière 
soht^ navigable de son propre fond ou quelle l\iit été rendue de 
main^iC/iornhie, quelle^(jue soit d ailleurs l'époque où la navigation 
a été établie, et il n'est dû aux riverains dans 

le cas où l'Etat réclame un chemin de halagc le long d'une 
rivière rciulue navigable antérieurement au décret dn janvier 
1808: le droit de l'Etat ù rétablissement des chemins de halao'c 
est imprescripliblc. // ^ 

§ t). 'Jjadniinistration peut-elle, par voie d-urgence et de police, 

enlever d^ofjice des arbres et clotures dans les limites de la 

servitude? Y a-t-il lieu a réintégrande, dans le cas de litis-
pendance an moment de Venlevem.ent des clôtures? 

Cette question très-im])ortante, très-grave, a été soulevée ù l'oc-

casion (lu procès entre l'administration et ([uchpuis ])r()pri(^taires 

des Awirs (11, § 2) ; clic a occupé les journaux de plusieurs dc 

nos provinces, et, dajis le sénat mcme, clic a provo([tu; dc vives 

discussions, pendant qu'elle s'agitait encore devant les tribunaux. 

Voici le$ laits. 

A la lin dc 1842, l'adininistration a sonnné AL""-veuve cL^'"—de 
livrer l'espace nécessaire j)our ic passage des clievaux dc halage, 
sur sa 2)roj)iiété des Awirs, dans les limilcs dc la servitude,""et 
cek après avoir proposé ù cette dame de lui procurer lautorisation 
d'établir un remblai le long de cette mcme propriété, dc manière 
il l'exempter ainsi de la servitude, cn partie du moins, et ù lui 
donner le moyen dc conscrvcr S(ÎS clotures. 

An mois dc février 184o, la dame a (>carté l'action cor^. 

rectionnclle, cn attaquant l'Etat n lins civiles, poiu* qu'il lut d(>-
claré (pie la servitude réclamée n'éiait })oint duc. 

La dilllculti' était dc faire juger une allaire, toujous remise à la 
demande dc la dame 

Le dcr nier ajourncîmcnt <îtait pour le 8 novembre. 

Cc])endant, par arrêté du 12 juillet l 8 4 o , le (h'partcment des 
travaux publics avait compris la construction d'une digue dc halage 
et d'un perré à l'aval du jionceau des Awirs, parmi les ouvrages 
ù exécuter durant la campagne. 
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Cette digue dc halagc, qui exempte la dame V'* de la 

servitude sur la longueur de son jardin et d'ujie jjartie de sa 

})rairic, vient in^anmoins rencontrer cette nu'̂ ^me prairie vers l'aval, 

et change ainsi l'état dc lieux. 

11 semblait, en commençant les travaux, que le procès dût ctre 

jugé bien avant leur achèvement; mais, par suite dc délais succes-

sifs, demand(js et obtenus par M""-' il en a été au-

trement. 

Les eaux menaçaient de s'élever; dtyTi elles aflleuraicnt la ban-

quette que V® regardait comme sullisante pour la navi-

gation, et l'on pouvait pn-voir ( juc tout mouvement en remonte 

allait ("îtrc intcî'rompu, ù l'c'̂ pociuc mcme où la navigatio)i vers la 

Prance a le plus d'activitd Une mesure d'ollicc et par voie de 

police ("îtait donc devenue indis})ensal)lc. 

C'est dans ces circonstances (pic l'ingénieur chargé du service 

de la Meuse a (ail abattre les arbres dont il s'agit, et dès le lende-

main dc cette opération, il y avait sur la susdite ban([uette, 60 

cent, d'eau. 

Ces faits s'(itaient passés du 7 au 12 oetobre 1843. 

La dame intenta aussitt')t, non à l 'Etat, mais à. l'ingénieur 

chargé du service sj)écial dehiM.cuse, une action cn réint(îgrande, 

devant le juge dc paix dc llollogne-aux-l^ierres, ([ui, le 16 îiovembrc, 

condannia ringénieiir. A})})el fut aussiti'^t inteijeté devant le tribunal 

civil dc et, par jugement du 10 février 1844, la sen-

tence du juge dc jiaix dc llollogne fut conlirméc. La cour de 

cassation, a[)peléc ù prononcer sur le point dc droit, a reconnu 

((UC les vrais principes sur la matière avaient été nujconnus par les 

premiers juges, et, le 31 juillet 1845, j)ar un arret des plus 

remarquables, elle a cassé le jugement qui lui était déféré. 

Voici cet arrtU, 

Ea cour, ouï le rapport de ]\r. le conseiller dc Cuypcr et sur 

les conclusions dc M. I)clcbec([uc, avocat général: 

//Sur la lin dc non recevoir o])posée an pourvoi des demandeurs : 

//Vu l'art. 5 dc Tarrc'té du 15 mars 1815, l'art. de la loi 

du 14 brumaire an v, et l'art 5 , titre I V , dc la première partie 

du r("îglemcnt dc 1738; 

Attendu ((uc, par le jugement du juge dc paix du canton de 

llollognc-aux-Pi(Tres, confuiné [)ar le jugement dénoncé, le deman-

deur a été condamné ])(n's(mnellemcut et mcme ])ar corjjS 

ù, rétablir les clotures (ju'il avait fait abattre sur le terrain de la 

défenderesse; ([uc celle-ci a ('̂ ti' réint('grée dans la possession ([u'ellc 

avait lors des voies de fait reprises dans son assignat ion, et 

qu'avant dc statuer sur les dommages-int('?rcts, le juge a ordonné 

qu'il serait procédé à, une expertise; 

'/Attendu que le demandeur G^"^-^ ayant formé sou pourvoi éga-

lement en nom jiersonnel, et n'ayant d'ailleurs aucune qualité pour 

t 
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sc. pourvoir dans Tintcrôt dc FEtat , uo peut invoquer la dispositiori 

de Tarticlc G dc Tarrctc du 15 mars 1<S15-, 

Dc (out quoi il résulte qu'il y a lieu dc le déclarer déchu dc 

son pourvoi, ù défaut d'avoir joint ù sa re([uctc cn cassation la 

quittance dc consignation de l'ameudc exigée par la lo i ; 

/ 'Attendu, en cc qui coiicernc le pourvoi foruu'; par le jMinistre 

des travaux publics, et dirigé excb^sivcment contre la veuve 

que l 'Etat , intervenant cu cour d'appel, a été condamné envers 

garantir ce dernier des comlanniations ])roimncées contre 

l u i , et que, pour le surplus, le tribunal s'est borné à confirmer 

le jugement dont appel; 

'//Attendu que, dans cet état des faits, le jugement dénoncé 

ayant acquis l'autorité dc la chose jugée au pro lit dc la veuve J 

contre et TEtat ne s'étant pas pourvu contre le jugement, 

en tant qu'il le condamne ù garaiitir ce dernier, le i)ourvoi du 

Ministre des travaux publics est uécessaircmeut sans objet, cn tant 

qu'i l se borne u l'exercice des droits que aurait pu faire 

valoir contre les coiidammitions ])rouoncécs î i sa charge; 

//Skiais attendu que, devant le tribunal tic i . iége, TEtat inter-

venant s'est Ibrmcllcuuîut opposé ù la réiutégrandc de la défcmle-

rcssc, en soutenant ([uc le terrain litigieux n'est ])as susceptible 

d'une possession ])rivéo, au jn't^'udice dc la servitude de halagc 

dont il se trouve allccté dc i)lcin droit , cn vertu de la loi, et que 

la prétendue possession de la veuve J'---- ne saurait ctre que 

délictueuse ; 

//Attendu ([ue, sous cc rapport, l'Etat exci])ait contre la veuve 

d'un droit jn-oprc et pcrsouîicl, et que ses conclusions lui 

ayant été adjugées par le jugement dénoncé, le JK.mi'voi dirigé 

contre la défenderesse par le Ministre des travaux jmblics est né-

cessairement rcccvablc, en taut que les condamnations j)ar elle 

obtenues auraient rie ])rononcécs au ])réjudicc des droits réclamés 

par l'Etat sur le terrain qui faisait l'objet dc Taction en réinté-

gra u.dc; 

//Qu'il y a donc lieu dc déclarcT rcccvablc, sous cc ra])i)ort, 

le pourvoi du Miin'stre dos travaux ])ublics, cn ce qui c(mccrne 

les dimxicmc, troisième et quatrième moyens dc la rcquctc en 

cassation ; 

//Au fond, vu le? articles 222(> et 2232 du Code civi l ; l'ar-

ticle 7, titre X X V I I I , dc l'ordonuauce dc 1 GGO ; l'article tlOO du 

Code (lu 3 brumaire an TV; le décret du 22 janvier 1808, ainsi 

que les autres dis))ositious relatives au chcmin dc halagc, et l'ar-

t i d e 25 du Code dc proct'durt^ civile; 

//Attendu (ju'aux termes (hi fai'ticlc 7, titre X X V I l f , dc Tor-

donuaîico d(î It^Gl^, ĥ s ])ro))riéi;jires des héritages alxmtissaut aux 

rivières navigables doivent laisser, le long (h's bords, 24 pieds au 

moins de ])lace en largeur, i)our chemin royal et trait des che-

vaux, sans qu'ils puissent planter arbres, îii tei\ir clôtures ou 

haies, plus près que trente ])icds, du coté que les bateaux se tirent, 

à peine dc ciu([ cents livres d'amende, conliscation des arbres, et 

d'etre, les contrevenants, contraints à réparer et remettre les che-

miiis cn état ù leurs frais; 

//Attendu ([uo ccttc disposition de police et d'ordre public est 

absolue, et ([u'cu admettant ([u'ellc laisse intacts les droits de jjro-

priété et dc possession des riverains, cn cc (pii concerne les plan-

tations ou constructions existantes avant la publication dc l'or-

donnance, clic n'en est i)as moins applicable à t(mtcs plantations 

faites ou r('tablies postérieurement dans les limites ((u'clle déter-

mine, ù moins que le gouvernement lui-mcmc, cn consultant les 

besoins du service, dont il est seul juge sous cc rapport, uc les 

ait autoris(^cs, eu vertu dc Tarticlc 4 du d(îcret du 22 janvier 1808; 

//Attendu (pi'il i'(tsultc dc ]li ([u'en supposant mcme illicite la 

destruction dc plautatioi\s U'galcmcut existantes dans les limites 

du chemin dc halage, cette voie de fait ne peut donner l ieuqu'ù 

une action cn dommages inti'îrêts, et ne saurait servir de base à 

une action eu réiutégrandc, dans l'abscnce de toute autorisation 

dc l'administration ù rd lc t dc rétablir les plantations dans les li-

mites dc la servitude: 

//Qu'eu edct, cc terrain se trouvant dès lors frappé de la ser-

vitude htgalo, ])ar suite de la disparition des obstacles (pii s'op-

posaient à son établissement, toulc possession contraire à rcxcr-

cicc dc la servitude est d(?sormais inop(?rante et d(;lictucu^o ; 

//Attendu que si tout attendat, pendente lUe., doit ctre riiparé 

par la provision, cc principe ue peut ctre admis (pi'autaut que la 

réparation cllc-mcme n'est ])as contraire ù dcis lois dc police et 

d'ordre public, que le juge doit appliipicr d'olllcc, sans que leur 

observation jmisse dtre éludée par aucune exception résultant du 

fait des i)aiti(^s; 

//Attendu ([u'il riîsulte dc cc qui pKicède, qu'il incombait au 

juge dc vérifier, dans l'ordre dc posscssoirc mcme, si, comme le 

Ministre des travaux publics l'avait posé cn fait, avec offre de 

preuve, le terrain sur 1{H[UCI étaient ])lautés les arbres et haies 

abattues, se trouve compris dans les limites assigu(^es par la loi 

pour le chemin dc halagc; 

//Qu'en se refusant ù admettre cette ]u'cuvc et cu ordoinvant, 

contrairement aux conclusions prises j)ar le gouverncnuîut et aux 

droits par lui réchmuis, ([Uc les cl(')turcs abattues seraient rétablies ^ 

et cpie la défenderesse serait r(îiut('^gr('C dans la j)Osscssiou qu'elle 

avait lors des voies do fait , sans cxaniiner si ccttc ])osscssion 

n'était point prohibc'C ])ar la loi , le jugement déiumcé a fait une 

fausse aj)])lication dc l'article 25 du CotUi dc prc^cédure, et a con-

trevenu formellement à. l'article 7, titre X X V l l l , dc l'ordonnance 

de D)()9: 
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>Par ces motifs: 

//Paisnnt droit entre tontes les parties, déclare le demandeur 

(Kîehu de son pourvoi, le coudainue à ramende de [;")() francs 

envers rK ia t , et à Tindenniilé de pareille somnie envers la défen-

deresse; le comlamne, en outre, ù Ja moitié des dépens de Tin-

stanre en cassation; 

//Et statuant sur le i)onrvoi du Ministre des travaux publics, 

casse^ et annule le jugenu^nt rendu par le tribunal de l^iége, le 

10 février 1844 , en tant seulement qu'il a ('té ordonné (|ue les 

clotures at)attues sur le terrain de la défenderesse seraient réta-

blies, et que celle-ci a été réintégrée dans sa jmssession telle ([u'elle 

l'avait lors des voies de fait reprises dans son assignation; 

//l)('cl\re le pourvoi non recevable ])our le sur])lus; 

//Ordonne que le présent arret sera transcrit sur les registres 

du tribunal de ])remicrc instance de Liège, et que mention en sera 

faite en marge du jugement dénoncé; 

lier ivoie la cause et les parties devant le tribunal de première 

instance de Tongres, pour ctre fait droit entre la défenderesse et 

le Ministre des travaux publics, sur les conclusioîis prises parce 

dernier devant le tribimal civil de Liège, sur lappel du jugement 

du juge de paix du canton de llolh^gne; ' ° 

//Condaînne la défenderesse envers le Ministre dcis travaux pu-

blics, i\ la nioitié des (b-pens de rinstance en cassation.// 

Le tribunal de Tongres, saisi de cette questioji ])ar l'arrêt de 

la cour de cassation, n'a pas eu à se jjrononcer: la dame veuve 

convaincue des droits de l'Etat par les considérants de cet 

arrêt, s'est soumise à la servitude. 

§ 7. L\ahubnstralwn peut-elle trarhférer le hahnje (Tune rive a 

Tcmtre, lorsque les besoi/us de la navigation le demandent? 

En plusieurs points de la Meuse, notammejit entre la froiitière 

de France et Dinant , connue aussi entre Dinant et Namur , les 

améliorations en lit de rivière seraient insigin'liantes, si, en même 

tem})s, la navigation n'était assurée d'un chemin continu sur la 

ï ive la plus favorable au halage, ce qui n'a ])as lieu aujoiu'd'hui. 

//Il uY^st pas douteux pour mo i , dit i\r. l'avocat l leunequin , 

savant et habile jun'sconsulte, très-versé dans cette matière (1) , 

que l'administration ne ))\n'sse transjiorter le chemin de halage 

d\me rive sur .faulre, si les besoins de la navigation, dont elle 

est seule juge, exigent ce déplacement. 

( l) ("est llenuQ([UÏn, avocat du ])an'eaii dc Li&^c, qui a dcTcndu les iutc-
l'Ots dc lu uavioatiou dans les ]>r<)cos <pie radniinisiration du service dc la Meuse 
a eus a .'soutenir, et c-est mm- ses dt^-tcs et cHoqueuîes plaî(l(uncs ùu\)n( etc rendis 
les arrets par les()uels les droits do TKtat f)nt cuiîu triomphe. 
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//Qu'est-ce, en etfet, que le halage? Une servitude d'utilité 

publique, dérivant de la situation des lieux et dont la loi règle 

l'exercice. 

//Or, la nature des choses commande impérieusement que le 

tirage des bateaux ait lieu du coté où il peut s'opérer avec le 

plus dc facilité, et la loi qui ilxe la largeur du terrain nécessaire 

à cette fin, loin de déterminer une rive h l'exclusion de l'autre, 

ordonne que le chemin de halage soit fourni dzi coté que les ba-

teaUiV se tirent, 

//L'art. 7 , titre X X V I I I , de rordonnance de 1 dtUl, sur les eaux 

et forêts, devenu obligatoire en Belgique ])ar suite de l'arrêté du 

4 prairial an xr i i , (jui en ordonna la publication dans nos pro-

vinces, est ainsi conçu: 

//Les propriétaires des héritages aboutissants aux rivières navi-

gables laisseront, le long des bords, 24 pieds au moins de place 

en largeur, pour chemin royal et trait des chevaux, sans qu'ils 

puissent planter arbres, ni tenir cloture ou haie, plus près que 

»30 pieds, du côté cpce les bateaux se tirent, et 10 pieds de l'autre 

bord....// 

//H résulte de ces termes,// dit PUOUDUON, traité du domaine 

jmblic, n°. 7<S8, //(pie si , confonnément à un ancien usage, la 

traite des bateaux avait lieu sur les deux C('>t(5s de la rivière, il 

devrait y avoir un c/iemi7i de pareille largeur DES DEUX 

puis([ue la s(irvitude aurait été établie com/me aiuvre de la nécessité, 

pour satislaire aux besoins, dans le cas d'une plus grande aniuence.// 

C'est aussi l'opinion de COTEI.LE, cours de droit administratif 

aj)2)liquc aux travaux publics, t. I I , p^ 253 , n"". 3 , et de l iussoN , 

traite de la legislation des travaux pmblics, t. I I , p, 1()2. Un 

arrêt du conseil d'Etat l'a d(-cidé dans ce sens, le 25 janvier 1833 , 

ail aire Lang lai s. 

//A plus forte raison, le chemin peut-il être déplacé 

de la nécessité, puisque les deu.x rives se trouvent, réciproquement 

et sans distinction, alfectées au halage et au marchepied, la ser-

vitude la plus onéreuse devant suivre, eii quelque sorte, les ba-

teaux du coté où ils se tircîit. Lo droit dérive doïic ici du fait. 

/'Aussi les auteurs et la doctrine du coîiscil d'Etat sont unanimes 
sur ce point. 

//A^ainement invoquerait-on la prescription; car, ainsi que Ta 

jugé le conseil d 'Etat , par arrêt du 5 août 1829 , la servitude 

dont il s'agit est uti droit incorporel, dépendant du domaine pu-

bl ic , dont l'usage est commun ù tous, et qui dès lors n'est pas 

susceptible de ])rcscription, aux termes de l'art. 222(î du Code 

civi l , parce (pfil n'e.st pas dans le connnerce. 

/'A^ainement aussi dirait-on (pi'il y a lieu de combiner l'ordon-

nance de avec le dt'cret du 22 janvier 1808, qui autorise 

Tadministratiou à réduire la largeur (ĥ ,s chctnitis dc halage, toutes 
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les fois que le service le permet (art. 4 ) , et que le fait d'avoir 

laissé le marchepied ù sa largeur actuelle depuis In publication 

de ce décret, équivaut à un dt^grcvcmcut de la servitude sur le 

surplus des 30 pieds. 

//Les termes meme de l'art. 4 répoiulent h cette objection , les 

besoins du service y étant implicitemcjit L'ései'vés, et ]\L. TIKM-]-

i v iANS , dans ton excellent Jlèpertoue adviinlstratif, enseigne ([ue 

les réductions auxquelles l'autorité a tacitement ou expressément 

conseiiti, ne donnent ancnn droit pour Vavenir, et que si , plus 

tard , les besoins de la navigation exigeaient touie la largeur, les 

riverains seraient tenus de la fournir sur un sinqilc arrêté royal 

qui ordonnerait rélargisscment du chemin. 

/'La seule question sérieuse est donc celle de savoir si les pro-

priétaires de la rive sur laquelle on va re])orter le chemin de ha-

lage, auront droit luic indemnité. 

//Ici plusieurs distinctions me semblent à. faire: d'abord, entre 

le terrain et les const ructions ou ])lantatioiîs ; ensuite, entre les 

constructions ou plantations elles-mêmes. 

//H n'est point dû d'indemnité i)our le sol, soit (pi'on n'ait pas 

exigé jusque-là les 30 pieds aux([uels on avait droit, soit que 

cette largeur ayant été ])rimitivement donnée, elle se trouve di-

minuée par l'action de l'eau. 

ffDans le premier cas, le propriétaire reiujdit une obligation 

qui lui est imposée ])ar la loi , dont on avait toléré j uscpie-là. l'in-

accomplissement, parce que le besoin ne s'en était pas fait sentir , 

et que nous avons vue être im]\rescri))tible. 

//Peu in)]}oi'te (ju'il n'ait ))as ét(' nécessaire d'user ])lus tot dc 

la servitude; elle n'en était pas moins due, et les droits de l 'Ltat 

se trouvant conservés pai* les termes mêmes dc l'ordonnance de 

l t ) i ;9 , l'antoriié peut les réclamer intégralement ([uand le bien dc 

la navigation lui en impose le devoir. 

/'Etablie sans indem)iit(', la servitude a été conservée sous la 

même condition; et ce ([ui prouve ([u'à cet égard la législation 

ancienne a gardé toute sa force, c'est (pie le décret du 22 janvier 

1808, art. 3 , n'accorde d'indemnité qu'aux riverains des ileuves 

ou rivières oh la navigation neiristaif' pas Hypothèse qui ne 

s'applicpm ])as à la Meuse. 

//Ces ])rincipes, ])arfaitemont déve!o])p('s dai\s \mc lettre du di-

recteur gém;ral, du 8 janvic]* 1808, délibér("e en conscîil des ))onts 

et chausst^es, et que rapporte Proudlion, n®. 791 , ont été adoptés 

par la doctrine. 

f'Pas (Tindemnité hors le cas on la navigaf-ion est nonoellenient 

ouverte, dit Cotelle, t. I l , j). 253 , n". 4 , a])]'ès avoir fait remar-

quer cpie les anciens règlements qui (établissent le chemin dc ha-

lage dn coté où s'o])èrc le irait du cheval, wç.^^oswi, pas limitatifs. 

l l usson , U I I , p. 170, proclame absolue la disposilimi dn décriât 

! !î) 

dc 1808 , portant qu'il n'est dû d'indemnité prmr le halage (pic 

sur les rivières dc^clarées navigables depuis le dcjcret. 

//Proudhon est, je pense, le seul (pii soit d'un avis contraire; 

encore la raison qu'il en donne sullit-elle à sa Réfutation. 

/'A supposer, dit-il, ([ue l'administration juge ù propos défaire 

transi)orter (1̂ 111 rivage à l'autre le grand chemin de halage, elle 

ne ])ourra, dans C(^tte nouvelle situation, lui assigner ses 24 pieds 

de largeur sans indemniser le jn-opriétaire du fonds, ])uisqu'6'?/ 

étendra la servitude au delà des bornes rine la loi lui aeait fixées.tt 

(N ^ 788.) 

//Sans doute, une indemnité serait due si Ton étendait la ser-

vitude au delà de ses bornes h^gales; mais il n'en est rien: on 

la déplace seulement d'un bord à l'autre; on la transporte, comme 

le veut la loi , du cC)i6 où s'eilectue le tirage des bateaux; le 

marchepied devient chemin de halage, tandis que le chemin de 

halage, devient marchepied; mais elle reste toujours dans les cou-

ditions de la loi et n'atlecte pas plus le terrain qu'auparavant sur 

les deux rives. 

//Il y a l ieu, d'ailleurs, d'op])Oser à Proudhon Taulorité de 

M. Tieiemans, qui le combat avec force et luésume ainsi sa propre 

o])iniou: //A couj) sûr , le gouvernement, eu usant du droit (pi'il 

a de régler le halage sur toutes les rivières, ir('?tend pas les bornes 

de la servitude, et ne peut être, par cons(5quent, tenu d'aucune 

indemnité , lorqu'il l'établit sur une rive ])lnt(')t que sur l'autre.// 

'/Quant à la jurisjnmdencc du conseil d 'Lta t , elle est unanime 

dans ce dernier sens, et je me bornerai à citer le sommaire de 

l'arrêt le plus récent qu'il ait rendu sur la matière; 

//Les riverains d'une rivière navigable n'ont ])as droit à indem-

nité à raison du trans))ort ou d('placemcnt du chemin de halage 

de la rive opposée sur celle où se trouvent leuis pro])ri(tt(és; ils 

ne peuvent invoqu(n', dans cc cas, le d('cret du 22 janvier 1808 , 

([ui attribue indemnité aux riverains des rivières non navigables, 

à raison de la d('claration de navigabilité et du chemin dc halage 

c[ui en est la consc'iquence.// Arrêt dn conseil d'Etat, du 27 août 

1839. l)AUjou-StuKY, 1840 , partie 2 , p. 232. 

//Eu fait , Uis pr(^pri(itaires de cha(iuc rive i;taient ("gaiement as-

sujettis au chemin de halage: trente })ieds ou dix pieds, peut-être 

trente ])ieds tous l(3s deux. C'(ttait une chance li coiwiw Ceux à tjui 

elle devient d(Tavorablc n'ont pas à se plaindre d'être oblig(;s de 

livrer le chemin aujourd'hui , mais doivent, au contraire, se f(;li-

citer de n'y avoir pas été contraiids ])lus int. I ls n'ont pas plus 

droit à recevoir une ind(3mnité du chef de l'aggravation qui va en 

résulter dans leur ])osition , (pie les riverains opi)os(;s ne sont tenus 

d'en payer une ])our le soulagement qu'ils en ('prouveront. 

nDans le second cas, lors(iiril faut élargir le chemin, par suite 

de- l'action d(is (îaux (pii l'ont rc'tréci, le propri(^taire subit un fait 



de force majeure dont TEtat lui peut être responsable. 

//Proudhoii lui-même on convient: //Si les eaux du lleuve opèrent 

des allbuillements coj)tro le terrain qui en est grève, la servitude 

ne cessera pas d'etre due, et le chcmin devra être maintenu dans 

toute sa largeur et recule plus lo in , au préjudice du propriétaire, 

qui sera obligé dc le soullrir ainsi sans indemniic, attendu rdfet 

de la force majeure fîi^. 774).// 

^ /'D'ailleurs, selon Tobscrvation de M. Tielemans, l'obligation du 

riverain n'est pas de fournir, une fois pour toutes, le terrain né-

cessaire au chemin de halage ou marchepied, mais dc le fournir 

toujours,^ eu tout temps, et même plusieurs fois, si les circon-

stances l'cxii^ent. 

//L équité n'a jiullement en soullrir; car la servitude des che-

mins de hajage repose sur ccttc considération que, dans l'origine, 

la propriété privée n'a jamais pu s'étendre jusqu'aux rivières navi-

gables, qu'-à la condition tacite dc ne pas faire obstacle ù la jouis-

sance des eaux et À la navigation. PAKDKSSUS, LraUé des servi-

tudes, n^ 139. — Ajoutons que ceux qui ont acquis ultérieurement 

ces terrains, sont présumés avoir réglé leur prix cu cousé([ucnce. 

//Prescpie toujours, au reste, l ' incommodité (jui résulte du voisi-

nage d'un lleuve, est comi)cnsée par les avantages qu'il procure; 

et^, pour ne citer qu'un exem])!e, le propriétaire riverain jouit du 

bém-licc dc ra l luvion, de même qu'il est exposé aux aflbuillejnents. 

S i , d'une, part , il risque dc voir sa condition aggravée, il a, de 

l'autre, la chance de libérer à, la longue tout sou terrain, au moyen 

de l'adjouctio?! successive opérée i)ar Tcau, adjonction sur laquelle 

la servitude fniit par s'exercer exclusivcmejit. 

//Quant aux constructions ou plantations qin' peuvent couvrir le 
terrain ù abandonner au halagc, il y a lieu dc faire une nouvelle 
distinction. 

//Et, d'abord, les chemins de halage sont soumis aux mêmes 

règles de police et de conservatioîi (pie la grande voirie. En consé-

queiicc, his riverains (pii veulent (établir des constructions ou des 

clotures, le long dc ces chemins, sont tenus de requ(?rir un aligne-

ment , connue les riverains des routes royales et sous les mêmes 

peitics. D A V I K I . , t. P''', 8.5; P K O U D H O ^ ^ , n^ 7 8 9 . — ylrrcls du 

conseil d^Etat, des 20 novembre 1822 et février 1828. 

//Si donc les proprit'taircs ont fait consti uirc ou ])lanter moins 

de 30 ])icds do la rivière, sans avoir demandé et (d3tcuu l'aliguc-

meut, CCS constructions et ])lautatious seront abattues sans indem-

nité; car ou ne peut se faiiv. un titre de son délit. Ces cotistruc-

tions constituent une infraction permanente, et leur d(<molition 

doit être ordoum'c, fjucl que soit le temps ("coulé depuis leur 

("tablisscmcut. — Arrcls du conseil (tEtat du 13 83G , Pierre ; 

janvier IMs ^ l^crcbours. 

//Si, au coulrairc, ailes avaient été dûment au(oris('(js, et que 

radministration vînt après coup en demander la suppression pour 

(élargir le chemin, l 'Etat serait tenu k indemniser les propric:;taires; 

non pas que la servitude qui grève de plei7K droit la r ive, perde 

alors de sa force; mais parce que ce serait le fait de l'administration 

elle-même qui serait cause du préjudice, et que son consentement, 

une fois donné, a formé entre elle et le propri(.'?taire une sorte de 

quasi-contrat, qui l'oblige h r(^])arer le prejudice occasionne par 

la révocation dc ce consentement. 

//C'est le principe des art, 1370 et 1371 du Code c iv i l , dont 

une application a été faite en termes exprès par l'art. 107 de la 

loi provinciale du 30 avril 183G, en ce qui concerne les actes 

de la d(»putation permanente que le conseil provincial viendrait à 

modiiier ou à annuler, après leur exécution, et (jue je crois, avec 

M . Tielemans, devoir être (étendu, en stricte (Kpiité, à tous les 

actes de l'autorité communale, provinciale ou générale. 

//N'est-il pas évident, en eilet, (pie le propri(^taire qui deman-

dait l'autorisation dc bât ir , n'aurait pas bât i , si C(^tte autorisation 

lui avait été refusée, et qu'on le punirait ainsi du fait propre de 

radministration? Quelle dilicrence cxiste-t-il, d'ailleurs, entre ces 

bâtiments et les usines établies par suite de concessions de l'auto-

rité compétente, pour la suj^pression desquelles il est du une in-

demnité? 

//Il en serait autrement si , dans rautorisation, on avait réservé 

les besoins (éventuels de la navigation, et qu'on eftt imposé l'obli-

gation de reculer sans indemnité, dans le cas où cela (leviendrait 

nécessaire par application de rordounance de IGGD, comme on 

réserve les besoins de la défense pour les constructions autorisées 

dans le rayon des places fortes. 

//Tj'indemnité me semble ne pas être due non plus, lorsque les 

constructions élevcîes originairement ù 30 pieds, avec due autori-

sation, se trouvent n'être ])lus ù la distance h'gale, par suite de 

renvahissement des eaux. 11 y a ici force majeure pour les bâti-

ments comme pour le sol, et le principe ne saurait changer parce 

que les conséquences cu sont plus onéreuses. Le proprie'^taire savait, 

d'ailleurs, Î\ cpielles chances il s'exposait eu britissant, et c'(ftait 

h lui ù prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou empêcher 

les affouillcments. 

//Je dois dire toutefois que les auteurs sur lesquels je me suis 

appuyé justju' ici , me sont contraires cii ce j ioiut, et (pie radmi-

nistration clleMuême recule, en Erauce, devant la rigueur du droit. 

//Voici ce qu'on lit dans l'ouvrage (h'̂ jî'i cité de M. l l usson , 

t. 11, p. 1G5: //Si l'une des rives a été corrod('?c ou enlevée par 

les eaux, il n'est du aucune indemnité pour le dommage nouveau 

occasionné par le r(itablissemcut dc la largeur du passage. Cepen-

dant radministration est dans l'usage d'en accorder à, raison des 

ijlauiatious ou portions de ronstructions détruites, s'il est justifié 



que ces plantalioub et constructions avaient ctc laittî« de bonne 
fo i ,^et qu'elles étaient primitivement h la distance prescrite par 
les règlements.// DécLvmis du direcienr (jénéral des ponts et chaussées, 
29 octobre 181] , 1\) mai 1818 et juillet l82o . 

'/il apparticjit à Tadministi-ation dc choisir; mais, pour moi , 
je n'admets pas ce temperament il la rigueur des principes. 

//En resume, j'estbne qu'il n'est du , en aucun cas, d'indemnitc 
pour le sol, soit qu'on transporte le chemin de halagc sur l'autre 
rive, soit qu'on se borne ù lui rendre sa largeur legale, et qu'il 
en est du pour les bâtiments et plantations, seulement lors([Uc 
l'administration les a autorises, dans l'origine, ù une distaiice 
moindre que 30 ])ieds et sans réserve. 

//Il est utile d'ajouter que l'obligatioii consacrée par l'ordon-
nance de 1(U)9 et par le Code civil , dc laisser sur le bord des 
rivières navigables un clicmiïi pour le halage des bateaux, impose 
une servitude et ne caractérise pas une exi)ropriation {Arrêt du 
conseil^ délitât de France, du 2(5 aoiît 1818 , iyiséré da?is le Bulletin 
des lois)', de telle sorte que l'indemnité ne doit pas ctre préalable, 
et que les propriétaires riverains sont tenus de laisser libre le 
chemin de halagc, sans attendre celles auxquelles ils prétendraient 
avoir droit.// 

^ Le halage peut-il être établi sur les deux rives à la fois? 

IJCS besoins de la navigatioii peuvent exiger qu'il y ait deux 
chemins de halage (§ 7). Dans rancicn pays dc Liège, dans le 
comté de Namur , on ne connaissait pas * de marchepied, et il 
résulte des mandements et des ordonnances sur la matière, que 
la traction des bateaux pouvait se faire sur l'une et sur l'autre 
rive (1, § 1). 

En fait, il y a plusieurs parties de la Meuse où , selon l'état 
des eaux et les saisons, les chevaux suivent tantôt un bord, tantôt 
l'autre, et où par consé([uent il existe deux chemins de halage, 
sans que jusqu'ici la moindre contestation se soit (élevée à ce sujet. 
C'est ainsi qu'à l'aval de Dinant , à lavai dc Namur , à Namcclie, 
à Scilles, à Eassc-Oha, à Elémallc, à Jemc])pe, à Tilleur, etc., 
les deux rives sont alternativement, ou plutôt à la fois, soumises 
à la njcmc servitude, et l'administration y fait également exécuter 
des travaux d'amélioration et d'entretien.' 

Les tribunaux belges n'ont pas eu à décider un point qui n'a 
donné lieu à aucun ju'ocès. 

En Eranco, à diverses reprises, et notamment le 25 janvier 

1833, il a été décidé t|uc Vexigence des 24 est applicahle 
aux deux rives, lorsq^ie le tirage des bateaux se fait sur les deux 
bord!<. 

111. CONCLUSU).^. 

Règles déduites de la législation et de ta jnrisprudence. 

I l résulte donc de la législation en vigueur, sanctionnée par 

la jurisprudence des cours et tr ibunaux, les règles suivantes, 

obligatoires pour tous les riverains : 

1^. Le domaine public formant le lit d'un fleuve ou d'une ri-

vière, se conq)ose du plenissimu^n Jlmnen, ou de toute la partie 

du sol que recouvrent les eaux à leur point le 2)lus élevé, sans 

débordement, par consé([Ucnt du sol recouvert par les plus hautes 

eaux jiavigables; 

2°. La laru'cur du chemin de luilage est dc 9 mètres 75 cent., 

celle du marchepied est de 3 mètres 25 cent., et ces distances 

se comptent à partir de la ligne des plus hautes eaux mivigables ; 

3^ Aucun labour ne peut être ellectuc dans la limite de 7 mètres 

80 cent., réservée pour chemin royal et trait des chevaux; 

4^ 11 ne peut y avoir ni arbres, ni haies, ni fossés, ni clôture 

d'aucun genre, dans les limites de 9 mètres 75 cent.; 

5®. L'Etat ne doit aucune indemnité pour les arbres ou clôtures 

existants dans les limites de la servitude, et qu'il fait abattre, soit 

sur le halagc, soit sur le marchepied, quelle que soit l'époque à 

laquelle ces plantations ou clôtures aient été établies; 

G^ Dans les limites de la servitude, l'Etat a le droit d'agir par 

voie de police et d'enlever les arbres, haies ou clôtures qui gcncnt 

la libre circulation, soit sur le chemin dc halagc, soit sur le 

marchepied ; 

7^ D'Etat a le droit de transférer le halagc d'une rive à l'autre, 

lorsque les besoins de la navigation le réclament; 

8«. Le halage s'établit alors dans les limites de la servitude, 

sans qu'il y ait lieu dc ce chef à aucune indemnité; 

9°. Les deux rives peuvent être soumises à la fois à la servitude 

de halage. 

Tels sont les principes que le département des travaux publics, 

dans une lutte de plus dc ([uatrc années contre des intérêts très-

tenaces, et par une persévérance qui ne s'est pas un instaiit relâchée, 

a fini par faire prévaloir, au grand avantage dc la navigation et 

de l'Etat. 

A})rès avoir été placée dans une position très-ditlicile et s'être 

vue forcée de demander aux tribunaux toute l'étendue de la servi-

tude, puis({u"()n lui refusait tout, Tadministratiou s'est trouvée dans 

une position très-belle. 

Elle aurait pu dire aux riverains: //Les arrêts de la justice vous 

condamnent à laisser 9 mètres 75 cent, pour la servitude dc halage, 

à les laisser entièrement libres de toute ])lantation, dc toute clô-

ture, et ce» à com})ter du plenissiniiun Jlumen, dc la ligne des 
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pîufl hautes eaux navigables: c'est un droit rigoureux; inui^ ii 

m'est irrévocablement acquis, et j'use de mon droit.// 

Au lieu de cela, victorieuse sur les principes, elle s'est montrée 

généreuse dans l 'application, et, partout où elle l'a p u , elle a pro-

lité de la faculté que lu i donne l'article 4 du décret impérial du 

22 janvier 1808. 

Sur tous les points oii cela lui a été possible, elle a dit aux 

propriétaires qui ont envahi le domaine publ ic: //Conservez vos 

empiétements, les arbres, haies et clotures que vous y avez établis ; 

mais faites un léger sacrilice, ou 2)]utot faites un bon marché: 

élevez un remblai sur la berge mcme de la Meuse, par conséquent 

sur le domaine de l 'Etat ; donnez-lui 4 ou 5 mètres de largeur, 

selon les l ieux, avec empierrement sur 3 mètres seulement, à. la 

hauteur que requiert la navigatioii , et, tant que votre construction 

subsistera par un bon entretien, là se bornera votre servitude.// 

Des raniu'îe 1841 , le département des travaux publics a accordé 

de semblables autorisations ; il a continué depuis d'en accorder une 

grande (quantité, dans le même système et avec les mêmes condi-

t ions, parce que, si les mètres 75 cent, sont à peine suffisants 

en pleine campagne, dans des terres argileuses, détrempées par la 

p lu ie , 4 ou 5 mètres sulïlsent, selon les l ieux, lorsque le chemin 

est empierré et que le thalweg est dans une bonne direction. A la 

vérité, les riverains qui ont demandé et obtenu ces autorisations, 

tous ceux qu i doivent être considérés comme parfaitement en règle, 

dont le nombre s'élève i'i i)lus dc denx cents, sont des hommes 

paisibles, e t , d'un autre coté, les bateliers regardent comme tout 

sim])le de ])rollter de ces ouvrages et do ceux qu'a faits l'adminis-

tration pour les compléter, o i sorte que persoïine li'en parle; tandis 

que deux ou trois riverains mal conseillés élèvent la voix beaucoup 

plus haut que toute une province. C'est que la reconnaissance est 

silencieuse et que les intérêts sont bruyants. 

Pour les gens équitables, qui examineront sans prévention et 

avec impartialité la législation sur le halage, il sera, je pense, 

évident (|u'clle ne comporte aucun changement, qu'on ne peut y 

introduire aucune restrictioïi nouvelle sans léser les droits de tous, 

et ([ue la réduction dans la largeiu* du chemin permise par le décret 

de 1808 , est la seule modiiication dont cette législatioîi fut sus-

ceptible, la seule disposition restrictive C[ui soit compatible avec 

l'intérêt général. 

C'est ce qu'on a pensé cn Erance, ov\ l'ordonuance de 16G9 est 

en j)leinc vigueur (11, § 1^'), où la législation dont elle est la 

base n'a été altérée cn rien depuis la révolution de 1830 , et ofi 

elle régit la Meuse. 

C'est aussi ce ((ue pensent en Belgique les persoimes qui se 

préoccupent des intérêts de la navigation, et en particulier les 

jncinbrcs de la ^'ommission d'cnfjuête relative aux inondations de 

l'Escaut et de la l^ys, dont le rapport vient d'être imprimé. 

11 ne semble pas douteux que les riverains les plus passionnés 

ne finissent par reconnaître la nécessité de la loi. Us seront au 

moins forcés de rendre hommage h l'écpiité de radministrat ion, 

dans la manière dont elle a usé de l'art. 4 du décret de 1808 , 

dans les larges applications qu'elle en a faites: pour des rivières 

tout entières, pour la Vesdre, pour l 'Amblève, pour l 'Ourthe , 

elle a restreint la servitude à 4 mètres du coté ([ue les bateaux 

se t irent, et à 2 mètres 50 cent, du bord opposé. Cette mesure 

même, analogue aux dispositions antérieures, ne prouve-t-elle pas 

que pour la Meuse, lleuve qui présente, h la distance réduite de 

5 000 mètres, l'énorme mouvement annuel de plus de quatorze 

williarcls de kilogrammes de marchandises, les 0 mètres 75 cent, 

doivent être la règle, qu'il faut que l'exception soit justiiiée par 

des circonstances particulières, et que, dans tous les cas, les 

autorisations doivent expressément réserver à l 'Etat la faculté de 

reprendre, au besoin, toute la largeur légale? 

Bruxelles, ce 10 novembre 1845. 

Jj ingénieur en ckef du service spécial de la Meuse, 

I I . GIULUHUY. 

i^lJlwVGFi X X V . 

Ilellevoetsluis 8 Januarij 1855. 

Wel Edel Gestrenge Heeren ! 

I k heb de eer nevensgaande bijdrage, getiteld: //Vull ing var? 

glazen buizen voor standaard- of observatiebarometers, enz.//, met 

eene tcekening, dc leden van het koniuldi jk instituut van inge-

nieurs, op de eerstkomende vergadering, beleefdelijk ter lecture 

of inzage aan te bieden, gepaard met het bescheiden gemeend 

voorstel aan den raad van bestuur, om deze bijdrage onder de 

stukken tc doen opnemen, welke het koïi inkli jk inst i tuut van iii-

genieurs door den druk algemeen maakt. Zoo dit stuk echter voor 

zulk doel minder geschikt wordt geacht, of voor betere ingekomen 

stukken van dezen of anderen aard moet plaats laten, dan zij het 

mij vergund deze aangebodene bijdrage met teekening terug te 

wachten. 
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Daav ingenomenheid met eigen vinding het natuurlijk zwak van 
alle ontwerpers is , zoo vlei ik mij dat deze genomene vrijheid 
gepaste toegevendheid zal ten deel vallen. 

()i\der betuiging mijner hoogachting heb ik de eer te z i jn . 

Van U Wel Edel Gestrenge Heeren , 

den I)\v. IJienaar, 

Aan 
(leu Kiuia vuil l^,estuur van het 

Kouiuklijk Iiistituut vuii liio;enieur{ï. 

l^ . V A N D E N l ) ü S C n . 

L. K. lust. f. 

B I J L A G E X X V I 

V U l . M N G V A N G L A Z E N B U I Z K N V O O R S T A N D A A R D - O F Ü B S E l l V A T I E -

M A i l ü M E T E R S , N A A R E K X E D O O R D E N I N G E N tE U R D . V A X 

D E N n U S C n Ü I T G r . V O E R D l ] E N D ( ; ü R niO.M V E R -

BEIMVRD G F. A C U T E > I A N I E R . 

Met de tegenwoordige voor den meteoroloog, natuur-en schei-

kundige zoo zeer verblijdende, toenemende belangstelling in goede 

barometer-observaticn , moet ook elk beoefenaar, die uit den voor-

uitgang der wetenschappen nut trekt en leert, zich aangespoord 

gevoelen, om zoo mogelijk daaraan mede te werken. JJaarvau 

doordrongen, bied ik in de volgende regelen eene bijdrage aan, 

over het vullen van glazen buizen met kwik , ter vorming vau 

goede barometers, in het vooruitzigt, dat men, na uaauwgezette 

beoordeeling, de hier beschreven wijze van behandeling aanbe-

velingswaardig zal rekenen, daar zij geenszins op ccn buiten praktijk 

gebleven denkbeeld berust, maar op eigen ondervinding van vroeger 

en later t i jd , en oj) gunstige uitkouAsten door mij verkregen, 

waarbij ik eenige bedreveidieid in rekening meen te niogen brengen, 

w ât de zamenstelling der vereischtc werktuigen betreft. Met de 

veru\elding van het laatstgcuoenule pun t , wil ik echter ccuc gron-

dige en wetenscha])pelijke opvatting iler zaak niet trachten in de 

scluuluw (c stellen; want juist op grond van die bedrevenheid, 

ben ik vau de overtuiging doordrongen: dat , hoe gevorderd men 

ook in het eigenhandig vervaardigen moge wezen, ten allei^ tijde 

gezonde denkkracht elke goede uitvoering niocl voorafgaan cn 
blijven leiden. 

h 

iï 

\21 

()])dat andere handelwi/)zen met mijne Uianiei' van bewerking 

behoorlijk zouden kunnen worden vergeleken, heb ik niet kunnen 

vermijden, zoodanige andere wijzen van behandeling, welke aan 

mij bekend zi jn, vooraf in herinnering te brengen. 

De glazen buis, voor een' goeden barometer bestemd, behoort 

niets anders dan zuiver kwik te bevatten, dat is , moet van alle 

andere stoffen geheel ontdaan zijn. 

Algemeen wordt erkend dat zulke voorziening met kwik het 

best te bereiken is, door dat vloeibaar metaal in de glazen buis 

zelve te koken; maar hoe eenvoudig die bewerking ook moge 

schijnen, zijn daaraan echter eigenaardige moeijelijkhedrn verbon-

den, die dikwijls mislukking of algeheele teleurstelling ten ge-

volge hebben. 

Ifoe het koken van kwik in glazen buizen voor barometers kan 

geschieden, vindt men in vele natuur- en scheikundige Averken 

beschreven; de zaak komt hierop neder: ])e goed droogc en reine 

glazen buis wordt voor ongeveer 20 ned. duim lengte met zuiver 

kwik voorzien; daarmede boven een matig brandend vuur , in 

liggend hellende rigting gehouden en met omzigtigheid zoo veel 

verwarmd, dat kokiiig van het ingegoten kwik plaats vindt, welke 

zoo lang onderhouden w^ordt, tot dat alle lucht cn vocht is uit-

gedreven cn de kwik en het glas overal in volkomen aain'aking 

z i jn , w^aarvan men zich met behulp van een vergrootglas overtuigt. 

Vervolgens giet jnen ongeveer 6 duim verwarmd kwik bij het 

reeds gekookt licbbende, cn doet die tweede hoeveelheid kwik 

weder koken, tot dat daaruit ook alle lucht CJi damp is ver-

dwenen. Men blijft vervolgens zulke hoeveelheden kwik toevoegen 

en van lucht en damp vrij koken, tot dat eindelijk het laatste 

einde buis, dat open is , te kort is geworden om daarin het sterk 

opwellend kokend kwik , zonder overstorting, te behouden ; waarom 

men dit laatst overgebleven buisdeel blootclijk met zeer verhit 

kw ik , zoo aaneengesloten doenlijk, aanvult. 

Voor eeiï iegenlijk, die van zulk kwikkoken eigene ondervin-

ding heeft, is het overbodig te zeggen: dat het zeer bezwaarlijk 

is , eene glazen buis naar deze maiiier behoorlijk te vul len, 

zoodat die aan liet onderzoek van het gewapend oog naar vereischtc 

voldoe. Men ondervindt, dat de kleinste stijyes lucht of damp 

het moeijelijkst of sojntijds in het geheel niet te verdrijven zijn , 

wanneer die biiuien het kwik terug slaaii en dus voor het oog 

verborgen worden, daar men alleen de buitenopjjervlakte van het 

kwik , die met het glas in aaurakiïig is, kan waarnemen; hierbij 

komt jiog dat men het kwn'k in de buis den kortst mogelijken 

tijd moet laten koken , want de dam])kringslucht, die met het Nvoelend 

en ten hoogste verhit kwik in aaiu'akiiig bl i j ft , zet daaraan zuur-

stof af om kwikoxyde te vormen, waardoor het kwik niet alleen 

wordt verontreinigd, maar levens dc buis doet vervuilen cn die 

1 
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vneeruialen onbruikbaar nuiakt; do oxyde, die met liet kwik vermengd 

raakt, komt later in de buis boven drijven, hindert de naauw-

keurige waarneming van de hoogte der kwikkolom en doet de capil-

laire depressie wM'sselvallig z i jn , die anders, als onveranderlijke groot-

heid, tot het verbeteren der geobserveerde kwikhoogte w ordt gebezigd. 

A^ele baromcterbuizen zijn volgens bovengemelde manier meer 

of minder goed gevuhl; de bewering dat eene goede vulling on-

der de gelukkige toevallen te rangschikken is, blijkt , uit hetgeen 

gezegd is , niet overdreven te wezen, om welke'reden men dan 

ook op eenen goed uitgevoerdeu barometer veel prijs stelt, dat is: 

op eene welgeslaagde uitvoering, die, eigenlijk gezegd, door een 

onvolledig gezigt is bestuurd geweest. Barometerbuizen, die naar 

deze manier gevuld, doch minder goed uitgevallen z i jn , kunnen 

echter gedurende ecnigen tijd redelijk voldoende aanwijzing geven, 

want eene omstandigheid komt hierin gunstig tc gcmoct, en wel 

deze: dat de ouzigtbaar achtergeblevene lucht- of vocht-deeltjes 

niet gemakkeli jk, onder de gewone en zeer veel lagere temperatuur, 

waarin de barometer voor waarneming verblijft, tot het barometriek 

ijdel kunnen opklimmen; later kan dit alleen ])laats grijpen, wan-

neer, door het bijna onophoudelijk in beweging zijn van de kwik-

kolom, die kleine deeltjes langzamerhand zamcnvlocijen en hun drijf-

vermogcu de wrijving binnen liet vloeibare kwik 'kan overwinnen. 

Hierbij is nog te voegen, dat het in het kwik gemengde oxyde 

ook uiet dan langzaam door het kwik breekt om op den top 'der 

kwikkolom te drijven. De oorzaak van het verderf eens barometers, 

die in de chemische werking van kwik op loodhoudend glas ge-

legen is, laat i k , als op zich zelve staande en niet te verhinderen, 

onaaim^eroerd. 
D 

N a het bovengezegde zal het niet vreemd schijnen, dat cr meer-

malen aan gedacht is om de onzekere en dikwijls onder angstige span-

ning bewerkte kwikkoking met eene andere handelwijze te Ver-

wisselen. Zoo heeft dr. Möhr te Coblenz in 1841 (1)'eene wijze 

om barometerbuizen te vullen aanbevolen, die bijzondere opmer-

merking verdient eu waarvan wij de beschrijving 'hier doen volgen: 

De goed droogc en reine glazen buis voorziet men geheel met 

zuiver kw ik , cn brengt die aau haar open eiiule in gcmcciischap 

met eene goed werkende luchtpomp; hierdoor zullen bij de ver-

mindering van den druk op liet kwik , de er inbegrepèue lucht 

en vocht zich uitzetten, des te meer naar gelang dc buis in lig-

gende of bijna horizontale rigtiug gehouden w^ordt, dewijl dan 

ook de druk , die het kwik zelf uitoefent, vermindert; door aan 

de buis eenige tril l ing of zachte schokking te geven, zullen de 

onder verminderden druk vergroote lucht- en dampbellen in het 

pomp-ijdel opklimmen en het kwik daarvan bevrijden: geene van 

( l ) /'o/yf. Jnurwil, LXWX, S. 
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die bellen meer ziende opstijgen, zal men de buitenlucht in dc 

pomp doen stroomen en daarop de buis, die met de luchtpomp 

verbonden blijft, als barometer oprigteu, dat met het grootste 

gemak geschieden kan , omdat de vereeniging n\et de luchtpomp 

O]) eenvoudige wijze, door middel van gomelastiekc buizen IS ge-

schied; zoo men n u , iia dc oprigt iug, de buis weder langzaam 

doet hellen, tot dat het kwik den gesloteneu top der buis raakt, 

dan zal dadelijk ontwaard worden of de buis van lucht en vocht 

gezuiverd is; want ingeval het kwik niet volkomen tegen den top 

der buis aansluit, maar integeiulcel eene kleine ongevulde ruimte 

overlaat, is dit een bewijs dat nog eenige lucht eu vocht in de 

buis bestaat, cu mcii zal de buis weder als voren gerigt houden 

en de luchtpomp te werk stellen moeten, om dc overgeblevene 

lucht- of dampbel tc verwijderen, waarvan men zich door hei'haling 

van onderzoek met opgerigtc buis kan ovcriuigen, en niet eer zal 

de vulling voor voldoende gehouden worden, dan bij geheel digte 

aansluiting van het kwik tegen den top der buis. 

]\[ijus inziens levert dr. Mohr's haiulclwijze, hoeveel gemak die 

ook onder de bewerking biedt, geen voordeel boven de kokiug 

van het kwik in de buis zelve; want de hooge temperatuur van 

350 houdcrddcclige graden, aan kf)kend kwik cigcu, maakt de 

aanwezige gasvormige stotlen, welke ook tusschcii de o])pcrvlakteu 

van glas cu kwik als 't ware kleven, los cu drijft ze u i t ; een 

elk die kwik in eene glazen buis tot koken gebragt heeft, zal dit 

erkennen; want nabij de kooktcmperatuur van het kwik ziet men 

kleine gasbellen ontwikkelen cu zamcnvlocijen, die bij mindere 

hitte ouzigtbaar Avaren. 

l ïoe sterk lucht en vochtdamp zich in korten tijd aan dc opper-

vlakte van goed gereinigd glas liccht, zonder voor het oog zigt-

baar tc z i jn , heb ik ondervonden door ccnc glazen buis, in eenen 

gewcerloo]) ter voorkoming van buiging gevat, geheel te doen 

gloeijen; dadelijk iia genoegzame bekoeling vulde ik die buis voor 

een gedeelte met even te voren goed gekookt hebbend en nog 

warm gebleven zuiver kwik , vervolgens l)ragt ik dat kwik weder 

in de buis tot koken, en hoewel glas eu kwik slechts korten tijd 

aan de dam])kringslucht waren blootgesteld geweest, vormde zich 

echter gedurende do verhitting een witte dampachtige aanslag tus-

schen het glas en het kwik , welke in steeds grooter wordende 

bellen overging, die door de oscillerende beweging van h.ct koken 

losgemaakt en uitgedreven werden; terwijl ik bij de vull ing had 

zorg gedragen dat geene zigtbare lucht- of dampbellen bestonden. 

Wel l l igt is het zoo spoedig aanhechten van eene onzigtbare laag 

lucht , die meestal verdeelden waterdamp bevat, toe tc schrijven 

aan de verwantschap met het alkaliesch glas. 

Met mag dus buiten tw'ijfcl gehouden worden, dat het kook-

proces» bovenal voor standaard- of observatiebarometers, ccnc ou-



vennijdelijke noodzakelijkheid is; doch hoe goed hiervan ook over-

tu igd , zoo kon ik mij ecliter met de daarvoor algemeen aanbe-

volenc uitvoeringswijze als boven, niet bevredigen en hield dus 

op verbetering mijne gedachten gevestigd, tot dat ik eene gewij-

zigde toepassing van het jdiysisch beginsel vond, dat namelijk: 

kw^ikstoom alle gasvormige stollen voor zich uitdrijft, dienvolgens 

een toestel vervaardigde, die aan eene gcvvenschte vulling van 

glazen buizen voor goede barometers geheel voldoet, en tevens 

veiligheid aan eenvoudige manier van handelen gepaard oplevert. 

Niettegenstaande de krachtige bemoediging, welke aan het hoofd 

dezer regelen is vooruitgcsteld, zoude misschien mijn in praktijk 

gcbragt denkbeeld alleen mondeling aau belangstellenden mede-

gedeeld of stoifelijk aangetoond zijn gebleven, zoo ik niet sinds 

kort het nog in dit jaar door L. G. Trcviranus te Brunn bijge-

(h-agcnc: Ueber die FUllniifj der Barovieter-Rókren wit Uuecksilber (1) 

had gelezen; want daardoor ontwaarde i k , dat ik niet de eenige 

opmerker der gebreken van dc algemeen aanbevolcne uitvoe-

ringswijze van het voorkeur verdienend kookproces was; terwijl 

het mij daaruit bleek dat mijne goed bevondene manier zich 

gunstig van deze blijft onderscheiden, waarom ik het geduld vau 

den lezer nog eene wijl op de proef moet stellen, met in het kort 

op te geven , waarin de manier van uitvoering door Trcviranus 

voori>'csteld bestaat. O 
Volgens de met afbeeldingen opgehelderde beschrijving, vangt 

men aan met de glazen buis, tot op 4 a. 5 duim afstand van het 

o])enc einde, geheel met verwarmd zuiver kwik te voorzien, nadat 

de buis even zoo verwarmd, goed droog en rein gemaakt is; om 

die aanvankelijke^ vulling zoo aaneengesloten mogelijk tc doen, 

sluit men het oiieuc einde dcr buis met een kurken sropje ter 

voorkoming van kwikvcrlics, en laat de lucht , die liet kleine on-

gevulde deel der buis bevat, door dc ganschc lengte der buis, 

langzaam heen en weder bewegen, waartoe men aan deze ge-

schikte hellende rigtingen geeft: zoodoende zullen kleine lucht-

bellen door zamcnvlocijing worden medegevoerd, cn , met de en-

kele luchtbel vercenigd, naar het gcstojite buiseindc o])klimmcn, 

dat voor zoo veel nog ongevuld blijft; dit gedaan zijnde j)laatst 

men dc buis in loodregten staiid, middcji boven ecnc brandende 

wijngeestlamp, die in een, voor de bewerking ingerigten toestel 

is gesteld en eene ronde kouspit bezit, voor in- cn uitwcndigcn lucht-

stroom : de toestel is wijders zoodanig ingcrigt, dat men met gemak en 

zekerheid de daarin hangende glazen buis naar verkiezing kan doeji 

rijzen cn dalen, in het midden binnen de kouspit van de stil-

staande lamp, ten einde die bij opvolgende gedeelten met omzigtig-

hcid te verhitten. Wanneer nu , na cenigcn tijd, het onderdeel dcr buis 

(M Poïyf. ./nvyjwf, r,(l. ( 'XXXI I , S. 1.̂ 7. 

(hier het digt gesmolten einde) met het daarin besloten kwik dc 

noodige kookhitte heeft bekomen , cn men vandaar alle zigtbarc 

lucht- en (lami)dccltjcs heeft laten opstijgen, dan laat men dc buis 

langzaam een weinig in de omringende vlam ncdcrzakken, en zoo 

lang daarin verblijven, tot dat weder alle bemerkbare lucht cn damp is 

opgedreven; vervolgt men alzoo het nederlatcn der buis bij kleine 

gedeelten, tot dat alle kwik die zuivering heeft ondergaan, dan 

zal ten slotte, na zori^/vuldi^'c aanvulli])«»-van het Icdiiru'claten buis-
l 1 I I * " O O 
deel met verwarmd kwik , cn na bckocliim', dc L>:lazcn buis over-
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eenkomstig de voorschriften van den ontwcrjicr met kwik gevuld, 

en voor o])rigting als barometer gereed zijn. 

I lct onderscheid van deze met dc allereerst in herinnering ge 

bragte kookwijzc is: dat hier dc glazen buis reeds vau den aanvang 

af geheel met kwik voorzien cn, in loodregten stand, aan kook-

hitte wordt onderworpen; terwijl volgens dc eerste manier dc 

voorzicïiing met kwik bij kleine hoeveelheden geschiedt, die elkan-

der niet eer opvolgen, dan nadat dc voorafgegane hoeveelheid door 

genoegzame koking, in de hellend gcrigtc buis, van alle zigtbarc 

lucht en vochtdcelcn is gezuiverd. 1 let kookproces, door Trcvirai\us 

bedacht, is, hoe vernuftig ook , naar mijn gevoelen aan eene zwarig-

heid verbonden, namelijk: dat kwikkoking in ecnc rcgtstandig 

gestelde glazen buis zoude moeten plaats hebben, onder zoozeer 

vergroolcn druk, die nabij het digtgesmoUen einde meer dan de 

tw^cevoudige druk des damj)krings bedraagt; door ondervinding 

geleid, mag ik vooronderstellen, dat de glazen buis liet stootcnd 

toevallen van zoo gedrukt kokend kwik niet zal wederstaan: 

stootingen die in gwe l d toenemen , naar gelang het kwik van lucht 

cn damp vrij geraakt; zoodat men het benedendeel van die hooge 

kwikkolom wel belangrijk verhitten , maar niet tot koken zal kunnen 

brengen, gevolgelijk slechts eene verhitting zonder kookbeweging 

bewerkt wordt, die nimmer zoo veel lucht en damp kan uitdrijven , 

als eene werkelijke kok ing , o]) eerstgemeide manier volbragt, doet; 

wel is waar zal de glazen buis, wanneer die voor CCÏJ groot deel 

door de vlam der lamp is gedaald, het koken onder dan veel 

minder hooge kwikkolom kunnen wederstaan , maar geenszins op die 

plaats der buis, alwaar men juist een zoo goed mogelijk barome-

trick ijdel verlangt. De manier van Trcviranus geeft daarentegen 

het voordeel van minder kwikoxydc te doen ontstan}i, omdat de 

dampkring, gedurende de bewerking, met minder oppervlakte ver-

hit kwik in aanraking komt , en dus minder gelegenheid vindt 

om zuurstof ter vorming van oxydc af tc geven; maar dit voordeel 

kan naar mijne beschouwing niet tegen cvengcmeld bozw^aar op-

\vegeji. Ten laatste moet ik nog opmerken, dat dc graad van 

deugdelijkheid alhier weder niet verder kan gaan, dan tot dc 

grenzen binnen welke het gezigtsvermogcn blijft bepaald. 

Toen ik vroeger met het vullen van glazen buizen voor baro-
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metcvs van tijd tot bezig was, werd door mij dezelfde handelwijze 

gevolgd, welke ik allereerst in herinnering bragt en die in onder-

scheidene schriften, vrij overeoidvomstig, beschreven staat. Tk 

troostte mij destijds over dc aan die handelwijze verbondene moeije-

lijkheden, telken reize als ik eene voor goed te achten vulling 

volbragt had, vooral waimeer dit eene buis van eenigzins wijde 

middellijn betrof, omdat met zulke de uitkomst zeer wisselvallig 

was; nimmer echter was ik na dat lastige werk geheel voldaan, 

nicttegenstaamle ik door opvolgende ondervinding in de uitvoering 

bekwamer werd. De lezing van dr. iAIolir's handelwijze bragt mij 

tot de overweging of het zoo onzekere uitkomst opleverende koken 

van het kwik in de buis zelve, al of niet noodzakelijk was? cn of 

niet een beter ledig dan dat door eene luchtpomp bewerkt, in 

de buis, door condensatie van kwikstoom te verkrijgen zoude 

wezen? J)e zaak kwam mij vervolgens mogelijk voor, door dit 

physisch beginsel (reeds hoogcr aangehaald) zoodanig in uitvoering 

tc wijzigen, dat daarnmde nog amlere belangrijke voordeden ver-

kregen werden; doch niet vroeger dan in het jaar 1850 vond ik 

gelegenheid om mijn denkbeeld in praktijk te brengen, waariii ik 

na weinige inisluktc proeven zoo wel slaagde, dat ik al spoedig 

de nieuw gevondene handelwijze als eene werkelijke verbetering 

kon beschouwen cn als zoodanig mededeelcïi. Den lezer moet ik 

voor deze uitweiding over inij zelven verschooning vragen, omdat 

ik daarmede alleen wil trachten aan te toonen, op welke wijze 

eene opgemerkte gedeeltelijke verbetering tot verdere voortzetting 

aanleiding geeft, en mögt dit schrijven even zoo tot andere ver-

beteringen leiden, dan zal ik mij voor de door mij genomen moeite 

voldaan rekenen; ik durf mij dan ook vleijen, dat de volgende 

beschrijvende verklaring mijner handelwijze, met behulp van den 

daarvoor gcmaakten toestel, ov^ereenkomstig de liierbij gevoegde 

afbeelding, zie plaat 1, iii allen deele zal begrepen worden. 

/L ß is een koker van gesmeed ijzer, die bij de einden met 

schroefdraden voorzien en aldaar vlak afgewerkt is; tegen deze 

uiterste ciïidvlakken voegen zich de respectieve sluitstidvken 6'en J) ^ 

die door middel van de schroevende rin^'en aa u'oed aan^ccslotcn O D O 

kunnen worden, en opdat deze sluiting zoo volkomen mogelijk 

geschiede, zijn kokercimlen qu sluitstukken met zorg oj) elkander 

spicgclzoet geslepen, zoodat door het behoorlijk aanschroeven der 

ringen aa het metaal, dat hier alles gesmeed ijzer is, in onder-

linge naauwe aanraking komt , cn zonder eenige tusschenvoeging 

hoegenaamd, eene even goede als hermetische digting der beide 

einden van den koker AJJ vormt (1). 

(l) Tot het op clkniKlcr dif̂ t on zuiver slijpen hch ik tot poeder gel)ra<rteu 
zoo gelieetcn turkschcn Plijpstccii, onder l)evociUiginp; met water, zccr c;eschik< 
licvruidcn. niie- of vctstotVcJi nioircn hicrhij niet ^che/î id "worden, lcr̂ viJi men 
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Elk sluitstuk 0 en D bezit, biimen de ringvormige eindsluiting 
met den koker y/7>', ecu rond gat, dat naar buiten koniesch is 
verwijd, waarin de even zoo gevormde punt van eene stah^i 
schroef volkonien sluit, cn tot goed digte stop dient; deze stop-
schroeven I] en varen in moeren, welke de haakvormige uit-
breidingen der sluitstukken O en D houden; die uitbreidingen 
zijn met dc ronde voeten der sluitstukken uit één stuk, waardoor 
het sluiten der gaten met de stopschroeven voldoende geschieden 
kan , waarbij men zich van eenen sleutel bedient, die op de vier-
kante koj)])en dezer schroeven past. 

Dc koker A / i bezit in het midden eene aanmerkelijke verdik-
kiï ig, die ter wederzijden met daarmede uit één stuk vervaardigde 
assen F is voorzien; met deze assen rust de koker in de stijlen 
77, en kan daarin bewegen, zoodat aan den koker de vereischte 
hellemle rigting kan worden gegeven; tusschen de stijlen II is 
een raam met vuurroostcr 77 gevat, hetwelk mede op assen be-
wogen kan worden, ten einde de aaii den koker gegevei 5 e hel-
ling te kunnen volgen; eindelijk zijn de stijlen 11 aan een onder-
gelegenen asch- en tegelijk sto'rtbak A'AT bevestigd , die aan het op 
deze wijze samengesteld' geheel tot voetstuk dient. Alle deelcn 
bestaan hier weder uit gesnu,'ed ijzer, en hiermede is de beschrij-
ving van den ganschen toestel voltooid cn gaan wij tlians tot die 
der behandeling over. 

De in den koker tuschen de sluitstukken C en J) bestaande 

ruimte, dient ter bevatting van de met kwik te vullen glazen buis 

rr \ dc beide einden der glazen buis worden daartoe met gesmeed 

ijzeren doppen, die opene bodems hebben, voorzien; elke dop is 

weder in eene rolspiraalveer c'-evat, die t e ^ n eene verbreediu'^- of 

raag van den dop aansluit; met deze toevoeging is de glazen 

buis met eenigen zameudruk der veren binnen den koker opge-

sloten; derwijze, dat zij door wederkeerige spanin'ng en ontspan-

ning der veren heen en weder kan bewegen, echter nimmer met 

hel inwendige des kokers in aanraking kan komen, veel minder 

in staat is, oju tegen de sluitstukken te kunnen stooten; men 

zal dus naar de maat en zwaarte van de glazen buis, de spanning 

der veren zoodanig regelen, dat die in het midden der ruimte 

binnen den koker opgehouden zij, gelijk uit de afbeelding van 

den toestel, in doorsnede voorgesteld, is op te merken. 

Het is een streng vereischte dat het inwendige des kokers, 

met hetgeen daarin besloten moet worden, goed schoon gemaakt 

zij: de glazen buis moet vooral daarin deelen; want een gering 

verzuim ten deze is in staat den goeden uitslag der bewerking 

/orft' inocl- drarren, dat nimmer zulke stolTen het invendii^e dos kokerF besmetten 
ojudar die de uitvoeriĵ o: !:;'el)j-ekl<ifr df>en Avordon. 

lo 
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tc verhi/ideren (1). Als men zich van de reinheid verzekerd heett , 

wordt de glazen buis, met het digt gesmolten einde voor, cn 

aldaar met dop cn veer voorzien, in den koker geschoven, aan 

welken tot (lat einde, vau ecu der sluitstukken ontdaan , eene lig-

gende rigting is gegeven; daarop voorziet men het andere opeiuï 

eiïidc der glazen buis insgelijks met dop cn veer, waaro]) het al-

genomen sluitstuk, door zamcndridcking der veren, weder in plaats 

gebragt cn krachtig door den schrocvenden ring aangesloten 

wordt; ecu op den ring ])asseu(lc sleutel strekt hierbij tot iniddcl. 

Dc stopschrocf G van het sluitstuk aan het digt gesmolten 

einde der glazen buis gch^.gen, goed gesloten hebben(le, draait 

men de stopschrocf E geheel uit de moer van het an.derc sluit-

stuk r/, nabij het opene einde der glazen buis gelegen, en stelt 

den koker met dit einde oudioog; steekt vervolgens door de 

evengemelde opene moer en tcv^ens door het daaroinler gek^gcn 

gat van het sluitstuk den dunnen hals van (ienen palmhouten 

trechter, en giet daardoor in den koker zooveel zuiver kwik , als 

noodig is, om niet alleen daarmede dc geheele glazen buis tc 

kunnen vullen, maar bovendien nog ruim toereikende, om onge-

veer een vijfde deel van het in-\vendige des kokers te voorzien. 

Gedurende de ingicting mag geen kwik binnen de glazen buis 

zijn gestort, zoodat al dit ingegoten vloeijend metaal, in het be-

neden deel des kokers, buiten om de glazen buis verzameld zal 

staan. ' 

Alzoo voorzien, stelt men de stopschrocf E weder in hare 

moer, doch laat het daar onder bestaand gat in het sluitstuk C 

open, en legt den koker op zijne assen tusschen dc s t i j l en / / , 

in d(n'gelijke hellciule rigting als de figuur aantoont, cn met den 

ojiden>'clc2:cueu rooster i l daaraan evcnwi{di"\ O ^ w O 

Thans moet men op den rooster / / , onder de gchcele lenglc 

vai\ den koker, een matig houtskolenvuur aanleggen en geregeld 

onderhouden, tot het matig doen koken van het in den koker be-

grepen kwik , terwijl het gat ouder dc sto))schroef open blijft (2). 

Gedurende zulk koken zal men eene schokkende beweging iii den 

toestel opmerken, doch waardoor de beslotene glazen buis niet zal 

lijden, omdat die tussclien veren gevat is, die dc stootingen van 

het kokend kwik vci'zachten, terwijl dc huis het inwendige des 

kokers ïiict zal kinnicn aanraken. 

Wat binnen den koker van het begin der verwarming af plaats 

(1) liet is imu to fjcvelcu, <lit tfcliooinnjikcu door 3iii(lücl van droogc ^v^ijvin^ 
zonder alln^vcnd^^lg van CLMii«̂ e sclinnrstol' uit tc voci'cn. 

(2) Konc nniligo kokhig van liet k^vik is aan tc I)cvelcn, vooreerst, on^dat 
men zitdi anders aan k^vikverlies door liet opene i>at van het slnitstnk bloot-
stelt, en ten anderen, ter vernïijcUn .̂»; van lievij^c schokken, die met liet koken 
van ku'ik iii zulk eene lioovoellieid gepaard gann, cn, nictiegcnstaandc dc ver-
zorging van dc gla/.cn hniy tiu-^elien vci'en , lr»t gevolg konden lielvbon rlat zij l^rak . 
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vindt is gemakkelijk tc bevatten: aanvankelijk zal de aanwezige 
lucht met do vochtdeelen belangrijk uitzetten , en in dien staat door 
het opene gat in het sluitstidv C uitstroomen; zoodra het kwik 
komt te koken, zal na korten tijd niet alleen alle vochtdamp, 
maar ook alle, ten laatste nog overgeblevene lucht, door hetzelfde 
gat, door den stoom van het kwik uitgejaagd worden; terwijl, zoo-
lang die koking duurt , lucht noch waterdamp zal kuinien intreden , 
dewijl de grootere specilieke zwaarte van den kwikstoom zulks 
belet (1). 

Nadat men een bedaard koken v̂ an het kwik onafgxibroken en 

zonder dc minste stoornis omstreeks tien minutcïi tijds heeft onder-

hoiulen, sluit men het opene gat in het sluitstuk (J met de stop-

schroef ; geeft daarop aan den koker, met gelijkmatige cn niet 

te snelle bew(^ging, eene rigting in tegeuovergestclden z in , dat is 

eene zoodanige helling, gelijk in de liguur door eene gestipte lijn 

aangeduid staat, dus met dc stopschrocf O-boven ; neemt vervolgens 

het vuur spoedig weg, en laat het geheel tot de omringende tem-

peratuur bekoeleJi. 

Gedurende de bekoeling met deri volmaakt geslotenen koker in 

deze veranderde helling, zal de kwikstoom, die even te voren de 

glazen buis en koker vervulde, condensei'en , terwijl ten laatste het 

vloeijbare kwik , nagoioeg in en om de glazen buis binnen den koker, 

gelijke hoogte zal aannemen; verschil vai\ depressie in en om de 

glazen buis zal alleen oorzaak van eenig hoogteverschil zi jn, in-

geval dc bewerking goed is volbragt. 

Met den bekoelden koker in deze zelfde rigting gelïouden, zal 

men nu de bovengclegene stopschrocf (J een weinig losdraaijen, 

om de dan)])kringslucht zeer langzaam in den koker tc doen vloeijen ; 

hierdoor zal het kwik dat om dc glazen buis staat, den druk van 

den dampkring ondergaan, en daarvan zooveel in de buis opstijgen 

tot dat die geheel daarmede gevuld is, hetgeen altijd zal gebeuren, 

wanneer de bewerking naar beh.ooren is geschied. 

Daar alsnu eene glazen buis, die naar wensch tot den top met 

kwik gevuld is, in den koker is besloten, zoo blijft nog over die 

uit te nemen. Om dit te verrigten sluit men behoorlijk de opening 

in het sluitstuk D met de stopschrocf (r, en keert den koker met 

deze schroef weder nederwaarts. Door deze keering zal het kwik 

]iaar de stopschrocf vloeijen, terwijl middelerwijl het opene einde 

der glazen buis zonder verlies uit het kwikbad wordt geheven; 

(l) Alen weet, dat, wanneer bij 350 graden op de Iiondcrddcclige thermo-
nieterscliaa], het kwik onder den gemiddeiden dain])knngsdruk kookt, de kwik-
.stoom dan (j.9 7(J nuial zwaarder is dan dc danipkringshieht; wijders dat in 
dien toe.stand. de danipkvingshicht 1.005 mitlen liet gewigt voj\ watorstoon» 
<i\crtrcri. 
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(lat is gclieel gevuld, waut de adhesie van liet kwik in //ich zeil' 

en niet het glas, houdt, ouder begunstiging van het centrifugaal 

veriuogeu , uitstorting van kwik tegen; thans het bovcnslnitstuk 6' 

losu'cniaakt eu wci^L^enomcn hebbende, necint men de u'cvulde buis O ^ O ' O 

uit den koker, die alzoo gereed is om voor barometer aangewend 

tc worden (1). 

l iet zal gebleken zi jn, dat de beschrevene vulling eene regte 

glazen barometerbuis betreft, gelijk gewoonlijk voor den zoogcuaamden 

bakbaromctor dient; maar het is gemakkelijk tc bevatten, dat met 

dcnzclfden of dergelijken toestel ook de glazen buis van eenen hevel-

barometer kan gevuld wordeii, waiineer men slechts de laatstgemeldc 

kccring van den koker nalaat, cn dus niet het sluitstuk C, maar 

het alsdan bovengelegcn sluitstuk J) afneemt, om de buis met 

tevens gevulden o))staandcn hevelarm uit te nemen. 

Voor lezers, die in dergelijke omleiwerjjcn kennis en bedrevenheid 

bezitten, ben ik bij mijue beschrijving ongetwijfeld in tc veel details 

vervallen; kortere aanwijzing zoude bij de gegevenc afbeelding voor 

hen toereikend zijn geweest; maar omdat velen met de bewerking 

minder voldoende bekend zi jn , heb ik eene meer uitgebreide aan-

wijzing dienstig geacht. Overigens hooj) i k , dat mijne wijze van 

barometerbuisvulling, ten aanzien van den daartoe noodigen loestel, 

niet buitengewoon gecomi)liceerd zal toeschijnen; immers maakt 

een ijzeren koker, die aan beide einden stoomdigt te sluiten is , 

al het , buitengewone in den toestel u i t ; want de overige deelen , 

dc bewegelijke vuurrooster met ondergestclden bak, blijft voor het 

koken van kwik binnen glazen buizen, in liggend hellende r igt ing, 

eene doorgaande behoefte. 

De voordeden, welke deze manier van barometerbuisvulling boven 

de andere aan mij bekende vulwijzen oplevert, zijn aldus te onder-

scheiden : 

1". Ueniakkelijker nitvoerwg zonder gevaar van verbreking der 

glazen buis ^ daar alleen ruwe handeling daartoe aanleiding kan 

geven. Uit de verzekering tegen dit gevaar volgt: dat men buizen 

van grootere inwendige middellijn of van geringere glasdikte zal 

kunnen aanwenden. 

2°. Meerdere beveili^ging Legen het schadelijke inadenien van kwik' 

davip.^ omtlat die dam}) in den toest:d slechts door oénc kleine 

opening uitvloeit, eu daarom gemakkcJijk af te leiden is; of wanneer 

de bewerking in de opene lucht geschiedt, zeer wel ontweken kan 
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wordei\ (1); ook wanneer door eenig ongeval de glazen buis mögt 

breken, dan is ontwikkeling van buitengewoueu kwikdamp hier niet 

te vreezen, omdat altijd het kwik in den koker besloten blijft, 

zonder eenige uitstorting iu het vuur; kwikverlies vindt dus ook 

geene plaats door zulk breken. 

^olkomcner uitdrijving van lucht en vocht., om reden de 

glazen buis, over hare geheele lengte te geli jk, aau de kookhitte 

van het kwik w'ordt blootgesteld, eu veel langer tijd daaraan 

•onderworpen blijft, zoodat lucht eu damp zich niet van plaats tot 

plaats behoeft te verzetten, integendeel doorgaaudeu vrijen uittogt 

v indt , cn kleinere deeltjes daarvan worden uitgedreven, dan voor 

het oog zigtbaar z i ju; terwijl van den aanvang der verwarming af 

tot aan den alloop van het koken, geene nieuwe lucht met 

damp vermengd kan indringen ; overigens zal nimnu^r latere bij-

vulling van kwik aau het opeue einde der buis uoodig wezen; 

want bij de beschrevene handeling, zal de geheele buis met een-

vormig: dio't kwik ü-evuld worden. 

4". Reiner vulling door de minste voortbrenging van kivikoxyde., 

want gceue versehe dampkringslucht kan gedurende de koking 

met het kwik iu aanraking komen;• zoodat de nadeeligc toenemende 

vervuiling van het inwendige der buis, door langduriger kwik-

koking te weeg gebragt, hier uiet tc vreezen is, hetgeen anders 

wel eens oorzaak geeft, dat de buis als onbruikbaar moet ver-

worpen worden (2). 

5°. J)uurzanter en deugdelijker barometers opleverendewant dc 

minste lucht noch vocht is binnen de glazen buis kmineu blijven 

hangen, om later langzamerhand op de kw^ikzuil te stijgen en daar 

tocucmcuden nadeeligeu druk uit tc oefenen; gevolgelijk zullen 

zulke barometers doorii-aans de hooc^stc kwikzuilen doen w^aarnemcn, 

dat is: de druk van dc daarin opgchoudciie kwikkolommen zal 

minder aau juistheid missen van wege temperatuurverschil in het 

baromctriek i j dd , eu dus ook naauwkeuriger met den druk des 

dampkrings overeenkomen. 

Eindelijk moet ik eene mogelijk in het midden tc brengen 

zwarigheid, (lie, met hetgeen ik zoo even wegens hoogere kwik-

zuilen aanhaalde, in verband staat, uit den weg ruimen, name-

lijk: dat niettegenstaande het kwik , dat in ijzer gekookt heeft, 

het uiterlijk aanzien mögt dragei/ van zuiver te ziju gebleven, 

echter het vermoeden kan bestaan, dat het door amalgame-

(1) Ingeval (te aldus gevulde buis niet dadelijk als barometer wordt opgerigt, 
dan zal men wel doen, om baar opene einde eenen kleinen trechter van ge-
vulcauisccrdc gom-clastick tc klemmen cn daarin eenig zuiver kwik tc gieten; 
vervolgens door bandwaiining bet kwik i)inneu de luiis te doeii uitzetten , zoodat 
dit uict bet kwik binnen den trecbter zamenvloeije, zoi g dragende dat geen bicbt-
blaiisje daar nahij overblijve; in dien staat kan men dc gevulde buis, zonder 
urtdeel, tot later aanwending bewaren. 

(1) Door mij wordt uitvoering iu de opene lucbt verkozen eu wel in zoo 
veel mogelijk onbcicinmcrde ruimte bij bet bestaan vau ecnigen windötrooiii. 

(2) liet is unj eenmaal gebein<l, <lat ua geeimligde bewerking de buis niet 
geiieel met kwik gevuld wei-d l)evonden, omdat ik tc weinig kwik in dcu koker 
had gcgolon ; die deels gevulde huis besloot ik daaro]) weder in den koker, met 
bijvoeging vau lucer kwik; na ccnc tweede kokiug verkreeg ik nietlcunn ecnc 
uitmiuilend reine al^elieel {•cvnlde bins. 
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ring rnet eeiiig ijzer in soortelijke zwaarte is veranderd en alzoo 

de hoogte der kwikzui l aandoet, i k moet bekennen aanvankelijk, 

voor het ten uitvoer brengen van mijn plan, ook eenige vrees len 

deze gekoesterd te hebben; w^ant daar het ijzer des kokers Jiiet 

voor chemisch 'zuiver te houden is, en de bevinding van schei-

kundigen leert: dat ijzer amalgameert wanneer het uit verbinding 

treedt, zoo kon ontbinding plaats hebben, cn het ijzer alzoo in 

geschikteu toestand gebragt worden om amalgama te vormen. I k 

dacht toen op dc noodzakelijkheid om met in eenen ijzereii maar 

in een' porceleinen of inwendig gccmailcerdcn koker te moeten 

koken, doch stuitte op de moeijclijkheid om dien, met al hetgeen 

daarbij vereischt wordt, in uitvoering tc brengen, zoodat ik mij tot het 

gebruik van eenen gesmeed ijzeren koker moest bepalen; na ailoop 

der eerste proeven onderzocht ik het gebezigde kwik met de mij 

ten dienste staande middelen, en bevond daarin geen ijzer aan-

wezig tc z i jn , zoodan mijne vrees ongegrond was. Tot meerdere 

geruststelling breng ik in opmerking: dat ijzcralliagc in alle ge-

vallen ecnc streng directe aanraking met kwik vordert om ijzer-

amalgama tc leveren; daar nu na kort gebruik van den ijzeren 

koker zijne geheele inwendige oppervlakte met eene dunne tevens 

vaste oxydc-laag overtogen wordt, zoo belet dit bekleedsel (het̂ -

geen bovendien een afstootend vermogen op het vloeibare kwik 

uitoefent), dat de vereischte naauwe aanraking plaats vindt , zoodat 

zich geen ijzer met het kwnk kan amalgameren. 

Hellevoetsluis, December 1854. 

1). VAN DKN BOSOH . 

L. K. Inst. l. 

H U L A G 15 A 'XVL) 

l ie t Loo , den December 1854. 

Van wege den Kon i ng , heb ik de ccr aan het Koninkl i jk instituut 

van ingenieurs hiernevens wederom over tc leggen het door het-

zelve, onder dagteekening van den November II. N''. 18(1 

aangeboden rapport (met de bijlagen), bctrojfoule de vcrcischicn 

en inrigt ing van arbcidcrsw^oningen: zulks onder betuiging van 

Zijner Majesteits bijzonderen dank en goedkeuring wegens dezen 

t 

I 
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door het instituut vcrrigiten arbeid, en overigens met verzoek 

om alsrtu dat rapport zoodanige wijzigijigen tc doen ondergaan , als 

de commissie ad hoe noodig zal oordeelen om het overeenkomstig 

lloogstdcszclfs verlangen, van alle dc bijlagen cn teekeningen ver-

gezeld, voor Zijner Alajesteits rekening door den druk algemeen 

bekend tc maken, aangezien Zijne Majesteit er prijs op stelt, dat 

die stukken de meeste publiciteit erlangen. 

De Directeur van het Kabinet des Kon ings , 

DF KOCK. 
Aaij }jcr Koninklijk Institiint 

van Injicniein-s. 

HU L A G E X X V I IL 

OVKIJ UE STEHKTK V A N G E G O T E N I J Z E J i . 

Li j den bomv der sluizen en stuwen der overijsselsche kanaal-

ïuaatschappij is veel gebruik gemaakt van gegoten ijzer, zoo wel 

in de funderingen voor zwalpen en kloosterijzers, als in het op-

gaande werk voor slagstijlcn, spon?iingen tot schotbalken enz. 

L i j de stuwden zijn geheele waterkceringcn uit dat materiaal ver-

vaardigd, dat ook als schocncu gebezigd is tot verbinding van de 

achterharren met den ondeiTcgel aan eenige sluisdeuren. 

Door den heer van dc Kasteele in 1852—54 belast met den 

bouw der drie thans bestaande stuwen op dc l iegge cn de Vecht, 

was ik daardoor in dc gelegenheid om in de fabriek van den heer 

Nering Hogel te Deventer cn in die van den heer Wispelwei/j te 

Zwolle, verschillende j^roevoi tc nemen met ijzeren balken of 

staven van zeer verschillenden vorm. Als beginsel was aangeno?neu 

om alle stukken door belasting in het midden cn het meten der 

doorbuiging tc beproeven, in zooverre Inui vorm ecnigzins rcgel-

niatig was. Uit het ijzer dcr andere stukken werden procfstaven 

gegoten cn daarvaii het brckciul gewigt ojiderzocht. Bij dc proeven 

van 1852 tc Deventer zijn staven van regthoekigcn vorm ge-

bezigd; bij die van 1858 en 1854 te Zw^ollc hebben dc procfstaven 

den vorm gehad van enkele T cn dubbele T ; daarbij is som-

tijds de jvuste vorm gekozen dcr 1 lodgkinsonschc T. om de nu 

verkregen rcsullatcn met dc zijne tc kunnen vergelijken. In dc 

contrnctcn van aanbesteding was het minijuiun dcr brekende gc-

wig<(;u bepaald, dat b(irckcnd was naar dc bckcudc praklischc 
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iormulc vau Ilodgkiusou. De proelstaveu werdeu om deu anderen 

gebroken, de groote of de kleine Hens boven liggende; dc be-

lastingen gescliiedden door middel van een hefboom in het mid-

den ; de doorbnigingen werden gemeten, hetzij door liet spannen 

eener l i jn , waarbij n^en onafhankelijk was van eene nu)gelijke in-

zakking der steunpunten, hetzij langs een in den grond gedreven 

paaltje, waarop de doorbuiging werd afgeschreven. Jb'j deze laat-

ste metliode zijn veelal paaltjes aan de ste\u\j)unten ingeslagen 

onr de onwrikbaarheid van deze te onderzoeken. Naclat echter 

bij verschillende proeven de onwrikbaarheid van deze steunpunten 

gebleken was, is deze voorzorg later wel eens nagelaten. Tot de 

l)elasting werden gebezigd, hetzij geijkte gewigtcn, hetzij afzon-

derlijk afgewogen stukken ijzer. I^len kan den graad van naauw-

keurigheid stellen: voor de doorbuiging op '/a streep, voor de 

belasting op 1 u 2 der totale belasting. Wegens dc groote 

afmetingen der gebruikte hefboomen, was het toch niet moeijelijk 

den druk vrij juist op '/s 7(o gcheelen hefboomsarm 

aan te brengen. Daarenboven is gezorgd oni bij de proefstaven 

van gelijken vorm steeds den zelfden hefboom , dezelfde belastingen 

en dezelfde wijze van meting te bezigen. 

Deze proeven geschiedden, zoo als uit het bovenstaande bl i jkt , 

met vrij ruwe middelen; ook was doorgaans de beschikbare tijd 

gering, ofschoon toch altijd iedere afzonderlijke belasting naar 

tlodgkinsons aanduiding 5 miiniten is blijven aanhangen, alvo-

rens die vermeerderd werd. Bij schofttijd is dikwerf eenige be-

lasting gedurende een of meer uren aangebleven. 

l ie t doel der proeven was, zich tc verzekeren van dc deugd 

van het geleverde ijzer, en daarvoor was de aangeduide graad van C 

naauwkeurigheid voldoende. Voor een wetenscha])pelijk onderzoek " 

zou hij dit niet geweest zi jn, cn daarom zou men er niet aan -J 

gedacht hebben oju ze aan liet Instituut mede te deelen, indien ^ 

daartoe niet de na tc melden aanleiding had bestaan. 

De stelling van llodgkinson , dat , ai het overige gelijk zijnde, 

een J driemaal zoo sterk is wanneer de Hens ouder ligt 1 , dan 

wanneer zij boven ligt T , in zijne: .Experimenial researckcs on 

the streyujth and other proporties of cast iron, door veelvuldige 

proeven gestaai'd, wordt door Morin gedeeltelijk Ijcstrcden in zijn 

Cours de mécanique pratirjue. Hi j beweert namelijk: dat wel is 

waar deze stelling doorgaat voor de brekende rjewigten, maarn iet 

voor die belastingen, die de grens der veerkracht niet overscln'ijden, 

zoo dat het volgens hem in do i)raktijk onverschillig zou zijn of 

men de Hens onder of boven legt, en het, bij het gebruik van X 

even zoo goed zou zijn de oiulcr-en boven-llenzcn gelijk tc nudvcn , 

naar de oude tlieorie van Tredgold, als om, volgens l lodgkinsons 

theorie, aan de uitrekkende Hens 5 n niaal meer iiihoml 

^even dan aan de indrukkende Hens. 

9 
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Daar de in Zwolle genomen proeven eeuigzius tot opheldering 

van dit betwiste punt kunnen strekken, heeft rnen gemeend de 

mededeeling daarvan niet achterwege te moeten houden. 

Dc proeven met regthockigc staven te Deventer worden meer 

bepaaldelijk medegedeeld om de sterkte te doen zien van de aldaar 

gebruikte ijzermengsels, bestaande gedeeltelijk uit inlandsch, ge-

deeltelijk uit cngelsch ijzer. 

.Bij 'al de prodstaveii waren de afmetingen veelal in engelsche 

maat opgegeven. De juiste afmetingen op de breuk, die gcwoordijk 

bij of in" het midden'viel , zijn in nederlandsche maat naauwkeu-

riger aangeduid. 

^ J^roeven te 'Deventer in 1852. 

L. Procfstaaf gegoten uit het ijzer der zwalpen voor de stuw bij 

llankate. 

Lang 2 el, zwaar 2 op 4 eng. duim (0^^.05 op 

Afstand der steunpunten, G eng. voet 

Ligging der staaf oj) zijn plat. 

Gewigt" der staaf, 72 lied. pond, van het vrij liggende gedeelte 

(;5 ned. pond, gelijkstaand met eene belasting in het midden van 

oo^ ned. i)ond. Deze ouder dc belasting medegerekend, waren de 

doorbuigingen o]) den September als volgt: 

met 7(38 ned. pond, It) streep doorbuiging. 

/.' 1018 // 11 ^̂  

Deze belasting duurde 3 uren. Den volgenden morgen^ had^ dc 

staaf hare oorspronkelijke gedaante hernomen. Op den lö'̂ »-'̂  Sep-

tember vond men: 
met 1018 ned. pond, 11 streep doorbulgiug. 

. . . £\ 

/ / 

/ / 

1UG8 
1118 

1 \{\S 

121)8 

1723 

1770 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

1o 
O f' 

13.5 u 14 

15.5 f' 

17 

32 

/ / 

/ / na het wegnemen der 

belasting bleef er 2 

streep doorbuiging. 

brak de staaf in het midden. De afmetingen 

Avaren aldaar 10.5 en 5 ned. duim. 

11. Proef van 25 October 1852. 

l.engtc der staaf 5 eng. voet (1^'.53), zwaar 2 bij 2 eng. duim 

Afstand der steunpunten 4 Va eng. voet (1^^375). 

(xewigt van het vrijliggend gedeelte 25 ned. pond, gelijk staande 

met ccuc belasting van 12.5 ned. pond in het midden. 

Aehtereenvolgeml is deze staaf belast met 207.5 , 307.5 enz.. 



't' 

// 

tf 

n 

r 

// 

/ / 

// / / 

// 

rf 

r 

/ / 

I 

tot 907.5 necl. pond, bij welke laatste belasting de doorbuigiijg 

5 stveep bedroeg. Na de ontlasting bleef er 0.5 h 0.75 streep dooi° 

buigijig over. Toen werd de staaf achtereenvolgend belast met 

1 007.5 en 1 107.5 ncd. pond; bij dit laatste gewigt was de door-

baigijig t).75 streep. Toen zij ontlast was bleef cr 0.75 u 1 streep 

doorbuiging over. Nadat zij wederom belast was met 807.5 ned. 

])ond was de doorbniging 5 streep, en bij 1 007.5 iied. pond 6.5 

streep. Toen zij daarop weder ontlast cn op eene andere wijze 

belast was, waren de doorbuigijigen als volgt: 

met 1027.5 ned. pond, b.75 streep doorbuigiug. 
// 1 ] 27.5 " 7 // 

1 227.5 // ( , . 

- 1 327.5 // ( 

1 427.5 // ' 

1 527.5 10.5 

Na het wegnemen dcr belasting bleel'cr' 1 streep doorbuiging. Toen 

de belasting \veder was aangcbragt waroi de doorbuigingen: 

met 1 527.5 ned. pond, 10.5 strecj) doorbuiginic. 

1627.5 11.5 

1 777.5 13.5 

1 877.5 // 14 

1 97 7.5 // 15 

bij het afnemen van een der gcwigtcJi brak de staaf, die 5 1 ned. 

duim in het vierkant had. 

111. Vierkante proefstaaf, gegoten uit engclsch ijzer, bestemd 

tot het gieten van stoomcilinders. 

Lengte der staaf 5 eng. voet (PL53) , zwaar 1 op 1 eng. duim 

Afstand der steunpunten 4 % eng. voet (1'''.375). 

ücwi'gt van Jmt vrij liggend gedeelte bijna 8 ncd. j)ond, gelijk-

staande met eene belasting in het midden van 4 ned. j)0]id. Deze 

Aveder mede gerekend, w^arcn dc doorbuigingen op den 25®̂ ®" Oc-

tober als volgt: 

met 111.5 ned. ])., 6.5 str. docnbuiging en telkens 5 n. p. bijvoegende 

// 136.5 // 10 // ; ontlast zijnde, hernam de 

staaf hare oorspronkelijke gedaante. Wederom belast waren de door-

buigingen als volgt: 

met 141.5 ]ied. j)ond, 13 streep doorbuiging. 

146.5 n 14.5 /' /' ^ 

'' 151.5 // 15.5 // // 

iVa het wegnemen der belasting bleef er 1 streep doorbuiging. Daarna 

vond me?i met 151).5 ned. jjond, 

161.5 // 16.5 streep doorbniging; na het 

w^cgnonen der belasting bleef cr 1 stree]) doorbu ig ing .Dc proef 
vervolgende vond men : 

I ! AT, 

met 166.5 ned. pond, 

// 171.5 

176.5 '' ' 

// 181.5 18 streep doorbuiging. 

Na een uur belasting werd dc doorbuiging 19 strcej) en k lom, 

met 18(;.5 necl. poud ( 20.5 streep. 
// 191.5 // ( ^ 

Na het wegnemen der belasting bleef er 1.5 streep doorbuiging. 
Daarna vojid men: 

met lil().5 iiecl. ])oiul, 21 streej) doorbuiging. 

// 201.5 22 ff 

// 201 ).5 23 f' " 

ff 211.5 24 ff ff 

2]().5 25 ff f! 

tf 221.5 // 2(i ff ff 

/ / 22G.5 " bijna 27 ff ff 

/ ' 231.5 // 

t/ 23(i.5 28 ff 

f' 241.5 / / 

/ / 246.5 f Na het wegnemen der belasting 

3.5 stveej) doorbuiging. Hierna vond men weder, 

met 251.5 ncd. pond, 
n 25(i.5 29 streep doorbuiging. 

201.5 ff 

n 2(U>.5 n 

/ / 271.5 n 

/ ' 2 7 (>.5 ff 

2.S1.5 ff 

Bij deze laatste belastingen zijn geoic doorbuigingeii meer ge-

meten, omdat zulks te gevaarlijk scheen. Na het wegnemen der 

belasting bleef er 3.5 streep doorbuiging. Dc proef is toen bij ge-

brek aan tijd gestaakt. De staaf was in het midden hoog 2.7 cïi 

breed 2.8 ned. duim. 

Proeven ie /AOOIIO in 1853. 

1. Uit het ijzer, waaruit dc klcpi)en dcr stuw bij Ane zijn ge-

goten, zijn ook vervaardigd 4 ])rocfstaven van denzelfdeu vorm, 

als door l lodgkinson op bl. 380 is opgegeven. In het bestek 

was bejiaald, dat deze staven mogten breken, bij ecnc belasting 

van 500 of 160 ncd. jiond, naarmate de ilens onder of boven lag. 

a. Kerstc })rocfsiaaf: 



1 u 

Lengte der staat' ^'-'Mö. 

Afstand der steunpunten 2 el. 

Belasting in liet midden door het vrij liggend gedeelte 8.5 

ned, pond. 

J)e Hens oinler liggende waren de doorbuigingen den Maart: 

niet 108.5 ned. pond, 12 streep doorbuiging. 

- 128.5 14 

158.5 // 18 

// 188.5 21 

Ontlast zijnde herstelde zich de staaf, en is toen beproefd met 

210 4- 17 = : 227 ned. pond gelijkelijk verdeeld, en boog daarbij 

door 14 streep, zonder blijvende doorbuiging. Op nieuw belast 

in het midden vond men: 

met 208.5 ned. pond, 25.5 streep doorbuiging. 
~ 18.5 // 37.5 //• en blijvende doorbuig. 2.5 streep. 

1 

// 358.5 // 41.5 // tf 4.5 

Daarna is diezelfde staaf het onderst boven ge legd en vond men: 

met 108.5 ned. pond, 15 streej) doorbuiging. 

138.5 // 21 

'// 148.5 24 

n 158.5 

f' 1G8.5 '' brak de staaf in het midden. 

1: 2 
i . Tweede proefstaat. 

Lengte der staaf 2^.15. 

Afstand der steunpunten 2 cl. 

Gewigt van het vrij liggend gedeelte 18 ned. pond, gelijk 

staande met 9 ned. pond in het midden. Deze mede geteld 

waren de doorbuigingen op den Apri l : 

met 101) ned. pond, 12 streep doorbuiging. 

30 

42 

52 

00 // en blijvende doorbuiging 12 str. 

72 
brak de staaf 0^''.08 uit het midden , alwaar 

30U 

351) 

401) 

451) 

509 

n 

// 

/ / 

/ / 

eene kleine fout in de Hens was. 

c. Derde ])ro(;fstajif. 
J: 2 

/ / 

m 

Ijcngte der staaf 
Afstand der steunpunten 2 el. 
Gewigt van het vrij liggend gedeelte 18 ned. pond, g 

staande met eene belasting van 9 ned. pond in het midden ; 
mede gerekend waren de doorbuigingen oj) den Apri l : 

met 89 ned. pond, 7 streep, blijvende 1 streep. 
bijna 9 
ruim 9 

11 
ruim 13 

14.5 

deze 

/ / 

tf 

tf 

n 

tf 

tf 

/ / 

tt 

99 
109 
119 
129 
139 
149 
159 
1G9 
179 
189 
199 
209 
219 
229 
234 
239 
244 
249 
254 

tt 

tt 

ff 

tt 

tf 

tt 
tf 

tt 

tf 3 ff 

ff 

10 
1('>.5 
18 
20 
21 
22 
23 

24 
26 

27 

28 
29 
30 

gebroken 2 duim uit het midden. 

m. 

ff 

1: 2 

Vierde proefstaaf. 
si. 

Len2;te , afstand , enz. 

De doorbuigingen ware 
met 89 ned. pond, 

ft 109 ff 

ff 129 tf 

// 149 ff 

f! lf)9 ft 

ff 189 tf 

ff 209 tf 

t' 229 // 

ff 249 tf 

ff 314 tf 

t' 31)4 tf 

ft 414 tf 

5 streep. 

9 

11 

14 

15 

17 

19 

21 

24 

29 

34 

40 

ff 

blijvende 0.5 streep^ 

t* 

tf 3 



I i7 
luet •IG l nccl. puiul , 

514 

5(i4 

5Si) 

014 

45 St ice p. 

51 

55 

f;5 

tf 

ff 

ft 

blijvciule V) strcc]). 

gebroken iu het midden. 

I I . Beproeving der kleppen zelve op den iMei. 

De kleppen tot de stuw van Ane bestaan uit gegoten j)lateu 

van hoogte, (>'.35 breedte en iets minder dan dikte. 

Daarover zijn in de strekking der lengte twee opstaande banden 

gegoten, die in het midden der hoogte ongeveer ()«^055 boven 

dc kleppen uitsteken. Deze banden worden naar het ondereinde der 

kleppen breedcr en zijn ter hoogte van de boutgaten verdikt, zijnde 

buitcji die verdikkingen de dikte dier banden 2 a (H.()13. Èene 

dezer kleppen is gebrokoi , de plaat onder l iggende, de tweede d(>. 

plaat boven liggende. Het gewigt van elke klep is ongeveer 75 ned. 

pond , dat geacht kan worden in het midden eene belasting 

te geven van oO tot 35 ned. pond. Zonder deze mede tc tellen 

waren de belastingeii en doorbuigingen als volgt: bij D'^.44 af-

stand der steunpunten, dc plaat boven l iggeiuler brak dc klep bij 

1 784 ned. pojid in liet midden; de breuk liep schuin over het 

middeii der plaat, terwijl een klein driehoekig stuk afzonderlijk 

w n̂s uitgebroken. Dc tweede klep, de plaat o'ndcr l iggende, be-

last met 

3 53(5 ned. pond, boog door 17 streep. 

4 254 // // // 22 tf blijvende doorb. 5 streep. 

// brak dc klep, waarbij uit den bovenkant van 

een der baTulcn een stuk ijzer van onderstaanden vorm brak. 

Doorsnede over het midden der klep. 

t ^Ji'j 

irita'cbrokcu stuk. 

{(! . Proeven met staven uit de kloostcrijzers der stuw van Ane 

r]cne proefstaaf had 

nevenstaanden vorm. 

A 

/ifcfiA'. 

De brccde onderllens werd aan de einden smaller en had aldaar 

slechts de halve breedte; de kleine bovenüens had overal dezelfde 

afmetingen. Ten gevolge van eene uithol l ing in het ijzer der on-

derllens, behield deze in het midden slechts 0'''M13 breedte. De 

staaf was 2 ' 'M5 lang, de afstand der steunpunten 2 el , het ge-

wn'gt van het vrijliggende gedeelte ongeveer 20 ned. i)ond , gelijk 

staande met eene belasting in het midden van 10 ned. pond. 

Deze medegerekend waren de doorbuigingen, bij eene belasting 

in het midden, op den Me i : 

blijvende doorbuiging 1 streep. 

van 1 7 0 jied. pond, 11 streep. 
ff 2 1 0 / / 14 y 

tf 2t)0 / / li) ft 

ft 3 1 0 ff 2 2 tf 

tf 3 ß 0 ff 2G 
rr 4 1 0 tf 3 0 tf 

tf 4()0 ff 35 tf 

tj 5 1 0 ft 4 0 ft 

ft 5()0 ft 4 5 ff 

ft G l O ff 51 ff 

ff Gt;o ff 58. 5 

ff 1.5 u. 2 streep. 

bij dit gewdgt is de staaf gebroken, 

nadat het er cenigen tijd had aangehangen, daarna was afge-

nomen en toen weder was aangebragt. Een klein stuk ijzer van 

onderstaanden vorm was aan de bovenzijde losgeraakt, zoodat het 

met de hand kon worden uita'cuomen. 

l V. Proeven )net ijzer uit de 

slagstijlen der sluis naast de 

1 laandrik-stuw. 

De twee proefstaven hadden 

nevenstaanden vorm. 

Do boventlcnzen aan de ein-

den breed (K'.033. 

De onderlleuzen (>'.058. 

^ /O ;> 

Lengte der staven afstand der steunpunten 3 el; gewigt 

van het vrijliggciul gedeelte 54 ned. pond, gelijkstaande met eene 

belasting van 27 ned. pond in het midden. Deze medegerekend 

waren de doorbnigingen, die gcmcteJi werden langs een ingeslagen 

paaltje, op den ()ctol)cr, als volgt: 



! 18 

bij' 107 

// 127 

ned. pond 
tt 

\ 

^ 3 streep. 

// 227 ft 4 

// 327 ff 6 

// 427 tf 10.5 « 

527 ff 13 

O G5^ ff 1G 

f' 777 tt 19 
// 902 tt 24 

// 1027 tf de staaf omgeslagen 
druk des hefbooms: ; na lierstclling waren 

met 572 ned.' pond 10.5 streep. 

- 822 tt 15 

- 977 tf 17 

Deze (loorl)uigingen met de vroegere vergelijkende, bemerkt men 

dat er na de eerste ontlasting eene blijvende doorbuigiiig was 

overgebleven. I^ij de tweede ontlasting bleef er wederom 2.25 streep 

door buiging. 

bij 
ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

572 ned. pond 13 streep. 

977 // 21 

1077 // 23.5 

1177 26.5 

1227 28 // Daarna is de staaf ontlast en den 

volgenden dag de proef met een' zwaarderen hefboom voortgezet-, 

men vond toen: 

bij 707 ned. pond, 

// 907 

24 streep. 

30 
V 

ff 

n 

ff 

ff 

ff 35 

40.5 

is de staaf in het midden gebroken, 

eenigzins 

1157 

1392 

1492 

1592 

KM 2 

1852 

20d7 

Ten gevolge van den eenigzins scheven druk in het begin 

dezer ])roef, en het omslaan der staaf, is op deze uitkomst Jiiet 

te vertrouwen. 

De tweede proefstaaf vau gelijken vorm, maar liggende met do 

kleine Hens onder, werd beproefd met denzelfden lief boom, die 

in het laalste gedeelte der vorige proef gebezigd was, toen echter 

met een hefboomsarni van 10 tot 1, en nu met een hefboomsarm 

van 5 tot 1. De vergelijking van de uitkomsten dezer twee jiroef-

staven geeft dan ook eene minder goede overeensteunning dan de 

vroeger verkregcjie, en gaf op den October de volgende 

door buigingen : 

n)ei 
ff 

iKul. pond. 7 streep. oh i 

492 

(')17 - 11 

734 - 12.5 -

831 1() // de staaf is toen ontlast 
Nadat zij weder belast was waren de doorbuigingen: 

met 3()7 ned pond, 7 streep. 

492 

1)17 

941 

1 040 

1121 
1171 

- 1 221 

doorsnede was aldus: 

/ / 

9.5 

12 
15.5 

18 
20.5 

23.5 

gebroken, uit het midden , alwaar de 

ft 

tt 

De proeven genomen met 22 stuks kloosterijzers voor de stuwen 

en sluizen bij Ane , l laandr ik , de sluizen tusschen de Hegge en 

Almelo e]i die te Deventer, lang van 4 tot ruim 10 el, laten wij 

achterwege als minder belangrijk. 

Iloewol, zoo als reeds gezegd is, deze jn'oeven met te gebrekkige 

hulpmiddelen zijn genomen eu te veel in haast moesten geschieden 

om daaraan eenige wetenschappelijke waarde toe te kennen, zoo 

zijn toch, bij den enkelen T vorm, veelal de doorbuigingen zoo 

aanzienlijk minder geweest bij de l igging met de ilens onder, 

dat men geneigd zou zijn de stelling van Morin als niet geheel 

ju ist te beschouwen. Naarmate echter ook eciie tlois aan de andere 

zijde wordt aangebragt en die tle?is grooter wordt, verminderen de 

11 



vei'schilleii. Hij cle laatste proefstaveii, waar de breedte der groote 

Hens tot die der kleine stond als 21 tot 10 , waren de doorbui-

gingen vrij geli jk, en soms zelfs in het nadeel vau de ligging-

met de groote Heus onder; toch was het brekende gewigt in dc 

eene ri^'tiiii»* veel i>'rooter dan in de andere. 0 0 O 
Om dit belangrijk vraagstuk vau den voordceligsten vorm der 

ijzeren balken tot meerdere klaarheid te brengen, heeft het lid 

n . Bosscha, te Deventer, een toestel doen vervaardigen, waarbij 

de doorbuigingen tot in tiende deelen vau strepen, en onafhan-

kelijk van het imlrukken der steunpunten, kunnen gemeten woorden. 

Proefstaven van den dubbelen T vorm, met flenzen van verschil-

lende grootte cn 2 aan 2 nit hetzelfde ijzer gegoten, zullen aldaar 

beproefd worden, cn wel gedureiule langen t i jd , en telkens met 

eene ontlasting vau verscheidene uren of dagen. De meerdere of 

mindere doorbuiging zal moeten leeren, of Morin dan w êl Uodg-

kinson gelijk heeft. IMuuen eenige maanden zal het lid I I . ]>ossclia 

zijne bevindingen waarschijnlijk aan het instituut kunnen mede-

declen. I n afwachting van hetgeen deze proeven zullen leeren is men 

geneigd de volgende aanmerkingen op ]\[orins redenering tc makcii. 

Veronderstel dat naauwkeurige j)roeven aautoonen dc juistheid 

van zijne bewering: dat binnen de grenzen der veerkracht dc 

})laatsing der groote (leus onder of hoven eene onverschillige zaak 

is, en dat derhalve llodgkinsons veronderstelling onjuist is, dat 

er namelijk zulk ecu grens van veerkracht niet bestaat, en eigen-

lijk elke belasting, hoe klein ook, eene blijvende doorbuiging ver-

oorzaakt; dan blijft het toch te veikiezen om de balken naar het 

stelsel van den laatstgenoemden met de groote Hens onder tc 

plaatsen. Tmmers wordt iu dien stand het brekend gewigt veel 

grooter, eu bij ecuige overschrijding der grenzen van veerkracht 

zal in het eene geval een brugligger, bij voorbeeld, eene aanzienlijke 

lilijveude doorbuigiug na de ontlasting behouden, terwMjl die zelfth? 

brugligger iu het andere geval breken zal. Om die reden schij?il 

het verkieslijk den door llodgkijison aangeraden vorm te blijven 

volgen, en aau de ouderlieus ongeveer G maal den inhoud der 

bovetillens te geven, omdat gegoten ijzer ongeveer 6 maal sterker 

is tegen indrukking dan tegen uitrekking. 

Vergelijkt men de uitkomsten der proeven te Deventer cu 

Zw^olle met die van l lodgkinsou eu Fairbairn, medegedeeld in het 

reeds aangehaalde werk, dan komt men tot het volgemle resultaat. 

llodgkinso!\ vond voor het brekende gewigt in het midden, 

van 50 staven uit verschillend ijzer, allen lang tusschen de steun-

punten 4 % eng. voet, en zwaar 1 vierk. eng. duim, 500 tot 387 

eng. pond of 2t)S tot 153 ned. pond. Op eene andere plaats wordt 

4 18 eng. pond ~ 203 ned. pond als het gemiddeld brekend ge-

wigt dezer staven aangenomen. 

De proefstaaf 111 te Deventer o)) dezelfde afmetingen reducc • 

151 

rende, vindt men daarvoor ecu gewigt van 215 ned. poiul bij 1 

eng. duim vierk., waarbij de staaf nog niet gebroken is, eu nog 

weinig blijvende doorbuigiug jiad. Deze uitkomst is dus zeer 

voldoende. 

De proefstaaf 11 van 2 eng. duim vierk. brak bij 1 077.5 ned. 

pond, hetwelk tot 1 eng. duim vierk, licrleid zou geven 247 

ned. pond. 

De proefstaaf van 2 op 4 eng. duim brak bij 1 770 ned. pond 

bij een afstand der steunpunten van G eng. voet. Dc belasting 

herleidende tot 1 eng. duim vierk. eii eng. voet afstand, vindt 

men 147.5 ned. pond. 

l^ij de laatste staven wordt dus wederom de stelling bevestigd: 

dat ten gevolge van dc meerdere sterkte der buiteukorst, vergeleken 

met die der biiijiendeelen van het ijzer, dunne staven l)(;lrekkelijk 

sterker zijn dan dikke. 

I n het bekende rapport der parlements-commissie van 1848, 

vindt men het brekend gewigt van staven vaji 2 eng. duim vierk. 

bij 9 eng. voet sj)anning opgegeven als 1 007 tot 1 504 eng. i)ond, 

en gemiddeld 1 338 eng. pond of respectieveli jk 408 tot 723.5 ned. 

pond en gemiddeld G07.5 ned. pond. Di t zou geven, voor staven 

van 2 eng. duim vierk. bij ejig. voet sj)anning OOtHot 1 447 , 

gemiddeld 1 215. Het brekend gewigt vau 1 077.5 ned. pond, tc 

Deventer gevondoi, overtrclt deze getallen aanmerkelijk. 

De staaf van 2 op 4 eng. duim bij (3 eng. voet spanning zou, 

naar de engelsche 2)rocven, hebben mogen breken bij 1 404 tot 

2 170.5 of gemiddeld 1 822.5. 

Het brekende gewigt van 1770 ned, pond was dus geheel 

voldoende. 

De door l lodgkinsou beju'oefde staven vau enkelen T vorm, 

gelijk aan die welke hiervorcu het eerste vermeld ziju , gaven de 

vol^'ciidc uitkomsten : 

mmmmMmm 
De staven hadden neven-

staan den vorm. 

Lengte der staven 2«M35 

Afstand der steunpunten 1'^'.083 

/z. (> 

i : 2 

Met de lieus boven vond hij : 

bij 102 ned. poml, 15.5 stieep doorbuig, cn 1.45 str. blijv. doorb. 

127 // 20.3 // // 2.32 // // // 

// 152 // 25.75 // // 3.3 n „ n 

" D>5 // is de staaf gebroken. Grootste gemetcne door-

buiging 27.0 stree]). 

Met de Hens onder M'arcn dc uitkomsleii als volici • 
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bij 102 ned. pond, 14.5 streep doorbui g. 1.45 str. blijv. doorb. 
tt 152 / ' 22.4 tt tt 2.5 ff ff ff 

/ / 202 / / tt tt 3.9 tf ff tt 

tt 252 t! 39.(5 / / tt 5.9 tt tt t/ 

tß 302 // 49.1) ff / / 8.25 tt ff ff 

tt 352 tf ßO.3 n tf 12.25 ff ff ff 

/ / 402 / / tt 18.05 ff ff ff 

tt 452 // 103.5 tt tt 2G. ff tt tf 

/ / 477 ft t! / / ff tt ff 

/ / 502 / / gebroken. Orootste door buiging 127 streej). 

Verhouding der brekende gewigten 11)5:502 — 1 : 3 . 0 4 

Wanneer wij voor deze staven toepassen llodgkinson^s praktiselie 

formule ^V n r w a a r i n 

\V het brekend gewigt in het midden, 

c een coëlllcient uit de proeven bepaald, 

a de doorsnede der Hens, 

(l de totale lioogte en 

l de afstand der steun])\niten , dan moet, voor de in Zwolle be-

proefde staven, het brekend gewigt eenigzins gereduceerd worden, 

en wel in de regte reden van a en d en in de omgekeerde van l. 

Alen vindt dan voor de brekende gewigten, de groote tleus boven 

l iggende, 177 en 209 ned. pond en met de ilens onder liggende 

458 en 52i> ned. pond, waarbij valt op te nmrken, dat de eerst 

beproefde staaf met dc Hens boven (177 ned. pond) vooraf was 

verzwakt door de vrij sterke belasting in de omgekeerde .stelling, 

en dat de eerst gebroken staaf met de Hens onder (458 ned, pond) 

eene kleine fout op de breuk vertoonde. 

Zwolle, danuarij 1855. 

T. J . STIELTJES. 

W W . 

Ministerie van Oorlog. 

Bureau der genie. 

N«. 43 B. 

— 'sGravenhagc, den Februarij 1855. 

Ik heb de eer, aan u te zenden het //verslag van j)roeven ge-

/Mu>n\en te I lonswi jk , in de jaren 1H53 - 1 O 1 tt , ouder de, 1 cid niu," 

i 

van den kolonel i\igeuieur l)(ilprut, /^lot bepaling van het ver-

A'mogen van overlaten 

In het verslag is vermeld wat den ministers van bimienlandsche 

zaken eu oorlogs aanleiding gaf, die proeven te doen nemen. 

l i c t zou mij aangenaam wezen, als gij m i j n e heeren nmgt goed-

vinden het verslag t̂ c doen drukken onder de verhandelingen van 

het instituut. 

I k verzoek u , de hierbij gevoegde stukken terug te zenden, 

wanneer door u het noodige gebruik er van zal zijn gemaakt. 

De minimier van ooi'log, 

B«". F\)iis'R\K VA \ DA M BKNOY. 

;\au (leii UiUid van l»c.snuir 
van liet I^oiihiklijk luslitinit 
\-a!i Injj'Cni(Mil's. 

V -

liittreksel van het /^Handbuch der Wasserbaukunst von 

dv. Cü. I lagen, geheimem Ober-Iiaurath uiul Mitgl ied der 

Academie der Wissenschaften in Be r l i n .Kön i g sbe rg in 

Prensscn bei den (iebrildern Borutriiger. 1852. Zweiter 

Theil. Dritter Band. Seite 80. 

Zuweilen werden die Wendenischen auch ohne Anwendung be-

hauencr Steine nur aus hart gabrannten Ziegeln au 1 j^el iih 11. Bei 

p(le'>'t mau in diesem Falle Kormsteinc zu vcrweiulen, damit die 

besonders feste OberHii.che, die Brai^dkruste, nicht abpschlagen 

werden darf, und nicht der innere weichere 41ieil des Steines den 

Schluss bilde. Ein Ausschleifen der Wendenischc, nachdem die 

Mauerarbeit vollendet is t , ist dabei aber doch immer nothwcndig. 

In Holland wird auch zuweilen die Vv^crkstein-Einfassung unter-

lassen, und man mauert alsdann die Wendeuischcn in eigeutliiim-

licher \Vcisc aus besonders harten Klinkern auf. I k i der Ikissin-

Schleusc vor Anisterdam geschah dieses. Nachdem der hr)lzerne 

Schlcusenboden fertig war,^stellte u\an sogleich, also vor der Auf-

führuu^r der Mauern, die Thore auf, lehnte sie scharf gegen die 

S(lda^'-?chwel1en uiul erhielt sie in i h r e r Stellung durch eine Menge 
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iSireljüji uiitl Hiiiiiler, die von beiden Seiteu'dagegeii getrieben und 

o-einmelt waren. Jeder ein/ebie Klinker, der in die Klilche der 

\\ endenisehe t ia t , Avnrde alsdaini sorgt'iiltig so zugehauen und ge-

schliilen, dass er sieh genau an die Wendesilule des Thors anschloss, 

und dieselbe vollständig berührte. Auch die Mürtelt'uge erhielt dabei 

einen sehr scharfen Schlnss. Dieses Verfahren dürfte indessen wohl 

insofern bedenklich sein, als die l'hore bei dieser Aufstellung stark 

austrocknen nnd leicht sich verziehen können, so dass sie spiiter, 

wenn das Wasser eingelassen wird, eine etwas andre Form anneh-

men uiul nicht mein- schlicsscn. 

P>IJI X \\1. 

Koninkli jk InsliuiuL 

van Ingenieurs. 

N'\ 375. 

's (jravenlumx 15 Maart 1H55. 

Door een onzer medeleden is onze aandacht gevestigd op het-

geen voorkomt op bladzijde 80 van den derden band des tweeden 

deels van het hoogst belangrijk door u uitgegeven Haiuiboek der 

\\'aterb()uwdvunde. 

Bij dc beschrijvi)ig van de inrigting der shigstijlen van sluizen, 

vindt n)en aldaar aangevocrtl, dat die stijlen in Holland soms 

uit harde klinkers worden oj>genietscld en dat men zulks bij dc 

doksliiis voor Amsterdam zoude hebben gedaan. Men zoude daar, 

na dc voitooijing van den houten vloer, alzoo nog voor het op-

trekken der niurc]), de (leuren op hare plaats, sluitend tegen dc 

])nntsl ukken , gesteld cn door eene menigte \i\]\ schoren cn ban-

den in die stelling gehouden hebben. Daarop zoude elke klinker, 

die bestemd was om in het voorvlak van den slagstijl te komen, 

zorgvuldig beliaki cn geslepen zi jn, zoodat die iiaauwkeurig tegen 

dc achtcrhar der deur kwam tc sluiten. 

Naar on-* inzien wordt zeer teregt, door u, tegen deze handel-

wijs dc bi'dcnkinu' ijrcmaaki . dat dc deuren omler het werk sterk 

uitdro(igcn cn ligtclijk trckkcMi zullen, waardoor men gevaar loopi 

(lal zi j , na het inlaten vau hclwaier , een anderen vorm aannemen 

cn niet meer sluiten. 

\V}j n^ocicn Ixïluigi'u ui(ï( (c kunnen gissen op welke opgaaf 

j o:; 

deze beschrijving rust, daar de doksluizen te Amsterdam van 

zware slagstijleu in gehouwen steen voorzien z i jn , en deze bouw-

wijs ook Voclr alle ecnigzins belangrijke sluiswrrken in Nederland 

gevolgd wordt. 

Bij kleine sluizen, op binnenvaartoi van geringe afmetingen, 

zullen welligt hier of daar slagstijlen in klinkers worden aange-

trotfen, doch ook dan meenen^vij te kunnen verzekeren dat die 

niet tegen de achterharren der vooraf gestelde deuren zijn oj)-

gemetseld. 

Zeer stellig, zijn de deuren in dc Amstcrdamsche doksluizen 

niet ge])laaist, voor dc geheele voitooijing cn verharding vanher 

metselwerk (U'r muren. 

De gehouwen steen welke in Nederland voor al le groote water-

werken gebruikt wordt, is de kalksteen van dc Maas, of meer 

bijzmulcr van dc omstreken van Namen in België. Deze steen 

wordt bij m^s veelal Martlsteen, Namursche steen of Escozijnsclu^ 

steen genoenul. in de oostelijke provinciën gebruikt men ook wel 

den minder kostbaren doch ook minder duurzamen zandsteen van 

l^entheim en (Jildehaus. 

Wi j durven vertrouwen dat onze uu-.dedeeliug door u zal be-

schouwd worden als een blijk van ons verlangen om dc naauw-

keurigheid van uw veelgelezen Handboek te bevorderen. Daar wij 

vcrnu)cden, dat eene tweede uitgave van dat uitnuiutend werk 

weldra zal vereischt worden, meenden wij onze opmerking niei 

terug te mogen houden, opdat d a a r v a n door u het noodige gebruik 

zoude kunnen woorden gemaakt. . 

De Raad van bestuur, 

K. \\'. CONUAO, 

l^rcsiilent. 

S'rA N(J, 

Sci'vct;\ris. 

Aan 

den heer dr. ( i . Hagen, geheim oi)perbouwraad en 

lid der akademie van wetenschappen tc leerlijn. 
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lUJLA(iK XXX II. 

111: HSTI:I.L1N(J V vx .M irrsKI.wi: i{ K HI<:Ni>i-:N I>i:N WATi:nsv] lun:i. 

AAN DK WILLK.MSIA3TS. 

Bij hcvstclliiigcu uau metselwerk oiuloi water, schijnt men meer-

malcli, wanneer er geene gelegenheid tot afdamming bestond, of 

de/.c zeer moeijelijk viel, zijne toevlngt genomen te hebben tot 

iiet gebruik vau een bak of kist , die aan een kant open, met dezen 

kant' tegen dcu muur iu het water gehangen , belioorlijk bezwaard 

en ledig gepou)i)t werd. 

B>ij het bezigcu van dat hulpmiddel in het afgeloopcn jaar aan 

de \\Mllcmsluis, kwam mij nameUfk: eej^. liu ander t̂ n* ooren vau 

zoodanige op andere jilaatseu gevolgde .wijze vau handelen. 

(Icrufmeu tijd geleden moet zulks onder anderen aau eene der 

sluizen vau de Beemster geschied cu goed gelukt zijn. 

In l<So4 cn IS^T) heeft dc heer ingenieur -J. van Asperen be-

))roefd 5 met behulp vau een eikenhouten vooraan open bak. eeuc 

herstelling te doen omler water aau het middcupcnaut der koo})-

vaardersluiö te Nieuwediep. De bak was buitenwerks lang , 

breed l^'.oO, hoog V'U'50; de ribben waren zwaur 7 eu 10 

duim en het beschot 5 duim. Deze jnocf is mislukt; het gebrek 

bevond zich te diep cn het water tlroiig met tc veel kracht door 

de afronding eu bulten vau het metselwerk. Men heeft de her-

slelliiig gedaan bij drie buitengewone lage ebben. 

Aan d'c groote zeesluis te ]\I.uideu heeft men oj) gelijksoortige wijze 

met goed gevolg l)cncden den watcrsjjiegcl werkzaamheden verrigt. 

Men had sedert gcruimeu tijd ontwaard dat sommige riolen in dc 

pcunnten der sluis aan Ickkaadjc onderhevig waren. Aanvankelijk 

nu^eude ujcu dat tc moeten tocschrijvcii aau het niet behoorlijk 

sluitend ziju der sclmivcu, doch bij nader onderzoek bleek, dat de 

stccnen dorpels door het veelvuldig uedervalleu der scliuiveu zeer 

beschadigd waren, lu 1850 besloot het bcsluvn^ der sluis, dti 

meeste dezer riolen, n'icr ouderkauteu op beneden AP. 

geleu'en z i jn , tc doen digtmetselen. Dientengevolge moestoi er 

om ï e kunnen schutten schuiven iu de deuren aaugebragt en, ten 

eiiule deze in de kassen der sluis tc kunnen bei'gcu , in die kassen 

onder watcu' oj) ccnc diepte van bcuedeu AP. iubrekiugen 

gedaan worden. Mcji heeft hiertoe gebruik gcnuiakt vau een bak, 

ïioog l)reed l"^75 eu dic}) 1 el, vervaardigd vau grcencii 

ribben, zwaar 0^'U 2 bij 0' 'M2, aan drie zijden en den onderkant 

beklampt met dito hout, zwaar Langs de beide zijden der 

ribben, die tegen den muur kwamen, waren plankeu aaugebragt. 

die omstreeks voor de ril)ben uitstaken eu dus sjiouuingxai 

vormden. Deze wcrdou gevuld met mo?. De bak werd met gewigt 

l 

geballast, op zijne plaats gebragt, gestempeld cu ledig gepompt, met 

zoodanig goed gevolg, dat een metselaar zich er behoorlijk in kon 

bewegen eu de verlangde w'crkzaamhcden naar den eisch verrigten. 

Van de herstelling beneden den waterspiegel aan de Wi l lcmsluis , 

in Septeud)er 1854 gedaan, kan ik de volgei\de bijzonderheden 

mededeeleu. 

l ie t middenpenaut dezer sluis, die eene groote en eene kleine 

opening tot doorschutteu bezit, was, vooral aan de buiten- of 

IJ-zijde, gebrekkig geworden. 

Voor ongeveer twee j a a r had er eene herstelling aan plaats gehad, 

maar slechts voor het gedeelte van het penant, dat viel binnen 

den kistdam, waarmede de k l e i n e schutopening toen was afgedamd. 

Ongeveer de helft van het buitenfront en dc buitenkant binnen 

de groote opening, hadden slechts boven water eenige kleine her-

stellingen kunneii ondergaan, l l u n toestand was evenwel hierdoor 

uiet genoegzaam verbeterd en cisclite nadere voorziening. 

Het meest gebrekkige metselwerk bevond zich op de hoogte vau 

de dagelijkschc waterstanden cn strekte zich tot ongeveer 1 el 

daar beneden uit. 

De voornaamste herstelling diende alzoo beneden den water-

spiegel te gesclncdcn. Eene afdamming even als bij de kleine 

opening geschied was, kon bij de groote niet plaats hebben om 

dc groote scheepvaart in'et te belemmeren. Bij ile herstelling nu)cst 

zelfs weinig ruimte worden ingenomen, ten ciiule het wijd open-

gaan der groote deuren niet te verhinderen. 

Er werd dus besloten eenen bak te vervaardigen, zich uitstrek-

kende van nabij het midden van het buitenfront tot even iu de kas 

der deur, iu welken bak de buitenhoek van het penant, die het 

eerst voorziein'ng behoefde, kon worden hersteld. 

Ofschoon het buitenfront van het pemnit boven water cirkelvor-

mig is opgemetseld, heeft de bodem van den bak met een regten hoek 

het nniurwerk kunnen omsluiten, naardien het penant ter hoogte 

van O®'.00 onder dagelijksch hoog water (Ai\) oj) een regthoekigeu 

voet staat, die benedenwaarts tot een omgekeerd gewelf uitloo-

])ende den sluisbodem vormt. 

De bak, plaat 11, werd stevig zamengesteld uit een roos-

terwerk van dennen liggers, waarop stijlen stonden voor de 

wanden. Al dit hout had ecuc zwaarte van'0«M 5 bij Dodem 

en wanden werden gevormd uit iu elkander gei)locgde eu digtge-

breeuwdc 7 duims (leunen deden. D e z e werden stijf vastgespijkerd 

aau de stijloi en liggers. Tot versterking werden inwendig korbeelen 

aaugebragt en uitwendig ijzeren bamlen gespijkerd om den hoek, 

gevormd door wand cn bodem. 

Na de plaatsing werden er bovendien stcmi)els gezet tusschen 

hel bovcn<ïind der stijlen en het ujuurwork. Ten einde C(M\C waierdigtc 
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sluiting tegen liet muurwerk te verkrijgen, werd er langs de aanslui-

t ing een doorloopend zeer bol kussen gemaakt, zamengesteld uit mos, 

dat in groote hoeveelheid in eene groef van de rib gepakt en meteen 

reep zeildoek, die er overheen werd gcsi)ijkerd, stevig opgesloten werd. 

l iet geheel, oj) een vlot gereed gemaakt, werd naar de plaats 

van bestemming gevaren, daar te water gelaten en gesteld. 

Ten einde de bak aanvankelijk goed sluitend tegen het muur-

werk te driugeu, werden er een paar jullers achter den bak in 

den grond gewrikt, daarna met het boveneind stevig naar het 

muurwerk gesjord en zoo doende de bak aangekneld, die mede 

met touwen op den muur werd bevestigd. 

De bak werd voldoende geballast. 

Door tasting verkreeg men de zekerheid, dat er. eene goede 

aansluiting plaats vond, waarvoor men wegens de gebreken in het 

metselwerk bevreesd was. 

Niettegenstaande de genomen voorzorgen waren de eerste pogin-

gen om den bak ledig tc pompen vruchteloos. 

Men won weinig of niets. Alles werd toen nogmaals met zorg 

nagezien en in de mcening, dat eene aanvankelijk krachtige uit-

pomping eene sterke aanpersing van het buitenwater tegen den 

bak en daardoor eene digtere sluiting zou veroorzaken, werden er 

10 Tl 12 man aan 4 pompen gezet. Bij de eerste slagen daalde 

het water spoedig O'̂ UT) in den bak, maar lager stand was niet te 

verkrijgen. De plaatsen van instrooming kon men niet bespeuren; 

echter onderstelde men, dat het w^ater door gebrekkige plaatsen 

vau het metselwerk nabij de aansluiting vnn den bak naar binnen 

drong-, bepaaldelijk werd het moge l i j k geacht, dat zulks plaats vond 

door een riool, hetwelk midden door het p enan t liep. Dit riool had 

voorheen behoord bij de waaijerdeuren, die zich in het binnencinde 

der kleine opening bevonden. De waaijerdeuren waren weggeruimd 

en het riool was door eene schuif gesloten. 

De opening van het riool, die zich naast den bak en vrij diep 

onder water bevond, werd omringd met digt aaneen geheide dam-

planken, waarbinnen grond gest(»rt cn aangestampt werd, tot dal 

deze vermeende oorzaak van doorkwelling als opgeheven kon ge-

acht worden. 

Nieuwe met kracht van manschap])en aangewende pogingen tot 

lediging van den bak gaven wel een beteren uitslag, maar het 

bleek, dat de herstelling niet anders dan onder een zeer krachtig 

eu o nophoude l i j k pompen zou kunnen geschieden. Daar er geene 

sporen van de 'i)laa<s der doorkwelliug ontdekt en dus geene verdere 

hulpmiddelen aangebragt kondei^ worden, werd tot het laatste besloten. 

O]) den cn oiy '̂̂ '' September 1854 werd op die 

wijze de herstelling gedaan en daarbij ter lengte van 4''^25, ter 

gemiddelde dikte van steen cn tot de diei)tc van 1 el beneden 

\r., het (uule metselwerk niti^idu'okcn en het nieuwe van klin-
* / v^ 
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kers in sterke specie ingemetseld. Door 3 metselaars met 50 sjouwer-

lieden had dit plaats. Van deze laatstcn waren 42 bezig om zonder 

ophouden water uit tc ])ompen, de 8 overige moesten kalk berei-

den cn aanbrengen, steen aandragen en uitgebroken puin wegvoeren. 

Van 's morgens O uur tot s'avonds half 7 was men bezig, met twee 

rusttijden per dag, ieder van een uur. 

Bij het uitbreken van het muurwerk op dc diepte van 1 el be-

neden AD. eu hooger, k w a m het buitenwater binnen door den muur 

dringen. Inwendig was de muur wel volgewerkt maar de specie was 

niet geheel verhard. D c i n w e n d i g gebezigde zachte steensoort scheei^ 

het water te hebben doorgelaten overal wiiur door gebreken in dc har-

dere buitenomkleeding daartoe gelegenheid bestond. 

Op den 'dag, den September, trachtte men hoek A van 

het omgekeerde gewelf te herstellen, waartoe de hardsteeuen hoek-

steen, die vooroverhing, regtgesteld moest worden, nadat alvorens 

de ondeiliggcndc cn losgeraakte steenlagen waren voorzien. 

Hiertoe moest de bak tot 1^'L50 onder AD. worden ledig ge-

pompt. Door vermeerdering van het getal sjouwerlieden met 20 , 

zoodat door 02 man met inspanning gepompt werd, is dit wevk 

met grooten sj)ocd in oen uur tijds kunnen geschieden. Langer 

kon het water in den bak niet op de diepte van onder 

AP. worden gehouden, want dc toevoer van water was zoo sterk, 

dat het met pompen door de manschappen niet meer te over-

winnen was. 

Ook was dc eb slechts tot O'^MO beneden AP. afgcloopen en 

had de verwachte verligting niet gegeven. 

Op den October, toen men kon onderstellen, dat het nieuwe 

metselwerk versteend was, werd het muurwerk van het middei^pcnant 

boven oj) de sluis nabij het buitenfront oi^engebroken , ten einde 

het bovengenoemde riool tc kunnen bezigtigen. 

Er bestond namelijk vrees, dat dit riool niet waterdigt was en 

dat daaraan eene bij zekeren hoogen vloed waargenomen doorsij-

peling binnen in de sluiskolk toe te schrijven was. 

Bij de ontblooting bleek echter, dat de vrees ongegrond was 

geweest. l iet riool had geen gebrek. Daarentegen werden er 

twee scheuren zi^'tbaar, eene in het buitenfront en eene in devi 

regtstandmuur van de groote sluisopcning. P>ij eenigzins hoogen 

staiul vau het water boven AP . kon het vrijelijk door deze scheuren 

naar binnen dringen. Hieraan was dus waarschijnlijk de bespeurde 

lekkaailje toe te schrijven. Op dat oogcnblik evenwel, ofschooii 

meu de ontgraving tot' op de diepte van 33 of tot PL33 bene-

dcTi AP. had gedaan, was er nergens eenige oppersing van w^ater 

te bespeuren. 

Ten einde voor het vervolg doordringen van water tc voorkomen 

is er achter beide scheuren, tusschen dc regtstandmuren van de 

groote. en kleine sluisopcning, een muur gemetseld, zwaar 2Vä steen. 
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van klinkers in sterke specie, ing-ekast in genocnnle regtstanci-

muren, l iet slechte gedeelte bevindt zich nn builen dezen muur , 

die het water keert, dat op nieuw door de scheuren mogt binnen 

dringen. 

\W] den hoogen vloed van den Januarij 11, waarbij het water aan 

deze öluis f)p boven AP . (slechts O^UO beneden den vloed 

van 1825) is waargenomen, bewees deze muur reeds zijne dienst. 

Het water, dat door genoemde scheuren was binnen gedrongen, 

werd door hem gekeperd. Kr achter werd zell's bi/) eenige ingraving 

op dat oogenblik geen water g(;zicn. 

Kenige doorsijpeling had in* echter toen weder uit het midden-

penant bimmn de sluis plaats, vernioedelijk door den nog gebrek-

kigen bnilenregtstandsmnnr in dc kas der groote sluisopening. 

l iet gevorderde saisoen maakte verdere n^ctse!werken onraadzaam. 

In dit jaar zal echter het l)uitenmet.sclwerk verder worden her-

steld. Voor het gedeelte, dat daarbij onder water moet hersteUl 

woorden, zal men weder van ecu bak gebruik maken, op dczclTdc 

wijze zamengesteld ; doch daar hij bij regtdoorloopende muren moet 

dienen zal de aansluiting gemakkelijker wezen. Üe o m v a n g zal ook 

kleiner kunnen zi jn , zoodat men zich daarbij minder tegenspoed 

mair voorstellen. 

)laarl(Mn lo Januarij i855. 

\.VN DlllSKN, 

J.. K. In^r. I. 

V E U G A D K U I N G 

VAN UKT K0N[.\KMJK: INSTITUUT VA.V rNOENIEUKS, GEHOUUEN 

l\ UVVV LOKAAL VAX 1)10 Kü NI XK f.I JK E AKADE.MTE TE DELFT, 

OP URXA.SDAO ÜEX APRIL 1 8 5 5 . 

1. Tegenwoordig: i\ W . Conrad, president; Storm Buys ing , 

Staring, Greve, Steuerwald, Oelprat en Camp, leden van den raad ; 

dc ledT î : |]akker Korll', W . R A. l)eijcrinck, iMeckrode, Cohen 

Stuart , J. \V. II. (^:>urad, van Diesen, Lobatto, vau der ATcij, 

Michaidis, Overduyn, Ueuvekamp, l ioest, V. Scholten, van Was-

scnaer Catwijck enWcnckcbach , benevens dc buitengewone leden: 

F. J . van den Uerg, C. J . d .̂ P,ruyn Kops, Evers, A. S imons, 

vau der cn AVoUcrbeek. 

2. De notulen der vorige vergadering, van den Eebruarij 

1855 , wwdcu gelezen cn goedgekeurd. 

3. De volgende geschcnkcn zijn ontvangen: 

a. Van den miin'ster van ooidog: 

1. Lijst va?? bock werken, broc/ntrcs enz,, welke in de laatste zes 

maanden van 1854 , in de bibliolheek van het departement van 

oorlog zijn opigenon.mn. 

2. lUad Ulrcc/d 31 , van de (ojiographischc en militaire 

kaart des ri jks, op de schaal van 1:5()0()0 , vergezeld van ccn' 

titel en dekblad dier kaart. 

b. Yan den miui.^ter van binnenlandsehe zaken: 

1. Report (jf tUe Srrrrtar// of trar, coinhinnicatintj copies of all 

reports of the enjjincers and o/fwr persoiis, anjdojjed to tnake explo-

ratiuns and svrrr/js to ascartain tke inost practieabh' and eeovoniical 

rovte fur a raiiroad froni the Mississippi rir^ r io the Pacijic Ocean , 

that haee been n'ceioed at the departn^rnt, 

2. Leltrr of J , (\ Fri/nont to the edïturs of the XatlonaJ. hiteU 

llnrncrr, conhnun ivatiiUf smne {jencrat re-^vUs of* a recent rein ter 
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expedition across the liocky Mountains^ for the survey of a route 
for a railroad to the Pacijic. 

^ 3. Report fro7n the Co77i7nittee on Public Lands, on the Memo-
rial of Robert Mills, proposinrj a plan for a railroad and tele-
grafie communication with the Pacific Ocean, 

4, Kaartje der nederlandsche telegraallijnen, door het departe-
ment van binnenlandsche zaken uitgegeven. 

c. Van de Koninkl i jke akademie van wetenschappen : 

Verslagen en mededeelingen der akademie, derde deel, eerste stuk. 

d. Van de maatscliajjpij ter bevordering der bouwkunst: 

yifbeelding van het prijsonlvjerp voor een slagthuis. 

e. Van de verceniging voor volksvlijt: 

J)c Volksvlijt voor 1855, n'̂ . 1 en 2. 

/'. Van het amsterdamsch departement der nederlandsche maat-
schappij ter bevordering van nijverheid: 

Tijdschrift ter bevordering van nijverheid, reeks, deel TI], 
stuk. 

(). Van het lid F. AV. Courad: 

1. r erslag 07ntrent de gehhniddelen van de hollandsche ijzeren 

spoonoeg7naatschappij, over hot e^'ploitatiejaar 1854. 

2. Verslag omtrent den ijzeren spioorweq, 1854. 

h. Van het lid W . F. (I. L. van llooil': 

Handleiding voor het verwen met zinkwit. 

i. A'̂ an het lid Mcrkes van Gendt: 

Mem.orial de Ligenieros. AiTo dc 1853. ï o m o A^IIL 
k. Van het lid llijsterborgh : 

IModcl eener traliebrug met halve ophaalbrug, in der tijd voor 

den ovcrtogt van het (^ude jMaasjc, aan het Keizersveer, ontwori)en. 

/. Van het lid T. 4. Stieltjes: 

De overijsselsche loaterwegen uit een nederiandseh oogjmnt be-

schouwd. 

ni. A^an den h.cer G. A. A^cnema: 

Verhandeling over het dalen van de noordelijke kuststreken van 
ons land. 
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4. De raad heeft thans ecnc uitnoodiging ontvangen, tot me-

dewerking om ecnc lijst der wetcuschajipclijkc eu praktische woor-

den, iu dc waterbouwkunde en den waterstaat gebruikelijk, zamen 

to stellen, ten behoeve van het aanstaande 'nederiandseh woor-

denboek (Bijlage X X X i n ) . 

De raad heeft gemeend eene commissie te moeten benoemen, 

om zich met den heer voorzitter der redactie van het woordenboek 

te beraden en dc middelen te overwegen waardoor dc medewerking 

van het Inst i tuut zal kunnen worden verzekerd. Van deze coin-

niissic wordt eerlang een voorstel ingewacht, hetwelk dan , met 

de vereischte uitnoodiging, aau de leden zal worden mede^-edeeld. 

5. Het raadslid Delprat brengt verslag uit nopens eenige proeven 

met javaansclic houtsoorten , aau den constructicwinkel dcr artil-

lerie te Soerabaia genomen, en waarvan de uitkomsten door het 

bestuur dcr afdeeling Oostelijk Java zijn medegedeeld, met over-

legging van procfstaven gelijk aan die waarmede men gewerkt heeft. 

ï)c. thans medcgodeelde proeven zijn als een vervolg tc beschouwen 

op die met djatiehout genomen, en waarvan de uitkomsten zijn 

vermeld in dc Verhandelingen van het loopende jaar, bladz. 30. 

Deze proeven zijn met dezelfde voorzorgen eu uaauwkeurigheid 

genomen als de zoo even genoemde. 

Dc proeven hebben betrekking tot veertien houtsoorten , welke iu 

voldoende liocveclhcid in de residentie Soerabaia a^cvondcn wH)rdcn 

cn afkom.stig zijn uit het district Madjoagoong der afdeeling 

Modjo kerto. Even als bij de vorige proeven, zijn daaruit afgcleicl 

de coëHicientcn, dienende om het wederstandsvermogen uit dc daartoe 

betrekkelijke eu algemeen aangenomene formulcn tc berekenen. Dc 

waarden van den cocllicient n -- geven, in ponden, het gewigt, 
A 

dat eene staaf van een vierkanten palm doorsnede volgens liarc lengte 

dragen kan , zonder dat dc veerkracht dcr houtsoort benadeeld wordt. 

Die waarden zijn berekend, door tot grondslag tc nemen dc algemeen 

bekende formulcn voor den wederstand van veerkrachtige staven. 

De waarde?! van n^ dat is die van den modulus der volstrekte 

veerkracht, daarentegen, zijn berekend naar eene formule door ons 

medelid Froger afgeleid, waardoor die waarden worden | van die 

welke door alle andere schrijvers, zooals Jiarlow, Navier enz. daar-

voor worden aansi-enomcu. O Dicnsvol^-cns is dan ook dc waarde 

— der grootste uitrekking door die houtsoorten tc ondergaan en uit 

die berekening afgeleid, slechts | van die door dc gewone alge-

meen aangenomene for muien gevonden. 

üezc zelfde aanmerking geldt ook ten opzigte der w^aarden van 

en afgeleid uit de vorige, in dc Verhaiidelingen op;^cnomen 

proeven. VCW men alzoo de uitkomsten dezer proeven vergelijken 

met die van amlcrc waarnemers, dan dient inen op dit verschil be-

dacht te zijn. Zoo heeft, onder anderen, dc hooftlingenieur der 

marine, vaji der Speek Obrccn, in het tijdschrift van den heer Swart, 

^^ Verhandelingen en berigten hetrekkelijk het zeewezen en de zeevaart-

k7fnde^ 1854, 221/' , proeven met djatiehout medegedeeld cn 
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daavuil, volgens de gewone fovmulen, de w^aarden van u en ~ al-
A 

geleid. Men dient alzoo, bij de vergelijking dier proeven, op deze 

bijzonderheid te letten. Daarentegen kan men de waarden voor ï̂ i ~ , 
A 

nit al deze proeven, zonder nadere herleiding, met elkander ver-
gel ijken. 

Omler de veertien houtsoorten, waarover de ons thans mede-

gedeelde ])roevcn loopen, zijn er waarvan dc wederstand merkelijk 

die van het djatiehout overtreticn; anderen blijven beneden dit 

Avederstandsvermogen en daaronder zijn er vau een zeer gering 

soortelijk gewigt.. 

Deze ])roevcn' kunnen niet dan als zeer belangrijk geacht woor-

den voor de kennis der bouw^stoHen , die het eiland Java oplevert 

cn daar men thans, blijkens de zoo even aangehaalde proeven van 

den hoofdingenieur van der Speek Obrcen , ook hier te lande deze 

houtsoorten begint te onderzoeken cn te gebruiken, zoo is de 

bekendmaking der ons aangebodene proeven, als een vervolg op 

dc ons vroeger medegedeelde, zeer aan te bevelen. 

]')e president bedai\kt den spreker voor het uitgebragt verslag 

cn merkt op, dat do raad alsnu aan het stuk den gewonen loop 

zal behooren tc geven, ten einde omtrcjit de plaatsing daarvan 

in de Notulen of Kerhandelinf/en worde beslist. 

G. De minister van bi?nienlandsche zaken heeft de verslagen 

ingezonden, wegens de schaden veroorzaakt door den storm van 

den en Jannarij j l . (Bijlage X X X I V ) . 

Deze stukken zijn inet geschikt om voorgelezen te worden. De 

raad stelt zich voor, die, op den voet als vroeger heeft plaats ge-

had, te doen bewerken en het voornaaniste daaruit in de Ver-

/landelinfien op tc nemen. 

r 
O 

7. Door het lid I I . F. Fij^ijc van Salverda is de beschrijving 

en afbceldiiig aangeboflen van een toestel tot het afzagen van 

palen onder water. Dc president leest dc beschrijving cn de af-

beelding >vordt met belangstelling door de leden bezigtigd. 

Ren der leden maakt de aaunierking, dat deze zaag niet ge-

schikt schijnt om de koppen der ])alcn , met groote naauwkeurig-

heid, alle in hetzelfde watcr])assc vlak af te zagen. I let lid Storm 

Jki js ing zegt daarop, dat , al ware dit zoo, de zaag evenwel, bij 

het werk waar zij gebezigd is, goede diensten heeft'knnnen doen , 

aangezien over de koppen der ])alen voor de fumlering der stoom-

macliincs iï) den "Bommelcrwaard, even als bij die voor de sluis 
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van Sint Andries, geen roosterwerk is gelegd, maar eejic beton-

laag is gestort, zoodat, al w\aren ook de palen niet alle in het-

zelfde vlak en de koppen ruw en scheef afgezaagd, het werk 

daarom niet minder goed zoude zijn. 

8. Na eene korte schorsing der vergadering woorden de werk-

zaamheden hervat met eene mededeeling van het lid P. Scholten , 

betretrende den bouw van eene tweede waterkeering achter de 

buitensluis te Schiedam. De spreker wijst er op, dat de tegen-

woordige sluis, wijd gelegen is op 430 el afstand vaj\ de 

rivier, het vloedwater keert voor slechts een paar deuren en tevens 

is spuisluis, naar het stelsel van Donker. 

Dc havens achter of binnen die sluis gedoogen niet , dat het 

water hooger rijze dan {Y^Kl boven AP . Dij dien stand worden 

alzoo de deuren gesloten. Kl imt nu het water bij stormvloeden, 

zoo als bij voorbeeld in 1825 plaats had, tot 2 boven AP . , 

dan moet dit paar deuren eene drukking wcderstaan van eene 

waterkolom, die niet minder dan hoog is. l iet gevaarlijke 

daarvan werd reeds lang begrepen cn in 184(5 werden, door onder-

scheidene personen, verschillende planrmn geopperd, om de sluis 

met een paar deuren te vermeerderen. 

Bij het uiteenloopcndc van die plannen besloot het stedelijk 

bestuur, in 1848, de heeren van der Kun en P. W . Conrad te 

raadplegen, l^ij een omstandig verslag onderzochten die ingenieurs 

de onderscheidene ontwierpen en gaven z i j , als hunne zienswijze, 

den raad, eene geheel nieuwe tweede waterkeering achter de be-

staande sluis te bouwen, waardoor tevens het voordcel van te 

kunnen doorschutten zoude worden verkregen. 

Toen de spreker, in 1853, zijn werkkring te Schiedam aan-

vaardde, was hij al zeer spoedig in de gelegenheid het noodzake-

lijke van eene vervsteiking der buitensluis in te zien; innners bij 

den stormvloed van den September 1853 keerden de deu-

ren water. 

Met voorstel, om het denkbeeld van de heeren van der Kun 

en Conrad uit tc voeren, bleef dan ook niet lang u i t , en thans 

heeft de raad tot de uitvoering besloten, overeenkomstig de uit-

gewerkte teekeningen van den spreker. 

Nog deelt de spreker mede, dat aan de westzijde van de buiten-

haven eene kaaimuur van zuilenbazalt zal worden gemaakt, w âar-

door evenwel dc aldaar staande huizen niet vloedvrij zullen worden. 

Pclialvc de teekeningen dezer werken , vertoont de spreker nog 

dc afbeelding van ecu blok arhciderswoiiiugcn, waarvan de koste)» 

53 000 gulrlen beloopcn en hetwelk, ouder zijne leiding, als lid 

ecuer bijzondere vcreeniging, tc Schiedam wordt aangelegd. 

Het doel dezer mededeeling is slechts de leden voorloopig )net 
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om en anilev bekend te maken; later /nl de spreker daarvan 
gaarne meer bijzonderheden op het papier brengen en aan het, 
Instituut iiulienen. 

Het lid Wenekebaeh herinnert, dat in de vergadering- van 

den November 1853 eene voorloopige mededeeling is gedaan 

wegens het geli jkti jdig seinen met twee telegraaftoestellen, door 

renen geleiddraad, in tegenovergestelde rigtingen (1). Het oor-

spronkelijke denkbeeld van den oostenrijksch'en telegrafen-ingenieur 

dr. G int l is thans door de werktuigkundigen Siemens en Halske 

te Berlijn verder ontwikkeld eu , naar het schi jnt , tot een graad 

van volkomenheid gebragt, waardoor het voor 'de ])raktijk bruik-

i)aar geworden is. Voor den ri/ikstelegraaf ziju dan ook reeds voor 

eein'gen tijd tw^ee toestellen, naar dit beginsel ingerigt , ontboden, 

ten einde daarmede proeven te nemen eu de zaak, zoo die uit-

voerbaar b l i jkt , tot gmot gerief voor de dienst, hier tc lande iu 

te voeren. JJe i in ' igt iug, door 8iemens en Halske aan de toestellen 

gegeven, is beschreven iu Galle's KaCec/nsmvs der cleUrlschen 

Telerjraphle, Le ipz ig , 1855. blz. 188. Vau deze beschrijving wordt 

door den sjn'eker eene vertaling, oi)gehelderd door eene teekening, 

overgelegd (Bijlage X X X V ) . ^ 

10. Het lid Greve draagt eenige bedenkingen voor, naar aan-

leiding van het antwoord vau den raad van bestuur, op zijne 

mededeeling wegens de beoordeeling der prijsontwer])eu , voor eeii 

kanaal door het smalste vau Holland (Ih'jla'ge X X X V l ) . 

l i e t raadslid nelju'at vraagt het wocu'd en meent, dat hij vrij-

moedig en zonder ecnigen schijn vau partijdigheid over dit onder-

werp kan spreken, onulat hij niet de eer had lid vau den raad 

te z i jn , toen deze de prijsvraag uitschreef. AVauncer !iij meende 

de redactie der vraag cu de daarbij voorgeschreven wi/js van bc-

oordeelen der prijsontwerpeu tc moeten afkeuren, zoude de ver-

pl igt ing om eigen werk te verdedigen hem daarvan alzoo niet 

behoeven te wederfioudeu. 

De spreker wenscht het thans door het lid Greve aangevoerde 

kortelijk te wederleggen eu meent begrepen te hebben, dat zich 

dit tot flric hoofdbezwaren bepaalt, nameli jk: 

1. De raad moet de gronden waarop zijn oordeel gevestigd is 
bekend maken, OÏU do wetenschap en de kennis van dci\ ingenieur 
te bevorderen. 

2. Dc raad, gelijk dic was zamengesteld op het oogeublik dat 

hij dc ontwerpcïi beoordeelde, was daartoe niet bevoegd. 

«I) Kotulon isnn -2.3 cn 
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3. De raad mogt geene adviseurs benoemen, maar was verpligt 

zelf te onderzoeken cn te oordeelcn. 

W a t het eerste punt betreft, komt het den spreker voor, dat 

hier twee zaken in verband beschouwd worden, welke geheel 

afgescheiden behooren te blijven. Bekendmaking der gronden, 

op welke de raad geoordeeld heeft, zoude de wetenschap be-

vorderen, meent men. De mededeeling daarvan en de discussie 

daarover iu de vergadering zouden echter t;cn gevolge hebben , dat 

het oordeel van den raad door de vergadering werd bevestigd of 

afgekeurd. Dit kan echter uiet te pas komen, daar te voreji is 

bepaald dat de raad en niet de vergadering van liet Inst i tuut zou 

hebben te beslissen. De wijze, w'aaro]) de raad zich vau de hem 

o[)gedragcn taak gekweten heeft, kan geen onderwerp van beraad-

slaging meer zijn. Ware het onderzoek en de beoordeeling, gelijk 

bij ajulcre genootschaj)peu het geval is , aau dc vergadeviug van 

het Inst i tuut o])gedragcu geweest, zoo zoude ook de kennisneming 

van dc ingewonnen adviezen, even als die vau de groude?i vau 

goed- of afkeuring, tot het werk der vergadering hebben behoord. 

Meent men n u , dat wcteuschai)pelijke vraagpunten, als die w^elke 

zich bij de ontwerpen voordoen, tot bevordering vau de keunis 

van den ingenieur in beraadslaging behooren te u'ordcu gebragt, 

zoo staat het ieder lid vrij , dc discussie daarover uit te hjkken en 

voorzeker zal in'emaud , die nment daarover ecu oordeel te kunnen 

uitspreken, zich daaraan onttrekken. D i t is echter geheel afge-

scheiden van de behandeling der prijsvraag en vau de daarop ge-

geven antwoorden. 

Ten aanzien van het tw^eede bezwaar, de vermeende onbevoegd-

heid vau den raad, wil de spreker voor een oogeublik vcroiider-

stelleu, dat alleen de raad, gelijk die tijdens het uitschrijven der 

vraag was zamengesteld, over de ontwerpen mogt oordeelcn. Men 

komt dan tot het zonderling besluit, dat het lid Greve, door zelf 

mede te d ingen, de verLlere behandeling onmogelijk zou hebben 

gemaakt. Het kon dan toch z i jn , dat een of meer der inzenders, 

een oordeel wachtende vau dezen raad, bijzonder jn-ijs stelden op 

het oordcel van het lid Greve, hetwelk zich buiten de mogelijk-

heid heeft gesteld aan het onderzoek deel te nemen. De onder-

stelling schijnt echter uit den aard der zaak valsch. Er kunnen 

geeiie twee raadsvergaderingen nevens elkander bestaan. De beoor-

deeling was, zonder eenige tijdii^bcpaling, o])gedragen aan den raad , 

dat is aau het l igchaam, zoo als het zou zijn zamengesteld, oj) 

het oogeublik dat de beslissing kon W(U'dcu genomen. Had men 

die beslissing voor de maand Jun i j 1854 gewacht, zoo heeft men 

zich bedrogen cu dit is dan ceue teleurstelling, waaromtrent dc 

raad, als aau geen termijn g(ibon(lcu, geene verantwoording 

schuldig is. 

De s])reker wil dc uitdrukkingen laten rusten, welke hij als tegen 
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iiem ot' tegen andere raadsleden gerigt zoude kunnen besehonwen. 

H i j moet ecliter verklaren, dat hij zicli, als lid vau den i'aad, wel 

degelijk bevoegd achtte tot dc beoordceling mede tc werken en 

zich bewust is, zijne meening na behoorlijk onderzoek en op goede 

gronden le hebben kenbaar gemaakt, l ie t instituut kan ook geen 

ligt vaardig oordeel in eene 200 gewigtige zaak van den raad ver-

wacliten, immers de raadsleden zijn door het instituut benoemd, 

met volkomen bewustheid van de werkzaamheden welke zij zou-

tlcn hebben te verri^'ten. 

Ten aanzien der adviseurs, moet dc spreker, in de derde plaats, 

opmerken, dat dc raad zich geenszins achter dc door hen geleverde 

beoordeelingen heeft trachten tc verschuilen. Men heeft nutt ig 

geacht de mcening van kundige mannen in te winnen, doch zoude 

hoogst onbescheiden hebben gehandeld door die meening beke\ul 

te maken. Thans nu men de waarde der gronden waarop het oordeel 

van den raad gevestigd is , tot een onderwerp van o])enbare discussie 

tracht te maken , kan de mededeeling der adviezen mimier dan ooit 

])laats hebben. 

l iet lid (Ireve bekomt het woord cn zegt, dat de beoordeeling 

der prijsontwerpen ook door hem als eene afgedajie zaak wordt be-

schouwd. Hij heeft alleen verlangd, dat de grojiden waarop de be-

oordeeling van zijn ontwerp steunt, mogten worden bekeiul ge-

maakt, ter bevordering van kennis. Andere genootscha])j)en deelen 

de ingewonnen adviezen mede; dit kan hier niel geschiecien dewijl 

eigeidijk geene advicsenrs buiten den raad denkbaar zijn. Dc raad 

alleen was (ot beoordeeling geroepen; waarom zou nu de raad zijn 

eigen advies, dat is de grond van zijn oordcel, in'el bekend kuinien 

maken? Steunt dit advies op kennis, bij anderen buiten den raad 

ingewonnen, zoo hce.ft meu zeker wel gedaan zich die kennis te 

verselianen , doch men behoort daarvan niet te spreken, maar zich 

zelf voor hel uiigebragte oordcel aans])rakelijk stellen. De bevoegd-

heid van den raad om te oordeelen is in'et bestreden; alleen is 

beweerd, dat de inzenders met grond konden verwachten hunne 

ontwerpen door den raad, die de prijsvraag heeft uitgeschreven, te 

zien beoordeelcn, vermits die raad nog een half jaar moest Idijven 

zitt ing houden. Hadden zij een oordeel van andere raadsleden 

voorzien, zoo zouden zich mogelijk sommigen niet aan de beant-

woording gewaagd hebben. De tegenwoordige raad is zaniengesleld 

uit zeer ac]itim>'swaardiae ])ersonen, welke in d(> seliai.tin£> vaji 
den spieker zeer hoog gesteld worden; het had ecliter even g(jed 

anders kunnen zijn. 

-ilct raadslid Del[)rat zegt i'ecds te Iiebben aangemerkt, dat de 

wetcnscha])pelijke vraagpunten waaromtrent de raad met het lid 

(ireve verschillend oordeelt, kunnen worden behandeld, doch dat 

zulks geheel afgescheiden behoort te blijven van de beslissing nopens 

de prijsantwoorden. Het onderwerp behoeft dan slechts aan de orde 
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o-estcld te worden, voor eene der v o l g e n d e vergaderingen, en de 

wetenschap zal dan alleen eenige weken behoeven te wach(en. Ce-

lijk reeds is uiteengezet, verschilt de behandeling der prijsontwer-

pen bij andere genootschappen van de hier gevolgde. Waar de ver-

o-adcring der leden heeft te beslissen, moeten de ingewonnen ad-

viezen noodzakelijk worden gelezeri. De leden gronden daarop hun 

oordeel, doch doen noch de adviezen, noch de discussie daarover 

drukken. Even zoo heeft de raad gehandeld; ook deze heeft dc 

adviezen gelezen, de daarin bijgebragte gronden overwogen en 

aan eigen oordeel getoetst, om eene beslissing te kunnen nemen. 

Nu beweert het lui Greve, dat er geene adviseurs kunnen be-

staan; maar hoe kan men dan bekendmaking der adviezen vorderen? 

Ikkeudmakiug van de handelingen en discussien van den raad 

kan i\iet geschieden, zonder het oordeel der vergadering over de 

beslissing van den raad uit tc lokken, en zoodanig oordeel is uit 

den aard der zaak buiten de orde. De tievoegdheid van den raad 

om te oordeelen wordt thans niet bestreden, zegt men, doch men 

is in z i jne v e rwach t i n g te leur ges te ld . Daa r op heeft de spreker reeds 

aangemerkt, dat men" ook had kunnen verwachten, het hd Gieve 

onder de beoordeelaars te zien, en alzoo, door zijne mededinging, 

evenzeer voor anderen eene teleurstelling kan zijn ontstaan. Word t 

nu de beslissing van den raad wettig geoordeeld, zoo schijnt de 

zaak hiermede te zijn afgedaan. 

Met lid (h-cve lierhaalt, dat de bevoegdheid van den raad door 

hem niet in twijfel wordt getrokken , en dat hij niet verlangt te 

weten, wat de ingewonnen adviezen behelzen. Hoe andere genoot-

schappen bij de "beoordeeling van prijsantwoorden handelen, kan 

hier niets afdoen. De vraag over de juistheid van het door den 

raad uitgesproken oordeel, acht de spreker dan ook afgedaan. 

Hij verlangt nu slechts mededeeling van de gronden, waarop het 

afkeurend oordeel vau den raad rust, opd-t de wetenschap daar-

door bevorderd worde. Al werd de. raad, door de nadere behan-

deling vavi het on.derweri), overtuigd vau te hebben gedwaald, zoo 

zou 'daaruit nog niet votgei^, dat men op liet uitge.sprokeu oordeel 

zou behooren tenig te komen. De s])reker is echter met zijn stelsel zeer 

ingenomen en het kan zijn dat hij ie veel dweej)t met de door 

hem uitgevonden constructie van paalhoofden. Dit is nogtans 

verschoonbaar, dewijl een ieder die deze werken gezien heeft, 

daarmede hoogelijk ingenomen is. De spreker verlangt niets meer, 

dan te worden overtuigd, dat hij dwaalt. 

De ]nesident meent, dat thans, nu de wettigheid der besli^\siug van 

den raad niet meer betwist wordt, de discusie over dit onderwerp kan 

worden gesloten. De wetenschappelijke vraagpunten , welke men mogt 

willen o'iiwerpen, kunnen dan bij eene volgende gelegenheid aan dc 

orde worden gesteld, alswaunccr zeker onderscheidene leden genegen 

'/uilen worden bevonden om daarover hun gevoelen kenbaar te maken. 
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Het lid Storm liaysiiig merkt op , dat men meermalen den 

wenseli heeft geait , om de te behandelen onderwerpen in tiJds te 

kenne/i. Dit kan thans gevoegelijk geschieden, indien voor de aan-

staande vergailcring aan de orde wordt gesteld de behandeling der 

vraag, of voor een aan te leggen havenmond, op de vlakke kust , 

een zeebreker al dan niet gevorderd wordt. 

Het lid Gï'cvc zou zich met dit voorstel wel kunnen vereenigen , 

indien het hier niet de beslissing gold van een vraagstuk, ge-

heel van zeevaartkundigen aard, waaromtrent geen dcr leden van 

liet Ins t i tuut , die gewoonlijk de vergaderingen bijwonen, geacht 

kan worden met grond ecu oordeel tc kunjicn uits])rekcn. 

J3e president wijst op dc openbaarheid, welke, door het doen 

drukken der Nokilcn, aan dc beraadslagingen van het Inst i tuut 

gegeven wordt. J)aarcnboven staat het een ieder vrij , zijne denk-

beelden schriftelijk mede te deden. 

Tc)\ slotte vercenigt zich dc vergadering met het voorstel van 

het lid Storm I5uysing, zoodat alsnu dc door hem geopperde 

vraag, nopens het al dan niet noodzakelijke van een zecbreker, 

in de volgende vergadering zal worden behandeld. 

Jlet lid Overdnyn vraagt het woord, om terug te komen op de 

gevoerde beraadslaging, wat betreft de aanhaling van de wijze 

waaro]) andere genootschappen, bij liet beoordeelen van prijsant-

woorden, tc werk gaan. Deze gcnooischappen maken veelal van het 

uitschrijven van in'ijsvragcn cenc hoofdzaak; dc beliandeling daarvan 

maakt als het ware ecu deel van hun leven uit en hunne rcii-lcmcntcn O 
schrijven dan ook uitdrukkelijk voor, hoe daarbij moet worden te 

werk gegaan. Dij ons is dit het geval niet; het uitschrijven eener 

2)rijsvraag was bier uitzondering en dc raad door geen reglement ge-

bonden, zoodat de bcoordccling der antwoorden, gelijk dc keus 

der middelen om daartoe te geraken, geheel en uitsluitend aan 

den raad w\as overgelaten. 

Eene tweede opmerking geldt eene ui tdrukking, die het lid Greve 

gebezigd heeft, en welke dc spreker minstens gewaagd meent tc 

mogen noemen. 11 ij bedoelt het beweren, waarbij dc aan de inzenders 

bekende aclitingswaardigc, on])artijdigc, onbevooroordeelde cn be-

/'kwamc raadsleden// gesteld worden tegenover //geheel andere, 

'' hun onbekende raadsleden, zoo als nu meerendecls het geval is 

// geworden. // 

l ict lid Greve zegt, dat hij met deze uitdrukking niet verlangd 

heeft iets tc zoggen, wat een der sedert Jun i j 1854 zitting heb-

bende raadsleden in het minste zou kunnen kwetsen, i l i j hcefr-

alleen willen wijzen oji dc onzekerheid nopens de bcoordccling der 

ontwerpen waarin de inzenders zouden verkeerd hebben, zoo dc 

beslissing niet aan den raad, gelijk die vroeger was zamengesteld , 

bleef opgedragen. 

Het lid Gvcrduyn verzoekt, dat van deze uitlegging aanteekc-

\1\ 

/ling worde genomen, oi)dat het ])ubliek, bij dc lezing van de be-

denkingen vau het lid Greve, niet in dc dwaling w^ordc gebragt, 

ais had deze dc in Jun i j 1854 benoemde raadsleden willeix 

noemen: //niet achtingswaardig, p a r t i j d i g , bevooroordeeld en onbe-

kw^aam. // 

11. I lc t lid Adriani heeft te kennen gegeven, dal hij zich ge-

noopt ziet, met het einde van^ het instituutsjaar, voor het hdmaat-

schap te bedanken (V>ijlage X X X V l I). 

12. De voorzitter noodigt de leden Camp en Lobatto u i t , z ich, 

bij dc ballottagc dcr voorgestelde nieuwe leden , met het opnemen 

der stemmen tc willen belasten. 

Dc uitslag der stemming is, dat zijn aangenomen: Tot gewone 

leden: "N. A. '4. Arriëns, adsistent resident in Oostindie: 11, H . 

Dorcl, tweede luitenant ingenieur, iu Oostindie; H . W. A. le 

Clcrcq, eerste luitenant ingenieur, in Oostindie, cn Mr J . E. B. 

L . Maritz van Craijcsteyn , tc Dordrecht. Tot l)uitcngcwoon l i d : 

A. J . H . van Beusekom, surnumerair bij den waterstaat, tc 

]\Iaavstr ichi . 

13. Om in dc vergadering van den Jun i j aanstaande te 

woorden gcballotteerd , stelt dcraad voor: Tot gewoon l id: J . Yerheij, 

stadsarchitect, tc Alkmaar. Tot buitengewone leden: G. C. Buijs-

kes, civiel ingenieur, tc 's Gravcnhngc: van 4irkcl, opzigierbij 

den rijkstelegraaf, te 'sGravcnhagc; 11. J . llauw^s, civiel ingenieur, 

tc Delft, cn J . J . l loclants, adspirant ingenieur bij den waterstaat, 

te 's Gravenhage. 

14. VolgeikS het bepaalde bij artikel 13 van het reglement, 

worden, met het begin van het volgende instituutsjaar , als gewone 

leden overgeschreven, de buitengewone leden: A. Baud , l l . A . J . 

AV. van Beusckom . C. J . de Bruyn Kops, J . KaHf, A. C. Lorcntz , 

P. Maas Gccsteranus Cz. , K . I j . Pfeiiler, 11. llcijnrters, A .S imons 

en J. \V. AVitsen Elias. 

1 5 . Daar niets meer aan dc orde is cn n i e m a n d het woord ver-
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l angt , bedankt de president de leden voor de getoonde bebino--
stell ing, en sluit hij de vergadering, ° 

Voorgelezen en g;oedgekeurd in de vergadering van Donderdao-
den Jun i j 1855. 

F. W . CONRAD, 

rresident. 

STAIUNO, 

Sccretjiris. 
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HIJ L A G E X X X I I L 

Leiden, 24 Februarij 1855. 

\\'"eli0delGestre2igc Heeren , 

De lied actie van het Nederlandsch ]V oordenboek, doordrona^n 

van den weusch om de scliatioi onzer moedertaal in alle ri^'tiuu'etj 
O O 

zoo volledig mogelijk te verzamelen, heeft van den aanvang af' 

omgezien naar de middelen , ojn ook de Ikjuwknnde in liet algemeen, 

en vooral de Waterbouwkunde in het bijzonder, in hare verzameling 

op eene waaidige wijze ie doen vertegenwoordigen , wel overt uigd , 

dat deze voor ons Vaderland zoo bij uitstek gewigtige vakken in 

een Nederlandsch Woordenboek dubbel opmerkzame behartiging 

verdienen. Tot hiertoe echter heeft zij in de vervulling van dezen 

haren wensch niet kuimen slagen. AV'̂ el heeft z i j , door het ont-

vangen van cein'ge uittreksels uit verschillende gedrukte en ojige-

dndcte stukken, een aantal woorden, verzameld, tot dc gemelde 

vakken behoorende; maar die verzanieling is eensdeels veri'e van 

volledig, en ajulcrdcels mist zij die omsclirijviug en bepaling van 

dc beleekenis der woorden, die natuurli jk ccn lu:)ofdvereischtc is. 

D(j lledaclie ziet dan ook volkomen i n , dat de verwezenlijkiiig 

van hetgeen zij in het belang van liai-en nationalen arbeid zoo 

wcnschelijk acht , onn^ogelijk zijn zal , tenzij de hulj)vaardige 

niedewcrking van deskundigen hare pogingen welwillend oiuler-

steune. In die overtuiging neemt zij dc vrijheid zich te wenden 

tot den Raad van Bestunr van het Koninldhjh Instituut van Inge-

nien.rs, met het beleefde verzoek, dat haar van deze geachte 

Instelling de zoo zeer gewenschte hu lp moge worden verleend. 

Van Uwe geëerde belangstelling in haar streven, WelEdelGe-

strenge Heeren, mag dc Redactie zich verzekerd houden. Het 

verzamelen cn naauwkeurig vaststellen van dc wcienscha])])clijke 

cn ])raklischc terminologie der vakken, tot den kring Uwer werk-

zaandiedeu l)ehoorendc, is gewis eene zaak, die aanspraak mag 

maken op goedkeuring cn aanmoedigij)g van uwe zijde; tc meer, 

daar de cendragtigc zamenwerking vaji Uwe Instelling met onze 

llcdactie krachtig zal kunnen strekken , om de door U vastgestelde 

en aaugeiu)men terminologie door jniddel van luit aanstaande 

landsch // oordenboek des te ü'crceder a!<^emcencn ini^aiu^ te ver-O O O O 
schaden. Het zij ons dan vergund, het volgende verzoek aan Uwe 

welwillende overweging aan te bevele)): 

Dat het Koninklijk Institnnt van Ingenieurs moge goedviuderi, 

onze llcdactie tc ondersteunen met zijne geëerde medewerking, 

hetzij voor i touwkundige zaken in het algemeen, hetzij voor Water-
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bouwkuudc 011 Waterstaat iu het bijzonder, naar gelang bt' het eerste 

bi' het laatste door de 1111. licden verkieselijk zal worden ueoordeeld : 
1 1 » * O * 

Dat deze oiidersteuiinig ons moge worden verleend, heizij door 

het benoemen eener Commissie uit de 1111. Ledeii, die zich 

daarmede wel zouden willen belasten, hetzij door zoodanige maat-

regelen als U gepast mogten voorkomen, en waardoor wij in het 

bezit mogen worden gesteld vau eene lijsi der loeienschappclijkü 
eu pniktiseke looorden iu de booenvenaelde vakkeu gebniif^'eïijk ^ 
vergezeld van eene korle en populaire 07iisc/i rij ving der beleekenis., 
en liefst opgehelderd door een bijgevoegd voorbeeldd, i, een volzin 
zvaariri het verklaarde 20oord voorkomt, om daardoor den aard- van-
het gebncik nader in het licht te stellen, 

l iet zal wel onnoodig zijn te doen opmerken, W^elEdelGestreugc 

l leercu, dat ons verzoek zich uiet uitstrekt tot eene geheel vol-

ledige en volkomene verzameling, die aan alle eischeu der weten-

schap zou voldoen, en juist daardoor aan groote zwarigheden ver-

bonden zou ziju. Hoezeer ouzo llcdactie ook naar dc volkomenheid 

moge strevcji, zij is tc zeer overtuigd van de onmogelijkheid om 

die in eenig opzigt te bereiken; en zij zal daarom met dankbaar-

heid datgene erkeuu.eu, wat haar door Uwe geëerde medewerking 

mogt worden geschonken. al ware het dat de vele cu gewigtige 

werkzaamheden der l i l t . Leden vau het Inst i tuut uiet a-edoô ^̂ -den, 

den arbeid iu elk opzigt zoodanig tc va)ltooijeu, dat er niets voor 

latere aanvulling zou overblijven. Niets zou voor onze Redactie 

schadelijker gevolgen hebben, dan wanneer z i j , in het bejag vau 

oen altijd onbereikbaar ideaal, iutusscheu datgene verzuimde wat 

reeds nu tot opbouw vau haren arbeid kan worden verkregen. 

Indien \x\) ons iu een goedgunstig antwoord op deze beleefde 

aanvrage zullen mogen verheugen, zal het or.s aangenaam z i jn , ü 

de lijst der reeds door ons verzamelde woorden te doen toekomen , 

die wclligt eenigermate tot aau vankei ijken grondslag voor dc ge-

wcnschte verzameling zal kunnen dienen. 

Iutusscheu hebben wij de eer, U hiernevens een exemplaar aaji 

te bieden vau het onlangs door de lledactie uitgegeven Verslag 

omtrent den staat harer w'crkzaamheden, uit welk verslag de aard en 

strekking onzer vaderlaudsche onderneming U nader zullen blijken. 

Aanvaardt ten slotte, WelEdeKiestroige Heeren, de verzeke-

ring der bijzondere gevoelens vau lioogacliting, waarmede ik de 

eer heb mij te noemen , 

\Vc1EdelGestrengc neercu, 

Twen dicustv. dienaar 

M. Di: Vuih's, 

Voorzitter dor IxCiUictio vooriiocuid, 
Aivu den Kaad van Bestiiin' 

vau lict Koninklijk luslituut 
van Inirenicurö. 

.» 
i . ) 

B I J L A G E X X X I V . 

Ministerie 

van 

Binnenlandsche Zaken. 

N ^ 140. 

Afdeeling. A. 

's Gravenhage, den 14^^" blaart 1855. 

Waterstaat. 

fk heb de eer hiernevens aau het Koninkl i jk Inst i tuut van 

Ingenieurs te doen toekomen de rapporten der Inspecteurs van 

den Waterstaat, houdemle ecu omstandig bcrigt van het voorge-

vallene tijdeus den storm van den op den Jauuari j 

ten einde daarvan het gebruik kunne worden gemaakt dat 'het 

inst i tuut gewenscht zal oordeeleii. Later wacht ik die stukken terug. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

Namens den Minister, 

De Secretaris Generaal, 

fL Scmu')DEii. 
Aan het Koninklijk Tnstitnut 

viin rn,i^'cnicnrs. 

B I J L A G E X X X V . 

OVKR I IET GRl.I.lKTT.TDTa S R t N E X h A N G S EKXKN TE LEG RA AFORA A fJ , 

TN TEnENOESTKLDK K I G T I N G , YOIXJE^SS UE UrTVTNDING 

VAN SIE:\IE>;S EN HAT.SKE. 

t IIT.) 

I n den jongsten tijd gelukte het aan de reeds bij dc telegrafie 

gunstig bekende werktuigkvu\digeu Siemens eu llalske te Berl i jn, 

dc schrijftoestcllcn van Morse, op eene even vernuftige als céu-

voudige wijze in te rigten, tot het gelijktijdig heeii eu wieder 

seinen, langs een eu denzelfdeu geleiddraad, zonder dat daartoe 

een dubbele sleutel, eene tweede batterij of ccnc verdubbeling der 
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verdere ioesielleii noodig is. ledei'e sclirijftoestel van Morse kan 

tdzoo geninkkelijk voor de dnbbele genneensebaj) worrlen ingerigt, 

en daarbij wordt de stroom der seinbattej'ij, bij Jiet gaan naar 

zijne bestemming, zoodanig door de toestellen gebragt, dat hij 

die niet in bnnne werking stoort, en deze voor liet ontvangen 

van berigten steeds gereed blijven. 

Op plaat 1.li is de nieuwe inr igt ing met haie onderdeelen eji 

gelei 11i ngen voorgest el d. 

.De week ijzeren armen van den magneet o[) het relais kun-

nen om huiuie as draaijen en verkrijgen , wanneer dc galvanische 

stroom de daarom gelegde windingen d00rl()0])t, tegenovergestelde 

magnetische polen aan het boven- en ondereinde; deze trekken 

elkander onderling aan en sluiten de verbinding der lokale of 

drukbatterij met den schrijftoestel. De omwindingen van dien 

luagneet bestaan uit twee om elkander gewondene, even lange, 

even dikke en onderling geïsoleerde draden. De ru'teinden van den 

eenen draad gaan naar de punten 4 en 5 , die van den anderen 

naar G en 5. Gaat nu een galvanische stroom dooi' een dezer 

relais-dratlen alleen, derhalve hetzij van 4 over het i n i n t y ' naar 

5 , of wel van 0 over /' iiaar 5 , dan ontstaan teu-euoverii-esteUle 
' _ O O 

magnetische [)olen in de einden der ijzeren kerneri , die elkander 

aantrekken; gaat daarentegen een stroom van uil 5 door het 

relais, dan verdeelt deze zich bij / ' in de beide ojuwindingen en 

gaat ih de eene van 4 naar d , in de andere van i) muir 4 ; de 

door den eenen stroom voortgcbragte magneetkracht wordt door 

den andereu tegenovergesteld werkendon stroom zoo volkomen 

vernietigd, dat geene aantrekking der kernen ontstaan kan eu 

deze onzijdig blijven. Voorts is tusschen 4 en het punt d dei' 

geleiding een van zeer d\m nieuw-zilverdraad gema;.kte weder-

staiuksrol gevoegd, waarvai^ do wederstand door h.et verzetten van 

eenen hefboom van ] tot 100 mijlen veranderd kan worden en, 

zoo als straks blijken zal, eenen wederstand moet opleveren gelijk 

aan dien der geheclc geleiding. 

Bi j het geven en ontvangen van berigten staat de hefboom 

van den wisselarm in den regel o]) de veer de veer C heeft 

een bijzonder doel, waarover straks nader. 

\Vani\eer de toestel een berigt van het verwijderde station ont-

vamrt. zoo <^aat de stroom uit den c^eleiddraad eerst naar het 
-1 

punt dan naar lt>, doer naar 14 en naar den in rust zijn-

den sltutel, hier door 2 , c. h en o , dan nanr 5 aan het relais, 

waar hij slechts den eenen draad (loorloo])t in dc i'igting van 4 

naar O, om d(i aarde te berGiken en naar zijnen oorsprong terug 

tc keeren (1). I lct relais wordt dus in beweging gebragt en de 

(1) Dc tweede drnad wordt uict Ui^orloopen, omdut de stroom er aan beifie 
oindeii in Iciienovertrestcldc vi2;tina: intreedt. 

)77 

lokale batterij door den schrijftoestel heen gesloten. 

Wanneer de op dc plaat afgebeelde toestel seint , dan zal de 

stroom der seiid^atterij zijneii weg ncnuju door den ncergcdrukten 

sleutel als volgt: van het zink door de vloeistof naar het koper, 

naar 1 en het' voorste aanrakingspunt a des sleutels, door c naar 

2 , verder in tien wisselarm naar 14 , S cn 16 in het })unt d der 

o-eleidiu"', waar hij verdeeld wordt in twee even sterke stroomen. 

De eene gaat door de geleiding naar het verwijderde station en 

keert door de aarde terug, gaat door de aardplaat naar 6 van 

het rtdais, door de eene omwinding naar / ' e n 5 cn terug naar 

de batterij; de andere stroom gaat van // af door de wederstands-

rol naar 4 , doorloopt (h; Iwecde omwinding in tegenovci 

ri^d.iiH»' en keert door f en 5 eveneens naar de batterij terug. 

De beide op het relais in tege!\overgestelde r igt ing werkende 

stroomen vernietigen hunne magnetische werking wederkeerig cn 

de kernen zullen elkander niet aantrekken. Tntusschen is het relais 

in verhand met de geleiding en kan het gel i jkt i jdig stroom out-

vam'XMi van ecu ander station. Wanneer op beide stations de sleu-

tels neergedrukt worden, doet hier de eigen stroom geene uit-

werkiir»-, doch de van het andere station komende stroom gaat 

over d naar 16 , S cn 14 in den sleutel, hier (omdat deze 

nedergcdrukt is) over 2 , c, a , en 1 door de telegraaf batterij imar 

5 eu J \ door de eene omwinding van het relais van 4 naar b , 

vervolgens in de aardplaat en zoo terug, l ie t relais wordt nu zoo 

lang aangetrokken als het verwijderde station den sleutel neer-

o'cdrukt houdt , om het even of hier de toestel in rust of in 

werking is. Hetzelfde heeft op het andere station plaats, wanneer 

er geli jkti jdig geseind wordt. 

Op het oogenblik waarin de sleutel wordt neergedrukt of los-

^'•elatcn, en alzoo de aanraking met de beide knoppen a en b 

verbroken is , heeft geen afbreken der aankomende seinen plaats, 

zoo als bij de toestellen van dr. G i n t l ; dc aankomende stroom 

o-aat van d door de wcderstandsrol, wordt wel is waar voor dc 

helft verzwakt, maar daarentegen ook tweemaal in dezelfde rig-

t ing om de ijzeren kernen geleid, en wel van 4 door de eene 

wind ing , dan over door dc tweede winding in dezelfde r igt ing 

van 4 naar G en de grondplaat. De elektromagnetische uitwerking 

blijft dus altijd dezelfde, welke stand ook aan den sleutel worde 

jregeven. De polen der seinbatterijcn kunnen op beide stations 

\villekeurig geplaatst worden, de uitwerking blijft toch dezelfde; 

evenzoo is het voor de verklaring onverschillig oi' men eene ver-

nietiging der tegenovergestelde, of eene versterking van tw^ee 

gclijklooj)ende of een onbepaald doorloopen van verschillende stroo-

num wil aannemen. 
Deze toestellen bezittoi bovenditMi het groote voordeel, dat nu u 

1« > 

O 
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bij liet enkele gebruik der ]ij]i liet berigt dadelijk onder liet, 

seinen eollaiiouneren kan , omdat dan de toestel op het ontvan-

gende station als overbrenger werkt en de depeehe , zonder luilj) 

van eenig persoon, dadelijk op dezelfde lijn terug wordt geseind, 

zoodat men ieder oogenblik weten kaïi of het berigt op de plaats 

van bestemming goed aangekomen is. 

Het ontvangende station moet dan den hefboom van den wdssel-

arm regts op C stellen, waardoor de aankomende stroom zijnen 

weg door den schrijftoestel naar het relais en den grond neemt, 

als boven is aangetoond, namelijk door i , k en T. Is de sehrijf-

arm aangetrokken, dan gaat de aankomende stroom door de sein-

batterij ; is hij daarentegen vrij en noch met i noch met k in 

aanraking, dan loopt hij door de wcder.standsrol naar het relais. 

De schrijfarm T sluit echter, zoolang die met k in aanraking 

IS, de seinbatterij en geeft daarom de ontvangenc teekens dadelijk 

op denzelfden draad terug. Dc stroom der seinbatterij loopt dan 

namelijk van het zink naar 12, 1\ 9 , 15, C 1(> eiw/fen ver-

deelt zich daar. Een deel gaat door de geleiding, het andere in 

twee tegenovergestelde rigtingen naar het relais, lietwelk daarom 

met in beweging komt , terwijl op het verwijderde station de 

teekens zoo teweeg gebragt moeten worden alsof zij door den 

sleutel werden gegeven. 

Op den December 1854 zijn op den afstand van 15 

mijlen., tusschen Dresden en Zittau', proeven met dezen toestel 

genomen, die zoo voldoende zijn uitgevallen, dat men weldra de 

praktische toepassing van dit stelsel op de dienst der telegrafen 

in onderscheidene duitschc staten, cn wel in dc eerste plaats iji 

Iki jcren, Saksen en Hannover, verwachten kan. 

HMLACIK X X X VI 

M K D K D M H L l X d D O O l l U lOT l . l D VAN DKN i t A A O , A. UUEV l u , O.il'riilO.N'l 

OM .AiissiVH nn. 13 yuniiUAKiJ 1855 , (iEsciiiMiviiN nooii 

DKN R A A I ) V A N B U S T l I U a V A X HMT K O N I N K L I J K IXS ' rL ' rUUT V A N 

INCÏHNLIUJRS A A N Ü K N Z K L V M N , f X A X T W O O R D OL> Z l . l N K O K D A X i : 

A I H O K O H i n . r X G I N DK V H I l O A D i n U N O V A X U R T K O X I X K L I J K I N -

S T I T U U T V A X i N a K x n u i i { , s D K N XOV ILMUEH 1 8 5 4 , KN W^I<:LKK 

M l S S l V i : D O O R U IMX R A A I ) I S VOO RG Ii) LEZIJ X I X DE V M RO A D E Rï X G 

V A X D.VT r X S T I T U U T D E X 1 KEURUAR I . J 1 8 5 5 . 

M I J X E H E E R E X , 

i n deze vergadering is den November van het vorige jaar 

voorgelezen het rapport van den raad van bestuur van het Ko-

ninkl i jk Inst i tuut van Ingenieurs aangaande de ingekomcne ant-

woorden , betrellende de prijsvraag over den aanleg van een kanaal 

door Holland op zijn smalst, en medegedeeld dat mijne daarvoor 

ingediende verhandeling niet de eer der bekrooning w âs toegekend 

kunnen worden, om twee redenen, namelijk: 

a. dat ik mijn ontwerp had ingerigt zonder zecbreker, en dc 

de raad van gevoelen was, dat er een zecbreker werdt ge-

vorderd, cn 

ö. dat de raad zich niet kon vereenigen met dc door mij voor-

gestelde constructie der hoofden van dc ontworpenc liavcn. 

Ik vermeende toen dat het voor dc kennis en dc wetenschap 

van den Avaterbouwkundigen ingenieur niet ongevallig, en zelfs 

nutt ig kon zi jn, om aan deze de redenen mede tc deelen, waarop 

mijn gevoelen was gegrond, dat ccn zecbreker vóór dc ontworpen 

haven voor dc groote zeescheepvaart nimmer nu t t ig , dan steeds 

hinderlijk zou zi jn; alsmede dc redenen die mij dc overtuiging 

hadden doen opvatten, dat dc door mij voorgestelde constructie 

der havenhoofden als hoogst doelmatig kon Avordcn beschouwd, 

cn in het bijzonder dc uitwerkingen, welke door die constructie 

werden verkregen, door het daardoor beteugelen of voor een groot 

deel onschadelijk maken van den golfslag, alles in verband met 

het groote voordeel dat die constructie op daarbij, in mijne ver-

handeling, aangetoonde gronden, zou te weeg brengen, tegen het 

voortdurend aanvoeren van zand, zoo als in soortgelijke havens 

steeds kon worden geacht plaats tc vinden, cn dit gevoegd bij 

dc Iioogst gemakkelijke middelen, welke die constructie in zich 

bevat om personen cn goederen over de hoofden tc vervoeren, 

zouden de gevorderde hoofden, naar mijne bescheiden mccning, 

volu'cns die constructie hoo;i:st doelmatig cn tevens min kostbaar 
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kunnen worden verkregen, om alle welke redenen ik , zoo als ik 

reeds tc kennen gaf, die gromlcn en gevoelens aan deze vergade-

ring vermeende, hoezeer ojipcrvlakkig, mede tc deelen, terwijl dit 

alles meer uitvoerig in mijne ingediende verhandeling, die alsnu 

vooreerst beschouwd kon worden oubckciul tc zullen blijven, is 

aangetoond. 

Iloe gegrond of mijne stellingen cn beweringen op ondervinding 

steunende, geheel ter goeder trouw, naar mijn gevoelen ook waren 

cn ik die aan uwe vergadering mededeelde, ik dwaalde! want 

uw ĉ raad had zich geheel in strijd met mijn gevoelen daaromtrent 

verklaard, zonder evenwel dc minste of geringste gronden aan tc 

geven, waarop de tegenovergestelde gevoelens van den raad be-

rustende waren, het was cchter duidelijk cn klaar dat die tegen-

strijdige gronden bij den raad bekend waren cn waarom cn gelijk 

ik vern^ccn met bcschcidcnhcid, ik de vrijheid nam om den raad 

tc verzoeken, iu het belang vau dc kennis cn wctcnschap van 

den ingenieur, die groiulen in strijd met dc mijne aan deze ver-

gadering kenbaar te maken , of wel mij in dc gelegenheid tc stellen , 

dit tc kunnen doen, terwijl ik mij daarbij enkele opmerkingen 

veroorloofde, die ik mij verpligt rekende, aan deze vergadering tc 

moeten mcdcdcclen. 

De raad heeft mij dc ccr gedaan op enkele punten van mijne 

mededeeling tc antw'oorden, dan ik mag niet ontveinzen, dat dit 

antwoord geenszins aau mijne verwachting heeft voldaan, zoo geeft 

de raad onder andereu tc kennen dat dezelve zich niet bevoegd 

acht om dc gronden mede tc deelen waarop het bcw^eren rust, in 

strijd met mijne daaromtrent geleverde beschouwingen, dat cr ecu 

zeebreker voor dc ontworpcnc haven wordt gevorderd en dat dc 

door mij voorgestelde constructie der havenhoofden ondoelmatig 

is , vermits die gronden zijn verstrekt door zekere personen, die 

dc raad heeft gocdgcvoiulcn tc noemen Ailvisenrs, en is dc raad 

van gevoelen, dat dc namen van die adviseurs, zoowel als het door 

hun medegedeelde, ecu diep geheim, behooren tc blijven , niet alleen 

voor het publiek, dan ook tevens voor dc leden vau dit Koninkl i jk 

Instituut vau Ingenieurs, cn vermeent daartoe verpligt tc z i jn , 

vermits dit ook bij amlcrc genootschappen zoodanig wordt be-

handeld. 

I k eerbiedig het beginsel van den raad om datgene geheim tc 

houden, wat door anderen in het geheim, aan dcnzclveu of aan 

ccn der leden daarvan wordt mcdcg(Klccld , evenzeer vercenig ik mij 

met het denkbeeld dat dc namen der personen die door den raad 

zi/jn gcraad])lccg(l geheim blijven, dan om welke redenen de gronden 

der beschouwingen of ovcrw^egingen van dc geleverde advicson 

door de dusgenaamde adviseurs geheim moeten bli jven, cn alzoo 

dc kc]\nis cn wetenschap welke die advicscn in zich bevatten, vcr-

liorgcu moeien blijven, dif is cu zal dus voor mij en zooals ik 
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vertrouw voor icüer ander deskundige wel een raadsel blijvem Ui t 

bet rai)port van den raad is af tc leiden, ten minste doet dezelve 

het voorkomen, vau zich iu dat opzigt te gedragen naar het voor-

beeld vau andere genootschappen, dan het zij mij vergund op te 

merken, ook ik ben lid van enkele genootschappen en ook ik heb 

meermalen daarbij gediend tot adviseur, de besturen van die gc-

iiootschappen zijn bij het behandelen van prijsvragen, veriMgt de 

gevoelens vau 'adviseurs in tc winnen, die besturen bewaren als 

geheim, dc namen der adviseurs, dan dc advicscn worden wanneer 

daartoe slechts gcimcgzame tijd beschikbaar is , bij de algemeene 

vergaderingen in hun geheel eu anders wat dc hoofdzaak aangaat, 

medegedeeld, ja zelfs eindelijk aan dc daarbij belanghebbenden 

dikwijls afschriften daarvan verstrekt, alles, ter bevordering van 

kennis en wetenschap; en waarom toch zou dit geen plaats hebben 

de onpartijdige onbevooroordeelde adviseur, getroost zich tijd en 

moeite, en voorzeker met geen ander doel, dan om kennis en 

wetenscha]), zoo mogelijk, te bevorderen, en het kan hem mitsdien 

niet anders dan aangenaam en verecrend zijn, op tc incrken, dat 

men aan zijne geleverde advicscn eenige waarde hecht, dit waren dan 

ook steeds mijne denkbeelden bij het door mij uitbrengen vau 

zoodanige adviesen niet alleen, dan ik heb nimmer geaarscld te ver-

klaren , °daar , waar dit gepast of gevoegelijk was, dat ik het was 

die ecu zoodanig advies, hetzij voor of tegen dc zaak , had uitgcbragt. 

Door zoodanige handeling wordt voorzeker kennis cn weten-

schap bevorderd; wil nu de raad van dit Inst i tuut , wiens pligt 

het is , naar mijne meening, om dc kennis cn wctcnschap van den 

ingenieur bevorderlijk te z i jn , zich gedragen naar het voorbeeld 

van andere genootschappen, dan ware bet wenschelijk en doel-

mat ig , dat dezelve op gelijke wijze handelde cn waartoe ik de 

vrijheid nam, denzclven door mijne mededeeling in hoofdzaak uit 

tc noodigcn. 

Eu waarom zou ik cn voorzeker ieder onpartijdig cn onbevoor-

oordeeld adviseur verlangen dat er anders werdt gehandeld, als ik 

hiervoor heb gemeld; als ingenieur moge het w âar z i jn , dat mijne 

gevoelens soms in strijd z i jn , met die van anderen, dan dc goede 

verstandhouding wanneer die bestaat, zal voorzeker daardoor niet 

Avordcn verbroken, door wisseling van gevoelens komt men tot 

meerdere kennis, cn dc cenc of andere partij, zal de overtuiging 

opvatten, van gedwaald tc hebben en dit erkennen, dan volgens 

het door den raad medegedeelde verschil ik hieromtrent, zoo het 

schi jnt , zeer in gevoelen met dezen raad, want dezelve geeft te 

kennen, dat hij dc bekendmaking der geleverde advicscn, zoo 

weinig voegzaam acht, dat dezelve ongenegen is, dc toestemming 

der adviseurs daarvoor te vragen cn zelfs ongezind is er toe mede 

tc werken, zelfs dan ook, wanveer de advisevrs hvnve namev cn 

fiUffchragle advicscn viorjicn doen kennen. 



Ik mooi liicrbij dc vrijlioid jicmcn op to incrkcii, dat cr gccnc 

zoogenaamde adviseurs hetrekkelijk deze zaak bestaan, de raad 

handelt wel is waar daarover, en schijnt zich daar achter eein'ger-

mate te willen verschuilen, dan het programma der door den raad 

idtgeschrcven prijsvraag dd. 25 Apri l 1853, op grond w^aarvan de 

ingediende verhandelingen zijn geschreven, eu die de wijze van 

beoordeeling regelt en bepaaldt, geeft eenvoudig maar duidelijk te 

kennen, met dc volgende weinige woorden: /)e heoordeeliiHj der 

antwoorden (jeschiedt door den raad van bestuur van het Koninklijk 

fnstituut van Ingenieurszonder eenige andere reserve en zoiuler 

met een enkel w^oord te gewagen van adviseurs of beoordeelaars, 

en ik vermeen dus het gevolg daaruit te mogen alleiden, dat 

cr geene adviseurs of beoordeelaars betrekkelijk deze zaak geacht 

kunnen worden te bestaan. De raad heeft beoordeeld en niet de 

pcrsoïieu die de raad van gcvoele]i is geweest daarover vooraf te 

spreken o f t e raadplegen; heeft de raad gemeend geene genoegzame 

kennis in zich tc vereenigen, om over de ingediende verhandelin-

gen te oordeelcn, dan heeft dezelve misschien voorzigtig en 

verstandig gehandeld om vooraf daarover aiidereii te hoorcn, dan 

alleen dc raad, en niet de door denzelvengeraadpleegde ])ersonen, 

zijn verantwoordelijk voor het door hon uitgebragte ra])port en 

voor de gronden waarop dat rapport steunt en alzoo door dien 

raad is opgemaakt. 

I k heb in mijue geleverde mededeeling te kennen gegeven, dat 

dc personen welke verhandelingen hebben geleverd, rede]i hadden 

vau te verwachten, dat hunne ontwerpen zouden worden beoordeeld 

door dezelfde i)ersoncu welke de j)rijsvraag hnddoi uitgeschreven 

eu de raad vermeent dit gevoelen te kunnen bestrijden. 

l.k moet crkemien dat de uitspraak geschiedt door den raad, 

onverschillig of in dien raad, sedert het uitschrijven der jnn'jsvraag 

andere Icdcu zijn opgetrede?i; da?i het zij mij verguiul op te merken" 

dat de antw^oorden moesten ziju ing\-diend voor den Decem-

ber 1853, de leden van do?i raad die de ju'ijsvraag hebben uitge-

schreven, bleven alle raadsleden tot den Jul i j 1854 cn dit was 

bekend, zij liaddcii dus een ha l f j aa r tijd en gelegenheid om over 

dc ingekomen antwoorden tc oordeelcn en dit tijdvak was toch 

wel meer als voldoende daarvoor, om do ijigediende verhandelingen 

te beoordcclcn, ten nn'nste, ik herhaal het, de schrijvers der ver-

handelingen Jiaddeu daaroïn reden te vcrwacliten, dat lunnie ant-

woorden zouden worden beoordeeld door de leden, waaruit dc raad 

bij het uitschrijven der ])ri/)svraag was zame]igcsteld, hetgeen nu 

mcereudeels door geheel anderen is gedaan, want zij moesten ver-

onderstellen , dat hunne vcrliandclingcïi door de?i raad zouden wor-

doi beoordeeld, ^vaartoe dezelve zich zonder eein'ge tijdroovende 

en geheel afwijkende bepalingen van liet programma of dc prijs-

vraai?, had verbonden.. 

l iet behoort toch zeer tot de mogelijklicdeu, ja zelfs is het meer 

dan waarschijnlijk, dat cr zich schrijvers hebben opgedaan, juist 

o]udat het bepaald was, dat het door hun te leveren, zou worden 

beoordeeld, door bij luni bekende achtingswaardige, onpartijdige, 

onbevooroordeelde eu bekwame raadsleden, dan welke schrijvers 

zich noch den t i jd , noch de moeite zouden getroost hebben, om 

hunne verhandelingen bijeen te brengen, wanneer zij hadden kun-

nen voorzien, dat de beoordeeling vau hun werk, wel door den 

raad zou geschieden, dan door geheel andereu hun onbekende 

raadsleden , zooals nu mcereudeels liet geval is geworden , het was 

op dezen grond dat ik iu mijne mededeeling te kennen gaf, dat 

het naar nnju gevoelen geenszins zoo geheel was uitgemaakt, of de 

raad zooals die thans is zamengesteld wel het volstrekte regt had 

om de ingediende verhandelingen of ontwerpen te beoordeelen. 

l iet moge waar z i jn , zooals dc raad te kennen geeft, dat ik de 

mededeeling aan mij gedaan, door een der persojien welke uwen 

raad tot adviseur heeft verstrekt, te gunstig heb opgevat, dan, ik 

moet verklaren ik liad geen andere reden dan OJU het door mij 

daaromtrent gemelde mede tc deelen, vermits mij de bedoelde advi-

seur uit eigene beweging cu geheel ongeroepen zonder eenige aan-

leiding, en geheel onnoodig, met zoo veel lof eu goedkeurende ge-

voelens, over hetgeen ik iu het algemeen in juijne verhandeling 

had geleverd, sprak, ik heb ilaarom dien adviseur verzocht zekere 

opheldering omtrent het door denzelven aan mij jncdcgedeelde, en 

geeft mij nu in hoofdzaak lietzeltde te kennen, met bijvoeging 

alleen, dat dezelve zich no])ens de zamenstelling van mijue ont-

worpen havendammen zich eenige bedenkingen had veroorloofd , zoo 

ten aanzien der bezw^areu die men bij de uitvoering zou ontmoeten, 

als ten opzigtc van dc duurzaamheid derzelve, cu gaf mij dc ver-

zekering vau mij nader bekend tc zullen maken met hetgeen hij 

dienaangaande had medegedeeld, waartoe hem toen dc gelegeuhcid 

ontbrak, cn waarvati ik hier de oorzaak niet kan aangeven ver-

]nits ik daardoor den naam vau dien adviseur eenigzins zou doen 

kennen, die ik vermeen tc moeten verzwijgen. 

I k moet hierondrent alleen opmerken, dat het mij wel niet bevreemdt, 

dat iemand welke het beginsel waaro]) de constructie mijner voor-

gestelde hoofden is gegrond, nimmer in uitvoering heeft gezien, 

of de uitwerking daarvan lieeft kunnen nagaan , daaromtrent eenige 

aan- of ojmierkingen maakt, twintig jaren voor dat het beginsel 

door mij iu uitvoering werd gebragt, was lu't bij mij bekend, 

ook ik maakte mij zelve daaromtrent zekere aan-of opmerkingen, 

liet vorderde ceue proef om cr grondig over te kunnen oordeelcn, 

die proef is door het maken van verschillende hoofden, zooals ik 

in mijne mededeeling lieb te kciuicu gegeven, zeer uitgebreid en 

met het beste gevolg genomen, en ik kan derhalve niet anders dan 

herhalen hetgeen ik reeds in nnjuc mededeeling tc kennen heb 
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gegeven iiauielijk: dat deze zaak gelieel van praktisclicn aard 

is , die alleen door ondervinding kan worden uitgemaakt, eene 

ondervindijig die ik vermeen te hebben opgedaan, door het doen 

maken van de in deze bedoelde hoofden of het toepassen van 

het daaromtrent door mij aangenomen beginsel; mogt nu dienaan-

gaande bezwaar bij den persoon bestaan die uwen raad tot advi-

seur heeft verstrekt, of heeft dezelve dien betrekkelijk eenige aan-

of opmerkingen gemaakt, zal het mij aangenaam zijn die te 

leeren keuïien, vermits ik de kennis van dezen adviseur om zijne 

praktische ervaring op lioogen prijs stel, en ik twijfel geen oogen-

bl ik , wanneer er in waarheid eenig verschil van gevoelen mogt 

bestaan, tusschen dien adviseur en m i j , omtrent de door mij voor-

gestelde constructie der havenhoofden en ik in de gelegenheid zal 

worden gesteld, om die aan- of opmerkingen te leeren kennen, 

of dat verschil, zal wel door wisseling van gevoelen worden oj)gc-

ruimd of tot vereeniging leiden, zonder in het minst af te wijken, 

van het hoofdbeginsel, vermits dit op grond van door mij ver-

kregen ondervinding, het zij met bescheidenheid gezegd, gebleken 

is goed en in alle deelen uitvoerbaar te z i jn , en dat daarvan de 

gewenschte, gunstigste gevolgen te verwachten zijn. 

ik lieb het voorstel gedaan om de zaak in iiadere overweging 

te nemen; de raad geeft alsnu te kennen dat dezelve veronderstelt, 

dat door mij daarmede in'et anders is bedoeld, dan dat de raad 

zou terugkomen op deszelfs genomen beslissing, dan dit voorstel 

kan door den raad niet worden aangenomen. Jk moet hieromtrent 

alleen opmerken, de raad heeft gemeend de eer der bekrooning, 

om de reeds gemelde twee redenen, niet aan mijne verhandeling 

toe te keimen, of het nu door mijn gedaan voorstel, om de zaak 

in nadere overweging te Jiemen, mijne bedoeling is geweest, om 

als nog nnjne verhandeling te bekroonen , dit doet hier weinig tot 

het wetenschappelijke der zaak, naar mijn gevoelen, af, dan het 

zij mij vergund op te merken, het moge waar zi jn, dat de zich 

noemende waterbouwkuiulige ingenieur, die nimmer anders dan aan 

zijne schrijftafel is werkzaam geweest, en in theorien zich heeft 

verdiept, nimmer naar zijn gevoelen heeft gedwaald, dan veel meer-

der zal het waarheid bevatten wanneer ik daarentegen opmerk, 

dat de waterbouwkundige ingenieur die belast is geweest met 

grootschc cn gewigtige uitvoeringen , gaarne zal erkcinien , dat hij bij 

het o])vattcn van zekere nieuwe denkbeelden en bij het medcdcelen 

daarvan aan andere deskuiidigcn, tot de overtuiging zal zijn ge-

bragt, dat hij dwaalde en dit dan ook als bekwaam en onbevoor-

oordeeld ingenieur wel zal hebben erkend. j\Iijne bedoeling nu met 

juijn voorstel is alleen geweest, om mogt ik door mijne mededeeling 

of gemaakte aan- cn o])mcrkingcn den raad tot dc overtuiging 

hebben gebragt, dat werkelijk een zeebreker voor de door mij 

ontworpen liaven onnuttig cn schadelijk tc achten is. cn dat dc 
i.. 
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constructie der door mij voorgestelde havenhoofden goed en iloel-

matig is, om dan ten minste d i t , ter verspreiding van kcnin's on 

wetenschap voor den ingenieur, te erkennen, en niet op geheime 

gronden tegen te spreken. 

Dan waartoe zal alsnu, al het door mij over deze zaak tot dus 

verre behandelde, leiden? Voorzeker tot niets! Dc raad heeft n a a r 

deszelfs gevoelen even als in het hoogste ressort uitspraak gedaan 

en beslist, zonder echter gronden of overwegingen aan te geven 

of mede tc deelen, die den raad tot de gei\omcn beslissing 

hebben geleid. Ik heb den raad verzocht, om voor de kennis en 

de wetenschap van den ingenieur cn voor dc belangen van hot 

l\oi\inklijk Inst i tuut vau Ingenieurs meer in het bijzonder, die 

gronden te docïi kennen, dan de raad is van gevoelen dat die 

diepe verheven ingenieurs kennis, of het vernuft om de stranden 

van onze kust te bevaren, in verband tot het aaiuloen van havens 

en als zoodanig daarover tc oordeelen, een diep geheim bij den 

raad behooren te blijven eu dus even als in het stille graf be-

hooren te worden bewaardt! en wat k m ik daartegen verder ter 

bevordering van kennis en wetenschap doen, aiulers dan als ik 

aan het slot mijner reeds gedane mededeeling heb verrigt, dat is: 

de beoordeeJinr) teerder or>crlatcn aan eenen hoocjeren refjter zijnde 

de vereeniging van Tngevienrs en andere zaakkundigen^ met bij-

voeging echter als n u , dat wat mijn personeel gevoelen aangaat, 

ik het cr voor moet houden, dat de raad bij het opmaken van 

deszelfs uitgebragt rapport niet genoegzaam met de zaak bekend 

of ingelicht was, om met dc vereischte zekere kennis, over do 

gewigtige taak die dezelve op zich had genomen, tc oordcelen, 

en dat hiervan het gevolg is geworden, het uitbrengen van een 

advies of besluit zonder voldoende gronden aan te geven, terwijl 

ik door en ten gevolge mijner gedane mededeelingen, den raad 

tot de overtuiging heb gebragt, dat voor de ontw^orpen haven, 

geen zcebreker wordt gevorderd , cn dat de constructie der door 

mij voorgestelde havcndannnen goed is en aanbeveling verdient, 

dan hetgeen dc raad alsnu niet verkiest te erkennen, cn neemt 

daarom den schijn aan, hoe onbegrijpelijk en onverklaarbaar ook, 

dat dc gronden in strijd met dc mi j?ie, ccïi ondoorgrondbaar geheim 

behooren to blijven, dan naar n\iju gevoelen, bestaan er bij den 

raad gccnc voldoemlc grondcji, om het door mij medegedeelde be-

hoorlijk tc bestrijden, want ten slotte moet ik nog opmerken, 

dat er in deze voor den waren deskundigen geen geheim mag 

bestaan; ik heb mijne doikbeeldcn en ontwerpen geleverd onver-

schillig: koe en van wien ik dc daartoe Q'cvorderdc kennis of 
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wetcnschap heb o])gedaau of verkregen, ik verschuil mij achter 

niets, dan stel mij zelve zooveel i ioodig, verantwoordelijk voor 

hetgeen ik heb geleverd, en ik had gelijke openlijke en opregtc 

handeliiig vaii den raad van bestuur van dit Koninkl i jk Instituut 
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van ingonienrs verwacht, het thict niets at\ op welke wij'/c (ie 

ratul (Ie zeevaartkundige kennis verkregen heeft, ter b(?oorclceling 

van liet al of niet nuttige van eencn zeebreker voor de ont-

worpen haven, of dezelve die kennis heeft opgedaan van eencn 

admiraal (jf van eencn eenvoiidigen inatroos of loods, evenzeer 

doet het niets af, van wien of door wien of lioc ook dc raad de 

kcjinis heeft verkregen, mn over de constructie der door mij voor-

gestelde haveidioofden te oordeclen, of dezelve die kciniis heeft 

o))gcdaan van den hoogst geplaatsten waterbouwkundigen ingenieur 

of van een eenvoudig werknuui die zijn leven aan stranden heeft 

doorgebragt en de constructie en uitwerkingen enz. van zoodanige 

hoofden naauwlcttend heeft nagegaan. 

Het doel van het Koninkl i jk Instituut vau Ingenieurs is, OJU 

dc kennis cn wetenschap van den ingenieur te bevorderen, en de 

])ligt van den raad om daartoe als op deu voorgroiul mede te 

w^erken, ik had dus op voldoende gronden gehoopt ook voor het 

w^ezenlijk belang cn den roem van dit Inst i tuut , de voorlichting 

van mijne medcraadsleden tc zullen ontvangen dan het blijkt dat 

dezelve die niet kunium verstrekken cn waarom ik mij gedrongen 

gevoel, alsnu te verklaren, dat luiar mijn gevoelen, de eenvoudige 

reden daarvoor alleen kan bestaan cn tc vinden is, in het denk-

beeld dat (Ie /uerbedoelde en yebledend gevorderde (jronden icaurop 

alleen kan en 'mag worden ge/tandeld, nleó voldoende bij d^'n raad. 

bekend- .zijn of bestaan. 

Delft, den April 1855. 
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zal toenemen en strekken tot eer ccnes lands, dat in menig o])zigt 

boven vele grooterc laiulcn staat. 

Mag ik U H E Gestrenge verzoeken mijiic zeer beleefde en vriend-

schappelijke groete over te brengen aan dc llcercn van Thuirs, 

!)r. Simons, vau der Kun en Storm V>uysing. Met de meeste 

achting vcrblijve ik 

lloou' Kdel (iestreng Heer 

IJ Kid !)w: Dieiiaar 

Dr. A. Ai)i;iy\vf 

keen F. n . < onr-m', 
U' "a //«c/4' 

H I J K A G K X X X V i l . 

N^ewcastle on Tvne 3 Ap r i l IS ' ,5 

Hoog Kdel Gestreng Heer! 

Ik heb dc eer mij tot te wenden, met het beleefd verzoek, 

om met het einde vau dit 1 nstituutsjaar iiiet meer als lid te 

worden atiugemcrkt van het Koninkl i jk Nederlandsch Instituut 

van Lu'-enieurs, het doet mij wel leed deze inr igt ing, vraarvan 

lid te zijn ik eene hooge ccr reken, te moeten vaarwel zeggen, 

maar ik' heb hier geheel niets aan het lidmaatschap, ik heb be-

proefd bij gelegenheid dc werken te bekomen door schippers 

maar dit ' i s kostbaar en bovendien betalen boeken hier een vnj 

luKv/- rc""i. Ik wensch da< het Instituut m<-cr cn uwer iu bloeij rr 
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W N LLL-YR KONFNKLJJK I;\S'RRTI;UT VAN INOENIKUUS , ORUOLM^T ÎN 

IX NV/V I.OKA AI, ]>FJI MAATSCHAPPIJ L.HI/INKNTTA , TK 

'S GRA VKNII AOH , OP I)()X 1) C IIDA O 1>EN 

1. Tegcinvoovdig: F. W . Conrad, presidoit; Storm Buys ing , 

Staring, Greve, Stcuerwald en van Sypesteyn, leden van den 

raad; do ledon: Angier , \V. J . A. •l)oijcrinck, Bogaert, J^urn, 

Cohen Stuart , J . F. W. Conrad, J . W.' FL C o i n ' a d C r o k e r , van 

Biescn, van Diggelen, Doctcrs van Leeuwen, C. K. de Geus, 

Linse, J \ l i c l i a e l i s , iYicolson, van Oord t , J . Ortt van Scliouauwen, 

Outsliooru, Overduyn, van dc Poll , i l . S. J . llose, W . jV. Rose, 

A. J . ][. van dcr Toorn, van A^crschucr cn dc Vcijc dc Bur inc; 

benevens de buitengewone leden: ¥. J . van den Berg, C. 4. dc 

Bruyn Kops, levers, van Ketwich, van T/anschot l l ubrccb t , 

Simons, Sori l lou, vau dcr Ycgt cn Wollcrbcck. 

2. Dc notulen der vorige vergadering, van den i (V'̂-'" April ] Soo , 

worden gelezen cu goedgekeurd. 

3, De president deelt ccnigc bijzonderheden mede uit het alge-

meen verslag der werkzaamheden van het Inst i tuut in het afge-

loopen jaar, welk verslag bereids afgedrukt cu voor ccnigc dagen 

rondgezonden is. Dc leden van Oordt , van I^iggelcn en Cohen 

Stuart worden uitgenoodigd, de rekening cn verantwoording van 

den penningmeester tc onderzoeken en daaromtrent aan do ver-

gadering verslag te doen. Vermits het lid van Diggelen verzoekt 

van deze taak verschoond te bli jven, wordt die aan dc beide 

overige leden alleen opgedragen. 
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4. I let Instituut heeft de volgende geschenken ontvangen : 

а. Van den rainistev van binnenlandsche zaken: 

1. Zeitschfift des deuisch-österreic/dsc/ien Telegraphen-'Vereins 

Jahrgang T, Heft 12 und Jahrgang 11, Heft 1 , 2 und 

2. Verzameling stabellen der %vaier hoogten langs de hoofdrivier 

over de maand December 1854. 

3. lieeapitulatietabel der loaterhoogten langs de hoofdrivieren. 

over het jaar 1854. 

4. Register der peilingen., hehoorende tot de kaart der rivier de 

Boven-Maas ^ van beneden Vise tot Wojtdrichem— tweede ge-

deelte, van Venlo tot Grave. 

б. Van de koninklijke akademie van wetenschappen : 

1. Verhandelingentweede deel. 

2. Verslagen en mededeeling e7i, derde deel, tweede stuk. 

3. Catalogus der boekerij., eerste allevering. 

4. Koninkl i jk besluit tot vorming der akademie, organiek regle-

ment , memorie van toelichting enz. 

e. Van het koninkli jk nederlandsch meteorologisch inst i tuut: 

Drie exemplaren van Meteorologische waarnemingen in Neder-

land en afwijkingen van temperatimr en barometerstand op andere 

plaatsen in Jittropa. 1854, 

d. A^an het koninkl i jk instituut voor de taal-, land- en volken-

kunde van Neerlandsch Tndie: 

Bijdragen tot de taal-, land- eu volkenhinde van Neerlandsch 

Indie., deel 1I.L 

e. Van het Amsterdamscli departement der ncderlandsche maat-

schappij ter bevordering van nijverheid: 

1. Tijdschrift ter bevordering van nijverheid., tweede reeks, 

dcel 111, tweede stuk. 

2. Punten van beschrijving. 1855. 

f . Van dc vereeniging voor volksvlijt : 

\De Volksvlijt, n ^ 3 en 4 , 1855. 

g. Van den luitenant-kolonel de Renz , chef van den Groot-

llertogelijk Badenschen generalen staf: 

Het eerste blad der Chorographische kaart van Baden, in zes 

bladen ; op de schaal van 1 : 200 000. 

h. Van het lid C. de Groot: 

Natuurkundig iijdschrift voor Nederlandsch Tndie. Nieuwe serie. 

Deel I I , allevering V en V I en deel I I I , aflevering I en I I , 

i. Van het l id de Maere : 

1. Annales de Vobservatoire royal de Bruxelles. Tome V I , 1848 ; 

V i l , 1849; V i n deuxième partie, 1852; I X , 1852 e t X , 1854. 

2. Annales des travaiiœ prtblics de Belgicpce/ilome'^Vi, deuxième 

cahier; tome V I I I , troisième cahier; tome TX , troisième cahier; 

tome XT , deuxième et troisième cahier ; t o m c X I T , premier cahier ; 

tome X l l l , premier cahier; 1848—1854. 
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3. Chemin de Fer. Com.pte-rendu des opérations de Vexereice 1840. 

— Idem de 1852. 

4. Chemin de fer du Pays de Waes, autorise par arrête royal 

d/u 1 <> Novembre 1842. 

5. Compagnie du chemin de fer du Bays de IVaes. Statuts, 1842. 

<3. Compagnie d^u chemin de fer du Pays de IVaes, Marché a 
forfait. 1842. 

7. Chemins de fer de jonction de la ligne de la Dendre au 

réseau du midi, par Bnghien et B.ebecq, Projet de M .M . Denis , 

Van der E ls t , AVillame et Carlier. 1853. 

8. Chemin de, fer IlollandO'Belge de Liège a Utrecht par 

xvlaestricht et Bois-le-Bue. Section de Liège a Maestricht demandée 

en concession. Mémoire. 1854. 

!). Chemin de fer direct de Bruxelles {station du midi) à 

Assche, Alost et Ter mon de, demandé en co7icessiou par Emile 

Dupont et compagnie, le 9 Novembre 1854. 

10. Projet de chemin de fer intcrieior économique entre la ^station 

des Guillemins et la Place Verte, avec em.branche?nent vers les 

Entrepots et les stations de Longdoz et avec ligne de raccordement 

vers Ilerstal. Liège, 1855. 

11. Mémoire rélatif au, projet de canal a grande section de 

Jemmapes à Alost., par la vallée de la Bendre. 1842. 

12. Projet (Tamélioration an regime de la M.euse. Réponse au 

mémoire île feu M. Vingénieur en chef Gnillery du 15 Janvier 

1849, par M. Vingénieur en chef directeur Kummer. 1851. 

13. Y a-t'il moyen de prévenir les inondations et particulière-

ment dans la vallée de la Meuse ? Examen de cette question, jK^r 

P.-J. Moreau, ingénieur-agronome. 1850. 

14. Précis (Tun nouveau système d^organisation militaire, par 

i\-A. l luybrecl i t , ancien officier supérieur du genie. 1848. 

15. Rapport sur Vorganisation de Venseignement industriel, 

adressé à JIL le Ministre de VIntérieur, p)ar la commission nommée 

par arrêté royal du 14 Décembre 1851. 

IC). Ed. Duepetiaux, Rapport sur les colonies agricoles, écoles 

rurales et écoles de réforme pour les indigents, les mendiants et 

les vagabonds, et spéciale^nent 2^our les enfants des deux sexes, 

en Suisse, en Allemagne, en France, en Angleterre, dans les 

Pays-Bas et en Belgique. 1851. 
17. Défrichement des terrains incultes. Compte rendu. 1850. 

18. Défrichement des terrains ineitUes. Drainage. Compte rendit. 

1853. 
19. Troisième rapport sur les opérations de drainage entreprises 

en Belgique. 1852. 

20. Irrigations de la Campine. Rapport sur les travaux de 

Vexercice 1853—1854 , Mag is , ingénieur en chef, directeur 

du serviee de la Campine. 1855. 
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21. De la culture au Vlantoir luccaniqite et au lïayonneur-

sarcloir, par 11. L e Dooie. 1854. 

22 . Ecole thcorlr[ue et pratiriue (VJiorticultitre de Gand; pro-

spectus, arrêté royal, rèfjlevient etc, 

2 3 . De la distillation des 'Betteraves, llcsumc d2i rapport de 

M . V . van den Broeck. 1854. 

Van het l id J . van der Toorn: 

1. Plan van een gedeelte der rivier de Whaal, de Maas en 

j\[erv:ede, 09ntrent het fort Loevestein, iroudrichem, Dalem en 

(lOrinchem, zooals dezelve öij hermeetinge en 'peilingen {zooveel de 

rivier belangt) zich bevond in de maand Jwiij 1777 . /̂ d/ĉ r 11. van 

Straal ei\. 

2. De rivier de Merivede, van even boven het dorp Sleeuwijk, 

oostwaards op ver bij (jorlnchem en de mond van de Linge, tot aen. 

desselfs beginsel: namen tlijk de rivieren de IFaal en Mase, bij 

IFoudrichem en Loevesteyn etc. 

3. Kaart van een gedeelte der rivier de Merwede, van deszelfs 

beqin {als de sanicnkohist van Waal en Maas) tot beneden IIar-

din/csveld, m.et de Oude Wiel en de Killen, (lekopieerd^ door M . 

Do l s t r a , uit de kaart van de Merwede, N . Crnc ju ius , van 172^K 

4. Pe rivier de Merwede, van {om.trent) de Steenenhoek oost-

waards op tot verbij het dorp van SI eenwij k, met den Ouden Jriel 

en de Killen, die uit deselve iia den Jjlesbos ajloopen etc. 

5 . Kaart van de Merwede of Nieuwe Maas, van den IJssel tot 

llotterdam, met de geprojecteerde waterwerken ter verbetering van 

dit rivier vak, 1771 . 

(». Kaart van het riviervak op dc Oude Maas, genaamd de 

J j i n t , benevens de m,ond, der Krabbe, grootendeels gecopieerd uit 

de gedrukte kaart door jM. Bo ls t ra , van 1 7 7 1 , dienende verder 

tot aanwijzing van de sedert dien tijd voorgevallen veranderingen 

in het eerstgemeide riviervak , zooals dezelven bij meetingen en pei-

linqen, In Jttlij 1 7 8 8 , bevonden zijn, door J . l i nge lman . 

'7. Kaarle aanwijzende de overstrooming van 'stands rivieren in 

Februari] en Maart 1 7 8 4 , opgenoomen ^ f o o / D e i j e r i n k en C . van 

Diest. — Twee exemplaren. 

8. Kaart {gecopleert uit de groote kaart van Rhijnlmul d' y/^. 

1G87) 2oaarin vertoont word, een concept boven boezein op) tweederley 

wijze, met derzelver bovenrnolens omtrent Spaerendam, zijnde den 

(jrootsten boezem geprojecteért om te dienen t>ot verbetering der ont-

lasting van Rhi.jnlands boezemwater, en teffens tot conservatie der 

diepte In het Spaerue, in gevalle de gecombineerde Ilaerlemmer en 

/je//dse Meer mogte rvorden drooggemaakt, en den kleynsten indien 

znliC niet zoude geschieden, Geconceptleert door 1). K l i n kenbe rg en 

J]. Ooudriaan Ariez. 170!.). 

i). Caarte van de .Unyckslooter, Jjroecker en Behner Meeren in 

Watevlandt, ghcmeten endegeteeckent door M r . S. N . Boonacker . 1028 . 

m 
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10. Teekening van de Nieuwe Stoommachine met negen pompen 

gebouivd te Ilellevoetsluis in 1 8 0 2 , onder directie van J . lUanken 

Jansz. 

11. Teekening van de nienwe stoommachine en ontlastsluis ge-

bouivd in den Crimpenerwaard, In 1 8 0 3 en 1 8 0 4 , onder directie 

van A. Blanken Jansz. 

5. Van den heer dr. Staring is eene mededeeling ontvangen , 

betrellende het wegvreten van dc hardsteeiien slagstijlen der sluizen 

op het Groninger stadskanaal (Bijlage X X X V I I I). 

De vermelding van dit onderwerp in het programma der ver-

gadering heeft het lid Croker aaideidiug gegeven tot dc inzen-

ding van een uittreksel dcr mededeeling nopens dc verwoestingen 

door ecu schelpdier in den kalksteen van aan zee gelegen haven-

werken te weeg gcbragt. Hoewel thans b l i jk t , dat de waarneming 

van dr. Staring de werking van het vecuwatcr betreft, meent het 

lid Croker de bijzonderheden, in het opstel van den heer W . 

AValkcr vervat, tc mogen mcdcdeelen, als niet van belang ont-

bloot (Bijlage X X X I X ) . 

I l c t lid Storm Buysing merkt op , dat de hoogleeraar A^rolik, 

voor een paar jaren, zeer belangrijke opmerkingen en waarnemin-

gen, betrcücndc de l^holadeu cn de werking van deze dieren, 

aan dc akademie van wetenschappen heeft medegedeeld. Men zoude 

uit het toenmaals bij dc akademie verhandelde een cn ander kun-

nen opnemen in dc bijlage tot de notuleji der tegenwoordige ver-

gadering. Op dc ui tnoodiging van den president, belast het l id 

Storm Buysing zich met de bezorging van deze mededeeling 

(Bijlage X L ) . 

i l c t lid W . X . llose acht het van gewigt, dat men wete, 

hoeveel humuszuur het water in het Groninger stadskanaal bevat. 

Indien het gehalte aan zuur van dat water niet veel aanzienlijker 

ware dan het zuurgehaltc van het vecuwatcr in sommige kanalen 

van Zuidhol land, zoude men ook daar het gebruik van kalksteen 

ouder water behooren tc vermijden. Den raad wordt dc zorg opge-

dragen van een nader onderzoek, des noods door cenc genoeg-

zame hoeveelheid van dit water te doen overzcndci\ om het zuur-

gehaltc te kunnen bepalen. 

0. Het lid 4. F. \V. (Jonrad leest ccn opstel over het onder-

houd der wegen oj) Zuidbevcland, zonder tolhening (Bijlage 

X L I ) . 

I lc t lid Li)isc merkt op , dat dc wegen door den heer Conrad 

opgegeven niet dc ccnigc zijn 

T' 

(lie pcoiulcv lolhcning bereden 

1 
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worden; dat al de kunstwegen, gelegen in Noordhol land, ten 

oosten vau het Noordhollandseh kanaal, dus in het oude West-

'Iriesland en het Noorderkwartier, en die alle in later tijd zijn 

aangelegd, op de enkele uitzonderingen van den zoogenaamden 

weg der zes steden, zoïider tolheJïhig bereden w'orden, en beant-

woordt de vraag, door het lid Conrad gedaan: hoe men hiertoe 

gekomen is , en waaruit de kosten van aanleg en onderhoud ge-

vonden worden? door op tc geven, dat de aanleiding daartoe is 

geweest dc onwdl der landliedei\ om met paard en wagen voor tollen tc 

jnocten wachten, en voor het gebruik hunner wegen tc moeten betalen, 

als zijnde d i t , gelijk door hen teregt wordt begrepen, niets anders 

dan eene belasting op hunne eigene producten, w^aarvoor zij liever 

toestaan, dat een enkel vreemdeling of voerman voor niet van 

hunne wegen gebruik maakt. De kosten van aanleg en onderhoud 

worden alleeii gevonden uit een' jaarlijkschen omslag van een gulden 

voor iedere bunder of perceel lancls, hetwelk uitgang heeft tot 

een der alzoo aangelegde kunstw^egen. 

Evenzeer is dit het geval op Schouwen en Duiveland , alwaar, 

volgens het lid Nicolson, een provinciale weg is, waarvan dc 

tolle?! door de bclanghebbcude gemeenten zijn afgekocht. 

Het lid Greve herinnert, dat ook in Zuidholland eene menigte 

wegoi zonder tolleJi bestaaji en dat zelfs, in latercn t i jd , alleen 

dan provinciale subsidien tot den aaideg van wegen zijn verleend, 

wainicer tc voren dc middelen waren aangew^ezen om voortdurend, 

zondei: tolhclïing, in het onderhoud te voorzien. 

7. Na eene korte schorsing der werkzaamheden, brengt Jict 

l id van Oordt verslag uit nopens de verantwoording van den pen-

ningmeester. Bij de vergelijking der rekeniiig met de rekenpligtige 

bescheiden is een en ander in tic beste orde bevonden, zoodat de 

commissie, met liet onderzoek belast, voorstelt den heer penning-

meester van zijne verantwoording te ontslaan en hem den dank 

der vergadering aan tc bieden, voor dc zorgen aan dc geldelijke 

belangen van het histituut gewijd. Dc vergadering vereenigt 

zich juct dit voorstel. 

8. Dc secretaris leest dc vertaling van ccn opstel over hetgeen 

theorie cn praktijk Iccren omtrent dc noodzakelijkheid om ecno 

haven aan eene vlakke kust door een zccbrckcr tc besclicrmen , welk 

sluk door dc leden Croker cn Durn is ingezonden, ( I3 i j lagcXLI I ) . 

Het lid Greve zegt, dat het hier aangevoerde, ten betoogc, 

dat ccn zccbrckcr kan gemist wortlen, in hoofdzaak overeenstemt 

met dc redeneringen, welke in zijne beantwoording der prijsvraag 

\0Ü 

voorkomen. H i j moet het betreuren, dat liet door hem geleverde 

niet algemeen bekend is cn dat bij het lezen der notulen van de 

voorgaande vergadering wel de beantwoording van zijne bezwaren, 

doch niet die bezwaren zelve zijn voorgedragen. 

Naar zijn oordeel, zal geen schip bij sterken noordwesten wind 

de haven opzoeken, zoo het in de gelegenheid is de ruimte te 

houden. Word t het schip echter naar de kust gedrongen, zoo 

moet het w êl trachten de haven te bereiken, zoo het niet op het 

strand wil vergaan. Bestaat cr een zecbreker voor de haven, zoo 

wordt de ondergang van het vaartuig onvermijdelijk, terwijl eene 

opene haven nog w^clligt kan bereikt wwden. D ie haven moet dan 

echter ruim genoeg zijn om het schip in stil water te kunnen 

brengen, of, met andere w^oorden, die haven moet op zich zelve 

eene reede vormen. D i t onderwerp is met honderden zeelieden 

besproken, en alle stemden toe, dat deze opvatting juist is , en 

dat daarin de eigenlijke vraag gelegen is. Een vaste zeebreker, 

op dc Noordzeekust van ons land, is daarenboven niet uitvoer-

baar, uithoofde van de groote kosten, tot zulk een w^erk ver-

eischt. 

Het lid Overdujni doet opmerken (1) , dat het betoog der leden 

Croker en ]3urn strekt om aan te toonen , dat in sommige om-

standigheden een zeebreker gevorderd wordt, terwijl die elders kan 

worden ontbeerd en dat het er dus in de eerste plaats op aankomt, 

te oiiderzoeken, in welk van die gevallen eene haven op de 

Noordzeekust verkeert. Op sommige kusten, bij voorbeeld te 

Odessa, is de werking der winden zoodanig, dat wel degelijk 

middelen woorden gevorderd en ook zijn toegepast, om de haven 

te beveiligen. Dij eene haven, gelijk die door het lid Greve voor 

den mond van het Noordzeekanaal is voorgesteld, zouden de hoof-

den of havendammcn eencn vorm bekomen, waardoor de ingang 

aanmerkelijk naauwer moest worden dan de daarachter gelegen 

havenkom. Daartloor zullen z ich, binnen die kom, onderscheidene 

soorten van golven vormen en Iiicruit zullen kolken cn draaijingen 

ontstaan en geenszins een stil vaarwater, gelijk men zich schijnt 

voor te stellen. 

Het lid van Diggelen meent, dat , zoo de redenering van den 

vorigen spreker juist is, hieruit volgt , dat voor een havenmond, 

als die welke door de ingenieurs Croker cn Burn is voorgesteld, 

aanhoudend branding zal zijn en dat geen schip, bij eenige ver-

helling van aanlandingen w ind , daarbinnen zal durven komen. 

(l) l ict lui Ovcnluyji heeft zich met deze vedaotic van licti^'ccii door hem gc-
zcp;d is niet kiniucii vcreciiigcii, dodi dc jzolcgciiheid heelt ontbvokeu om ccn 
heter vcvhufvl in dc ])h\ats Ic stellen. Dc spreker heeft ccuc nadere toclichtinpr 
van het •.>ndci'wcrj). in eene voli^cndc verjindcring. toege/cgd. 
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-Hij uclil den vuorgesicldon vorm van haven zeer gevaarlijk en in 

geen geval raadzaam zonder dekking door eenen zeebreker. ^\^ilde 

men den zeebreker weglalei}, zoo zou mo i niet bij ondervinding 

Jiioelen bekend zijn met dc verschijnselen der brandingen, die op 

den lager wal oidst-aan door dc werking der golven tegen ver-

hevene ol' uitspringende vaste ligchamen en ondiepten, en met het 

daaruit ontstaande ongerief voor havens, alwaar geene veilige reede 

(tijdelijke ligjdaats) in dc nabijheid bestaat. 

iVten heeft aangevoerd, dat het om het even was, of de reede 

in de haven of daarbuiten, achter een zeebreker, gevoiiden werd. 

H i j deelt niet in dit gevoelen, en meent dat de reede, als be-

stemd, niet enkel om dc haven te beveiligen, maar ook om het 

aandoen daarvan gemakkeli jk, j a , souis zelfs mogelijk te maken, 

en om eene tijdelijke ligplaats aan te bieden tot \lat de haven 

kan bereikt worden, volstrekt buiten de haven moet worden aan-

gelegd. Ware het niogclijk, dat hierover verschil van meening be-

stond, zoo verdient het overweging, zich om iidichtingen te 

wenden tot de ncdcrhuidsche regering, welke schatteji uitgeeft om 

eene veilige reede buiten de havens te verkrijgen, die in de iiabij-

heid van het eiland Schokland zijn gelegen, i l i j vermeent toch dat 

de kosten, die ter instandhouding van dit eiland worden besteed, 

alleen zijn te regtvaardigen door het nu t , dat gelegen is in het 

behoud eener veilige sclicepsreede in de nabijheid, niet cjikel der 

monden van de rivier dc IJssel en van het Zwurtcwatcr, maar 

ook van eenige havens, als E lburg , Blokzijl cn aiulcrc. i l i j ver-

klaart zich bepaaldelijk tegen het ontwerp van ecïi drijvenden 

zeebreker, als zullende men daarachter niet veilig gei iocg' l iggoi , 

uithoofde vau het gevaar van verplaatsing en vernieling, waaraan 

zulk een zeebreker zelf noodwendig steeds blootgesteld is. J>oven-

dien heeft men wel is waar aangetoond, dat de kosten van zoo-

tlanig werk aanzienlijk minder zullen zijn dan die van een vasten 

zcebreker, doch men heelt het onderhoud builen de rekeni]K>' "'c-

laten, eu dit zal, bij het voorgestelde werk, ongetwijfeld zeer 

aanmerkelijk zijn. 

][et lid Storm jhiysing zegt, dat liij meent tot opheldering en 

voorkomijig van misverstand te moeien opmerken, dat er geen 

zoo groot verschil bestaat tusschen den vorm van dc haven door 

de ingenieurs Croker en [hirn voorgesteld en dien door den 

lioofdingenieur Greve aan de haven gegeven, in zijn antwoord oj> 

de bekemle prijsvraag. Ook de haven van dc heeren (Jroker en 

.Ihirn vcrnaauwt zich aan den mond tot 80 el, terwijl de wijdte 

in het midden der havoi 500 el bedraagt. i )c waaije'rsgewijs'uit-

loopende vleugels, die o]) dc teekening, j)laat ! V , 'gezien w'orden 

cn door den laatstcn spreker voor havenlioofdeu werden gehouden, 

zijn o|)on paalwerken, door dc ontwcrj)ers zeebrekers genoemden 

bestemd om de kalmte \nnr rien inirang der haven te bevorderen eu 
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het bereiken van den naauwcn havenmond gemakkelijker le maken. 

De president merkt op, dat men zich bij de kwestie over het 

al of niet noodzakelijke van eenen zeebreker, niet altijd op het 

rcgte standpunt schijnt te ])laatsen. Men moet zich vooral voor-

stellen waartoe een zeebreker moet dienen, l ie t is niet om stil 

water in eene haven te verkri^jgen, maar het doel is: eene veilige 

reede te vormen voor de haven , ten einde ten allen tijde behoorlijk 

ten anker tc kunneji komen en vervolgens de haven biniien te 

geraken. De voorname vraag is dus: is eene haven zonder veilige 

reede eene volkojuen haven tc noemen, die aan alle vereischtcn 

voldoet? is zij voldoende voor alle omstandiglicden ? H i j meent 

neen! Eene haven zonder veilige reede is eene onvolmaakte haven ; 

hij kan zich dit niet anders voorstellen. Een zcebreker is dus 

noodzakelijk bij eene volmaakte goede haven, dat is: eene haven 

niet eene veilige reede. H i j komt niet in de kwestie der kosten 

van eenen voldoenden zeebreker; ze zullen voorzeker zeer groot 

z i jn; want , wanneer de zcebreker aan het beoogde doel zal be-

antwoorden, dan moet hij op ruimen afstand van den havcnmoiul 

cn over eene zeer groote lengte worden aangelegd, zoodat daar-

door eene ruime cn veilige reede ontsta. 

Hij haalt eenige voorbeelden aan van schepen die met zwaren 

storm achter bestaande breekwaters ten anker kw^amcu en daar 

eene kabne zee cn veilige schuilplaats vonden, terwijl de golven 

over het breekwater sloegen. H i j beweert dat ook de praktijk het 

]iut van dc zccbrckers mcei-malen heeft aangetoond. 

De president uit verder de jnecning, dat , daar de zaak in 

kwestie in eenen zeer algemeenen zin behandeld wordt het er hier 

ook niet O]) aankomt, te bepalen, hoe de vorm van den zeebreker 

zijn zal. Het geldt hier alleen liet beginsel, en de vorm behoort 

tot dc toejiassiug van dat beginsel op dikwijls zeer verschillende 

gevallen. 

Hi j wil alleen eene veilige reede vo()r de haven. Kunnen er nu 

middelen aangewend worden, waardoor dat doel op eene andere 

wijze bereikt wordt, dan door een werk , dat men meer bepaaldelijk 

onder den naam van zeebreker verslaat, zooals, bij voorbeeld, 

door aan dc havendanirnen of aan een der havendammen zoodanigcn 

f^eboa'cn vorm te ueven, dat daardoor dezelfde uitwerking ver-

kregen wordt, als men door oenen zeebreker beoogt, namelijk: 

eene veilige reede, dan kan hij dit ook wel aannemelijk, in som-

mii^e a'evallen zelfs zeer uitvoerbaar achten. 

De leden Croker eu Ihn'ii geven nog eenige inlichtingen nopens 

dc door hen voorgestelde werken en \erklaren de teekening door 

hen overgelegd (LMaat I V). De opene paalhoofden zijn out worpen 

met het doel om de golven tc breken cn evenwel het water door 

tc laten stroomen. O]) de open kust van Noordholland zal, naar 

de meening (h^zer leihni , gecMi haven zijn aan te leggen, die teu 
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allen tijde tc bereiken is , hetzij men die van een' zeebreker 
voorzie of geheel open late. 

Een vaste zeebreker zou hier zoo min baten, als een drijvend 

ligchaam en geen schip zal bij sterke noordwesten wind kunnen 

binnen loopen, welken vorm men ook aan de haven moge geven. 

Als voorbeeld geeft het lid Croker den vorm en de veiligheids-

middeleji aan der haven van Dover. 

l i c t lid van Diggelen verklaart, dat de voorgestelde ontwerpen 

hem, ook na deze inl ichtingen, niet aannemelijk schijnen. H i j is 

bepaald vau oordeel, dat de vorm der havenhoofden, hoe ook ge-

kozen , het gemis van eenen vasten zeebreker niet kan vergoeden. 

H i j wil nu niet aandringen op de bepaling der afmetingen, welke 

dc \verkcn zullen behooren te hebben, doch meent, dat die voor 

een zeebreker zoo te kiezen zi jn, dat een schip, hetwelk de kust 

genaderd is, daarachter eene veilige ligplaats kan vinden. 

Het lid Ortt vau Schonauwcn merkt op, dat de commissie, 

welke het oorspronkelijk ontwerp voor het kanaal en de haven 

aan dc Noordzee heeft zamengesteld, wel degelijk rijpelijk heeft 

overwogen of de zeebreker ook koude gemist ' worden. D i t is 

door al de leden outkenricnd beantwoord, terwijl het stellig uit-

gedrukt gevoelen van de twee zeelieden, leden van de commissie, 

inhield: 

dat ecu zeebreker volstrekt gevorderd werd om aan schepen de 
gelegenheid te geven om bij de haven op eene veilige reede ten 
anker'te kunnen komen; 

dat bij met kracht doorw^aaijende westen- eu noordw'cstelijke win-

den voor eu tusschen de uitgebragte liaveuhoofdeii zooveel zee en 

branding zoude staan, dat geen gezagvoerder met eenig vertrouwen 

uit zee daarop zou durven afhouden en de kust zoo nabij komen, 

zoo hij niet verzekerd was van veilig ten aidcer te kunnen komen ; 

dat zonder zecbreker al wat men ook van havenwerken op onze 

vlakke kust zal daarstellen slechts onvoldoende aan het beoogde 

doel zal beantwoorden. 

Het voorbeeld vau Dover acht dc spreker niet juist gekozen. 

Daar breiigt dc zee veel kiezel eu groiul aan cn zijn de werken 

vooral bestemd om dezen toevoer te weren. 

Op de Noordhollandsche kust zijn de omstandigheden geheel anders 

eu moet men zich slechts ten doel stellen stil water te verkrijgen ; 

dit doel zal men echter, naar zijne meening, met een drijveinlen 

zeebreker niet bereiken. Aan de Ciotat, departement Eouches du 

i lhone, heeft men in eene proef genomen om de haven door 

het leggen vau drijvende zeebrekers tc verbeteren. Daar de vaar-

tuigen echter juinder veilig lagen dan vroeger, verliep de scheep-

vaart merkbaar. Op dc aanvraag van het gemeentebestuur en naar 

aaulcitliug vau het rapport van eene, uit zeelieden bestaande, door 

het gouvernement ingestelde connnissie vau onderzoek, zijn die 
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zeebrekers, welke nog niet waren weggeslagen, als geenszins aan 

het oogmerk voldoende, opgeruimd. 

Het lid vau Diggelen is van oordeel, dat het ceue taak zoude 

z i jn , geschikt om door het Inst i tuut te worden opgevat, om een 

ontwerp zamen te stellen, hetwelk aa]i alle vereischten zoude vol-

doen en dat deze arbeid tot groiulslag zou kunnen strekken voor 

verdere ontwerpen, die de stad Amsterdam of ook andere plaatsen 

mogten willen overwegen en zonder twijfel vroeg of laat zullen 

behooren ten uitvoer te brengen. 

Nadat nog onderscheidene leden over dit onderwerp het w^oord 

hebben gevoerd, verzoekt de president het lid van D igge lo i , zijn 

voorstel te formuleren, opdat het in omvraag kunne worden gebragt. 

Het lid van Diggelen stelt alsnu voor: 

'' Dat door of van wege het Inst i tuut een ontwierp zal worden 

//gemaakt voor ceue haven op de noordwestkust van Nederland, 

'^zoodanig, dat het ontwerp, door daarbij aan te geven wijzigingen , 

kan worden toegepast op elk punt der kust , van den hoek van 

// Holland tot Petten.// 

Dit voorstel wordt, met 25 tegen o stemmen, aangenomen. 

Op de aanmerking van het lid Overduyn wordt nog bepaald, 

dat de raad, in de eerstvolgende Instituutsvergadering een voor-

stel zal doen nopens dc wijze, waarop men tot de zamenstelling 

van zulk een ontwerp zal geraken. 

9. Wegens het reeds vergevorderde uur , w^ordt, op het voorstel 

van den president, besloten dc behandeling van eenige onderwerpen , 

welke op het programma vermeld zi jn, en de mededeeling van eenige 

ingekomen stukken tot de volgende vergadering nit tc stellen. 

Mitsdien wordt thans ter zijde gesteld: 

a. De discussie over de regels, in acht te ]iemcn bij het ont-

werpen van schuine gewelven, hoedanige bij den aanleg van spoor-

w'egcn zeer dikwijls voorkomen en over de grenzen, welke daarbij 

niet mogen woorden overschreden. 

ó. De mededeelingen over hetgeen de doorbraken, bij den jong-

ste?i w^atersnood gevallen, hebben geleerd, ten opzigtc van zwakke 

of gevaarlijke punten in de hoofdrivieren en bedijkingen, cn jnet 

betrekking tot vroegere eu latere ontwerpen van rivierverbetering. 

c. Mededeeling van aankondigingen in Oostenrijksche dagbladen , 

tot aanbeveling van den n Repertoire de cartes, n 

d. Teckening en beschrijving van een ontwerp van arbeiders-

woningen te Schiedam, door het lid P. SchoUcn ingezonden. 

e. Dijzondcrhedeu wegens de werking van den Suippcliugsover-

laat iu den afgeloopcn winter eu beschouwingen daarover, mede-

gedeeld door het lid Stieltjes» 
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10. Dc president vestigt de aaiulacht der leden op de uitkomst, 

verkregen door het uitschrijven eener prijsvraag voor een ontwerp 

tot een gedenkteeken aan den volksgeest en het leger in 1830 en 

3 831 , door dc vereeniging het Metalen Kruis. Deze uitkomst is 

vermeld in het proces-verhaal, opgenomen in het algemeen verslag 

der werkzaainheden van het Inst i tuut in het aigeloopen jaar. 

\ 

van lOOO el langs het strand geheide, verkcnningpalen te ver-
zekeren. 

Bij de belangstellende bezigtiging van dezen arbeid wijzen onder-

scheidene leden op het belang van een dergelijk werk voor de 

provincie Zuidhollaiid , alwaar tot nog toe geene aaneengeschakelde 

vaste merken op dc kust geplaatst zijn. 

.3 
I I . De voorzitter leest twee brieven van den minister van oor-

log, waarbij de tarieven worden aangeboden, voor de dienst der 

genie in de onderscheidene vestingen opgemaakt (Bijlage X L l i l 

en X L I V). J)e raad heeft besloten deze tarieven in een overzigt 

tc doen vereenigen en die alsdan in de F&rhandelhf(jen van het 

Instituut op te nemen. 

12. Het l id H . r . 1'ijuje van Salvevda heeft eene nota cn tabel 

ingezonden, betreilende de waterstanden op de hoofdriviercu in 

1851 (l^ijlage X1J\'), Deze stukken zullen, even als de vroegere 

van gelijken aard, in dc erhemdelingen worden afgedrukt. 

13. Yan het lid Ilijsterborgh is eene mededeeling ontvangen 

nopens de waterjmssing tusschen Wocusdrecht en I5ath, in 1828 

gedaan, en i)ctreilcndc de stuwen op dc 's Ciravemnoersche vaart 

(Ihjlage X L Y I ) . 

Van het proiil der waterpassing, hetwelk in het archief van het 

Inst i tuut zal worden nedergelegd, is melding te maken bij het 

doen drukken van het verslag der waterpassing tot het overbrengen 

van het Amsterdamsch peil naar I3ath, onlangs onder de leiding 

van het lid J . Ortt vcrriu't. 

15. Dc raad vau bestuur stelt voor, hot Jionorair lidmaatschap 

aan te bieden aan M^ G. C. J . van l ieencn, minister van binnen-

landsche zaken, als dankbare erkenning van de medewerking, die 

het Inst i t imt bij dezen staatsdienaar vindt . 

De vergadering verecnigt z ich, bij acclamatie, met dit voorstel. 

De raad had gewenscht voor tc stellen de benoeming tot hono-

rair lid van de leden oprigters van het Ins t i tuu t , welke in het vorige 

jaar voor het lidmaatschap van den raad bedankt hebben , maar heeft 

gemeend, in het belang van onze instell ing, van dat voorstel te 

moeten afzien, omdat, wanneer het werd aangenomen, die leden, 

ingevolge artikel 22 van het reglement, voor altijd buiten den 

raad van bestuur zouden worden gesloten, hetgeen men niet 

wensch cl ijk acht. 

IC). De leden J . F, W . Conrad cn van Sypesteyn belasten zich 

]nct het opnemen der stemmen voor het balïotteren der in dc ver-

gadering van den April 1855 voorgestelde nieuwe leden. De 

uitslag der stemming is, dat als gewoon lid is aangenomen-

J. Y crhcy, stadsarchitect tc Alkmaar; 

en tot buitcni^'cwone loden : 

G. C. Bnyskes, civiel ingenieur, tc 's Gravenhagc; E. van Er-

kel, opzigter bij den rijkstelegraaf, tc 'sGravenhagc;" H . d. Kauws, 

civiel iiigenieur, te Delft ; J . J . l loelants, aspirant ingenieur bij 

den waterstaat tc s Graveidiagc. 

14. Het lid Ortt van Sclionauwcn vertooiit eene uitvoerige kaart 

va\i het Noordhollaudschc zccstraiid , welke in 1842 en 1843 ouder 

zijn toezigt is oi)gcmetcn cn waarop zijn gebragt dc oude kust-

kaartcn van den Helder in 1571 , van Calandsoog in 1GG5, van 

Pelten in 1(>82 cn 173() cn vau l]gmond aan Zee in 1(38G en 

in 1718. 

Deze kaart zoude, rit rekken om dc toe- of fifncming van het 

stiaud aan tc wijzen en dc plaats der, op ondcrli])gen afstami 

17. De raad stelt voor, om op den September 1855 tc 

ballotteren als gewoon lid , A . J . M. 1 [ageman , kapitein der genie, 

in Oostindie; en als buitengewoon lid J . K . lloeloils, opzigter bij 

den waterstaat, te Ellcwoutsdijk. 

18. De president stelt voor alsnu over tc gaan tot de benoemin^»* 

van raadsleden, ter vervulling van deplaatscii, opengevallen door 

dc aftreding der leden Storm Buysing, Staring en Greve, waarop 



laatstgenoemde zijn wenseh te kennen geeft, van niet weder in 

aanmerking tc komen. 

l i i j de stemming bekomt bet lid Storm Bnysing 21 stemmen, 

Simons, van Diggelen, AV. N . llose en Angier elk ccne sternen 

zijn er twee blancobriefjes ingekomen. Alzoo is het lid Storm 

Buysing op nieuw^ tot raadslid benoemd, welke vereercnde keus 

hij verklaart zich te laten welgevallen. 

Ter vervulling van de tweede opengevallen plaats, vereenigen 

zich 25 stemmen op het lid Starijig en bekomen de leden \V. 

N . Hose en Overduyn elk ccne stem, zoodat eerstgenoemde weder 

tot raadslid benoemd is. D i t l id zegt daarop voornemens tc zijn 

gew^ecst de vergadering te verzoeken, hem niet weder in aan-

merking te doen komen, dewijl zijne ambtsbezigheden hem niet 

langer toelaten de betrekking van secretaris w^aar te nemen en 

hij meende dc gelegenheid te moeten helpen geven om door de 

een nieuw lid tevens een man in den raad tc 

zijn tot de 
benoeming van 

in de gclea'cnhcid zoude brengen, die genegen en ... ..v. n 

waarneming van het secretariaat. Nadat hem echter is medege-

deeld, dat een der aanblijvende raadsleden zich de taak van se-

cretaris zal laten welgevallen, heeft hij gemeend zich weder ver-

kiesbaar te moeten stellen en bedankt hi/) thans de vergadering 

voor het op nieuw in hem gesteld vertrouweji, w^aaraan hij trachten 

zal naar vermogen te beantwoorden. 

Bi j eene eerke stemming ter vervulling van de derde openge-

vallen plaats, zijn dc stemmen verdeeld als volgt: 

Diggelen. 

Augier 

Overduyn 

van 

W . N. llosc . 

G. Simons 

Greve . . 

van der Ivun 

blanco briefje 

te zamen 

7 

1 
1 

3 

12 
1 
1 
1 

stemmen 

stem 
/ / 

stemmen 
f' 

stem 

/ / 

27 stemmen 

Daar niemand het gevorderde aantal van 14 stemmen bekomen 

heeft, wordt tot eene tweede stemming overgegaan, w^aarvan de 

•uitslag is , dat het lid G. Simons 23 en het lid Augier 4 stem-

men bekomt. 

Het l id G. Simons is mitsdien tot l id van den raad benoemd 

en zal daarvan, aangezien hij niet ter vergadering aanwezig is , 

schriftelijk worden onderrigt. 

t>05 

19 Dc president bedankt de aanwezige leden voor do betoonde 

bclano-stelling en hoopt , dat de getrouwe opkomst der leden nog 

m i n n f l e n gedegenheid zal geven tot zoo gewigtige discussien als 

' T ^ o r i o r i f p s W e , . cn . 0 , , u i t ^ u on, 

elkander later, aan den vriendschapsdisch in den Ouden Doelen , 

weder te ontmoeten. 

Yoorgelezcn en g 
den September 1855. 

oed-ekeurd in de vergadering van Dingsdag 

l. P. D ET.ril AT, 

Vicc-rrcsidcnt. 

STAKING, 

"Waiirnemcud Sccvctaris:. 
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llaeiulern, 18 April 1855. 

Dc Heer Secrclaris vau het Kouinkli jk i nstituut vau lugeuieurs 

mij verpligtcu door aau de leden de uavolgeudc waarucjniug 

mede tc deeleu, welke ik toevallig iu dcu voorleden zomer heb 

gedaan en welke zeer belangrijk is voor diegenen, welke met het 

?nakcn van sluiswerkeu belast zijn op de kanalen, die vecuwatcr 

afvoeren. 

lu het Stadskanaal, dat de stad Groningen door Yeendam cu 

de Wildervank getrokken en voorleden jaar tot Ter Apel verlengd 

beeft, liggen steenen verlaten. De dekstukken vau het muurwerk-

en dc slagstijleu der sluisdeuren heeft men tot voor een tiental jaren 

van P)cuthcimcr steen gemaakt. Terwijl echter ilie steen, bij de 

ruwe behandeling door de voorbijvarende schippers, zeer aan af-

brokkelen onderhevig was en de Xamurschc steen tegenwoordig 

voor bijna denzelfdeu prijs tc verkrijgen was, zoo heeft men voor 

dc bovenste sluis te Nieuw Buinen, zoo ik 't wel heb, 14 jaar 

gclcdcïi aangelegd, dezen steen in plaats van den Benthcimer gc-

brnikt.' Voor eenige jaren bespeurde men dat de deuren dezer sluis 

langs dc slagstijlcn henen, al meer cn meer lekten cn dat zulks 

tot oorzaak had het wegvreten van den steen zei ven. In het voor-

leden jaar was dit zoo sterk toegenomen dat men gemakkelijk dc 

hand tusschcu dc deur cu den stijl kon'steken. Zonder zich reken-

schap vau. dit verschijnsel tc kunnen geven, besloot men de slagstijleji 

zuiver uit te houwen cn door dc deuren iets meer naar beneden 

op te hangen, dc shiis weder te herstellen. Maar het lijdt geen 

twijfel of over ccnigc jaren zal dit zelfde gebrek zich herhalen , 

want het wegvreten van den steen, die, zooals bekend is, uit kool-

zuren kalk bestaat, moet zonder twijfel toegeschreven worden aan 

het humuszure veen, w^aarmedc het water zeer sterk bezwangerd 

is. l iet wegvreten vertoonde zich dan ook overal bij dc sluis onder 

de waterlijn, doch i^.crgens zoo sterk als aan do slagstijlen , omdat 

zulks hier natuurlijk bevorderd werd door het aanhoudende schuren 

van het doorlekkeiulc water. 

Merkwaardig is het , dat dc veelvuldige vcrstecningeu uit den 

Namurschcn steen, die uit gckristalliscerdcn witten koolzuren kalk 

bestaan, minder weggevreten zijn dan dc cigoilijke steenmassa. 

]\[cn ziet ze overal duidelijk voor den dag komen cu buiten den 

steen uitsteken. 

W . C. H. SxAiaxo. 
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UITTUEKSETi U I T E E N E M E D E D E E L I N G V A N D E N H E E K W A L K E R , 

I N D E A E D E E L I X G V ü O K C E O I A ) G Ï E V A N D E // B I U T I S I I 

A S S O C I A T I O N // TE r i . Y M O U T l l , I N J U L I J 1 8 4 1 . 

I k heb eenige fciteri verzameld betrekkelijk deze dieren (schaal-

dieren iu den kalksteen) cn ccnigc brokken van den zecbreker 

bekomen, W'aaruit men ka)i zien hoe zij den steen doorprikken, 

doordringen of doorboren. Het bestaan van deze schaaldieren 

[saivicava rugosa) eu hunne wijze van werking, alsmede dc ver-

anderingen, w^elkc zij iu staat zijn tc weeg te brengen, kunnen 

blijken aan hen, die omtrent dit onderwerp welligt nog tot de 

ongeloovigen bchoorciL 

1. Dc bocijen, welke op dc banken in het kanaal van Plymouth 

zijn geplaatst, werden eerst verankerd door middel van kettingen, 

die aan groote blokken van portlandschen steen v.aren bevestigd. 

Toen ik deze steenblokken, nadat zij twee of drie jaar onder 

water waren geweest, onderzocht, bevond ik dat zij aan dc opper-

vlakte doorboord waren; en toen ik ccnigc stukkcJi er afbrak, 

bemerkte ik dat de suxicava daarbinnen huisvestte. 

2. De zeemuren vau het dok te Devon])ort zijn gebouwd van 

portlandschen steen, en overal beneden den laagwatcrstand van 

springtij is dc muur uitgchoold of weggevreten. 

O. Bij het leggen der fundering van den zeemuur van de Ivoyal 

WiUiam VictnaUlng Yard, te Devils-point, werd de duikerklok 

gebruikt om dc kalkstcenrots aan den bodem weg te neme]i en 

deze rots was zeer sterk door tic saxlcava doorboord. Dii plaats 

ligt tusschcu Devils-point en Mount Edgcumbc in ecu kanaal vau 

ongeveer 200 vademen (oG5 el) wijdte, door hetwelk het tij water 

vau Hamoaze stroomt, Dc bodem van het kanaal zoowel als de 

beide kanten zijn van dc kalkstcenformatic; dc klij) Devils-point 

aau de oostzijde is tegenwoordig door dc saxicava ondermijnd cn 

het kanaal is hier drie of vier maal zoo diep als het kanaal van 

Plymouth. Dc stroom van het getij is hier sneller dan in eenig 

ander gedeelte van dc haven cn gevolgelijk wordl de rots, die den 

bodem vormt, glad geschuurd door nederslag van modder of zand; 

wij mogen derhalve aannemen, dat de groote dic])tc van het water 

in dc nabi/ihcid moet worden tocgcschrcvcn aan dc werking van de 

saxicava, daar stukjes kalksteen, welke door dit diertje doorboord 

waren, door mijn beugel, van eene diepte van 20 tot 25 vademen 
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(30 tot 45 cl} zuidwest van het Ham-llead zijn jiaar boven 
gebragt. 

Eene smalle strook kalksteen ligt van den obelisk in Mount-
Edgcumbe in oostelijke rigting over S(onehouse, Plymouth en 
Catw^ater; gevolgelijk is de zuidelijke grens van de haven, zoowel 
als een gedeelte van haren bodem, kalksteen, en overal waar wij 
in de gelegenheid zijn , deze rotsen , bij laagwater gedurende springtij, 
te onderzoeken, vinden wij dat zij 'uitgchoold zi jn, en bewoond 
worden door de saxicava, en liet is juist boven'den bodem van 
kalksteen, dat men diep wMter aantreft. 

Drake's eiland, cn al de banken in de nabijheid zijn van de 
roode zandsteenformatie. Di t eiland is omgeven met'rotsen en 
banken, eene vlakke zandbank strekt zich tot omstreeks een derde 
van de breedte, dwars door het kanaal naar Stonehouse u i t , en 
men heeft daar 12 tot 15 voet (o'-̂ ô tot 4̂ 1̂.5) water, waarnamen 
eensklaps eeiie diepte van 50 , 80 cïi zelfs 120 voet (15 tot 36 el) 
boven den bodem van kalksteenrots aantreft. 

Uit waarnemingen bli jkt, dat als men den gemiddelden water-
stand der zee als het nul])unt aanneemt ter vergelijking van dc 
betrekkelijke hoogte van den grond cn de diepten \)uder water 
dc 

onderzcesche kalksteenrotsen op den bodern der zee tc Plymouth 
op een lager peil liggen dan dc andere lïarde rotsen. 

Ui t dc thans overgelegde brokken blijkt, dat de verjn'eling van 
den kalksteen snel heeft plaats gehad ' door de ontelbare kleine 
gaatjes, eerder dan door de doorboringen van dc mxicava \ de 
mededinging, om zich ccne woning in den steen te verschaffen , 
is zoo groot bij deze kleine en talrijke volkplaiitcrs, dat niet 
een van dc honderd cr in slaagt zich toegaiig te verscliaffen. 

Niet alleen te Plymouth worden deze schaaldieren gevonden; 
ik trof ze aan ^in de kaaijen van kalksteen aan de haven van 
Dartmouth, ofschoon ik cr niet op verdaclit was dat eenig deel 
van de oevers vaii dc Dart uit kalksteen bestond. Tk denk dat ook 
Berry licad doorboord zal z i jn, en dat de groote diepte van het 
w^ater in dc nabijheid aan dc werking van die diertjes moet worden 
toegeschreven. 

-Ingcin'eurs, die belast zijn met de uitvoering van openbare 
w^erken, zooals kaaijen, dokken, havenkommen of zeebrekers, be-
stemd om eeuwen tc duren, zullen wel doen te onderzoeken of men 
m zulke werken kalksteen, van welke soort ook, beneden den ge-
wonen laagwatcrstand bij springtij kan gebruiken. 

Daar er sprake is van den steen worm, schijnt hot niet onbc-

langrijk mede te deelen, dat door den hoogleeraar G. Vrolik in 

de zitting der akademie van wetenschappen van den Januarij 

1853 (1) de aandacht op dit onderwerp is gevestigd en daarbij is 

aangetoond, dat aan onzen landgenoot Leendert Domme, directeur 

van de commercie-compagnie te Middelburg, de eer toekomt 

duidelijk en overtuigend te hebben verklaard op welke wijze de 

steen door de pholadcn of zoogenaamden steenworm wordt door-

boord. 

Voor weinige jaren is over dit onderwerp tusschen dc fransche 

geleerden Deshayes en Caillavul een strijd gevoerd, die de fransche 

akademie aanleiding gaf een wetenschappelijk onderzoek op te 

dragen aan drie harer leden; maar voor het uitbrengen van het 

verslag dezer geleerden zond de engelsche natuuronderzoeker J . .Ro-

bertson, aan de akademie in hare zitting van den 12''''" elanuarij 
1852 eene lieclarnation de prioritc, adressce ä Voccasion (Tune 

communication récente de j\[. Caillaud sur les nioyens employéspar 

les pholades pour les pier res. 

l iet groote verschil in meening tusschen Deshayes en Caillaiul 

bestond daarin, dat dc eerste beweerde dat dc pholadcn niet in 

staat zijn door werktuigelijke middelen dc steenen tc doorborcïi, 

maar door eene scheikundige oplossing die doorboring tc weeg 

brengen. Caillaud beweerde dat de pholadcn den steen doorboren 

door schuring of slijping met luunie getande schelpen en dat dc 

oinnogclijkheid eener scheikundige oplossing van den steen duidelijk 

bleek uit het doorboren van harde rots, waartegen zuur niets vermag. 

D i t gevoelen van Cail laud, in 1851 aan den dag gebragt cji 

waaromtrent llobertsou zijne ])rioritcit verlangt erkend te zien, is 

reeds in dc vorige eeuw (2) door Leendert Domme openbaar ge-

maakt en met overtuigende bewijzen gestaafd , zoodat dc strijd over 

de prioriteit tussclien dc fransche en engelsche geleerden in 1851 

en 1852 daardoor alle belang verliest. Domme zegt: //dus blijkt 

//hieruit ten duidelijkste, hoedanig dit diertje dc steenen ui thol t , 

/MTict door middel van het dikste gedeelte zijner schulp, als eene 

//rasp toegcsteld, den steen al draaijende wigsgewijze te schaven 

// en af te vijlen. // 

(1) Zie }'cvslaqe7i c7t ^IediuhTlü)r/c}i der Komnldijka Akitdemie van ]\'ctenschaj)peii, 

cleel, ISna, blz. 53—03. 
(2) Zesde deel der Vcrhmidclhujcn ran het Zeenwsch (jenootschap der ]lefen' 

sf'hajtjtcn fe Vlissinrfcu. "l'itgegcvcn in bet jaar 17 78 tc Middelburg bij Tieter 
<;illcsci). 8vo. blz. 357 cn volgg. 
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Bomme werd tot het onderzoek geleid toen dit versehijusei, op 

andere kusten reeds vroeger bekend, door Reaumur reeds in 1712 

beschreven cn ook door llondelet vermeld (1) , zich in de jaren 

1759 en 1700 langs de kust vau het eiland Walcheren voordeed. 

Sommigen vreesden dat de zckerlieid onzer zeewering daardoor 

bedreigd werd, doch de uitkomst van Bomme's onderzoekingen 

was, dat dc pholade of steenmossel in'et dieper ijulringt dan O '̂.OO 

tot O^MO, zoodat hij met zijn snnit (volgens prof. Vrolik liever 

hals) nog buiten den steen kan reiken; deze gaten, die volgens 

Bommc van boven ( % rijnl. duim) 0^^00(5 cn vau ouderen (1 tot 

1 rijnl. duim) 0"'.02<3 tot 0^\0o2 wijd z i jn , cn tot zoo geringe 

diepte doorgaan, kunnen dus althans voor zware steenen niet van 

groot nadeel ziju. 

Spreker zegt verder, dat hij in het bezit is vau een stuk 

Doorniksclicn steen, op de kust van een der Zeeuwschc eilanden 

gevonden, en waarvan de oi)pcrvlakte doorboord is met eene ontel-

bare menigte kleine langwerpige gaatjes, de meeste lang 2 streep 

en breed naauwclijks 0.5 streep, terwijl de diepste niet verder dan 

10 streep indringen. Op verscheidene plaatsen vallen dic kleine 

gaatjes ineen en vormen grooter openingen, dic de mogelijkheid 

aautoonen, dat zij tot ingang zullen dienen tot de woniiig voor 

den steenmossel. 

Bommc spreekt ook van kleinere diertjes, zecduizendbecnen cu 

pissebedden, die in den steen gevonden worden; zij zijn meteen 

soort vau scharen, even als de kreeften, voorzien, maar boren niet 

in den steen; zij ziju de vijanden vau dcu hout-eu den steenw^orm 

en volgen deze in de gaten die zij hebben geboord. 

B I J L A G E XLT. 

O N D K U n O Ü D V A N W E G E N Z O N D E R T O L H E F F I N G . 

De wegen in Zuidbcvelaud, beheerd door eene directie genaamd 

het middel van straten en wegen, cu door tusschenkomst van die 

directie ook het gedeelte vau den eersten zijtak van den grooten 

rijksweg der klasse, n^ 3, over genoemd eiland, zijn vroeger 

aangelegd, eu worden tegenwoordig onderhouden, verbeterd cn 

(1) Zie ook Tlouttnyii NahmrlijVe Tfisforlc. 

uitgebreid, zonder toepassing van het uit den aard der zaak 

kostbare stelsel van tolheniug, terwijl de benoodigdo gelden tot 

dat einde worden gevonden uit eenen vaslgestelden omslag op dc 

landerijen. 

Deze zeer Avaarschijnlijk in Nederland eenige inrigt ing ver-

dient w êl eenige meerdere bekendheid, en ik zal trachten van 

den oorsprong, de zamenstelling, en den werkkring van dat zoo-

genaamde middel van straten cn wegen eene beschrijving te laten 

volgen: 

Oorsprong van het middel van straten e7i wegen. 

De XVL^® eeuw met hare overstroomingen en onlusten had op 

Zuidbcvelaud onder meer ook dc wegen doen vervallen, zoodat ze 

vooral des winters niet te begaan waren. 

l iet jiadeel en ongerief daardoor veroorzaakt deed de regering 

der stad Goes naar raad eu hulp omzien, en nadat zij in 1554 

te vergeefs vergunning had gevraagd om 4 grooten vlaamsch van 

ieder gemet land te mogen hellen, ter verbetering van de wegeu 

in Züidbevclaud, trachtte die reü:eriu2r met toestemmiui>'vau Tlii-

hppiis II. er in te voorzien, door het aanleggen vau schuiten-

vaarten, waarvoor het octrooi in 15(34 werd verleend. 

Aanvankelijk werd gegraven ceue vaart van do Ganzcnpoort te 

Goes tot Kloct inge,en ceue van dic poort langs's 1 leer-Abtskerke 

naar de Yoortraj)pen en vau daar door de Vijfzoode tot bij Nisse, 

doch van de, den 17^^" November 1(334 door dc vStaten van Zee-

land aan tle regering van Goes gegeven , vcrgiuuiing tot het graven 

van meerdere vaarten naar het zuidwestelijk gedeelte van Zuid-

bcvelaud CU naar lleinkciiszand werd, alhoewel men daarmede in 

l t )34 eu 1(33(3 een aanvang maakte, gccMi verder gebruik gemaakt. 

Den April 1(512 besloot de regering van Goes, de toe-

gajigeu naar de stad ook door het aanleggen vau straatwegen te 

verbeteren, met het voornemen om daarnaar te berekeiien wat het 

zoude kosten, om dien arbeid, bij vereenigde zamenwcrking met 

ambachtshecreu, voort te zetten tot Ivapelle en 's Gravenpolder. 

Eerst iu 1(33() evenwel werden er landmeters uitgezonden, om 

de korlste rigting ter bestrating na te gaan eu op te meten, en 

den Augustus 1(344 besloot de regering der stad Goes, com-

missicn uit te zenden om ius])ectie te nemeii van do wegen, welke 

van de omliggende dorpen naai' dc stad leidden, ten einde deze, 

inzonderheid des winters, bruikbaarder tc maken, waarbij men zich 

voorloopig bepaalde tot die vau Nisse, 's Gravenpolder, Kapelle 

eu Wemeldiuge. 

De zorg voor de wegen behoorde overigens aau de respectieve 

ambachtshecreu, elk in het zijne, doch ook deze zaten niet stil; 

zij verzochten en verkregen den Maart 1650 van dc Staten 
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van Zeeland vergunning tot het innen gedurende tien achtereen-

volgende jaren, in te gaan met 104^ , van 4 grooten vlaamsch 

per gcmet, ter verbetering der wegen in Zuidbevcland. 

Di t verzoek gaf aanleiding, dat men reeds in 1650 zamen-

werking had tusschen de regering van Goes en de ambachts-

heeren van Zuidbevcland, aangezien den Maart van dat 

jaar de regering, ... ...x ^ 

octrooi, bereids consenteerde in de negotiatie van 600 ponden 
vlaamsch, tot het aanleggen van den straatweg tusschen Goes, 
Kloetinge en Kapellc, terwijl den Ib'̂ *-'" October 1651 bij open-
bare afkondiging te Goes orde werd gesteld op het gebruik van 
de nieuwe straten in het Zuid-, Oost- en Westkwartier, waarin 
Zuidbevcland ten aanzien van dc wegen verdeeld werd. 

Een en ander leidde tot verdere onderhandelingen en overeen-
komsten. 

Den Eebruarii 1656 werd eene commissie uit de re^'crino: »1 O 

van Goes benoemd, om te confereren met de respectieve ambachts-

heeren, tot het bestraten van de wegen naar 'sGravenpolder en elders; 

den lO'^''" Mei 1661 werd burgemeester de Jaeger daartoe afge-

vaardigd, en na zijn aftreden den September Cornelis 15oone, 

waarop den November daaraanvolgende aan de ambachts-

heeren van Kloetinge en Kapellc werd voorgesteld, om eenen dag-

te bepalen voor eene comparitie met de regering der stad, en dc 

gedeputeerden van verdere ambachtshecren , ten einde de noodza-

kelijke herstellingen aan den reeds vervallen straatweg tusschen 

Kloetinge cn Kaj)elle te bespreken. 

Nadat allerlei punten cn voorwaarden door deze vergadering be-

paald en overlegd waren , verzocht en verkreeg zij van de Staten 

van Zeeland, alhoewel het oorspronkelijk in li)51M^ervallcn octrooi 

voor zeven jaren verlengd w\as, den December 1662 het 

eerste octrooi voor een middel van straten en wegen. 

in afwachtiiur der u'oedkeuriiu:'' van het u'cvraa^'de 

«xesi-even O O 
(blijkens de notulen der Staten) voorden lijd van zeven achtereenvol-

gende jaren, aan de heeren regenten der stad Goes, en de gemeene 

ambachtshecren van Zuidbevcland, waarbij werd vergund het hellen 

van een stuiver per gcmet (van 0.3924 bunder) tot het maken en 

herstellen van de wegen len ])latten lande, welke stuiver moest 

betaald worden voor dc eene helft door den eigenaar, en voor de 

wederhelft door den baander der landerijen. 

Sedert dien tijd is het zoogenaamde middel van straten en wegen 

tot heden (1855) door gedurige tcrmijns-verlcnging vau het octrooi, 

dat nimmer langer dan voor 21 jaren, en in 1852 weder tot 31 

December 1877, iii tc gaan met 31 December 1857 , is vcilengd 

geworden, in stand gebleven , en heeft dat collegic, door de bij de 

octrooijen geautoriseerde hcfling van den, naarmate der behoefte 

daarbij vastgestelden cn soms verhoogden omslag per gemet en 

later per bunder, Zuidbcvcland in hot genot gesteld van straat-

en goede zandwegen, die het heeft onderhouden, uitgebreid en 

verbeterd , zonder daarop eene uit den aard der zaak steeds kost-

bare tolheffing toe te passen. 

Het middel vau straten en wegen werd bij de oprigting bestuurd 

door zes directeuren, waarvan vier door ambachtsheeren, en twee 

door de regering van Goes benoemd werden, terwijl den 26®'̂ " 

Jauuarij 1663 C. van Oostee werd toegevoegd als ontvanger, belast 

met het geldelijke beheer. 

Al spoedig échter, en wel in 1708, was het middel der ontbin-

ding nabij: ten gevolge namelijk van dc regeringloosheid te Goes 

van 1692 tot 1702, was verzuimd verlenging van het octrooi, 

dat met 1693 eindigde, te vragen, cn men ging in stilte op den 

ouden voet voort met het hellen der 6 grooten vlaamsch, doch 

toen, na de herstelling der uitgedrevenen, de burgemeester A.AVester-

wijk , zich in het bezit, beheer en genot van het geheele middel 

stelde, in 1707 na den dood van den o n t v a n g e r van Oostee buiten 

ambaclitshecren eenen nieuwen ontvanger benoemde, en het zells 

zoo ver dreef, dat hij in 1708 aan de regering van Goes alleen 

een nieuw octrooi vroeg, wendden de ambachtsheeren van Zuid-

bevcland zich tot het hof van Holland en Zeeland, en trachtten 

door uitvoerige adressen zich regt te verschaifen. 

AVesterwijk verantwoordde zich, cn na veel moeiten, kosten en 

schriften, terwijl dc wegen vervielen, eindigde het proces in 1714 

voor den hoogen raad van Holland, bij accoord van den 

Apri l , waarbij de zaken in den ouden staat werden teruggebragt, 

en sub. n^ 3 bepaald: //dat dc regering van Goes voortaan weder 

//als voorheen zoude aanstellen t w e e , e n ambachtsheercn van Zuid-

f/bcveland vier directeuren , of in d e z e l f d e evenredigheid meerdere, 

//indien zij dit goed vonden.// 

Tot 1842 bleef het bestuur aldus zamengesteld, als wanneer 

bepaald werd dat een der leden tevens dc functie van ontvanger-

griirier zoude waarnemen, zoodat het thans bestaat uit zes direc-

teuren op de in 1714 bepaalde wijze benoemd, terwijl, tot gemak 

der hcfling, bij de in 1819 geoctroijeerde termijnsverlcnging be-

paald werd, dat dc ontvanger-grilliers der onderscheidene waterin-

gen van Zuidbevcland de \oen vastgestelde hcilnig van 10 cent« 

per gcmet zouden brengen in de rollen der waterpenningen, om 

die daarna in de kas van den o n t v a n g e r van het middel te storten. 

Wegen door het middel aangelegd. 

Met de bij de oiivolgende octrooijen toegestane hemng van eenen 

bij elk afzonderlijk bepaalden omslag per gemet schotbaar l and , 

zijn de groote gemeenschapsw^egen in Zuidbevcland door het mid-

del van straten cn wegen aangelegd cn onderhouden. 

Zoo word bij het in 1662 tot 1682 verleende octrooi toegestaan 
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van 4 grooten Vlaainseh van ieder geniet lands, 

te emploijeren tot het bestraten en maken van bekwame wegen 

//te handwaards//, en is deze omslag naarmate nieuwe wegen ge-

maakt , of belangrijke herstellingen vereischt werden, soms met 

2 grooten vlaamsch tijdelijk verhoogd. 

I n 1804 w êrd bij de toen tot 1819 toegestane verlenging van 

het octrooi door het dej)artcmcntaal bestuur van Zeeland nog eene 

helling van G grooten vlaamscli per gcmet be])aald, doch in 1811) 

werd de omslag o)) 10 centen, in 1830 op 12 centen per gcmet, 

cn in 1840 op 31) centen per bumler schotbaar land gcbragt, welke 

laatste helling bij het in 1852 tot 1857, en het later voor 

20 achtereenvolgende jaren (in tc gaan met den Ueccnd^er 

1857) verlengde octrooi is vastgesteld. 

Zoo als hiervoreu is aangegeven, had men zich in 1G50 reeds 

onledig gehouden met het aanleggen van eenen straatweg van 

Goes naar Kapelle en naar 's JIcer-Arcndskerkc, terwijl het schijnt 

dat deze al spoedig tot Biezelingcen llciukenszand werd verlengd , 

en dc dwarswegen naar dc meeste Zuidbcvclandschc dorpen bestraat 

werden ; althans in dc omstreeks dien tijd gedane rekeningen komen 

reeds aankoopen van straatkeijen cn arbeidslooncn van straat-

werk voor. 

I n verband met deze straatwc^n werden ook zandwe^rcn tusschcu O Ŷ  

de 25 Z\iidbcvelandsche dorpen en naar dc lioofdvcren aangelegd, 

zoodat. Zuibcvcland al vroeii: in het bezit was van een uili.>'ebreid 

net van goede connnvuiicatien. 

Tot het jaar 1825 liad men door jaarlijksche uitbreiding en 

verbetering der straat- cu zandwegen aangelegd ongeveer 34 500 

strekkende el straatweg, cn omstreeks 124 000 strekkende el 

zandweg, en zag men zich in dc gelegenheid gesteld, die we-

gen met den jaarlijkschcn omslag voldoende voor dc tijdsbe-

hoeften tc ondcrhouilen , zonder dat liet noodig was tolgelden van 

dc verbri\ikcrs te vorderen. Toen cchter in 1825 de door het 

middel aangelegde straatweg van Kaj)elle over Goes naar 'slleer-

Arcndskcrkc, cn dc ïi'andwcg van laatstgenoemd dorj) naar het Sloe 

door het rijk kosteloos werden overgenomen , cn oj)'s rijks kosten 

als eerste zijtak van den grooten weg der klasse, n°. 3 , een 

nieuwe klinkerweg vau Kaj^cllc naar dcu Ycrsckcudam, eu van 

"'s lieer-Arcudskerkc gedeeltelijk O]) den overgenomen zandweg naar 

het Sloe was aangelegd, werden ook nu op dezen rijksweg vijf 

tollen geplaatst. 

Daar men aau betaling van tolgelden niet gewoon was, rezen 

hiertegen hevige klagten, cn ook de regering van Oioes meende 

het nadeel van dezen maatregel tc ondervinden , zoodat op ecnc den 

IG'̂ ®" Januarij 1830 door directeuren van het niiddcl van straten 

en wegen belegde vergadering van ambachtsheereu , burgemeesters 

eil lainlcigenarcn in Zuidbeveland, besloten werd zich tot Zijne 

215 

Majesteit den koning te wenden, met eerbiedig verzoek, den af-

koop der tollen toe te staan voor de som van y 3 2G5 ""sjaars, 

berekend naar de opbrengst der tollen in 1829, D i t verzoek, door 

directeuren van het middel gedaan, werd in Augustus 1830 toe-

gestaan, met vergunning voor den afkoop der tollen te hellen eenen 

verhoogden omslag van 2 centen per gcmet, en dezen alzoo te 

brengen op 12 ccutcn , terwijl de stad Goes zich verbond jaarlijks 

f 188.12, en AVolphaartsdijk (dat na dc in 1809 voltooide be-

dijking van den ilhclminapoldcr met Zuidbeveland verecnigd was), 

jaarlijks f 150 tot dien afkoop bij tc dragen. 

De afkoop der tollen op 's rijks grooten weg heeft oj) dezelfde 

voorwaarden sedert onveranderlijk plaats gehad, en is ten laatste 

in 1852 voor v i j f j a ren , cn dus tot den 31®"'̂ " December 1857 , 

door het hooger bestuur gegund. Door deze schikking geschiedt 

ook het vervoer over dien rijksweg thans zoiuler dat daarvoor tol-

geld wordt geheven, cn is Zuidbeveland, voor zoover mij bekend 

i s , het eenige deel van ons land, alwaar zoiuler registrecksche 

tolbctaling dc wegen tot algemecii gebruik zijn opengesteld. Alleen 

de AVilhelminajioldcr, die, naar het schijnt, door zijige l igging geen 

daadwerkelijk nut van dc Zuidbcvclandschc wegen heeft, maakt eene 

uitzondering, coiitribueert niet mede aan liet middel , verbetert op 

eigen kosten, met beliulp van een in 1853 door de provincie 

verleend, doch in 13 jaren terug te betalen renteloos voorschot, 

zijne wegen, en heft twee halve tollen op eenen in dat jaar aan-

ü'clcixdcu o'rindwcß: van Goes naar liet Kutsche veer. O D O ^ ^ 

lutusschen is ook dc directie van het middel van straten en 

wegen , voor zooverre hare vooral door dcu afkoop der tollen zoo 

zeer verminderde inkomsten toelieten, niet achterlijk gebleven in 

het verbeteren der gcmcenschapswegen en het inrigten van dezes 

naar dc behoeften des t i jds, zonder de toevlugt tot verhooging van 

den omslag of tot het hellen van tolgelden tc nemen. Zij heeft 

toch in 1853 eenen aanvang gemaakt met het begrinden van 

2 250 strekkeiule cl zandweg in den Bathschen polder, met het 

voornemen om meerdere grindwegen uit eigene middelen aan te 

leggen, met .behulp van ecu aau te vragen gedeelte der door het 

provinciaal bestuur van Zeeland in 1852 afgezonderde som van 

y ' 1 0 0 000 , bestemd tot het verleencn van, in 13 jaarlijksche ter-

mijnen terug tc betalen, rcnteloozc voorschotten aan gemeenten, 

besturen of particulieren, die gelden tot het verbeteren der wegen 

verlangen. 

Tegenwoordige inrigting , toestand^ en werkkring van het middel 
va7i sl/raten en wegen. 

De directie van het middel van straten cn wegen bestaat thans 

uit zes dircctcurcu, waarvan vier door dc gezamenlijke ambachts-

i 

y-M •j 



2t i 

lieereu van Zuidbeveland, cn twee door den raad der gemeente 

Goes bij keuze voor hun leven benoemd woorden; een der direc-

teuren is belast met dc functie van outvauger-grilller, cn twee 

boden zijn der directie tot adsisteutie toegevoegd. 

Jaarlijks geniet elk der directeuren eene uitkeeriug van vijf 

gulden , en de ontvanger-gritlier eene beloouing van drie honderd 

gulden, terwijl aan elk der boden vier gulden en vijftig centen 

wordt uitbetaald; de kosten vau^ de inspectiereizen en de verga-

deringen der directie worden uit de kas van het middel ver-

goed. 

Volgens het thans loopende en bereids verlengde octrooi, het-

welk met den Si'''-'" December 1877 eindigt, wordt voor eiken 

bunder schótbaar land door de ontvanger-grilliers der rejjectievc 

wateringen van het gecombineerde eiland Zuibevclaud, met uit-

zondering van den in 1809 bedijkten Wilhelminapolder, van den 

in 1851 bedijkten l'redericapolder, cn van de onderschcideue pol-

ders, uitmakende het voormalige eiland AVolphaartsdijk, geïnd 

gelijktijdig met de verschuldigde w^aterpeuningen o9 centen, en 

worden deze gelden aau den ontvanger van het middel van straten 

cn wegen uitgekeerd; voor deze inning en overstortijig genieten 

de grilUers der wateringen eeue beloouiug vau 5 percent der ont-

vangsten. Oj) deze wijze betalen 24 500.(573 2 bunders schótbaar 

land aan het middel jaarlijks eene som vau . . . f 9 555. 

tcr\vijl de stad Goes als bijdrage tot den. afkoop der 

tollen OJ) 's rijks grooten weg 's jaars betaalt . . . 188.12 

cn het dorp Wolphaartsdijk , tot datzelfde doel, ^ 150.00 

Zoodat het middel van straten cn wegen jaarlijks 

beschikt over ecnc som van 9 893.38^ 

Dic gelden worden in de eerste ])iaats besteed tot betaling der 

schadevergoeding aan het r i jk , wegens den afkoop der vijf tollen, 

die vau 1825 tot 1830 o\) het Zuidbevelaiulsche gedeelte vau den 

eersten zijtak van den grooten w êg der klasse, n " . 3 , loopende van 

den Yersekendam over Goes naar het Sloe, waren geplaatst eu tot 

welk einde jaarlijks eene som vavi f 3 2(55 ten kantore der regis-

tratie eu domeinen te Goes wordt ü'cstort; voorts tot uitkeerincc der O fc^ 

inning eu tot betaling der administratiekosten, gezamenlijk ten be-

drage v a n y 811.76^, welke laatste som, met inbegrip der kosten 

vallende op de inspectiereizen en vergaderingen, op / ' 978 .38^ mag 

gebragt worden, terwijl met dc alsdan overschietende . / 5 G50 de 

thans door het middel beheerde klinker-, kei-, grind-en zamlwe-

gen worden onderhouden en, zooveel de foJidsc]i toelaten, uitgebreid 

eu verbeterd ; 

Die wegeu bestaan in : 

a. I\IwJcerv:ege7U 

\'an het zoogenaamde Tolhuis bij Kloetinge tol dc buitciiplaatj^' 

i 

1 31(3 el 

2189 

de Favorite bij 's Gravenpolder, breed 3 el, lang . 

b. Keiioegen. 

Van de Favorite bij 's Gravenpolder, door het dorj) tot 

den kadam en den Zwakeudijk lang . 

Van Kapelle tot door J3iezelinge . . . . 

Van den Kaarspoldcrzeedijk, over den Yer-

sekendam tot den molen van Yerscke 

Van deu rijks grooten weg bij dc scheiding 

der polders 8t. Pieter eu Noordzak, tot door 
lleinkenszand 

Van den zeedijk bij liakendorp tot door 

Baarland 

allen breed 2^'.50 tot 3 el, terwijl behalve 

de in voornoemde wegeu vallende traversen 

door de dorpen Yerscke, Bieveliiigc, 'sGra-

vcjipolder, lleinkenszand eu Baarland, nog 

bestraat zijn die der dorpen Wemeldiuge, 

8chore, Kruiningen , Waarde, Krabbendijke, 

's Heer-Areudskerke, ''s ilcereuhoek, l^orssele, 

lloedekenskerk, Dllewoutsdijk , Driewegen , 

Ovezande, Nisse, en 's lleer-Abtskerke, ter 

gezamenlijke lengte van 

4 053 el 

2 052 

3 357 

] 887 

t/ 

/ / 

A' 

7 549 

18 950 

2 250 // 

Te zamen 

c. Grindwegen. 

Van J^ath tot bij Ril land 

d. Zand weg en. 

Van den eersten zijtak van den grooten w êg der 

klasse, n®. 3 , en van de straatwegen tot het middel 

behoorende, naar al de 21 Zuidbevelaudsche dorpen, cn 

tusschen deze oiulerling (breed 3 el) 117 262 
n 

Te zamen . . . 142 515 el 

Het onderhoud der wegeu geschiedt onder het oppertoezigt vau 

het geheele collegie, doch het meer dagelijksch toezigt in de drie 

kwartieren (Zu id , Oost eu West) is meer bijzonder aan enkele 

daarin wonende directeuren opgedragen. 

Tot het onderhoud der zandwegen worden, naar gelang van 

omstandigheden , geheel nieuwe zaudkisten aaugebragt, of de be-

schadigde gedeelten door het in protil brengen van den weg, en 

het aanvoeren van eenig zand, hersteld; al deze w^erkzaamheden, 

na plaatselijke inspectie door het collegie bepaald, worden uitgevoerd 

en bestuurd door zoogenaamde zandhazen, die 25 iu getal en in 

de onderscheidene dorpen woonachtig z i jn , terwijl aan elk dezer 

hazen een gedeelte der wegen is toevertrouwd. 

I>c zajidl)azci) genieten gcciie vaste jaarlijkschc bezoldiging. 
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maar hun wordt een daggeld van 90 centen uitbetaald, voor de 

dagen dat hunne diensten vereischt worden; zij zijn met de uit-

zauding der putten en het verwerken van het zand belast, waartoe 

zij de noodige manschappen in het werk zetten, terwijl zij zoowel 

hunne daggelden als die der door hen in het werk gestelde arbeiders, 

benevens enkele wa^-envrachtcn cn eeniu;e kleine uitu'aven, maande-O O k̂  ' 

lijks aan dcji ontvanger-griflier verantwoorden. 

l ie t vervoer van het zand uit de putten geschiedt met w\agens, 

zooveel mogelijk bij aanbesteding. 

Dc arbeidsloonen tot het uitvoeren der te verstraten vakken in 

dc klinker- en kleiwegen worden per vierkante el uitbesteed; de 

vereischtc materialen tot onderhoud der klinker-, kei-, grind- en 

zandwegen worden door het middel aangekocht; voor de uitzanding 

van een gemet (overeenkomende met 0.3924 bunder) wordt thans 

tot f 250 beiaahl. 

(')f deze wijze van werken in het algemeen voldoet is zeer te 

betwijfelen; ook meen ik dat het voornemen bestaat, daarin ver-

andering tc brengen, ten eirule de uitgevoerde werken met meer 

naauwkeurigheid tc kunnen nagaan. 

Jaarlijks doen directeuren van het middel van straten cn w^egTji 

verantwoording hunner administratie aan ambachtshecren van Zuid-

bevcland en gecommitteerden uit den gemeenteraad van Goes, die, 

na goedbcvinding der rekening, deze aan dc Gedeputeerde 

Staten van Zeeland ter goedkeuring toezenden. 

Indien men de uitgebreidheid dor door het middel beheerde 

wegen vergelijkt met de betrekkelijk geringe som , welke tot onder-

houd cn verbetering daarvan der directie ter dienste staat, zoo 

zal het geen betoog behoeven dat, hoe zeer men ook moge wün-

schen de wegen te verhetercn en, door begriiuling als anderszins, 

)mav de behoefte des tijds in te rigten, de directie vau het middel 

]iict dan zeer behoedzaam op den misschien reeds te ver ingeslagen 

wegkan voorlgaan. Wel is waar, sedert men in 1 853 het gemak der 

grindwegen leerde kennen, ziet men verlangend dc uitbreiding van 

dat stelsel tc gemoet, en zijn dc weleer zoo hoog geprezen //heer-

lijke// zandwegen zeer in dc achting gedaald, doch de aanleg der 

grindwegen iiï Zuidbcvclaiul is wegens het volslagen gemis aan 

binnenlandsehe vaarten, cn het daardoor vereischtc uitgestrekt ver-

voer ])er as, hoogst kostbaar, en het middel van straten en wegen 

zal ongetwijfeld zonder buitengewone middtden niet kunnen over-

gaan tot liet vervangen der nu iu onbruik geraakte zandwegen 

door grind- of andere kustwegen. 

I n 'het belang van het zoo rijke Zuidbcvcland, is liet te w^cnschen 

dat het middel vau straten cn' wegen, hetwelk door zijn bestaan 

verhindert, dat gemeenten of wateringen, door onderlinge zamen-

werking, de wegen verbeteren, zich eene tijdelijke vermeerdering 

van zuivere inkomsten wete tc verschatlen, ten einde door het 
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aanleggen van, naar de behorfte des tijds ingerigte kunstwegen, 

aan het algemeen verlangen van Zuidbcveland's bewoners worde 

voldaan. 

Goes, deu Mei 1855. 

De Ingenieur van den AVaterstaat, 

J . \V. CüNKAD. 

B I J I . A G E X L I L 

W A T T.EEUT T n E O l l I E E N P R A K T I J K , O ^ I T R E N T D E N O O D Z A K E I J J K -

H E I D , O M E E N H A V E N M O N D A A N E E N E VT.AKKE K U S T 

M E T E E N Z E E B R E K E R TE B E S C H E R M E N ? 

Het eerste vraagpunt dat in aanmerking komt is d i t : wat zijn 

de doeleinden vau ecu zecbreker? 

W i j achten die tc zi jn: 

1. de kracht der golven te breken en stil water te doen ont-

staan in dc onmiddellijke nabijheid van den havenmond, zoodat 

de gansche kracht der golven, die er bij de hevigste stormen op 

w^erkt, niet in staat zij de havenhoofden to beschadigen; 

2. kalm w^ater tc doen ontstaan tegenover den havenmond, 

zoodat vaartuigen, die dc haven willen binncnloopen, betrekkelijk 

stil water hebben om het anker in uit tc werpen, en zij binnen 

de haven gesleept of getrokken kunnen woorden; 

3. kalm w^ater te doen ontstaan tegenover den havenmond, 

zoodat vaartuigen, die zich voor dc haven bevinden, daarbinnen 

kunnen zeilen, zonder gevaar te loopen dat zij niet \neev kuinien 

worden bestuurd of wol om door het geweld der golven tegen de 

havenhoofden te worden geworpen; 

4. te voorkomen dat de bewegelijke stollen op den bodem der 

zee door de golven miar de haven worden ges\eej)t, cn aldaar 

eene bank vormen of zelfs bij toenemeiulc opliooping de haven 

geheel versperren. 

Ad 1'": De bescherming der havenhoofden. 

D i t punt kan nimmer van zulk een groot gewigt zijn dat het 

de uitgave van aanzienlijke kosten zou regtvaardigen voor de 



->18 

/aineiislelling vnn een zeebreker, omdat het in het algemeen 

goedkooper en gemakkelijker zou z i jn , de havenhoofden en dam-

men zoo sterk en duurzaam te maken, dat zij door zich zelf een 

zeebreker vormden en ii:eschikt wareii om aan de volle kracht van 

de golven wederslajul te bieden. 

Ad 2"^: Kalm water te doen ontstaan, zoodat de vaartuigen 

het anker tegenover den havenmond kunnen uitwerpen en veilig 

kunnen blijven l iggen; dit punt is van meer gewigt. 

Indien de havenmond naauw cn aan de kanten niet tegen de 

winden en golven beschermd is, zoodat een vaartuig niet ten allen 

tijde kan trachten dc haven binnen te loopen zonder in gevaar tc 

geraken, dan moet naar onze mcening het de vaartuigen gemak-

kelijk worden gemaakt, het anker tegenover de haven uit tc wer-

peji, zoodat zij naar biiuien gesleept of getrokken kuinien wordcTi. 

I n dit geval zou het noodig zijn een zeebreker te maken ,, of 

wel eenig ander w'erk, geschikt om de kracht der golven te 

breken en te maken dat men veilig ankeren kan , terwijl het van 

genoegzame uitgestrektheid zou moeten zi jn, dat vele schepen er 

konden ankeren zonder elkamler le himleren of nadeel toe te brengen. 

Ad Kalm water te doen ontstaan tegenover den havenmond, 

zoodat de vaartuigen zonder gevaar regtstreeks daarbinnen kunnen 

zeilen. 

Het gewigt van de bereiking van dit doel staat in onmiddellijk 

verband' met de li^'f^in^»' en den vorm van de haven en met de oo CJ 
plaatselijke omstandigheden. 

Is de haven a'elcü:en in eene door dc natuur beschermde baai O O 
met een steil strand, zoodat een schip, dat den havenmond mist , 

bij een op het strand staanden wind niet onvermijdelijk schipbreuk 

moet l i jden, dan verliest het gevaar om den haveinnond le mis-

sen veel van zijn gewigt; is daarentegen de haven gelegen in 

eene opene en vlakke kust met een oudiep strand, zoodat ecii 

vaartuig, hetwelk de haven bij een stormwind wil binneidoopen 

en den mond mist, onvermijdelijk moet schipbreuk lijden, dan 

wordt het noodzakelijk den havenmond hetzij door een zeebreker 

hetzij door eenig aiider werk tc beschermen, waardoor het water 

in den omtrek betrekkelijk kalm wordt, zoodat een vaartuig in 

het ruime sop volkomen goed bestuurd kaji wordoi v?ji naar het 

roer luistert, en dat do golven geen kracht genoeg bezitten om 

het op de havcidioofdc]i tc wer])en of op het strand, waar het, 

indien het al geen schii)breuk leed, toch zwaar zou worden be-

schadigd. 

Ad Te vcrliindereïi, dat de bewegelijke nederslag op den bodem 

der zee door de kracht der golven in tien havenmond worde gedreven 

bij sterke winden. 

Ten einde onze mecning omtrent dit punt duidelijker tc docji 

kennen, willen wij eerst nagaan welke dc werking is der golven 
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OJ) den bewegelijken bodem der zee aan eene zandige kust. 

'/Eene golf wordt beschreven als ecue beweging van de water-

//deelen in eene cirkelvormige en clli])tische draaijing, ontstaande 

//ten gevolge van twee krachten, namelijk de zwaartekracht en 

de kracht van den wind of van elke andere oorzaak die de golf 

// doet ontstaan. // 

Het is eerder het gevolg van een optisch bedrog dan een 

werkelijk feit, dat , gelijk men aanneemt, in dc open zee en in 

diep waier de geheele watermassa voortgaat met de snelheid van 

de golf aan de oppervlakte. Het is alleen de vorm van de golf die 

voortgaat terwijl hare bestanddeelen op dezelfde plaats blijven, nu 

rijzende, dan dalende. Men kan zich hiervan ligtelfjk overtuigen, 

wanneer men eenig ligt voorwerp van een stil liggend vaartuig 

over boord laat vallen. Men zal het eenvoudig zieii rijzen en dalen 

met de golving en het zal gedurende geruimen tijd bij het vaar-

tuig bli jven, ofschoon de golven zich oogenschijnlijk met groote 

snelheid hebben bewoî -en. 

Hoezeer echter de golf in diep water geen vooruitgaande maar 

slechts eene golvende beweging heeft, zoo heeft zij echter eene 

voortstuwende kracht, een verschijnsel hetwelk niet gemakkelijk is 

te verklaren maar in verschillende omstandigheden en op oiider-

scheidene plaatsen is waargenomen, en men heeft bevonden dat 

die voortstuwende kracht op eene aanzienlijke diepte gevoeld is. 

De theorie van het mechanisme der golven is tot nog toe slechts 

zeer onvolkomen bekend, voornamelijk wat hare grootste hoogte 

betreft, dc uitgestrektheid van hare beweging onder verschillende 

omstandigheden en dc diepte, tot welke hare werking zich onder 

de oppervlakte uitstrekt. Zoover uit daaromtrent genomen proeven 

bl i jkt , is hare w^erking onder de oppervlakte in regte reden van 

hare hoogte, en hare werking aan den bodem in omgekeerde 

reden van diepte van het water. 

/'Men heeft gezien dat al de rotsen op de Shotland-eilanden 

//op eene diejite van minder dan 8 vademen of 15 el het water 

//hebben gebroken gedurende den verschrikkelijken storm in het 

//laatst van Augustus 1833. Ook op de westkust van Ierland heeft 

//men gezien dat de deining tot de diepte van 9 of 10 vademen 

//gebroken werd.// 

I n deze gevallen, waarin de geheele uitgestrektheid van den 

onmetelijken Atlantischen Oceaan open lag, zien wij dat de bodem 

eene werking oefent op de golven aan de oppervlakte, en wij 

mogen daaruit besluiten dat de golf aan de oppervlakte eene 

werking uitoefent op deii bodem op die diepte. 

Dc voorafgaande opmerkingen zijn meer regtstreeks vau toe-

passing op golven in diep water. Wat betreft de uitwerking van 

golven nabij het strand, deze zijn meer bepaald en zeker. iVabij 

het strand verandert dc aard van dc golf, cn in [)Iaats van eene 
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golvende beweging verhrijgC zij eene voortgaande en versnelde 

beweging. 

Terwijl de w^erking van de golven op den bodem in hare voort-

gaande beweging AVordt vertraagd door de wri jv ing, die veroorzaakt 

wordt door bet rollen langs het strand, wordt de kruin der golt 

met grootere snelheid voorwaarts gedreven dan haar voet; de top 

komt in eene overhangende positie aan en stort natuurlijkerwijze 

zich zelf neder , ten gevcdge van de zwaartekracht en , door dc 

kracht welke hij bij het nedcrkomen heeft verkregen, stuwt hij 

de onmiddell i jk voor hem zich bevindende waterniassa voort; het 

gevolg hiervan is dat de golf belast wordt met de stollen, die den 

bodem der zee vormen cn ze tijdelijk mcdcvoert, in verhouding tot 

hare uitgestrektheid en snelheid. 

Men heeft zelden gezien, dat de golven breken bij een op het 

strand staanden w ind , wanneer er ccuc diepte is van 4 <9/5 

vademen of 8 el water, terwijl de heer l lcudcl het een bekend 

feit noemt dat op eene diepte van ongeveer 12 voet beneden laag-

waterpeil er geen nadeelige loerking der golven bestaat, hoe diep 

de stroom van het tij moge wezen. 

Üc werking' der TOIVCU aan het strand is , dat zij den neder-
^ 1 • 1 * • • 

slag, die dc bedding der zee vormt, bewegen in dc r igt ing van 

den zwaarsten golfslag, en gevolgelijk zouden de monden vau al dc 

rivieren, die getij hebben, verstopt geraken, wainiecr dit niet 

door d\3 wT.rkiug van eb cn vloed voorkomen werd. 

Daar de werking van dc golven gezameidijk met het o})komend 

getij deze is , dat zij de stollen ophoopt cn dc rivieren verspert, 

terwijl het alloopoul getij gezamenlijk met het binnenwater daaren-

tegen die hindernis weder wegschuurt, zoo volgt daaruit , dat de 

ophoo])ende kracht van het cerstgemeldc de eerste oorzaak is van 

eene bank aan den mond vau ccne rivier met geti jden, welke 

regthoekig aan ccne zandige kust uitstroomt (cn niet dc nederslag, 

die door het binnenwater wordt medegevoerd, zoo als gew^oonlijk 

wordt aangenomen); gevolgelijk kan men uit het toe- of afnemen 

van de bank het ovcrwigt van dc eene kracht boven de aiulcre 

afmeten. Men heeft dan ook gezien, dat , wanneer cr banken voor 

rivieren l iggen, ccne opeenvolging van binnen-vloedwater de bank 

verscheidene voelen doet afnemen, terwijl ccne opeenvolging vau 

straudwiuden die in gelijke mate zal ophoogen. 

Er zijn echter onderscheidene andere oorzaken van de vorming 

van baiikeii door vcYscUilleude schrijvers opgegeven geworden, 

zoo als: 

1. dat de stroom van de rivier krachteloos wordt , w-aar hij 

zich met het water der zee vereenigt en dc medegevoerde stoffen 

neder^laat; 

2. dat het terugkeerende eb-water geen kracht genoeg heeft 

om de vcrsfop]nngen van buiten te verwijderen. 
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Dezelfde invloed, die de juondingen vau rivieren met geti jden, 

welke regthoekig aan eene zandige kust uitstroomen, aandoet, zou 

ook een havenmond aandoen, echter met dit onderscheid dat, in 

het geval van eene kunstmatig aangelegde haven, de werking van 

den vloed kan worden beperkt, welke met de voortstuvveiule kracht 

der golven medewerkt om het zand strandwaarts en in de haven 

te voeren. 

Indien derhalve de moml van eene haven in dezelfde positie 

geplaatst is als de mond van eene rivier met getijden , dan hebben 

wij alleen met de voorstuvvende kracht der golven te doen, en 

om die kracht tegen te werken, liebben wij eenvoudig middelen 

te bedenken om de voortbeweging en ophooping van de bewegelijke 

stollen van den bodem der zee te voorkomen, en tc zorgen voor 

een voldoend ajloopend water of spuiw^ater, dat dezelfde werking 

zal doen om den ingang van de haven vrij tc houden, als de eb 

in vcreeniging met het binnenwater^, die de mondingen van rivieren 

vrijmaken. 

Geli jk wij in kunstmatig aangelegde havens de kracht van deu 

vloed 'kunnen beperken, in de meeste gevallen door middel van 

sluizen, en dien verhinderen met snelheid de haven binnen te 

stroomen, zoo kunnen wij door hetzelfde middel de werking van 

het alloopend of cb-water regelen cn te weeg brengen dat het 

met de grootste kracht en onder dc voordceligste omstandigheden 

werkt. 

De eb der rivieren oefent een invloed of kracht uit in verhouding-

tot de helling van de wateroppervlakte, of de snelheid en het volumen 

van het water; maar in kunstmatig aangelegde havens kan men 

middelen bedenken om het alloopend water op te houden en te 

maken dat het de kracht uitoefent van eene waterkolom van ver-

scheidene voeten hoogte digt bij den havenmond; gevolgelijk onder 

dezelfde omstandigheden cn iu dezelfde positie waarin de monding 

van eene rivier met getijden door ccne bank zou versperd z i jn , 

kan meestal de mond van eene tij-haven daarvan vrij worclen 

gehouden. 

W i j hebben reeds gezegd , dat de werking van de golven in regte 

reden is van hare hoogte en in omgekeerde reden van de diepte 

van het water, en dat op dc kust bij een op het strand staanden 

wind de golven zelden breken als er eene diepte is van 8 el. W i j 

hebben ook gezegd dat een middel , om te voorkomen dat de werking 

der golven dc stollen vau den bodem der zee strandwaarts drijft, 

hierin bestaat, dat men eene voortstuwende kracht heeft die in 

tecceim-cstcldc riA'tin^i: w^erkt. O O O O 

Na deze opmerkingen keeren wdj tot het vierde doel van ecnen 

r-'.eebrcker terug. 

De noodzakelijkheid van ccn zecbreker voor dit doel (aangc-

I d 



Jionioii (lal (jii'/(i vooralgaande i)j)fiiei'kingcn oiiitreiii dit onderwerp 

juist zijn) staat noodwendig niet plaatselijke omstandigheden in 

'verband, zooals de vorn\ eu de positie van de haven, de diepte 

van het water aan de liaveidiuoCden , en ook daarmede of er atloopeud 

water is of eenige andere schurende kracht. 

Indien do einden dcr havenhoorden in zulk cenc diepte van water 

l iggen, dat de hoogste golven, door de zwaarste stormen teweeg 

gcbragt, den bcw^egclijken zandigcu bodem der zee opw^crken, dan 

'zullen zij dc zanddecltjes in dc rigting van hare grootste kracht 

voortdriivcn , cn gevolgelijk daarmede de haven vullen, i n dit geval 

zou een vaste zccbrcker dc strandwaartsche beweging dcr golven 

tefjcnhoiKhn, en stil water doen ontstaan aan den bodem dcr zee. 

Zijn daarentegen de einden der havcudammen in cenc zoodanige 

diepte van water gelegen, dat dc golven, door dc zwaarste stor-

men tc weeg gebragt, cjcen invloed op den bodem dcr zee tegen-

over den havenmond uitoefenen, dan zal de ingang van dc haven 

geen gevaar loopen om tc verzanden, cn gevolgelijk is een vaste 

zecbreker voor dit doel niet 'noodig. 

Ondersteld echter dat de golven wel degelijk hare werking op 

den bodem dcr zee aan den havenmond uitoefenen, cn de haven 

trachten tc vullen, dan ontstaat dc vraag: of er geene andere 

even voldoende en goedkoopere viiddelen bestaan orn die nitwerking 

te voorkomen, dan de kostbare aanleg van een vasten zeebreker. 

Dciar zijn andere middelen, aoidere krackt in tegen-

gestelde rigting tegen dc werking der golven over te stellen, 

door middel van een afoopend water, of een water-volumen dat 

cenc stroomrigtiug door de haven cn den havenmond heeft, tegen-

qesleld aan de rigting van de voortstuwende kracht dcr golven, 

gelijk boven is opgemerkt. 

I)c aanleg van ccn vasten zccbrcker in ccnc rigting regthoekig 

op dc rigting van den golfslag zou ongetwijfelcl kalm water op 

den bodem dcr zee te weeg brengen, cn verhinderen dat dc gol-

ven over dc lengte van dcr, zecbreker nederslag straudw\aarts voe-

ren , doch wij mccncu dat dc uitwerking grooteli/]ks zou afhangen 

van plaatselijke omstandigheden cn de rigting van den stroom 

van het getij. Gevolgelijk indien cr ecnigeii twi^jfcl bestaat omtrent 

dc nuttige cn voortdurende werking vau ccn vasten zeebreker aan 

dc kust van een land, dat geen steen oplevert, cn wanneer wij 

de daaruit voortvlocijcndc groote kosten van aanleg in aanmerking 

nemen, dan is onze mccning, dat men naar andere cn minder 

kostbare middelen moet ui tz ien, iiulien dit mogelijk is, dat is 

to zeggen: wanneer men ccnc voldoende kracht van afloopcnd water 

of spuijings-kracht kan verkrijgen, om den ingang van dc haven 

vrij van banken tc houden. T^an zouden wij tot dat middel, en 

tot dat middel alleen dc toevlugt nemen. 

Ondersteld ini dat plaats(dijkc omstandighcdeu gedongen cenc 

voldocuilc kracht van alloopeud water tc verkrijgen om dc haven 

cn den ingang vaïi de Icaven krachtig door te spuijcn, dan zou 

de aanleg van ccn vasten zeebreker tegenover den havenmond een 

groot nadeel z i jn , om deze reden dat liij een hinderpaal zou vor-

men tegen den stroom van het uit den havenmond uitstroomeude 

water, dat met slib is bezwangerd, hetwelk, iu plaats van vrij cn 

ongehinderd in de open zee tc kunnen uitstroomen, tegen den 

zecbreker zou aanslaan en ccnc reactie in den stroom zou tc 

wee«: bremzen, waardoor de medea'cvoerdc slib zich tusschcu don 

zecbreker eu dcu havenmond zou nederslaan, en eene bank vormen , 

waarvan de uitgestrektheid en de juiste l igging mocijelijk vooruit 

zouden zijn te bejialen , maar die, naar wij mccncu, in allen gevalle 

den vryen toegang tot de haven zón zou versperren, dat zij nut-

teloos werd. 

Daar er, zoover v/ij weten, geene proefnemingen zijn gedaan 

1er berekening vau de voortstuwende kracht der golven op zekere 

diepten en onder verschillende omstandigheden, zoo kunnen wij 

niet met zekerheid bepalen w^elke kracht het alloopende water zou 

noodig hebben om die voortstuwende kracht bij een op het strand 

staanden wind iu een havenmond te ovcrwq'nnen ; wij kunnen alleen 

de grootst mogelijke voordcelen van dc plaatselijke omstandigheden 

trekken om die tegeinverking tegen dc golven tc weeg te brengen 

en hunne nadceligc uitwerkingen tc voorkomen, en trachten dc 

einden der havendammen in ccn zoo diep water te jilaatsen , dat 

de bodem der zee op dat punt niet w^ordt aangedaan door gewone 

op het strand staande winden, eu gebruik maken van al dc kracht 

van het alloopeud water, die de plaatselijke gesteldheid medebrengt. 

Wi j komen dientengevolge tot het besluit, dat de mogelijk-

heid om op cenc lage zandige onbeschermde kust eene haven zóó 

aan te leggen dat de havenmond niet door cenc bank versperd 

wordt, op de beide volgende hoofdpuuteu berust: 

1. Dat de einden der havendammen of havenhoofden op zulk 

eene diepte van het water moeten worden aangelegd, dat, nitge-

nomen bij buitengewone op het strand staande stormen, dc golven 

geene werking doen op den bodem der zee aan dcu ingang van 

de haven ; en 

2. Dat men een alloo]:)end water moet hebben in genoegzame 

hoeveelheid en van voldoende kracht, om dc ophoopingen te ver-

wijderen, die door dc voorstuwcude kracht der golven bij buiten-

gewone stoYmen iu de havcu ziju gcbragt. 

Nemen wij als voorbeeld de vlakke, opcue, onbeschermde west-

kust van Hol land; wij mccncu dat , indien de einden dcr haven-

hoofden gelegd worden op ccnc diepte van 8 cl bij laag water, 



op welke diepte de golven in gewone omstandigheden geene wer-

king doen op den bodem, en indien de liavenmoiul eene wijdte 

heeft in verhouding tot de hoeveellieid alloopend water, waarover 

men beschikken kan, zoodat men eene kraclitige schuring kan te 

weeg brengen, en indien men bij elk getij ecu ailoope?id water 

in w^erking kan brengen van oubci)aalde hoeveelheid eu vau eene 

kracht , dic voldoende is om de voortstuweiule kracht der golven 

tegen het strand in buitengew^one omstaiulighedcu te overwinnen , — 

(la7i lioiidoh 7vij vol dat eene (joede en voldoende ftaven kan gemaakt 

worden, icaarvan de mmid steeds open en onv er sper d kan ge kouden 

worden en dat een zeebreker niet uoodig is oni dit doel te bereiken. 

Onze beweringen omtrent de doeleinden , die men met een zee-

breker wil bereiken, ziju in hoofdzaak deze. Voor het eerste doel 

is geen zeebreker uoodig; voor het tweede en derde doel heeft 

men ecu werk uoodig dat dezelfde uitv/erking doet als een zee-

breker, terwijl het vierde doel bereikt kan worden, hetzij door 

een zeebreker, hetzij door alloopend water, naarmate de omstan-

digheden vau de plaatselijke gesteldheid der kust het eene of het 

andere meer weuschelijk te maken. 

Niet vertrouwende op onze eigene meening ten aanzien van het 

nut vau ecu zecbreker, om de onder 2 en 3 vermelde doeleimlen 

te bereiken op eene vlakke onbeschermde kust , blootgesteld aan 

zware op het strand staande stormen, hebben wij de meening 

ingewonnen vau bevaren zeekapiteins, zoowel in l lo l land als in 

Engeland, en hoewel deze onderling verschilden omtrent de mid-

delen die men had aaji te w^^mleu, zoo waren zij allen eenstemmig 

vau oordeel, dat voor ecu vaartuig, dat óf wil aiikcrcn tegenover 

de haven, óf regtstreeks een havenmond van minder dan 100 el 

wijdte gedurende een hevigen op strand staanden storm wil bin-

nenzeilen, er ecu of ander middel uoodig is om de kracht der gol-

ven te breken, en tegenover de haven betrekkelijk kalm water te 

doen ontstaan. 

W i j komen dientengevolge tot het besluit, dat , waar ajloope^id 

water wordt gebezigd om het vierde doel te bereiken, het tweede 

en derde doel zou moeten bereikt woorden door eene inr igt ing, 

die, terwijl zij dc kracht der golven breekt, cn tegem^ver den 

havcinnond stil water doet ontstaan, geene verhindering te weeg 

brengt tegen de schurende kracht van het alloopend water. 

D i t doel kan alleen htXQ\kt Aoox drijvenden zeebreker. 

Thans ontstaat de vraag op welk beginsel de zamenstelling vau 

zulk een dr ij venden zeebreker moet berusten. 

Dc omlervinding leert ons nagenoeg niets omtrent dit punt. Men 

heeft voorbeelden gehad vau drijveiule zeebrekers, zamengesteld uit 

een houten raamw^crk cn vertikale houten palen, vastgehouden door 

ankers in den bodem van de zee, zoodat zij als het ware de wer-

king deden vau rietvelden, maar zoo ver wij wetoi heeft geen 
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enkele veldoende beantwoord aan het voora'cstelde doel. 

Di t is eclitcr geen genoegzame reden om het beginsel te ver-

oordeelen , daar zij meestal beproefd ziju aau kasten van streken, 

alwaar de voorkeur is gegeven aan vaste zeebrekers, omdat aldaar 

de steen goedkoop cn iu overvloed voorhandenwas; maar wanneer 

wij een zeebreker moeten aanleggen aan eene kust , waar geen 

steen gevonden wordt, en waar tevens om andere redenen een vaste 

zeebreker niet uoodig is , dan is de aanleg vau een drijvenden 

zeebreker hetgeen ]nen iu beginsel moet aannemen. 

Daar de beweging der golven aau de oppervlakte in diep water 

alleen golvend eu slechts iu geringe mate voortgaande is, behalve 

bij zeer hevige stormen, zoo heeft men o])gemerkt dat een zeer 

geringe hinderpaal of wederstand tegen de golvende beweging stil 

water zal doen ontstaan, even als de geringste wederstand tegen 

de beweging van eenen slijiger of eenige geringe hinderpaal, die 

hem vau zijne geregelde beweging doet afwijken, hem eeiisklaps 

geheel en al stil zal doen staan. 

Dc meeste zeevarenden kunnen getuigen, welke groote uitwer-

k ing geringe oorzaken tc weeg brengen ter overwinning van de 

werkijig der golven. Een zeer klein vaartuig, dat aau de windzijde 

l igt van een schip dat vijf maal zoo groot is , zal voor dit laatste 

een wezenlijken zecbreker vormen. Even zoo zal ccn vaartuig, dat 

een tros achter zich slec])t, in zekere mate de kracht van de golven 

vernietigen. Gevolgelijk kan er slechts weinig twijfel bestaan of 

een drijvende zeebreker kan aaji ceue vlakke oj)cne kust worden 

gemaakt, die voldoeiulc de golven zal breken eu waarvan de zamen-

stelling geene groote kosten zal ]ia zich slepen. 

leder drijvend l igchaam, dat ongelijke afmetingen heeft, zal 

in die r igt ing drijven, waar het den minsten wederstand biedt, 

en ieder ligchaam dat langer is dan het breed is, cn dat zoo is 

geplaatst dat de langere zijde tegenover de werking vau de golven 

is , moet voor en achter zoo vertuid woorden dat het in de behoor-

lijke stelling worde gehouden. 

Deze wijze vaji vertuijing gaat met nadeeleu gei)aard bij ruw' weder, 

daar alsdan de krachten geheel ongelijkmatig op de ankerkettingen 

werken, zoo zelfs, dat ecu enkele ketting somtijds wederstand 

moet bieden aan de geheele kracht der golvcn-massa. W i j zijn 

daarom van meening, dat , om elke te krachtige werking op de 

ankerkettingen tc voorkomen, de zeebreker moet ziju zamengesteld 

uit ceue reeks van cirkelvormige l igchamcn, die op alle ])uuten 

denzelfden Avederstand bieden auu de golven, cu dat die ligchamcn 

uit Óen middenpunt vertuid moeten worden 

Overtuigd dat deze denkbecldeji het juiste beginsel aangeven, 

waarop dc zamenstelling van een drijvenden zecbreker moet berusten, 

ziju wij van inecuing dat de goedkoopste en duurzaamste wijze 

vau zamenstelling zou ziju eene i'ccks van holle cirkelvormirre 



büoijcn of iscluutcn vuu gegalvaiiisoord geslagen ij'/er, die op af-

standen van elkander moeten worden bevestigd , op eene voldoende 

wijze om de kracht der golvcii geheel tc breken. 

Wi j hebben gegalvaniseerd geslagen ijzer verkozen als het meest 

gescliikt wegens liet gemak, dat zoodanig materiaal aanbrengt, 

voor de hier voorgestelde bijzondere constructie. 

W i j zullen voorstellen de boeijen te maken overeenkomstig de 

schets op plaat I V , 50 voet in middell i jn, van half duims ketel-

platen, stevig aan elkander geklonken en versterkt met geslagen 

ijzeren holle schoorijzers, in het midden van welke de ankerket-

tingen moeten worden bevestigd. 

Iedere zoodanige holle geslagen ijzeren boei met de ankerket-

tingen schatten wij op een gewigt van omstreeks 70 ton en zij 

zou ongeveer /'IbcSOO kosten. 

Ondersteld nu dat deze boeijen van 50 voet iniddellijn geankerd 

zijn in eene lijn op 50 voet afstands van elkander over eene lengte 

van ongeveer 1400 el (hetwelk voldoei\do is om eene middel-

matige haven aan de vlakke westkust van 1 lolland te beschermen), 

dan zullen wij 45 zulke boeijen noodig hebben, welke, tegen 

f It) 800 het stuk, te zamen zouden kosten y 7 5 t ) 0 0 0 . Dc bui-

tenste boeijen oj) ieder eind zouden kunnen worden ingerigt als 

vuurschepen, hetwelk te zamen met de kosten en risico van vcr-

tuij ing en andere onvoorziene uitgaven gerust kan geraamd worden 

op eene som van niet meer dan / ' 850 000 , waarvoor wij meenen 

dat een zeer voldoende zeebreker kan worden zamengesteld. 

De slotsom dcriialve van hetgeen de theorie ons leert omtrent 

de noodzakelijkheid van een zeebreker is deze: 

1. dat oniler zekere omstandiijheden. ten einde de verzanding 

van een havenmond aan eene vlakke onbeschermde kust met een 

zandigeu of bewegelijken bodem te voorkomen, een vaste zce-

breker tegenover den niond noodig is; 

2. dat voor het gemak der scheiden, die een havenmond binnen-

varen of tegenover de haven bij strandwaarts gerigten storin ankc-

reji, eene inrifjtinfj om de kracht der golven te breken noodig is; 

3. dat, wanneer de plaalselijke omstandigheden het gedoogen , 

dat men voldoende hoeveelheid en kracht \m\ aJlooj)end water \\7i\\ 

verkrijgen om dc verzanding van den haveinnond te voorkomen, 

men tlaarmedc het goedkoopste, zekerste cn meest afdoende middel 

heeft, en dat in dit geval een zeebreker niet noodig is; 

4. dat, wanneer het adoopend water wordt gebruikt om de ver-

zanding van den havenmond te voorkomen, de aanleg van een 

vasten zeebreker nadeelig en verkeerd is; 

5. dat, daar er eene inrigting noodig is om aan de vaar-

tuigen het binnenloopcn van dc haven gemakkelijk tc maken, cn 

daar een vaste zeebreker nadeelij; is als men genoegzame hoeveel-

heid en kracht van alloopcnd water kan verkrijgen, gevolgclijk, 

waar de plaatselijke gesteldheid dit laatste gemakkelijk maakt, het 

juiste beginsel 'waarop het bedoelde middel moet berusten een 

drijvende zeebreker is, welke stil water in den havenmond kan 

doen ontstaan en niet zal verhinderen dat het alloopend water zich 

vrij ontlast en zijne werking uitoefent. 

\Vij zullen de behandeling van dit onderwerp, voor zoo ver 

de tlieoric betreft, met de volgende opmerkingen besluiten: dat , 

hoezeer wij gaarne groot gewigt hechten aan dc inzigten en 

meeningen van bevoegde zeevarenden, wij toch meenen dat het 

volstrekt onmogelijk is aan de vlakke onbeschermde ^vestkust van 

Holland eene haven te maken, die in alle tijden en onder alle 

omstandigheden toegankelijk zal z i jn , cn dat men noch met den 

aanleg van een drijvenden, noch met dien van een vasten zce-

breker immer dat doel zal bereiken. 

Zulk ecue haven zou slechts ecu gering stipje zijn in eene 

uitgestrekte eu gevaarlijke kust , en wij gelooven dat kaïiiteins 

van zeilvaartuigen er niinmer aan zouden denken zulk eene haven 

bij een zwaren noordwesten- of zuidwesten-storm binnen tc loopen. 

Het gevaar zon tc groot z i jn , want, indien zij de haven misten , 

zouden zij een zekeren ondergang te gemoet gaan. 

Ondersteld echter dat wij gebruik maken van alles wat de kunst 

vermag en dc plaatselijke gesteldheid gedoogt, cn ondersteld ver-

der dat wij ten doel hebben, ecue veilige haven aan de westkust 

van Holland te maken, in verband met een schee])vaartkanaal door 

Holland op het smalst naar Amsterdam, dan zal het nut van 

zulk cciic haven in alles hierop nederkomen. 

1. IV\] gewoon weder en onder gewone omstandigheden zal het 

vertrek'der schepen uit de haven van Amsterdam zeer bespoedigd 

worden, met eene groote besiiaring van t i jd , kosten en gevaar. 

2. Dat huiswaarts bestemde schepen bij gewoon weder jiltijd 

de liaven zullen kunnen binnenloopcn, eu daardoor onderscheidene 

dagen en weken uitw^innen, in -vergelijking mot den togt langs 

Texel en door het Noordhollandsch kanaal. 

O. Dat bij buitengewone op het strand staande stormen, hetzij 

de ingang 'van de haven met een zcebreker voorzien is , hetzij 

niet , "naar onze meening geen gezagvoerder van een zcilvaartuig 

het zal wagen de haven binnen te loopen, daar hij aan zoo vele 

gevaren zou zijn blootgesteld. AVij meenen, dat onder zoodanige 

omstandigheden gezagvoerders van zeilschepen, die uit het zuiden 

komen en voor de nieuwe haven bevracht zijn , aldus zullen handelen : 

als zi) in het Engelsch K an a a l komen cn ongunstig weder tegemoet 

zien," zullen zij verkiezen tc blijven liggen onder bescherming van 

de cngelsche 'kust tot dat het weder is bedaard, omdat zij zou-

den weten, dat, zoodra zij de haven veilig cn zonder gevaar kunnen 

binneuloopen, zij toch altijd binnen weinige uren tc Amsterdam 

kunnen zijn. lïet uitster, onistaande dooi het. warhin\ in (icne 
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veilige arikerplaals iot dat liet weder is bedaard, vervolgens liet 

zeilen naar de haven en de togt van weinige uren naur Amster-

dam, zou, onder de meest buitengewone omstandigheden van 

wind eu weder, toch altijd eene zoo groote tijdsbesparing in den 

togt naar Amsterdam opleveren, dat dit in allen gevalle te ver-

kiezen zou zijn boven den langen omweg langs Texel cn door 

het Noordhollandsch kanaal, w âar men aan dezelfde gevareii van 

wind en weder is blootgesteld; gevolgelijk kan de bedoelde ver-

traging nimmer als een nadeel worden aangemerkt. 

4. Stoomschepen kunnen altijd de haven binncnloopen met of 

zonder een zeebreker. 

AVij meenen derhalve dat , hetzij een vaste, hetzij een drijvende 

zecbreker, tegenover eene haven in de onbeschermde westkust van 

Jlolland aangelegd, alleen een voordeel zou opleveren voor schepen , 

die de haven bij zware stormen willen binncjiloopen, en dat bij 

zvdk weder ccn gezagvoerder van een zeilvaartuig altijd zal ver-

kiezen in eene veilige ankerjdaats te wachten tot het weder is be-

daard, liever dan de haven binnen tc loo])en; wij geloovcn dus 

dat de gelegcnh(idcn, waarin een zecbreker van dienst zou zi jn, 

zoo zelden zullen voorkomen , dat daarin ecu zeer krachtig argument 

gelegen is, waarom ccn zcebreker niet is te verkiezen, en waarom 

dc aanzienlijke uitgaven voor dc zamenstelling van zulk een werk 

niet moeten worden besteed; w^ant indien een zeebreker niet kan 

worden aangelegd voor eene som, die in verhouding staat tot het 

doel, 'dat men er mede wil bereiken, dan is die aanleg' niet aan 

te raden. 

Wi j hebben thans de vraag te beantwoorden: wat leert ons dc 

onde/i'vinding omtrent dit onderwierp? 

liet spijt ons te moeten zeggen, dat de ondervinding zeer 

weinig leert omtrent dc noodzakelijkheid van een zeebi'cker om 

een havenmond iu eene vlakke opene kust tc beschermen. 

Dc eenige ons welbekende voorbeelden van bestaande zeebrekers zijn 

die van (•herbourg, Plymouth en l\)rtland. J)e gesteldheid van den 

voorgcstelden zecbreker Ic ])over kan echter dienen om te doen 

zien, wat de i)rakti/)k als noodig doet beschouwen, en w^elkc kosten 

cn gevaren niet zulk eejie onderneming gepaard gaan. 

Maar deze zeebrekers zijn met een geheel verschillend doel aan-

gelegd, dan dat waarover wij thans handelen. De drie eerste dienen 

om stil Avarcr te cloen ontstaan, in eene door de natuur gevormde 

haven ot' baai, welke eene opene wijde voorzijde liceft, blootgesteld 

aan de volle werking van winden cn golven, en inderdaad zijn 

deze zeebrekers dammen, welker aanleg van ccne door de natuur 

bloofgestelde haven eene natuurlijke liaven vormt-, die door dc kunst 

is beschermd. JJc toegangen tot de havens aan beide zijden van 

dc dammen of zeebrekers, zijn echter geheel onbeschermd, hetwelk 

ook het geval zal zijn met de ingangen van de kunstmatige nood-

haven, welke te Dover w^ordt aangelegd, hetwelk even zeer aan 

een hooge zee is blootgesteld als de llollandsche kust. De ingangen 

zullen deze afmetingen liebben : die ten oosten zal 700 voet en die 

ten noorden 150 voet wijd zijn. 

Inderdaad, indien de noodzakelijkheid van het stelsel wordt aan-

genomen , dan is er geen reden, waarom niet de eene zeebreker 

weder door een anderen zoude worden oj)gevolgd, en zoo immer 

voort, zoodat de ccne zcebreker zou dienen om den ingang van den 

anderen te beschermen. W i j hebben echter het bewijs, dat zulks 

niet noodig is, zelfs in het geval van de meest blootgestelde lig-

g i ng , zoo als bijv. het aangenomen plan voor den aanleg van eene 

noodhaven te Dover, dat volgens het advies en de ondervinding 

van de meest bekwame ingenieurs is ontworpen en vastgesteld. 

De werken voor den zeebreker te Dover zijn in uitvoering 

sedert 1847 , en het bedrag der kosten is geraamd op 2 500 000 

l)ond sterl. of / 30 000 000. De eerste 800 voet, aanvangende bij 

het vaste land, was aangenomen voor de som van 210 pond sterl. 

of f 2 520 per strekkende voet. Het stelsel van den bouw is het 

zoogenoemde vertikale; de dammen bestaan uit stevig metsehverk, 

opgevuld met blokken beton en krijt. 

Uit de ondervinding, opgedaan bij den aanleg van dc zooge-

naamde //Jumble stone// zeebrekers te Plymouth en elders, heeft 

men gezien, dat het verschil in kosten tusschen dit stelsel en het 

zoogenoemde vertikale van zeer w^einig belang is op blootgestelde 

plaatsen, en dat, zoo er eenig verschil bestaat, dit ten gunste is 

van het vertikale stelsel. 

Indien wij derhalve het gemak, dat de Engelsche kust oplevert, 

stellen tegenover de moeijelijklieden en het gebrek aan houvvstolfen 

van de l lollandsche, en wij de eeuigzius mindere hoogte van den 

zecbreker in aanmerking nemen, die het gevolg is van het verschil 

in rijzing van het getij , dan mogen wij veilig de kosten van den 

zeebreker te Dover (die op dezelfde diepte van water wordt aan-

gelegd) als maatstaf aannemen om de kosten van een vasten 

zeebreker aan de westkust van Holland te berekenen. 

W i j schatten de kosten van den zeebreker te Dover o p / 8 214 

de strekkende el, en derhalve zou een zeebreker van 1400 el 

lengte kosten / ' 1 1 4 9 9 G 0 0 of in ronde getallen 11% millioen. 

\Vij kennen geene enkele kunstmatige haven in eene vlakke 

kust , w^elker ingang door een zeebreker is beschermd. De havens 

van Osteiule, Calais, Boulogne, enz. zijn zeer geschikte tij-havens, 

en zij hebben geen zeebreker tegenover zich. Deze havens komen 

het naast bij die welke wij behandeld hebben. 

Wi j ?noelen deze mededeeling besluilen met bij wijze van uit-



treksel de lueeniiig te doen kennen van den lieer James Walker, 

den meest beroemden engelschen havenbouwmeester , welke mcening 

hij heeft uitgesproken voor de havencommissie, die in 1844 iu 

Engeland is benoemd om onderzoek tc doen naar den toestand 

van tij- cn andere havens: 

Uittreksel, — // Na meer dan zestig havens tc hebben onder-

//zocht en daarover verslag te hebben uitgcbragt, en niet in staat 

//zijnde algemeene beginselen voor verbetering aan te geven, is 

mijne meeuing dat elke /laceii op zich zelf moet ^vordeu he-

// ha 71 deld. // 

Met deze meening zijn wij het geheel eens, en derhalve als 

voorbeeld nemende den aanleg van eene haven aan de opene, 

vlakke westkust van 14olland, meeiicn wij dat de beste wijze van 

aanleg voor ecnc zoodanige haven, waar men genoegzaam alloopeud 

wvater kan verkrijgen door het graven van ecu kanaal door het 

land iu verbinding met ecu ruimen spui-boczem , welke zou bestaan 

uit een gedeelte van het I J , cu door dc /iuiderzee gevoed worden , 

zou zijn overeenkomstig de schets op plaat I V , waarbij een drij-

vende zccbrcker ter verduidelijking is afgebeeld. 

Amsterdam, 8 Juni j 1855. 

HL A ND W . (JlK)KEK. 

( h lARLKS Hu UN. 

lUJliACiK X L l l i 

Ministerie van Oorlog. 

Bureau dcr genie. 

B. 's(h'avenhagc, den Mei 1855, 

Ik heb de eer, mijne heeren, u hierbij aan te bieden, 33 af-

schriften van de tarieven voor de dienst dcr genie, iu 1855, 

uitgenomen dat voor de vesting 'sBosch, van hetwelk ik u later 

cenc kopij zal zenden. 

Omtrent die tarieven vermeen ik de volgende aanmerkingen tc 

moeten maken. 

I n de prijzen moeten . ingevolge de tweede dcr bepalingen ge-

steld op bladzijde 3 , winst en onkosten niet zijn begrepen. 

Aan sommige ingenieurs was het voorgekomen , dat dc wijze van 

1 

zamenstellen, aangenomen voor het berekenen van dc prijzen van 

metselwerk in gebakken steen bij de tecrlitig cl, aanleiding zou 

kunnen geven tot moeijelijkhcden. Het is echter gebleken dat men 

er, in korten t i jd, aai'i gewoon wordt prijzen bij elkander op te 

tellen, cn prijzen van elkander af te trekken tot het vinden van 

verlangde prijzen. Aan die inrigting zijn overigens voordeelcn ver-

bonden , onder anderen, deze: dat zij in staat stelt dc juistheid 

dcr berekeningen ecnigzins na tc gaan cn dc tarieven nu^t gemak 

tc vergelijken"; — voor zooveel betreft dc gedeelten, w^clkc op de 

bedoelde wijze gesteld zijn. 

Door u zal kunnen worden o])gemerkt, dat voor de eene plaats 

de prijzen van sommige artikels veel verschillen van de prijzen 

van die artikels voor eene andere plaats, niet ver van de eerste 

gelegen. Tot dusverre heb i k , ondanks alle aangewende moeite, 

ecnc w^cuschelijkc overeenstemming tusschcu de tarieven niet kunnen 

verkrijgen. Maar garnizoeustarieven op den tegen woordigen voet 

werden eerst in 1853 bij dc genie ingevoerd cn, reeds nu , is er 

ecnc belangrijke verbetering in opzigt tot de grootte van zulke 

verschillen bereikt, zoodat men mag verw^achten dat zij , iu weinige 

jaren, binnen redelijke grenzen zullen zijn gebragt. 

Jlet maken van algemeene tarieven, als die voor dc dienst der 

genie in gebruik, is moeijelijk. De aanduiding laat altijd te wen-

schcu over, en de gebreken in de aanduiding ontdekt men alleen 

door het gebruik. Bijzonder moeijelijk is het de juiste betcckenis 

vast tc stellen van sommige voorname gedeelten dcr aanduiding. 

Daaraan moet, nu img, onophoudelijk worden gearbeid. 

Dc Minister van Oorlog, 

\V\ FOLJS'RNKK VAN DA^UHHNOY. 

Ann 
(IcH lv:i;ul Villi nesluur v;in 

Ijct Koninklijk insiitnui 
\\\\\ hij^'cuieurs. 

H l J L A d E X I . I V . 

Ministerie van Oorlog. 

Bureau der £^enie, O 

N ^ 58 'sGravenhage, den Mei 1855. 

Overeenkomstig de toezegging gedaan in mijnen brief van den 

4''^" dezer maand, n". 33 1?, heb ik de ccr hierbij aan u te zenden 



eeu afschrift van het tarief voor de dienst der genie te 'sllerto-
geubosch, in 1855. 

Aan 
den Kaad van Bestnnr van 

het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs. 

De Minister van Oorlou*, 
O ' 

J^" . F o l l S T N E K VAN D a M B E N O Y . 

B I J L A G E X L V . 

N ^ 424. Arnl ieni , den Mei 1855. 

Naar aanleiding van het schrijven van den Maart il. 

no. 373 , heb ik de eer bij deze aan den raad van bestuur van het 

Koninkl i jk Jnsl i luut van Ingenieurs te doen toekomen de nota en 

tafel betreuende de waterstanden op de hoofdrivieren in Gelderland 

over het jaar 1854. ' 

Deze tafels zijn op do kleinere schaal ingerigt , waarvan mij de 

blanco .staten door UWEdG.; 'waren toegezonden, en de aanteeke-

ningen zijn volgens het Amsterdamsche peil geschiedt, alles in 

verband met de bovengemelde missive. 

De Hoofdingenieur van den AVaterstaat 

Aan 
dc n Uaad van Ucstuin' vnn 

liet jvoninklijk Instituut 
^'an ingenieurs, tc 

"'s (Jravcnliage. 

in Gelderland, 

I L E . E I J N J E . 

B I J L A G E X L AH. 

's Hertogenbosch, 28 Mei 1855. 

Ih j deze heeft dc ondcrgetcekende de eer het Koninkl i jk Inst i tuut 
van Ingenieurs aan te bieden • 

2r>ri 

l'^. Een blad met prolilteekeningen over het verdronken Zuidbc-

velaud tusschen AVoensdrccht en Ba th , opgenomen iu dc maanden 

Jun i j en Ju l i j 1828 door dcu ingenieur Toutcuhoofd cu ouderge-

teekenden, en zulks ten behoeve van de destijds ontworpen af-

damming over het land tusschen Zuidbeveland en het westelijke 

gedeelte van Noordbrabant; en 

2°. De teekening vau een der stuwen op de 's Graveumoersche 

vaart, welke vaart blijkens het aardrijkskundig woordenboek der 

Nederlanden van A. J . van der Aa , derde deel, pag. 429 , in of 

na deu jare 1563 op kosten van "Willem 1, ])rins van Oranje, 

gegraven is, voor de ontginning zijner moerveldcn ouder Dongen etc. 

Van de op deze vaart bestaan hebbende stuwen, ter plaatse 

sjicijen genaamd, w^ordt maar ccn meer onderhouden, waar de 

bijgevoegde teekening betrekking op heeft, en nog een meer boven-

waarts het zoo evenvcrmeldc aangetroilen wordt, dat in verval 

is geraakt. 

Aan 
het Koninkli jk Instituut 

van lu<.^cnicurs, tc 
])eirt. 

Het L id van gemeld I n s t i t uu t , 

l l r j S T E R B O K G H , 



C A T A L O G U S 

VAN NAGENOEG ALLE 

W E R K E I V E l V K L E I I V E S T I K K E N 

OVER 

NEERLÂHD8 WATERSTAAT, 

lUVTEEEN, DKOOGMAKEKTJEN, POLDEltö , 

DTJKEN, SLUIZEN, ENZ. 

MITSGAUKJIS V.\N ISIAZUNNIIK VULK ZOO OENIIUKXE ALS GEÏEBKENDK 

R I V I E R - EN POLDERKAARTEN, 

V A N N E D E l l L A N D . 

MET EEN ÜITVOETIIG SYSTEMATISCH IIEGISTRU DEIL 0NI>E3OVERPEN, 

ALLES V E R Z A ]\I E D D O O K EN (à Contant) V E \l K K i .JG 15 A A R 

lîLÎ DEN HOKKIlANnELAAlJ 

F R E D E R I K M Ü L L E R , 

T E A M S T E B D A M . 

(JlTLl.l. iSóf).) 



E N K L K B l V S i l S T U 8 v K E ! V 

OVKR DE 

R I V I E R E J ^ , D I J K E N , F O L D E R S , E N Z , 

I N N E D E R L A N D . 

1 AANMERKINGEN (Natuurkiuul.) cn ouderstollingc ov. do wa-
torbcroeringe dic er zoo in Gelderland, llolland en ITtrccIit, 
als elders, den 1 Nov. 1755 gebeurt is. 's Gvav, 1755. 8". 

—.00 
2 — Histor. en Natvun-kund. Tegenwerpingen 

tei»cu dc Aüïimevl'incien o v e r dc a a r d - cu watcr3chuddin<:!;c 
van don 1 Nov. 1755. Iteerenv. 1755. —.50 

3 (llistorische eu Niituurkund.) over dc zeld-
samc aard- en Avator-schuddinge iu dc Ncderl. en iu't bij-
zonder iu Fi-iesland den 1 Nov. 1755. Door J, CL M, 
druk. Leeuw. 1755. S^ —.40 

4 Oj) het ontwerp van afleiding van den Rijn 
langs don ÏJssel cu door de provincie Overijssel. Dcv. 1828. 
8°. Met krt. en tabb. —.50 

5 over de Zicrikzccsclic cn Brouwcrshavenschc 
zeegaten, door G. A. B. M, Rott. 1841. 8\ ^̂  —.50 

Aaiuaerkingnn op de verbet, der ontlasting v. Rhijnlands 
boezemwater op het Ye, zie: Steenstra {B.). 

G AANTEEKENINGKN gehouden door de Societeit te Nymcgcn 
vau de pijls-liooglen cu merkw. gebeurt, op deu Rliiju, 
Maas, Nedur-Uhiju en IJssel, in 1770-71. (Rolt. 1771.) 8". 
(Verg. Lotsy). —.40 

7 ACKI':II STUATINGU, G . , Aloude staat en geschiedenis des 
Vaderlands. Gron. 184Ü-52. 2 dln. 3 stn. Met kaarten. 

15.— 
I . 1. Dc nodcm. — I . 2, Dc Wateren. — IT. Dc Bewoners. 

8 AD VIS van Gecommitt. Raadeu vau 11 Ed. Gr. Mog. op de 
tvequestc van dc Kigcnaars van div. vcculaudeu in het am-
bagt vau lierkoude en Stolwijk ommo octroij vau vervee-
ning. IMilsg. cousideratien van deu Inspecteur-Gcu. Bru-
nincjs o\) dat subject cu couccpt-reglcmeut van vcrvcening. 
's Grav. 1787. 8«. 1.40 

9 AENKAI'm II., Wiskund. beschouwing van ccn hellend water-
scheprad, nieuwdings door A. C. Eckhardt uitgcgev. Arnst. 
1774, 75 2 stn. 8^ Met 13 mtti]. pl. 1.80 

[O Eerste stukje vau dit werk afzonderlijk. 8®. IMei 
7 uitsl. pl. ' ' —.70 

1 1 



C a t a l o g u s o v e r N e e k l a n d s W a t e r s t a a t 

11 AENEAE^ 11., VcrliaiuL over de Molenwieken in 't algemeen 
on die van van Deijl in het bijz. (Vergel. van Deijl) Amst. 
1785. Met 2 pl. _ . 90 

12 ALEWIJN, C., Disput, de aquae eeleritate in duviis eompu-
tanda. Traj. 1810. —.50 

1 3 Verhand, over den voordeeligsten hoek^ onder 
Avelken men dc puntdeuren eener sluis'kan zamenvoe^en. 
(Amst. 1823.) Met platen. 1.10 

Beschrijving van ecu ontwerp van sluizen met ge-14 — 

15 
koi)pclde deuren. Brussel. 1824. 8®. Met 2 uitsl. pl. —.50 

GUILJ . , Spec. aead. quaedam circra jus aggerum sis-
tons. Traj. 1789. -.50 

IG ANEMAET, SEBAST., Korte Aanmerkingen over deu Hoek 
van Holland, dess. voorg. en nu tegenw. situatiën, enz. 
(circa 1750?) 8^ _ G 0 

17 ANGELKOT, H . , vSpec. philos. dc hydrodynamia. Traj. 1783. 

20 
21 

22 

c. ßir. - .80 
18 ARENDS, FRID . , Gemählde <ler Sturmtlutheii, vom 3 — 5 Pebr, 

1825. Bremen. 1826. 8°. Mit Karte, 1.80 
10 Natuurkund. Gesclnedenis van dc Kusten der Noord-

zee cn van de verander., welke zij sedert den Cymbrischea 
vloed tot op heden door watervloeden ondergaan hebben. 
INIct voorrede cn aantcek. door JL Westerho(f\ Gron. 1835 
— 3 7 . 3 d ln . Me t kr t . ^ ( 1 0 .—) 6.50 

Hetz. werk. lo en 2e dl. 3.— 
(Ascn v. WI JCK, IL M. A. J. v.), Proeve over den ouden 
loop van de Rivier de Ecm. Utrecht. 1832. S^ —.80 

— de Verbetering der Wateratleiding in de Gel-
derschc vallei, in verband met eene kanaalvaart in deze 
landstreek. Utrecht. 1842. Met kaart. 1.50 

23 BAADER, JOS., Vollstilnd. Theorie der Saug-und Hebepum-
j)cn, und Grundsätze zu ilircr Anordnung, nebst Besehreib. 

Kunstsiltzo und der in den Kns^l. 
Vorschlägen 

Bergwerken gcbräuchl. 
zur Verbesser, der deutschen Wasserkünste. 

Bayr. 17Ö7. 4". Mit 6 Kupfert. 1.40 
24 BAIINEVELD, W . VAN, de Zamenstelling van het water op 

Lavoisieriaansche gronden proefondervindelijk verklaard. 
Amst. 1791. 8^ _ .50 

25 BARNEVELT, MART. VAN, Ivivierkundige waarnemingen ter 
voorkoming van overstroomingen der aangclogenstc rivieren 
in Gelderland en Holland, (uitgcg. (\oov J, Ploos v, AmsteL) 
Amst. 1773. 8°. Met ccne krt. ' 1.10 

2 6 Hetz, cn Corn, Redelijhheid, Rivierkund. Aanmer-
kingen op dit werkje, 's Grav. 1773. 8°. In. li. f. bd. 1,70 

27 BAÜD^ h\j Proeve van ccncn cursus over de Waterbouw-
kunde. 's Hage. 1836, 38. 2 dh). gr. 8«. Met 2 Atlassen van 
48 ])1. in lol. (10.50, vroeger 39.—.) 9,50 

28 BEEMSTER. — Extract uyi het Octroy van de Bcemster met 
de Cavel-conditicn, cn de kaertc van dien. Alsmede 't He-
gister van do Particip. Purmereiul. 1696,— Keuren ende Or-

v a n ï r e d e r 1 k m u l l e r t e a m s t e r d a m . 3 

donn. van 't hcemraadscli. van de B. —• Instructie}) voor 
Dyck-graafT, liooge-hccmr, enz. van de B. — Becmster lands 
keui'cn, wetten eude ordonn. aang. de civile regten. Aid. 1698. 
8°. hr. bd. Een loeinifj bevlekt, 1.60 

29 BEEMSTER. — Hetz. werkje met eene Ampliatie van 177G. 
hr, bd. Fraai exempL 2.— 

30 BEER, C. DE. Vrijmoedige Gcdachten op liet: Jlajrport van 
de Commissie tot onderzoek der beste rivier-aileidingen. 
Dordr. 1828. 8^ M. krt:. ^ (1.80) —.90 

3 1 — Verh. over het vervaard, van een kanaal in do 
prov. Drenthe. Utr. 1835. —.40 

32 BELIDOR, Architecture Hydrauliiiuc ou Part dc conduire, 
d'élever et dc ménager les eaux. Paris. 1737—54. 4 vols. 
4°. Avec plus de 200 planches, en veau. Bel exenipL 14.— 

33 BELKMEER, C., Natuurk. Verhandeling ofwaarnemingc betr. 
den liout-uytraspoude en doorboi-ende zee-worm. Waarbij 
gcvoegt is eeii korte beschrijving van deszelfs vijand, zijnde 
een ander schepzcl. Amst. 1733. 8°. Met 5 uitsl. pl. 1.— 

34 BEM]MELEN, A . VAN, Inleiding tot de AVatcrbouwkunde, be-
vatt. dc voorn, gronden der beweeg-, watcrweeg- en wa-
terloopkunde. Leijden. 1793 8°. Met 4 pl. ^ 1.40 

35 BERA^UXG van alle de zcewerkon aan de zeedijken op Wal-
cheren te maken in den jare 1776. 4". Met de hej^alingen 
daaromtrent als Icantleeken. geschreven; geteekend: Corn. Brou-
wer. Authentiek stuk, 1.25 

36 BERGH, J . L . CREMER VAN DEN, Historia novarum legum dc 
flumiuum commun, navigatîone. L. B. 1835. 8*". —.90 

37 BERIGT (Beredeneerd) weg, de W^aterwerken op, en aan 
den liliijn tusschen Emmerik en Aridiem, uit krachte der 
Conventie van 1771, van tijd tot tijd aangelegd (^1790?) 
fol. Met uitsl. kaart. —.80 

3 8 (Nader) omtrent de ontw^ AVatcrleiding uit dc Dui-
nen bij Haarlem naar Amsterdam (1850) 8". —.25 

39 BERKUEY, J . LE ERANCU VAN, Natuurlijke historie van Hol-
land. Amst. 1769—79. dl. 1—IV, 1, 7 stn. compleet. Met 
pl. h. fr. bd. — 5.—. Hetzelfde ingenaaid. 3.75. 

4 0 — Histoire gcogr., physique, natur, et civile de la 
Hollande. Bouillon, 1782. tome 1—1, 8". Avec pl. et cartes. 
br. ^ 3.50 

4 1 Over de bestc middelen om onze hinden, zoo hoo-
gen als laagen, elk naar zijnen aart ten moesten voordeele 
aan te leggen, (liaarl. 1765.) 8°. Met 2 pl. —.90 

4 2 — Over dc boomen. heesters cn ])lanten, die, behal-
vcn den Helm en den vSleedoorn op de zandduineu ter wee* 
ringc der zandverstuivinge kunnen geplant worden, (llaarl. 
I7b"0) 8°. Met eene pl. —.60 

4 3 — Noodig Berigt weg. een oude kaart van Noord-
Holland enz. iu 1575 vervaard, door J. Jz. Beeldsnijder. 
Amst, 1778. S\ Zeldzaam. (Verg. Koning.) 1.25 

44 BESCHREIISUNG ciner ncucriundnen mul in llajuburg volUiihrt. 



4 C a t a l o g u s o v e u N e e u l a n d s W a t e r s t a a t 

Aiistiefungs-Maschine. Hamburg. 1793. 8°. Mit Abb. —.40 
45 BESCUUIJVING van de scliade en raseringe aan de zeedijken 

van Noort-Holland en West Vriesl. door do worm in do 
palen, enz. "Waarbij komt een beselirijv. van een nieuwe 
water-maeliine (in de Wieringer-Waart of Nieuwe Sijp.) 
Hoorn. 1732. 8°. Zeldzaam. 1.— 

4G 

47 

(Historieselie) van duure tijden en liongersnoden, in-
zonderJi. van 1709 en 1740, Zijnde een vervolg van een: 
f/isL verhaal van liarde winters, enz. (7Ac Verhaal,) Met 
aanhangsel. Amst. 1741. 2 stu. 8°. Zeldzaam, 1.90 

van het oude liatavisehe Zeestrand; niitsg. onderzoek 
of Yrankrijk eu Engelandt voorlieen door liet kanaal van 
een gescheiden ziju geweest,... Alsmede eenige aanteeken., 
den mondt des lüiijnstrooms. dc Haven bij Katwijk op Zee 
enz. bctreflcndc. 's Grav. 1753. Met 2 kaarten. 1.80 

48 van den gcdugten \vatcrsnood en desz, droevige ge-
volgen in het iimpt vau tusschcu Maas cn Waal voorgev. 
tuss. den 27 cn 28 Jan, 1781. Utr. 1781 8°. —.80 

41) van den storm van den 9 Nov. 1800, en deszelfs zo 

50 

wecrkund. als andere omstandigh. cn gevolgen. M. authent. 
bijlaagen. ILaarl. 1801. 8". —.40 

genaamd de. van liet water-opvoeringSAverktuig^ genaamd de Wa-
terhraher. Amst. 1852. Met ])1. 1.80 

51 BESTEDING van Dijkwerken, te Woudrichem, Geertruijden-
berg en Briellc. 's Grav. 1756. plano. Met de prijzen ivaar-
voor ze besteed zijn, —.00 

52 BESTEK van twee Kijsen-hoofdcn, mitsg. het leggen van 
een Jtijsdam in liet IJe voor Amsterdam. 1778. — Bestek 
van het verlioogen der Hoofden van het IJe. 1780. 2 stn. 
foi; 1.— 

een ge-50 en voorwaarden voor eene hcrstelliuG: van 
dcclte der liijnlandschc Gouwe-sluis onder Alphen. 1846. 
lol. Met afbeeld. 1.— 

54 BESTEKKEN cu corulitieu voor het bouwen van de Ncsser-
sluls (1731), de AVeteringsbrug onder Amstelveen (1731) en 
eenige anderen, lu ItS. G stn lol. 2.25 

5 5 en voorwaarden dcr aan tc besteden werkzaamhe-
den ten behoeve der Drcntschc kanaahuaatschap[>ij. Amst. 

50 
1851. 8 ^ 

Hetzelfde werk. 
O.-

nnigen. 
Met de daarbij bchoorende tecke-

17.— 
57 BEIJER^ J . G . , Gedenkboek van iScerlands w^atersnood in 

Febr. 1825. 's Grav. 1820. 3 dln. 8^ Met platen cn kaar-
ten. (10.—) 3 — 

5 8 — lictz. werk^ schrijf papier, (12.—) 4.50 
5Ü L. DE, Diss. jurid. dc jure aquatico Gelrorum, Traj. 

1701. 4°. ^ ^ 1.25 
GO l)KiJEiiiNCK, 1'RED., de Kivierkuiid. Verhand, van Corn. Vel-

zen van verscheide misvattingen gesuyverd, voorn. betr. 
liet Pannerdensche Canaal, Arnh. 1770. — C. de Fay-

v a n F k e d k u i k l i l u l l e n t e A m s t e u d a m . 5 

n.ïet, de droevige gevolgen van het steeds toenemende 
vermogen van het randerschc Canaal aangetoond, 's Grav. 
1771. 1 dl. 8^ rVerg. Velsen,) B20 

(51 BEUERINCK ; FRED., de Rivierkund. verhandebng afzonder-
lijk. . . — 

(V2 J. A., Verhand, over de indijking cn uitbrciduig dcr 
stad Kottcrdam. Kott. 1819. 4". M. 3 uitsl. pl. (4.80) 3.00 

G3 M. G., Onderzoek omtr. de theorien omtr. dc bewe-
ging des waters in kanalen, op de vermogens der rivieren, 
Avclkc het noordelijk gedeelte dcr Nederlanden doorstroo-
men. (Amst, 1829.) 4°. Met pl. —80 
—: Statistieke opgaven bctr. den Waterstaat van liet 
Hoogheemraadschap van Delfland eu van den Krimpener-
Avaard. llott. 1850. 4°. 2.20 

65 (BIBEN , .)• G.), over dc Aanslibbing dcr haven van Am-
sterdam cn dc afdamming van Pampus. Amst. 1828. 8"̂ . 
]\Iet kaart. Niet in den handel, 1»25 

GG BiciiON, A. A., Spec. acad. dc pracscriptionc jurium quac 
Collegio, vulgo 't Hoogheemraadschap dicto, in Hollandia 
competunt. Lugd. Bat. 1776. 4°. —»80 

67 BICKER, L., Kivierkundige Grondwaarlieden bijzond. toege-
])ast op de rivieren onzes lands tot herstcllingc dcrz, (llott. 
1774.) 4". Met 6 uitsl. pl. ^ 1.40 

(53 Verhand, over dc Molcnroeden (llottcrd. 1779) 4°. 
Met 2 uitsl. pl. ^ ^ 1.— 

60 Verhand, over de doorgaande najaarszlekten der 
droogmaakerijcn. (llott. 17D0.) 4^ ^ 1.10 

70 BLANCUET, li., Extrait d'un nouv. i\tcmoire sur le desséchem. 
du Lac d'llaarlem. Amst, 1827. 8". —.40 

71 BLANKEN, JZ . , A . , Verhand, over de verbetering van den 
Ivrimpciicrwaard door het inlaaten van troebel rivier-wa-
ter. Met een Uittreksel uit eene andere verhand, over lictz. 
ondcrw. (Amst. 1806.) 4°. M. krt. ^ 1.10 

7 2 Korte opgaaf vau ccn nieuw middel tot verbet, 
der uitwerking van dc Watermolens tot bemaling dcr pol-
derlanden. (Amst. 1818.) 4". Met krt. —.50 

7 3 Verslag van do aanl. tot cn het bouwen van ecu 
Stoom-maehine voor de geoctr. vervecning in den Krim-
])encrwaard bij Ouderkerk. (Itottcrd. 180G.) 4". Met krt. 
en afbeeld. K— 7 4 Kort overzigt betr. dcu Watersnood in Januarij 
1820. 's Grav. 1820. Met eene pl. ' —.40 

75 BLANKEN, JZ., .)., Eerste antw. op dc vraagc weg. dc geschikt-
ste middelen om de voornaamste gebreken in dc ordiu. 
Scheprad-Molens te verbeteren, (llaarl. 1703.) 8^ Met twee 
pl. --70 

lletz. werkje en : J. D, Hulchelhos van Liender, 
Tweede Antwoord 'op dezelfde vraag, (llaarl. 1793.) S^ 
Met 7 pl. 1.20 

77 V^erhaud, over de oorzaaken van het aiuiwasseu 
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ilcr plnjit O]) (1g JJcodo van ITelvootslnis, cn de beste nn'd-
de cn om die plaat weg te necmen. (Rott. 179G.) r . Met 
2 kaarten. j 2q 

78 ]]LANKEX, Jz., J., Iletz. in origineel HS, fol. Met p-otoek, 
kaart. 3, 

79 

80 

81 

Verliand. over liet aanleggen en maaken van zoof̂ -en. 

drooge dokken in de Holl. Zeehavens, toegepast op's lands 
(lok en werf te Hcllcvoctsluis. (liotterd. 1798), Met 
kaart. ^jq 

Nieuw ontwerp tot het bouwen van min kostbare 
sluizen, 's Grav. 1808. 8^ Met plaat. _-,.5o 

Hetzelfde Averkje. — A. F. Goudriaan, Brief aan 
l»lankcn^ over zijn Ontwerp tot het bouwen van sluizen. 
Ainst. 1808. Met pl. — Blanken, Antwoord aan Goudriaan.' 
1808. — Goudi 'laan, Verhandeling over het ontwerp van 
sluizen, volgens dc uitg. van Blanken. Amst. 1809. Met pl. 
1 dl. 8". b. fr. bd. 2.25 

82 — Antwoord aan A. F. Goudriaan, tot Avederleggi'no-
van dcsz. Bedenkingen weg. bet Nieuw Ontwerp der Slui-
zen. 's Grav. 1808. 8°. —.70 

^^ —7 Memorie over liet zoogen. Verhang in den water-
spiegel van dc voorn, kanalen en boezems, mitsg. over dc 
ruimte der sluizen enz., tot nadere verklaring van liet ont-
werp ter verlengiijg van de Linge. Utrecht.'lS17. 4". Met 
tab. ^ 4Q 

I\Iemorio ter verklaring van de grondbeginselen, 
w^aarop rustende zijn de beschouwing en de ontwerpen tot 
het herleiden en vereenigd openen van de zoogen. Wer-
kendainsciie Killen, in een Nieuwe Merwede. Amst. 1819 
4^ Cart. Met krt. 2.75 

lletz. werk. Sclirijfpainer. Cart. 3.25 
Vervolg-Mcmorie ter oplossing van bijzond. be-

denkingen tegen bovenst, ontwierp. Amst. 1819, j\Iet Bij-
voegsel. 1820. 1 dl. 4o. (3.25) 1.90 

l'^ort Bijvoegsel tot dc Vervolg-Memorie over het 
herleiden en vereenigd openen van de zoogen. Werkendam-
sche Killen in eene Nicuw^e Merwede. Amst. 1820. 8°. —.40 

Beschouwing over de uitstrooming der Oppcr-
liijn- en J\laas*w\ateren door de Nederl. rivieren tot in zee. 
Bencv. dc overweg, dezer beschouwing van de ILll. Gou-
driaan, van Utenhove, Moll cn Donker Curtius. Amst. 1819. 

Met krl. 1̂ (30 
—; lletz. in l i s . fol. Met gcteck. kaart, cn een cigenh. 
brief van den schrijver aan J. ^Schouten te Dordrecht over 
dit werk. 2.50 

85 
8() 

87 

88 

89 

90 JMcmorie betrekk. don Staat der Iviviercn in op-
zigt liarer bedijkingen, der dijkbreuken cn der overstroo-
mingen, van vroegere tijden tot 1821, bcnev. aanmerk, op 
liet procf'OiKwerp tot sluiting van den Ncder-Kijn cn dc Lek 
van Baron 0. K. T. KrayenholF. Utr. 1823. 8°. f3.()0) 1.90 

^ \ 

V ' 

v a n F u e d e r i k M u l l e r t e a i u s t e r d a n r . 7 

91 BLAKKEN, JZ . , J . , Memorie van korte aanteck. weg. dc ge-
aardheid der grondlagen in de strekking — cn de nabijheid 
vnn het Groot Amsterd. Kanaal door Noord-Holland. (Amst. 
1823.) 4^ 

9 2 Beschrijving van dc wijze hoe, door vcrmindermg 
en w^jjziging in het zamenstel van dc raden der Schep-
radmolens, te bew^crken zij dat iedere molen, met minder 
kracht van wind meerder zal uitwerken dan hij tcgenw. 
doet. (Amst. 1825.) 4<». Met 2 uitsl. pl. cart. 1.25 

9 3 Nota ter algcm. overdenking \vcgcns de bedreigde 
gevaren der prov. Holland, Utrecht en Gelderland, door 
de jaarlijks opklimmende gevaren van overstrooming. Amst. 
1S2Ï. 8^ — 

Nota(ovcrdcinrigt.omde beweegkracht eener stoom-
machine op de schcpradmolens toe te passen). 1824. —.30 

Memorie over de proefmalingen, gedaan met de 
Culembnrgschc wind-wipmolens aan de llorn, bij Leerdam. 
Utr. 1827. 8°. Met 3 pl. —.50 

Waterstaat- en werktuigk. betoog tot het weder 
in gebruik stellen der nog over. vijf voormolens van den 
Zcdcrikboezcm bij Ameide. Utr. 1828. 8°. —.50 

Bijdragen cn Aanmerk, der ondersch. gescliriften 
over dc Boven- cn Beneden-rivieren, en dc bedijkingen der 
r^encden-oiGWcsten. U t r . 1838. 4 ^ 1.25 

04 

05 

96 

97 

98 
Notice sur Jcan Blanken par Cr, v. L(ennep,){Eyiii\ 

de la Galerie histor. des Contemp.) —.40 
99 BLEISWIJCK, P . VAN, Spec. phys.-mathem de aggcribus. Lugd. 

Bat. 1745. 4°. e. lig. — . 9 0 

10 0 — Natuur- cn wiskund, verhandeling over het aan-
leggen en versterken der Dijken. Uit het Lat, met aan-
merk. door J. Esdré. Leijden. 1778. Met pl. 1.50 

10 1 lletz. werk. h. fr. bd. ^ 1.70 
102 BLEISWLTKSCUE POLDER. — Advis van Gccommitt. llaadcn 

met Dijkgr. cn llooghcemr. v. Schicland, op het versoek 
van Bailliuw enz. van Blciswijk om declaratoir ter vol-
brenging van dc aan haar geaccord. droogmaking 1770. — 
Memorie van cousideraticn van do Gedeput. van llottcr-
dam bctreff. gemeld verzoek. 1770. IMet groote kaart. — 
Conditiën cn voorw., w^aarop eenige cavclen lands in dc 
droogmak. van IMeiswijk en llillcgersbcrg sullen worden 
verkocht. 1779. 3 stn. fol. 2.75 

103 BOLSXRA, en A . D . MUTSERT , Nadere considcr, omtr, 
de hooge stand der riv. Ivhijn, AVaal en Lek in 1740, 44, 
4G en 47. Met vervolg ov. do werking van het afkomend 
rivicrwaatcr, zand eu slikken op de Bcnccden Kivier. 1749. 
fol. j^let geteekend kaartje en geschreven aaiiteek. 2.50 

llotz. znd. krt. cn aant. —.80 
Verhand, over het verzanden der Nederl. rivieren 

en het voorkomen van meerder verzanding (llaarl. 1755. ) 

8". Met 2 kaarten. —.50 

104 

105 
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lOG BOLSTHA^ M.y ]lapport over het afkomend Ys op <len 
Bovcnrliijn, en Lek in ^Irt. 1755. Met aanmerk, van 
Joh. Liilofs. fol. —,90 

Over het afnemen en middel tot bewaarincj van 107 

08 

liet strand bij Petten cn de Hondsbossen. (Haarl. 1755.) 
8°. M. kaart." —.50 

lletz. stukje in net IIs. met geteek.krt.—J.Nie-
rop, Yerhandcling over de Zeestranden. Haarl. 1772. Met 
2 krtcn. — Fragmenten uit de Nedcrl. Jaarboeken van 
1757 en 1762 daartoe betrckk. JMct krt. 1 dl. 8o. h. fr. 
bd. 2.50 

100 I ) . KLINKENBEIIG, J . LULOFS e n n n d . , E a p p o r t c n , 
Considera t iGU enz . o v e r d c m e e s t g e v a a r l i j k e p l a a t s e n v a n 
den afs l i j teudcu oever der Haarlemmer-meer o n d e r Leij-
nuiijdcn cu Aalsmeer. 17GG, fol, J\Iet nitsl . kaart. 1.75 

110 BoxGAiiT, E. N., Diss. jurid. dc jurc aggerum et catarac'-
tarmm Traj. 1711. —.70 

111 BOON, C., Godsdienst, beschouwing van het droogmaken 
van het Haarlemmer-meer. Gron. 1844. 8°. —.30 

112 BOONACKEU, W . , Over lict llcglement omtr. het dragen 
der kosten van don Noordor ld- cn Zeedijk. Naar aanl. van 
INIr. J . G, A. l'aber's r>edenkin2;en. Amst. 1851. 8". —.50 

113 

114 

l^oscii, 1. J. VAN DEN, Natuur- en genoesk. vcrhandcrmg 
van de oorzaaken, voorbch. eu geneezing der ziekten uit 
de natuurlijke gesteldheid vau het Vaderland voortvloei-
jeude. (llaarl. 1778.) 8". ^̂  ^ 1.70 

P. VAN DEN, Aanwijz. Middelen om onze rivieren 
min kostbaai' te verdiepen. 1828. — Proeve eener min 
kostbare rivier-verdieping. 1835.— AVederl. van het llap-
port V. 15 Nov. 1835 over do Ivivierverdiepiug 183G. 3 
stn. 8°. Met afb. Met in den handel. 1.20 

115 BOSSUTS IUHI VIALLETS Untersuchungen über dic Construc-
tion der Deiche. Aus dem PranzÖs, von C, Kröncke. ]\Iit 
7 Kupf. Prankf. 1708. 4°. Alet water. 1.50 

IIG BOURÜET, Traite des digues le IOUÎÏ des fleuves et rivières. 
Av. 
etc. 

des 
Berlin. 

reglos 
o 

117 

touch, les épis, fascinages et reversoirs 
1771. Av. 0 pl. — J. S. Comparaison 

des dilV. man. usit. pour la fondation des ouvrages dans 
l'eau de la mer, particul. pour la jetée des Moles. St. Pe-
tersb. 1792. 1 vol. 8°. 1.50 
LOVENKERKEU-POLÜEU. — Octroij eu reglement tot bedij-
king van den l^ovenkerkcr-poldcr, gelegen bij Amstelveen, 
7 Sopt. 17ü4. fol. ~,00 

118 BIIANDLIGT^ L,y Scylla en Charybdis; beheiz, een project 
ter verbet, der zeegaten en het vaarwater vau Texel. 
Amst, 1780. Met 5 uitsl. pl. 1.20 

110 — Uetz, werkje. Hierbij: Aanmerkingen met de 
noodigc Bijlagen op het Eapport der Gecommitt. aau do 
Staaten van Holland aang. het werk van li. Braudligt. 
Amst. 1780. 1 dl. 8^ cart. 2.25 

v a n f m ^ n e r i k M ü l l e u t e almsteuna!\r. 

120 BRANDTJGT, L „ IJe-Spiegel, waarin dc gebrekkigheid van 
het IJe, dc noodzak, van het redres cn de middelen daar-
toe te zien is. Amst. 1778. S\ —.70 

121 BRESSY, K . , T.WESTHOVIUS en D . HELD , Philosophicc cndo 
Mathematicc AVater-speeulatien, t'samengestelt entle bc-
vordert, omme de Eoovacrt ende dc Haven van Seven-
bergen. Met Eemedien ende voorslagen tot verbet, van 
de Maes: mitsg. van den Neder-Ehijn ende den IJsel. 
3o druek. Dord. 1G95. 1.40 

122 BRIEF van een Hollander aan een voornaam Heer, over 
het bedijken en droogmaken van de Haarlemmermeer. 
Amst. 1751. 1 — 

12 3 van een Amsterdamsch heer enz., over den algemec-
nen storm cu watervloed in Zuid- en Noordholland^ den 
14 en 15 November 1775. Amst, (1775) 8^ —.40 

124 BIULLENBURG, .1. M., Diss. hist.-jurid. de Collegio aggerum 
Schielandiac (Hoogheemraadschap van Schieland). Lugd. 
Bat. 1830. 8^ Met kaart. —.90 

125 BRINKERINK, G . , Beschrijving van twee nieuw geinven-
teerde watermolens. S. a. (18.,?) 8°. —.50 

12G BROUWER, A . G . , Proeve over de dring, behoefte van dijk-
en i^olderzaken in Gelderland. Z. Bouim. 1842. 8°. —.GO 

12 7 ^ Bijdr. tot het onderz, naar de regtsbcginseleu 
omtr. dijk en polderzaken, Oor. 1843. 8®. —.40 

128 BRUNINGS, C., Aanmerk, over de waarneming van de snel-
heid der winden. (Haarl- 1773.) 8°. Met plaat. —.40 

X29 Over de toepasselijkheid van den algem. grond-
regel der hydrometrie, dat de grootste diepten steeds op 
de naauwstê plaatsen der rivieren bevonden worden, op 
dc zeeboezems, gelijk het IJe enz. (llaarl. 1787.) 8''. Met 
2 platen. —.80 

X30 Verhand, over de snellieid van stroomend water, 
cn dc middelen, om deze op allerloïe diepten tc bepaalen. 
(Haarl. 1780.) 8". M. G platen. l.GO 

13X Verhand, over dc onschadelijkheid der Paalwer-
ken voor dc sluizen op halfwcgen, met betrckk. tot dc 
ontlasting van Rhijnlands boezemwater. Haarl. 1705. 8°. 
Met afbeeld, en tafel. ^ —.GO 

132 Verhand, over den voordceligsten hoek, onder 
welken men dc puntdeureu eener sluizc kan zaamenvoegen. 
Haarl. 1797. 8°. M. plaat. —.GO 

X33 Jr., C., Proeve ter verbetering van dcu gewoonen 
Molenvang. Uit het Hoogd. — R. Woltman, Theorie en 
beschr. van een nieuw uitgev. Scheprad-walcriuolcu, Uit 
het Hoogd. door C. Brunings Jr. — J. F. van Beeck Cal-
koen, Over de Evenwigts-lijn en nieuwe ophaalbruggen.— 
K. C. Langsdorp, Over de drukking vau ecu hoop kleine 
lichaamtjes. (Amst. 1802.) Met 4 pl, 2.— 

J34 C. L,, Proeve eener nieuwe Theorie, uo])ens de uit-



10 C a t a l o g u s o v e r N i c e h l a n d s W a t e r s t a a t 

werking der staande 
(Rott. 1801, 3.) 4' 

schepradmolens. Mot BijvoegscL 
1.20 

135 BRENIKGS, C. L.^ Vcrtoo^^ over den stand der rivieren in 

13ö 

't algemeen; mitsg. van de Nederlandsche rivieren inzon-
deriicid. (Amst. 1812.) Met pl. en tab. —.80 

— Verhand, over do verspreiding van den vloed uit 
dc zee opwaarts langs de onderscheiden rivieren en rivier-
takken. (Amst. 1813.) 4°. Mot tab. —.50 

13 7 Iets over dc vcrschill. mate van digtheid dor ijs-
stoppingen op dc rivieren. (Amst. 1816.) 4°. M. 9 pl. l.'lO 

13 8 — Vertoog no])ens de ij'swording en het outdooijen 
van liet gevormde ijs, naarm. van don temperatuur, die 
door den thcrmomctor aangewezen wordt. Met bijvoegsel. 
(Amst. 1816.) 4°. Met pl. —.60 

13 9 Over de onderl, gemeenschap dor rivieren de 
JMorwede cn do Lok^ door middel van de Noord. (Amst. 
1816.) 4". Met 3 pl. —.70 

14 0 Onderscheidene Thoorien omtr. hot vermogen dor 
waterleidingen, getoetst aan de ondervinding. Met aan-
merk. afgeleid uit dc waarnem. des Khijnl. Slaperdijks, 
door A, F. Gomlriaan. (Amst. 1818.) 4\ Met 2 pl. i .— 

14 1 C. , S . KROS en 1). SPRUITENJJURG, Verhand, over de 
vierdcelige molenassen. (x\mst. 1801.) 4°. Met pL —.60 

142 BRUI.IN, A . V. n. HOOLCK DÊ , Diss. jurid. de juro iluminum. 
Lugd. Bat, 1752. 4». —.85 

143 BUCUNER, P , W.^ Verhand, over den invloed der Noord-
Ilollandsche di'oogmakorijen na 1608 op do gezondheid dor 
ingezetenen. (Ulreclit. 1826) 8". M. tabb. 1.50 

14 4 AV'. 8., Verhand, over de heerschende ziekten in uit-
géstrekte droogmakerijen. (Haarlem 1822.) 8". 1.— 

145 BURCUGRAEFF, J . VAN DEN, Observaticn ontrent de rivieren 
don Wad, Maes, IMerwe en Leek, tot aan zee gedtien, 
iientooncndo lioe zij die verdorven hebben enz. Gor. 1744, 
8°. —,80 

14 6 Corn. Velzeii^ Aamncrkingen op do voorg. Obscr-
vation. Loijdon. 1744. —.70 

147 BJJEN, W . en d. J . DUISTER, Verhandelingen over de Pomp-
molens. Met aanmerk, van A. F, Goudriaan. (Amsterd. 
1801.) 4°. Mot 5 pl. ^ —.80 

148 BIJLANDSCUE WAARD. — vStukken over de geprojeet. door-
snijding van dc Bijlaudschc Waard. 1755. 2 stn. fol. 1.— 

149 GALAND, ARR., Verhand, over hot nut der afgezaagde Pa-
lo]i-hoofden en dc beste wijze van verded, der zee-stran-
den. Midd. 1819. 8^ Met 7 platen. (2.50) 1.90 

15 0 — llandl. tot do kennis dor Dijksbouw en Zeev.'o-
ringkunde. Zierikzee 1833, l«-' dl. 8°. Liet 4 pl. (6.—) 3.75 

151 CALKOEN, ISlc., Observationcs (piaedam liydranlicae. Traj. 
1772. 4«. G. 2 tabb. 1.20 

J. p. VAN 1>EECK, Ov. de evcnwigtslijn cn nieuwe 
0|)haalbrnggen, zie J3runlngs (0.) N". 133. 

CAMPER, P . , zie: Waf^aeuaar Twickel (2u G. G ra ave v,) 

v a n F r e d e r h c M u l l e r t e Ams t e r d a im . I I 

152 CAPPELLE, EL. P. VAN, Verhand, over do Schutslnizcn en 
aanmerk, over het doorlaatcn van schepen door dezelve. 
Met Bijvoegsel. (Amst. 1806.) 4". —.00 

153 CATALOCfüE de la Coll. de dessins, ouvrages etc. d'Archi-
tect. civile et hydraulique du Chev. de Wiehehiag, Munich. 
1844. —.50 

154 CAZIUS, U . W . T., Goschiodk. Verslag, daadzak. bevind, en 
algem. aanmerk, benev, eene verzam. van bewijsstukken botr, 
hot Amsterd. geoctr. Kunst-Cement. Utr. 1824. 8°, —.90 

Hetz. werk. Schrijfpcvp, Cartoiu 1.20 
155 CHEVALIER, M.̂ , des Interets matériels en Prancc. Tra-

vaux publics. Routes. Canaux. Chemins do fer. Par. 1838. 
Av. carte. Bevlekt. 1.70 

156 CLERCimuŝ  J., Nieuwe-jaers-gedicht over dc sciirickelickc 
stormwind, die gewaoijt heeft tuss. den 18 en 19 Dec. 
1660. 1 bl. gr, fol. 1.— 

157 CLUVERIUS, P., Batavischo Out-hoedon mot do verhand. 
over do drie uijtloopen van den Rhijn. Uifc bet Lat. door 
J. Love. 2" verm. druk. Amst. 1719. 2 din. kl. 8°. Met pl. 
en krten. hr. bd. 2.50 

158 CONRAD, F . W . , Verhand, over den Rhijnlandschen Shia-
perdijk bij Spaarndam. llaarl. 1802. 8°. Met 2 platen en 
tabb. —.00 

159 

160 

Prijsvorhand. botr. hefc leven en de verdiensten 
van Christiaan Brunings. Met ecu voorberigt vau J. JL 
van der Falm. 's Grav. 1827. 4^ Met afbeeld, zijner graf-
tombe en lijst zijner scln-iften. Zeldz. (b.—) 2,75 

Verhand, over do bestc middelen om bij vcrzak-
n doorkwellingen aan de dijken onzer hoofdri-

vieren aerz. voortgang to stuiten enz. (llaarl. 1828.j 8^ 
Mot 4 pl. 1.20 

kingen 

161 -
Uetz. a;nd. platen 

162 

163 

164 

-.70 
de Noodzakelijkh. eener bepaling tot voorloop, 

iu bezitstelling bij do Wet op de onteigening, 's Grav. 
1845. 8^ ^ —.30 

de Afdamming en daarstelling van cle brug over 
dc Poldervaart, 's Grav, 1847. 8^ M. 2 groote krten. 1.30 

Memorie over hot al of niet voordceligc voor 
Delfland van eene uitwatering in de Noord-zoo te Sche-

's Grav. 1847. 8°. Met 6 tabb. (2.—) 1.30 
Verspreide Bijdragen, 's Itagc 1849. S\ 2.50 

veningen. 

165 CONRAD,F. W . , A . BLANKEN JZ . en S . KROS , Rapport weg. het 
onderzoek omtr. eene uitwatering tc Catwijk aan Zee, ge-
daan iu 1802, op last van Dijkrechter en llooghoemr. vau 
Rhijniand. Met (13) Bijhiagon on daartoe behoor. (18) 
kaarten en plaaten. llaarl. 1803. fol. Cart. Geheel uitver-
kocht. (10.—) 6.75 

166 lletz. werk, met 9 platen en krtn., zonder de pla-
ten der slui/Am, enz. (Bijl, 5—13)» Cart, 3.— 
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1G7 CONSIDEUATIEN cn Middelen om do Duinen to herstellen^ 
en door het dcpopuleeren der konijnen bekwaam tc niaa-
ken tot het beweiden met schaapen. llaarl. 1739. 4®. 1.— 

168 CREUTZ, J . S., l^eschrijving van eene drijvende krib. IlolL 
en fransch. (c. 1780?) Met 2 pl. —.GO 

^ Sur la fondcm. des ouvr. dans Peau de la mer, 
voyez BourdcU 

169 CROMSTRIJEN, — Godecern. Condemnatic op dc Acte van 
Accord gesloten tnss. de Ambagtsh. en grond-eygen., en 
de Ingelanden van de vier 13inncpoldcrs onder Cromstrijen. 
1777. fol. —.GO 

170 DALEMSCUE KRIBUEN. — Stukken betr. ccn geschil tusschen 
Holland en Gelderland over rcparatien gedaan aan de Da-
lemsclie kribben. 1754—58. 13 stn. fol. Met kaart, 1.75 

171 DALEMSCUE MJK. — Kapportcji enz, betr. den toestand 
van- en aan tc brengen rcparatien aan den Dalcmschcn 
dijk. 1755. fol. Met uitsl. kaart. 1,— 

172 DAM (VAN) VAN BRAKEL, De eer van Const. Huygcns ge-
handhaafd, tegen het vermoeden van oneerlijke dijkverla-
ting te Zuilichem in 1679. Gor. 1855. 8'. —.25 

173 DAM VAN ISSELT, E . W . VAN. Over de Concessie tot vcr-
vecning des Middclpolders te Amstelveen, 's Grav. 1843. 
8^ —.40 

174 DAUDENTON, DENTAN cn Nic. MEERBURG, Antwoorden op 
dc vraag, welke boomcn, heesters enz, er behalve den Helm 
cn den Sleedoorn op dc Zandduinen ter Avecringc der 
zandverstuivinge kunnen geplant worden, (llaarl. 1780. 
8°. ^̂  ^ —.60 

175 DAUTUN, D . I I . , AVaterbeschrijving der Vereen. Nederlan-
den'. Amst. 1771. 8°, M. kaart. 1.20 

17G lictz. werk. h, fr. bd. 1.40 
177 DEGERMAN, O. N . — Kcsolutie der St.v. Holland om bij een 

on verhoop ten IJsdam door hem sijnc middelen te doen 
applicceren. ]\let considcr. daarover. 1771. fol. —.40 

178 DEGNER, J . 11., Dissert. physica dc Turlis, sistcns histor. 
natur. cesi)itum combustilium, qui praec. in llollandia re-
periimtur. Traj, 1729. S\ Zeldzaam. 1.90 

Zie hierover: Le, Francq v. Berhhey^ Nat. llist. van Holland. I I . 
1. .547, 72. 

179 DELPRAT, J . P . , Over liet berekenen van de middclb. snel-
heid van waterstroomen. (Amst. 1844.) 4°. Met pl. 1 . — 

ISO Over hetz. onderwerp. (Amst. 1850.) 4°. —.50 
— Verhand, over den wederstand van balken en ijze-

ren staven, derz. veerkracht in aanmerking genomen. 
Ih-cda. 1852. Met 3 pl. 1.40 

182 DEVL, J . en I I . VAN. — llcsolutie van do St. v. Holland 
tot het verleencn van octroij op een door hen n ieuAV gein-
vent. Hekwerk der Molenwieken. 1780. fol. —.70 

* — Zie Aciicae (IL) 
183 DIGGELEN, B . T . G . VAN, Voorl. OV. den physieken toestand 

v a n E r e d e u i k M ü l l e u t e a m s t e r d a m . 13 

der lage bodems in ons Vaderland. Zwolle. 1843. 8". —.30 
184 DIGGELEN, B . P . G . VAN, Verh. over de verbetcj'ing van 

het Zwolsche Diep. Zwolle 1843. 8°. Met 2 krten. —.70 
135 Dc Zuiderzee, de Friesche Wadden cn de I^au-

werzee, hare bedijking en droogmaking beschouwd. Zw^olle. 
1849. 2 stn. 8°. Met 3 krten. 5.10 

18G DOECKS, F R „ Bemerk, üb. die holland. Sumpfliebcr. Hann. 
1827. Cart. —-öO 

187 DOELEN, J . VAN, Verhaal van het in en bij Utrecht voor-
gevall. ter zake van het Kunst-Cement. Utr. 1 8 2 7 . 1 . 5 0 

138 DONKER CURTIUS, D., De llegtsmagt van Hooge cn and. 
Heemraadschappen betwist. Pleitrede, 's Grav. 1834,8". — . 50 

13 9 Beantw. der verdediging van de regtsmagt der 
Ileemraadsch. 's Grav. 1835. 8°. —40 

19 0 Verdere bestrijding der regtsmagt van Heemra-
den. 'sGrav. 1836. 8°. —.40 

Vergelijk Outeren (van). Dijchmeester. 
191 W. B., Bijdragen tot den Waterstaat der Nederlan-

den. Dordr. 1819. Met kaart door J. Wapperom^ Jz. en 
tabb. — Kort noodzak, vervolg op de Bijdragen. Dordr. 
1819. 2 stn. 8°. (3.80) 1.80 

192 (DOORNINCK, ]\I. VAN), Verhand, over de wijze, waarop de 
dijken onder de Zallandschc cn Brixkampsche schouwen 
onder eene directie konden worden gebragt enz. Deventer. 
(1807.) 8\ —.60 

193 DORDSCUE KIL. — Advis van gecomm. llaaden over een 
droogte, welke is beginnen te setten in het midden van 
het vaarwater genaamt het Nieuwe Gat en^ dc Kil, en 
hoedanige voorsieningc daartegen te doen. 1757, fol. Met 
kaart, —.90 

194 DOUWES, B., Memorie ter volkom, aanwijzing vau de wa-
termolens met hollende vSchepradcn, naar de vinding van 
de Gebr. Eckhardt. Met plaat. (1808.) fol. — . 90 

195 DRECHTERLAND. — Instructie en Orde voor dc Waarschap-
pen van Drechterland, mitsg. Keure voor de Steenschip-
pers, Instructie voor de Steenmeetcrs, enz. 1763. 8 ° .— .80 

19G DRESSELHUIS, J . AB UTR., Over de afdamming van het 
Sloc. Middeib. 1843. 8. —.20 

197 DRIJFHOUT, J . P., Beschouwing van een Hoos cn onderz, 
hoe dez, gcbooren worden ca werken. (llaarl. 175G.) 8°. 

Met 2 pl. — . 4 0 

19 8 Nadere Aanmerkingen over dc oorzaak en wcr-
kinge der Waterberoeringe van den eersten Nov. 1755, 
(llaarl. 17G3). 8O. Met kaart. — . 8 0 

199 DUISTER, J . J . , Beschrijv. van ccn werktuig, dienende tot 
het daarstellen eener rondg. beweeging bij een stoomma-
chine van een dubbel vermogen. (Amsterd. 1803.) 4". M. 
pl. —.40 

Vergelijk Bijen (\V). 
200 DUCKMEESTER, H . J . , Iets over het bestaan van dc Kcgt»s-

i! 
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inagt dcr dijkstoelen cn Ijcomraadsch. TicL 1830. —.50 
DJJK- cn roLDEii-kwcsfic (Eene) onder het Dijkbcstnnr 
van Overbctnwe. Arnhem. 1842. 8^ .40 

EcKHAiiDT, V. cn A., Beschouwende vergelijking tusschcu 
de watermolens met hellende en staande schcpradcrs. 
's Grav. 1778. Met pl. Hierbij in 118. (aiitenth. stukken 
ej\ copien.) Kapporten betr. proeven met dc door hen 
uitgevonden schepradmolcns genomen. 1772—81. fol. 4.75 

Vergelijk J)oiiives (JJ,) 
E., Ecschouwende vergelijking tusschen dc wa-

termolens met hellende en met staande schepraden, 2« druk, 
vermcerd. m. versclu stukken, 's Grav. 181G. 8^ Met uitsl. 
platen. Cart. 

Verg. Aeneae (II,) 
Berigt. betr. dc watermolens met heli. sclicprade-

rcn; Memorie weg. ccn werktuig om grachten, rivieren 
cn havens uit te diepen. 1808. 3 stn. 4°. M. afbeeld, —,1)0 

Verzameling van Stukken betr. de staand- en 
hellend-schcpradmolens (door Gebv, Eehhardt uit^^evondcn.) 
Amst, 1822. fol. 
EENDUAGTS-POLDER. — Advis van Gecommitt. Kaaden 'en 
Dijkgr. cn lloogheemr. v. Schieland op de lle(piestc vau 
Geinteress. ia de drooggem. Eeudragts-poldcr onder See-
vcuhuisen om redres noop. dc ordres tegens inundatie cn de 
ontlasting dcr laage Landen van liet waater. 17GU. fbl. 1.40 
EIGENDOM (Over den) van dc Haarlemmermeer. Leiiden. 
1844. 8^ 
LNDE, A . VAN DEN. Verhand, over den Watcrram {Beller 
hgdraulujue^ Stossheber), 1845. 4". Met Aanhangsel. G pl. 
en. 4 tab. l\let in den handel, 4.25 
ENGELBUONNEII, C. C. E . D', Dissert. jurid. dc dominio ag-
gerum iuuudatoruni e jure Kom. et patrio. Amst. lS3i>. 

1.10 
IONGELMAN, J . , Verhand, over de droogmaking van het 
llaarlemmer-meer cn aangelegen veenplassen. Zutph. 1820. 
8;. Met kaart. (1.^0) —.90 
LPIE, L , Onderzoek over dc oude en tegenw. natuurl. 
gesteldheid van Holland, dog voornam. West-Vriesland,' 
ten o[>zigte van desz. rivieren en landcji, dijkagie, zee-
weringen, dc zee- of kokerwormen, enz. Amst, 1734. 8°. 
Met pi. en krt. Q Q 

lletz. werk. 2e drtik. Amst. 1753. 8". hr. bd. {Al-
leen de titel vernieuwd,) 2.80 
(EwiJ iv , 11.), Gesciiiedkundig Verslag der Dijkbreuken 'cn 
Overstroomingen langs de rivieren in het koningrijk Hol-
land, voorgev. iu Jan. 1800. 2 dln. Gr. Mut Atlas 
vau pl. en krteiL 5 50 

lictz. werk. 2 dln. 8\ Zonder Atlas. Clh 
EUTELWEIN, J . A , , L^raktisehc Anweisung zur Konstruk-
zion der Faschiucuwerke und den dazu gchör. Anlairen 

v a n V r k d e p j k M ü l l e u t k A m s t k u d a m . 15 

21G 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

an Flüssen und Stromen, Berlin. 1800. 4«. INIit 8 lvu]4: 
(5.40) 2.75 

FABER, J . G . A . , Bedenk, tegen het ontwerp reglement 
omtr. het dragen der kosten van den Noorder IJ- en Zee-
dijk. Hoorn. 1851. 8°, —.40 
(FAI3ER VAN EIEMSDIJK), Advies vau den Heer Staatsraad 
Lands-advocaat over den eigendom van het Haarlemmer 
meer. Leijd. 1847. 8°. .GO 

FAÜDEGON , R . , Beschrijv, van het watcr-opyoeringswcrk-
tuig genaamd Porpcndic, dubbele Trechtcrvijzel of Water-
braker, Amst. 184G. M. plaat. —.80 

Pz., P,, Betoog der noodzak, van ecu verkort Noord-
zee-kanaal door het IJ . Amst. 1853, 8°. 1.25 
FLAUGERGUES, Verhand, over dc beweging en gedaante 
dcr Golven. Fr. en Koll. 1792. 8^ —.GO 
FLORIJN, J . , Waterweegk. onderzoek over de vcrschill. 
wijzen waarop ondersch. vaste ligchaamen in eene vloei-
stof drijven. (Amst. 1803.) 4^ INI. pl. —.50 
FREESE. J . C., Ueber die Vehnc oder Torfgrabercien. Au-
rich. 1789. 8^ Mit Chartc u. Kupf. —.90 
FREMEIUJ, J . A . dc. Memorie over de rcgten dcr stad 
Leijden op het Haarlemmer meer. Leijd. 1844. 8°. —.70 

223 

224 FRIST, P.,' Berigt nop. dc verdeeling en zamenloop der ri-

225 
-.40 vieren. (llaarl. 1773.) U. plaat. 

FROGER, AV. A., Over do verded. der landgrenzen van den 
staat in betr. tot rivierverbetering, kanalisatie enz. Amst. 
1849. 8°. —-öO 

226 Handboek bij het bepalen dcr afmetingen der 
voorn, deelen van bouwk. zamenstellingcn, naar de daar-
op werkende krachten en belastingen enz. Amst. 1850. 2 
stn. 8°. ]\[ct pl. 5.— 

le St. Over den wederstand dcr bouwstoffen. 2.10 
2e st. De dijken, borstweringen, beschocijingcn, zandbe-
plcmpingcn cn beklcedingsmuren. 2.90 

22 7 Ontwerp ter bekoming eener geregelde Avater-
ververschiuix in dc ";rachten der stad Amsterdam. Amst. 
1850. 8°. Met Atlas in iol. (12.-) 8.-

FLJN.TE, F . I L , Verhand, over de middelen tot opbrengen 
van water door stoomkracht, die bij dc droogmaking van 
liet Haarlemmer Meer de voorkeur zouden verdienen. 
(Haarlem 1844,) 4°. 1.70 

Verslag ov. het stooinwcrktuig in den polder van 
Drcumel, Wamcl cn Alphen. Nijmeg. 1849. 4^ ]\I. 3 pl. 1.25 
GABBEMA, S . A.:, Nederlandse Watervloeden. Met aantcek. 
door Tob, Gutherleth, Achteraan: dc leevens van Wille-
brord en Bonifaas. Gouda 1703. 8^ Met i^l. 1.40 

23 1 lletz. werkje, hr. bd. 2.40 
232 GEER, J . VAN DER, en C . ZILLESEN, Project tot voorkoo-

ininge van IJs-dammen in de rivieren van ons vaderland 
(llaarl. 1774.) 8«, —.40 

228 

229 

230 
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233 GEER, J . VAN DER, en C . ZH^LESEN, Memorie over een pro-
ject tot voorkooming van ijsdammcn in de Kivicren van 
ons vaderland, met (afkeurend) advies van C, Brunings aan 
de Staten van Holland daarop. 1774. fol. 1.— 

234 GELDER, JAK. DE. Memorie ov. liet ontwerp van Baron v. 
LIJNDEN V. Hemmen, tot droogmaking van dc Haarlem-
mermeer. Leijd. IB21, So. M. plaat. 1.40 

235 //Iets over de voorg. Memorie" (dc Weegscliaal 
1821 No. 10—12). 3 stn. —.90 

Verg. v\ Lijnden van Hemmen (F, G, Baron van) 
236 GELDERLAND EN TJTRECUT. — Verzameling van llapporten, 

Berigten, Verbalen, llesoluties enz. betr. de Kivieren, 
Bijkwerken enz. in de provinciën Utrecht, Gelderland, 
Overijssel; alle in IIS., gedeelt. AUTENTHIEKE STMVKEN. 

gedcelt. copien; met vele gcteekende kaarten. 1660—1710. 
— Deze verzameling behelst onder anderen: 

Bcvight van den Inp;en. de Roij aan de Staten van Uu^echt over 
liet inlaten van liijn ot' Leckwater door den dnyeker tot Wyck 
bij Dnnrst. op dc binnel. aen de ziiytz. der Bililt. 1702. Met 
fraai geteek. krten. 2 Stn. (eiyenhanduj). — Verbael over 't 
beneficeren van Neder Hhijn en IJssel (1706). Met geteek. af-
beeld. — ]'>cgrooting der costen gedaen door B, Passavant d. 
29 Apr. 1707 tot Panderen aan den IJssel enz. [eigenhandig).— 
Voorts een aantal stnkken over het beneticeren van Neder-
lihijn cn IJssel, over de Pannerdsche werken enz. geteekend 
door I I , W, van Iha'jven^ Secr, der St. v. Gelderland, L, van 
Kek, Grift'ier van Gelderland, P. Voet van IVVwse??, Secr. der 
St. van Utrecht, dc ingenieurs B. de lioij\ J, de Ridder en 
anderen. 

In een bd. fol. ^̂  18.— 
237 GENNETI-:, LOD. DE, Korte beschrijv. van het nieuwe wa-

terrad, door hem uitgevonden. Uit het Eransch met voorr. 
cn aanteek. door v. J. Dordr. S, a. (c. 1770) 8°. —.80 

Verg. Mesolutie-hoelcen. 
238 GEUNS, J . VAN. Natuur- en geueeskund. beschouwingen 

van Moerassen eu Moerasziekten in verband met de droog-
making van het Haarlemmer-meer. Amst. 1839. 8®. Met 
krt. (4.—) 1.70 

239 Mz., S. J. VAN, Over onderwerpen betr. de natuurl. 
historie onzes vaderlands, dic eeno verdere naspooring 
vereisehen. (llaarl. 1784.) 8\ —.80 

210 GEUS, A . DE, Geschiedk. beschrijving der Overlaten in de 
provincie Noord-Braband. Breda 1844. 4°. Met 5 bijl. en 
3 pl. 2.25 

^ Zie Tableau {Statisiieh). 
241 GEVERS, D . T . , Verhand, over het toegangbaar maken 

van de duinvalleijen langs dc kust van Holland. Amst. 
1826. 8^ Met Atlas van 10 kaarten, br. fol. (20.—) 12.— 

242 — Hetz. werk, zonder de Atlas, 2.50 
243 GICVERS BELINOOT, W . T . , Statistieke opgave cu Beschrij-

ving van het Hooglieemraadscha)) van Schieland. (Ivott. 
1850.) 4°. :Met lal>b. L70 
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244 GEVERS VAN ENDEGEEST, Over de Droogmaking van het 
Haarlemmer-meer. 's Gravenh. en Amst. 1847, 53. 2 stu. 
8o. (Ie sr. Voorbereiding. 2G st. Uitvoering.) Met 3 At-
lassen van 3 en 5 platen, in gr. fol. (7.50 en 11,—) 18.50 

245 — Dessèchcment dn Lac de ILarlem. la llayo et 
Amst. 1849, 54. tome I et 11. 8°. Av. 2 Atlas ue 3 ct 5 
planches en gr. fol. (7.50 et 11.^) 1S,5(» 

246 GILBERT, J . L,, Aanmerkingen op de propozitie ofte voor-
stel, ende aeuuemiuge van het zoet-watcr te geleidon in 
do huizon van dc burgers van xVmsterdam. Amsterd. 1687 
4°. Zeer zeldzaam. 2,d0 

247 GLAVIMANS, P . , Verhand, over dc nuttigheid cn noodza-
kelijkheid der Droogo-dokkon. (llottord. 1798.) 4o. —.60 

248 GOÈDEREEDE. — Rapporten enz. raakende den toestand 
vau het Eiland Goedereedc 1750-94, 12 stn. fol. Mot 2 
kaarten, 5.— 

249 GOEKOOP, A., Proeve van onderzoek over hot verhoogon 
der watorsj>iogols cn dor beddingen van de Nedorl. ri^ 
vieren van 1772 tot 1840. Arnh. 1844. 8°. —.40 

250 GOES, A . VAN DEU. Disput, acad. do aggerum ct aquarum 
Curatorum colle<};io in J3eHlandia (Iloogheemircadschap van 
Delfland). Lugd.^Bat. 1832. 8°. —.80 

251 GOODRJAAN, li., Vcrliand. ov. het stoppen eener dijkbreuk 
(Haarl. 1700.) Mot eene pl. ^ —.40 

25 2 A. F., Verhand, over de zekerste wijze om fondcc-
ringsputten of kolken voor de grondslagen der water-
werktuigen en losse veonlandon to graaven, droog te maa-
kon enz. (Kott 1796,) 8°. Met 3 platen. ^ —,90 

Verhand, over deu aanlog vau Paal en Eijswer-
kcn (Uottord. 1798). 4°. Mot afbeeld. ^ —.70 

Verhand, over middelen om dc afneming cn vcr-

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

laging onzer zeestranden anders dan door stroo- en liolm-
plautiugen of riotschuttingen te keer te gaan. (Rotterd. 
1806.) 4". Met afb. —.60 

lirief aan J. Blanken Jz., over ziju Nieino OnU 
iverp tot het bouwen van minlcostbare sluizen. Amst. 1808. 
8°. Mot ccnc plaat. —.50 

Verhand, óver het ontwerp van sluizen, volgons 
J. Blanken Jz. hot eerst aan de Benschoppcr sluis be-
proefd. Amst, 1809. 8\ Met plaat, 1.40 

llolz, werk. Best Pap. Cart. 1.70 
Verg. Blanken Jz. (J. j 

Ontwerp ter verbetering der schutsluizen, om 
aau dcz. do eigenschap te verkrijgen, dat bij de door-
schutting het scliutwater weder op den bovenboezem te-
ruggevoerd wordt. (Amst. 1812.) 4°. Met 2 ])1. —.90 

— Tweede Verhandeling over hotz. ondcrw., geti-
teld : Aanmerkingen, enz. (Amst. 1823.) 4". Met 2 pl. cn 
tabb. 

— VerluiMd. ov. het doen van waarnemmgon 
3 

1.25 
op dc 
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hoogte van het -vvateî  in dc ondersch. riviertakkcn cn 
stroomen aan dc zeeboezems. (Amsterd. 1817.) Met 2 
pl. —.50 

261 GOUDIUAAK, A . F . , Verhand, tot onderzoek omtr. het ver-
mogen vau zijdelingsche aiieidingen ter ontlasting der tc 
hoog opzwellende of door het ijs in afvoer belemmerde 
riviej-watcren. (Amst. 1823.) 4". Met pl. en tabb. (4.50) 1.90 

262 — Verhand, ov. dc middelen, om de wellen, bij het 
funderen van diejoc sluizen, te bedwingen, (llaarl. 1828.) 
8°. Met G pl. —.70 

2G en D. MENTZ, Verhandelingen over de afdamming 
van het LT, (llaarl. 1824.) Met G pl. en tabb. 2.90 

264 GRAAIT, K . J . M . DE. Spec, jurid. dc potcstate Icgislato-
ria Colleg. Curat, cpiibus cnra aggcrum ct aquarum de-
mand. est. llag. Com. 1850. 8°. —.60 

205 GUAVE, A. , J . V. WATTENS cn G . TEN SANDE, Wiskunstig 
Ijctoog om dc stad Amsterdam in 't vervolg van stank te 
bevrijden. Met 't Kequest der gezamentl. Schoonmaaksters 
jegens die Plans, 's Itagc 1765. 4°. Zeldzaam, 1.50 

266 GREVE, A . en A . C. TWENT, Verhand, over het Zeegat van 
Goederecdc cn den vaarweg van Goedcrcedc naar Zee. 
j\let 4 groote uitsl. kaarten. (Kott. 1851.) 2.70 

267 GRJETUUIZEN, P . VAN, Iets of niets, of invall. gedachten 
over mogelijke voorbchocdm. ter beveilig, onzer zeedijken 
cn zeeweringen. Utr. 1834. (—.65 ) —.45 

268 GROENEWEGEN, J., Verhand, van dc verbeterde geoctr. 
Trcgtermoolen. 's Grav. 1763. kl. 8°. —.70 

209 GUNNING, J . W . , Onderzoek naar den oorsprong cn dc 
scheikuud. natuur van ccnigc Nedeil. wateren. Utrecht. 
1833. 8«. -~-.90 

270 HAARLEIVIMERMEER. — Verbaal van J, Engelman, C 12vn-
nings en J\I, Jjolstra, behels, hunne Cousideraticn cn Advis 
over bckwaamc middelen tcG;en den verderen aanwas van 

—.90 het Haarlemmer- cn Leidsche meer. 1766. fol. 
27 1 Verbaal van J. Engelman, C. Ihnimngs en M. Bolstra 

over bckwaamc middelen tegen den verderen aanwas van 
liet Haarlemmer- en Leidschc meir 1766. — i\[ciiiorie van 
Considcr. van J), Klinkenberg eu Z», Goudriaan Az. op dit 
verbaal 1766. ]\tct 2 kaarten en bijlagen.—Cousideraticn 
van Engelman c. s., op de Memorie van Klinkenberg en 
Goudriaan 1770. — Aanmerkingen van dc laatstcn daar-
tegen. 1770. — (Voorafgegaan door de) Missive van Ge-
committ. Kaaden cn Dijkgr. cn llooghcemr. van Ehijnland 
over (bovenst.) discrepeerende Memoricn, in d. 22. Aug. 
1770. lol. (Uit dc llesoUtle-boeken:) 3.50 

272 Memorie van D. van de Wijnpersse ov. de verschill. 
Cousideraticn over de middelen ter beteugeling des Haar-
Icmschcn meers. 1771.— Korte Memorie (van dcnzelfden) 
ter aantooning van de noodsakelijkhcid eener w^aterloo-
.singe omtr. Katwijk. Met 21 Hijlageu, waarbij 2 uitsl. 
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kaarten. — Verbaal van eenige waterpassingen in 1766 
gedaan door Joh. Lulofs, om het Amsterd. peijl over te 
brengen aan het strandt bij Catwijk, enz. Met afbeeld. — 
(Voorafgegaan door de) Missive van Dijkgrav. enz. van 
Khijuland over het Advis van van de Wijnpersse, in d. 
16 bet. 1771. fol. (Uit do liesoluiie'hoeken,) 3.75 

273 HAARLEMMERMEER. — Request van Schout e. s. van Aals-
meer, tot versterking der oever van den Haarlemmer Meer, 
1774, — Considcratien van C. Brunings en M, Bolstra op 
dat request. Met uitsl, kaart; — Advis van Dijkgr. enz. 
van Rhijnland daarop, in d. 19 Julij 1774. fol. (Uit de 
Resolutie-hoeken,) 

Kapportcn enz. betr. reparatiewerken aan dc Haar-
lemmermeer 1784—93, door C, Brunings Jr.^ A, J. de Bock^ 
K. Goudriaan en and. 10 stn. fol. 2.25 
HAGEN, G., Handbuch der Wasserbaukunst. Königsberg. 
1841—47. 2 Th. 3 lUle. 8°. Mit 3 Atlant, br. fol. 13.— 

1. Die Quellen. Mit 21 Kupfertaf. 
I I . Die Ströme. 2 Bde. Mit 35 Kupfertaf. 

276 HALTEREN, J . J VAN, Dissert. hist.-jurid. de collegio quod 
in Rhenolandia viarum et aggcrum supr. curam^ gerit. 
{Iloocjhcemraadsch.van Bhijnland,) Lugd. l^at. 1828. 8°.—.55 

277 ILVRDEVELDT, A . VAN, De verbaasde en erbarmelijke vlucht 
der inw^oond. des landts van Heusden, wegens dc laastc 
overstromingc, vertoont in cene predikatie. Dordr. 1741. 
40̂  —.60 

278 HARExXCARSPEL, 11. SCUEERS V., Het Geldcrschc Poldorrc-
fflement met betrekking tot het dorp Neerbosch. Nijmeg. 

8^ (-.00) - .40 

274 

275 

279 HARKENROTU, J . I . , Worm in Nederlands ])aalwerk voor 
de zeedijken, tot eene buitcugewoonc straile van don 
Hcevc beschikt. Ncv. den oorsprong van de letters, pa-
pier, pergament, enz. Gron. 1733. kl. 8^ Zeldzaam, 1.20 

280 HART, A. VAN DER, Memorie noi). de werken, die met de 
Amsterd, geoctr. cement zijn genuudU. Amst. 1796. 8°. —.50 

.281 HARTING, P., De Bodem oiuler Amsterdam onderzocht en 
beschreven. (Amst. 1852.) 4^ Met 4 pl. ^ ̂  3.25 

282 HARTOG, H . DE. Verhand, over de volmaakte molenwieken. 
^ Amst, 1829. 8°. Met afb. —.80 

283 Wiskund. beschrijving van een nieuwe ophaal-
brug. (c. 1820?) 8°. Met 4 uitsl. pl. —.50 

284 HARTSINCK, J . J . , Beschrijv. en afbeelding van cene ge-
octr. schep-schijf voor allerh. watermolens. Amst. 1771. 
IMct plaat. —.60 
HASERSWOUDSCUE POLDER, — Stukken betr. de procedures 
tusschen Picter van Lelyveld, Heemraad; en Schouten en 
Heemraadcn van den drooggemaaktcn polder onder Ha-
serswoude cn Hogevecn. 1772—76. 7 stn. fol. 3.50 

286 HAVEN TE ENKUUIZEN. — Aanmerking over het ontwerp 
of plan van een nieu te graven Haven of Kanaal van 

285 
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Enklmiseii, door de Polder vau Irnnienhorii, enz. Enkh. 
1721. 1.10 
HAVEX TE ENKUÜIZEN. — Zedig Onderzoek over het ma-
ken van een Canael of Haven'(te Enkhuizen) nellens het 
])la:n waer en hoedanig tc begrijpcji zij, Amsterd, 172E 
f ' —.80 
HAVINGA, J . P . , Djssert, nhilos. de machinis hvdraulieis. 
Gron. 1793. 8". c. lig. ^.GO 
I IEIM, J. D. VAN J3E11, de Aquae superd. in Plandria cmis-
sionc ejusqno inter Neerland, et Belg. ordinationc per con-
vent. ad d. 20 Maji 1843. Lugd. Bat. 1844. 8'. 1,— 
MELURING, O. G., De Anna-raulowna-i)older. Amst. 1847. 
8". Met kaartje. .50 
HELENA-POLDEU. — lleqnest van dc Bedijckers van de L'LC-
lena-Poldcr annex Biervliet aan de 8taten-Gcneraal, om 
octroij tot bcdijcking. Met bijgev. Consideratien en Docum. 
1693. fol. 
HENNEUT, D. F . , Proeve eener theorie weeg. dc moolens, 
die door 't svutcr gedrecven worden. Uit liet fransch door 
J, J. JJLassiere (Uaarl. 1765.) 8", Met 1 ])laat. —.00 

Verliaml. over do ophaalbruggen. (Amst. 1812.^ 
^ ^ —.00 

klEiUNO, J . 11.5 Bespiegeling over Necrlandscli Avaternood 
tuss. den 14den en I5dcn Nov. 1775. Amst. 1776. 2 dln. 

]\let pl. 11. fr. bd. 1.90 
Tafereel van harde winters. Amst. 1784. 8^ ]\let 

pl, en krt. 1.— 
( 'O Naauwkeur. Beschrijving dor Overstroomingeu 
benev. dorz. treurige gevolgen, iu den jaare 1784 voorge-
vallen. Loijd. 1785. 8°. Met pl. cn krt. —.80 

— Uetz. work. h. fr. bd. 1.— 
's HEUTOGENBOSCH. — Verbaal gehouden bij do Hoeren Hop 
cn ten Hove, Gecommitt. van do Staten-Generaal, mi 
's Hcrtogojiboseh, om aldaar to spreken over de swarig-
hedcn, welke zig opdoen zoo omtr. den aanleg dor wer-
ken te Crevecoeur, ais den loop den wateren, en bijzon-
der om niet to belemmeren de navigatie cn commercie 
van gern. Stadt, 1734. iMot Bijlagen van latere jaren. In 
HS. fol. Jhlanrjrijh voor den tucUerstaat cn de sltusiverlccn 
07n '5 Hertor/enhosch, 7.— 
HESSELINK, G., Diss, hydrostat., quid statuendum sit de ex-
perimento Boyleano, (pio probari solct, lluida in iiuidis 
homogeneis, sive in locis suis natural., gravia esse. Amst. 

-.50 C, iig. 
Advis van den Paad van Staate op do lie-

1806. 4°. 
HEUSÜEN. 

queste van de Gecomm. van het (.Quartier van Maasland, 
ter bekoming van den Ovcrlaat over het Land van Heus-
den. 1758. foL —.70 

301 Bestekken van verschillende reparation aan de lia-
ven, sluizen en dijkwerken Vau Ileusden. 1741—94. Met 
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een Berigt weg. do constructie dor Kribben, Bollen, Zink-
werken, Ilidsen enz., een Begroting van Kosten weg. eene 
dijkagic in Stellendam enz. In HS. 1 dl. fol. 4.— 

302 IIEUSDEN. — llapporten van JJruninr/s on Dalhof^ Engel-
man^ Goudrman, Conrad, on andere stedeken botreir. ver-
schillende reparation aan de dijkwerken in don lande van 
Ileusden. 1795. Mot geteek. kaart. 11 goschr. en gedr. stn. 
1 dl. fol. 2.— 

303 HOEK VAN HOLLAND. — Concept tot vcrboteringe der stran-
den, inzonderheid aan cn omtrent den Hoek van llollandt, 
1757. fbl. 1.40 

304 HOEK, S . VAN, Natuur- en geschiodk. beschrijving van den 
Watervloed tuss. den 14den en 15den Jan. 1808. llaarl. 
1808. 8". jMet pk hr. bd. 1.80 

305 HOGENDIJK, L . — Ivesolutie van de Staten v. Holland en 
Kapport betr. ccn vuur- of stoommachine door hem uit-
gevonden en hare toepassing tot droogmaking van dc 
Nieuwkoopse poel. 1789. fol. —.80 

Verg. Resolutie-hoelccn, 
306 IIoGREWE^ J. L., Beschreibung der in England seit 1759 

angelegten und jetzt grössontheils vollendeten sehitfbaren 
Kanille. Nebst ein. Geschichte der inliind. Schitlahrt \md 
allen iu und ausserhalb Europa bekannten schiif baron Ka-
näle. Hann. 1780. M. 10 Kupf. ^ (12.—) 8.— 

307 HOLLAND'S cn Utrecht's ondergang nabij, door het Pander-
sehe Canaal, en de Iviv.dc Lccq, indien die llivior niet mer-
kelijk van opj)erwater word ontlast. Gouda 1751. 8". —.70 

308 (HOLTUE TOT ECHTEN, A . W . VAN), Ontwer]) tot oi)rigting 
eener Kanaalmaatsch. tot verbind, van do Zuiderzee met 
de Eoms. Assen 1848. 8°. —.30 

309 I looEDRiviEREN (Do Nodorl.) on dc plannon tot hunne 
verbetering, beschreven door 0021 Oud-soldaat. Nijmegen 
1850, 52. 2 stn. 8". Met uitsl. pl. cn tabb. (5,60) 2.80 

310 HORSMAN, HZ , J . , Verhand, over het ten uitvoer brengen 
van eenig middel om uit do benedenstad van Rotterdam 
het water tc koeren, zonder nad^^cl voor scheepvaart on 
koophandel. Met bijvoegsel. (Kott, 1776.) 4^ (Verg. Roo' 
denrijs.) —.80 

311 HORST, TILEMAN VAN DER, en JACOR POLLEJJ, Theatrum 
IMaehinarum universale of keurige verzameling van ver-
sch, waterwerken, schutsluizen, waterkeringen, op haai-
en draaibruggen, met hare gronden, opstallen on doorge-
snedens, met platen van Jan Schenk, Amst. P. Schonk. 
1757. 2 dln, gr, fol. 1 h. fr. bd. Met tekst in 8°. (Amst. 
1736). Uitverkocht, Nieuwe prijs, 32 .— 

Uet 10 dijel bevat 25; het 24 pUucn , ü bijphiten, cn de 
gruotc plaat vau deu JJsbrekcr voor Lokhorst, 

31 2 Hetzelfde werk. zonder de tekst iu 8®. 27.— 
313 HOUWENINGEN, J, V., Verluuid, over het verdiepen van 

het IJ. (Amst, 1776.) 8". Met 3 pl. .90 

w 
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314 lIuRGRONJE, G. A. SNOUCK, vSpec. hist, jnrid. cle jure circa 
aggcrum aquaruuKiuc curam iu insula AValacriae consti-
tute. Traj. 1837. 1.40 

315 Husi J J , J. OTTEN, Verhand, over liet afkceren der stroo-
incn iu dc Tcvcelsche zeegaten cn hoofdzak. in en bij het 
Marsdiep. Met aanhangsel. (Haarlem. 178G.) 8^ Met 10 
uitsl. platen. 1.50 

31G HUSSEM, B . , Missive betr. liet drinkwater in Amsterdam, 
di'uk. Amst. 1830. 8°. —.30 

317 IIuijGE-WAERT (HEER-). — Octroij, met de ampliatie van 
dien, INlitsgh. de Cavcl conditiën ende Caerte. Ende't Re-
gister van de Cavcls. Alkm. 1781 (naar het origineel van 
1G31) 4°. Met het oude haartje, 1.— 

317^̂ ^ lletz. zonder kaartje. —.GO 
318 .I(ACOBSZ), J . , De Saenlans wassende Roos, waer bij ver-

toont werden de rarigheden van scheeps timmeren, mo-
lens cn huyse bouwen enz. (op rijm) Amst. (1G93) 4°. 
Zeldzaam, 2.50 

310 IETS over het Kanaal van Steenenhoek en de weigering 
van dc Ingelanden der NederbetuAvc om hun aandeel in 
dc kosten le betalen, 's Gra%% 1821. —.30 

320 over Rhijnland of Brief over dc Collcgien van 
igelanden van Rhijnland. 

_ . . —.50 
32 1 over de Watermolens met staande schepraden, met 

aanwijzing voor welke verbet, dez, nog vatbaar zijn. Dor-
dr. 1822. S^ Met plaat. —,40 

322 INDIJKING (De) en droogmaking van de Zuiderzee en liet 
IJ , met kanalen van af den 1 Jsscl bij Arnhem, langs Am-
sterdam tot in de Noordzee, voorgesteld en aangeprezen. 
Amst. 1848. (1.50) —.90 

323 INSTITUUT YAN INGENIEURS (KON.) — Werken. —4^'jaarg. 

Hoogheemraden en Hoofd-inj2:elanden 
llaarl. z. j. (c. 1800?) 8". 

1848, 49, 50, 51, 52 geheel compleeteerste gedeelte. 
De eerste jaargang is geheel uitverhocht, (80.—) 55.-

Vcrhaiulclingcn 1848—51. 7 stn. 8^, 1851—52. 2 stn. 4°., 1852—. 
53. All. 1 ; — Uittreksels uit vreenulc Tijdschriften 1848—50 
14 stn. 8"., 1851. 9 stn. 4°., 1852—53. St. 1, 2. ^ Verslagen 
cn Notulen. 1847—53. 27 stn. 8o. — Jaarboekje 1852,53. 2 
stn. in led. portef. — Lijsten vau nieuw verschenen werken, 
verordeningen enz. 8' 

324 INSTRUCTION 

3 pl. 
sur les Bonts à bascule. Paris. 1805. 4°. Av. 

—.50 
325 JoiiN, J. E., Verhand, over dc scheikundige oorzaak, dat 

de stecnkalk ccn beter metselwerk oplevert, dan dc schelp-
kalk. (llaarl. 1819). 8^ 1.10 

320 (JoNG^ JAC. DE) dc Amstcl, de Drccht cn de Aar voor groo-
tcie schepen bevaarbaar gemaakt. (Amst. 1825). Met 
kaart d. L, v, Jleusden, Niet in den handel, —.70 

327 JoNGENEEL, J . . J:Jericht weg. ccn water-machine, welke de 
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i 

i 

scheprad-molens meer dan het dubbeld overtreft. Rott. 
1767. 8°. ' ^ —.GO 

328 KALivmiANDER!J. — llequest Memory van dc Kalkbranders 
Geun. Brovinticn omme met liaar schulpkalk aan 's Lands 
werken booven de steen-kalk te werden gepraefereert. 
Met de Contra-Memorie van 6'. Iledelijkheid en and. stuk-
ken daartoe betrekk. 1748—54. 7 stn/fol. en 8°. 2.— 

329 KANTER BZ. , J . DE, lYatuur- en Geschiedk. beschrijving 
van den Watervloed tuss. deii 14 en 15 Jan. 1808. Midd. 
1808. 8°. —.80 

33Q 3>eschr. van den Watervloed d. 4 Febr. 1825^ in 
dc prov. Zeeland. Midd. 1825. 8^ —.40 

331 KARSTEN, W . J . G . Tiieorie der schuinsliggende roscnkrans-
molens of schep werken, (llaarl. 1773.) 8''. M, krt. —.40 

332 KATWIJKSCUE UITWATERING. — Bestekken voor het bouwen 
dcr sluiswerkeu en het graven van het uitwateringskanaal 
bij Katwijk. 1804. G stu. — Memorie van den Bruiss. Mi-
nister van Ifardenherg, over het afsluiten van den ouden 
Rhijnmoiid. 1805. — Adres van vcrschill, droogmakerijen 
aan het Bestuur van Rhijnland, tot api)ui van dc Katw, 
uitwat. — Tc zamen 8 stn. fol. 5.50 

333 KERKWIJK, C . S . VAN, Ophelder, omtrent den twist over 
het Kunstcemcut van Caziiis, te Utrecht. Aarlandcrveen. 

8°. —.GO 
333 KLINKENBERG, D . en B. GOUDRIAAN, Memorie en bijzond. 

Consideratien over dc middelen tot voorkoming van den 
aanwas cn ter beteugeling van 't woedend vermogen van 
de Ilaerlemmer en Leijd.sche Meir. 31 Jan. 17G9. ibl. Met 
2 kaarten. 1.50 

335 KOMMERS BZ. , N , De ontworp. Kanalisatie van Drenthe 
uit het ware oogpunt beschouwd. Gron. 1847. 8°. Met 
krt. (1.50) —.90 

33G KONING, JAG., Historisch berigt wegens J. Jz. Beeldsnijder 
eu de door hem vervaard, stukken. (Amst. 1810?) 
kaartje. 

Met 
- .80 

337 KOOL, A . R . , Aantekeningen behoor, tot de kaart van het 
llondsboseh en duinen tc Petten, in 1730 uitgco;* door 
11. de Leth, en door J. L. v. d. Toorcn in 1782 verkleind, 
(llaarl. 1784.) S^ Met krt. en afbeeld. —.50 

N, Aamaerkingen wegens de Overstroomingen dcr 
Rivieren en Bedenkingen op wat wijze men ze zoude 

—.80 

338 

konnen voorkomen. Dordr. 1729. 4° 
339 KRAIJENIIOFF, C. J . , Procfkund, bcscliouwingen van den 

aard, hoedanigheid en sterkte van het Timmerhout, 's Grav. 
1702. 8°. —.80 

340 ( ^ G. 11. T.), Instructie voor dc gcögra])hischc inge-
nieur: 

310 

uitgc^-. door het Depot generaal van Oorlog. 1808. 
fol. Met 4 bijlagen en tabb, cart. Vd, pap, 2,00 

lletz. werk. GCIOOOH jjcip. 1.50 
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31-1 KRAIJENUOEE, C. IV. T. , Proeve van een ontwerp tot slui-
ting van do rivier den Nodor-llhiju en Leek en hot storten 
van dorz. water op den IJssel» Met bijlagen. Nijm. 1821. 
Mot Atlas van 7 pl. cn krtou en tabb. (7.50) 3.25 

312 Proeve van een ontwerp tot scheiding dor ri-
vieren do Whaal en dc Boven-Maas en liet doen ailoopen 
dezer laatste, ovor hare oude bedding, op liot llergsche-
vold. Nijm. 1833. 4". Met Atlas v. 5 krtn. en pl. en tabb. 

(7.50) 3.25 
342^ Hotz, zonder Atlas. 1.25 

I I , J , Y. ü. •^ '̂JJCK, Aanmerk, cn Bedenk, op de 
voorg. Proeve,^ Amst. 1823. ^ (2.80) 1.30 

— Précis historicpte dos operations gëodésicpios ot 
astronomicpios, faites en Hollande, pour servir dc base h 
la topogr. de cet état. 2̂  édit. la llaije. 1827. 4°. Avec 
carte. (5.—) 2,50 

Uùmct livre, la Ilaijc 1815. 4°.̂  1.90 
^ Verzameling van Hydrographische on Topogra-
phische waarnemingen in Holland. Hage. 1835. 8". M. 
3 uitsl. kaarten, G.50 

llecueil dos observations hydrographicpios ct to-

343 

344 

345 

340 

347 
pographiques faites cn llollande. la Haije. 1835. 8°. Avec 
3 cartes 0.50 

343 Extract uit hot verbaal van don Inspoctour-Go-
noraal dor Fortificatiën betr. dc dienst van het korps In-
genieurs van 1814 tot 1827. Nijmegen. 1840. 8°. Nïet in 
den handel. 1.50 

349 KRABBE EN LINT . — Cousideratien cn Papporten van C. 
Jlrunings en and., tor verbot, van de Krabbe cn Lint. 
1771_<jl. 4 stn. fol. Met 2 uitsl. kaarten. (Uit de lleso-
lutle-hoeken.) 1.75 

350 KRIMPENERWAARD. — P. Verhoeff, Zakel. inhoud van oen 
project tor rcdressc en conserv, van den llooghoomraad-
sch. van ilcu Crimpenro-waord. (1778) — C. lledelljkheid, 
IMemorie weeg. eene uitvoeuing vau landen in den Krim-
penerwaard. (1781). ]Met Aanhangsel en 2 krten. — Voorts 

' ^̂  ^ ^ P. vcrschill. eigenhandig goschrcveu Momorieu vau P. Ver-
hoef^ eigenh, geschr. Aanmerkingen vau P. Steenstra op 
die' Momorieu, verschillonde brieven van Verhocff aan 
Steenstra cn andere stu, in Hs., alle beti'ckk. dc Krimpe-
nerwaard. In een bd. fol. Zeer belangrijke collectie. 12.— 

351 KROOK, G . , Thoorolisch cu practisch Molenboek voor 
Ingcnicvu'S, aannemers enz. 's llago. 1851—54. l '- '—Atl . 
4''.°Mot Atlas van pl. iu fol. 15.75. 

352 KRUIJTUOFE, W . A . T., Goschicdtverhaal van de vunr- en 
watersnoot, de stadt Kdam in 1609 overkoomen. Hoorn. 
1750. kl. Zeldz. 1.— 

353 LAKENMAK, S . , Ontwerp van oen onkostbaar en zeker 
middel, om dc Westvricschc zeedijken, door het afknagen 
van 't paalwerk zeer gevaarlijk geworden iji 1733, te 
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355 

356 

357 

stellen bulten gevaar van doorbrake. Amst. 1733. fol. Met 
2 krtn. 1.25 

354 LAKENMAN, S., Dringende nootzake om aan alle do zee-
dijken, gelogen aan de Zuider-Zeo en 't IJe tc maken 
nieuwe buiten-werken tot bcsehermingc van Holland en 
Westvriesland. {Vervolg van het Ontwerp 1733.) Euch. 
1735. S^ Met 2 uitsl. pl. _ ,70 
LAER, J . 11. E, VAN, Verhand, over den llijn en zijn stroom-
gebied. Utr. 1850. 8°. —.90 
LANGE, C, J . DE, Kegalia comit. Hollandiae et Zeeland, in 
flumin. publ. competentia. Lugd. Bat. 1776. 4°. I.IO 
LEECIIWATER, J . AZ:., Haarlemmer-Mcer-Boeck^ dienende 
tot ecu remonstrantie, verklaringh ende voorbereydinge 
om dc Haerlemmor oude de Loytso ]\lcer to bedijekon: Als 
oock van dc diepten, gronden, endo nuttigheydt derselver. 
Mitsgaders vau meest alle do Moeren dio in Noort-Hol-
landt teghen den Huygon-dijck en Saerdam bodijekt zijn, 
zodert 1608—1641. Den O«-'" Druck, ,... vermeerdert. Emle 
oock mede eenige togonspraock vau Colovelts boeksken. 
Saerdam, Willem Willemsz. 1660. Mot fraai portr. door 
S. Savry en kaartje. — Een kleyne Chronycke vaj) de 
dorpen van Graft en de llijp. Mot de Bosehr. van den 
Grooten Brandt, voorgev. iji de Kijp in 1654. Saord. 1660. 
Met afbeeld. 4". 2.25 

Hetzelfde werkje. Don Druk. Amsterd. 1710. 
4 ,̂ (]\[et het Chrouykje.^ 1.7() 

b'59 Hotz, werkje. Don O'-'" Druk. Amsterd. 1724. 4^ 
(Mot het Chronijkje.) 1.70 

Hetz, werkje. Den 11 "̂ Druk. Amsterd. 1736. 4". 
(Met het Chronijkje.) 1.70 
—— — Hetz, werkje. 13« Druk. Met aanteek., levons-
bijzoudorh. vau den schrijver en een overzigt der plannen 
enz, ovor het droogmaken van het Haarlemmer-Moer, 
door Mr. W. J. C. van Jlasselt. Amst, 1838. Mot portr, 
kaarten," facsim. enz. ' (3.30) 1.40 

362 1 jEEUWEN, J . VAN, Geschiedk. Tafereel van don water-
vloed eu do overstroomingen in V^riesland, in Febr, 1<S25. 
Leeuw. 1826. 8". INI. krt. en tabb. (4.—; 1.25 

363 LEKDIJK. — Ordinaris Kcm-on oj) don Lockcn-dijek, bone-
densdams, gearrest. dcu 26 Jan. 1682, Utr. 1682.4%—.90 

358 

360 

361 

364 

365 

366 

367 

Notilicatic raeckende het Lockon-Diick-geld. 1682. 
^ . - .30 

Itesolutien, Kapportcn, Missives, enz. over de gesteld-
heid eu het verhoogon d. Lekdijken. 1741-1763.9 stn. fol. 2.25 

Hierbij o. a. Lidofs en Bolstra, Vertoog over de gesteldheid vmi 
de Leek. (1754.) 

LEUDEN (VAN) VAN WESTBARENDRECUT, ?)edenk, over de ver-
hoging vau den llhijnl. Slaperdijk, 's Hagc. 1805, 8°. —.40 
LIENDEU, J . D . lluicuELBOS V., Verhand, over de gcschiktsio 
middelen om do gebreken vnn de winthscheprad-waler-
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niolciis tc verbeteren. ( l l a a r l . 17U3.) S\ Met 7 p l . —.80 
Vcrgcl. Jjlanhen (N^ 70) en 11 esohitie-boehen. 

3Ö8 LINDEN, J . VAN DER, Ycrhancl, over dc beste middelen om 
vaarwaters, door verzandingen, Idcijcn enz. ondiep gewor-
den, te verdiepen, (llaarl. 1774.) —.50 

369 A'̂ erhand. over het beste middel om de ondiepten 
in de Mcrwc cn JMaas, vooral der Krab, bij dc Lint weg 
tc nccmcn. (lloit, 1775.) 4". — 

370 LINPERCII, PJETER , Arehitectnra mechanica of Moole-l)oek 
van ccnigc opstallen van Moolens nevens hare gronden. 
Amst., Covcns cn Mortier. 1737. gr. fol. (32 platen met 
tekst.) Zeldzaam, ^ 

371 LLS, 1). VAN, West-DclÜand verheerlijkt. DcUt, II. v. Kroo-
ncveld. 1702. 4". ^ 

372 (LISTING, N . ) , Incitamentnm ct Adinmcntnm. Dat is: Op-
wcckingc endo Aanleydingo tot het nytvindcn van bc-
qnaamê middelen cn 'gronden om de zec-dyckcn in llol-
landt cn Westvricslandt, tegens het soo dickwils door-
breeekcn cn gednyrig afspoelen heter, als tot nog toe tc 
beschermen cn te bevrcyden. Amst. Erfg. v. V. Matthijsz. 
1702. 4°. IMet 3 nitsl. platen. Zeldzaam. 2.50 

373 Incitam. ct Adinm. II, d. i. een tw^ccdc op Wec-
king cn aanleiding, tot het boeter versorgen cn meerder 
vcrstercken van dc onde magtcloosc IMnyder-zcedijk enz. 
Amst. 1705. 4". INÏct 4 nitsl. platen. Zeldzaanu 1.50 

374 LOEMEL (Körle besehr. van het dorp), midsg. onderricht 
omtr. hot Noorder-Kanaal, ondern. tot vereen, van den 
Khijn, dc Maas en do Schelde. Nijm. 1808. 8". ^ —.50 

375 I^^NDENSCUE (de) tentoonstelling en de haven tc Sciicvc-
ningcn. 's Grav. 1851. 8^ —.30 

376 LOTSY, 11., Dagelijksche Aantekeningen gehouden tc Nij-
megen van de ])eils-hoogtcns en merkwaard, gebeurtenissen 
op jNlaas, llhiju, Waal,Neder-lihijn en IJssel van 1770 tot 
1779. Nijm. Is. van Campen. 1772, vlg, 1 bd. gr. fol. 4.— Ycrgel. Aanteeheyingen. 

377 LUITJES, E. C., Ontweri) om do ovigclukkcn, bij ijskarrin-
gcn op de bovenrivieren tc verminderen. Dordr. 1821. 
J\L kaart. —-70 

378 LULOFS, J . , Wisk. cn werktuigk. bcschouwmg der wmd-
molcns. (llaarl. 1755.) . ^AO 

37Q Aanmerk, over her rijzen der zee cn het zinken 
dor landen aan do Nederl. kusten (1 laarl, 1755.) 8^ —.50 

380 LIJNDEN V. HEMMEN, E . C . VAN, Verluuid. over de droog-
making van do Haarlemmermeer, 's (Jrav. 1821. 8 .̂ Met 
Atlas v. 5 kaarten in br. fol. (15.—) 7.50 

Hetz. werk. Carion. 8.— 
Hetz. Averk, zonder Alias. h. c. b. 1.75 

381 

382 

383 Yrjje Gedachten van een Ingeland van Kijn-
laml over de voorg. verhand. Leijd. 1821. 8^ (1.20) —.60 

— \ntwoord op de Vrije Gedachten van een In-
geland van Uijnland. 's Grav. 1821. 8". (l.tO) -.70 

384 

VAN E r e d k u i k M u l l e r t e Ams te i u ^ am . 2? 

385 L^LRNDEN V. HEMMEN, F. G . VAN, Aanteckcnlngon op dc Me-
morie van J. dc Gelder, 's Grav. 1822. S^ (1.40) —.00 

Hetz. werk. schrijfpap. Carton. 1.30 
LIJNDEN V. SANDENBÜRG, F. A. A. C. v., Adres aan dc 
Staten van Utrecht, betrekk. liet regiem, op het beheer 
vau den Lekdijk Hoven-dams. Utrecht. 1851. 8°. —.40 
MAASKA]MP, E., Geschiedk. beschrijving vau do over.stroo-
ming in dc Nedcrlandon in 1820. Amst. 1820. 8". Met 
kaart. —.50 

386 

388 

389 

390 

]\[ARTENS, M . , Wiskundige Boscliouwingc der wind-molens 
vorixclckcn mot die van J. Lulofrf. Amst. (1750?) 4°. Met 
afbeeld. -.90 
MARTINET, J. E., YcrJiand. over het geschrevcno betrcff. do 
natuurlijke historie van ons vaderland cn Avat daaraan 
nog ontbreekt. ("Haarlem 1769.) 8". 1.90 

391 Yerhandeliu'xcu cn waarnemiuïïcn, over dc na-

392 

393 

394 

395 

396 

397 

399 

* O""'? 

tuurl. historie meeroiuleels van ons vaderland. Amst. 1795. 
8". h. c. b. Met 9 pl. Có,i){)) 1.90 

Hierin ond. and. dc Yerli. over hot Goud vau den Khiju cii dio 
over het Wier tier Zuiderzee. 

— Ycrhand. over hot w'icr der Zuidcr-zeo. (llaarl. 
1780.) 8^ Mot 6 pl. —.80 

— Ycrhand. over het Goud van den Kliijn, (Haarl. 
—.30 1777.) 8°. Met pl. 

— Waarneemingen omtr. het opdoemen van zee en 
land en amlere verschijnselen van derg. aart. (Haarlem, 

. —.70 1792.) 8°. Mot 2 pl. 
MARUAF, ]M. VAN, ltapi)ort omtr. dc zoetwaterbron, onder 
]\r.unnckcburcu in Yriosl. (Haarl. 1825.) JMet afb. —.60 

cn A. PAETS VAN TROOSTWIJK, Ycrhand. over don 
aart van dc verschill. schadelijke cji verstikkende uitdam-
]»ingen van moerassen, moddorpoolon, enz. (Kottcrd. 17^7.) 
4^ —.90 
MASSUET, Onderzook over den oorsprouck, de voortteling, 
den arbeidt enz, der kokorwurmeu. Uit het Erausch door 
P. le Clerc. Amst. 1733. 8\ 1.20 
MEESE, D . , Over de beste middelen om het afnemen dor 
oevers van het Haarlommcrmcor tc beletten. (Haarl. 1 768) 
8". Met 1 plaat. —.50 
MEMORIE van een geconcipieerdc w^aotor-linie van de 
Zuyder zee tot de JMerwede, tot dccking van de provincie 
Hollandt, d. 22 Jan. 1731. — Yerbaol van dc rijso van 
den Directeur Gcner. (C, Ij\ Jlerlell) cn Controleur Gonor. 
(J, P, Frevost) naer dc klync fortilicatio van Holland, d. 
26 Julij—14 Aug. 1737. — In II^S. 1 bd. fol. Met groote 
uitsl. kaart. ^̂  

400 (Korte) goformoort op ordro vau Dijkgraav cn 1 luog-
heenu'. van llhynland, omme aan to toouon de noodzake-
lijkheid, dat een watcrloosinge in dc Noordzee gcnuiakt 
word onUr. Catwijk en dat een gedeelte van de Haar-
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lemmer ofte Lcydsc meer bedijkt werd. (1740 ?) Met 21 
Bijlagen, waarbij 2 uitsl. krtn. tol. h. bd. 7»50 

Allerbelangrijkste verzameling. Hierin o. a. de Consideratien van 
gedeput. van Haarlem over dc geproject. iiytwatering bij Cat-
M'ijk, met de aanmerk, van Prof. 's Gravesande en de Memo-
rie van an twoord van Nic. Crnquius^ J , Noppe en Af. Bol-
slra\ liet Project wegens dc bedykinge van dc Haarlemmer-
meer door dezelf<len; een uitvoerige kaart van lÜiijnlands 
waterstaat ten opzigte van 't vergroten dcr Ilacrlcmsehe meer 
door JA JJolsira, ejiz. 

Dezelfde Memorie, Met Bijlage A—K. (Zonder 
kaarten.) 2.25 

402 MEMORIE over dc Rivier Let Haringvliet cn dc Rccde van 
Ilellevoetsluis. Met aanmerk, en uitbreid. (llott, 1706). 
4". Met 2 krten. 1.25 

403 MEMORIE van liet Kollcgic van den Lekdijk Bovcu-dams 
over het ]iapport van de Kommissie tot ondcrz. der beste 
rivieratleidingcn. Utrecht. 1828. 4o. (Vergcl. Moll) —.60 

401 MEMTZ, D . , Verhand, over een ontwerp om liet I J bij Pam-
pus, door eenen dijk van sluizen voorzien af tc dammen, 
(llaarl. 1S24.) 8o. Met 2 uitsl. krt. 1.70 

MERWEDE. — Rapport van de Profcss. Gravesande eu 
Wittichius cn van den Landm. Cruquius^ weg. haare gc-
daanc inspectie van de Merwede van Gornichem af be-
needcnwaarts, cn weg, dc voorgcsl. midd. tot voorkooming 
van inundatiën. 1730. — Nadere aanmerk, van Criiqiuus 
over dc toestand van de Merwede. 1731. — Dcstructivc 
Kemarqucs op dc abusive aanmerk, van Nic, Crnqums, 
1731. — Propositicn van de gcdeput. van Gorinchem te-
geus die van dc gedoput. v. Dordregfc enz, ov. de ]\ïer-
weede. 1730. 4 stn. Met krt. — Advis van Gecommitt. 
liaaden ov, het verbeeteren van de Mcrwcedc. 1736. — 
Tc zamen 8 stn. fol. Belangrijke verzam, 5.75 

Rapport van ccnigc Inspectien en Peilingen van de 
jNlcrwede, zo bij Dordrecht als bij llardinxveld, door 
J. L'idofs, 1761. Met 2 uitsl. kaarten. — Rapport van 
,/. Lulofs cn J/. Bolst?\i, betr, de verbeet, van dc INlond 
van de Is\)ord bij Dordrecht. 1764. — Kaj)port van C. 
JlrniiingSj van cenc ins[)cctie van de Pilsert bij Dordrecht. 
1778. fol. (Uit do Jlesolutle-hoeken.) 2,25 

407 JMissive van Geeomm. Raden met de Consideratien 
van C, Brunings Jr,, weeg. de verbeetering van de Mer-
Avede van llardinxveld tot Dordrecht cn voor Gorinchem. 
1778. fol. 1.20 

408 MEIJLINK, A . A . J , , Geschiedenis van het llooghcemraad-

405 

406 

der lagere Waterbcst. schap en 
1847—51. 1^—4° Atl. 8^ 

400 MiDDELiiARNis. — Stukkcu betr. cenc 

van Deliland. 's Grav. 
6.15 

van de verlenging 
haven van IMiddelharnis tot aan liet Noorddicp, 1757— 
1758. 2 stu. fol. Met 2 kaarten. 1.25 

v a n F r e d e r i k M u l l e u t e A m s t e r d a m . 29 

410 MISSIVE (Concept-) van het Gedcp. Bestuur van Holland, 
aan het Staats-bcwind dcr Bat. llepublick, bchelz. eene 
fmant. voordragt, omtr, liet daarstellcn eener m'twatcring 
te CatAvijk aan Zee. Met aanmerk, van Brunings. 1804. 
8°. — . 8 0 
'^Missive van Commissar. voor het Panncrdschc Kanaal, 
zie Pannerdsche Kanaal. 

411 MOLL, G , , Beschrijving van een nieuwen Scaphandcr, ver-
beterd in 1819 door A. Scheerboom tc Amsterdam, (llaarl. 
1820.) 8^ Met afb. —.30 

41 2 Antwoord aan J. G. van Nes, wegens de Memorie 
van het Kollegie van den Jjckdijk Boven-danis. Amst. 1829. 

(2.90) 1.40 
41 3 Over diepe putten of kunstbronnen, Artesiaan-

schc genaamd. (Amst. 1832.) 8®. —.50 
41 4 en 11. VAN REES, Over waarnemingen der getijen 

langs dc Nederlandsche kusten. (Amst. 1837.) 4°. Met 
tab. —.70 

415 MONTGOLEIER, J . , De Tutilitd du belier hydrauliquc. Paris. 
1805. 8^ Av. Üg, —.50 

416 MORGENSTER, L . , Memorie aan dc Staten van Holland, 
inhoud, zeker middel, zich als van zelf uit zee aanbie-
dende, tot prescrvatie van het paalwerk, enz. tegen den 
grasserenden zeeworm (c. 1670?) 4°. 1,— 

417 MORTEL, J . B . I I . VAN DE, Overzigt van den gebrekk. 
staat der waterlossing van de Maaspolders en de omstr, 
van 's llertogenbosch. 's llcrt. 1848. 8°. Met kaart. —.60 

418 MOURIK, R . VAN;, de Oorsprong van Zuidhollandt, met dc 
vcrand. door stormwinden en hooge watervloeden in 1421 
enz. veroorzaakt. Rott. 1775. 8% Zeldz. •—.90 

41 9 Beschrijving dcr gedaante vau Peilpaalcn, ter 
ontdekk. vau do vcrlandinge en vcrlammingc onzer bene-
den rivieren en stroomen. llott. 1776. 8". Met pl. en 
tafel. —.80 

420 MULDER, G . J . , Verhand, over dc wateren cn lucht der 
stad Amsterdam. Amst. 1827. 8°. f2.40) 1,60 

42 1 Eerste cn tweede llaarlcmmermcer-brief aan den 
Heer J. van Geuns. Rott. 1839. 8°. —.40 

422 NAMEN van de Landen en Polders, die door de hoge wa-
tervloot onder gevloeyt zijn, in llollandt, Zeclandt, Bra-
bant, ende Ylaendcrcn, den 26 Jan, 1682. 1 bl. fol.—.60 

423 NEBBENS, B . , B . KENOU en C .DE KANTER , Ilcdenen der mcc-
nigvuldige vallen of grondbraken in de zee-dijken, voornam, 
die der Prov, Zeeland. (Midd. 1773.) 8«. Met krt. 1 . — 

4.24 NIEUWE-DIEP. — Verzameling van gedrukte en geschre-
ven stukken: rapporten, bestekken, projecten, enz. betr. 
het bouwcji van een HAVEN aldaar; mecrcndeels van 1784 
•—92. Met getcekende afbeeld., mcmorieu van peilingen 
cuz. cu ecu Extract van al het vcrhaudclde daarover, in 
MS, (van Esdré 40 st, fol. 15.— 
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•I'Sr) NIEROI', J., Voi'liand. over do Zoc-strandcn cn over dc 
Zindorzec. (llaarl. [772) 8<». Met 2 pi. 1,20 

\2G NnoD-MODEL van do ingezetenen der gem. Neerboscli te-
gen een vonnis van de Arr. regtb. te Niimei^cn. Aid. 
18 I h ° _ 3Q 

427 NOORDEII-KWARTJEU. — IMissivo on advis over den door-
braak in liot wostonde van Vlieland. 175G. 2 stn. Mot 
hï't* — Rapport over dc voorsioningc van het doorgc-
schnnrde eiland Wostvlieland. 1757. Met krt. — Mis-
sive over de gcvaarl. situatie van Wieringen. 1757. — 
Stukl ccn over den toestand dor zoeweeringen aan do Hel-
der, Toxol cn Terschelling, 1755-—5G. 3 stn. — Qualifica-
tic over 's lands zeewer. aan don Helder. 1781. — Advis 
van Gecommitt. Raden over dc reparatie dor zeewor. te 
Petten. 1757. — Ra])port en Resolutie over de West-
vriessche Dijkagio. 1757. 2 stn. — Over reparatie der dij-
ken op Markena757, 79. 2 stn. To zamen 14 stn. fol. 4.25 

428 KOORDLANDT, D . GZ., Kort verhaal van .do ongemacken 
die het Noordcr-Iandt overgekomen zijn^ door oen tweede 
water-vloodt, tuss. 4 cn 5 Nov. 1G75', Hoorn. KS. JZ. Kor-
tingli. 1G77. kl. S\ Zeer zeldzaam. 1.50 

429 KOTJCE sur Ie Canal dc la Vesle, dc Rcims a TAisnc, et 
sur la canalisat. de TAisnc ct do la Mouse, avec ([uehpies 
observ. sur los chemins dc fer. Paris. 1821. 4°. Avec 
carte. 7̂0 

430 NOZEMAN, C., over do schriften cn het daaraan ontbre-
kende, betr. dc natuurl. historie van ons vaderland, (llaarl. 
17G9.) 8". 1.25 

ONEIDES, II., zie: Veengraverijen. 
431 OxTu'Eiir tot verbet, cn beveil.'vau do rivier-dijken onzes 

lands. 175G. 8^ _ .30 
132 ONTWERP (Het) van droogmaking van hot Haarlemmer-

meer beknopt nuuir volledig voor2:cdra":en. Leid. 1821, 
^ . —.50 

JO OORTOIJSEN, A. F., Beschrijv. cn Afbeeld, van een tui-
mclscliei)machine dienstig voor allorh. watermolens. Hoorn. 
1780. 8". Mei afbeeld. —.70 

434 OPDA:\T, FEP.U. VAN. — Rapport cn resolutie om aan F. 
van Opdam c. s. te doen extradeeren liet hun toegezegde 
seclusif Octroij op het maakon van een bij haar geinvent. 
nieuwe Vijzel- of Toimemoolen. 175G. fol. —.00 

435 Dcdnctio van Rurgom. van Leijden aan Dijkgr. 
en Hoogheenu-. van Rhijiilaud betr. liet gebruijk van sec-
kei'c (door Fcrd. Opdam) nieuw geinventeerdc vijsclmo-
Icns in de geprojecteerde droogmaking dor Noordplasscn, 
(]Met dc Adviezen van Lulofs au and.) 1760. fol. 1.40 

436 OTTEMA, J . G . , Redev. ov. het ontstaan der. Zuiderzee. 
Workum. 1815. Met kaart, —.40 

437 OUTEUEN, G . P . VAN, l)c Rcgtsiuagt van het Hooghecm-
raadschai) van Rhijniand verdedigd. Lcijd. LB35. 8°. —.50 

VAN FREOERIK MUEI.ER TE A .AISTERD A:\R. 
1 fJl 

438 OVERAVAARD. — Rcqucstc en jMemorie adstructicf voor 
Dijkgraaf on lloogdijkheemr. van don Lantlc van Arckol, 
tot interdictie van dc geprojeet. schutsluis te Kodorhai--
dinxveld. 1754. — Berigt van den Erf- Watorgraaf en 
AVatcr- Heomr. van den Overwaard op dat Re(piest. 1755. 
2 sin. fol. 1.25 

439 PAAL"\voRiAiEN. — Dc Viugcr Gods of Holland en Zeeland 
in grooten noot, wegens dc voor dosen ongehoorde worm-
plage in hot paalwerk van do dykagien. 1732. 4". 1.25 

4.40 De groote godsdienstplcgtiglieid of het gebed in do 
Portugecse Joodse »Synagogue, den 10 Nov. 1732, we-
gens dc wormen in dc wateren der zee. Grav, G. van 
Zanten. 4". —.90 

440^ Hot gebod van dc Hoogduitsche Joodschc natie der 
stad Amsterdam wegens de bezoekingc dos Heeren door 
de knagende paal-wormcn, den 10 Nov. 1732. Amst. W . 
V. E^rnont, 4°. .Si) 

411 PAAUAV, S . VAN DER, Verhaal van dc middelen tot ver-
verscliing van hot water in de grachten van Leijdon gedur. 
250 jaren. Loijd. 1828. 8". Met krt. —.90 

442 PAEST, B. G . A., Diss, dc hydrarchia Bijlevcld. Traj. 
1836. 8", Met 2 Icrten en 54 Bijlagen. 1,30 

443 PAGNIET, C. L . DE, DC droevige gevolgen van liet steeds 
toenemende vermogen van het Pandersche Canaab uyt 
langduur. ondervind, aangetoond en de middelen tot re-
dres opgeg. Gravenh. 1771. 8". —.80 

Over het Pannerdschc Kanaal, zie: Beijevinck 
(Fred). 

414 PALUDANÜS, R . , Oudheid- cn natuurkund. verhandelingen, 
meestal betrekl. tot West Vriesland. Leijden. 1776. 8". 
Met krt, ^ 1.70 

445 PANNERDSCUE-IVANAAL. — Missive van Commissar, tot de 
saakeu van hot Pandersche Canaal en Spijksche dijken, 
met het Project van den Heer van Barnevdt ter voorkoo-
ming van inundation, en dc aamncrkingen van Prof. Lu-
lofs en den hindtm. Bolstra op hets. project. 1754. lol. 
j\let 4 kaarten, waarbij een zeer groote van het project 
van Barncvelt. 2.50 

44ü Dezelfde Missive, mot andere INlissivcn, Advizen 
enz, over hetzelidc onderwerp. 1755—63. 16 stn. fol. Be-
langrijke verzameling. 5.— 

447 Rapport van don Commissaris aan hot Pannerd-
schc Caiuuit en Gecommitt. Raaden met 23 Bijhuigon, 
raakende hunne verrigtingen omtr. het redres van do 
staat der Boove-Rivieren. 1773. fol. 1.80 

448 PEKELUAPTING, CoJiN., Diss. mcd. de cfiluviis paludosis. 
Amstelaed. 1837. 8". ^̂  ^̂  ^ —.60 

449 PELKWIJK. J . TER, Beschrijving van Overijssels Watersnood 
iu î 'ebr. 1825. Zwolle. 1826. 8«. Met 2 groote kaarten, 
h. fr. bd. (15 ,—) 1.40 

450 PENNINK, J . J., Verhand, over den grond om de ziekte 
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in Groningen 

151 

452 

453 

454 

455 

45G 

457 

458 

on Vriesland in Julij 182G aan do over-
stroomingen van Febr. 1825 toe te schrijven. (Ilaarl. 1830) 

1.30 
PERK, A., Oorsprong eu aard der gcbruiksrcgten op do 
heiden in Gooiland, cn wie zijn dc gcrc^cti^irdenArnli. 
1842. 4^ 2.-

G. M.^ Pissert. chym. de aquis Leidensibus. Lei-

dac. 1849. 8% -^.90 
PEY^IA^ AV. VAN, A^erhand. over dc beste wijze van aan-
leggen van zeedijken en de liervorming derz., bijz. luet 
betr, tot Vriesland. Fran. 1827. 8% Met krt. (l.SO^ —.90 

— Verslag over de aansluitins; van 
(l.SO) 

Ameland aan 

459 

4G0 

4G1 

4G2 

den Vrieschen wal en de opslijking van het Wad, Uitgeg, 
door B. rost1m7mis en //. B. Klactsesz. Leeuw. 1850. 8°. 
Met kaart en teeken. (L50) 1.— 
PNILOXENUS Verhand, over een nieuw uitgevonden 
schoepmolen. Amst. 177G. 8^ Met 5 uitsl, pl. —.70 
PIERLINCK, J.^ Ovor do boste weg om op de kortste wijs 
een dijkbreuk te stoppen, (llaarl. 1760) Mot krt. —.50 
PLAN tot droogmaking van de Legmeer-plassen door mid-
del van stoomgemaal volgens het stelsel van den Heer 
Fijnje van Salverda. Uithoorn. 1852. S"* Met een groote 
kaart. —,60 
PLAUTE , J. Jz.^ Ommeloopcr van don polder vau O. Vrou-
we benoorden Aardenburgli, gcseijt den Isabellen-polder, 
bovest. ten Jaro 1640, Ende als dan gemeeton cn iu ca-
vels gestolt bij Abr, Collaart ende Jan Ellioul. En als nu 
yan nieus gecarteort (1693). Copio iu 1L8. door Ilend. 
Brouiver //Landmcotor 's Lands van den vrijen." 1733. 
fol. met vele Jraai geteek. en gokl. kaarten en register. 
Onuitgegeven» 3,oO 
POLDERS IN HOLLAND, — Verzameling van Octrooijen, 
Contracten van Bedijking cn Uitwatering; van Pransac-
tion, jMomorion en andere stukken, botrekk. Polders iu 
llolland. (c. 1730—1798.) 2 bundels, fol. Meoroudoels iu 
HS. 42.— 

Hierin over dc droogmaking' der Polders onder Dleiswijk en Ilil-
legersberg-, van de Kieinvkoopselie e2i ZevenJioovenselie plassen 
van dc iJovenkorker polder hij Amstelveen, van ])ol(lers in 
Strijen en Cronistrijen; jndders Nieuw Jionaventnrn, Moochoek 
cn Trekdain; })oUlers van het Pand van Kssclie, van Moer-
kerken enz. 

POOL, G. J., de Droogmaking dor Haarlemmei'-meer voor 
dc gezondheid der nabur. bewoners niet schadelijk. Amst. 
18E38. 8°. ^ (1.20) — . 5 0 

— Voorloop, toelichting van hot voorg. werkje naar 
van eene recejisie door J. van Geuns. Amsi. 1838. 

-.25 (-.40) 
aanl. 

PONTANUS, J . 1., Discc])tationes chorographicac de Rheni 
divortiis atq. ostiis eorunnjue accolis ])Oi)ulis. Ace, C. 
IJaemrodii Ualaviae descriplio. Amstelr, 1614.— Fjusdein 
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Disceptationcs choroi^raphieao adv, P. Cluvcrium. Ibid. 
1G17. 1 vol. S\ Zeldzaam. ^ 1.70 

463 PROSPECTUS eener maatschappij tot bedijking en droogma-
king van de Monnik- en Noord-Moron bij Monnikkondam. 
1848. 8°. Mot kaartje. —.80 

464 PUBLICATIE der Staten van Holland togen hot plunderen 
en rooven uit de huizen, bij den tegenw. inbraak nedor-
gostort. 26 Fob. 1726, 's Grav., Scheltus. plano. —.50 

465 PuRMER. — Octroy van de Purmer, mitsg, d'Approbatio 
dor Staten van Hollandt^ over hot gemeen Accoort aang. 
dc kavelingen der Gronden. Mot dc kavol-condition, kavel-
register ende kaerte. Amst. 1722. — Accoort ofte Con-
ventie bij do Purmer aangegaan met die van de uytwat. 
sluyson in Kennemerland oude W,-Vriesland, weg, het over-
nemen van dc Edammer Haven, enz. Edam, 1702. —.90 

466 P u Y DE MONTBRUN, S . DU, die Vorbossorung dor Rhein-
SchiiFfahrt und dor Schilf barkeit des llhoinos, durch Schlies-
sung der Mündung dos alten Khcincs bei Lobith, Elberf. 
1S51. S\ Mit Karte. 1.70 

467 IIAPI'ORT van Commiss. wegens hot inspoctoron van de 
docken of legplaetson voor des Lauts Oorloghschopon. 
d, 2. Apr. 1688. fol. (Uit dc Jlesolutie-hoeken.) —.70 

4Ö8 van de Gecommitt. llooghoemr. en Hoofd'ingcl. 
van Khijnlaud (over liijulands fiuanciestaat) in d. 18 Nov. 
1795. 8°. _ ^ —.70 

469 van de Alg. Commissie tot regeling van don onder-
stand voor do noodlijdenden door den watersnood van 1809. 
Amst. 181 L 8°. —.80 

470 — 

471 

uitgebr. door de Commissie tot onderzoek dor bosto 
Kivioratleidingen. 's Hage 1827. 4°. — Met Atlas van 
kaarten in zeer sr. fol. (45.—) 25.— 

472 

473 

van de Alg. Commissie tot uitdeeling van don onder-
stand aan de noodlijdenden door de overstroom, van 1820. 
^sGrav. 1831. 8% ^ ^ —.80 

van de Commissie tot inpold. van de Lauwerzee eu 
een gedeelte van don Dollard. 1849. 8°. Mot kaartje. —.40 

(Gemeenschappelijk) en voorstel dor Commissie uit 
de Staten der prov. Friesland en Groningen, in zake de 
gedeelt. inpoldering der Lauwerzee. Met Bijlagen. Gron 
1854. 8°, ^ l . _ 

— over hot Pannerdsche kanaal, zie Pann, kanaal. 
474 RAPPORTEN van het Kollogie van don Lekdijk Bovendams 

aan Gedop. Staten van Utrecht betr. eene wijziging van 
het regiem, op het beheer. Utr. 1851. 8®. —.40 

475 RECHTEREN, J . 11. VAN, Verhand, ovor den staat van den 
Rijn, de Waal, do Maas en don IJssel cn de langs deze 
gelogen polders, bonov. middelen tot verbetering dorz. 
Nijm. 1830. 4°. Met groote kaart. (4.80) 2.25 

476 IIEDELIJKUEID, C., Zwarigheden cn bedenkingen tegen ljut 
ontwerp vau doorgravinge omtr. het dorj) Katwijk-Buiten 

5 

\ 
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tot in (Ic Noorcl-zeo, voorgesteld als middel ter ontlas-
tingo dor overtoll. wateren van liet IlacrL Meer. Amst. 
1772. S\ 

477 l^EDELLIKUEIR), C., Protest of Ontwerp om dc stank of bc-
smott. reuk der w^ateren in de gragtcn van 's Gravenhage 
dos zomers voor te komen. IVFet beantwoord, van eeni<ïe 

478 
tegenbcdenkingen. Grav. 1773. 2 stn. 8^ 1.20 

Eesolutie van de St. v. Holland tot het verlee-
ncn van octroy op eon door hem geinvent. w^erktuig tot 
het uitdiepen van rivieren, gragtcn, enz. Mot Considéra-
tion daarover. 1773. fol. ' —.50 

llesol. van de St. v. Holland tot remboursement 
dor kosten cn voldoening der praemie aan C. llodelijkheid 
voor zijne geinvent. nieuwe schuifsluiscn. Met llapport 
daarover 1773. fol. —.80 

— La nouvelle Ecluse Î\ coulisses, inventée par Ini, 
représentée et décrite, la Haye ct Amst. 1774. gr. fol. 
Avec G planches. 1 40 

4SI De ])ieuw uitgevonden Sluis met in- en uitschui-
vende deuren. (Aid. 1774.) gr. foi. Met ô pl. 1.40 

4.81* Hetzelfde, zondor do 2}laten. —,70 
462 De nicuw uitgevonden Diepmachinc afgebeeld on 

boschrcvon. 's Grav, en Amst. 1774. 2;r. fol. Met 3 uitsl. 

179 

480 

483 

484 

485 

480 

487 

488 

489 

platen. ^ 1.10 
Middel dienende tot verzekering der sluizen te-

gens zwaren stormen en hogen Avatervlooden: bestaande in 
een sluis-sluitbak. 's Grav. 1776. 8^ Met 3 uitsl. j^latcn. 
Schrijf pap, ^ ^ l._ 
—:—" — Eivicrkund. Aanmerkingen op de IHvierkimdicjc 
W aarneemingen van M. van Barnovelt. 's Grav. 1773. 8^ 

(Vorg. Barneveit), —.00 
De aloude Metzolwerken vergeleken tegen de he-

dendaagsche door C. J. KraijonhofF, beoordeeld cn wedor-
logd. 's Grav. 1775. 8°. —.70 

Dc Bcoordoeling on Wederlegging van hot werkje 
van C. J. KraijonhofF verdoedigd. 's Grav, 1776. —.70 

Verhand, over dc verbetering der rivieren. (Haarl. 
1779.) 8^ Met 3 krten. —.80 

Aanmerk, over do manier der baardplanken in 
dc sluizen. Haarl. 1777. 8". Met plaat. —.50 

Verhand, over het sluiten en verzekeren der sluis-
deuren in gev. van watervloeden, Haarl. 1779. 8°. Met 
plaat. —,40 

490 KEDEVOERING gcdaau (door?) in het Genootschap Concordia 
et libertate, d. 24 febr. 1778, over dc oorzaken der liooge 
vloeden bij stormweder in dc Zuijderzee cn het IJc, en 
de middelen om dez. tc voorkomen. In HS. fol. 1.50 

491 EEGLEMENT ter vervceninge on bcdijkiuge van 2900 Ehijnl. 
morgen vccnland, in hot Ambacht van E>crkoude in den 
KrinipenerAVaard. 1797. 8^ —.40 
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492 IIEGLEMENT voor de Polders in dc Prov. Gelderland. 1821, 
fol, - .70 

493 

494 

495 

496 

497 

op het beheer der llivierpolders in Gelderland. 1828, 
Mot de verand. van 1830, 2 stn. 8^ —40 

llotz. gewijzigd in 1837. Arnh. 1837. 8^ —.50 
lletz. Nijm, i837. 8\ h. f. b. ^ —.50 
Overzi2;t van het verhand, in de Prov, vStaten over 

dat reglomonl:. Nijm. 1837. 8^ —.50 
Hetz. gewijzigd in 1846. Nijmeg. of Arnhem. 1846. 

8^ . ( E~ ) —.60 

498 KEGT, .1. W., Geschied- en aardrijksk. beschrijv. van den 
Zwijndrechtschen waard, den Kieder-waiard cn het Land 
van Putten over de Maas. Zwijndr. 1848.8". Met kadastr. 
kaart door J , A, Margadant, 7.— 

499 REINHOLD, D . , Nachricht von grossen und merkw, Wasser-
bauten, an den Ilaupt-Stromen im Königr, der Nieder-
lande. 13rcmen. 1832. 4°. —.70 

500 UEIS naar Heusden of een kort doch waarachtig verhaal 
van .... de laatste doorbraak en overstroomingc in 't laut 
van Heusden. liott. 1741. 4". —.80 

501 Hotz. Tweede druk, met een Aanhangzcl van Drie-
ven, enz. 1»20 

502 l l E M A a a u E S (Korte) over het tcgenw. gestel van den Zee-
dijk der vier Noorder-Coggen bewesten Medcmblik. Hoorn, 
1737. — Ecmarques op dc Korte Remarques. — Ontwerp 
om dien dijk to herstellen. (Alle door 1\ Straat? of F. 
van^der Bcurc?) 1 st. 8«. —.90 

503 IvEauESTE van Schouten en Geregten van don Alblassor-
waard, Crimpenerwaard, en het Land van Viancn, tot in-
trekking der permissie van uitvoer van Hoepen on Hoep-
hout. 1773. fol. —.90 

504 l l E a u E S T E N (Verzameling van) van Besturen on Eigenaars 
van overstroomde polders aan do Staten van Holland om 
remissie of vrijdom van vorpondingou, alle van omstreeks 
1754—59. Mot Bijlagen. 77 stn. in perk. omsl. fol. 7.50 
Hierbij van: 

Aardswout. llauwcrt. 
Amcydc cii Tienhoveii. llcukelom. 
Arkei (Land v.) 
Aspcren. 
Asscndclft. 
Bergen. 
Broek. 
Buiksloot. 
Calaiitüoog. 
Crommcnie. 
Kdam. 
Kgmond a. Zee» 
Enk huizen. 
Esselijkerwoudc enz. 
Graftdijk. 
Grocdt. 

Schaalsmcer. 
ïSchelUnj^woudc. 

lieusden. Schenner, 
lleykoop. Hchoorl. 
Ui l (den). Sloterdijk. 
i^exmond en Lakerveld Spijk. 
Made (de). 
Marken. 
Medcmblil^. 
jSicuwerkerk. 
Noordeinder-nieer. 
Oostcrlcok. 
Ivetten. 
Ransdorp. 
Roxcnisse. 
Rijp. 

Starmeer. 
8tommeer. 
Stolwijk. 
Stonipu'ijk. 
Velsen. 
V i anen. 
Wadweijde. 
Zuyderwoudc 

enz. 
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DOO R E S O L U T I E N EN MEIMORIEN (Verzamcliug van), over 
dc Nederlandsche Rivieren, Zceweeringen, Dijken en 
Nieuwe Inventien van cle jaren 1592—1793, gedrukt eu 
geschreven. Met uitvoerige geschreven Registers voor ieder 
deel. Zeer belangrijke verzameling, vooral voor de jaren 
1 7 7 0 — ; die als Jiet ware een vervolg uitmaken op de verza-
meling 1700 — 1768 over de Eivieren (zie Rivieren;. De 
voornaamste stukken hierin vervat zijn de volgende : 
l . 1502—1770. — Consider, ov. het toediimmcn van den Ouden 

W ie l cn and. kiilen, door het sterfhuys van Pr. Wi l lem I over-
geg. in ]\lei 1592. Met latere copij. — Memorie over -de zanden 
cn oiKlicptcn in dc Dintel. S. a. — Rapport van 's Gravesande, 
WUtichius en Cruqiiius ov. de Merwede (1730). Advis van 
Criifjuius ov. den Hoek v. Hol land (17.31). Verbaal van dc gcd. 
Inspectie van Goeroe, door 's Gravesande (1734;. — Kequestcii 
van de Kalkbranders enz. (17r)4;. — Ov. het bedijken van dc 
Swanlaschc i)older (1752). — Prot'. Lidofs gecommitt. tot Inspec-
tenr-gencr. van de Uivicren in Hol land (1754). — Project van 
JJarnevetd, ter voork. van inundaties, met dc aanmerk, van Lu-
lofs en Bolstra (1754) (jeschr,, met getcck. kaarten. — Bestek tot 
het maken van een zeesluis tc Sluis (1755) (jesclir. — Advis van 
Lulofs e. a. over de verlenging der haven van Middolharnis 
(1758) M . 2 krten. — Deductie van de jNlag. van Ley den, tot 
droogm. dcr K oordpiassen [d. I^ulofs] (1700j. — Advis omtr. 
den toestand der Keudragtsi)older enz. (1767); enz. 28 stn. — 

I I . 1770—74. Memorie over de droogmaaking van IMeisvvijk (1770). 
Jackson, ISouvcl art d'endurcir et dc conserver Ic bois (1771).— 
Advis van van de Wijnpersse, ov. de middelen, tegen de woede 
van het llaarlemmer-mcer (1771) zond. de kaarten. — Over de 
nieuw geinvent. schutsluizen eu uitdicpings-machine van C\ Ue-
delijkheid (1773). — Ov. dc verbet, van den waterstaat der Vi j f 
Heeren Landen (1773). — Ov. liet project van van dcr Geer en 
Zillesen, tot voorkom, van l.lsdammen (1774). — Met andere 
stukken over het Pannerdsche kanaal, het llaarlemmcr-mcer, 
's lands zeewcr. aan den Helder, den Haserswoudschen polder 
enz. 34 stn. — 

J I I . 1775—80. Over dc droogmaking van de Nieuwkoopsche poel 
(1775—78;. — Herstel der dijken te Edam (1771'). — Kapport 
van P, Siee?istra, ov. de Drechterlandsche cn vier Noorder Cog-
gcn zeedijken (1776). — Kesol. Octroij aan J, v, d, Werketi op 
een heyuiaehine met paarden (1776). — Kapport ov. de dijkagie 
aan 't eyl. AVieringen (1777) cjaschr. — Kapp. der examin. van 
de vuurniaeliiiie van ./. D, Ihujchelbos van Liender{\11^). — Con-
sider. van C. JJninimjs over do verbet, van de Merwede (I77S). 

(jeschr. — JiJeqiiest tot bedijking van de Oosr.erwaard op AVierin-
gen (1778). — Over het project van L, JJrandligt, tot verbet, der 
zeegaten van Texel (1778). ~ Met vele stukken over de Haar-
lenimer-jucer, de zeeweringen aan den Helder, enz. 47 stn. — 

IV'« l ^ f l—S7 . Octroy aan J, van de Werken op een waterniacliine 
(1782). .— Kaj'port ov. het maken van een Haven voor 's Lands 
oorlogsch. in het Nieuwe dicj) (17S5). — Ov. de verbet, van de 
haven van 1 Icllcvoeisluys en 't Gocrccsclic zeegat (1787).— Ad-
vis over de verhoging van den {Schoorlschen dijk ( n s7 ) Kap-
port omtr. de insi)cctie van de zeegaten (1787). Met afbeeld. — 
Voorts stukken over de Haarlemmer-meer, de zeewcr. aan dcu 
Helder en Wieringen, enz. 42 stn. — 

V . 1788—90. Kapport der Inspectie van Schokland, door C. üruninijs 
(1788). — Kapport over het nieuwe diepinacliine van Aonin^s-
ben/cr (1789). — Kaj)p. over de vuur- of stoommachine van L, 
IJojendiJk (1789). — Octroy aau I I . S. Conway en J , Ten Calc 
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op een oven tot het uitbranden van kolen (1790). — Advis over 
de dijkagie van Texel (1790). —Stukken over de Haarlemmer-
meer, de werken aan den Nienwkoopschen poel, de verbetering 
van de L int en Krab, de dijkagie vau Wieringen, de haven in 
het Nieuwe diep enz. 39 stn. — 

V I . 1790—92. Verbaal over de snelheeden der Boven Rivieren, door 
J . Engelman cn F. \V, Conrad (1790) geschr, — Cons idera t ien 
van C, Brünings over dc rivierwerken (1791). — Advis (van 
L, den • Berger, e.a.) over dc waterstaat van Noord Hol land. 
(1792). — Voorts stukken over de zeeweringen aan den Helder, 
die van dc llondsboseh cn Petten, over Dclflands zeeoevers, over 
het herstel van zeewerken op Urk en Eniraeloort, over de dijkagie 
van den Krimpencrwaard enz. 36 stn. 

V I I . 1703. R appo r t e n v an J , Engelman, K. Goudriaan en F. W, Cofi-

rad, over de beschad, rivierdijken in Holland eu Gelderland. — 
Stukken over de zeewering, van Texel, AVieringen, Marken, het 
llondsboseh, over de Haarlemmer-meer enz. 17 stn. 
Te zamen hij de 250 stukken, in 7 bdn, fol. (Aan sommige 

ontbreken de daarbij behoor, kaarten, die men echter 
hierachter in de verzaineling van kaarten vindt,) — Deze 
verzameling is afkomstig van den bekenden P. Steen-
stra. 52.50 

506 RES0LUTIE-B0P:KEN (Extracten uit dc) van dc Staten 
van Holland van 1729—93, alle betrekking hebbende op 
dijkwerken, waterstaat cin .̂ fol. Hierin onder and.: 
1760—61. Ove r de machine hydrauHcque, d o o r Leop. Genneté uitge-

vonden, met 2 uitslaande platen. 
1768. Ove r dc vuu rmach i ne van J . JJ* Iluychelbos van Liender, me t 

2 uitsl. platen. 
1782. Over een watermachine, door ,T, van dc Werken uitgevonden. 
1785. Over een bagger- cn dicpmachine uitgevond. door V. Ko-

ningsbcrgen, 
1789. Over de vuur- en stoommachine van L. Hogendijk, 
1791. Over een vijzel of sclindermolcn in dc plaats van de gewone 

watermolens uitgev. door C. Jl, ^toLting, 5.25 

507 REUTUER, A . C., Vergelijking der stooinbemaling van het 
iJaarlemmerineer niet eene door middel van windmolens, 
gevolgd door twee verhand, over de inrigting en het ge-
bruik van windmolens, 's ILage. 1851. 8°. Met 5 pl. 4.— 

^^RINSONIDES, P . zie: Veengraverijen, 
Ö08 R I V I E R E N . — Rapporten, Adviezen, Missiven enz. aan 

cn Resolution van de Staten-Generaal over den toestand 
der Nederl. hoofdrivieren, dijkwerken enz. en daarin aan 
te brengen en aangebragte verbeteringen. 1700—1768. 
d dln. fol. hr. bd. Behelzende 263 stukken niet 45 uitsl. 
kaarten cn geschreven lijsten. 47.50 

Deze hoogst belangrijke verzameling van Stukken over de 
Iiivier en, 2iit de Mesolutien van de Staten Generaal^ is 
icaarschijnlijk over die jaren geheel volledig ; de voornaamste 
onderiverpen daarin behandeld zijn de volgende: 

I . Over de doorsnijdinge vau den Dijck bij Panderen (1705—6); over 
den Lecken-Dijck (1726); — Kapport van Nie. Crwjuius overeen 
gener. Waterpassing, met and. stukkeu hierover (1726); — Kap-
po r t v an 's Gravesande^ Wittichius en Cruquius over de M e r w e d e , 

met vele and. Adviezen, Ka])])orteii enz. daarover (1728—38). 
Älet krt.; — Over de herstelling van de Zeedijken bij Muyden 
(1735); — Kcquestcu tot herst. dcr Lekdijken (1742—13);— Ver-
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baal van Commiss. der St-Gen., over dcu inbraak in den Spijk-
sclien Dijk. Met 2 kvtcn., cn vele andere stukken over den Spijk-
sciien Dijk en het Pandersclie Kanaal (1744—47). — Stukken over 
den toestant en de vcrbcctering vau dc Lek (1747^49^. 

I I , Vervolg der Stukken over het Pannerdsclie kanaal cn Spijksclic 
dijken, Millin^schc Kanaal , llcvwcnschc werken, J^ijlandsclic 
Ossenwaartsclie dam enz., voornam, rapporten van M. Bolstra, 
.7. Lulofs en anderen, met dc llesolutien daarop (1750—56); -— 
Rapporten van C. Velsen en and. over een ins])ectie op de Mer-
-wedc, O. cn. N . Maas (1750); — Stukken betr. de voorkoming 
van im iuda t i eu v an dc Lecq (1750 cn vv.) enz . Dit deel hevai 11 
uitsl* kaarten. 

I I I , Vervolg der Stukken over het Pandcrschc Kanaal cn Spijksche 
dijken, Bijlandsclic waard, llcrwcnsche Schaar enz. (1757—63); 

*over dc Verlenging der haaven vau Middelharnis (1758); voorsic-
ning ten opsigte van dc doorbraak in den Crinipenerwaard (1760); 
verbcterinj^c van den I.Tssel (1761); verbeter, van de Lekdijken, 
Pief- en Lingedijkcn (1761 cn vv.) enz.; - dc rapporten hierover 
mecrendeels van Joh. Lulofs, M. Bolstra, J . Sandifort, J . J^eye-
rinck enz . Met 12 uitst. kaarten. (De gedrukte stukken in dit deel 
met AISS. veranderingen en met velej/cschrevcn stukken vermeei'derd.) 

JVa . Vervolg 

drecht (1764); — over dc beraaming van niaatr. teegens dc over-
stroom. van de ^yaal, Nederrhijn cn IJssel (1768), enz. Met 11 
uitsl. kaarten, waarbij dc groote K A A R T V A N D E L E K , I N 7 B L A D E N . 

b. injvocgsel van Stukken van 1688—1768. Hierbij: Jl. van JJnden, 
Kader Kxplicatic over de ctVecteii vau dc doorsnijdin^!;h over 't 
Spijck. 1695. Met geteek. figuren. — G, Passavant en JJ. van IJn-
den.. Missive over dc verdieping van den Nederrhijn en IJssel. 
1699, Met 6 uitsl. kaarten. Allerbelangrijkst.— Rapport en verbaal 
over den inbraak van den Spijksebcn Dijk. 1744. Met 2 krten. 

.501) ROCUUSSEN, J . , Iets over dc uitwatcrende sluizen (Rott. 
1803.) 4". —.00 

5t0 lletz. met twee geteek. platen. —,00 
511 llOELOrs, JELLIS, Verhand, over de oorzaken der toene-

mende opslibbing van het IJ, en de middelen tot wegne-
ming en herstel daarvan, Amst. 1809. 8°. Met afbeeld. 

(1.80) —.80 
512 IIOOOENRIJS, J., Verhand, over het ten uitvoer brengen 

van ceuig middel om uit dc buitcnstad van Rotterdam 
het water te koeren enz. (Rott. 1777) 4°. Met plaat, (Verg. 
Horsman). ^ —.50 

513 ROSENBURGII. — Project van ccn vaart door het eylandt 
Kosonburgh to graaven 1724. fol. Met afbeeld. (Uit dc 
llcsolutie-boeken). —.60 

514 ROUSSET, Aanmerk, over don oorsprong, gostelthoit en 
aard der zee-wormen. Leijd. 1733. 8". Met afbeeld. —.40 

515 RUTGERS VAN ROZENBURG Jr., D., Diss, de conditione et 
juribus agrornm e quibus fodiuntur cespites bituminosi 
in patria nostra. Amst. 1840. 8°. —.80 

516 RI.JCKELSMA, V., Landtwinninge ofte loli' van de Biemster. 
\s Grav, A. Meuris 1C21. 4". Onafg. Zeer zeldz. 2.50 

,~)17 RUCKEVORSEL, F. G. J. v.̂  Bijdr. over de gebrekk. wa-
terlozing en hel ontsv. kimaal van uitwat. der Bovcn-
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Maaspolders en van do landen in do omstr, van 's llerto-
gcnbosch. 's Hert. 1848. 8'. —.50 

518 SAMENSPRAAK (Een) tusschen twee porzoonen, reizende 
van Niouwoudam te voet mi Durgerdam enz. over de toe-
stand van het IJo. Amst. (c. 1780) —.60 

519 S(ANDRA), YJ^lias), Üntwer)) cn Beschryvingc om het soet 
water uyt de riv. do Vogt op drioderloy wijze te brengen 
binnen dc stad Amsterdam en vervolgens door de goheolo 
stad, om yder Imys met soet eu vars water to voorsien, 
mitsg, fonteynon 'te maaken, enz. Amst. 1684. 4°. Mot 
kaartjes. 'Uiterst zeldzaam. 4.50 

520 lictz.- werkje. Herdrukt tor goloogenh. dor on-
derneem. om deze stad ,̂ door ingravingo, op 't Amstol-
kerkveld te verzekeren van welwater. Amst. 1740. 4''. M. 
krt. Zeldzaam. 2,75 

52 1 Ontwerpen om dc stad Amsterdam van zoet wa-
ter te voorzien, in de XVlIde eeuw voorgesteld. 3« druk 
omo'cvverkt mot een voorberigt van W- J^ C. van Hasselt 
Am°t. 1841. 8°. Mot kaart. (1.50) 1.10 

522 SARTORIS, Observations sur Tccrit intit. Essai sur les pro-
duits présim. dit Canal de Dieppe a VOise. Paris 1825. 4°. pi 

Avec carte (Conf. Notice) -.40 
523 SAUER KSZIG^ G . , De accessione Iluviali casus practicus. 

Jenae. 1689. 4°. —.70 
524 ScAPUANDER (Dc). — D c zee tot land gemaakt of alle 

landing zeker gestold, bovatt. een onfeilbaar middel om 
drenkeiingou to redden on geheele armoën door dc zee 
heen, togen een vijandelijk land aan tc voeren. Amst. 
1805. 8^ Mot 4 pl. —.70 

525 SCIIENCKEL, 11., AVaorachtigh Vcrhael van de watervloedt 
van don 13 Nov. 1686 ovor de Prov. van Stadt en Lande 
uytgovoort. Gron. 1687. 1.20 

^ScuENK, J., Sluizonboek, zie van der Horst; Molenboek, 
zie van 

526 ScuiFFER, C., Memorie betr. hot ontw. kanaal vaii uitwa-
tering dor Boven-Maaspoldor eu dc landen in de omstr. 
van 's llertogenbosch. 's Grav, 1848. (1.25) 1.— 

52 7 — verbetering onzer rivieren on bedijkingen, in 
verband tot de voorkoming van doorbraken en overstroo-
mingon en gepaard met verbet, en vermoord, der pol-
ders. 's llage. 1851. 8". Mot Bijl. en krt. 2,50 

528 ScnoLTEN Hz., J . A,, Beschouwing van dc Scliio, in dorz. 
betrekking als boezem voor de ontlasting van de Polder-
landen. Rott. 1834. Met 4 tabb. —.60 

529 — Gedachten over dc wind- of stoombomaling voor 
polders, bonovens eenige opmerkingen omtrent het stoom-
tuig de Leeghwater. Rott. 1847. Met Vervolg. 1848. 2 
stn. —.90 

530 Proeve over de middelen bij den tegonw. staat 
onzer rivieren iu het werk te stellen om schadelijke over-

\ A 
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stroomingcn voor tc komen of tc beteugelen. (Rott. 1841) 
4^ Met 4 uitsl. pk 1.75 

531 SCUOLTEN, Ilz., J . A . , Bescln-ijv. van een verbeterden scliep-
radwatermolen, benev. ontwikkeling van een plan voor mo-
lens met ijzeren raderwerken. Rott. 1839. 8^ Met pl. 3.— 

532 Besclu'ijv. van gegotene ijzeren Molen-assen met 
gckoppckle roeden. Rott. 1833. Met pl. —.70 

533 Statistieke opgave en Beschrijving van den Al-
blasserwaard en de Vijf Heeren Landen. (Rott. 1850.) 

' 1,50 
534 ScuoocK, MART., Tracts de Inundationibus, iis maxime, 

quae Belgium concernunt, Groningae. 1652. 8°. Zeldz. 1.80 
535 ScuRAVER; A., Prijs-verhand. over het kram- en matwerk 

aan de zeedijken. Midd. 1804. 8°. —.80 
536 Verhand, over de uitloozing van het landwater 

uit bet eiland Walcheren. (Middelb. 1808.; 8^ —.50 
537 SCHRÖDER, J . C., Diss, matheni. de pressione Ihudorum, 

ad aggerum theoriam applicata. Traj, 1809. 4". C. tig. —.80 
538 SCHULTZ, P . J . E . , Versuch einiger Beitrüge zur liydrau-

lischen Architektur. Königsb. 1808. M. Kupf. (16.—) 9.— 
539 SEBASTIAN, P . J . C . , Ueder die Sumpfwechscliicbcr im 

allgemeinen und vorzügk diejenigen', welche in Holland 
epidemisch herrschen. Karlsr. 1815. 8°. h. fr. B. (1.50) 1.— 

540 Beschrijv. van den aard, de kenmerken en gene-
zing der tusschenpooz. Moeraskoortsen, bijz. in Holland. 
Uit het Hoogd. door J. Ilouimcm U (cn ecnigste) deel, 
Amst. 1816. 8°. (2.20) 1.30 

541 SIMONS, G . , Over de stoomtuigen voor dc droogmaking van 
het llaarlemmer-]\Ieer Amst. 1848, 4^ I\Iet 2 pl. —.90 

54 2 en A. pREVE, Verhand. over dc stoombemaling 
van polders en droogmakerijen. Rotterd, 1844. 8°. 2.40 

543 SLAPERDIJK (Iets over den Rhijnlandschen) Amst. ÏSOG. 
S\ —.50 

544 SLINGELANDT, B . VAN, Diss, de alluvionibus. Lugd. Bat. 
1754. — . 9 0 

545 SLOB (D . ) Redenen tegen het droogmaaken en voor het 
bedwingen der Haarlemmer meer, bijz. bij Aalsmeer. Amst. 
1766. 8". - .30 

546 Natuurlijke oorzaken van de steeds toeneemende 
slikken in 't I J en de verdrooging voor Amsterdam. Amst. 
1780. 8". —.50 

54 7 Aanmerkingen van Steenstra ter opheld. van 
liet werkje van Slob. Amst. 1780. 8°. —.40 

543 — jSoodigc Bedenkingen tegen de Aanmerkingen 
van Steenstra. Amst. 1780. 8°. —,80 

549 Antwoord op den Brief van N. N. raakende de 
Aanmerkingen van Steenstra. Amst. 1780. 8°. —.40 

550 SLOKT, L . A . J , W . , Bijdragen tot de kennis van Gelder-
land. Arnhem. 1851—52. 2 stn. 8°, (1 Grondgebied en bo-
dem. 2. Het water.) " 2.50 

VAN L\LEDERIK MUL I . ER TE A M S T E R D A M . 4 1 

551 SMIDS, L , , Groningens waters-nood voorgev. den 22 Nov 
1686, Amst. 1686. 4 .90 

552 

553 

554 

555 

556 

557 

558 

559 

560 

561 

562 

563 

SMIT, M., Verhand, over de beste middelen, om voor de 
dijken aan de Zuider-zee gelcegen, voorland aan tc win-
nen of het tc bewaarcn. (llaarl. 1782.) —.30 
S.ws Jz., J., Verhand, over de inbraak en overstrooming 
van den grooten Zuid-Hollandsclien waard, d. 18 Nov. 
1421. Dordr. 1822. Met kaart. (1.80) 1.— 
SPELEVELD, F., Verhand, over dc nat\nn'l. oorzaken van 
dc verhooging van den bodem der Middelb. Haven en van 
het kauaa? Welzinge, door opslikking. (Midd. 1808.) 
8°. Met kaart. . —-'O 
SPINNIKER, A . , Gods geriehten op aarde, vertoond in den 
storm cn watervloed, den 25 en 26 Dcc. 1717 voorgev. 
Groningen. 1718. 4^ —-70 
STAAT (Tegenwoordige) der Duinen van het voorm. ge-
west Holland, zijnde het l«'deel van het Rapport der Com-
missie voor het onderzoek der duinen. Leijd. 1818, 2 dln. 

(4.80) 2.40 

STAPPERS, AL. DE, Mcmoire sur Ie dessèchement du Lac 
dc Harlem, et sa conversion cn foret. Brux. 1829. 8\ Av, 
carte m —./O 
STARING, AV. G. 11., Spec, dc Geologia patriae. Lugd. Bat. 
1833. 4^ . ,, 

W. cn T. STIELTJES, Dc Scheepvaart in Salland cn 
Twenthe. Zwolle 1847. 8°. Met krtcii. —.90 

Pc Riju-Wezervaart. Zwolle. 1850. 
8". Met krt. 

Dc Ovcrijsselschc wateren. Zwolle. 

1851. 8°. Met ccuc kaart in 4 bladen. 6.— 
STATUTEN eener o[) tc rigten naainl. Ataatscli. voor eene 
waterleidiuL!: van drinkbaar waler van Breukelcn of van 

-.30 

564 

565 

566 

dc Lek binncu Amsterdam, 's Grav. 1845. 8' 
(STEENSTRA, P . ) , Aanmerkingen oj) dc verbetering dor ont-
lasting van Rhijnlands boezemwater op het IJe, en het 
project van doorgraving uit dc Wijker-M^cer naar dc 
Noordzee, Mot twee vervolgen. Amst. 1774, 76. o sin. 1 dl. 

Met 2 krtn. 
Hetz. met dc Aanmerkingen van Steenstra op iiet 

werkje van Slob (zie ald,); kunnende dienen tut een ver-
\'o\<y der Aanmerkinaen on de verbetering enz. Am;=t. 1780. 
b". "" 2.30 

Noodig Berigt wegens den uitslag der gcmu.akic 
werken, tot venlicping van het IJc. Amst. 1781. 8". 1.-— 

Aanmerkingen op dc Memorie cn Consideratien 
van P. Steenstra cn op zijn Antu:oord o[) dat van Bru-
nings (over dc verlanding van 't IJe, door Brandligt?) 
(c. r/90?) —.80 

R>67 
linucen. 

en J. ScmLUNG, Rapport vau inspcetien en pei-
no))ens iW. diepKi van het iJc voor Amsterdam, 
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gedaan in Mei en Junij 1780. In i lS. fol. Met krt. 1.70 
5G8 STELLJNQEN (Rivierkundige) betr. den oorsprong^ loop en 

staat der llivieren, door het Bat. Genootschap der proef-
onderv, wijsbeg. tc Rotterdam voorgesteld. Rott. 1770. 
4°. —.UO 

569 STERK, A . ELINK, Oud cn Nicuw. Nasporingen en opmerk., 
tor zake van Hoemraadschappcn. Amst. 1849. 8°. 1.40 

570 — Nadere toelichting van wetens waard, bijzondor-
heden betreff, de gosteldh. der lleomraadschappen. Utr. 
1851. 8°. (1.60) 1 .— 

*STIELTJES, P . J . , zie Staring (W. C. TL) 
571 V S T O L K E R , A., Belang van Gelderland, Utrecht cn Holland 

bij het alöluiten van de I^ek, en geschiedenis van die 
— .50 

kennis der 
Watei'Staat 
Atlas van 

32.— 

rivier. Leyd. 1809. 
572 STORM BUYSING^ D . J., Handleiding tot de 

Waterbouwkunde voor de kadetton van den 
en der Genie. Breda 1844. 2 dln. i\Let 
pl. in folio. 

573 STRAAT. P . cn P . VAN DER DEURE , Ontwerp tot een minst 
kostbaaro, zoekorsto cn schielijkste hor^tolling van de 
zorgelijke toestand der Wostfriesche zeedijken, zondor dat 
het zeefrowormto daaraan eeni«>;c hindoruisse kan vcroor-
sakcn. Amst. 17o3. 

574 
8°. Met cone 
Hetz. Met 

plaat, 
eon nader 

-.60 
Ontwerp hoe 

mon de dijken daar de grootste dioptons ziju (don Dijk 
dor Vier Noorder Coggon enz.) op do boijte wijze kan 
liorstellon. Amst. 1735. ö". iMot 2 uiisl, [A. Zeldzaa7n. —.<:)0 

575 — Hetz. wei'kjo met een Losse beraming 
van dc nootzakelijke ^Ycrkou aan don Wostvricsschea Oni-
riügdijk in Uregtcrlaiidt. 1735. 1.40 
STUKKEN rakende de Materie van don Boloyden, of iiot 
reparoeren dor woegon, diepon dor rivieren, stroomen, 
gragton enz. mot opzigt tot do Stadt en Mo^orye van 
's llartogonbosch. (e. 1750) 11 stn. 1 bd. fol, 2.— 

(Verzameling van) over de vorbotoring van den Ne-

576 

577 

578 

579 

580 

nsi 

dorrhijn en Yssoi; Momorion, rapporten, missives, roso-
luiies enz. 1763—68. 1 bd. fol. 3.50 

Hieruit afzonderlijk: Me?norie over den Neder-rhijn 
en Yssei eu Aanmerkingen over de lihijntakken (1795) 2 
stn. lol. ^ —.80 

(Verzam. van) betr. tot hot aanloggen van Stoenglooi-
jingon aan don Hijiv der Vijf Poolen. Leouw. 1815. 1.75 
SWAIIT, W. S., Over de oorzaak dor vorschijusolon bij 
het storten \'aM olio op eeno door don wind bewogone 
watervlakte w^aargenomon. 1843. —.30 

581 • — 

582 

Verslag van do proefneming om eono zoogenaam-
de Artesische welput in Amsterdam tot stand to brongen. 
(Amst. li^44.) 8". ^ —.30 
SAVARTS, 1). Geschied- en natuurk. overwegingen botr. de 
rivieren den Itijn, den Flevus, het Kanaal van Corbulo» 

FREDERIK MÜLLER TE AMSTEKDAM. AV. 

do Lek cn den Katwijkschen Rijn. 's Grav. 1822, 8". Met 
kaart. d-^O) 

R̂ S3 SWARTS, D.' Hotz, schrijfpap. kart, —^0 

58 4 Geschied- en natuurkund, vorband, ovor hot l , 
desz. vroeg bestaan als sin\ank van den Rijn, cn gemeen-
schap mot de rivieren enz. in Zuid- en Noordholland, 
's Grav, 1828. 8^ —.40 

585 TABLEAU ("Statistiek) dor Polders in Noord-Braband (door 
A, de Geus on Jhr. E. C. i>\ v. Rappard). 's llcrtogenb. 
1843. fok ^ (C-—) 

586 TAFEREEL (Historisch) van den zwaren Watersnood, op 
3 ^5 Febr. 1825. Amst. 1826, 8% Met pl. Schrijfpap. 1.70 

587 TREMMEN, W . , Godts regtveordige Gerigts-handel mot de 
inwoondors van Noerlant door hot gowclt van winden en 
waatercn in 1740 en 41. Arnhein. 1741. 8^ hr. bd. —.90 

588 

589 

590 

591 

592 

in 
THOOET, J . G . , Diss. jurid. de onoribus aggorum in Gel-
ria. Lugd. Bat. 1847. S^ —.70 
TOUR, J . C . Baron DU, Verhand, over het llaarlommer-
Moor. 's Grav. 1819. 8\ (—.90) —.50 

Hotz, werkje. Schrijfpap. —.60 
TWENT, A . P . , Bedenkingen en Aanmerkingen over den 
Waterstaat van Rhijnland cn over cene uitwatering te 
Catwijk. 'sGraav. 1802. —.40 

1- lletz. werkje. 2e druk. 's Hage. 1804. 8''. —.60 

AVassonaar 
—.50 

Ut rum vas is 

Wandeling naar de Zeoduinon van 
tot digt aan Schevoningon. 's Grav. 1805, 

594 UYLENBROEK, P . J . Responsio ad quaest. 
cavi, ex materia densiori quam acpia confoeti, a latere 
foramino instructi, aqua penetus impleti, oideuKpie pror-
sus immersi, parietcs interni aliam ])rossionem patiantur, 
si foramen illud sit clausum aut apertum, etc. Lugd. Bat. 
1820. 4", e. 1.-

595 VAANDRAGER, CORN., Verhand, ovor dc middelen om lan-
den, die door rogon of opperwator overstroomd zijn, van 
hetz, te ontlasten, (Rott. 1774) Mot 2 nitsl. pl. —.50 

596 VEENGRAVERIJ in Friesland. — Remonstrantie aan de Sta-
ten van Friesland over het regt van vergraving der laage 
voonen in de grietenijen Aongwirdcn, Schotorland, enz. 
Met eenige Rofutatien van het contrarie vertoogdo door 
Jr. J . Vegolin van Claerbergcn. Leeuw. 1766. 8°. Met 
Bijlagen en krt. (Vergelijk Vegelia.) ^ 1.40 

J^ Gerlsma, Considcratien op de voengravcrijc in 
Friesland en inzond, op het verloog van Jr, Vcgelin. 
Leeuw. 1766. 8°. —.50 

597 

598 

599 

600 

Tl. Oneïdes, Middelweg in 't stuk der Veengraverij 
ter beoordeeling voorgesteld. Leeuw. 1766. 8". —.40 

Zeedigo Aanmerkingen over de Voengraverijen in 
Friesland. Loouw. 1766. 8", —.60 

/S. Rinsontdcs., Keuvoud. practic. aanmerkingen over 
do Vecn£!:ravorien. Leeuw. 17f>6. ö®, O -.60 
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601 VEGELIN VAN CLAEIII3EIU;EN, J . , \ertoog over do Voengra-
verijcn. Leeuw. 176G, S\ Met kaart. 1.40 

002 V iasEN, C , Aanmerkingen over de tegenw. staat van do 
lïaarlcmmer-Moor^ waarin wort aangetoont lioo noodzaak, 
die moot worden droog-gomaakt, on op wat wijze dit kan 

^̂  gcseliioden. Loydon 1727. Met krt. —.70 
fiUo Ivivierkuiidigo Verhandoling afgeleid uit watorwigt-

en watcrbewoogkimdige grondbegins. on toopass. gemaakt 
op don Rhyn, de Maas, dc AVaa], de Merwcde en dc Lek. 
Amst. 1740. 8®. Mot krtn. on ])1. 1.25 

I[etz. werk, druk, merkelijk verbeterd en vor-
moordord. llari. 1768. 8°. I.75 

verg. Beijerinch {Frech) cn Burchrjraef {J, v. tL). 
605 VENEMA, G. A., Nieuwe cu eenvoudige verklaring van do 

voraudoringon, dio de kusten van ons land ondorjïaan. 

604 

itc-

606 
Gron. 1840. 8". 
VERDAM, G . J . , Do 

.50 

607 VERDEDIGING 

constructioue et munitione 
1825. 4^ c. lig. 1.40 

van het re^t toekom, aau IT. van Welsenes 

monsura, 
aggerum torroorum. Lugd. Lat. 

tot schadovergooding weg. do verniet, van don watortol 
te Oijeu (1826). Mot authent. stukkon. harton. —.80 

608 VERUAAL(llistorisch) van harde winters inzond, vau den 
Jaare 1700 on 1740. Amsterd. (1741) Znd. pl. Zeld-
zaam. 

600 (Historisch) dor ovorstroomingon iu dc Neder-
landen bijz. op den 14 cn 15 Nov, i'775 voorgovallon. 
Met ecue Lijst der vcrongel. schepen en eene kaart. Amst. 
1776. 2 stn. 8°. 1 . _ 

61(> van de droevige watornood en inbreuken van oen 
groot god. van Gelderland cn lloHand iu 1740 cu 1741. 
Amst. 1741. 4°. 1 . _ 

61 1 (Kort cn opregt) van do elende der o])gozctcneji van 
do ovorstroouulo laudstrookou in Nederland, cu bijz. van 
den Alblasserwaard. 1741. 4". —.40 

61 2 van do wijze, op welke dc penningen, ten beliocve 
dor noodlijdondeu iu de overstroomde landen van Gelder-
land cn lloHand iu 1741, ingezameld, bestierd on besteed 
zijn. Amst. 1742. 4°. —.50 

(Ecnv. cn waarachtig) van hot gene in de zaak van 
het llooglieemraadschap vau Ithijnland is voorgevallen. 
Loijdon. 1705. S .̂ —.70 
VERHANDELING van Landerijen en bijz. in do provincie 
van Holland on West-Vriesland alsmede in Zeeland. Leeuw. 
1739. 8^ 1.50 

lletz. en: Kort vertoog aantoon, do onwaaro en las-
torl. stollingen betr. Lijkgrave eu Hoogc Hcemraaden vau 
Delfsland iu de VerJiandeling van Landerijen, Helft. 1739, 
1 dl. 8«. fr. bd. 2.50 

Hot Kort Vertoog afzonderlijk. Schrijfpap. 1.25 

613 

614 

615 

616 
617 VEiUiANDELJNGEN(Twec) ovcr de verbetering der ontlastinge 
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van Rhijnlands boczoni-water; en het project dor doorgi-aa-
vingc uit hot Wijkor*moer naa do Noordzoo. llaarl. 1772. 
8^ 1.40 

018 (Dorde) ovcr hotz. onderworp, llaarl. 1773. 8^ —.70 
^ A^ERUANDELINGEN over do aanslibbing dor haven van 

Amsterdam, zie Bihen (.7. ór.) 
619 VERHEES , 1L, Verhand, over dc hindorpaalou tot hot graa-

ven vau con kanaal van 's llertogonbosch tot Maastriciit 
of Luik. (Rott. 1787.) Mot kaart. —.60 

620 VERSLAG van do Eerste klasse van het Instituut no])ons 
do buitonlandscho on do sod. 1789 uitsrev. binnenl. Tras 

621 

622 

of ccn)cut. 's Grav. 1800. 4". Met 6 pl. ^ —.80 
Tweede verslag vau dez. Klasse, ingeleverd in Julij 

1816. Amst. 1816. 4^ —.90 
van do Commissie tot onderz. naar de mogelijkheid 

om door hot smalle gedecko vau Holland oon kanaal, ge-
schikt voor do groote scheepvaart cu oeue veilige haven 
aau te loagcn. Amst, 1853. Met Bijlagen, krtou on pl. 

(3.—) 2.40 
* VERSLAG van Dijkbreuken on Ovorjtroomiugen, zie 

Ew'ijk. (TL) 
623 VERZAMELING van Berigten cn Brieven betr. de elendo 

van de opgozotenon dor overstroomde lauden in Neder-
land. Amst.' 1741, Met Aanluingsol. ^ —.80 

624 Hetz. znd. aauhangsol. Mot kaartje. 1.— 
625 VERTOOGII(Kort) aen de Staten vau Itollaudt o]) de noodt-

sakolijcko betommiugo vau de llaerlemmer Moer. 1662. 
4". 1.— 

626 VERZAMELING van Rapporten, Vorbaalon on verdere stuk-
kon betr. do doorsnijdingen on werken, wolko sedert de 
conveutio van 1771 op de Bovourivioron, tusschen Em-
merik en Arnhem ziju aangelegd, 's Hago. 1798. 2 dlu. 
fol. .Mot Atlas van 13 krt. en 2 pl. iu gr. fol. (15.—) 9.50 

627 lletz. werk, zonder Atlas. 3.50 
628 VIANEN. — Stukkon betr. het bcgccveu van de bediouiu-

gou van drossaard, dijkgraaf on hoogdijkheemraad vau 
don lando van Viancn, 1755—61. 7 stn. fol, —.90 

629 VINK, HENR., Si)ec. mathom.-physic. dc percussione flui-
dorinu. Lugd. Bat. 1765. C. 3 tab. 4». —.90 

60O VLODMAN, J . J . , Bodenk. op de ontwerpen om Rotterdam 
tegen do hooge vloeden to bovoyligou. Rott. 1778, 4°,—,70 

Vergel, Horsman en Roodenrijs. 
631 VOLLENIIOVEN, F. VAN, Adros a'̂ an dc Staten van Z. Hol-

land ov. 
Schieland. Jan. 1843. S'". 

632 Adres enz. (over 

hot nieuw reglomont voor het llooghoemr. van 

hetz. 
8°. 

633 VOORDEELEN (Do groote) 
genieten zou, indien men 
walermoleus j^obruikte. Rotterd. 1772. 

.. 
onderwerp.) Junij 1844. 

—.30 
aangetoond, welken ons land 
vuur-maehiuos iu plaatse van 

-.10 
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634 YuuiiJMAciiTNES (}Jis(orie der) of stoomAVerktiiigen hier te 
lande, tc wee ten van de Oude en Nieuwe llotterdamsche 
cn van de Mijdrechtste stoommachine. — Antwoorden 
over de verbetering der oude Ilotterd. stoom-maehine door 
J* Wright, W, Chajwian en E, L, Brouwer, — Rappor-
ten over dezelfde stoommachine van Steenstra, Btassiere, 
v^Su'indeiiy enz. — Natuurk. Leezingen over dc stoomma-
chines van dc oude cn nieuwe vinding, door L, Bicker, 

636 

637 

638 

639 

g over 
-.70 

640 

041 

642 

643 

644 

645 

646 

647 

648 

640 

Bijzonderheden van 9 stoomwerkt, naar Newcomen en 6 
naar J, Watt, door IL van Liender, — Beschr. van een 
stoommetcr door L, Bicker cn IL W, llouj^i^e. — Tc za-
men 20 stiL Amst. ISOO. 4°. Met 10 uitsl. pl. 2.— 
WAAHNEMINGEN (Nieuwe) en getuigenissen over de uit-
nunitcndlieid van het Lorken-hout, zo in den huis- als 
seheepstimmerbouw. Dordr. 1803. 8°. fr. en holL —.60 
(WARIN , A.), Voorstel tot verbetering van den Haven van 
Amsterdam. Amst. 1819. 8\ Met afb. —.40 
WASSENAAR TWICKEL (K . G . Graaf VAN), Vorhandelin 
de vijfdecis dijken van Vriesland. Fran. 1778. 8°. 

— B, Camper, Noodige Aanmerkingen op de voorg. 
verhand, llarl. 1778. 8°. fr. bd. Met handteek. —.90 

— P. Caviper Zaakelijke wederlegging van het Ant-
woord van K. G. Graaf v. Wasseiuuu- Twickel (op zijne 
Noodige Aamnerk,), waarin gevonden wordt dc Verhand, 
van i)J. Smit over den Zuiriger oort. llarl. 1778. fr. 
bd. ^ —.90 

B. Wassenbergh, Noodzaak, verdediging der han-
del. van den Senalus judic. der Hoogeschoole te 1 '̂raneker 
(over de prijsvraag door den Gi-. van Wassenaar Twickel 
beantw.) IVan. 1778. 8^ _ ^ —.70 

J, IL van Swinden, Brief aan E. AVassenbcrgh 
over de Noodzak. Verdediging enz. Fran. 1778. 8°. —.70 
WATERS-NOOD, voorgev. aeu dc Crimpein-ewaerd, den 23 
Pebr. 1709. 4^ —.70 
W^ATER-KRIJG of twccdc Missivc over het sluyten van het 
water na de llacrlemmer-meer cn Braesscm-Meer en het 
dammen van de Drccht eu Goutse vacrt. 1670. 4°. 1.40 

Nadruk van hetz. stukje. 1670. 4°. 1.10 
WATERLAND. — Generaalc Keuren eu Ordonnantiën van 
de zes hoofd-dorpen van Waterland, alsmede eenige keu-
ren van den dorpe Landsmeer. Amst. 1746. 4°. 1.— 
WATERVLOED VAN 1717. — Relaas van de meeste 

zijn dooi 
onge-

lukken^ die er geschied zijn door de hooge watervloed 
op den 24—26 Dec. 1717. Amst. 1718. plano. —.40 

Een omstandig Beschryvinge van de hooge water-
vloet, den 25 Dec. 1717. Haarl. (1718). —.50 

Expresse Brieven uyt Tessel, Avegens hetzwaere onweer 
cn hooge watervloed, den 27 Dec. 1717. 1 bl. fol. —.50 

De voornaamste gevallen van den ongehoorden zwaa-
ren watervloed, den 25 Dec. 1717. llaarl. 1718. 4\ —.90 
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650 WATERVLOED VAN 1717. — CL Bruin, Hollands klagte over 
den versehrikk. watervloed, den 25 Dec. 1717. 4°. —.70 

C51 D. de Fbs, Op den ongemeenen hoogen watervloed van 
den 25 Dec. 1717. x\mst. (1718). —.50 

652 IL K. Poot, Op den hoogen watervloet omtr. het 

einde van 1717. 4°. —.60 

653 A. Spinniker cn F. Krajestein, Gods Gerichten o}) 
aarde, vertoond in den storm en Iioogen watervloed, den 
25 en 26 Dec. 1717. llaarl. (1718). 4". —.90 

654 (WATTENS, J . VAN). Plan of ontwerp weg. het circuleeren 
der wateren binnen Amsterdam. Met Amplitic. of nadere 
Opheld. Amst. 1765. 2 stn. 4". 2.— 

655 WEST'CAPrELLE. — >Stukken over de gesteldheid der dykeu 
aldaar, (c. 1775). In IIS. fol. 2.25 

656 W'IEBEKING, C. F. VON^ Allgemeine auf Geschichte und 
Erfahrung gegründete theoretisch-practische Wasserbau-
kunst. Darmstadt. 1798—1805. 4 Bde. 4^ Met Atlas in 
gr. fol. van 91 platen en kaarten, meestal vau de Hol-
landsche Rivieren. (200.—) 55.— 

657 Yón der Natur oder den Eigcnsch. der Flüsse. 
Stuttii:. 1834. 4°. .70 

658 W îLTSCUUT, P„ Wiskonstige gronden, dienende tot een 
middel om te konnen oordcelen over alle verschynselcn 
op de Zeeuwsche en andere stroomen. 's Grav. 1748. 
1« deel. 8°. Met een kaart. fr. bd. 1.20 

059 Verhaal hoe dat het Project, door den Cap. Wilt-
schut geformcert op dc Passegeule, om door dez. tot in 
den Braekman een doorgaande vloed en ebbe te brengen, 
in de waereld is gekomen. 'sGrav. 1738. 8°. Met een 
kaart. —.40 

660 WOERDEN. — Missive van de Gecommitt. mitsg. de waars-
luyden van de Groote Waterschap van Woerden, aan 
Dyckgrave en Hoge Heemraden, met eene Memorie vau 
eenige gravamina, rakende te tegenwoordige directie van 
het Gr. Waterschap. Met Bijlagen. 1707. 4\ —.90 

66 1 Deductie en Nadere Memorie ofte Deductie aan de 
Gecommitt. van de Staten van Holland ende Staten van 
Utrecht, overgeg. by Dykgrave ende lioogheemr. 's Lands 
ende Groote Watersch. vau AYocrden (bctr. geschillen 
met de lioogheemr. van Amstelland, over eene herstel-
ling van den Lekkendijk Bovendams). 1749. fol. 2 stn. 1.—. 

662 WOLK, J . VAN DER, Over dc oorzaak der ondic[Ueu in dc 
Lek en xNlaas, enz. Rott, (circa 1820). 8". —.:j0 

663 WoLTMAN, R., Beiträge zur Baukunst schiffbarer Kanalc. 
Gott. 1802. 4'\ iMit 6 Kupf. (3.50). 2.25 

(>G4 Beytriige zur Scliilfbarmachung der Flüsse. i\tit 
7 Tafeln. Hamburg. 1826. 4". (8.—) 3.25 

Over een nieuw uitgev. schcprad-watcrmolen, zie 
Brünings Jr, (6\) 

<)r)5 WooRi) (Eon) over den staat der rivieren cn dc noodza-
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kei. middelen ter verbetering, door Gelricus. Tiel 1827. 
8°. ' —.40 

CGG WIJCK, I I . J. VAN DER, Over de Nederlandsehe Rivieren 
en dc middelen tot derz, verbetering. Dev. 1832. 8°. I I . 
fr. bd. 1.50 

Ö67 Der Mittel-RIiein und Mannheim, in Iiydroteeli-
niselier Ilinsieht. Mannli. 1825. 8°. —.60 

* /io KraijenhoJ/\ 

G68 AVIJK, J . VAN, Beknopte Beschrijving van de noodlijdende 
en overstroomde laudstreekcn in Zuid-llolland eu een ge-
deelte vau Gelderland. j\lct ecu dagregister vau alle de 
Inbraakeu, cn een korte beschrijving van den Alblasscr-
Avaard. Gor. 1741. 4". —.80 

r,G9 

070 

G71 

WJJN, 11. VAN, Diss, hist.-jnrid. quaedam circa jus agge-
rum sistens. Dugd. Bat. 17G4. 4°. —.90 
YPEV, A., Verhand, over dc zeedijken in het algemeen, 
on die der Vijf deelen in het bijzonder, llaarl. 1777. 8^ 
Met 4 uitsl. pl. —.1)0 

— Verluind. over de Tc:xelschc zecg(Uen (llaarl. 
1784). ' — . 5 0 

*ZEE (DO) tot land gemaakt, zie: Scci2)hander. 
G72 ZEEVENUERGSCUE HAVEN. — Over rcparatien aldaar cn 

aan do Roode vaart in 1752 en 17GG. — Bestek tot repa-
ratie van een gcdeelr. gesonken haavcnhoolU te Ooltgcns-
plaat. 17GG. fok (Uit de Ji-esolutie-boeken,) —.70 

()73 ZILLESEN, C., Wijsgeerigc Staathuishoudkunde, bijz. voor 
het Kon. der Nederlunden, hoe desz. lage hindcji, aan 
tic rivieren liggende, door dc slib verlioügd en bemest, 
alle ovcrstroonungcn voorgekomen worden, enz. Rott. 
(1700). Met a tb . (2.40) 1.25 

— Aaidiangscl op dc Wijsgeerigc Staathuishoud-
kunde. Rott. (1800). S". Met atb. (1.20) —.50 

— Verhand, uver de vcrbeteringc der Rivieren. 
(llaarl. 1779). 8". Met 2 uitsl. pl. — , 80 

—' Hetz. cn Corn, JledelijkJieidj Verhandeling uver 
Iietz. onderwer]). (Ald. 1779) Met 3 uitsl. pl. 1.50 

Proeve tot voorkoming van iJsdammen in de 
rivier do Loc(i. (liaarl. 1777). 8". Mot phuit. — . 5 0 

Besciirijvijjg van den Watersnood van 't jaar 
1799, in verscheidene gedeelten van ons vatlerhind duor 
ijsversto[)pingen veroorzaakt. Amst. 1800. 8". 
en G pl. Amst. 1800. 8". Ji. e. b. 

— lletz.. werk. zond. platen. 
— Verhand, over de beste middelen 

G74 

075 

(;7G 

077 

078 

0)79 
080 

081 

iUct kaart 
1.40 

—.80 
om de over-

struomingcn der rivieren tc bepaalen, cn voor die landen 
voordcchg tc maken. (Rott. 1790), 4". xMet krt. —.70 

— Plan hoe alle overstroomingeu, ontstaan duor 
opperwatcr cn ijsverstoppingen in dc rivieren van Hol-
land, duor aileidmgen van blank water met kraanduikers 
voorgekomen zouden kunmni worden, Utr, 1812. 8°. Met 
jifbeeld. —.50 
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684 

685 

686 

GS7 
GS8 

G89 

op zee. 
bangsel. 

682 ZiLLESEN, CoRN., Plau hoe alle rivier-overstroomnigen bij 
open water of ijsvorstopping, door de rivier op een be-
paald uoodpeil te houden, zouden kunnen worden voor-
gekomen. Rott. (1821). 8°. Met afb. —-BO 

G83 Verhand, over den togonw. ongunstigen water-
staat in de Noord. Nederlanden, onderzoek naar de horstel-
lino's middelen enz. on ovor hot vinden van de ware lengte 

Rott. 1823. 8\ Met portr. en afbeeld., en Aan-
—.90 

Hetz, werkje, zonder portr. en aanhangsel. —.50 
Iets over dc natuurl. oorz. der steeds toenemen-

de zeoovorstroomingen. Rott. 1825. 8®. Ao 
ZUMIJAG DE KOESFELT, C., Kortc schcts vcrhaud, het droog-
maken van de Groote meer of geneesmiddel tegen Hol-
land\s ondergang door 't water. Lcydcn. 1742. 4". Met 
krt . Zeldzaam, ^ , , 

Uetz. werk. 2° dr, Loyd. 1743. m. krt. /eldz.lAO 
Ontwerp tot droog^naking van het llaarlemnrcr-

Ueev zonder voorafg. bedijking. (3" drukj Mcdegcd. door 
W , J. G. V, Hasselt. Amst. 1833. M. kaart. —.40 
ZIJL, J . VAN, Theatrum IMaehinarum universale of groot 
algemeen Moolon-boek, beheiz, de beschrijving on afbeeld. 
vm\ allorh. soorten van moolens, derz. opstallen en gron-
den. In 't koper gobr. door Jan Schenk, Amst., Holtrop 
en Gravius.1755. 2 dln. ]\let 55 platen. In 1 bd. fol. 32.50 

690 ZIJPE. — Octroye ende Ordonn. des Con. van Spangien, 
tot vordcringc van dc dyckagic van de larnlcu in de Zijj^e 
in d. 23 Mc\j 1561. — Ördonnautien, Keuren ende Statu-
ten van dc Landen van der Zijpc, (1714 ?) l''. l.oO 

G91 Eyseh, ende Conclusie van de geseyde Inge-
landen, In*̂  woond. enz. jegens Dyck-graetf, enz. van de 
Zyi)0, mot de Sententie, 's Grav. 1675. plano. —.40 

J} IJ o E G s E L. 
G92 ALBLASSERWAARD.— Hand-vesten, Privilegien, Keuren en-

do Reglementen, aeng. den Dijck-rochto van den Alblas-
scrwaert. 2« druck. Dordr. 1720. 8°. ƒ/•. bd, 1.20 

G93 BEEMSTER, — Extract uyt het Octroy van dc Becmster. 
Met dc Cavel-Conditien cn dc cacrten van dien. 't Re-
gister ,van dc Participanten. I^nde vcrscheyden keuren, 
tot wolstand van de Dijekage, Bij de Hoolt-ingliclanden, 
Dijekgraef ende Heem-Raden gemacckr. Amst. /leisel 

Gerritsz. 1 6 1 3 . 8". hr. bd. lloogst zeldzame idUjave, ^^et 

kaartje, 5.50. 

094 DIEMERMEER. — Reglementen cn Instruction voor die van 
de Watergraatls- of Diemcr-meer. Amst. (1757) 8°. 1.25 

095 GELDERLAND. — Waterrecht waar mio een ydcr in het 
Furstendom Gclrc cn Graatschap Zutphcu sich voortaen 
zal hebben to re î-uleren. Arnhem. 1715. Met 

7 
8 kaar-
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ten. — Gercform. Dijek-rceliten van 't llijek van Nymo--
gen, Over cnde Neder Betouwe, sam])t j\laes cnde VVael, 
bij de Staten geapprob. (1G40), geami)liecrt (1657), veran-
dert ende geredresseert (167Ó). Arnhem. 167D. Anipliatie 
van 't voorg. Arnh. 1723. — Gerefbrni. DijekrechtGn van 
Theih^e cnde Bommelre- Weerden. Arnh. 1683. 1 dl. 
hr. bd. 2.75 

696 Watcrrccht, enz. Arnlicm. 1767. 4°. ]\Ict 8 krtn. 1.25 
097 Gerctbrm, Dnck-rechten van 't llijck van Nijnicgen, 

Over cnde Neder Betouwe sampt jMacs ende ^VaehI, enz. 
V. 1640, in 1657 gcampliocrt. enz. Nijm. 1658. 4^ —,90 
GEVEIIS DELJNOOT, W . F . , Bijdrage tot dc kennis der lloog-
liccmraadscli. cn Waterschappen, dijks en polderbesturen 
in de prov. Zuid-llolland. liott. 1844. 8". (1.—) —.70 
HART, A . VAN DER, Memorie aan den Kaad van Amster-
dam nop. dc werken die met de Amsterd. geoctr. cement 
zijn gemaakt. Amst. 1796. 8". —.50 
HEES VAN BERKEL, J . J.^VAN , Iets betr. de regten der In-
gelanden van Kijnland op ecue bchoorl. uitwatering. 
'sGravcuh. 1830. S". —.30 

698 

699 

700 

701 

702 

703 

704 

705 

706 

707 
708 

709 
710 

711 

712 

r— 1 O 
é lo 

KANA AL (HctJ van Amsterdam tot dc Noordzee, met eene 
indijking van het IJ beschouwd, enz. Amst. 1854. 8". —.40 
LEGMELR- PLASSEN. — Het nuttige cn noodzak, van hare 
droogmaking. Amst. 1850. 8®. —.20 
NEUZE ^TER). — Ordoinuintio cn Statuyt op 't maken, 
crigercn, rei)areren enz. van dc Pijckcn int (pnirtiur van 
der Nuesc in d. 2 Mvt. 1576. ]\Iiddelb. B. de Later (e.l700) 

—.90 
LÜJNLAND. — Keuren cnde Ordonnantiën van het Hooge 
Hepmractschaj:) van llhynlandt. Leijden, Wed. en Erig. v. 
Joh. Elsevier. 16()4. 4". /}-. bd. Groot pap. 2.50 

Hetz. werk met jgeschrcvcn lleuovatien cn ampUa-
tien tot 1764. 159 blz. 4^ / r . bd. 4.— 

Keuren cn Ordonnantiën. Leijden. 1769—1823. l 
4.-
3.-

stn. met Itogister. 4". 2 h. e. b. Laatste druk. 
— 11 el zelfde werk, ingenaaid. 
ScnjELAND. — Keuren ende Ordonnantiën van 't Hcem-
raedsclui]) van Schj'clandt ende den gevolge van dien. liott. 
1623. — Keuren enz. liott. 1664. 1 dl. 4". hr. hd. 1.70 

Hetz. wxn-k. liott. 1739. 1.40 
ScnoRER, W., Het nut der Bedijking cn dc nadccligo ge-
volgen rcsulteercndo uit dc oneenighcdcn over dc bedijk-
bare schorren. Middclb. 1771. b". —.70 
SoNSREECK, 11. '.VAN, Bijdrage ter regeling vau het beheer 
der Oijk- cn l\)lder- besturen, enz. Zwolle. 1841. 8".—.70 
ViANEN. — Ordonnantie, lieglement cn Instructie van den 
Bijkstocl van Viancn, gaarr. 6 Mey. 1746. (Gedrukt in 
1820 ?) 8". 1.25 

lleglcmcnt voor do agt voormolens in den laiule van 
Viancn. Gor. 1766. 2 st. 4". —.80 

K A A R T E N , P L A N ' S M 

VAN 

v m m , ö l J k E N , lUV lEHEN , S L D I S W E I I O N ENZ 

I N N E D E R L A N D . 

NB. Dc kaarten zijn in geograjdusche orde beschreven^ — Dc 
viaat is in Nederlandsche ellen opgegeven. — Br. beteclcent 
breed; h hoog. 

1. NEDERLAJSTDSCHE KUSTEN EN ISTOORDBXJJKB EIIxANDEN. 

714 NEDERLANDSCUE KUSTEN. — Zee-kaart van het zuidelijk 
<vcdccltc der Noord-zee van Dungcness tot Scarborough 
cn van Calais tot de AVezer cn dc Elbe. Arnst. Ilidst v. 
Keiden. 1826. Br. 1,1; h. 0,82. Op papier geplakt. 1.60 

71 5 Paskaart van het zuyderdecl van de Noord-zcc, van 
do Wester Eems tot aan dc Hoofden, in zig begrijp, dc 
Zuyder-zec enz., door C. J. Vooght. Amst. J. Loots, (c. 
1680.; Br. 0,59, h. 0,52- ~.00 

716 

717 

718 

719 

720 

721 

722 

723 

Pas-caort van Texel tot aen de Hoofden, Amst. IJ. 
Doncker (c. 1650). Br. 0,54; h. 0,43. Gekleurd. 1.— 

Dezelfde kaart. Latere druk. Amsterdam. J. vau 
Loon. .80 

Paskaert enz. als vor. Amst, J. llohijn. (c. 1710) 
Br. 0,58; h. 0,52, —.70 

Carte des entrees du Suyder-zcc ct de PEnibs, avec 
les Islos, Bancs ct Costcs compr. entrc la Hollande et la 
Erise Oriënt. Amst. 1693. Br. 0,88, h. 0,50. Gekleurd. —.90 

Paskaarte van de kuste van (Noord)- Holland on 
Vriesland, Grocningcr-Emdcrland enz. met dc rivieren, 
cylanden, droogten cn diepten. Amst. «/, v. Kuelen. Br. 
0,59, h. 0,52. —.80 

Paskaarte van do Znyder-zoo mot allo dcsz. inkom. 
gaaton. Amst. / . v. KeidenXa. 1710). Als do voorg. —.90 

Afteykcn. van dc saudcu eu oudioptons voor het 
Camper Diep. Br. 0,38 ; h, 0,30. —.40 

Pascaarto van de Znyder-zoc, Texel cnde Yliestroom 
alsmede hot Amelander gat. Amst. Joh. v. Loon (c. 1670) 
Br. 0,54; h. 0,43. —.80 

72 4 Dezelfde kaart. Latere druk. Amst. Jac. Theunisz. —.80 
725 Pascaarto vau do Eemsen, en van hetVlie. Amst. 

Theunisz. (c. 1680). Br. 0,52; h, 0,43. —.70 
726 Carte des entrees de TKscaut ct dc la Mouse, avec 
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los bancs, passes, isles et costes entre Gravelines ct Jlot-
terdam. l^aris. 1093. Br. 0,84; b. 0,59. l . _ 
NOORDELIJK<C EILANDEN. — Kaarten van Texel, Vlieland, 
Torschelling, Ameland, Scliiermonnik-oog, Itottum, geteek. 
door ./v. de Tjerrjer, J. Feerehoom en and. Gcgrav. door 
T). Veelwaard, 1809—10. 0 st. Alle br. 0,4; li. 0,28; dio 
van Toxul iets grooter. 4.5Ö 

Kaart van oon gedeelte van Westcr-Sclielling tot 
aanwijzing van dc Werken der zoo-wering aid,, gotcok. 
door J. Feerehoom, gcgrav. door Veelwaard, (1809), 
Br. 0,35, b. 0,25. 

729 TEXEL. 

730 

Kaart van hot Horntjo mitsg. van de dykagic 
van dc Polder hot Niouwo Laud onz. op Texel, door J/. 
den Bercjer, 1751. Br, 0,46; h. 0,30. —.75 
TEXEL- EN VLIESTROO:\L — Paseaerte van de Toxel en Vlie-
stroom. Amst. TJieunis Jacobsz, (c. 1660?) Br. 0,38; li. 
0,30.^^ . . - . 7 0 

Icxel en Fliestroom bij eygon herbaalde pylingon 
ontworpen door N, Witsen. 1712. Br. 0,95; h. 0 56. 1.60 

llydrogr.kaart van dc Toxol-stroom, lloldersche 
reede eu zeegaten, geteekend door J. C. JUjlc. llott. 1816. 
Br. 0,84; h. 0,97. " 1.50 

Texel-stroozu on Marsdiep. Proefdruk^ vóór het op-
schrift.^ (c. 1730?) Br. 0,56; h. 0,50. 1 .50 

Kaarto van 't Laud Huisduinen, mitsg. 't jNIarsdiop 
't zaamcngostolt iu Nov. 1663 door Abhestel eu gecop. 
door J. van Fetersom, Hz. Br. 1,00 h. 0,70. Geteekend met 
kleuren. 1 75 

Kaarten van Oost-Vliolant cn West-Terschcllino; (1688); 
Eyerlant en West Vlielant (1688, 1694): do Heldor cn 
Zuid Tcxol. (1688, 1695); Poylingou aan 't Nieuwe Diep 
fmet gesclir. tekst. 169b); Plan voor oen brug (aan 't 
Nieuwe diep? e. 1690) 9 st. gotoek. cn gekl. kaarten, kl. 

^ 5.— 

730 Kaart van do Toxelsche zeegaatcn en plan van liet 
inkoomon in Texel, naar dio van A. A. Buyskons van 
1796, verbet.^door A. F. Goudriaan. 2 bl., ieder br. 0,95; 
b. 0,51. Geteekend. 3.50 
NIEUWE DIEP (Kaart van liet) aan dc Helder en dc pei-
lingen aid. gedaan, vorv. door L. den Berger. 1785. Te 
zamen br. 0,98; h. 0,84. 2.50 

Kaarten, Ontworpen,rianncu van Sluiswerken cn ma-
gazijnen, Peilingen, enz. voor do haven van het Nieuwe 
diep, in hot laatst der vorige eeuw ontworpen, geteekend 
cn gedeeltelijk gekleurd. Omstr. 50 st. Belangrijke verza-
nieling. 15.. 

731 

732 

733 

734 

735 

737 

738 

739 Caarte van de Zocstrando van Huisduinen endo den 
Itoldor, alsmeede van dc geslagen Hoofden ende ander 
paalwerk oude iulaagdijkou aldaar enz., door P. Muller. 
1688. Geco]). door J. van Fetersom^ Hz. 1694. Fraai viet 
kleuren geteekend, Br. 1,20; h, 0,o(). 2.50 
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740 HELDER en NIEUWE DIEP . — Peilingc langs dclleldorso kust 
tusschen alle do 21 hoofden gopoilt door //. A. MenteL 
Gecop. door J. van Fetersom,, Hz. 1694. Met kleuren ge-
teekend. Br, 2,05;.h. 0,36. 3.— 

74 1 Kaart vau dc Hcldci'schc Zecwcrin2:en. 1782. Ge-
grav, d, L, Schenk, Jz. 1786. Br. 0,50; h. Ó,36. 1.50 

742 Tafel van Peilingen in het Nienwo-diop. 1784. —.75 
743 Teekening vau de nieuw tc bouwen koopvaarders-

schutsluis te Nieuwc-diop door J. Strootinan. 1851. —.75 
744 Projoct-tcok. van de roconstr. der schipsluis van liet 

droogc dok te Nieuwe diep. 1851. —.75 
745 WIEIIINGEN. — Kaartc vau het AV^esterlandcr-klif op hot 

eiland Wieringcn aanwijz, don aanlog conor C^uarautaine-
plaats, (1805). Br. 0,56; h. 0,52. Met een dorg. verkleind 
(1802) en cone teekening voor hot Logement aldaar. 
3 st. 1.25 

2. N O O B B - H O L I i A N D . 

a. Algcmeene kaarten, 

746 NOORD-IIOLLAND {Kennemerland en West-Friesland). — Ver-
nieuwde kaart van Noord-holland en Westfricsland, be-
novous het voorn, gedeelte vau liliijnland, en daar aan-
grenzende landen; gevolgd naar do Caerte van J. Jz. 
BEELDSNIJDER A°. 1575, door J. R. Jagen. 1778. In 2 bl., 
te zamen br. 0.58; h. 0,92. INIet Noodig Bcrigt door J. Ie 
Francq van Berkhey in 8". (34 blz.) 3.50 

746* Dozolfdo kaart zonder Noodig Berigt. 2.50 
747 'T lloogh-lieemractschap vau do uytwatcrondo sluy-

zon in Konncmcrlandt endo AVcstvrieslandt. Afgemeten en 
afgcteyckont deur Johannes Douiv^ landtmetcr van Ivhijn-
laudt. gograv. d. Koenr. Decker. In 16 bladen, ieder br. 
0,50; h. 0,44. ^ 8,— 

748 Dezelfde kaart,« fraai gekleurd. 12.— 
74 9 Dez. kaart^ op verkleinde schaal, iu 4 bladen van 

dezelfde grootte. 2.75 
750 Dez. kaart, op zoor verkleinde schaal. 1 blad, Br. 

0,67; h, 0,54. _ 
75 1 Kennomaria ot Westfrisia, vulgo Noord-Holland, ed. 

per Ä^ic. Vissche7\ Amst., F. Schenïc Jr. (c. 1720?). Br. 
0,49; h. 0.57, Gekleurd. —.70 

752 Gcner. kaart van het Groot Amsterd. kanaal door 
Noord-llollaud, door J.Blanlcen Jz. Amst. Maaskamp) 1825. 
Br. 0,74; h. 0,25. 1,40 

b. Westfriesland, Kennemerland, Waterland; afzonderlijk. 

753 WEST-FRIESLAND (afzonderlijk). — Noordhollands noorde-
lijkste gedoclte, bchclz. Wcsttncslaud. Amst,, J. Tirion. 
Br. 0,37; h. 0,33. Gekleurd. —.10 
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754 

755 
750 

757 
758 

759 

700 
761 

7G2 

703 
704 

7G5 
7GG 
707 

WEST-ERIESLAND. Nieuwe Caarto van het Dykgraafseliap 
van AVest-Vriesland, genaamt Geestmer-anibagt, Sehager 
en Niedorper eogge, in 't koper gebragt door II, de Leth, 
In 4 bl. te zamen br. 1,11; h. 0,92. 3.— 

Dezelfde kaart, fraai gekleurd. 4.50 

Nieuwe Kaarte van het Dykgraafsehap van 't Ooster 
Baljuwschap van West Vriesland, genaamd Medenblick 
en dc vier Noorder Coggen, in 't koper gebragt door //. 
de Ledi, In 4 bladen, tc zamen br. 1,14,- h. 0,94. 3 . — 

Dezelfde kaart, geldeurd, 4.50 
Nieuwe Kaarte van het Dyckgraafschap van Drcg-

terlandt, door Gov, Oostwoudt, Amst. II. de Leth. 1743. 
5.. Ih 8 bladen, te zamen br. 2; h. 1,3. 

Caarte van Brechterlandt cn dc Vier Noorder Cog-
gen, gemeetcn en getekent doorP. Straat QuJ.IIarge, Amst. 
IL de Leth {1736). In 4 bladen tc zamen br. 1,2 ; h. Ó,95. 2.50 

Dez, kaart, geldeurd. 4.— 
Netto aanteekeningen volgens pcylingcn bevonden 

lioevcel do zomcrpoilen in AYost-vrioskandt zijn verschil-
lende met ord. dagclyks gety vol zoo. (Mot profils van 
dijken) c. 1720? 14 bl. br. fdl. ohlong. 4 . — 

KENNEMERLAND en WATERLAND (afzonderlijk). — Kaart vau 
Noord llolhuids zuidel. gedeelte, beiiolz. Kenmerland, AVa-
terland enz. Amst., I. Tirion, Br. 0,37; h. 0,33. —.40 

llotz. kaartje, gekleurd, —.00 
Nieuwe kaart van 't Baljuwschap van Kcnnomer-

land, met dc lianncn van AV^estsaanon, Assendelft, enz. 
Amst., AVcd. Nic, Visscher^c, 1720?). Br. 0,07^ li. 0,47. 1.25 

Dez. kaart, gekleurd, 1.00 
^ Dez. kaart, met bijgev. adres van P, Schenk Jr. 1.—• 

— Kaart van AVaterland, aanwijsendc dc strek-
king van de zeedijk cn agterdigting, als moede do 
voorn, wegen on wateringen in dezelve, gemoeten en go-
tekent door M, cn L, denBerger-i in 1700. In 4 bladen, tc 
zamen br. 1,04; h. 0,88. 3.— 

e. Waarden en Folders [drooggemaakte meeroi), 
ALGEMEENE KAART. — Kaart van Noord-Holland, waarop 
alle drooggemaakte 

708 

709 KOE'GRAS (nu gedeeltelijk dc Anna-Paulowna-polder). 
Br, 0.47; li. 0,57. 

moeren zijn aangewezen (c. 1750?)» 
I .— 

770 
771 

Kaerte van alle de sanden, gorsingon, slicken, waordon 
cnde kreeckcn, gelegen tusschen lluysduynen, AYieringen, 
AVieringerwaerdt, Zyp endc Kahinds-ooge, genaemt het 
Koe-gras, met do to bcdycken Polder van Lo Mairo 
(omstr. 1020). Br. 0,57 h, 0,47- Zeer zeldzaam, 1.50 

(Zie: Heldring,^ Dc Anna Paulowna-polder, bl. 39). 
DczcliUc kaart, fraai gekleurd. 2.25 
ANNA-i'AULowNA-roLDER. — Kaart van een gedeelte van 
Noord-ltulland, waarop de indijking van dien polder is 
aangetoond, 1847. (Uit het werkje van Jleldring), —40 

VAN PREDERTK M U L L E R TE A M S T E R D A M . 

772 AVIERINGER-AVAARD. — Chacrtc van dc AVicrmgcr-wacrt, 
dc wclckc iu den jaerc 1008 begost is bedyekt̂ t̂ c worden, 
enz. Adrianus describ, A°. IGLL. Br. 0 ,57 ; h. 0,03. 

Met de wapens der heemraden aan de beide zijden. Zeld-
zaam. ' 

Dezelfde kaart, zonder de wapens, doch gekleurd. 3.50 
DezelïdQ, kaart, gedrukt OP ZIJDE. Met de wapens, 

" " 5.50 

773 

774 

775 

77G 

en gekleurd. Vrij goed geconserveerd. ^̂  
^ Kleine kaart, door Ger. Coeck, waarschijnlijk van 

omstr. 1020, ^ — 
Hetz. gekleurd. Met eenige geschreven aanteeke-

ningen, betr. AVieringen cn dc AVicringcrwaard. 1.50 
777 DE'^ZIJP. — Agri Zypani nova descript(io). Oude kaart 

van de Zijp uit een Atlas van Janssonias of Blaeu. Br. 
0,49; h. 0,37. Van achteren bedrukt. —.70 
— - Dezelfde kaart, gekleurde 1.— 

Pcz. kaart, gekleurd. Van achteren onbedridzt. 1.25 
Afbeelding van dc Zyp, gcinooten ende ghecartoort, 

door J. Bsz. Zoutman, gcgrav. door Regn. a, Pcrsgn. 
(c. IGOO?). In 0 bladen, te zamen br. 1 ,50; h. 0.92, bui-
ten' het randwerk, bestaande uit de wapens der 11. Heem-
raden. 0.—— 
J Afbccldingh, e n z . door dcnzcliden. (1GG5). Verkleind 
op 1 blad br. 0,05; h. 0,44. 1.25 

„ , , , . 2.75 

778 
779 
780 

781 

782 
783 
784 

785 
780 

787 

Dezelfde kaart gekleurd. 
Dez. kaart veel verkleind (1GG4), Br. 0,39; h. 0.24. 1 . — 
Dc Zype, kaartje in kl. br. 4°. Petr, Kaerius cae-

lavit. (e. 1020?) 
Hotz., latere druk, znd. naam yixii Kaerius, Gekleurd, 1.— 
Copij van het voorg. kaartje, znd. adres. —.80 
Copij van het voorg. kaartje mot veraiid., gct. 

n^ 27. — 

733 Twee oude stukken op perkam., betr. ccuc erfpacht 
van landen iu dc Zijp van IGLL en 1040 met ccne kleine 
copij van de ecrstgcm. kaart van de Zijp en eenige his-
torische aantcek. 

789 HONDSBOSCII. — Kaart van het Dykgraaf en Hooghecm-
raetschap der zeeweringen van den Hondsbossche en Duy-
non tot Petten. Gemeetcn cn gotoekent door J. Sj^rug^en-
hurgh^ cn in 't koper gobr. door II, de Leth. Amst. 1730. 
In 2 bl. te zamen br. 0.87 ; h, 0,0ö, 1.50 

Dezelfde kaart gekleurd. ^ 2.50 
Dez. kaart op ZIJDE gedrukt. Ongekleurd. Een lueinig 

beschadigd, ^ 
Kleine kopij van dez. kaart, in kL 4°. —.70 

793 BERGEN. — Territorium Bergense. Amst., J . Blaeu (c. 
1030). Uit den Atlas van Blaeu. Van achteren bedrukt 
met Spaanschen tekst, l-^O 

791 Dez. kaart gckl, van acht, bedrukt met Lxtt. tekst, 1.50 

790 
791 

792 
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795 HEER HUIGEN-WAARD. — Caerto van de Heer Hnygen-
waert, met de omligg. dorpen en huysen, geeavelt ende 
gemeten bij Anth. Metlus en and. in 1Ö31, gegrav. door 
C\ J, Vhsclm\ ]3r. 0,50; li. 0/14. 1.25 

Dezelfde kaart geklenrd, 1J5 

pez. kaart met randwerk, bestaande uit dc wapens 
van dijkgraaf- en hoogheemraden. 1.75 

798 Dez. kaart, verkleind, door C, J. Visscher. In 

Copij van de voorg. kaart (?) in kl. 4". get. u\ 32. —.50 
lletz. kaartje, oudere ch-uk voor liet n\ —.70 

ScuERMER. — Caerte van de Sclier-meer, met hare dyckon, 

790 
7G7 

799 
SOO 

801 
wegen, vv'atei'jngen ende cavel-slooten, 

1035. 
te 

802 
803 

804 
805 

807 
80S 
809 

810 
811 
812 

813 
814 

815 
blO 

„ - _ , - ^ samcngestelt 
ende gcteykent door M^^ils. 1035. Gegrav. door SaL 
Jlogers, Br. 0,52; h. 0,48. 

Dezelfde kaart, gekleurd. 2.25 
Caerte van dc Schcr-meer, bedijekt in 1G35, met 

groote verbctcj'inge in 't liclit gegeven, door Clues Jansz, 
Vi&sehcr. lir. 0,50; li. 0,47. 2. 

Dezelfde kaart, gekleurd. 2,50 
])ez. kaart, znd. naam van Yissclicr, 1.50 
De kaart van 11̂7/5, verklehui, in br. 4\ —.70 
lletz. kaartje gekleurd. 
De kaart van 6'. Jz. Vüschev, vcrkleuid in br. 4^ —.90 

EEEMSTER. Ager Beemstranus ab A. L. J. S. — C. J. V^is-
1.75 

van Visscher en 9 

817 

818 

819 

scher excud. 1025. Bi-. 0,40; h. 0,30. 
^ Dez, kaart, gekleurd. Zonder naam 
jaartal. 

Hetz, verkl., in zeer kl. 4°. —.50 
—T- Beemstcrlants Caerte. Kleine kaart (van 1613) zonder 
naazu, Br. 4". {Zie 693.) 1.25 

Hetz, kaartje, gekleurd. 1,50 
--—- Beemster. Copy van de voorg., iets kleiner, gcteek.: 
X IX . Br. 4". gekleurd. 1. 

lletz. kaartje, zonder nommer, ongekleurd. —.70 
—— Andere coj)y, nog iets kleiner, geteek. 28. —.70 

Op al deze kaartjes is de Schernicr nog als ?/ieer aangewezen; üp 
de volgende ais polder. 

Beemstcrlants Caerte, mcfc zijne dijckcn, ringslooten, 
wegen enz., gemeten door JJ, van JJerkenrode in 1640, 
in eopcr gesneden door JJ. van JJreen in 1644. In 6 bla-
den, tc zamen br. 1,17; h. 0.92. 0.50 

Dez. kaart, met de wapens der Ingel. cn Heemr. 
in 1721, zijnde ^ bl. (27 st.) 8.50 
• Dezelfde kaart verkleind, door D. van JJreen. iV. 
1658. hl 1 blad, br. 0,57; h. 0,43. 1.50 

Dezelfde kaart irekleurd. 2 .~ 820 
82 1 Dezelfde kaart,"or PERKAMENT gedrukt. Zeer 

zaam. 
822 Bcemsterlants Caerte. Kleine copy van dc 

zonder naam. In br. 4°. 

zeld-
3.— 

voorg., 
1.-

VAN FREDERIK MULLER TK AMSTERDA:\R. 
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S23 8TARN-MEER. — Cacrtc van dc Starn-mocr met d' omleg-
gende dorpen cn huysen, soo die tcgenwoordich bedyckt 
is in 1643. Gemeteii en gocavelt door Nic. Stierp. Br, 
0,52; h. 0,40. 

324 Dez. kaart, veel verkleind, in kh —.70 
Ö25 WoRMER. — Cacrt van dc Wormer; geeavelt den 1 Aug. 

1625, hermeten A". 1626, bij jMr. R. Cz. P. van der Meers 
en and., landtmctcren. Met ccn Tactiel van dc grootte dcr 
eavclcn. 2 bl. fol. (1627 ?). Het kaartje br. 0,30; h. 0,16. 1.50 

Caerto van de Wormer, met haere wcogen, waterin-
gen en waeter-molens, aldus in koper gliesn. door van, 
"j'ciflingen 1027; geampl. cn gecorr; door .4. Dear in 
1068. Br, 0,73; h. 0,45. Met dc wapens vau Dijkgraaf cn 
lleemr. als randwerk in 3 1)1. 4.— 

Op dc kaart is dc tafel van het voorg. kaartje overgeaonicii. 

De Wormer, — Do Purmor. 2 st. op een blad. get. 
29. (Uit ccn atlas bij Janssonias'!^) In 4". —.70 

Dc W'ormer. Apud Ger, Valk cn J^etr. Schenk, (c. 
1700?) kl. 4". —.70 

826 

827 

828 

829 Cacrtc van dc Einghc-'^Vormer, gometen ende gcteec-
keut door Mv. J Jz. Jjacker in Ang. 1638, op 't coj)er 
gestelt bij J. van den JLnde. Br. ruim 0,31; h. 0,29. 1.50 

830 i^uuiER. — Cacrtc van de Durmer, met haer wogen, wa-
teringlien, cavels enz. also deselve geeavelt is A\ 1022, 
aldus in ko])cr ghemacckt door Joh. Covens cn Corn. 2lor-
iier 1722. In 4 bladen, te zamen br, 1; h. 0,86, 5.— 

Kieawe druk der oude (jrootc kaïirt vj\a Lnc, Jansz. Sinck 
waurin blijkbaar iiaaia ca jaartul op dc plaat uitgewi^clu cu 
door dc bovenst, vervangen zijn. 

Cacrtc van dc Purmer, gomctcu ende gotckent door 831 

832 
833 
834 
835 

Mr. X. Jz. Sinck, A\ 1022. Vn\ 0,30; h. ruim 0,t8. Ge-
kleiird. —jMct een Lijstje van dc //Groodtc van alle de ka-
vels, bij ]\Ir. K. Hz. Jjonifatius en i\tr. S. IKr. JJoonacker, 
Laudt-iiiceters, in j\laij A". 1623." 1.25 

Dez. kaart ongekleurd. 1.— 
Do Purmer. Kleine co})jj van de voorg. in 8". —.50 
Dc Purmer (copij bij Valken Schonk?) in kl.4". —.70 

836 
837 

De Purmer bedyckt in dc jaare 1018, gemeeten door 
J\lr. IJ. JZ. Zinck A°. 1022, cn op niews overzien, verbec-
tert ende in 't licht gebragt A". 1083 door J. I^euperdus, 
Landtmeter. In 2 bladen, tc zamen br. 0,78; h. 0,0{:>. 2.— 

Dez. kaart, met dc wapens (23 st. op 2 bl.) Ĵ.— 
Dezelfde kaart verkleind op de grootte vau N^83l . 

Caarlo van do 
Gekleurd. 

838 BUIKSLOOTER-, BROEKER-, BELMEII-MICKR. 

Buycksl., Pu'oeckcr ende Belmer ]\teeren iu W^aterlaiuK, 
ghcmeten ende geteeckent l\oov S. N. JJoonacker, 162b, 
Jud. Jfondius excudit. Ur. 0,47; h. ruim 0,26. 1.2.') 

S39 Kaarte, enz., gcdruekt bij C'. Jz. Visscher. Koj)ij van 
dc voorgaande, oj) tlezclfdc grootte, mot een kaanje van 
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81.0 

841 
842 

843 
814 

815 

S40 

C a t a l o g u s o v e r i s f e e r l a nd s W a t e r s t a a t 

VVatcrlandt, //vcrtoncndo dc gclegcutlieyt deiMnercn, enz." 
aan den kant ingevoegd. 1.50 
IJUJIVSLOOTER-, UROEKER-, ]>KL:\RER-]MEER. ~ ])czclfdc kaart, 
gekleurd. 1.75 

Dez. kaart, zonder naam van Visscher, gekleurd. 1.50 
Caerte van AVaterland, verton, dc gelcgcnthcyt der 

mcercn onlangs bcdyckt. Z, jaar of naam (c. 1G30) kl. 4". 
GeJdeurch 

Uetz, kaartje ongekleurd. —.80 
Caarte van Waterland enz. Kopij van 't voorgaande 

in 8°. —.00 
Pc groote kaart van W»iterlanJ vindt men onder K®. 707. 

ASSENDELVT. — Accurate kaart van Asscndclft, daarin men 
sien kan, waar do dijken sijn ingebroken door do liooge 
watervloot in 1717, geteck. on gomecton door Tijs Claasz, 
Amst, Wed. N. Visschcr. In fol. obl. —,80 
ETERSHEM (in Waterland). — Kaart van do Buiten-Poldoi-, 
genaamd Oostcr-Coog, voor dc Etorshcmmcr cn Zocvangs 
keukon dijken, opgemeten en gocaartoord door A', J, Pe-
ters in Meij 1807. Geteekend, br. 0,07; li. 0,51. 1.50 

d. liet 1J\ 

H47 HET IJ . — Caarte van het IJC; vertoon, dcss. diepte voov 
cn omtrent Amsterdam, door 't ijs gepcylt in t̂ jaar 1()74 
cn o[) 't pai)ie]' gobraelit door AVc. van der Jfende^ landt-
mooter. 2 ^tn., iodor br, 0,70; li. 0,50. Gekleurd, 

Pezolfdo kaart op pei-kamont. Gekleurd. Eon weinig 
beschadigd.. 

SIS 

S I 9 

850 
851 

852 

tt o.-
Kaartc van het IJe, vertoon, desz. diepte voor eii 

ontr. A^mstordam, in 1770—77. Er. 0,50; li. 0,22. 1.— 
Dez. kaart. Proefdruk vóór hot bovenschrift. 1.25 
Dez. kaart, met gotook. verander, cn considcratien 

op de memorie van Steenstra over dc diei)to van 't IJ enz. 
in 118. fol. 3.— 

Kaart vau het IJc, omtr.Amsterdam, met conigo go-
l)rojcct. werken ten noorden en oosten dier stad (177o). 
2 bi. fol.; het cene br. 0^58; h. 0,27; het andore iets 
kleiner. 1.75 

853 Kaart van liet IJe vertoon, dosz. die[)to voor on onti*. 
Amsterdam volg. do poijlingcn van 1770 onl777 en 1805; 
br, 0,57; h. 0,23. ^ 1.— 

Aanwijzing van don loo]) der stroomen in het 1»! 
voor Am.stei'dani; Kaart van doA oorzaan eu een godcolte 
viiu het LI; cn oeuigo andore geteekende kaarten van het 
M, Osi.; met een o})gaaf van de diejUe van het Oostelijk 
iJ in 178t eu 1780 gescUreveiL 3.50 

VAN EREDERIK MULLER TE AMSTERDAM. 

e. Amstclland. 

59 

m 

^55 AMSTELLAND. — Kaart van Amstollaudt, met ecu gedeelte 
van 't Sticht, Jvhijidandt cn Noordhollandt, met do IJo-
stroom, met do situwatic van alle de [)olders, molens, enz. 
goinoton cn getekont door G. Drofjenhain, on gokorr. door 
J. V. Petersom, uitgcg. door Nic. Visscher^ Amst. 11. en J. 
Ottens. 4 bl. aan een, te zamen br. 1,12; h. (luot het 
randwerk) 1,01. 4.— 

— Dczolfilc kaart, in 4 bladen. 3.50 
— Dezelfde kaart, in bladen, gekleurd. 5.— 

850 
857 
858 

859 
.SOO 

' " f t ! 

~ JSicuwc kaart vau het Baljuwschap van Amstclland 
ter ophold. van don ïcgonwoord. Staat. Amst. Is. Tirion. 
(c. 1700.) Br. 0,30; h. 0,32. —50 

Dez. kaart, gekleurd. —.70 
Partic. kaart van Amstollaudt of hot omlegg. van 

Amstcldam, Muvdcn, enz. Amst., Covens eu Mortier. Br. 
0,03; h. 0,49. ^ 1.50 

bOl Nieuwe kaart van Amsterdam, mot deszelfs gebied, 
do Dicmer-Meer, enz. Amst. J . Covons en Zu. Br. 0,09; 
h. 0,59. • ^ 1,50 

801 '̂ Nieuwe kaart van don Amstclstroom. uitgcg. bij P. 
Mcyer 1755. Br. 0,31; h. 0,19. ^ —.00 

Carte des environs d'Amsterdam repros, avec los 802 

803 

SG4 

805 

800 

867 

inondations autour dc cette ville cn 1787- ct los cjuartiers 
dos l^russions, par G. G. de Schackowskg. Gravco par G. 
Tischheûi à Buckobourg. Br, 0,94; h. 0,02. 2.— 

[Kaart van Amsterdam on omstj-eken.] Eragmont van 
do kaart van Beeldsnijder van 1575 of kopij daarnaar. 
Br. 0,27; h. ruim 0,35. 1.25 

Kleiner fragment vau dezelfde kaart ; latere kopij dan 
de voorg., br. ruim 0,20; h. ruim 0,32. 1.— 

Gotoek. kaart van do meorcn on polders ton zuiden 

van Amsterdam, (c. 1820). Br. 0,35; h. 0,94. 1.25 
Limiotkaart der stad Amsterdam, mot dc gemeenten 

Slooten, Niouweramstol eu Diomcn, A". 1838. In 3 bl. tc 
zam. br. 0,61 ; h. 0,79. 1.50 

Algom. kaart vau den Amstel met de Dreclit en 
de Aar, zoo als ze in 1824—25 voor gi'ooto schej^cn ziju 
bevaarbaar gemaakt, naar cone kaart van L. v. lleusdcn. 
(Uit het werkje van J. de Jong.) Br. 0,51; h. 0,29. —.70 

868 OvER-BRAKER buytou-poldor, (Caarte van hot oostw. god. 
van den) goloogon aan den Sparcudauischon dijk buy ten 
Amsterdam, gemeotcn cji gocart. door .4. F. Goudriaan. 
1785. Met kleuren geteekend. Br. 0,81; h. 0,52. 2.25 

869 OVERAMSTELS-POLDER (Caarte van don) geteekend mot kleu-
ren naar cene copy van 1694 van do kaart gotoek. door 

Dankers de Rg in 1639. Br, 1,22; h. 0,02. Een loel-

uig beschadigd. 2.— 

r_ 
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870 DJEMERMEEK, 

871 

Lo Diemcr ou AVatcrgraafs-mccr en 1531, 
sans (ligues, ou sont marqués les inondations. In kl,br —.70 

Kaart vau dc Diemcrmccr vóór cn bij dcrz. bedij-

872 
873 

871 

875 

87G 

877 
878 

in 1020, uit do onde kaarten getr. cu getekend door 
1.50 

—.25 

king 
a van der Slwjs Jr. 1703. r>r. 0,55; b. 0,40. 

Dez. kaart vóór do letter. 
AVarc afbooldiugc van do AVatorgrafs- of Diomor-

mocr, zoo dez. is afgemeten door Corn. Dankerts de llij. 
1G31, Amst. 6'. Dankertsz v. Sevenhoven. Fraai oud kaartje. 
Br. ruim 0,28; h. 0,10. 1.— 

870 
880 

881 

882 

;83 

88-1 

885 
880 

AV^atcrgraefs of Diomor jMcor. Fragment eopy van 
liot vorige kaartje iu 8°. get. 32. —.50 

Watcrgraais of Diemor Meer. Groote kaart, in koper 
gosn. door P. van den JJerr/e. 1710. Met lat. inschrift cn 
aclitreg. holl. vors en de wapens der lieomraden rondom. 
In 4 bl. te zamen br, 1,14; h. 0,88. 5.— 

Hot AVatorgraafs of Diomermoer (mot dc namen vau 
do luslhuizcn en hunno eigenaars,) c. 1720 ? Br, 0,30; 
h. 0,20. 1.— 

Hotz. kaartje gekleurd. l.dO 
ZEEJiURG EN Dii'^rERUYK.—'Kaarto van alle de dykpligtigc 
cu conige waalpligtigo landen, behoor, onder het Hoog-
hoomraadscha}) vau Zeeburg on Diemordyk, gotoek. en 
gograv. door J. Wandelaar. (1750?) Met de wapens der 
hcemr. iu 1740. lul2bladon, to zamou br.2,11; h.1,23. 8.— 

DozcliUc kaart opgeplakt. Eenigzins beschadigd. 5.— 
Scliour in do Bicmcr-Zccdijk, gotoek. door ^4. D. Mnt-

sert. — Concept om zand to 2)lonii)on voor don Dicmor-
dijk door donz. 2 st. br. fol. —.70 

Oud kaartje (c. Iö30?) znd. naam. In 
—.80 

KONDEN HOEPS POLDER (Caarte van den) onder Ouderkerk 
fvan omstr. 1720 ?) Br. 0,72; h. 0,51. 1.50 
SLOOTEN. — Landkaarto van dc binuon])oldor vau ölooton 
cn liot ]\Iiddelvclt, gemeten door C'. A'oĉ /, 1G75. Autist. 
Wed. N. Visscher. ]\iot dc namcji der eigenaars er iu ge-
schreven. Br. 0,71; h. 0,50. 1.50 

Kaarten der landerijen gelegen aan of onder do rooy-
ingo der Honderd Gaarden, onder hot gcrcgt van Sloo-
ten cn Amsterdam, gcmceteu door JJ. van Groendgck. 
(c. 1780.) 2 sin., hot ceue br. 0,47; h. ruim 0,23; hot and. 
br. 0.58; h. 0,30. 1.25 

Dozolfdo kaarten, vóór de letter. 1.— 
Caai-te vertoon, dc plaots en lande vau don Hoor 

H. A^erschuur aan do Slooterwogh, iu de binnen ban pol-
der, gotoek. door/ac. van Hoorn. 1755. Fraaijo mot kleuren 
geteek. kaart, br. 1.21; h. 0,43. 2.50 

Kaart van do Haarlommer-wcg bij Slolordyk (L730 ?) 
geteekciuL 1.— 

1) YLLE]^IER-:MEER. — 

4\ obl. Cctcck. 30. 

887 

8SS ÏMriDfCN EN KaaFXDEN. Caarte van dcu nieuw vermaakte 

v a n F r e d e r i k ]\[ul ler t e ams tem^a i v i . 01 

zecdyk beoosten INIuydcn, gemeten en getockont door e/Vzc. 
van Hoorn, in 't koj)cr gebragt door H. de Leth. 1737. 
Br. 1,73; h. 0,58. . 

880 MULDEN EN NAARDEN . — Plan of ontwerp van een nieuwe 
aarden Dijk (bewesten Muiden?) door H. de (1735?) 
gr. fol. — 

8()0 Hetz. gekleurd. 
50 1 Caortc vau de Nacrdcr of Uytcrmocrse meer, ghe-

mectcu per me A7c. Jjonifatimn. l̂ '̂ ^d. Br. 0,71 ; h. 0,47. 2.— 
50 2 Projcct-tcckcuiug^ vau oen uitwaatering benoorden 

Naarden. (c. 1780?) Br. 0,01; h. 0,30, —.80 

f. Gooilandy Mijnden en Loosdreeht, Loenen, 

803 GOOILAND. — Nieuwe kaart van het Gooilandt, gegrav. 
door H. Post. Amst. R. en J. Ottens. (e. 1740.) Br. 0,81; 
h. 0,52. 

391. Dezelfde kaart, fraai gekleurd. 2.— 
S<j5 Kaart vau het baljuwschap van Gooylaud, do Loos-

drechton, jMyudcu, HoUauds Looiicn cu AVccspor-Karspol; 
tor opheld. vau den Pogeuw. Staat. Is. Tirion. (c. 1700). 
Br. 0,30; h. 0,32. Gekleurd. ' —.00 

80G JNIYNDEN EN LOOSDRECUT, (Kaart van), gcmcctcu door 
Sprufjtenhurch. Amst. Covens en Alortier. 1734. Br. 0,80; 
h, 0,01. Gekleurd. ' Iv'̂ O 

397 Kaart vau j\fyncu cn dc Loosdrcchtcn, midtsg. van 
's Gravcland nov. het gerecht van Broukolou cn Loendor-
sloot, uytgoircv. door Nic. Visscher. (c. 1700?) Br. 0,5(); 
h. 0,48. " 1.— 

39S Dozolfdo kaart, gekleurd., mot hot wapen van Jcr. dc 
Hazo iu do regterbovonhook. Mot adres vau P. Schenk Jr. 1.— 

890 BOENEN (Kaart van), door O. C. van Jjloenisioaerdt. Amst. 
Covens en Mortier. S. a. Br. 0,00; h, 0,02. gekleurd. 2.— 

3. 2UID - HOXilx-MSTD EIT SEEIxAJ^D. 

U. Algemccne Uaartcn. 

900 ZuiD-lloLLAND. — Nicuwo kaart van Z.-Holland, Utrccht, 
do Vijf hccron landen eu ecu god. vau Gelderland. Amst. 
J. Covens en Zn. (gegrav. door 6\ v. Baarsel) 1790. Br. 
0,80 h. 0,59. Met aanwijz. dor moereu on polders. Ge-
kleur d. 1 •— 

OOI Kaortc vau Syut-IIollauts grootste deel, vervattende 
geheel Ivijnlaudt cmfo Suytkonnomorlandt enz., wacr iu mede 
te sicu is hoe eertyts do llacrlemcr-mcer ondo do Ivoytso 
moor van oon gcschcydeu Avarc i i enz. (Jekopieert bij l\ ' 
Brugnsen iu 1501 na sckoro kaortc in 1531, cu iu driick 
uytgeg, door C'. Jz. Viascharj 1041. Br. 0,5S: h, 0,47. Ge-
klcurd, P75 
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002 

903 

901 

905 
î)00 

007 
008 

909 

910 

911 

912 

913 

9M-

Ziiiü-iroLLA.ND.— Dozolfdo kaart, //op nieuws gedrukt door 
P.vtm cïerAa in 1724." (De oude kaart, waarin alleen dit 
bijgedrukt is). Geldeurd, 1,B0 

J)ez, kaart, ongekleurd, ^ 1.— 

b. Jihijnlmid cn de Jhiarlemmer^viccr. Nieuwkoop, IP^'ocrdcn, 

ITIIIJNLAND. — (Groote kaart van) 't llooglieemraetseliap van 
Itliijnland; veriiient, geanipL en gecorrig. in 1087, op nieuw 
vernieuwd in 1740. Iu 12 bladen, ieder br. 0,55; li. circa 
0,44 cn 1 l)lad met bovenlijst. 7.— 

Dezelfde kaart, gekleurd, 10.— 
— ~ Dez. kaart, druk van 1087. In 12 bl., 3 bl. bovenlijst 
CU 8 bl. zijrandwerk. 8.— 

Dezelfde kaart, gekleurd. 9.— 
Dez. kaart bl. 1—4 (zee-kant).— Nog vroegere druk 

met octrooi van 1047. (Dezelfde grootte als dc vooj'g.) 2. 
Ithcnolandia, Amstelandia etc. cum aggeribus onmi-

915 
910 

917 

9t8 

bus, cdita ]>er lY/c. (c. 1080?). Dr. ruim 0,55; h.r. 
0,40. Geldeurd, 1.25 

K aart van Let liooglieemr. van Itijnland, Amstclland 
en het waterschap van AYoerden, met alle uitgevcendc 
plassen, droogmakerijen enz. Amst,, Is, Tirion, 1745. Dr. 
0,37; h. r. 0,33. —.50 

Dc vier Ambagts Polder in Rijnland, met de kavelin-
gen (e. 1700?).^Br. 0,08; h. 0,58. 1.50 
VSPAAIINE. — Kaart vau het Vuyl-rak van het Pennings 
Veer af tot in het Noordcr Spaarnc met een ])roject tot 
afdannning enz., gemeten en in kaart gebr. door Kl, Vis^ 
gegrav. door L, Schenk, Jz. 1772. Dr. 0,01); Ii. 0,28. 1.25 
8T0MMEEU. — Afbceldingc van dc Stouuncer alsoo dezelve 
tegenw. is bcdyckt, gcmccten endo gckaertcert in 1050 
door Clacs Vastensz, Stierp, Dr. 0,72; h. 0,85. 2.50 
HAARLE.MMEII-.MEEU. — Caertc cnde voorbereydinglic tot 
het bedyckcn van dc ltaerlemn)er-meer alhier pro vis, ghe-
stclt cnde iu cavelinghen ghebracht enz. door t/. yl. 
W{ater) van de liijp, 'f Ger, Coeck scul])sit," (Uit J^eech-
waters llaerlemmermcer boeck, v. lOOO?). Dr. r. 0,37; h. 
0,17. ongekleurd. 1.25 

Uetz, kaartje gekleurd. 1.75 
Nieuwe Caertc verthoneiulc hoe.. . . dc Ilaerlennner, 

Deydse oude Spicj-ingh meer.. . . bcdijckt soude moglien 
werden, door Jacob Jkirtelsz. Veeris. 1041. Met 20 reg. vers 
van Vondel. Br. 0,70; h. 0,47. 3.— 

Dez. kaart, latere druk, waarop, onder 't opschrift, 
// Willem van der Laech sculj^sit." met vers van Veeris iu 
plaats van dat van Vondel en andere kleine verand. 2.50 

Dez. kaart met veel verand. in 't koper gebr. door 
D. van JJreen, cn uitgcg. door Nie. Visser (sic.) Br. 0,71; 
)j. 0,48. Gekleurd. 1.25 

VAX FJJEDERTK MÜLLEI I TE AMSTERDAM. 
03 

919 

920 
921 

Dez. kaart, met adres van P. Schenk 

Dez. kaart, als de voorg. gekleurd, l.̂ H) 

11A AULEMMER- M E E\L. 

Jr. Ongekleurd, 

Afbceldingc van Rhijnlands waterstaat, ten opzigte 
vm 'fc vero-rootcn der Haarlemmer of Deydse meer, door 
M, Bolsira. 1740. Br. 0,04; h, 0,55. Met ccuc afbeelding 
der concept sluijzen tot loozing van Rhijnlands boezemwa-
ter in de Noord-zee. 2 bl. 2.50 

Dez. kaart cn plaat gekleurd. o.oü 
Pcz. kaart verkleind, met aanwijzing van het laatste 

concept der bedijkinge. Amst., Is, Tirion 1745. Br, 0,30 ; 
1 /\ O») "—.oü Jl. U.oJ. 
—— lletz, kaartje, gekleurd. ^ , , ,o ^ ^ 

Dc kaart van JJolstra, veel verkleind, ni kl. 4 . —,uO 
Kaart van dc doorgespoelde en afgestooten inecrs-

ücvcrs in het westende van Aelsmccr (ccn der bladen van 
de groote kaart van Rhijniand van 1740). Br. 0,55 ; h.0,45.1.— 

(j.>7 Kaart van een concept boven boezem met dcrz. mo-
lens tc Spacrcndam, ter ontlasting van IMdjnlamls boezem-
water, geconc. door J), Klinkenberg en B. Goudriaan, Az, 
1709. Br. 0,42; h. 0,33. — 

Kaart van een concept.'Uvtwat. in de Noordzee om-
tr. Catwyck, door dezelfden, 1709. Br. 0,40; h.0,3S. —.70 
NIEUWKOOP. — Caert cnde afbceldingc van de 

922 
923 

924 
925 
\)20 

928 

929 

930 

931 

;jc>t> 

934 
935 

ghclcgcnt-

heyt dc llecrlyckhcyt van Nieiüvoop cnde Noorden,^ wacr 
af ccn gedeelte is bepoldert,- enz.; ghedruckt iu 1047. In 
^̂  bladen, te zam. br. 0,92; h. 0,57. 2.— 

Nieuwe Afteck. tot droogmakinge van dc uitgevcen-
dc landen als Nicukoop, Zevenhoven enz. gemeetcn door 
Z. JCraakhorst, 1742. Amst. P. en J. Ottens. Br. 0,55; h. 
0,40. 

1.50 Dezelfde kaart, gekleurd. 
Kaart van dc gecombin. Nicukoopsche plas, gemec-

K, Vis, cn J, Switser in 1788—89. Br. ge tok. door 
1.25 

ten cn 
0,59; h. 0,42. 
WOERDEN. — , 

schap van den Lande van Woerden. 1740, Met de wapens 
In 9 bladen, ieder br. 0,50; hoog 0,40. 0.— 

DezcUde kaart fraai gekleurd, met dc wapens. 9.— 
' ' " Woerden, in 

- .50 

(Groote kaart van) 't llooghe lleymraedt-

Kleinc kaart van 't llooglieemr.^ van 
4". 

e. Dd/land cn iSchichtud. 

03G DELELAND, SCÜIELAND, ENZ, — Didflandia, Schiclandia cl. 
insulae trans Mosam ut Voorna, Ovcrtlackca. (Uit ecu at-
his van Plaeu, e. 1040?). Br. 0,50; h. 0,38, ^ —.70 

037 Delilandia, Scliielandia ct insulae, wwî .̂P, F, itPerc-
kenrode. Amsterd. Fred, de Wil, (c. 1090). P>r. 0,54; h. 
0,-11. 
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938 DELFLAND, SCHIELAND, ENZ. — Dez. kaart, Amst. J. Covcn,^ 
el O. Movtler, 1.— 

939 Dclllaiulia, Schielandia ct insiilac, a Kic. Visscher, 
(c. 1680?). Dr. 0,56; h. 0,46. Gckieiira. 1.— 

940 DezelfUo kaart, mot adres van P. Schenk Jr. Onge-
kleurd. 1.— 

941 DELELAND. — (Groote kaart van) 't ïlooge Heemracdschap 
van Dclilant, gemeten cn in kacrtc gebracht door N. en 
J. Jvruikkis (gegrav. door T. DoeshiircjJi cn and.) 171*2. In 
25 bladen, ieder br. 0,58; h. 0,50, met 2 bl. bovcnlijst cn 
1 verzamclblad. 5.— 

942 l^ezclfde kaart gekleurd, met een dubbel verzamcl-
blad, het cenc //verhelderd A". 1750'', veel veranderd en 
met andere wapens aan dc kanten. 8.— 

943 Itet verzamclblad van 1750 afzond., gekleurd; de tca-
2)ens ongekleurde 1.— 

944 lletz. veel verkleind, in 4°. —.60 
945 Kaart van Delftland. Amst. Is. Tirion (c. 1700). Br. 

0,38; h. 0,33. —.70 
940 lictz. kaartje gekleurd. —.80 
947 Kaart van ecu gedeelte van Delfland aan den Hoek 

van Holland, gcm. door Joh. Bloteling. {Q. ) 0,91; 
h. 0,54. ' 1.75 

9^8 IMattc Grondt-Cacrt der Itooying van de Straetwegh 
van Schcveningh nae s'Gracvcn-LIaege, gemeten, gcpeylt 
en geteeckent door Joh. van Swieten, in 't kooper gebr. 
bij de \Vü. In 3 bh, ieder br. 0,50, h. 0,41. — (Dit 
is de groote kaart voor C. Jluggens' //'Zecstraet.") 3.50 

949 ScuJELAND. — (Ch'ootc kaart vau) het lloogc Jlcemraedt-
schap van Schielandt, gcordonn. endo begonnen A". 1050 
volbracht, gedaen drukken A^ 1600, ende wederom ge-
dacn hcrdruckcn A". 1084. Gemeten ende in caert gebr. 
door J. Sianrpioen\ in coi)er gesn. cn gcteeekent door J. 
Vlnghoons. llott. A. van Hoorn. In 9 bladen, ieder br,0.57; 
h. 0,49. ^ 0.— 

Dez. kaart, blad 4—9, Jl-aai gekleurd. (Blad 1—3 
zijn hoofdzakelijk dc wapens). 6.— 

Dez. kaan, vernieuwt, geampl. cn gccorrig. A°. 1765. 
9 b l a d e n . ö,— 

950 

951 

952 

953 

^Vapens van I)ijk!j:raal en iloogheemr. van Seine-
land (1705?), 13 bl. iu lol. ^ 2.50 

Kaart van Schieland cn Krim[)ener-waard. Amst., Js. 
Tirion (c. 17 60). IW. 0,38; h. r. 0.33. —.70 

954 Dez. kaarr, gekleurd. —.90 
y5f) Kaart van de kley- en vcenlanden in de Butterdorp-

sche rolder (ambacbt'vau Hillegcrsberg), door JJ. Snuts 
IV70. Br. 0,61; h. 0,15. ^ 1.25 

950 HOEK VAN HOLLAND. — Caarte van de ])older het Nie\iwe 
Landt mca zijne bnytenlanden ende gorssiugc, naar ccnc 
teken, van J. /^s. Douw viiu 1005 gecop. door J/. Wairu.' 

v a x F r e d e r i k M u l l e r t e Aïmsterdaim. 05 

ven. 1719. Tn 't kop. gebr. voor Jac. ICegser. Met do wa-
pens der Tni>:olandon. Br. 0,60; h. 0,53. L25 

957 HOEK VAN HOLLAND. — Dez. kaart, gekleurd. 

d. Zuid^IIollandfiche cn Zeeuwsche eilanden. 

1.75 

959 

OF.O 

901 

958 lîoosENiîURG, — Kaarte cndc moctingc van Ondt cn Nieuw 
.llooscnburg. Blankenburg, lUiyge en Lange Plaat, gedaan 
voor don verkoop dcr domeynen vau do St. van llollandt 
door W. v. Smeten en J. Sandifortm 1727. 'sGrav., de 
Jongh. In 8 bladen, ieder br. 0,50; h. 0,49. 3.50 

Dezelfde op best papier. 5.— 
Dezelfde, gekleurd. 6.50 

VooRNE. — Caartboeck van alle dc dorï)cn cn polders ge-
leden in den lande van Oost endo Yv̂ est Voorne, mitSï^. 
Over-Flacquco, gedaan maaken door ordre van̂  7 dnnij 
1095. // A. Stcyaart inv. J. Stemmers sc,, J. Luiken fecit afjua 
foi^ti.''' Met fraaije lig. door den laatsten en titel pl. van 
Jloin. de Hooge. In 32 bladen, fraai geklenrd. gr. fol. 20.— 

<jG2 lletz. ongekleurd, in fraaijen led. bd. {^Ongekleurd'. 
hoogst zeldzaam.'] Hierin nog 27.50 

Caerte van den rinj '̂ vau TaUen, door Jjern. dc Roy. 1700. lu 4 
hL (Zie K ^ 005.) 

Twee kleine kaarten van peilingen iu liet Haringvliet ouitr. de 
Plaat vau Flacque'. 17 5S. 

Kaartje van liet noordoost, ged. dcr jurisd. van Somnielsdijk op 
O V er-lue que 1759. 

Kaart van ile gorsliugeu en slikken uan dc Z.O./jj<le van (loe-
dercede, gemeeten en gekart. door J. SandiJort. 1704. Gctce-
kcnde copy. 

Kaart van tic Kcndragtspoldcr oj) Voorne, 1787. J. Tarpiu. sc. 
VOORNE. — Caarte van de polder Westenrijk, genaanit 
Zuvdland, gegraveerd door J. van Ingen. 1771. Br. 0,00; 
h. 0,50. 1.25 

903 

964 

965 

966 

967 

968 
969 

Schetskaart van het geprojcet. Kanaal van Voorne. 
liott. 1825. br. fol. —.80 
TUTTEN. — Caerte des Kinghs van Tutten, nac dc mee-
tingc gedaen bij JJan. Schellinck in 1017 in cleynder inaat 
byecngcbraclit door JJ.de Rog, 1700. Gegrav. door G.v. d. 
(Jouwen. In 4 bl. tc zamen met het randwerk, br. 1,39; 
h. 1.17. 
GOEDEREEDE, — Atlas van het eiland Gocdcrccdc cn Ovcr-
tlakkec overeeidvomslig de kadastrale kaarten (in 12 bla-
den), vervaardigd door J. H, Jvips. 's Grav. 1835. gr. fol. 
Met llegister in 8". 12.— 

liet eyhuidt W^est-Voorne of Gocdcrccdc, met de 
diei)tens cn droogtcns ronds-onuiic, tot aan dcnllookvau 
llollandt enz., gemeten cn in kaart gcbr. door N. Crn-
quius, in 't ko])er door JJav. Coater^ eu gelettert door (J. 
Kondet. 1733. Br. 0,05; h. 0,55. 1.25 

Dezelfde kaart vóór dc letter. 1.50 
()vKiiFLAKKi':E(Nieuwc kaart van), Trinsen-landl,enz. Amst. 

9 
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Wed. Ottens eu Zn. (c. 1720?) Br. 0 ,70 ; h. 0,46. 

kleur (L 1 75 
970 BEVELAND. — Utraquo Bovelandia ct Wolforsdyek, vernac.: 

de Oost. Eylandon van Bewestersehcld. Fraaijo oude krt. 
zonder naam. (Uit ccn atlas van eirea 1660?) Br. 0 ,56 ; 

H. 0,44. 1 .̂25 

c. Zuid'lIoUcmdsche en Geldersche Waarden. 

971 ZUJD-HOLLANDSCUE WAARDEN. Zuydhollandia stricte 

972 

973 

971 

975 

976 

977 978 

979 
980 

981 

982 

983 

984 
985 

986 

987 

sumta. (Kaart van den Krimpcncr-, Aiblasscrwaard, Vijf-
hecrcnlandon, Heusden, Altcna, enz.) Amst. GiiiL Blaeu. 
(Uit zijn Atkis van c. IGZO, van achteren bedrukt, Br. 0,51 : 
H. 0,38. 

Dezelfde kaart, gekleurd, van acht. onbedrukt, —.80 
Nova atqnc emond. descriptio (sic) Suvdt-Hollan-

diac cd. a Frid. de Wit. (Uit een Atlas van" hem, van 
c. 1090.) B r . 0 ,54 ; h . 0.44. 

Dezelfde kaart, ü;ekleurd. —.80 
DezoHdc kaart met vci-and. in dc polders om Dor-

drecht, gekleurd. 
llollandiac pars mcridionalior, vulgo Zuvd-Hollaud, 

auct. J\ic. Visscher, (c. 1680?) Br. 0,56; h. 0,46. ï ~ 
— Dezelfde Kaart, gekleurd. 

Kaart van hot zuidoost, deel 

mitsg. 

1.25 
lIollaTul, hoholz. de 

landen van lleusdcn, Altcna, Aiblasscrwaard, Krimpcner-
waard. Vijf heeren Landen enz. Amst. /s. Tirion, 1749. Br. 
0,37; h. 0,33. ^ _ .50 
—;— lletz, kaartje, gekleurd. .70 

- Kaartc vcrioon. den loop van de Maazc cn ]\ferwcde, 
den grooten Zuidholl. waai'd vóór 1421, gevolgd 

naar dc kaart van N. Diert van 1505. ./J. Kuipers inv. "ct 
del. F, vJ-h-aani, exc. 1771. Br. 0,07; h. 2'uim 0,24. —.80 
DORDRECUT. (DC Stad) met dc aanpalende landen, door 
Matth. de Vries (c. 1070?) Br. 0,60; h. 0,47. 1.40 
KRIMPENEIIWAARD. — (Groote kaart van) het Ilooge Itccm-
raad.scha]) van de Criinpciircwaard, overzien cn verbetert 
in 1696. 's (iravenh., Klis, de Jonrj, Iii 6 bladen, ieder br. 
0,52; h. 0,41'. IMet do wai)ons 11 f^m. Gekleurd.— 
ALRLASSERAVAARÜ, (Groote kaart van den) on Vijf Heeren 
Landen. Niculycx nytgeg. di^or Abel, dc Fy/e .̂ Tot Dordr. 
1710. (Gegrav. door B, StoopendaL) Ju 4 bladen, ieder br. 
0,59; h. 0,33. Gekleurd, Met dc daarbij behuor. (15) fraai 
gekleurde wapens on com|)artiinciUcn. 10. 

Dezelfde kaart, mot dc wapens, ongekleurd, 7. 
Dez. kaart. Mot aanwijzing der Dijkbreuken cn Hulp« 

gaatcn van 1710 en 1741. door J/a^^A. c/e l'?7cs. Dordr., 
Blussé, 1707. In 4 bl. Gekleurd, (Zonder wapens.) 5. 

Dez. kaait, aanecngoplakt. Ongekleurd, 3. 
Dez. kaart verkleind, met aanwy^z. der inundatiou 

v a n F r e d e r i k M u l l e r t e A m s t e r d a 3 i . 6 

van 1500 tot 1726, mitsg. do gemaakte hulpgatcn. Met 
adres v. Joh. van Braam. Br. 0,44; h. 0,31. —.90 

988 ALBLASSERWAARD. — Dez. kaart, gekleurd. 1.25 
y^O Dez. kaart. Latere druk, mot de toogedamdo killen cn 

andere werken bij do Mcrwodc in 1738 gemaakt. 1.— 
^190 VIJF HEEREN LANDEN (Nieuwe kaart van do) gelegen tuss. 

den Dief- cn Zouwondyk, in 't licht gcbr. en uitgeg. door 
JL en J. Ottens. Amst. 1741. In 4 bl. te zaïnon br. 0,98; 
h. 0,86. 4.— 

Kaart van de Graafsch. Buuron on Culonborg en dc 
Vijf Hoeren Landen, door J. Ferrenot, Amst. Covens cn 
Mortier. 1761. Br. 0,85, h. 0,51. Gekleurd. 1.50 
KUJLENBURG. — Schcds van do landen, wegen, dykcn cn 

om zijx van to bedienen bij do innond. vau Avatcringen 
1699, des Graafsch, Cuilonburg cn aanpak landen. Br. 0,93; 
h. 0,71. Geteekend met kleuren. Op linnen. 2.— 

D93 THIELER-W^VARD. (Landkaart van den), naar ccn tekening 
van W. Leempoel in 1699, met daaringovocgdc goprojcct. 
dwarsdykcu tor golcg. van dc doorbraken in 17^9, door 
Jlenr. Tas, nu verkleint door W. A. Bachiene; gegrav. 
door J. C. Fhilips. (c. 1770?) Met de wapens. Br. 1,38; 

h. 0,61. ^ 
994 Dez. kaart, alsni. de wapens, fraai gekleurd. 4.— 
995 BOMMELER-WAARD. — Afbocldiugc van dc Overstromingc 

en doorbraak vau den Maasdyk by Hedel in 1757. Mot 
korte besehrijving. 1.— 

996 HEUSDEN EN ALTENA (Kaart van de landen van) mot dorz. 
aangrcnz. polders, buiton-Iandcn cn aanpak rivieren, be-
hoor, bij het Plan tot het afta{)i>en der inundatio-wateron 
van voorn, landen door C. Brunings cn C. F. T. Kragen--
hoF\ van 1798. Gemecten door J. Fngelman ot\ F. W, 
Conrad cn gotoek. door don laatstcn. Gegrav. door X>. 
Veelwaard. 1798. Br. 1,06; h. 0,65. Op linnen. Fraai ex, 2.50 

Dez. kaart, de randen op linnen. Slecht exempL 1.50 
Twee afbeeldingen van don watervloed in hot lai\d 

van Heusden, Altcna, dc Aiblasscrwaard, enz. in 174L 
on 4»-' pl. Amst. bij Unyssteen), cn con kaartje mot 

korte beschrijving; op hot laatste is ook de overstr. van 
1726 

997 

<)88 

999 

aangcw^ezen. 
Kaart dien. tot het project van j\l, van Barneveld 

w^cgcns lict maken van een ovcilaat tusschon Baardwyk 
en Drunon, naar de kaart vau F. -.4. Ketelaar. 1751. Br. 
1,37; h. 0,56. 2.— 

1000 Gctock. copy van dez. kaart op» dez. grootte. 3,— 
100 1 Afmcetingo van alsnlke vchlcn, dykcn, wegen cn 

nitwatcringon, als bij doso Kaartc vertoont word, nomondo 
zijn begin van do stad s'Hortogcnbosch langs de Loonsc 
vaart tot don llouvcnaarsdvk, .... met de inbraacken 
van dcsen jare 1658 en eene gcprojoct. w^atorh^osingc in 
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(Ie 's Gravon-mocrsc vaart. Door J. Bastmqivs. lt)58. Tii 
() bK, ieder br. 0,46; li. 0,30. Met zijne Memorie o{) 2 bl. 
fob— Herdruk van 1757, voor bet project ter waterlozing 
tuss. 13aard\vyk cn Druueu. 8. 

1002 IlEusOExX EN ALTENA. — Dezelfde kaart, zonder do ile-
mor ie, 

4. UTBECHT; STAATS - VLAANDEKEIM enz; FRIESLAND. 

1003 UTIIECUT. -- Nieuwe kaart vau den lando van Utrecht, 
gcmoten cn in kaart gebr. door Bern, du Boy, Amst. bij 
Coveiis cn Mortier (c. 170i;.ln 11 bladen, ieder br. 0,37; 
h. 0,56. 

Dez. kaart. Vroegere druk bij Nic. Visscher. Op 
6 bl. 

1004 

1005 Aftcckcning van dc doorgrav. die er staat te ge-

1006 
1007 

1008 
1000 

1010 

1011 

1012 

L013 

101 t 

1015 

scliieden van Utrecht tot aau Si)akonborg iu de Zuydcr-
zcc. Amst. Wed. J. Ottens. (c. 1750?). lu 2 bl. te zamen 
br. 0,68; h. 0,17. 1. 

Dezelfde kaart, gekleurd. 1.75 
EEMLANÜ. — Kaartc van dc polders der Ecmlandtscho 
Iccgc lauden, ^ctc, A°. 1666, gcmecten ende gccacrtcert 
door 1). B. Groenoiiw (met acht regelig holl, vers van 
Ev. Meister). Dr. 0/J7; h. 0,70. Gekleurd. Zeer zeldzaam. 6.— 

Dez. kaart, in 4 bladen, ongekleurd. 
Dez. kaart. Latere druk met 

zonder het vers. 
Kaart van do rivier de Kom vau Amersfoort tot 

grootere 
5.— 

wapens, 
4.-

aau dc monding mot de wogen ende watergangen ter 
wcdcrsydon, door Bern. da Boy, 1602. lu 3 bl. te zaïuou 
br. 1,17; h. 0,60. 2.50 
STAATS-VLAANDEIIEN, — (Kaart van) 't Meerderdeel van 
't Oostvrye in Vlacudorcn, mot do bcdijckto polders onz. 
Amsf. Wed. Ottens en Zn, (c. 1710?). iu 5 bi. te ;^ameu 
br. 1,68; h. ruim 0,46. Gekleurd. 3.50 

Kaart vau het West en Oost gedeelte vau Ötaats-
VlaandereiK Amst. bij Js. Tirion. 1717. In 2 bl. tezamen 
br. 0.73; h. 0,33. Gekleurd. 1.50 

Kaerte vau 'tLaiidt vau Waes ende llnlster-Ambacht. 
vertoon, ouck do stroonicn vau do Ooster- oude ester-
Sclieldo d, Nic. Visscher, fc. 1670). Dr. 0,55; h. 0,47. 1.75 

Afbeeld, vau deu nieuwen dyck, welckc de Siïaeu-
scheii tuss. Hulst cndo 't Zas vau Geiult macckou. Amst. 
voor ytrn, Ttininermans, Caertvereooper, 1634. (.Met besclir.) 
Het kaartje br. 0,27; h. 0,20. 2.50 
ANTWERPEN. — Cacj-lo iiguratief van do situatie der stadt 
Autworpeu. Met de ibrtcii, i)olders, bedijckte lauden, sclior-
reu oude slijckeu daor annex, gomacct door ASV̂ /IC//, 1748, 
gegr. door I\ B. Bouttals. 1740. lu 4 bJ., ieder br. 0,51; 
h. 0,72. 
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1016 FRIESLAND. — Kaarten van allo do Grietenyen van Fries-
land afgemcetcu cn uy tgog. door i>. /S'c/iÔ am ŝ a 
1682, vv., vermeerdert uitgeg. door Franc. IJabna. 1718. 
30 Diaden, ieder br. met do randen 0,66; h. 0,56. 12.— 

5. N E D E H L A I ^ D S C H E R I V I E B E I s T . 

a. 3Iaas cn Mertcede, Lelc, Linge, Nedór-Ilhijn, 

1017 HOOEDRIVIEREN. — Kaart van dcu loop dor riv. do Ilhiju, 
dc jMaas, do Waal, do Morwc cu dc Lek, door do prov. 
Goldorland, Hollaiul cn Utrccht. Door C. Vetsen. Amst. 
Is. Tirion. (c. 1740), Dr, 0,45; h. 0,27. —.70 

101 8 Dez, kaart, gekleurd. ^ —.00 
1010 Doz. kaart, met ondergedrukt profd dor rivieren 

van do Noordzee tot Emmerik. 1.25 
1020 Dez. kaart mot geschreven aanteckcuiugon. 2.— 
X021 Dez. kaart met aau de zijde gedruktcn tekst. 1.— 
1022 MAAS EN MERWEDE. — Kaart vau de Dcuccdeu-rivior do 

Maas eu de Merwcde, van de Noordzee tot Goriuchom, 
door M. Bolstra. lu 5 bladen, te zamen bi'. 3,08; h. 0,73, 
eu 1 verzamclblad, . 8.— 

1023 
1021 

1025 
1026 

1027 

1028 

1020 

Hot vcrzauiclblad afzonderlijk. 1.50 
Ko})!) van hot verzamclblad vau de kaart vau Bol-

stra, br. 0,73; li, ruim O,IS. —.00 
Hotz, kaartje gekleurd. 1.25 
Pascaerte vau hot iukoomon vau dc Maes, tot aen 

't eylandt Itoosenburgh, alsm. 't iukoomon vau 't Goe-
rooscho gat, tot aou Oude lloorusluijs. Amst. J. v. Keulen 
(e. 1680). Dr. 0,54; h. ruim 0,40. Gekleurd. —.80 

Pascaert van 't eylandt Itoosenburg, door dc oude 
en nieuwe Maes tot aou Dordrecht eu vau daer door do 
kiel tot aen Oudehoorn»luys. Amst. J. v. Keulen, (circa 
1680). Dr. en h. als dc voorg. Gekleurd. —.80 

Talel der v/atergotijou iu do jMazo cu iu dc Goe-
deroode, gegrav. door J. 0. Fhilips. (circa 1770). —,50 

Do Mout vau do Maes, Met eeu oprechte afbeel-
diuge van allo de actiën die bij het post-jacht, do loots-
boot ouz. Avorden gedaeu, in 't licht gebr. door Jacob 

1030 

1031 
1032 

iluacq, })0stmcest0r vau Ivotterdam lij^o, J. Jlouwens qs.c, 
lu 4 bladen, br. 1,04; h, 0,75. Zeldzaam. 10.— 

Afbeoldiugo vau do Mties vau de stadt llotterdam, 
tot iu zee mot do aoiigolcgo steden, plactsou, suudeu, enz. 
lil 't licht gebracht door Jacob iluacq, i6()5. Waar iu 
vertoond word do tegonw. gedaante vau het eylaud Itoo-
senburg, den Hoek vau Holland, enz. Amst. Ji. en J. 
Ottens. 1740. lu 4 bladen, tc zamen br. 1,44; h. 0,40. 4.— 

Dezelfde kaart, gekleurd. 6.— 
Kaartc vau de Merwede of Nieuwe ALaaS; vau llot-

terdam tot Schiedam, met eenige [)rojecteu ter verbet, 
vau het vaarwater op Delfshaveu (duor M. Boisiraf) 

Schenk Jz, sculps. 1772. Dr. 0,71; h. 0,31. 2.-
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1033 ]\IAAS EN MEIUVEDE. Kaart van do Mcrwedo of Nieuwe 
Maas van don IJssel tot Rotterdam, met de geprojeet. 
watcrworkeu ter verbetering (door i\L Bolstra), L. Schenk 
Jz, seulps. 1772. Br. ruim 0,60; h. 0,31, 1.50 

103 4 Kaart van de Morwede van omtr. do Stoenen-hoek 
tot voorbij Loevesteyn, etc. Met een verzamelblad van 
de Mcrwedo van Gorincliom af benedenwaarts. In 3 
bkadcn, ieder br. 0,64; h. 0,51, 

Bozelfdo kaart, fraai (jekleurcl 6.' 
—— Kaart van de Oude j\laas omtr. de Lint cn de 
Krabbe, tuss. Rotterdam en Dordrecht, door 31. Bolstra 
1770. L. Schenk Jz, seulps. 1771. Ih-. 0,81); h, ruim 0,31. 1.75 

Kaarte van de Morwede van boven Hardincxvelt 
af tot beneden dc Basso kille toe, door de Vries, 1726. 
Br. 0,79; h. 0,26. 1,25 

Geteekendc kaart van dc Maas cn .Mcrwedo bij 
Dordrecht ou do Biesbosch, door J, J. Melvill, 1794. Br. 
0,59; h, 0 . 3 4 . 1.25 

Kaart van dc Merwede van desz. begin (bij Loe-
vestein) tot beneden Ilardinksveld, met dc Oude Wiel en 
killen, gekopieert naar JV, Cruqimis, door M, BoL 
stra, Br. 0,62; h. 0,41. 1 .50 

Dlan van een ged. van dc Whaal, dc Maas cn Mer-
wede omtr. het lort Loevestein, Woudrichem, Dalem en 
G orinchem iu 1777, gedaan door JI, van Straalen, // Gravó 
par J.Turinn 1779." Br. 0,93; h. r. 0,37. 1.75 

Kaarten van de Maas cn Morwede omtr. Dordrecht, 
Sleeuwijk, Gorinchem, enz. 1761, 69, enz, 5 versch. 3,— 
J^EK EN LINGE. — Kaart van dc riv. de Lek, met zijn 
uiterwaarden, noordcr en zuider-dijken van de Morwede, 
door M. Bolstra, 1764. In 7 bl., tc zamen br. 4,48; h. 
0,49. ^ 

Kaart of schcts van een uitwatering der Yijf Hee-
ren Landen op dc Lek ; met de daartoe geprojeet. iigt 
molens. Geteekend in klenren, Dr. 0.50; h, 0,37. 1.50 

Kaart van een gedeelte vau de Lek bij Culenborg, 
naar de kaart van j:n(jehnan eji van Biest, 1788, Br. 0,80; 
h. 0,32. Geteekend, 2.75 

Kaart tot het project ontlasting van dc Lek boven 
langs deu Diefdijk tot iu de Linge. 1754. Br. 0,78; h. 
0,28. ^ 1.25 

Kaart van de Lnige van Gorinchem tot boven As-
peren, behoorende tot het voorg. project; gemecten cn 
gecart.door Ji . Bolstra, 1753. (1754). Br. 1,33 ; li. 0,33. 2.— 

Dez. kaart. Met Proiil en standteeken. we-Lcens het 

1037 

1038 

1039 

1040 

1041 

1012 

1013 

1044 

10t5 

L046 

1017 

1018 
verval op dc Linge. 
NEDEIUUIUN EN LEK. 

2.50 
Kaart van de Nederrhijn en Leck-

stroom, van Arnhem tot aan het Oudslykervccr beneden 
Gulernborg, gemoeten door J, Engelman cn F, W, Con-
rad^ in 1789 cn 1793, in kaart gebr. door den laatsten en 
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gegrav. door I J . Schenk, Jz, In 2 bladen, te zam. br. 
ï,96; h. ruim 0,31. 3,— 

1049 MAAS. Kaart welke afbeeld, de gedaante van den Klecf-
schen polder, genoemd de Dley, omvangen door don Ne-
der-llhijn en IJssel, naa dc origin. verklynd door D , 
Klinkenberg, — J^. Schenk Jz, se. 1770. Br. 0,72*; h. 0,53. 1.75 

1050 Kaart van dc situatie van den Ncder-Rliijn en IJs-
sel langs dc Dley, door J), Klinkenherg, 1761. Br. 0,36; 

• h. 0,27. l-^O 
105 1 Kaart van den nieuwen IJsselmond door do Bley 

gegraven in 1773—75, getekent door llendr, van Straa-
len, 1777. Br. 0.69; h, 0,31. 1.75 

1052 Kaarten van de doorbraken tc Loo, ambt Lymcrs eu 
te Loonon, ambt Overbotuwe, voorgev. in Jan. 1809. 
Met kleuren geteek., 2 st. de eeno br. 0,46; h. 0,26; dc 
and, iets broeder. 2.— 

b. Boven-Rhij'dt Bannerdsche Kanaal^ Bijlandsohe-Waard, enz, 
{iro chronolog. orde.) 

J053 BOVENRUIJN. Kaart van den Rhijn-stroom van boven Emme-
rik tot beneden Arnhem, gemeetcn door IL van Straalen.^ 
F, W. Conrad., J. Sahrier en J, Engelman^ in kaart gebr. 
door den laatsten. 's llage. 1790. (1793). Br. 1,28; h. 
0,33. • 3.50 

Kaart van den ingang van hot Dandorsc Canaal, 
cn hare ontlozing in don Nodor-Rhijn, gemoeten in 1744 
door M, Bolstra, Br. 0,56; li. 0,75. ^ ^ 1.50 

Caarte van de doorbraak in don vSpijksen dijk A". 
1741, item vau 't beloop van 't Panderso Canaal. 

1744. Br. 0,40; h. 0,30. 1.— 
— Caart van het Sj)yck en Os6o^v^aart, do boven en 

1055 

1056 
Aug. 

needcr Rhijn met de dyckagien cn soomcr-dammcn, door 
Wilh. J.eenen. Aug. 1744. Br. 0,47; h. 0,35. 1.25 

1057 Kaart van de Waalstroom, van Schenken schans 
tot bcnecden het Canaal tc Pannerden 1751, mot dc in-
laagdijk voor Herwen en and. werken. 1752—54. Gecop. 
on verkleindt naar dc kaart van Wilh, Leenen door M, 
Bolstra, Br. 0,72; h. 0,30. 1.50 

1058 Kaart van het llerwensche schaar, door J/. 
1755. Br. 0,42; h. 0,32, met naast de kaart gedrukte 
vorklainng. 1.— 

1059 Kaart van het Pannerdenso kanaal en JSpyk, met 
dc verand. loop van Rijn en AVaal omtr. Schonkon-schans 
en Herwen, get. d. 7I/. 1763. Br. 0,73 h,0,30. 1.50 

1060 Kaarten van dc 's Gravenwaardsehc cn Herwen-
sche oever, door iV. Bolstra, 1763—67. 3 st. Br. circa 
0,35 h. circa 0,25. —.75 

106 1 Kaart van dc Waal boven en beneden den mond 
van het PannerdeuBchc Canaal, met dc peilingen gedaan 
door Beiferinck en and. on de middelen tot redres ge-
pro)eet. door J, lAdofs en M, Bolstra in 1766. Br. 0,51; 
h. 0,21. ^ 1.~ 



7*' C a t a l o g u s o v e u N k k r l a n d s W a t e r s t a a t 

1002 BOVENAVAAL. Kaart van den bogtigen loop der Bovcnwaal, 
in NOV. 17GG, ben.de diepten aan de 's Gravenwaardsebe 
eu Vlerwensehc oevers, lu br. fol. —.75 

Caarte van de riv. ontr. vScIienkcnscbans met de 
gcconcip. doorsnijd, van het Spijk door G. Passavant in 
1G9G geteoküut. Coj>y van d. 17 Jan. 17(50. (Met eon kaartje 
van liot Sahnoort on afzond, notitie.) Br. 0,40; li. 0,31. 1.50 

Kaart vertoon, do gedaante van don Bijlandseheu 
waard, bet Pannerdenseho eanaal, enz. mot aanwijz. dor 
vorand., gemeten en in plan gobr. door F. Bcyerinck^ 
vorkl. door D. Klinkenbevij. 177^. 0,74; b. 0,44. 1.50 

Kaart van hot benod. godoolto van do Bovon-llhyn 
van Emmerik tot het Spijk, gomoton en getekend door 
F. Jieyevinclc^ verkleind door IL van Siraalen, 1772. Br. 
0,70; h. 0,44, l.óO 

IMan van hot kanaal door don Bylandschen waanl. 
gomeoton door iM. Beycvinck en II. van Straalen, verkleint 
en gotekont door don laatston 1777. In 4 bladen. 0.— 

a (gotookont G) brood r. 0,00 hoog 0,38 Ned. El. 
b ( // Ci) // 0,02 // 0,30 // 
e ( // T) // 0,04 // 0,47 // 
d C // GG) // 0.03 // 0,35 // 
Kaart vau do AVhaal bij hot Pannordonsehe eanaal, 

mol dc jMilUngseho schaar en Pann. waard, gomeoton cn 
gotcok. door ^L Betjcviiick cu IJ. v, Siraaleuy in 1778. 
Br. 0,52; h. 0,38. 1.50 

Dez. kaart, mot geteck, vorand, 2.50 
Kaart van do l>ylaudschc w^aard, Boven-lUiyn (tot 

1004 

1005 

1000 

1007 

Ennnerik), Whaal on Pannerd. Kanaal, naar do kaart, 
gemoeten door F. en J/. Bcijerinck cn door D. Jvliaken-
benj cn IJ. van Straalen ovorgobr. (e. 1778.). Br. 0,01 ; 
h. 10. Geklmrd. 1.50 

Dez. kaart, on(jekleard. 1.— 
](J7[ Kaarten behoor, bij hot Derde Rapport (tot verbot. 

van hot Pannordtsclio kanaal enz. I7ö4) door J. Fngelntan, 
1700. 4 bl. Gotoekeiul: 5.— 

11. br. 0,2d h. r. 0,2b Ki^d.ii]. LL. br. 1,21 h. r. 0,30 Ned. el. 
KK. 0,00 // 0,33 // // MM. // 0,50 // 0,25 // // 

1072 COLOM, .IAC., Vvcrigho Colom vcrthoncndo do 17 No-
dorlandseho Proviution. An îst. J. Az. Colom. vS.a.(c. 1030?) 
4". obl. \'erzavtclin(j van 47 boll. cn fransche kaartjes on 

3.50 3 bl. portretjes, hierin: 
(20) Do Â ier Ainbachtcii. 
(27) Dc 
(28) l)ü nL'ciiiötcr. 
(2 )̂) Dc '\Vunner cn Tunucv. 
(30) UyUcnicv-iucer. 

(01) Waterliind cn Dicmcriuccr. 
(32) Uccr iliiygcinvacn. 
l'ó'ó) Uhyn- cn Anifc^tcllivnO. 
(34) DcU- cn Schicland. 
(.'35) Albhijsscr-, C/rinipcncrwaaril. 

S Y S 'r E M A T S (] IT - A L P TI A B Jï 'I' T S C I I 

R 1 : G [ S T E H . 

Aar (De) bevaarbaar gemaakt, 320, 
867. 

Aard-en waterschudding vaiil755, 
1—3. 

Aardswout (Overstr. polders tc),504. 
Alblasserwaard, 523, 611,668, 692, 

971—79, 983—89, 1072. 
Altena (Land vau), zie: Remden. 
Ameland. — Aansluit, aaadcu Yric-

schea wal, 454; Amelander-gat, 
723; Kaart vaa Ameland, 727. 

Ameyde (Overstr. polders te), 504. 
Amstcl (De) bevaarbaar gemaakt, 

326. Kaarten, zie Amstelland. 
Amstelland (Kaarten van), 855— 

892, 909—10, 1072. 
Amstelveen (Verveening van pol-

ders te), 173. 
Amsterdam. — Ov. dc wateren en 

lucht van A., 420; Waterver-
versehing in dc grachten ald. 
227, 265, 654; Drinkwater in 
A., 316 (Vcrgcl. IVaierleidinrjen) ; 
Bodem van A., 281 (Ycrgel. Ha-
ven; T); kaarten van A. cn om-
ligg. meeren, zie Amstellaiid. 

Anna-Paulownapolder, 290, 769— 
71. 

Antwerpen cn omligg. pokiers, 1015. 
Arkel (Land van). — Overstr, pol-

ders ald., 504. 
Asscndelft, 504, 764, 845. 
Baardwijk en Drnucu (Overlaat 

tnss.), 909^1002. 

Beemster. 28, 29, 516, 693, 809 — 
22, 1072. 

Belvner-mccr, 838—44. 
Bergen (Land vau), 504, 793—94. 
Berkoudc cn Stolwijk [Ivrimpener-

waard], 8, 491. 
Betuwe (Dykrcgten vau), 695, 697. 
Beveland, 970.' 
Blankenbnrg (Eiland), 958. 
Blciswijk enllilligersberg, 102, 459, 

,505 (11). 
Bommelerwaard, 695, 995. 
Bovenkerker-polder bij Amstelveen, 

117, 459. • 
Boven-Rijn, zie Ilijfi. 
Braasscm-mcer, 643—44. 
Braband (Noord). —Statistiek der 

polders ald., 385; Overlaten ald. 
240 (Vergel. Heusden^ Baard-
icijh en Brunen.) 

Broükcr-mecr (polder), 504» 838— 
844. 

Buikslooter meer (polder), 504, 838 
—844. 

Butterdorpsebe polder, 955. 
Bijlandsclic waard, 148, 508 (II 

vv.), 1064 vv. 
Bijleveld (Waterschap v.), 442. 
Bijllemcr-meer, 881, 1072. 
Cement (van Cazi\is. enz.), 154, 

187, 280, 333, 620—21, 099. 
Cromstrijen, 169, 459. 
Culemborg, zie: Ktdlodmrg. 
Dalemschc dijk, 170. 171.' 

10 
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DcUlautl (ilooglicciaraatlschap van), i 
64, 103, 250, 371, 408, 505, 014 
—616, 030—948, 1072. 

Diemcrmeer, 694. 870—77, 1072. 
Ycrgcl. Amstelland. — Diemcr-
dijk, 878—80. 

Diiitel (De). 505 (I). 
Dokken (Droogc), 79, 247. 
])üllai'd (Ümogmaking vande), 472. 
Dordrecht cu aan])al. landen, 981; 

Dordsche kil, 193. 
Drccht (De), 32G, 043, 867. 
Drccliterlaud, 195, 5(J5 (111), 758 

—700. 
Dreiitlic (Kanalisatie vau), 31, 55, 

56, 308, 335. 
Dreinuel en AVamel, 229. 
Duiucu eu Duinvalleijcn, 167, 241 

—242, 550, 593; Vergal. Zand-
verstuiving, — Straatweg door de 
duinen naar bclicv^cuingen, 948. 

Dijken en Dijkwerken, 51, 99, 100, 
101, 115, 110, 149, 150, 160, 
108, 215, 220, 251, 207,353 — 
354, 372-73, 423, 431, 453, 
456, 502, 505, 508, 535, 537, 
588, 006, 070, 710. Ycrgcl. de 
vcrschill. ])laatsnanieu; voorts dc 
artt. Paaitcormy Shdzen, ciiz. 

Dijkregt, 15, 110,127, 609; iu Gel-
derland, 59; op Walclicren, 314. 

Dijk- cn Polderbesturen, 698, 711. 
Edam. — rolders oni E. cn her-

stel dor dijken. 504, 505 (II I); 
Ihivcii te Ê., 405; Vuur eu wa-
tersnood ald. in 1609, 352. 

Ecni (Rivier dc), 21; Ecmland, 
1007—10. 

Ecms (Verbinding van de Zuider-
zee met dc), 308. 

Ecndragts-polder, 206, 505 (1). 
Enkhuizcn. — Overstr. polders ald., 

504; Haven ald. 286—87. 
Etershcmnicrdijk, 846. 
Eondccringsputtcn, 252, 262. 
Eriesland.'—- Aanl. vau zeedijken 

ald., 453; Veengraverijen ald. 
596—601; Kaart van E. 1016; 
Ycrgcl. Pljfdeels'dijJcen, Ameland, 
Terschelling, enz. 

(ieldcrland. '— Dijk cn polderza-
ken aUK, 127, 201, 278, 492— 
97, 095—97; llivicrcn cn dijk-
wcrkeu ald. 236, 550, 588, 900, 

1048—1071 ;Yergel. Tlderwaavd, 
Bommelerwaardy Betuwe, Rijn, 
Yssetf enz. 

Gcldcrschc Vallei, 22. 
Ciocdcrccde, 248, 200, 505 (I, IV), 

902, 9()6—68. 
Golven (Over dc), 220, 580. 
Gooiland, 451, 893—95. 
Gouwe-shiis bij Alplicn, 53. 
'sGravcnhage. — Verversching dcr 

grachten ald., 477. 
'sGravcnwaardsehc schaar, 1060 vv. 
llaarlemnicr-mcer. — Beteugeling, 

Droogmaking enz., 70, 109, 111, 
122, 207, 209, 217, 223, 228, 
234—35, 244—15, 270—74, 333, 
357-01, 380—86, 398, 400, 
401, 421, 432, 400-01, 476, 
505 (11—Vll), 507, 529, 541, 
545, 557, 589—90, 002, 625, 
043—44, 686—88 ; Kaarten, 901 

-3, 914—28. 
Haringvliet, 402, 902. 
llaserswoude cn llogevcen, 285, 

505 (11). 
Haven tc Amsterdam, 65, 636; — 

tc Edam, 465; — te Enkhuizcu, 
286^37; — tc Hclvoctsluis, 
505 (IV); — bij Katwijk op 
Zee, 47; — tc Middelburg, 554; 
— to Middclharuis, 409, 505 
(1),508 (lll);tc]Sficuwedicp, 424, 
505 (IV, Y); tc Scheveningen, 
375 ; — te Zevenbergen, 121,672. 

Heemraadschappen (Over). 66, 188 
—90, 200, 204, 437, 569—70, 
098. Ycrgcl. Rijnland, Delßand, 
eiiz. 

Ueereu (Yijf) Landen, zie Vijf 
Uecroii landen. 

Helder (den). — Zeeweringen ald., 
427, 505 (11—IV); Heede en 
zeegaten ald. 732, 735,739—41. 
Ycrgcl. Nieuwe-diep. 

llelcna-poldcr bij Biervliet, 291. 
Hclvoctsluis (llcedc en Havcu vau), 

77—79, 402, 505 (lY). 
's llertogenbosch (Wateren cn pol-

ders om), 298, 417, 517, 526, 
576, 619, 1001—2. Vergeh IJra-
band {Noord)., 

tlcvwcuschc schaar, 508 (II vv.), 
1058 vv. 

Heusdcn (liand van) cn Altena, 

^ 

277, 300—302, 500—501, 504, 
971—79, 996-1002; Vcrgel. 
Brcdtand {Noord), 

llillcgersberg, zie Bleisivijle. 
Hoek van Holland, 10, 303, 505 

(I), 947, 956-57, 1030. 
Hoepen cn hoephout, 503. 
Holland. —• Rivieren, dijken, cir .̂ 

ald., 39-40, 211—12. (Ycrgcl. 
Rivieren, Dijken en Dijkwerken, 
enz. cn de vcrschill. plaatsnamen 
als: Kennemerland, IVestvriesland. 
Rijnland, enz. — Kaart van Beeld-
snijder, 43, 336, 740; — An-
dere algemeene kaarten, 747— 52; 
kaarten van polders, enz. in N. 
Holland, 708 vv., — in Z. Hol-
land. 900 vv. 

Hondsbosch, 107—8, 337, 505 
(VI, VII), 789-92. 

Huisduinen, 734, 739. 
lluyge-waard (Heer), 317, 795 — 

800, 1072. 
Hnlster-ambacht, 1013—14. 
Isabcllcn-poldcr bij Aardenburg, 

458. 
Kalk (Steen- cn schelp-) cn Kalk-

branders, 325, 328, 505 (1). 
Kampcr-dicp, 722. 
Kanaal (Noord-Hollandsch) 91, 752. 
Kanaal door het Y Jiaar de Noord-

zee, 219, 503-64, 617—18, 
622, 701. 

Kanaal van 's Hcrtogcnbosch naar 
Maastricht en Luik, 619. 

Katwijk aan zee, zie JJaven, Haar-
lemmer-meer y Rijn {Uiticaiering 
van den). 

Kcnncmcrland (Hoogheemraad-
schap van). — Kaarten, 762—66, 
746—51. 

Kocgras, 709. 
Kokcrwormcn, zie Faakcormen. 
Krabbe cn Lint, 349, 309, 505 

(V), Ycrgcl. Maas en Merwede. 
Krimpencrwaard, 64, 71, 73, 350, 

505 (VI). 508 (111), 042, 953, 
f)71-_79,'982, 1072. 

Kuilenburg, 991—92. 
Kusten dcr Noordzee. — Veran-

deringen door watervloeden enz. 
19, 20, 379, 005; Waavnem. vau 
getijen, 414; Kaarten, 714—26. 

Lauwerzee (Droocrmakingder), 185, 
472—73. 

Legmeer-plassen, 457, 702, 
Leiden (Verversching van het wa-

ter in de grachten van), 441, 452. 
Leidschc meer, zie Haarlemmer-

7neer, 
Lek. — Keuren, llesoluticn, enz. 

bctr. dc Lekdijken, hare gesteld--
heid eu verbetering, 303—65; 
387, 403, 412, 474, 508 (I-IY), 
061; voorkom, van ijsdammcn 
in de L., ontlasting van opper-
watcr uit dc L. enz., 677, 307, 
062; Ontw. iot slnitinc: van Nc-
dcrrijn cu Lek, 90, 341, 571, 
1048; Kaarten 1042—45. Zie 
voorts : Rivieren (in H algemeen). 

Linge. — Ontw. tot verlenging vau 
dc L., 83; Verbet, van dc Linjre-
dijkcn, 508 ( l i l ) ; Kaarten., 1Ó45 
—47. 

Lint, zie Kr alle, 
Locmcl. — Noorderkanaal ald., 374. 
Locnen cn Locndersloot. — Kaar-

ten, 895, 891-^99. 
Loo cn Lymers (Doorbraken te), 

1052. 
Loosdrecht. — Kaarten, 895—98. 
Maas. — Peilsiioogten op de M. 

in 1770—71, O, 370,1028; On-
diepten in cle Maas en Mcrwe, 
662, 309; Scheiding van Waal 
CU Boven-Maas, 342—43; In-
spectie op de Mcrwe en !Maas 
iu 1750, 508 (11); Kanalisatie 
van de Maas bij de Aisnc, 429; 
Kaarten van de Maas en i\lcr-
wedc, 720, 1022—41. A êrgel. 
voorts het art. Rivieren. 

Maas cn Waal. —Dijkrcgten, 695 

Marken, 427, 504, 505 (VII). 
Marsdiep, 315, 733—34. 
Mccren (Drooggemaakte) in Noord-

Holland, 357, 708. Ycrgcl. Beem-
ster ̂  Turmer, enz. 

Merwede. — liap])ortcn enz. ov. 
de verheiering van dc 505 
(1, l i l ) , 508 (1),405—7. Ycrgcl. 
de artt. Maas; Rivieren. 

Metselwerken (Dc oude) met dc 
nieuwe vergeleken, 485—80. Ver-
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gcl. Siuistcerken, Dijktoerken, cjiz. 
Midclolhurgsclic liavcji, 554. 
Middelluu'uis (llaveu vau), 409, 

505 (1). 508 (III). 
Millingschc schaar, iOG7 vv. 
]\ïoerasdaiTipcn, 390. 
Moerasziekten, zie Ziekten. 
Molens, jMolenboeken, zie Water-

molens ; J Vindmolens ; Stoomwerkt. 
ter teegmaling f — ]\loleiiassen, 
141, 552; — Molcnroeden, G8; — 
Molenvauo', 133; Molenwieken, 
11, 182, '282. 

Monnik- ea Noord-Mereu bij INIon-
lu'kcndam, 4G3. 

Muiderzccdijken, 508 (I), 888—90. 
Munnikcburen. — Zoctwaterbrou 

aldaar, 395. 
Naarder- of Uitennecrsclic meer, 

891 — 92. 
Najaars-ziekteu der droogmakerijen, 

zie Ziekten. 
Natuurlijke historie van Nederland, 

344- -4i 7. 39'—40, 183, 230, 
390-01, 430, 558. 

Nedcr-llijn, zie Rijn. 
Ncsser-shiis, 54. 
Neuze (ter). iJijkwerkeu ald., 703. 
Nieuwe-diep. — Ihiveii ald., 424, 

505 (lY. V), 738'. Werken cn 
])ejlingcu ald. 735, 737—38, 742 
—44. Vergeh 1 leider {den). 

Nienukoopselie eu Zcvenhovensclie 
])Ias. — Drooft-inakinn:, 305, 450, 
05 (111, V); Kaarten, 929—32. 

Noord (de), 139, 40G, 508 (IV). 
Vergel. Al aas, j\lerwede, enz. 

Noordcr-koggeu (Dijk der vier), 
502, 505 (Hl), 574. 75G—GO. 
Vergel. Westmesland. 

Noordplasscn, 435, 505 (Ij. 
Opliaalhrno'o:en, 283, 203. 
Ovcrdlacquee, 03G—40, OGl—G2, 

9GG, 9G9. 
Ovcrstroomingcu (Voorkoming van), 

25, 2G, 93, 33S; 505 (1), 530, 
534, 073, 074, GSO—82, GS5. 
Vergel. Watervloeden^ Zeeover-
siroomingen. 

Overwaard, 438. 
Ovcrijsselsche Avalercn, 5G1. 
Oijeu (Wateriol te), G07. 
Paalwerken, 131, 140, 253. 
l^udworm, 33, 45, 279, 307, 41G, 

139—40*, 511. 

Pampus (Afdamming vau), G5, 404. 
Pannerdsche kanaal, GO, Gl, 145— 

4G, 23G, 307, 443, 445—47.505 
(11), 508 (1-lV), G03—4, 1054 
vv. 

Pcilpalen, 410. 
Petten (Strand cn Duinen bij), 107— 

8, 337, 427, 504, 505 (VI), 
739 92. 

Pley (De),'l049-51. 
Polder-koortsen, zie Ziekten {Moe^ 

ras"). 
Purmer, 4G5, 827, 830-37, 1072. 
Putten (Artesische), 413, 581. 
Putten (Land vau), 498, 9G2, 9G5. 
licgtsmagt der lloogheemraadschap-

})eu, zie Hoogheemraadschappen. 
Riüderwaard, 408. 
Rivieren (Ovcr) iu 't algemeen, G57, 

G64. 
Rivieren (Nedcrlandsche Hoofd-); 

haar toestand, verbetering en her-
stelling; voorkoming van over-
stroonuugen ; afleiding van rivier-
water; verhoogon der beddingen 
enz. 25,2G, 30. GO, Gl, G3, G7,88, 
80, 97,103- G, 121,129,135—38, 
145—4G, 224—25, 23G, 249, 2G0, 
261, 269. 309, 374, 470, 475, 
484, 487, 505, 508, 5 27, 5ü8, 
()03—4, 626, 658,665, 666,675— 
76, 680- 82,4017—21; - Peils-
Jioogten, 6, o?G, 761. Vergel. 
Rijn, Maas, iPaat, Lek, enz., 
voorts de artt. Oi^erstroomingen 
{roorkoming van)^ IJs op de ri-
vieren, l^erzanding der rivieren, 
Watervtoeden. enz. 

Roodevaart, 672. 
Rotterdam. — Indijking cu uit-

breiding, 62; "Waterkeering uit 
dc benedenstad, 310, 512, 630. 

Rottum, 727. 
Rozenburg (Eiland), 513, 958 — 60, 

1030. 
Rijn. — Uitwatering v̂nn deu Rijn, 

'bij Katwijk, enz., 47, 157, Ï65 
— 66, 272, 400. 410, 462, 476, 
582, 591—92, 927-28. iVo.r^cl. 
Rijnland); Ontw. totsluiiingvau 
deu Ncderriju eu Lek, 90, 341, 
57L 1048; Beuciicereu eu ver-
bet. van den Ncdeinju eu IJs-
sel, 236, 508 (IV^), '577, 578, 

77 

L048—51; Over ecnc aüeiding 
van den lliju laugs dcii IJssel, 
4; Vereeniging van Rijn, Maas 
eu Schelde, 374; Over de wcrkcu 
aau den Kijn tuss. Emmerik cn 
Arnhem, 37, 626. (Vergel. Fan-
nerdsche kanaal. Rivier en enz.); 
Sluiting van deu O. Rijn bij Lo-
bith, ^66; do Middel4li)u eu 
Mannheim, 6()7; de Riju-VVezer-
vaart, 560; Stroomgebied vau deu 
Rijn, 355; Goud vau den R., 
393; Geschied, vau deu R., 4G2, 
582; — Kaarten vau den 13o-
venriju cu Waal. 1053—71. Ver-
gelijk voorts dc artt. Rivieren eu 
Rijnland. 

Rijnland (Hoogheemraadschap van), 
276,320,437,468, 591,613,704— 
7; — Ontlasting vau Rhijnlands 
boezemwater, 563—64, 617—18, 
700, 927; — Kaarteu vau R. 
eu dc verschil 1. polders daar ge-
legeu, 746, 901—32, 1072, 855 
—57. — Vcrgel. de artt. Haar-
lemmermeer , Slaperdijk. 

Rijswerkeu, zie Faalwerken.] 
Sallaud eu Twente tSchcepvaart iu), 

559. 
Sahuoort, 10G3. 
Scai)haudcr, 411, 524, 
Scheikundige natuur der Nederl. 

wateren, 2GO. 
Schelde, 374, 726, 1013. Vergeh 

het art. liioieren. 
Scheprad-watermoleus, zie Water-

molens. 
Schermer, 504, 801—8, 
Scheveniugeu (llaveu te), 375; 

(Straatweg naar) 918. 
Schieland Llloogheenu'aadsehap], 

124, 243, 528, 631—32, 708—9, 
036—40, 949—55, 1072. 

Schiermonuik-oog, 727. 
Schoepmolen, zie Watermolens. 
Schoklaud, 505 (IV). 
Schoorl, 504, 505 (IV). 
Slaperdijk (Rhijnlandsche), 140, 

158, 366. 543. 
Sloc (AiVlauuuing vau het), 196. 

162, 165-66,255—59, 262, 283, 
293, 311, 324, 438, 479—81* 
483, 488—89, 505 (I, 11), 509. 

Suelhcid vau stroomend water, 12, 
130, 179—81, 

Spaar ue, 912. 
Spijksche dijk, 508 (I—IV), 1055 vv. 
Starmecr, 504, 823—24. 
Steenenhock (Kanaal vau), 319. 
Stolwijk CU Berkoudc, 8, 504. 
Stommeer, 504, 912. 
Stoombemaliug vau polders, 94, 507, 

529, 541—42, 633—34. Vergel. 
Water??iole9iSy Windmolens. 

Strijeu eu Cromstrijeu, 459. 
Swanlasche polder, 505 (1). 
Terschelling, 427, 727, 728, 735.̂  
Texel. — Zeeweringen ald,, 427? 

505 (111—VII); /rexclschc zee-
gaten, 118—19, "315, 505 (Hl, 
IV), 671, 736; — Texel eu Ylie-
stroom, 723—24, 730—33 ; — 
Kaarteu van Texel, 727.729,735. 

Tieler-waard, 993—94. 
Timmerhout, 339, 505 (II), 635. 
Tras, zie Cement. 
Tregtermoleus, 268. 
Urk, 505 (Yl). 
Utrecht, 236, 900, 1003—10. 
Veeueu, Veeugraverij, 178,222,515, 

596-601. 
Verzanding en verdieping der ri-

vieren, ^14, 105, 114, 368—69, 
478, 482, 505 (11, lY). Vergel. 
Rivier e7i. 

Viauen (Land van), 504, 628, 712 
—13. 

Vlaanderen (Staats), 1011--14, 289, 
Vlielaud, 427, 727, 735; — Vlie-

stroom, 723—25, 730—31. 
Voorne, 936—40, 961—64. 
Vijf-deels dijk iu Prieslaud, 579, 

637—41, 670. 
Vijf-lleereu Landen, 505, 533, 900, 

'971—79, 983—91. 
Vijzelmolcu, zie Watermoten. 
Waal. — Scheiding vau AV. eu 

Boven Maas, 342—43; Kaarteu, 
1017—21, 1057 vv. Vergel. 

^ ^ ^^ Rivieren* 
Siootcr meereu eu polders, 883—87. Waas (Laud van), 1013. 

(Vergel. Amstelland). Wadden (Droogmaking, cuz.), 185, 
Sluizen cn Sluiswerkcn, 13,11,54, 454. 

80—82, 83, 131—32, 133, 152,; Walchercu. Zeedijken op W.. 
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35; Uitloozing vau lanilwateruit 
W. 53G. 

Watcr-l)esclu-ijvinir der ISJedcrlau-
deii, 175—70/' 

Waterbouwkunde ia 't algemeen, 
27, 32, 34, 151, 153, 155, 220, 
275, 538, 572, 050, 003. 

Watei'graafsmeer, zie .Üie7nei'?n€ei\ 
"Waterland, 045, 702-07, 838 — 

44, 840, 1072. 
WatericidiuGfcu (Yerniogeu der), 

140. —Waterleidingen naar Am-
sterdam, 38, 240, 519—21,502. 

Watermolens. —Molenboeken, 351, 
370. 089; — Inrigting eu ver, 
betering der scheprad- eu andere 
watermolens, 9, 10, 72, 75, TO, 
92, 94, 90, 125, 133, 134, 281, 
292, 318, 321,327, 331, 307, 433, 
531, 595; — Over rompmolens, 
147; — Trcchtermolcns 208; — 
een nieuw uitgcv. 8choepmolen, 
455; nieuw uitgcv. Vijzelmolens, 
434—35, 500; — Windmo-
lens, zie Windmole7is\ — Yuur-
inaclunes in plaats van water-
raolens, 033—34. Vergel. voorts 
dc artt.: Stoombemaling van pol-
ders en Molens. 

Waterstaat (over den Ncderl.) in 't 
algemeen, 191, 344—48, 083. 

Watervioeden, stormen, dijkbreu-
ken, overstroomingen, harde win-
ters enz. in Nederland, 
vóór 1703, 230-31. 
iu 1421, 418, 553, 980. 
in 1000, 150. 
in Noord-Holland in 1075, 428. 
in 1082, 422.̂  
in Groningen in lOSO, 525, 551. 
iu 1709, 40, GOS, 
in 1717, 555, 010—53. 
iu llollaud iu 1720, 405, 
in 1740—41, 40, 500, 501, 587, 

008, 010—12, 023-24, Gö8, 
985—88. 

in 1755, 1—3. 
in 1775, 123,197-—98, 294, 009. 
tusschen jNIaas en Waal in 1781, 

48. 
m 1784, 295 -97. 
iu 1709, (>78—79. 
iu 1800, 49. 
in Zeeland in 1S08, 329. 

in 1809, 213-^14, 409. 
in 1820, 74, 388, 471. 
In 1825, 18, 57, 58, 330, 302, 

449—50, 580. 
Zie voorts het art. Overstroomin-

(jen (Foorkomimj van), 
Watèr-weegkuude, 17, 221, 299. 
Water-werk tui gen, 23, 45, 50, 73, 

199, 208, 218, 229, 237, 288,305, 
311, 327, 415, 1'33, 478, 482, 
499, 505 (111—V), 500, 508 
(IV), 034. VcrgeL Watermolens; 
Stoomioerktuigen ter leegmaling. 

Werkeudamselle killen, 84—87. 
Westcappelle, 055. 
West-Friesland (Gesteldheid en ver-

betering der dijken enz.), 211, 
212, 353—54, 372—73, 427, 
414, 502, 573-75, 701 — Kaar-
ten, 753—01, 740-51, 1072. 

Wiel (Oude) toegedamd, 505 (I). 
>Yieringeu, 427, 505 (li l—Vil), 

745, 770. 
Wieringer-waard, 772—70. 
Windmolens, 95, 307, 378, 389, 

507, 529. VcrG:el. Wateriuolens. 
Woerden (Waterschap van), 000— 

01, 910, 933-35. 
Wolfertsdiik, 970. 
Wormcr, 825-29, 1072. 
IJ. — Geschied- en natuurk. 

verhand, over het IJ, 584; — 
Werken iu cn aan het IJ, 52, 
05, 112, 120, 210, 203, 313, 
404,490, 511, 518, 540—49, 503-
07 ; — Indijking cn droogma-
king vau het I j , 322; — Kanaal 
van het IJ naar de Noordzee, 
219, 503—01, 017—18, 022, 701 ; 
Kaarten 847—54. 

IJs op de rivieren, 100, 137—38, 
177, 232, 233, 201, 377, 505 
(11), 077-82. 

IJssel, zie Rivieren^ Rijn, enz. 
Zallaudschc eu lirixkampschc schou-

wen, 192. 
Zaudverstnivhig (Weeriug van), 42, 

174, 254. 
Zeeburg en Dicmerdijk, 878—80. 
Zeeoverstroomingen {Oorzaken der), 

085. 
Zeestrand (Hollandss), 47, 107—8, 

254, 425. 
• Zeeuwsche stroomeu, 058-~59. 

71) 

Zeeweringen, zie: Jyijken, 
Zceworm, zie: Paahcorm. 
Zeveubergschc haven, 121, 072, 
Zevenhovensche plas, zie: Nieuw-' 

kooj^sche plas. 
Ziekten (Moeras-), 09, 113, 143— 

44, 180, 238, 390, 539—40. 
Zicrikzeeschc en Brouwershavensche 

zeegaten. 5. 
Zuiderzee. — Droogmaking^ 185, 

322 ; —Verbinding met dc Eems, 
308; — Ontstaan der Z. 430; — 
Hooge vloeden der Z., 490; — 
Stranden der Z,, 425; — Zee-
dijken der Z., 552; — Wier 
Z., 391-92; — Kaarten der Z., 
715, 719, 721—24. 

Zwolsche diep, 184. 
Zwijudrechtsehe waard, 498. 
Zijpe, 090-91, 777—88, 1072. 

V E l l B E T E K I N G E N . 

Op bl. 71 reg. 3 v. b. staat MAAS, lees NEUEHRIJN EK IJSSEL. 
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S U P P L E M E N T 
OP DEN 

C A T A L O G U S 
VAN 1855 JULIJ , DKR 

B O i : i L E N E N K - A A R T E N 

OVER 

N E E R L A N D S W A T E R S T A A T , 
VOOUUANDEN BI J DEN BOEKHANDELAAR 

F R E D E R I K M U L L E R , TE A M S T E R D A M . 

S e p t e i n l j e r 

1073 AFDAMMING (Over de) van het Y en van Parapus. Uit 
de Weefjschaal V. 1820. 8^ —.50 

1074 ALEAVYN, OPPERDOES, Memorie Iiondendo omstandig-
critischc beschouwingen eu bezwaren teu opzigte vau 
het reglement op het dragen der kosten van den Noorder 
Y- en Zeedijk van 7 Sept. 1847. Purmerende. 1850. —.40 

1075 ALUTARIUS, HIERON., Gorinchcms ys-lijke Watersnood 
en licng-lijke Yerlossinir. Oor., P. Vink. 1050, 57. 2 dln. 
1 hr. bd. 12«. ^ KGO 

1075*. Gorinchcms heng-lijke Verlossing. (2« deel 
van het vorige.) Ald. 1057. 1?>. hr. bd. —.90 

1070 AMERSFOORDT, J . P., Ilct Haarl. meer. Oorsprong, ge-
schiedenis, droogmaking, wegen cn vaarten. Wijze van 
bestuur van waterschap. Haarl. 1857. 8". —.75 

I-. 1077 ANALYSE du travail dc la Commission, chargcc dc re-
chercher les meill. moyens de faire dériver les eaux des 
rivières. La Haye. 1828. 8®. 1.— 

JHj dit llapjwrt behoort de Atlas van 24 llivierkaar-
ten. Zeer groot fol. — Zie Catalogus: N®. 470. 

1078 BACHIENE, P . J . , Beschouwingen over het ontwerpregle-
ment van administratie der polders in Zeeland, opge-
maakt door de commissie uit de Provinciale Staten. 

\\ Middclb. 1856. 8 .̂ (—45) —.30 
R 1079 BEEMSTER. — Extract uyt het Octroy van de B . met de 
i Cavel-conditiën ende kaerte alsm. 't llcgistcr van Par-

ticip. Purmer. 1096. j\let verschill. reglementen, amplia-
tion en altcratien tot 1804. h. f r . bd. 1.60 

1080 BÉLIDOR, Architecture hydraulique ou Part de conduire, 
d'élever et dc ménager les eaux pour les différents be., 
soins de la vie. Paris. 1810. 4 vol. 4«. veau. Avec planches. 
Bel ex. 1 7 .— 

108 1 Môme ouvrage. Nouvelle ed. augm. par Navier. 
Paris. 1819. Vol. I [uniq.ue). 4®. d. en veau. 4.— 

1082 BERAADSLAGINGEN over het poldcrreglcment voor de 
provincie Zuid-Holland in do zittingen van 22—24 Julij 
1856 der vcrgad. v. de Prov. Staten v. Z. Holl.'s Hage. 
1850. 8^ —.80 

11 
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1083 BERNATIÜ, Nouveau principes crilyclrauliquo appll(pids 
à tous les objets d'utilitd et particul. aux rivières. Par. 
1787. veau. Bel exemple 1.25 

1084 BERNOUJLLI, C., Handleiding tot de kennis van het 
stoomwerktuig. N. h. l lgd. door G. KUYPERHZ . Amst. 
1856. 8^ met uitsl. plat. ^ 5.50 

1085 DAN., Hydrodynamica s. dc viribus ct motibus 
lluidorum commcntt. Argent. 1738. 4^ s. 1. g. Met 12 
tahellen, 1.60 

1086 BESCHOUWINGEN en opmerkingen wegens de zaak van 
de inpoldering van een gedeelte van den Dollard. Gron. 
1856. 8^ — .30 

1087 BESCURUVING (Naauwkeurige) der overstroomingen be-
nevens derzelver treurige gevolgen zoo buiten als binnen 
deze republiek voorgevallen in den jaro 1784. Leyden. 
1785. 8^ ^ 1.— 

1088 van den Nederlandsehen Watersnood in Jan. 1820. 
Met pl. en kaart. Amst. 1820. 8". —.90 

1089 BLUSSE, V, L . F. , Adres aan dc Gedeputeerde Staten van 
Z. Holland tegen het ontwerpreglement voor dc polders 
in die provincie, 's Hage, 1855. 8^ —.20 

1090 BOSSUT ct VIALLET, lïechcrches sur la construction la 
plus avantageuse des dignes. Paris. 1792. 4^. d. en veau. 
Fraai exenijü, met 7 pl. 1.80 

1091 BOUMAN, J., Bedijking, opkomst en bloei van dc Beem-
ster, voorafgegaan door ecu beschouw, v. d. vrocgercn 
toestand van Noord-1 lolland. Met portr. van D. v. Gss 
en 3 uitsL pl. Purmerend. 1856—57. 4 stn. 5.— 

. Hetz. werk geb. ƒ 6.25, bost. ])ap. ƒ 6.—, geb. ƒ 7.25. 
1092 BOURNE, J., Leerboek over het stoomwerktuig en zijne 

toepassing op mijnwerken, molens, stoomvaart., etc. 
Uit het Eng. d. OuDi.iic V. PUTTEN cn D. v. i). Bosen. 
Nieuwcd. 1856. 8^ P—-5« Afi. m. 89 afb. 4.75 

1093 Bou^Y- EN WEUKTUIGKÜNDE (De), Handboek voor Inge-
nieurs, Architecten, Aannemers, Opzigters, enz. Hoold-
redakt. P. 1>. SCUEEFELAAR. Gorinch. 1855. 4.80 

1094 BRAKEL, F . L . W . v., Is het droogleggen door gebakken 
buizen te verkiezen boven het droogleggen der lande-
rijen door boorgaten met palen. Tiel. 1855. —.50 
BROUWER, A . G . , Brief aan J . R. Thorbecke betr. dijk-
en polderzaken. Gor. 1843. 8^ —.60 
GALAND, A., Memorie betrelF. don vcrachterden toestand 
der te^^enw. jMiddelb. Haven, en advies om die haven 
ook voor de grootste zeeschepen bevaarbaar tc maken 
cn met «^cringe kosten bevaarbaar to houden. Middelb. 

1095 

1096 

1857. 8̂  .20 
1097 Vrije beoordecling van het ontwerp-reglement 

van administratie der polders in Zeeland. Middelb. 
1856. 8^ 
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1098 

1099 

1100 

1101 

1102 

1103 

1104 

1105 
1107 

1108 

1109 

1110 

1111 

1112 

1113 

1114 

CALANU, A . , Open brief aan K . Waghto belrekk. zijne 
verded. van het onlangs ontworp. polderreglement van 
Zeeland. Middelb. 1857. 8^ —.30 
CAMP, W . F . , Nieuw Mctsel-verband in zware muren, 
benev. eenige bedenk, over de zamenstelling en het on-
derhoud van buiten-muren, inzond, der werken van for-
tilicatic en waterstaat. Breda. 1836. 8 .̂ Met afbeeld. —.80 
CAZIUS, U . W . T., Aanmerkingen op dc geschied- en 
zaakkund. ophelder, omtr. den twist over Kunst-cement 
door C. S. van Kerkwijk. Utr. 1826. 8^ —.60 
CIIAPELLE, DE LA , De Öcaphandcr of de konst om in 
dc diepste wateren drijvende te gaan en allerh. werk 
te verrigten. Amst. 1777. 8^ Met pl. —.60 
CocK, H., De regten der Stad Leyden op het Haar-
lemmer meer verdedigd. Leyd. 1843. 8 .̂ —-.50 
COLEVELDT, CLAES ARENTSEN, Bedenckingen over het 
droogh maken van dc llaerlemmer cnde Leydse Meer, 
tegen 't Haarlemmer meer-boek van J. Az. Leeghwater. 
Leyd. 1727. 4^. —.70 
CREUTZ, J . S., Comparaison des ditfdr. manières, usit. 
pour la fondation des ouvr. dans Teau de la mer, et 
[)articuL pour la jetée des molcs. Saint-Petersb. 1792. 
8^. veau. Très rare, 1.— 
CREUTZNACU, J. S . DE, Verhand, over de Kalk. (llaarl. 
1759). 8^ —.50 
DELPRAT, J . P., Over dc betrekking tusschen de ge-
middelde snelheid van het water in dc rivieren en de 
werkelijke snelheid. (Uitgcg. d. de Kon. Akad. v. We-
tcnsch.). Amst. 1855. 4^ 2.70 

Verhand, over de zijdelingsehe drukking der 
aarde tegen beklecdingsmuren en beschoeijingen. Delft. 
1821. 8". Met afbeeld. l . _ 
DIGGELEN, P. B . G . V., Eenige beschouwingen over do 
afdamming van het Sloe. Middelb. 1843. 8^ (—.75) —.60 

Vergel. Dresselhuis N^ 196, N^ 1113. 
— — — — Groote werken in Nederland, Zee-

havens voor Amsterdam en Kotterdam, bedijking van 
de Zuiderzee, enz. Zwolle. 1855. S''. °—,75 
(DOORNINCK, M . V.), Aanmerkingen op het ontwerp van 
afleiding van don Pijn, langs den IJssel eu door de 
prov. Overijssel. Devent. 1828. 8®. met tab, Zeldz, — 
( ), Alemorie van den llaad der stad Deventer 
over het rapport aan Z. M. den Koning, uitgebragt 
door de commissie tot onderzoek der beste rivicrailcl-
dingen. Devent. 1828. 8®. —.40 
DRESSELHUIS^ J . AÖ UTRECHT, Nog iets over de afdam-
ming van het Sloe. Goes. 1843. 8". — .70 
DUYN^NICOL.^ Historische Aanmerkingen van drie strenge 
winters, als dio van 1708—9, 1732—40, en dor winterm. 
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1742, nov. 
waarncm. van de 
het jaarh sterfgetal der 
llaarl. 1746. hr. bd. 

aanteekeningen 
ges teldli. 

en 30 tafelen, beheiz, alle 
der hiebt het weder enz. en 

menschen in zommigc Steden. 
—.70 

1115 EUBEUFELDT, F . C . , Punkte und Marginalien sammt deren 
Beantw. ob es der zwischen dem Rhynderschen Deich 
und dem Oyschcn Moster-Deich geleg. Schau-Gegend 
schaedlich seyn wurde, wenn man im Ober-Duyfiesz-
sehen Banndeich Schleusen anlegen liesse etc. Cleve. 
1770. 4". —.90 

1115*GEMPÏ, B . TE, Rivicr-polders in Nedorl. Ilunne gebreken 
en de middelen tot herstel. llaarl. 1857. 8^ 1.25 

1116 GEVERS V. ENDEGEEST, De droogmaking van het Haar-
lemmer Meer. 1847—53. 1« en 2« dl. Met 2 gr. fol At-
lassen. (18.50) 14.— 

Het 3o en laatste stulc is ter perse en zal in dit jaar 
verschijnen. 

111 7 Dcssèchement du Lac de Harlem. Amst. 
1849—54. Vol. 1, 2 avec 2 Atlas. gr. fol. (17.50) 13.— 

La 3c OU derniere partie est sous presse pour paraitre 
dans le cours de Vannée. 

1118 GouDiiiAAK Az., B,, lierigt op een nader adres van J. 
Graves aang. liet modder werk binnen tegen den Spaa-
rend. dijk, even buiten dc Haarlemmerpoort. Amst. 1795. 
8^ Met afb. —.70 

1119 GRAAFF, R . J . M . DE. Iets over den toestand der zee-
wering van Deliland en dc wijze om die te onderhou-
den. 'sGrarenh. 1853. S\ —.40 

1120 HAARLEM. — Gedachten over de waterverversching der 
•stad Haarlem.— Nog iets over hetz. Haarl. 1855.8 '̂. —.25 

1121 HARTMAN, PIETER, Verhand, over de Paalwormen. Amst. 
1771. 8^ — . 8 0 

1122 HERING, J . H . , Bespiegeling over Necrlandsch water-
nood tusschen den 21 en 22 Nov. 1776. Amst. 1778. 
m. bd. —.80 

1123 HOYTEMA, A . J . V., Tabellen der waterhoogten aan de 
peilschalen op de Waal te Nijmegen en op de Merwede 
te Gorinchem en aan dc Steenenhoeksehc kanaalsluis 
overgebr. tot A. P., benevens dc waarnem. v. de wind-
streek op laatstgcmelde plaats 's middags tc tw^aalfure, 
gedurende de jaren 1844—55. Ticl. 1856. 8^ 1.80 

1124 l l u s s E M , B., Missive betr. het drinkwater in Amsterdam. 
Amst. 1808. 8^ ^ —.40 

1125 JONGE, C. DE. Het toezigt van de provinciale staten met 
bctr. tot gesubsidieerde ealamitcuse polders, naar aan-
leid. van ecu daartoe gedaan voorstel getoetst aan do 
beginselen van ons staatsrcgt. Zierikzee 1856. 8 .̂ —.35 

1126 KERCKIIOFF, P . J . V.. Over eenige slechtc gronden van 
den llaarlemmermeerpolder en over do middelen tot 
verbetering:. Kotterd. 1856. (_.40) —.30 

71) 

1127 KLOPPENBURG, J . , Het kanaal van Amsterdam tot in de 
Noordzee met eene indijking van het Y, beschouwd in 
het belang van do stad en het gewest. Amst. 1854. 
8«. —.60 

1128 KOPS, J . , Staat van Hollands duinen en ontwerp tot 
vruchtbaarmaking van dezelve. Utr. 1818, 2e uitg. 2 
dln. 8^ 2.40 
LEKDIJK. — Ordonnancie op die Leckendijck, ende Hyn-1129 

1130 

1131 

derdam, do a^ 1637. Met Apostille van 1588. (Latero 
druk). 4^ —.80 

Poinctcn ende Articulen dienende tot ontlastingo 
van den Leckendijck bovensdams. Utr. 1711. 4®. —.80 
LUTTENBERG. G., Verzameling van Wetten, Besluiten, 
Reglementen enz., bctr. den AVaterstaat, dc wegen, brug-
gen enz. 2dc vermcerd. druk door L. N. Schuurman. 
'sGrav. 1852. 8«. (3.50) 1.80 

1132 MKESE, DAVID , Verhand, over de Paalwormen. Amst. 
1771. 8^ —.70 

1133 NAGEDACHTEN (Ernstige) ov. do algem. watersehuddinge 
cn aardbev. in 1755, door Vrouwe G. P. Amst. 1756. 
8^ —.70 

1134 NYHOEF, I . A., Het ontstaan van het Pannerdensche 
kanaal. Arnh. 1852. {Ooerdr. uit de Bijdr. voor vaderL 
gesch. en oudheidk. Niet afz. in den handel). 8®. met 1 
krt. —.40 

1135 ONTWERP tot verbet, van den toestand der noodlijden-
den enz, door den landbouw; verbeter, in den water-
staat onzes lands. Anist. 1818. 8^ cart. —.40 

1136 ONTWERPPLAN om Nederland op eene min kostbare 
wijze van voldoende rivierwaterafleid. te voorzien. Go-
rinch. 1855. 8̂ ^ —.25 

1137 ORDONNANTIE op de ontgrondingen der Veenlanden (in 
de prov. Utrecht). Utr. 1761. 4^ —.70 

1138 OUDENHOVEN, J . VAN. Ingebroken Alblasserwaart inZuyd-
Hollandt, vervang, dess. situatit, grootte, dijckagien, endo 
nieuwe inbreuken, etc. 2de druk met aanteken, en een 

, bijvoegzel rak. de overstroom, van den Alblasser-waert 
van 1658 tot 1731 incluis, als mede 8 authent. stukken, 
rakende de tegenwoord, overstrooming. Leiden, 1741. 
8°. 1.— 

1139 P(EIGNOT) G . , Essai chronologique sur les hivers les 
plus rigoureux depuis 396 ans av. J. G. jusqu'en 1820 
inclusivement suivi de quelques recherches sur les ef-
fets les plus singuliers de la foudre depuis 1676 jus-
qu'en 1821. Paris. 1821. 8^ Très rare. 1.90 

1140 PEEUEBOOM, c., Het leggend waterrad. Monnickendam. 
-.80 1808. 4^ m. 3 p l a t . 

1141 PuiLOPATRis BATAVUS .(?), V c r h a u d c l . ov . de d e u g d en 
b e s t e n d i g h e i d de r s c h u l p k a l k in ve rge l i jk , d e r s t e e n k a l k . 
A m s t . 1777. 8^ —.40 
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1143 POLDEIIIIEGLEMENT voov (Ic proviiicie Gelderland, goed-
gek, bij Kon, besluit 3 Sept. 1856. Met een alphab. 
register. Nijuieg. 1856, 8®. 1.— 

1143 QUARTEL, P. J.. Denkbeelden omtrent eene noodzake-
lijke en 27iogclijke verbetering van den toestand der 
hoofdrivieren in Nederland, in verband beschouwd met 
dc dijkbreuken en overstroomingen, voorgevallen in do 
jaren 1809, 1820 en 1855. Assen. 1855. 8^ 1.60 

1144 KAPPORT over het doorgraven van llolland op liet smalst 
aan de regering van Amsterdam. Amst. (1856) 8". m. 
Atlas. 3.50 

1145 KEGLEMENT op het beheer der rivier-polders in de prov. 
Gelderland, vastgesteld in de vergad. d. prov. Staten 
29 Maart 1856 en goedgek. bij koninkl. besluit 3 Sept. 
1856. Nijmegen. 1856. 8«. —.80 

114 6 (Alg.) van Politie v. h. Groot Noord-llollandseho 
kanaal, vastgesteld bij besl. van 12 Febr. 1857. Amst. 
1857. , —.50 

1147a (—) voor do polders in de prov. Zuid-Holland. 
'sllage. 1856. —.30 

1147^ (—) voor dc polders in dc prov. Z. Holl. met 
eenige toelichtingen en alphab. register. Dordr. 1856. 8^ 

—.25 
1148 op de correspond, bij ijsgang en hoog oppcrwatcr 

op dc Lek, Maas, Waal, enz. Z. Domm. 1835. 12". —.50 
1149 IVEUTUER, A, C., Vervolg op het werk, gctit.: Vergelijk, 

der Stoomhemal, van het Haarlemmer meer, met eene door 
middel van ivindmolens, enz. bevattende ondcrsehcidciic 
ophelderingen, verbet, eu aauzicnl. uitbreid. betrefF. de 
öndcrw. in genoemd werk behandeld, 's Hagc. 1856. 
gr. 8^ m, 3 plat. 4.— 

1150 PoELors, 11. J., Beschouwingen over do inpoldering 
van den Dollard. Gron. 1856. 8^ .30 

1151 SANDE, GERRIT TEN. Project om het water door de stadt 
Amsterdam, by alle ebben en vloeden te doen loopen 
als een rivier en daar door dc stank van het waatcr 
weg te necmen. Amst. 1767. 4^ Met platte grond. 1.70 
SANTUAGENS, J . J . A., De uitbreiding van Amsterdam 
aan dc overzijde van het Y beschouwd in het belang 
der stad en van iiet gewest. Amst. 1855. {Overdruk uit 
de Verhandel, en berigten betrckkcl. het zeewezen en 

1152 

1153 

1154 

dc zccvaartk. d. J. Swart). m. 1 krt. —.60 
SANT, D . VAN 'T. Beschrijving van den Alblasscrwaard 
CU dc vijf Heercn-landcn. Gorineh. 1845, 8 .̂ m. 1 krt.—.70 
SCUEEPVAARTKANALEN in de prov. Groningen. Kapport 
der commissie over een verbetering en vereeniging der 
sehccpvaartkanalcu aau de Staten van dit gewest. Gron. 
1856. 8^ ^ ^ .1— 

1155 SCUELTEMA, J . , Proeve eoncr geschiedenis der Zuider-

71) 

— Over do groote veranderingen in de kusten cn 
stranden aan dc Noordzee tusschen Schelde en Eems. — 
Aanwijzing van bclangr. bijdr. tot de beide vorige stuk-
ken. — Over de sporen der groote veranderingen in 
den bodem van de Prov. en Stad Utr. Utr. 1836. 8^ 
(7)Z. VI, '2 van Scheltema, Geschied, en letterk, mengelvj,) 1.— 

1156 SCUERMER. — Octroy van dc Sclicr-mcer, niitsgh. caveP 
conditiën ende eaertc (gctckcnt door Mr. Picter Wils, 
Landt-mcter). Alckmacr, Tb. Psz. Baart. 1635. 4^ 1.30 

1157 SOUOLTEN, J . A., Memorie ovcr dc soort cn getal der 
watermolens tot dc droogmaking d. Zuidpias met Aan-
merk., Verdedig. Q^nz, Alles in /mcu'/Z/S'. 1 cart. bd. fol. 4.— 

2̂ 153 Algemeen Verslag vau dc doorbraak in dc 
droogmaking van Plciswijk cn llillcgcrsbcrg. 26 Dec. 
1833. Pottcrd. 1836. 8^ m. 2 krtn. —.70 

1150 SILBERSCULAG, I . J., Theorie des fleuves avec Part de 
bâtir dans leurs eaux ct dc prévenir leur ravages. Trad. 
de TAllcm. Paris. 1769. 4^ av. 13 planches. 1.50 

1160 SLOET, L. A. J. W., en H. F. FIJNJE , Beschrijving van 
den watervloed in Gelderland in ]\Laart 1855. Arnh. 1856. 
roy. 8®. m; 4 krtn. cn 12 schetsen. (5.50) 3.40 

1161 SPÎLLE, IIENDR., Beschryvingc van ecn nieuwe manier 
om molcn-assen en molen-rocden van meerder sterkte 
en tot minder kosten te maaken. Amst. 1779. 8". Met 
afbeeld. —.80 

1162 STARING, W . C . 1L, DC bodem van Nederland. Haarl. 
1856—57. 8«. D l . 1 — I I , I . 7.30 

1163 STATEN der molcnkolonien gelegen tusschen het Peit-
dicp en het Damsterdicp in de prov. GroniDgcn. Gron. 
1857. —.30 

1164 STIELTJES, P . J . , De Ovcrijssclschc waterwegen uiteen 
Nedcrlandscdi oogpunt beschouwd. Zwol. 1855. —.90 

1165 STRATINGU, G . K., Aloude Staat en Geschiedenis des 
Vaderlands. Gron. 1846—52. 2 dln, 3 stn. (15.—) 7.50 

11G6 cn G. A. VENEMA, DC Dollard of geschied-, 
aardrijks- cn natuurkuud. beschrijving van dezen boezem 
der Eems. Gron. 1855. b^ Met kaarten. (4.-—) 2.60 

1167 VENEMA, G . A., Het afbakenen vau lange regte Lijnen 
op het veld in toepassing beschouwd bij het verlengen 
van zwctslootcn. Ecnc llandl. bij het op of uitzwctten 
voor eigenaars van gronden aan onze kusten. Gron. 
1817. 8^ m. 1 plaat. (-^.40) —.30 

1168 VERHAAL weg. dc twee laatste overstroomingen in de 
Betuwe, de Graafsch. Biuiren cn Kuilenburg enz:, mitsg. 
weg. de wijze, op welke dc penningen in 1770—71 be-
steed zyn, nev. ecu bcrigt van de middelen ter watcr-
kecringe, sedert dien tyd aangcw. llott. 1773. 4®. —.80 

1169 VERSLAG aan den koning ovcr dc openbare werken 
1855—56. 'sllagc. 1857. 4". m. 5 plat. 1.50 



1170 

1171 

1172 

VEKSLAoaan den Minister van oorlog over den schelpkalk 
en schelpkalkbrandcrijen in Nederl. d. J. P. dc Bordes 
en J. W. Gunning, 'silage. 1857. ni. 1 pi. 1.-

1173 

1174 

van de ontwcrj)cn van een vaste brug over den 
IJssel bij het Katervcer, Zwolle. 1857. 8". met 2 plat. 

—.60 
van de werkzaamheden tot zamen steil, der grooto 

kaart van de hoofdrivieren in Nederland op last van 
den min. van binnenl. zaken door ingen. en landmct. 
bij de alg. dienst van den waterstaat, 'sllage. 1857. fol. 
m. 3 kaarten. Zie N^ 1192. 
VooiiDEELEN (De) dcr Duinwaterleiding. 
2 dr. 8'\ m. 50 afb. 

5.-

1175 

1176 

1177 

Amst. 1855. 
—.25 

WESTERUOFF , K . , De kwelder-kwestie nader toegelicht, 
of betoog dat de kwelderlanden en aanwassen, langs 
onze wadden gelegen niet zijn de eigendommen van 
den Staat, enz. Met eene wadkaart. Gron. 1844. 8®. 

(2.80) 1.70 
WET houdende voorloopige voorziening in sommige wa-
terstaatsbelangen. 's llage. 1855. 8^ —.60 
WETTEN , deercten, besluiten en tractaten op den Water-
staat in Nedcland. M. aanteck. v. J. F. BOOGAARD. 

's I la ge. 1858. 8°. lo 131. No(j mei verder veï'scheïieii. 1.90 
W Y N N E , 11. A., Iets over dc scheepvaart cn afwaterings-
kanalen in de provincie Groningen, llaarl. 1857. —.40 

K A A H T E N. 

1178 — Kaartc van (een gedeelte van) 
met desz. dijken enz., doorj2:cbrokcn 

West-
in gat 

1179 

1180 

1181 

VL IELAND . 

Vlieland, 
den dijk en daaromtr. gelcg. plaatsen cn nieuw project 
("tot bedijking), gemecten en getck. in 1756 door J, 
Ilarge, Verkleinde (gedr. copij van 1756. Br. 0,62; h. 
0,47. 1.— 
Z U I D E R Z E E . — Garte maritime du Zuiderzee et de la 
passé du Texel. 1812. Dessinë d'apres une carte ori-
gin. Br. 0,41; h. 0,51. 1.— 
URK. — Kaart van het eil. Urk, gemecten door J. Schil-
ling in 1789, en getck. d. denz. in 1791. Met afbeeld, 
van de kerk ald. Br. 0,94; h. 0,49. 1.40 

• Project tot herstelling der Fluithock 
«reruin. wicr-dyk aan den Drcf^tcrl. 

1182 

DRECUTERLAND. -

en der daar by _ 
zeedyk (d. L. den Berger"^) 1776. Kaartje en beraming 
der kosten op 1 bl., br. 0,39; h. 0,24. Met 5 Prolils 
op 2 bl. ^ —.80 
AMSTERDAM . — Verzameling van 25 teckeningen der 
sluizen, waterkeeringen enz. in cn rondom Amsterdam, 
zéér fraai met kleuren geteekend {in H begin dezer eeuw ?) 
In porlcf. 4'\ 12.— 

89 

grond van 's Lands Dok te Amst. 
Verbectering 

1183 AMSTERDAM . — Platte 
relatief' tot bet Project van dcsz. Verbectering 1782. 
Met teckeningen van daar tc leggen sluizen enz. o 
groote met kleuren getcckendc kaarten. 2.75 

1184 HAARLEMMER-MEER . — Plan van indceling cn verkavc-
• \[n<x van den Ilaarlcinmcr-mccr polder. ( 1 8 5 5 ? ) Br. 0 , 3 0 ; 

b. 0 , 3 5 . — . 7 0 

Kaart van den llaarl. meer polder met des-
zelfs verkavelingen, wegen, vaarten cn togten; alsmede 
de omliggende gemeenten, mcercn, wegen enz. Schaal 
1 a 1 5 , 0 0 0 . Lei(len. 1855 . plano. 1 . — 

— Kaarten, staten cn voorwaarden der eerste tot 
elfde vcrkoof>ingcn van gronden in den Haarlemmer-
meerpolder. Leiden. 1855. gr. 8°., elk N^ —.25 

Kaart van dc gemeente llaarlemmerm. met den 
staat der ])rimiticve koopers cn dc oppervlakte van ieder 
perceel. Schaal 1 H 5 0 , 0 0 0 d. G. A. DE GEUS . llottcrd. 
1855. 2 blad. ])lano. 1.— 

Kaart der gemeente Haarlemmermeer, met om-

i i s r , — 

1187 

1188 

1189 

1190 

1191 

lirrgcndcn grond cn water, dc verschill. sectiën, boer-
dcnjen, huizen enz. Schaal 1 : 50,000 d. G, A. dc Geus. 
liott. 1850. 2 blad. p lano. /1 .— Gekl. 1.50 
DELFLAND . — Gaart figurât, van dc plaats, ligging der 
Stranden en Zccwccring van Delfland van Scbcvclinge 
tot den Hoek van Holland, door lik, van der Velden. 
1801. Br. 1,87; hoog 0,44 Nederl. el. 2.— 
Ai.Rr.ASSERWAARD. — Cacrtc vertoon, de Landen etc. 
van den Gvcrwacrt gelegen binnen den ringdijk van 
den Alblasserwaert, nytgeg. in 't jaer 1706. Zond, nm. 
In 4 bl., ieder br. 0,o3 ; h. 0,37. ^ 2.50 
Z Ü I D - H O L L A N D cn N. BRABAND . — Kaarte der situatie 
van Hollands Brabant, waarop uyt de beste voorhand, 
zynde speciale kaarten, {idt de hand) zyn gebragt de 
ai'tific. inundatien tuss. de Sehelde cn dc Maase, do 
vcstiiigen, sterkt ens en posten dew. tot vcrzcekering 
van dit frontier aangclegt zijn; —de dieptens en droog-
tens van de zeegaten enz; — de ])Ositicu der battery-
cu posten ter verdeedig. van dc rivieren en kusten in 
]^7S0—81 aangclegt. Amst. Govens en Mortier. In 4bL 
aaneengevoegd, te zamen br. 2,19 ; h. 0,44. Gekleurd. 2.50 

1192 HOOFDR IV IEREN . Kaart van dc liivicrcn de Boven 

1193 

l\ijn, de Waal, de Merwede, de Gudc en een gedeelte 
van de nieuwe Maas van Lobith tot Brielle in twintig 
bladen, bencv. twee supplement, bladen voor dc Dord-
sche kil; verv. op last v. Z. E. den Min. van Binnenl. 
Zaken onder directie van B. GOUDRIAAN . Met een kaart der 
verdecling, te zamen 23 bladen in plano, 's llage (1850?) 
Zie N^ 1172. ^ 14.— 
L̂\a3. — Kaart nopens dc aftapping van dc Maas d. 
A. A. J. JMEYLINK. I\lct toelicht, nota. 'sllage. 1857. 
1 bl. fol. 4 bl. text. 8o. 1.— 

12 



9 0 

1194 BOVENRH I JN . — Kaart van het Ilerwensclie en het 
's Gravenwarthsche Scliaar, met de gestehlheid der 
schaaren en oevers zo als zo zig in 1753, 175G bevon-
den. Met Icleuren geteekend, Br. 0,41; h. 0,31. 1.— 

119 5 — Nieuwe Gaart van dc situatie cn Kivier te 
Herwen met de Bleeswerkcn, na de origin. Gaart ver-
kleind (door D. Klinkenberg). 1758. Br. 0,30; h. 0,27. 

1.— 
119 6 Gaart van do situatie tuss. het Spyck, Panncr-

den cn Gandia, waarin te sien is de veranderde loop 
van den Boven en Beneden Rbyn cn AVaai by Schen-
kensschans cn Pannerden enz, Znd. jaar (1752?) of • 
naam {M. Bolstra?) Br. 0,72; h. 0,30. —.80 

1197 GRONINGEN . — Kaart van dc prov% Gron. met aanduid, 
van de soort cn lengte der wc^cn, dc waterwegen enz. rj O ' 
Met afstandwijzcr. Door J. W. Blanken. Gron. 1857. 1 ^ 
blad gr. fol. 2.— op kat. 3.— " 

1198 STROOM-METEII (Afteken, van den), tot het nccmcn der | 
proeven weg. de snelheid van den stroom, geinvent. d. j 
C. Brunings,^ getekend door W. Conrad. 1798. Op 1 • j 
blad, br. 0,54; h. 0,00. —.70 ] 

'c 

De vorige Catalogus over Waterstaat niet Sysle-
E 

matisch Register, in 1855 door den Uitoever dezes in liet | ^ 
j 

licht f^ezonden, is ook opgenomen in de W e r k e n v a n 
I 

het Kon ink l i jk . Ins t i tuut voor Inerenieurs over 1855. — i 

Van dezen Catalofjus en dit Vervolg zijn bij den Uit-

gever dezes op franco aanvrage steeds Ex. te verkrijgen. — 

Ze zijn de éénigste hulpmiddelen lot eene Bibliographia | = 

over dit onderwerp. | 
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i)En 

VERGADERINGEN. 

INSTITUUTSJAAR 

rr. 'SiJUAVENiïAGi:, 

M.T GKVAl, ,1. I:N li. VAN LAN(IENLLUYSLCX. 

185G. 



H L A D W I J Z I ^ I R 

HUxd-A. 

Alijciinicn vcrsldij dar (rerkzaawkcdcn van hcL Koninklijk 

instUiuiL van Ivgenienrsover hot histUmitsjaar 

IS55—JSoO 3 

Ixckenhnj cn vcrantwoordhnj voor het Instilwat.sjaar ^ 

ehidJgende den f^J'^tn Juvij 1S56, opfjen/aakt 'rngevohje 

art, van hni jle<jlement 17 

Lvjst der hoe/cen ^ kaarten, platen,, teekeningen ^ viodellen 

enz., welke aajt het Koninklijk Institnnt van Ingenieurs 

ten geschenke zijn gcgeuen, beneoens de van/en der 

gevers, JS55---iSo(j 25 

in hond der Verhandelingen van het Koninklijk Instituut 

van Ingcnienrs 3(> 

in hond der Uittreksels uit vreemde tijdschriften, voor 

de leden van het Koninklijk Institnnt van, Ingenieurs. 37 

Alphabetische l(j,st der leden va)} het Kuninklijk Institnnt 

ran ï]ujen ienrs^ i Si) (t 41 

No'r l] l. H N IJ K \i V M K (; A l) E KI X(7 }•] N. 

/ƒ September 1 S^ty ] 

13 Nut'em.her 1855 35 

Frbruarij iS50 51» 

cS' April 1S5(i SV) 

dnnij iS50 101 
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IV. 

V. 

VI 

V l l 

V m 

I \ 

X . 

X I . 

Artikels van den keer Würzbaek le ly'eeneji, lot 

aanbeveling van ket lloperloirc dc Cartes. 

J>ri(i/' 'oan den Minister van Binnenlandseke 

Zake7i, ten geleide van het verslag van de directie 

der nederlandsche Rijnspoorwegmaatschappij om-

trent de spoorwcgbntg te IFestervoort . . . . 

Brief vaii den Raad' va^i llcstimr aan die?i Minis-

ter Diet verzoek oni een ejcanplaar van de teeke-

nivgen der brug te mogen ontvangen 

ihiustig antwoord daarop 

Brief van den waarnemen den ingenieur der Jitjn-

spoorwegmaatschappij ten geleide van "neijen teeke-

ningen belre[l'dnde die brug 

De Snippeli.ngs-overlaat 

Brief van dcu Minister van Binnenlandsche Zaken , 

ten geleide van da volgende missive van den 

Consul'Cl ener aal tc Caracas 

Jhief van den Consul-Ceneraal te Caracas aan 

den Minister van Buitenlandsche Zaken be-

irehkeli'jk eene nitvinding van den keer Maillefert 

om rotsen onder water le doen springen 

Brief van het lid. I I . de Bruijn ^ houdende eenige 

nadere w.ededeelingen betrc-ljende kct gebruik van 

ijzeren schroef pal en te Soerabaia, eit strekkende 

ten geleide van een model van een overlaat . 

Brief van het lid l\ d. de Qnartel^ houdende 

voorstel tot het benoemen ren er commissie voor het 

ontiverpc7i va7i een plan van eene haven en reede 

Ofj de oioordwestkust van iVederland 

Uittreksel uit het programma vau de Nederland-

sche Maatschappij ter hervi>rdering van Nijver-

heid, -

1(> 

17 

17 

I S 

28 

2<s 

\ 11 

X l l i 

X i V 

X V I 

X V I I 

X V I I f 

X I X 

45 

45 

lirief van den Minister van Binnenlandsche 

Zaken, hen gelelde van een verslag van den 

hüofdingenieur van den waterstaat in Noord-

holland., over ile geniiddelde diepte in de haven 

van het Nieuwediep iu 1351 eu iS5l> . 

Brief van dewxelfden j\lin.ister, ten geleide van 

eene nota van den asplrant-ingeuleur van den 

Berg houdende een alge?neen overzigt van de 

bij het nunisterie van Binnenlandsche Zake^i 

ontvangen stukken, betrekkelijk het afnenfcnder 

thdnen en ket verlagen van het strand van de 

Noordzee 

Brief van het lid 1. Strootman, vergezeld van 

een uittreksel uit een brief van den ingenieur 

B (ioïtiu, te Marseilie ^ alsmede van een rapport 

van zijn ambtgenoot Pascal aldaar^ alles be-

trekkelijk den drijvend en zeebreker van la Ciotat. 

(1) llrief vau het lid d, (i, //'. Nign/e, ten 

geleide van de beschrijving en de teekeningeyi van 

de brug over de rivier de Alark in den spoor-

weg van Antwerpen naar Rotterdam^ alsmede 

van eene nota- over het gebruik van het elektrisch 

licht bij het stellen van die brug ^ van kct lid 

d. J. van Kerkwijk 

. AJ\Uanming van den Nijl 

. Prijsvragen.., uitgeschreven in het jaar JS55, 

door de Maatschappij tot bevordering der Bouw-

kunst 

llrief van den ^Hulster van Binnenlandsche 

Zaken, ien geleide van een rapport van den 

ingenieur bij de nederlandsche R ijn spoor weg-

Al 

51 

52 

31 ( I) \V\\ het muimiorcn is d". X V ovcvgcslairen. 



v ! 

ata aUe ha ()()[} hel rekkelijk kei voorgeval lene aan 

[J.sseJhrng te Westervoori Jjij den jongsten 

V^'^^g ^^ 

XK. /rrie/ va?i den jMinister vau Oorlog ten geleide 

van eeii exewplaar van een werkje van den bel-

gisehen kapitein A. (Jasternum , over ket bakken 

van brood 71 

\X I. Mededeelingen van het lid Overduyn , over hetgeen 

theorie en prak tig k leeren omtrent de noodzake-

lijkheid ovi eene haven,, aan eene vlakke kust,, 

door een zeebreker te beschermen 73 

\ X11. Brief van de leden ./>. IF, Croker en C, Burn , 

betrekkelijk een in de vergadering van Jl Sep-

tember JS55 genomen besluit,, omtrent het be-

noemen eener covimissie, tot het maken van een 

ont werp eener zeehaven 

K X I I I . Brief van het Hd J, (T. Conrad^ tengeleide 

vau een afschrift van eene bouwkundige en ge-

schiedku.ndig(' beschrijving van wijlen den inspee-

tcffr-geueraal vaa den waterstaat F, \ Conrad^ 

betrekkei ijk de havenwerken aan het Nieuwediep ^ 

Ui tg e voerde in de jaren 11S1 — HOS^ enz , , 

\\IV. llappnrt der condusien van de internationale 

comiidssie voor de doorgraving van de landengte 

van Suez^ aan- den onderkoning van ^^gypte . 84 

.Brief van Z, K. i l . Prims Frederik der Neder-

lididen , ten gelei (te van een mar m eren borstbeeld 

van Z. .7/. den. Koning IM̂  

W V l . Ontbrcüki. 

A X Y I 1. Ontbi'cckt. 

XXVlll. Mededrellng van het lid P, Schdten, over de 

bvit-enslnis te Schiedun? 112 

XXIX. Mi'dcdcJliig van het Hd Schol ten, omtrent 

'̂• VA'/v kt'r<'u ir(it<iiï'^(d('n l<' Schicdan/. . . 11^ 

vn 

\ X X . //; 'ie/' van den Alinister van llinneulandsche 

Zaken , ten geleide van cene door het genoot-

schap (Mcouomia Encluisana bekrooiide prijsver-

handeling onUrent het vaarwater voor 'Knkhuizen. 

A X X I . Korte schets van den Vorrongschcn overlaat . 

X X X I I . Verslag der commissie, belast 7net het verza-

mele7i van bijdragen voor het Nederlaudsch 

woordenboek 

X X X I 1 1 . Alededeeling van hel Ud> I f , Linse, omtrent het 

bedekken van platte daken met gecement bord-

papier 

X X X I V . Verslag van den Raad van Bestuur aan den 

Minister van Binnenlandsche Zaken, betref-

fende het gestrande f regat 1 lui riUtinc . 

P f - i V T E N . 

121 
122 

U>1 

12r> 

12S 

1. JVerking van den Snippelings-overlaat in Maart 1So5. 

11. Jh'ise-lames de la Ciotat, 

\\\, Stuio op den Nijl, 

I V. 'De haven van Lowesto/t, 

V . Kustlicht van Kddystone. - Werking ran de zee bij 

storm, 

Vle i iV I l . Werking dcr golven op zeeweringen en havenwerken. 

V i n . IFerking der golven, ~ Copieerhunp, - Koolprismds, 

fX en X . De tivcede water keer in g achter de buiten sluis te 
Schiedanf.. 

X I . Porrongsche overlaat. Koorn-iraterinulen te 

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

Wederom n\st o]) deu Raad de taak, met u een terugblik te 

slaan op een algeloopeu jaarkring, waarin onze wetenscluxppclijke 

instelling vele teekcneu van bloei en leven gaf. Door on/.en ge-

öerbiedigden Koning boschernul, door het Vorstelijk ILuis met 

belangstelling gade geshigen, in lict binnen- cu buitenland geacht 

cn gceerd, beantwoordt ons Inst i tuut meer cn meer aan het 

denkbeeld, dat aau dc oorspronkelijke oprigHers voor den geest 

zweerde. Tutusschcn, zoo cr reeds veel verrigt is, onciridig veel 

valt cr nog tc doen, zal onze instelling voortdurend aau hare 

roeping getrouw blijven. Dc talrijke takken vau wctenschnp toch, 

dic binnen dcu kring onzer werkzaamheden vallen, erlangen met 

ieder jaar meer uitbreiding cn ontwikkeling, cn op het uitge-

strekte veld, dat wij bearbeiden, hccrscht allerwoge leven cn 

vooruitgang. Alleen door krachtige zamenwcrking cu door cenc 

liclderc bewustheid van dc taak, waartoe wij geroepen zi jn , kun-

nen wij cr toe geraken, lict Koninkl i jk Inst i tuut van Ingenieurs 

dc ])laats to doen innemen cn behouden, dio aan ccnc dergelijke 

instelling voegt. Niet tc vergeefs, danrvnn houd ik mij overtuigd , 

zal onze vernieuwde opwekking aau u allen zi jn , om tot dc be 

roiking vau dat doel nanv uw bcstr vermogen bij te dragoti. 



Finantieu. W i j kunnen het verslag omtrent den toestand van het Instituut 

aanvangen met de mededeeling, dat de staat van onze iinantiën 

gunstig mag worden genoemd. Eene rekening en verantwoording 

als ]iaar gewooiUe voorgelegd. De uitkomsten daarvan wordt u 

daarvan zijn in het volgend overzigt vervat: 

B A L A N 8 

van den staat der baten en lasten van kei Koninklijlc Instituut 

van Ingenienrs ^ op den Mei IHóG-

ACTIEF. 

Gereed geld, blijkens de 
rekening cn verantwoor-
ding over 1855/56, op den 
5dcn Mei 185G in kas. . . 
Inschrijving van f 3 000 

op het grootboek, ren-
tendc 2.5 len honderd, 
berekend tegen G2.75 ten 
honderd , met 4 maandcji 
rente 
Nog tc ontvangen in-

treden cn bijdragen vau 
leden in Nederland, over 
1855/5G . . . . , 
Nog ie ontvangen bij-

drage van een lid in Ne-
derland , over 1851/55. . 
Nog tc ontvangen halve 

ini reden cn bijdragen van 
leden in Oos i i nd i c . . . . 

/ 513.00 

- 1907.50 

- 220.00 

- 20.00 

- 1155.00 

I'ASSIEP. 

Tc beistedcn aan ver-
zcndiii^'cn )ncl dc over-
laud])ost naar Oostindie, 
als daarvoor door de 
afdeeling Oostelijk .lava 
overgemaakt 
Nog tc betalen kosten 

van druk- en graveer-
werk van ter perse lig-
gende of nit gegeven 
stukken, volgens raming 
cn rekening 

Totaal passief . . . 

Zoodat liet actief van 
het Instituut, op den 

Meil85G, zijn ĵ as-
sief overtrof niet . . . . 

Totaal actief . . . i / I I I G . I O ! 

's Gravenhage den Mei 1(S5G. 

/ 523.525 

- 1 100.00 

- 1023.525 

- 2 222.57^ 

/ t l lG.lO 

Opgemaakt door mij penninguieester 

van het Ins t i tuut , 

STARING. 

A. Boute knust en ITaterstaat, 

Verreweg het meerendcel van de ingekomen stukken, de ge-

dane mededeelingen en de in onze vergaderingen gehoudene be-

raadslagingen betrof onderwerpen betrekkelijk de bouwkunst en 

den waterstaat, en hoogst belangrijke vraagpunten werden daarbij 

ter sprake gebragt of' nader toegelicht. 

verslag 

IJe minister van biinieidandsche zaken zond het algemeen 

in van de dijkbewaking in de beide inspectiën van den 

waterstaat, gedurende den argcloopen winter, l iet eerste gedeelte 

daarvan is reeds voor de Ferhandelinrjen bewerkt en daarin opge-

nomen; de raad stelt zich voor, ook het tweede gedeelte daarvoor 

tc doen bewerken. 

Verslag vau 
dc dijkbcwiv 
king. 

Een uittreksel uit de verslagen van dc inspecteurs van den Storm van 

waterstaat nopens het voorgevallene bij den noodlottigcn storm 

op deu l'^''" cn Januarij 1855, ons door denzeirden jninister 

toegezonden, werd insgelijks in do Verkandelimgen 

Nog ontvino'en wij van dien minister medcdeelinij:en, omtrent ^̂  

hetgeen de ondervinding bij den ijsgang van den jongsten winter ^̂  

lieeft geleerd, nopens den invloed en de gesteldheid van dc vaste 

brug over dei^ IJssel te ^\^estervoort. Uit het laatste verslag, 

daaromtrent door den ingenieur bij dc Nederlandsche ilijuspoor-

wegmaatscha])pij uitgebragt, bl i jkt , dat door die brug bij ge-

legenheid van den bedoelden ijsgang volstrekt geene opstopping 

vau ijs in de rivier is veroorzaakt. Di t verslag zal in de Ver-

handelingen worden opgenomen. 

J)e leden zullen zich herinneren, dat reeds in het vorige jaar aan llavcu ap 

den liaad werd opgedragen een voorstel te doen , om over te gaan tot ^̂ ^ Noordzee-

het opnud<cn van een ontwerp voor ccne veilige haven op de Noordzee-

kust van Nederland, cn dat uwe vergadering zich later met het 

voorstel van den Raad vereenigde om eene commissie van drie 

leden uit te iu)odigcn, zich wel met dit onderwerp tc willen 

bezig houden. Dc daartoe aangewezen leden hebben zich echter 

uithoofde van vele ambtsbezigheden vau die gewigtige cn moeite-

volle taak moeten vcrschooncn. Dc liaad heeft daarop besloten, 

aan deze zaak vooreerst geen vorder gevolg te geven, te meer 

daar een plan van i)crsonen bnitcn het Inst i tuut , tot het nu\ken 

van eene doorgraving vau Holland oj) het smalst, aan dc hooge 

regering was aajigcbodcn. 

Inmiddels maakte dit vraagstuk cn wat daarmede in verband Zecbreker. 

staat, herhaaldelijk het onderwerp uit vau dc beraadslagingen van 

het Institnnt. i^epaaldclijk werd dc quMcstic van hcC ol' niet 

noodzakelijke vau ilcn aanleg van zcebrckcrs l)csprokcn, hetwelk 

tot gewigtige mededeelingen omtrent dc werking der golven aan-

leiding gaf, war.rloc voornamelijk do leden (jroker en Bur]),(h'cvc 

cn Overduyn bijdragen Icverdcm De hoofdzakelijke inhoud van het 

vcn-handeldc daaromtrent is in de Notulen opgenomen cn door 

afbeeldingen toegelicht. 
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van Van (len miniistcv van binnculandsclic zaken ontvingen wij een 

diep. verslag van den liool'd-ingenienr van doi waterstaat in Noord-

Holland , omtrent de gemiddelde diepte iu de haven van het Nieuwe-

diep ; dit stuk is, als eeu vervolg op het vroeger betrekkelijk dat 

onderwerp medegedeelde, iu de Verkandelinge^i opgenomen. 

l^cschrijviiig Van lict lid J . F. W . ('onrad oiitvingeu wij een afschrift van 
vuil dc h i i v c n - b o u w k u n d i g e cu ^^eschiedkuudig'c beschriivino- vau wiilcu den 
werken 'ud'i'iv • i •• o tj 

inspectcur-geiieraal van don waterstaat \V. CJourad betrekkelijk 

de werken, in do zoo even genoemde haven uitgevoerd iu de jaren 

1781—17i)8. Vermits, gelijk u in het vorig verslag werd gemeld, 

het lid Strootmau zich bereid had verklaard ten behoeve van het 

Inst i tuut eeuc geschiedenis cn beschrijving der havenwerken van 

het Nieuw ediep zamen te slellcu, zoo is hein iu het belang vau 

dien arbeid de vermelde beschrijving tocgezoudcu. Het lid Stroot-

mau hoeft dc hem toevertrouwde taak voor een li'cdeclte afĵ 'c-C- O 

werkt, doch ziet zich verhinderd dic verder tc voltooijen. iutus-

scheu stelt dc liaad cr prijs op, dat dit belangrijke werk niet 

worde gestaakt cn hij stelt zich dan ook voor tot dc voltooijing 

do noodigc maatregelen tc nemen. Hoogst aangenaam zou het den 

liaad zi jn, indien een uwer zich daartoe mogt willen aanbieden. 

Kaïudcu iu Omtrent hot graven van ccn kanaal in Overijssel, waarover het 

Ovcnjssel. }{j Stieltjes ecue Memorie schreef, die ouder de geschcnkcu voor-

komt , werden door het lid Staring ecuige mededeelingen gedaan, 

alsmede over de stuwen op dc Overijsselschc rivieren 

Stuwen op 
den Nijl. 

Op verzoek van Zijne Hoogheid Mohammed Saïd Pacha, onder-

koning vau Egypte, werd door onze regering aau ccnigo nedcr-

landsche ingenieurs opgedragen, verslag uit te brengen omtrent 

dc door den in£:>'euicur jNloufj-el-riey voorf:>'estelde deuren tot sluitiim-
O O O ^ O 

van do stuw op dcu Ni j l bij Saïdich beneden Cairo. Die commissie 

bragt daaromtrent ccn verslag u i t , waarvan de hoofdzakelijke inhoud 

door het lid Storm 

Notnleii is opgenomen. 

lJuysiug aan ons is medegedeeld en in dc 

Moflclleii 
vau stuwen, 
enz. 

Vau liet lid Stieltjes ontvingen wij ten gesclienkc de klep en 

dc modellen vau klcijpcn, welke bij dc (^verijsselschc stuwen in 

1852 tot 1854 gebezigd cn op dc tentoonstelling to Parijs ge-

l)laatst geweest z i jn, terwijl door het lid 11. de Pruiju te Sourabaya 

ons liet model van dcu Porrongschcn overlaat werd toegezonden. 

iTulozcndc Het lid Sclioltcu heeft de aandacht gevestigd op dc vraag of het 

poccisuis. uitvoerbaar is ccnc uitlozeude jjoldcrsluis, dic in den regel niet 

meer dan ccnc cl water keert, door het aanbrengen van ecnc enkele 

schuif, behoorlijk tegen ccne inundatie ter watcrlioogte van 2'*'.5 te 

A 

doen werkei\. Dic vraag werd onder zekere voorwaarden toestemmend 

beantwoord. 

Veriuogeu I n de Verhajidelhigen werd opgenomen het iu het vorig verslag 

vermelde rajiport ouüreut de proeven, welke in de jaren 1853 en 

1854 te llonswijk door de leden I . P. Delprat, J . Ortt van 

Schonauwcn en \V. W . van Doorninck ziju genomen tot bepaling 

van het vermogen van overlaten. 

Door het lid Stieltjes werd ovcr den Suippclings-overlaat, bij SnippcUngs-

Deventer, ceue bijdrage geleverd, die in de Notulen is geplaatst; 

de schrijver komt daarin tot het besluit dat dc IJssel door deze 

ontlasting w^ciuig of niet wordt gebaat. 

Door het lid J. G. W . Fijnje w êrd aangeboden dc beschrijving over 

van dc brug over dc rivier de Mark iu dcu spoorweg van Ant- ^̂ ^ 

werpen naar l lotterdam, door afbeeldingen toegelicht; het een cu 

ander is in de J erlicindelivgeoi geplaatst. 

De minister vau biiuicnlandsche zaken zond ons een hooi^st over 
X. ^ ' '1 1 1 . • 1 1 (leWcicliseleu 

belangrijk cu met keurig uitgevoerde platen voorzien werk, hc-^ogat, 

trekkclijk de bruggen over de AVeichscl on dc Nogat , waarvan reeds 

vroeger in de Uittrehscls uit vreemde tijdschriften is s])rako ge-

weest. Dc liaad heeft daarvan ccn uittreksel voor dc werken van 

liet Instituut doen bearbeiden, terwijl naar dc platen reeds voor 

eeu gedeelte teekeningen op kleinere schaal zijn vervaardigd. 

Eene beschrijving vau den reeds in het vorig jaar vermelden Toestel tot 
toestel, om palcu ouder water af te zagen , werd in dc Ver hai2 delingen vUeT"^^" 
geplaatst. 

Van het lid I I . de Hruijn tc Som-abaya werd ceue nadere bc- IJzeren 
knopte mededeeling ontvangen ovcr het gebruik van ijzeren schroef-
palcu iu ludiü . 

cn 
Dc minister van oorlog stelde tor ouzer beschikking ceue uitvoerige Tarieven der 

n zeer belangrijke verzameling van de tarieven, tocjiassclijk op de ëcme. 

werken cu leveringen voor dc dienst der genie. Dezestukken, tot eenen 

verzamelingsstaat bewerkt, werden in dc / geplaatst 

cn ook afzonderlijk verkrijgbaar gesteld. 

Haarin werd mede opgenomen het door hot lid 11. P. Eijnje van Ta])cllcn der 

Salverda toegezegde vervolg o]) de vroeger door wijlen ous medelid ^ '̂î tcrstanden. 

M. H. Coiu'ad bewerkte tabellen der waterstanden oj) de iicdcr-

landsclie hoofdrivieren. Hi j leverde ous ccne talicl over het jaar 1854 

met tocliclitciidc nota-
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Waterims- In cle Verhandelingen van dit jaar werden insgelijks afgedrukt 

siiigcn. de in het vorig jaar door den minister van biiuienlandsclie zaken 

medegedeehie uitkomsten der waterpassingen van Bergen-op-Zoom 

naar het fort 13ath, op het eiland Zuid-Heveland, verrigt op last 

van ons medelid, den ingenieur J . 11. T. Or t t , door den hoofd-

opzigter P. van der Sterr eu den opzigter N. I I . l lenket. 

Kc^clea i)ij Naar aanleiding van een dcr punten van behandeling, door den 

t proiilorcn. Raad uitgcsclircvcu, leverde liet lid liose ccnc hoogst belangrijke 

bijdrage over dc regelen, welke }ncn bij het proillcren heeft in acht 

tc nc'nen. D i t stuk is almede voor dc Verhandelingen bestemd. 

Werken op I)c aandacht van liet Inst i tuut werd door het lid van Diesen 

dc Maas. gevestigd op de belangrijke werken, welke in dc rivier de Maas tc 

Jjuik worderi uitgevoerd, cn waaromtrent na het avanl-projel vwn 

den hclgischcu iioofd-ingenicur Kununcr nadere mededeelingen 

worden tc gcmoct gezien. 

in het vorig jaar bragt, gelijk gij u ongetwijfeld zult herin-

neren, ecnc uit ons midden benoemde conjinissie een verslag aan 

Z. M. den Koning uit over dc inrigting van arbeiderswoningen, 

dat met dc bijlagen in dc Verhandelingen werd oi)gcuonieu eu 

daarenboven op 's Koniiigs kosten afzonderlijk gedrukt cn uitge-

geven werd. Énne luulcrc bijdrage omtrent dit onderwerp, ccnc 

mededeeling namelijk van het lid Scholtcn over in aanbouw zijnde 

woningcji voor minvcrinogciulcn te 8chiedam, werd insgelijks in 

d c / ̂ er ham lel ingen gcplaat s t. 

Ariiciiiini; Van den nunistcr van binricnlandschc zaken ontvingen wij ccnc 

vier duinen en i^ota vau den aspiraut-ingcuicur van deu Hcrg, lioudcndc ccn'alu'c-

hel sn-iuul der ovcrzigt vau de hij het ministerie van binncnlandsclie zaken 

.Noordzee. ontvangen stukken betrekkelijk liet afnemen der duinen en het 

verlagen van het strand vau dc Noordzee. Dat stuk is in dc Ver-

handelingen opgenomen. 

Arhciders-
woM ingen. 

Kleklri&ch 
liclit. 

l^ij het stellen vim de brug over dc rivier dc ]\[ark, waarvan 

reeds boven is melding gemaakt, is met goed gevolg gebruikge-

maakt vau elektrisch licht. EtMie nota van het lid J J . van Kerkwijk 

daaromtrent werd ten vervolge op dc beschrijving der brug in de 

Verhandelingen opgenomen. 

l̂ lckn-iisclic 
lani]). 

I lc t lid Ovcrdnvn vestigde, bij gelegenheid dat hij die nota in 

ccnc onzer vcrgïideringcn ter kennisse van dc leden bragt, dc 

aajulacht op ccn nieuw model van elektrische lamp, waarover hij 

uwe vergadering later hoopt te onderhonden. 

Veryrooiino's- Jfctzclfdc lid vcrkhiurdc in ccnc onzer vcri^adcriuircn een ccn-
*— O 

voudigen toestel, waarvan In'j zich bediend heeft om liet beeld van toestel voor 

bouwkunstige ornamenten, die op kleine schaal waren geteckend, bouwkimsrig'c 

twintig tot vijf cn twintig maal vergroot tegen een blad papier 

op te vangen, ten einde die na tc trekken om daarvan voorbeelden 

V()or het onderwijs tc vormen. Deze toestel munt tevens door min-

kostbaarheid uit. 

Van den consul tc Caracas ontvingen wij eenige mededeclingen Sja-ingen van 

omtrent dc uitvindini>' van den heer iMaillefcrt ow rotsen onder oiulcr 

water tc doen springen, die echter niet van dat belang waren dat 

daaraan eene ])laats in dc werken van het Institunt kon worden 

toegekend, vooral ook dewijl daarvan reeds meer uitvoerige bc-

sehrijvingcn bestaan. 

V). Verschillende onderwerpen, 

Het Jlépertoire de cartes wekte zeer dc aandacht in het buiten- Ilcpcrioiredc 

land; van verschilleiule zijden werd aan dezen arbeid hulde gcbragt 

cn dc aanvra2:en om de reeds verschenen ailcverincccn vau dat werk, 

vooral uit Duitschlaud, werden zoo veelvuldig, dat dc l iaad er toe 

}necndc tc moeten overgaan ecu herdruk van de drie vcrschenoi 

allevcringen, bevattende de kaarten vau Oosicnri jk, tc doen be-

zorgen. Die herdruk, waarin nog talrijke verbeteringen zijn aan-

gcbragt, is thans voltooid cn dc l laad heeft dc noodige n)aalrcgelcn 

gcjiomcn, ten einde dc verspreiding van dit werk meer cn meer 

te bevorderen. 

Hij gelegenheid dat ons medelid Netscher zich in den vorigen 

nazomer tc Parijs bevond, liecft hij zich, met het beste gevolg, 

hezig gehouden met nasporingen in dc kaartverzamelingen van 

het Dépot de la gnerre en de Bibliothcqne impériale., ten einde 

de 

uitgave van de verdere ailcvcringcn en be])aaldelijk de lijst dcr 

kaarten van Frankrijk voor tc bereiden. Dc eerste allevcrin-

gen van liet overzigt der kaarten van Prankrijk ziju reeds ter 

perse. 

Voortdurend worden, door dc welwillende tusschenkomst van 

den minister van buitenlandsche zaken, van ondcrschcidenc ge-

zanten in het buitenland belangrijke bijdragen voor dezen arbeid 

ontvangen. 

l iet lid van Diesen vestigde de aandacht op het wcnschelijkc der 

van̂  alphabctisclic registers op de werken van het Instituut, i l i j 

zelf had vroeger ccn register over dc vijf eerste jaargangen van de 

Notulen zamengesteld cn ook een aanvajig gen^aakt met een register 

i 
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f)p (Ic Uittreksels uit vreemde tiijdsehriften, doch word door vclc 

bezigheden verhinderd dien arbeid te voltooijen. Hij heeft dit werk 

aan liet Inst i tuut afgestaan en de llaad houdt zich bezig met het 

te doen bijwerken oui het eerlang uit te geven. 

NcdcrUnulsch Tot do zamenstelling van het Nederlandsch woordenboek werd, 

woordenboek, gelijk uit het voorgaand verslag bekend is, de medewerking van 

het Instituut ingeroepeii. Eene commissie van twee leden belastte 

zich met het uitlokken en verzamelen der opgaven en mogt er 

aanvankelijk in slagen, hare ojn'oeping ann de leden door de inzen-

ding vau de volgende woordopgaven beantwoord te zien. 

Zoo ontving zij : 

Vau het lid P. K . Jkikker Korlf: 

54 woorden betrekkelijk werktuigkunde, gereed-

schappen , enz. 

Van het lid ¥, J. van den Berg: 

50 woorden betrekkelijk hoofdrivieren, enz. 

Van het lid 1). van den Bosch: 

12H) woorden betrekkelijk het stoomwezen. 

Van het buitengewoon lid AV. C. Dansdorp: 

140 woorden betrekkelijk burgerlijke bouwkunde. 

Van den heer van Geuns te Haarlem: 

42 woorden betrekkelijk werktuigkunde, gereed-

schappen , enz. 

Vau het lid N. T. Micliaëlis: 

140 woorden , getrokken uit het werk van A. Galand , 

over het afzaïjen van jni al hoof den en uit liet 

tweede deel, hoofdstuk V I , van de Waterhonw-

kunde van Storm Buysing, alsmede betrekkelijk 

droogmakerijen. 

Van het lid J . L. Schneitter: 

207 woorden betrekkelijk scheepvaart op rivieren cn 

kanalen. 

Van het lid A. Simous: 

40 w^oorden betrekkelijk wegen, enz. 

A'an het lid AV.' C. A. Staring: 

70 woorden, getrokken uit Lecgliwatcrs Jlaarleiu-

mermeerboeek, enz. 

Yim lict lid J . Strootman : 

188 woorden betrekkelijk sluizenbouw. <lokkcn , 

enz. 

zamen 2141 woorden. 
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Nog meerdere opgaven zijn toegezegd. 

De aandacht der leden wordt met aandrang op liet wcnsehelijke 

van verdere ruime medewerking gevestigd. 

Van den minister van oorloge en tc G:eliikcr tijd van een der leden Bukken van 
« J I -J ^ 

ontving het Inst i tuut een werk ten geschenke vnn den kapitein in ^ 

belgische dienst A. Gasterman, betredende het bakken van brood 

en eene beschrijving bevattende van eene nieuwe soort vau ovens, 

onlangs in het kasteel vau Antwerpen gebouwd. De Raad lieeft eene 

connnissie van drie leden uit^-cnoodii:j:d haar trevoelen daarover te O cj 
doen können. 

liet lid Gohen Stiuirt vertooiule in eene onzer vergaderingen Gcodesisclün-

een zeer doebnatig iiigerigt geodesisch instrument uit de fabriek plstor^cnl̂  

vau Pistor cu Martens te Berliju, lioofdzakelijk bestemd tot het tons. 

doen van waterpassingen, maar tevens geschikt om als tlieodoliet 

en boussole te worden gebruikt en dat in alle opzigten aanbe-

veling verdient. 

In eene onzer vergaderingen heeft het lid W . N . Itose het ^ Beschou-

eerste ^-edeeltc voori'-edra^-en van eene belank-wekkende ver- kuiist. 
handeling over de wijze, waarop een kunstenaar van het voor-

wierp uit de natuur tot het kunstvoortbrengsel komt , en Jioe, naar 

aanleiding van den bijzondcren toestand van zijnen geest, dat 

kunstvoortbrengsel eene klassische of romantische rigting verkrijgt. 

Door den boekhandelaar Prederik Mul ler , te Amsterdam, is Catalogus 

een ca(aloj:>'us vcrvaardi^'d , bevattende 1072 nummers vau bij hem ^verkcn O O ^ ^ ovor ucn wa-

verkrijgbare w^erken over den waterstaat van Nederland. Aan ieder terstaat. 

uwer is daarvaii een exemplaar toegezonden. 

De door andere instellingen uitgeschreven prijsvragen, die op rnjsvrage-

do door ons beoefende vakken betrekking hebben, werden zooveel 

)if^ogelijk aan de leden bekend gemaakt. 

tn de Uittreksels itit in^eemde tijdsehrifte7i Uittreksels 

onderwerpen van belang, die tot dc meest versclnllende trdsclnm^̂ ^̂ ^̂  

betrekking luidden, onder de aandacht van de leden gebragt. U^^cni cn. 

Tevens werden zij door de geregelde uitgave der Lijstent van Lijsten van 

nienw versehenen werken bekend gemaakt met de werken, betrek- werken, 

kelijk het vak en de wetenschap van den ingenieur en wat daav-

]nede in meerdere of mindere mate in verband staat, die in Nederland 

eu het buitenland verschijnen. 

De Raad wenscht nog bc])aaldelijk dc aandacht te vestigen op .. Byst VÜ 
de lAjst van Tijdschriften, die in dit jaar voov het eerst is u i t . ^y'̂ schvifter: 
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gegeven en noüdigt u allen u i t , die zoo veel n\ogelijk te helpen 

volledig maken. 

.!uj\r])()ck)e. ü e belangstellende aandacht der leden wordt op nicuw^ gevestigd 

op het Jaarboekje, ten einde daarin, in het volgende jaar, meer 

en meer verbeteringen kunnen worden gebragt. 

Doorgrav 
vau (lo la 

ciijztc vj 

IU.!? 

lui-
in 

Onderscheidene van uwe vergaderingen werden niet door uwen 

voorzitter bijgewoond. Dc reden zijner afwezigheid was gelegen in 

eene hoogst vereercnde opdragt; hij werd aangewezen, om deel 

uit te maken van de internationale commissie, welke door Zijne 

Hoogheid Mohammed Saïd Pacha, onderkoning van Egypte, is 

uitgenoodigd, om het belangrijke vraagstuk eener doorgraving van 

de landengte van Suez te bestuderen en daarvoor een bepaald i)lan 

vast te stellen. H i j had de eer tot voorzitter van die commissie tc 

wordcïi gekozen. Het rapport van dc conclusien der commissie 

is u bekend gemaakt, terwijl later nog eenige moiidelinge bcrigten 

omtrent dit onderwerp aan u zijn medegedeeld. Binnen kort kan 

dc uitgave der uittreksels uit de proccssen-vcrbaal van de zittingen 

der internationale commissie cn vervolgens het volledig rapport 

vau hare werkzaamheden worden tc gemoet gezien. 

Pvaad 
bestniir. 

VfU) 

C. Tersoiieel der leden. 

In de zamenstelling van den liaad van bestuur kwamen eenige 

veranderingen. Daar het lid G. Simons voor zijne benoeming als 

raadslid bedankt h.ad, werd in die vacature voorzien door dc 

keuze van het lid Overduyn als zoodanig, terwijl in plaats van 

het raadslid Jansen , die wagens verandering van woonplaats verzocht 

had tc worden ontslagen, het lid Augier werd benoemd. 

De leden van den Raad van bestuur, welke volgens art. 21 

vau het reglement aftreden, zi jn: Steuerwald, Y. AV. Conrad 

en Augier. Tn deze vergadering zal door dc keuze der tegen-

woordige leden in de daardoor openvallende plaatsen behooren 

voorzien te woorden. 

l.ciien. Omtrent dc werkzaamheden van onze Oost-Tndische leden zijn 

tot heden geene opgaven bij ons ingekomen. 

Gelijk de hier volgende staat meer in bijzonderheden aantoont, 

is het aantal leden in het afgeloopen Tnstituutsjaar met 9 ver-

meerderd eu bedraagt het alzoo thans 410. 

O V E R Z I G T van het aantal ledei^, sedert dc oprigting 

vau het Instituut. 

Oprigiers in 1817 . 
Biiïxekoinen in ] S l-S. 

^^ . ] 8 LO. // 

// 

// 

// 

// 

// 

•51 
KO U /iJ 

1850 
1851 
J 852—53 
1853—51 
1851—55 

Sterkte op den Juni j J85r) 

!-* O G J 
Leden. 1 

ï - < O 
tn C J 

P Q 

O ï - H 
' S 

ï - i O 1 — < c 1 - T H 1 — 1 

o ' 
O 
O 

3 § 
'3 g 
cq trj 

a 
CC 
O 

1 // 181 20 1 202 

. // f) 1 1 . 8 i 28 
ff 19 10 j 32 
tr 1 38 7 11 

tf tf i 15 8 i 7 
ft 1 ! 29 

« ) O 1 33 

tf 1 23 19 i 11 

. . . tf ff 9 11 

l 1855 . 1 8 321. 08 101 

a). . . U 1 15 19 35 

) . . . tf u - 1 2 11 20 

1 J85r) . 1 0 327 
1 

73 110 

(a) Dc in 1855—5G bijgekomen leden zi jn: 

Nie\iw aangenomen. . . . . . . . . 
0vei^£ccscbreven, volgens avt. 13 van Uet 

reglement . 

Te zamen . 

{b) Dc in 1855—50 afgevoerde leden zi jn: 
L . J . Enthoven, L . van de Kasteele, J . A . Ni-

colson, I . O. 1\ Strübe, Jhr . G. Y. van Tets, 
G. 11. de Vries l lobbé en W . J . AVolterbeek, 
bedankt 

J . J . J . AVigrrers van Kerclicm, J . T. van Maancn , 
G. C. AV.^Pi j tak, 11. Viervant , J . M . C. van 
AVaning en P. Wel lenbcrgh , overleden . . . 

E . 13cuoit, G. Brui jn J z n . , W . l l usband en A. van 
der I JCCUW vau dc lijst geschrapt, volgens ar-
tikel 20 van het reglement 

Overgeschreven, volgens artikel 13 van het regle-
ment 

Te zamen . . 

1 (\ 19 20 

tf 9 ff 9 

1 15 19 35 
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1). CicscfKUikcn ett iVibtiutfieek, 

liovstbccUl Ondüi' (Ic gcschciikcii verdient iu dc eerste plaats vci'uiclduig 

^̂ ^̂  blijk vau hoogc belangstelling, hetwelk het Inst i tuut, vaneen 

der Icdcu van het vorstelijk huis mogt ondervinden. 1 Iet behaagde 

Z. K. i l . iVius Frederik der Nederlanden, honorair lid van'het 

Inst i tuut , aan ouzo instelling te verccreu ccn marmeren borstbeeld 

va]i onzen koninklijken bcschermhccr, Z. M. Koning AVillcm dc 

Derde, vervaardigd door den beeldhouwer van der Ven. De Raad 

ontving dit goschcuk, vau eenen brief vergezeld, op den 

Februarij, j l . , dcu verjaardag vau den beschermheer. Door dcu 

Vicc-l^rcsident is , iiameus dc leden, aan Z. K . I I . in (ÏCU 

bijzonder gehoor dc betuiging vau onze erkentelijkheid voor dit 

bewijs van belangstelling o vergebragt. 

Gcschcnkcn. ovcrigc geschcnkeu, bestaande in bockw^crken, kaarteu en 
modellen, zijn op ccnc algcmeene lijst gebragt, die bij dit verslag 
zal woi'dcu ^'cvocu'd. O O 

Bil)Uothcck. Dc boekverzameling inzonderheid werd w^cdcrom aanuicrkelijk 

vermeerderd door omlcrschcidcuc geschcnkcu vau Z. j\[. den Kon ing , 

van vcrscliillcfulc do])artemculeu vau algemeen bestuur, van vele 

Icdcu, vau eenige binnen- eu bniloulandschc wetenschappelijke 

iustclliugcu CU vau enkele bijzondere personen. 

Dc tijd is daar dat tot het maken vau ccn systcmatischcu 

catalogus kan worden overgegaan. Dc daartoe noodigc arbeid is 

reeds ver gevortlerd cu dc Raad vleit zich biiuieu kort dc lijst der 

boekverzameling te kuuucu doen drukken cu aau dc leden rondzenden. 

Lokna). Hot lokaal iu het gebouw vau dc akademie tc Delft, ten dienste 

vau de bibliolhcek welwillend afgestaan, wordt bij dc steeds 

grooter wordende vcrzamolijigcn van boeken, teekeningen, kaarten 

CU modcllcu Ic klciu cu daar iu het gebouw^ der akademie gccu 

meerdere ruimte beschikbaar is, heeft dc liaad pogingen iu het werk 

gesteld, om builcu dc akademie ecu geschikt lokaal tc viiulcn cn 

!iooj)t daarin spoedig tc zullen slagcu. 

l^u hiermede Mijne liccrcu ! dit verslag ciiuligcudc hcriiino'crk 

wij nog alleen, dat met dci ontwikkeling cn dcu vooruitgang vau 

dc door ons beoefende wctcnschappcu cu uuit hare tocpassingci-

van vcrschillciulcu aard vraajistukkcn vau het hoogste u'cwiirt iu T O O O 
verband slaan, waarvan dc toekomst der maatschapj)ij voor ccu 

groot gedeelte afhankelijk is; dic herinnering zal gcuocgzaan^i 

wezen , om , zoo dit uog noodig mogt zijn , belangstelling vooi 

ovî  Instituut tc vcrlcvcudigcn cn tc vcrhoogcu. W erkt allen mede 

tot het welzijn cn het werkzame ]cvcn vau dio instelling, opdal 

/ij gelijken tred hoiulc met zoovele bloeijcudc genootschappen iu 

het buitenland cu zoo V.TI hier tc lande al^ iu dc kolniiipn nn.}, 

woldadigcn invloed blijvc verspreider. 

K O N I N K L I J K I N S T I T U U T V A N INGKNlEüliS. 

REKENING e» VERANTWOORDING 
VOOU UKT lNSnTütjfS.IAAK , 

E I N D I C S N D E D E N I J U N I J \ 8 5 6 , 

• piernaakt iniî ev lAje anikel 27 van het Reêlement 



Koninklijk Inslitiuil 

van ln<Tenienrs. 

JAAU. 

1 8 5 5 — 

l l l^] lvENlNG KN VF.U>ANTWC)()R1)1NG ^w;' 

ftcl InstUyuutsjaar, emilhjendc den Jnnij 

l'S5(), opgennui/H hujeiwhje art. 27 van hel 

reglenievt. 

OI^TVAWG. 

Intreden en bijdragen van leden in 

Nederland. 

Intreden van 16 in l(S55/50 aange-

nomen leden • • 
F)ijdragen van 253 gewone leden, over 

1855/5(5 

Bijdragen van 73 buitengewone leden, 

over 1855/50 

Intrede van 1 in 1854/55 aangenomen 

lid 
Bijdragen van 4 gewone leden, over 

1.854:/55 * • 

Bijdragen van 2 buitengewone leden , 

over 1854/55 

Bijdragen van 2 gewone leden, over 

1853/54 

Bijdrage van 1 gewoon lid, over 1852/53 

Bijdragen van 2 gewone leden, over 

185^/52 . . 

Bijdrage van 1 gewoon lid, over 1850/51 

Halve intreden en bijdrarjen van leden 

in Oosldudië. 

\an de afdeeling Oostelijk J ava , tot 

aanzuivering der rekening wegens de 

lialve intreden eu bijdragen van dc 

leden der afdeeling', voor zoo ver die 

bij het einde van het Instituutsjaar 

1854/55 in de kas der afdeeling wa-

/• SO.00 i 

50iU).00 

730.00 

1 

5.00 ' 

«0.00 

20 .00 • 

40.00 

20.00 

40.00 

20.00 
f r,o;»5.o(> 

ven gestort 737.f)0 

lirciig over 



i )\'ci'<iel)rauft 

Kenten van Ingesckreoen kapitaat op 
het (jroothoeli. 

Een jaar rente v a n / 3 0 0 0 . — inschrijf 

ving op liet grootboek, rentende 2.5 

ten honderd, na aftrek dor kosten 

Verkoop van werken door het instUnvt 

Itdeoeven. 

Verhandelingeii 

Notulen dor vergaderingen en Alge-

meene verslagen 

Kaart van den Znidjdaspolder . . , 

Verslag over de arbeiderswoningen . 

Dc Noordbrabantsclie en Limburgsche 
Peel 

Repertoire de cartcs . . . . . . 

Uittreksels uit vreemde tijdschriften 

(aan leden) 

f 120.50 

GG..SO 

2.40 

13.30 

I.SO 

47.75 

27.70 

73.74 

/ 280.25 

Na aftrek van 25 ten hcmderd voor 
den handel (/' 72.31) , / 2l(; .04 , 

Jaarboekje ' 

Terngbetaling van voorschotten. 

25.50 

Kosten der uitgaaf van het verslag 
over do arbeiderswoningen , door 
Z . M. den J^eschermhccr voldaan . ' f G00.03 

I 

Kosten der verzending van gedrukte 

stukken aan de afdeeling Oostelijk ; 

J ava , met de (werlandpost, in af-

rekening door de afdeeling overge-

maakt. O 
500.00 

242.41 

1100.935 

To zamen • s 
ƒ 825^.01" 

De ontvang heeft l)cdragon achtduizend tweehonderd acht 

pn vijftig gulden , oen cn zcstio- on ccne hah'c cent 

IJl t %i • 

Zet' en- drnkloonej/, 

Notulen en Algcuieeu verslag. . . | f 20i).43'^ 

A^crhandelingen ^ • 1 471.43" 

Uittreksels uit vreemde tijdschriften , 

Lijsten van nieuw verschonen wcrkon. 

Jaarboekje, met papier en banden 

Circulaires on kennisgevingen, mot 

papier . 

Andere s tukkoi , met ])apier . 

328.04 

104.08-^ 
550.00 

Ihipier, 

Notulen eu Algemeen verslag. 
A'crhandclingen 

Uittreksels uit vreenule tijdschriften . 

Lijsten van nieuw verschenen werken. 

Teeken-, graveer- en steen d nik we rk 

wet papier. 

iS'otulen en AlgeniGen verslag. 
A^erhandcdingen 

Uittreksels uit vreemde tijdschriften. 

Pletten.^ con wen en innaaiden. 

Notulen on Algemeen verslag. 

Verliandclingcn 

Uittreksels uit vreemde tijdschriften. 

Lijsten van nieuw versehenen werken. 

Schrijßoon. 

Voor den president verrigt werk . 

Voor don secretaris verrigt werk . 

Voor den penningmeester verrigt work. 

35.00 
ir).25 

f / 1712.74^ 

f 12S.52^' 
351 j ;3 
255.25 

40 .Op 

/• 100. G 
10G8.70 

054.G2'' 

120.72 
R̂  VJ ' > ' > 

08 00 
12.G2"' 

02.70 
120.80 
25.00 

7S4.42 

2213.05 

ßreng over f :)10S.5G 
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Overgobnigt 

l arzevdhnj van (jctlnilx ie i^tuhken , 

bric 1^0rauhicv en pakku-sle)}. 

Notulen en Algonu^eu verslag". 

Verhandel ingeu 

Uittreksels uit vrccmdo tijdschriften 

Lijsten van uieuw verschenen werkcu 

Jaarboekje 
iMcteorologische waanieni ingeu. 

Circulaires eu kennisgevingen . 

liricfvrachteu en pakkostou . 

Ovcrlaudpost uaar Oostelijk flava . 

Onderscheidene iiitfjavev. 

Redactie cn huli) voor den secretaris 

Schrijf- en bureaubehoeften. 

Bockeu en tijdschriften . . . . 

Uitgaven voor de bibliotheek . 

l>iud\verk voor de bibliotheek . 

Innen der bijdragen 

Reiskosten van raadsleden eu com 

nussieii 

Kosten der vergaderingen . 

Aankondigingen in dagbladen . 

N^erschillende uitgaven . 

215.35^ 

! 

5G.14 

3<S.02'> 

32.44 

123.04^ 

404.70 

Te zamen 

1015.75 

23.15 

25.00 

24.75 

^^7.26' 

578.GO 

145.G5 

51.70 

200.72 

1 257.70 

22G2.5<H 

De uitgajif heeft bedragen acht duizend zeven ! 

honderd achttien gulden , vier en tachtig en eene halve i 

cent. 

Gezamenli jke uitgaaf . . / 8 7 1 8 . 8 4 ^ 

Oezaiuenliike ontvangst . 8258.Gl^ 

Meer uitii i 'wveu dan ontvangen. f 1'U).23 ; 

'2 O 

Blijkens de rekening cn verantwoording, goed- j 

o-ekeurd in dc verccadering van den 14''"" .lui\ij 1855 , 

was ni kas 

Alzoo blijft op don j\Iei 185G in kas . . 

f U)03.H3 

4G0.23 

543.G0 

's Gravenhage, den Mei 18GG. 

(Opgemaakt door mij Penningmccsicr 

van het Ins t i tuu t , 

JStakIX\G, 

(iocdti'ckcurd namens den Raad van Hcstuur, 

I I . K. G. N . CA AIP. 

»I. F. Ar(Ui:n. 
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sciiin.îVEiis, 
0)' bciiaming, waaroiulev liel 

>verk hekLMJil is. 

A . 

Al)cl (N. II ) 

Akademie van ^Vo-
leiisciinppcii (Ko ) 
ijii)klijkc ) 

Aken (P. A. van ) 

, Alexander (IL S.) 

Aliiiosplicrie lelc-
gra])Ii. 

C . 

liallot (Dr. C. II. ]). 
Buys.) 

» )) 

r I T lî L s SCHKNIvEUS. 

l^itldcll Air;̂  (G ) 

ï̂ i'ock {M. V. van 
dcu ) . 

in de Jennnapcs 
î' Alosl. 

Oeuvres conijdiMes de N. II. Abel , tnalhc-
malieien, avoc des noles e(. dcvelopjiumcnts 
par I). Ilobnhoe. Tom. 1. Chrisliania, 
\8VJ. 4«. 

Verhandelingen dl. 4« 
Yersing-en cn mededeelingen. dl en 

st. dl Si . 8 ^ 

Catalogus der i)Oükcrij. gedeelle. 8^. 
Koninklijk besluil lot vorming dcr akademie, 

enz. 4". 
Aanleiding fol do kennis van de cigen-

sc}iapj)cn der sloomsehnirheweging en 

i dc armeting van hare cleelen. Mei pl. 
; 'sGrav. J855. 
j Rcsalls of expcrimeiUs nu'ide lo tesl ihe 

slrenpjlh of wrouj;th iron heams clc. 
Washington 1855. 8". 

A hill to test the praclicahilily and nsc-
fnlncss oC J. S. Ilicliardson's a(nu)sphcnc 
lelegiaph. (Senale cl' tl. S.) f̂ . 

iMeleorologische Waarnemingen in Neder-
land, enz. UI recht 1851 — 1852. 8^ 

liilkomsten der meleoroiogisehe waarnemin-
gen gedaan Ic Breda van 1839 — 184G, 
door cn onder leiding van D*". W . Wenc-
keharh , medegedeeld door zijnen opvol-
ger !)'•. C. II. D. Duys Ballot. (Uilgcgeven 
dooi- het Provinciaal Ulï'cchlsch Genoot-
scha]! van Krnislen cn Welcnschappcn.) 
ülr(;cht 1848 8". 

Leclure on (he j)endulum-e\j)crimcnls at 
llar(on-pil , hv G. Hiddell Airy. London 
1855. ^^ 

Kosumc du rapjiort sur la distillation des 
heil era ves. Bruxelles 1854. 

Kon. Universiteit tc 
Christiania. 

De Akadenu'e. 

De Schrijver. 

Dc Minister van Bin-
nenlandsche Zaken. 

Prov. Utr. Gen. van 
Kunsten en Wetens. 

)) 

Dr. A. Adriaïii. 

De ^laere. 

Mémoire relatif an piojct de canal à grande 
serlion de .lennnapcs à Alosl |)ar la j 
vallée de la Dendrc. Anvers, 1842. ' Dc Maere 
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SCt̂ tU.I VKUS, 
of bt'ijamjHg-, Nvasiruiult'i liei 

werk bt'kenil is. | 
r l T K L s. 

! 
SCIIKNKlOnS. 

Ca ta l ogus . 

C h e m i n tie Ier 

)) )) 

C h e m i n de Ier d n 

[)ays d c VVaes. 

» )) 

C l i e m i n de ier lh)l-

hmdo- I î o l ^e . 

Connn i s s i e voor de 

i n l e r n a f . ruil ing-. 

C c r m a n n en C o m p. 

Doc te (I I . Le.) 

D r a i n age . 

)) 

nncj)e(ianx (Kd 

C a t a l o g n e d u i;i l i b ra i r ie encyc lo j )ód i fp ie de 

Uo re t à l^u' is, I 8 ô 5 k l . 

C a t a l o g u e des l ivres d ' h i s to i re n a t u r e l l e 

f rança is et é t r a n g e r s , q u i se t r o uven t 

chez J . B . Ba i l l i c re à Pa i i s . 1 8 5 5 . , 

P ro je t de c h e m i n de 1er i n t e r i e u r écono- j 
m i q n e en t r e la s ta t ion de G u i l l e m i n s et i 

d e la p l a ce v e r t e , par J . De l rez . 8®. i 

C h e m i n de fer d i rec t de ÜrnKel les à Assche , | 

Alost e t T e r m o n d e , d e m a n d é eri concess ion • 

pa r E m . D u p o n t & C ' ^ SenelV 1 8 5 4 . 8 ^ . : 

C o m p t e - r e n d u des opéra t i ons en 184Ü pre-

senté à la c h a n d ) r c des rep résen tan t s , 

i h 'uxe l les 

I d . e n 1 8 5 2 Bruxe l l es f ^ 

S ta tu t s et m a r c h é à Ibrfa i t de la e o m j ) a ^ n i e 

d n ( d i em i n de fer d u pays dc W a e s . 2 

p l . [ h uxc l l c s 1 8 4 2 . 8 ^ 

Actes of l ie ieîs I ]d. cn f^. 

Chenn ' n de fer l l o l l a n d o Be l ge de L i è g e 

à U t r e c h t , p a r Bo i s- le-duc et Maes l r i ch t 

L i è ge 1 8 5 4 . 4'>. 

R a p p o r t van de C o m m i s s i e v a n de inter-

n a t i o n a l e r u i l i n g v a n voor\verj)en v an 

we t e n s ch ap en k u n s t over l iet j aa r 18.34, 

a an L . E . d e n m i n i s t e r v a n b i n n e n l a n d -

sche z a ken . 8®. 

Prospec tus v an d c fabr iek van kuns twer-

ken i n z i n k en a n d e r e m e t a l e n van 

C o r m a n n C'®. te Brusse l . 

De la c u l t u r e au |) lanloir m é c a n i q u e ct au 

r ayonnen r-sa rc l o i r . B ruxe l l e s 1 8 5 4 . cS .̂ 

R a p p o r t su r les o|)érations de d r a i n a g e 

entrepr ises en Be l g i i j u c . l l r uxe l l e s 18<'>2. 

D é f r i c h e m e n t des terra ins i n c u l t e s , comp-

te-rendu présen té par M. le n n n i s t r e d c 

P in té . r i cur a la c h a n d ) r e des l 'epi 'cscntanls . 

B ruxe l l e s 1 8 5 0 et 1 8 5 3 . f>. 

R a p p o r t s u r les co lon ies ag r i co l es , écoles 

r u r a l e s , ct écoles de r é l b r m e p o u r les 

i n d i g e n t s , les m e n d i a n t s et les v a g a b o n d s 

etc . c n Su i s se , A l l e m a g n e , F r a n c e etc. 

B ruxe l l e s 1 8 5 1 . f ^ 

t i e b r . van Cdeel*. 

î e Macf'c. 

De Commi s s i e . 

V a n der k u n . 

De M acre. 

scniujvr.ns, 
üf btMiaininĵ , wauroiulcr het 

weik bek'inU is. 

Kaux de Par is . 

École d ' i l o r t i c u l t u f c. 

En[»hien et R e b e c q . 

Enseisrnejuent in-o 
(lusti ' iel 

Genoots. ( P i o v . U t r . ) 

van K u n s t e n en 

\Velenscha|)pen. 

II. 

Hal lager (Fr . ) og Fr . 

B r a n d t . 

l l o lmboe (C. A . ) 

Holsl (F . ) . 

Hu^^I,recht (P . A . ) 

Instituut (Kon. Ned 
M(itror()h»gisch.) 

M c ' 

T l T L S SGlUùNKlinS, 

3Iemoir<' su r les eanx de P a r i s , ))resenle a 

la connn i s s i on n u n i i e i p a l e j)ar i)!*", le 

prcfet d e la Se ine . A v e c p i . et cartes. 

Par is 1 8 5 4 . Su i v i d u Rapj>orl su r le | 

m o d e ( I 'assa in isse inent des v i l lus en An-

gle terre et en Ecosse {?ar M'". Mi He , avec ' 

j)l. et cartes. Par i s 1 8 5 4 . ( b e i d e w e i k c n De M i n i s t e r v a n 

i n een 4 ° b a n d ) , B i r m e i d . Z a k e n . 

Prosj)e(; lus de Pecole i h e o r i q u e et j n ' a t i que ; 

d ' h o r t i c u l l u r e de G a n d . 1841). 8 ^ ' ! )e Mae re . 

C h e n i i n de fei' de j o n c l i o n de la l i g ne de j 
la D e n d r e a n reseau d u n n d i . 1 8 5 3 . P . | )> » 

R a p p o r t su r Po rgan i s a t i o n de Pense i gen i en t ! 

i n du s l r i e l . B ruxc l l e s , 1 8 5 2 , 8®. 

A a ) i l c e k e n i n g e n van het v e r h a n d e l d e in d c 

Sec t i e-ve rgade r i ngen , lei* g e l e genhe i d van 

d c a l g emeene v e r g a d e r i n g e n g e h o u d e n 

i n de j a r e n 1 8 4 5 — 1 8 5 5 . 1 4 s t u k k e n 

in 8° . 

Ve r s l a g van het v e r h a m l e l d e in de alge-

ïuccno v e r g a d e r i n g van J 8 5 4 en 1 8 5 5 . 

Naand i j s t de r l eden . 1 8 4 5 . 

K o n g Ch r i s ! i a n d e n f jerdes no rskc l o o bog 

a f 1 0 0 4 . u d g i v e n a f F r . Ha l l age r og 

Fr . B r a nd t . Ch r i s t i a n i a 1 8 5 5 . 8 " . 

De prisca re mone t a r i a No rveg i ae el d c 

n u n ) i s a l i ( j uo l el o r n a m e n t i s , in Nor-

\iiVi\i\ reper l i s . Scr ips i t C . A . I l o b n b o c . 

E d i l i o nova recot]!:nila. C h i isI ian ia 1854.8'\ 

O m sy;;ej) leien i s l ra l l c ' /msta l lerne i iXorge. 

ve(f. F . Holst . C h r i s t i a n i a 1 8 4 1 . 8 ^ 

Préc is d ' u n n o u v e a u syst (une d 'o i 'gan 'sa-

t ion m i l i t a i r e . B ruxe l l es 1 8 4 8 . 8''. 

l i e t G e n o o t s c h a p . 

K o n Un ivers i te i t te 

Chr i s t i an i a . 

D(i 31 acre. 

Meteoro log ische waa r neun ' n gen in INcder-

land enx. Utreeh l 1 8 5 4 . exe inp l . Be l i n s l i i n n l . 
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RcnuuvKus, 
of henaniing', \va!non(ler lict 

werk hekend is. 

I n s t i l , voor de laa i- , 

land- en vo l kenk . 

v an ]\. (. (Kon . ) 

I i . 

K j e r u i r (Th . ) 

T 1 T E L S 

J^i jdr/igen lo l de laa i- , l / n i d- cn v o l k e n k u n d e 

van N c d e r l . I n d i i i , u i l g cgeven door I icl 

I n s l i l u u l . d l . en d l . I en 2 . 

Pas Chr i s t i ana S i l v e rhcckcn , chem i sch ^eo-

ftCniîNKEUS. 
scnuuvERS, 

fof benawinp. waaronder het 
weik bekend is. 

T I T E L S . SCUENKEUS. 

l i e t I n s l i l i m t . 

gnost isch n n t c r s u ch l von T h K j c r u l f . ^ 

1 Chr i s l i an i i i 1 8 5 5 . 4®. : 

K o e n e n (Mr. 11. J . ) j Voo r l e z i ngen over de gesch ieden is der Nij- | 

verhe id in N t i d e r l am l , g e h o u d e n i n dc 

; m a a l s e h a p p i j Fel ix Merit is. Haa r l em 

i 1 8 5 0 . 8 ^ 

K r a j e n h r i n k A . ) ! S l o f , k r a c h l , leven en geest , eene h i j d r agc 

i l o l de onl\vikk(dings-tl ieoric dooi" .1. A . 

K i a j e i d ) r i n k . I Ja lav ia 1 8 5 4 . 8" . 

T)cs(trij)lion dc l 'ohsci 'valoire méfcoro log icp ie 

ct i n a g n é l i q n e a U i r c c h l . (L ' i lgegeven door 

h e l P rov i nc i a a l U l r c ch l s ch Genoo t s c h ap 

v an K n n s l c n cn Wc i cnschappcn ' » . Ü l r c c h l 

1 8 5 0 . 

K o n Univers i te i t I e 

C l i r i ö t i an ia . 

De Sch r i j ve r . 

Morcaii ( P . J . ) 

K r c c k e (F . W . C . ) 

Wu. 

Lesscps (F . de . ) P e r c emen t de l ' i s l i n nc de Suez exposé el 

( l o cnmcn l s oiriciels par F . dc Lcsseps. 

Par is 1 8 5 5 . 

fiC m ê m e ouvrage . 

Hel Genoo tscha j ) . 

F . AV. C o n r a d . 

M i n i s l e r v a u iMimen-

landsc l ie / a k e n 

Maatscl i . 1er hcvnrd . 

van n i j v . ( N e d . ) 

Maa l s ch . 1er hevord 

der B o u w k n i i s l . 

Mag i s . 

Mcnsc . 

3 I i n i a m de 1er 

Dep . A m s t e r d a m der 

Maat schap [lij 

; Ti jdschritY I e r bevo rde r i ng van n i j v e i h e i d 

i reeks , d e e l , s l nk . 

P n n l e n van hesehr i j v i ng voor de a l g emeene 

ve rgade r i ng van 1 8 5 5 . 1 » ^ 

l l o n w k n n d i g e b i j d r agen 9« dee l , n " , 2 , 3 , 4 ' De Maa l s chapp i j . 

De 3Iaere. 

I r r i g a l i ons de la Can i j ) i ne . R a p p o r t sur 

les I r a v a u K ( ! ( • Pexercicc 1 8 5 3 — 1 8 5 4 . j 

Druxe l l cs 1855 . 

Mense. l^ 'ojel d ' amé l i o r a t i o n d n r é g i m e de 

ee f leuve . Ih 'uxel les 1851 . 

Ci i ' (udaire avec a t les la l ions dti la f a h i i q n e 

de M i n i u m de fer. (Couleur conserva i r iec . > Van dei* K n n . 

)) )> 

' Munch ( P . A ) . 

O. 

Openbare AYc rkcn . 

V. 

Pacific O c c a n . 

Pe i l i ngen . 

Ponts c l Chaussées 

Y-a-t- i l m o y e n d c p i é v c n i r les inonda-

t ions , ct p a r l i c n l i c r c m c n l dans la va l lée 

de la Meuse? E x a m e n dc cette ques t i on 

pa r P . J . Moreau . par t ie . Bassin dc | 

L i ège . 1 8 5 0 . k l . i De Macrc . 

J u s n a u t i c u m rcccn l i u s cpiod in ter Norvcgos K o n . I Jn ivers i tc i l le 

o l i m v a l u i l ^ a f P . A , 3 I a n c h Chr i s t i an i a . 4 ^ ' Ch r i s t i a n i a . 

Y c r s l a g aan den K o n i n g over dc o p cnba r c 

werken 1 8 5 4 . Te legraph i c . ' s G r a v e n h a g c i Min is ter v an Ih rmon-

1 8 5 5 . i l a n d s chc Z a k e u . 

A h i l l for t he cons t ruc i i on o f a r a i l r oad 

f rom the va l ley ol' ll.»c Mi.ssissi|ipi l o I h e 

Pac i f i c Oc c an . (Scna le o f U . S . ) f ^ 

Reg i s te r (1er p e i l i n g e n , behoo rende lot de 

kaart der r ivier de l ] o v c n ~ 3 I a a s , vau be-

neden Visée lot W o u d r i c h e m , 2^' g e -

deelte. v an V c n l o lo l G rave 1 8 5 4 . f ' . 

A n n a l e s des Pon I s ct Chaussées. serie, 

4^ a n n é e , 2^^ 3« c l cah ier . Par is 

i 8 5 4 . 8 ^ 

Quar lc l ( P . J . d c . ) ' D e u k h c c l d c n o m i r e n t ccne noodzake l i j ke en 

I moge l i j k e v e r h e l c i i n g van den lo(?stari(l 

i der hoo fdr iv ie ren in Nede r l a i u l , in ver-

! b a n d beschouwd m e t dc d i j k b r euken cn 

I ovo i ' s l roounngen voorgeva l len in dc jaren 

; 1 8 0 0 , 1 8 2 0 en 18>ir), door l\ J . de 

I Q u a r l e l . Assen I85r>. 8 ^ 

' A n n a l e s des robservaU) i re roval de Bruxel-

les, l o m . 6 , 7 , 8 , part . 9 cl 10 . 1 8 4 8 — 

J 8 5 4 . 4 ^ 

Qnelelet ( A . ) 

EU 

Î CCS ( M r . O , van ) 

Dc Sch r i j ve r . 

D c Mac rc . 

V e r h a n d e l i n g e n over d c verd iensten van 

Gi jsber t Kare i van l l o g e n d o i p als slaal-

h u i s l i o u d k u n d i g e len aanz ien van Neder-

land (L ' i lgegeven dooi ' lu;l Prü\inciaal 

U i reeh lsc l i G cnoo l s c h ap van K u n s l e n cn 

\Velensciia[)pen.) ÜIrcc l i t 1854 . 8 " . lIct Genoolschnj). 
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scuuijviaus, 
of heoaniinp, waaruadcr het 

werk l>('k<'n(l is 

i U ' O r ? ( H v ; m ) 

T i T E L S. SGIIKNKKUS, 

SaliiKJMiclcM' 

Uitkoinslen (1er iiH.'leorologiseliC waaniemin-
gun î -cda.'ui te Uli'colil in de jaren 1839— 
j , iiH-'dcî ôdceld door 11. van Rocs (Uil-
^r^ovon dooi' liol IN'ovinciaal Ltreclitscli 
(icnoolseliaj) van Knnslen cn Wclenschap-
pen.) Ulrcchl 1844. 8°. Hel Gcnoofsehap. 

! Simons (A-) 
' Slatislick. 

Dcseription o( How's paicnl salinomcler lor 
sh'ainhüilcrs u^ing salt walcr. London 
kl 8«. 

Sj)oor\vi\qcn in Nederland. Dcllt 8°. 
Slalislirk van don liandol on de scliecpvaarl 

van li(3l Koningrijk der Ncdorlandon ovor 
liol jaar 1854. iJilgogevcn doorliet .Doj)ar-
loinonl van Finanlii-n. 'sGrav. 1855. 4''. 

Slralingh (Dr G.A.) ' ])o Dollard ol' i^oscliicd-, aardrijks- cn 
n.'iluurknndiije besi^inajvin^ van dozen 
hoozom der Konis, niet 3 kaarion. Gronin-
gen 18») 5. 

3loinorio hollokkolijk do vornioodolijko oj)-
hronL ŝl dor kanalen van do OvorijssoL^clic 
kanalisalie-maalscljapjuj dooi' T. J. 8(ioI-
1 j os, 1 ngOni Ou r-1)i rocIOu r d Or i\l aa I SC 1 j a j >pi). 
1855, 8^ 

UI G A V< • n o m a 

JOS rr J ) 

Tolograjdion. 

Ti-avanx publics 

Van dor Toorn 
Do Scluijvor, 

Do Minister van 
Fi uau tien. 

G. iV. Vouenia. 

üf benaming, wvuiroudcr het 
werk hekeml is. 

T 1 r L s SCUI'.NKICUS. 

Üiiiversilot 
tiania. 

Ciu'is- \ka(lcmiske Love for do sludoroiuhi vod dol 
kongcligo uorsko Frodoriks Univorsilol. • 
Clirisliania 1851. 

l)oro(nin«,̂ or om syg-donio Ibrlioldono i î 842 
ivr 184:̂  i Daiiinark, Svoiigo o;>;Norg(;, 
oplaiislc vod do skaudin.'ivisko nalurlors-
koros minlc i Christiania 18 14 Chris-
tiania 1847 8^. 

Médicinal eollo^iots skjachno. ritrisliaîdn 

Do Univorsiloil 

t]» 

Univci'sitcl Chiis 
t iania. 

Zoiisohril't dos doiUsoh-Oslcrroichisolion Te-
k\i:ra])hon-V(M"cins. J. AViou 1855. 

Aujh'dos dos Ij'avanx j)ul)lios do Rolgiquo.. 
loni. 7, cahier, loni. 8, oah., tom U, 

cah , lo/n. I l , 2^'ol3«rah., loni 12, 
iM-ah.. lom. 13. l-^oah. 

Forlci^uoiso ovor do ForoloovniDt^or, der 
skullolioldors vod dol kong-olig-o Frodoriks 
Uuivorsilot i dols lire og liir findslij-
vcndo hal vaar IVa nudlon ol' Jauuaar 
maanch'd 1855. Christ iania 1855. 4". 

ld. al' Anglist maandod J855. 
Foroh'iosningoi og Ovollt-r i dol praklisk-

thoologisko soniiuariniu i lorslo sonioslor ; 
i8:>:). flhi'isllania 4^ 

Staring. 

3Iinistervan Binnen-
landsche Zaken. 

J)c 3ïaere 

V . 

Venema (G. A.) 

Vereeniging voor 
Volksvlijt te Amst. 

Vereeniging in Ned 
Indio (^^'lllmrk ). 

w . 

AYaterhoogtcn. 

Wcnckohaoh (W.) 

Pi'oove van oon ontwerp voor liot walor-
passou van- en hol waarnemen dor water-
standen in do provincie Gioningou door 
G. Venema Groru'ngon 18r>5. 8«. 

1 Do Volksvlijt. 18:>5, n«̂ . 5—12. iSoG n^ 1 
i on 2 Amsterdam 8®. 
' Nainnrkundig tijdsohrin voor Nod. Indiö. 

dool (), aiïov'. 5 n, dor) 7. Batavia 
185:;. 

Do Schrijvor 

Do Vorconiging 

C. do Groot. 

Wintgons (>lr. W j 

Vorzamolingslahotlon der watorhoogt(^n langs 
do uodorlandsoho i'ivieren 

Uittreksel uil, (ĥ  moloorologisoho vvaarno-
unngou godaan aan boord van / / . 
Korvet op eene reis naar O. I 
en torng, in do ]ar(Mi 1840—IS42, 
njodogodoold (h.or W . \V(Mickobaoh. (Ult-
ij:OL̂ ovon dooi' hot Provinoiaal ülroclilsoh ; 

, j 1 

Gonoolsohaj) van Kunslon on >̂ (,Monsohap» j 

Hc(lovo(MMng ovor bol. insl<'llon va.n plaat- , 
solijko rafh'n van g"/.on(iin'i<l . 

Ministor vau Rinnen 
iandso.ho Zaken 

fï(̂ t Gonoot'irfi; ap 

he Univorsitcit 
p » 
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S C H E N K E R S . 

Kaart van de lioofdrivieren in Nederland. 1). de 

Maas Blad 17, 18, 20 cn 29 Minister van Binncnl 

Z-akcn. 

P lan van ccn gedeeUc der rivier de W l i a a l , de 

Maas cn Merwede enz. , zooals dezelve zich be-

vond in Jun i j 1777, door II . van Stralen. . J van der Toorn. 

De rivier de Merwede, van even hoven het dorp 

Slcuwijk tot aan deszelfs beginsel, enz. , . » 

Kaart van ecu gedeelte der rivici- dc Merwede, 

van deszelfs he^jin lot ])enedcn l ïardinksvcld. 

Gekopieerd door M Bolstra, int de kaart vau 

dc Merwede van N Cruquius 1729 . . . » 

Dc rivier de Merwede van de Steenenhoek oost-

waarts op lot voor hij het dorp SI ccn wijk, enz. » 

Kaart van de Merwede of iVicuwc Maas, van den 

IJssel tot l lot terdam, met dc gepiojcetcerde 

waterwerken ter verbetering van dit rivier-

vak J771 

Kaart van het riviervak op dc Oude Maas, ge-

naamd dc Lcjit , henevens de moiul der Krabbe, 

grootendeels gecoj)ieerd uit de kaart van M. 

. Bolstra 1771 , dienende vcï'dcrs tot aanwijzing 

van dc sc<lerl dien lijd voorgevallen verantlc-

r ingen, zoo als (h-zelve l)evondcn zijn ii; Jn l i j 

1788 door J . Engelman » 

Kaarte aanwijzende dc overstiooming van ^slands 

rivieren in Fehrnaiij en Maart 1784 , door 

F . l>eijei'iti(dv cn C. van Diest. 2 c x e i n j ) ! . . » 

Kaar l , waarin vertoont wordt ecri Concej)lhovcn-

hoezem 0[) I weeë/ lei wijze I e r vej'belering dcr 

onl lasl ing van Bijnlands ])oezemwaler, door 

D. Kl inkenberg en I). Goudriaan enz 1709. » 

Caarte vaïi de Bnyckslooler, Bioecker cn Bolmcr-

Mceren iu ^VaUM•hvud( , door Mr S N , IJoonac-

ker IG28 )> 

Map ol' ihc stale of Wiscons in , compiled (rom 

the lal es authorilies and pnhlished hy J . A . 

Lapham 1854 (Opgevonwen in k l . 8^ hai\d ) Vervaardiger. 

Map of Milwankeci hy the s an i c J854 . (Opgevou-

wen in kl. 8" hand.) 

Kaart van de t^emccntc llaarlcïUïnermccr inct den 

S C I I E N K E U S . 

5 t a a t der priruilive koopers cn de oppervlakte 

van elk perceel door G . A . dc Geus, schaal 

van . Uollerdam 18 l in. (Oj)gcvouwen 

iïi )• Vervaardiger. 

Topographischc kaart van het Gouvernement Twer 

(Kusland) , uilge{|cveu door het Ilussisch Kei-

zerlijk Gcographiscli Gcnoolscliap in 18f:)3 op 

{jcdeelle. Omslag 1 , 3 — 7 , 9 — 1 2 , ieder «4000 'f» 
inhoudende een district Hel Gcnoolschap. 

Alias de Espana y sus poscsioncs dc Ullramcr 

door Cocllo, in 24 bladen Don Santos san Mignel 

Üehcrsichtskaric der Tclegraphiiniën des Dcutsch-

Ocsterreichischcn Tclegraphcn-Vcreins und der 

benachbarten Länder Minister van Binjienl 

Zaken. 

Kaart van dc Telegraaflijnen in Ncderhuul, uil-

gcgcven door het ministerie van hinncnland-

sche zaken, 18ü0 ^ 

Vue panoramique dc l ' isthme dc Siu'z, ct tracc 

direct des dcuv mcrs, Pavant projet dc Lina/U-

bey et Mougel-bey. 2 E\cn)pl . ' . . . . .Minister van Binneni 

Zaken en 

F AV. Conrad. 

Bouwkundige ontwcr[)en uitgegeven door dc maat-

schappij 1er bevordering der bouwkimst. A d . 8 . De Maatschapjnj. 

Die im Bau hcgrilîe/icn Bi iicken über die Weichsel 

hei Dirschau und iihcr die Nogat hei 3larien-

hu rg , entworfen nnd in der Ausführung ge-

leitet von Lcritze. 19 lafcln. Bcil in 1855. . Minister van Hinnenî 

Zaken. 

Voiture à Irains mobiles convcrgeiUs. Systeme Aei'ts 

breveté 

Icekening van de nienwe sloonnuachinc met 9 

pompen gebouwd le llelhîvoetsîuis in 1802, 

onder directie van J . lUankcn Jz'>. . . J . van der Toorn. 

Teekening van de nieuwe stooinmachine en ofit-

lasthuis gebouwd iri de Crini[)enerwaard in 

1803 cn 1804 ondcj'dij'ectie van A.BIaï iken JA " , )> 

Model 

van den Poi'rongschcn overlaat op der 

ware grootte ^ . . II. de Rrni jn. 

cn modellen van kleppen, bij de Over-

iissclschc sluwen in gebruik. . \ . . . T. ,ï. Slielljes. 

- - - • »»LISIILG» -IJ' . 
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I N H O U D 
DEK 

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

VAN lïKT 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIKUHS. 

iijstiluutsjaar 1855—1850 . 

Uitkomsten der waterpassingen van Jkrgcn op Zoom naar liet fort 

Ba th , O]) het eiland Zuidbevcland, verrigt op last van den 

ingenieur van den waterstaat Jonkheer J . i l . T. Or t t , belast 

met de directie der werken van de Nederlaiidsche landaan-

winning-maatschappij, door den hoofdopzigter P. van der 

Sterr en den opzigter N . H . Henket. (Met plaat I.) 

Verslag van de proeven, genomen te l lonswi jk , in de jaren 1853 

en 1854 , tot bepaling van het vermogen van overlaten. (Met 

plaat 11.) 

Toestel om ]jalen onder water af te zagen. (Met plaat l l i . ) 

Uittreksel uit de verslagen van de inspecteurs van den waterstaat, 

nopens het voorgevallene bij den storm op den cn 

elanuarij 1855. 

Nota omtrent de tafel van de waterstanden op de Nederlandsche 

hoofdrivieren, gedurende het jaar 1854, door 11. F. Fijnje. 

(Met plaat IV . ) 

Verzameling van de tarieven, toepasselijk op de wxn-ken en leve-

ringen voor de dienst der genie, aangenomen bij contracten 

door den minister van oorlog goedgekeurd. 

De afneming der duinen eu vau het strand langs de kusten der 

Noordzee in Nederland. 

Mededeelingen vau den miin'ster vau hiuïieulandsche zaken, betref-

fende den toestand vau de liaven van het Nieuwediep. 

Woji ingen voor minvermogenden te Schiedam. (AIct plaat V.) 

Uittreksel uit de rai)porten van liet voorgevallene op de rivieren 

in Nederland, in het voorjaar van 1855. (Met plaat VI . ) 

Toeschrijving van de brug over de rivier de Mark in den spoorweg 

van Autweri)en naar Rotterdam, medegedeeld door . I .G . W . 

l^ijnje. (Met idaat V I I — X . ) 

INIIOIIL) 
DICK 

ljrrTKl<:KSELS UIT VRKKMDK T U D S G I I H I F T E N , 

voon niC LEDEN VAN UET 

KOiNINKLIJK INSTITUUT VAN INGliNlKURS. 

Vervolg van het Instituutsjaar 1854—1855. 

L X V i l . Mededeeling omtrent de scheve brug van gegoten ijzer 

van Villeneuve-Saint-Georges, in den sj)oorwcg Van 

Parijs naar Lyon , door den heer J . Poiree, Ingenieur 

der Bruggen en Wegen. (Plaat X cn X I . ) 

L X V I I I . Over verschillende oorzaken, die invloed hebben op 

den aard der w^aterstralen eu over de zamenstelling 

der luchtketels in het bijzonder, door W . Baddeley. 

(F. W . van Gendt JGz . B. L. K . 1.) (Plaat X l l , 

I J X I X . Geoctroijeerde Amerikaansche iiiacliiiie van Noyes voor 

liet muketi van spijkers. (F. W . van Getidt J ü z . , 
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V E R G A D E R I N G 

V A N l l E T K O X I N K I . I J K I N S T I T U U T V A N I N G K N I E U K S , G B H ü U D K N 

tN H E T l . O K A A r . V A X DK K O N I N K L I J K E AKADE]\I1E TE 

D E L F T , OV DTNOSDAG D E N S E P T E M H E K 1 8 5 5 . 

1. Tegenwoordig: L P . Delprat, vice-president; Storm Ikiysing, 

Staring "cn Camp, leden van den raad; de leden: J . W . Eake, 

13akkcr Koril', J . V. van den Berg Jnz . , Teding van Berkhout , 

Bleekrode, Ik)gacrt, C. J . dc Bvuyn Kops , Cohen Stuart, J . W . 

IL Conrad, van Diesen, Droinet , I t z , J . M. van der Made, 

J . Ortt vau Schonauwcn, Ovcrdu jn , W N . Hose, P. Scholten 

en A. J . IL van der Toorn, hcucvcus de buitengewone leden: 

E. J . van deu Berg, J . J . van Xerkwyk en Wolterbeek. 

2. Bi] de afwezigheid van den voorzitter cn vau deu secre-

taris neemt de vicc-presideut de leiding der werkzaamheden op 

zich en belast het lid Staring zich met liet houden der aanteeke-
nuigen. 

3. Na dc voorlezing der notulen van de vorige vergadering, 

vau deu Juni j 1 855 , verklaart het lid Overduyn , dat hij zich 

niet wel kan vereeuigen met dc wijze, waarop hetgeen hij in die 

vergadering gcsi)r()kcu hcett, is voorgedragen. Dc gelegenheid 

heei't hem ontbroken om het hem toegezonden uittreksel der con-

cept-uotuleu tc verbeteren eu hij verzoekt thans, dat hiervan, bij 

het ardrukkcn der iK)tulcu worde melding geu^aakt. Hij stelt zich 

dan voor, in cenc volgende vergadering oj) het onderwerp terug 

te komen. Nadat de vergadering zich met dit voorstel heeft ver-

cenigd, wordc]! dc notulen vastgesteld. 
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4. De mivennelde geschenken xijn onlvjingcn ais: 

a. Van den minister van binnenhnidschc zaken: 

1. Zeitsckrijt das dcnLsck-'nsLerrchcldsclien Tderjraphen-Ver eins ^ 

Jalirgang 11, llel't 4 ui)d 5. 

2. Kaart der hoofdrivieren van het rijk, Serie dc Boven-Maas, 
bkaden GeijsCeren 17, Vierlinrjsheek n^ 18 , iienyen, n^ 20 

en Jlossnm n^. 2 IK 

3. A bill for the construction of a railroad from the vallei/ 

of the Mississippi to the Pacific Ocean, 

4. A bill to test the practicabilit/jj and nscfalness of L 

Jiie hard son s a tmosph eric telerj raph. 

5. Letter from the secretary of treasury transmit ting results 
of experiments made to test the strength of ivrought iron beams etc. 

G. Mérnoire sur les eanx de Paris ^ présenté a la commission 
municipale par le prefet de la Seine, 

7. Verslag aan den koning over don toestand der telegrafen in 
Nederland, in het jaar 1854. 

ö. Van het britsch gouvernement: 
Observations wade at the magnetical and theoretical observatorg 

at To rondo int Canada. 

c. Van den spaanschen ingenieur-generaal Don Santos San Migncl: 

Dc topographischc kaarieu der verschillende })rovincicn van 

Span/e, vervaardigd door den kolonel der genie Cocllo. 

d. Van dc keizerlijke gcogralische socictcit te St. i^ctersburg: 

De eerste aricvcringen van den atlas van het gouvernement 

van Toer, 

e. Van de koninklijke akademie van wetenschappen: 

Verslagen en mededeelingen,, afdeeling letterkunde, deel, 
1 s ic ;tuk. 

f Van de conunissie voor de internationale ruiling van voor-
werpen van wetenscha]) en kunst: 

l i e t rap})ort over het jaar l(Sr)4. 
g. Vau de maatschai)pij ter bevordering der bouwkunst: 

Bouwkundige bijdragen, deel, stuk. 

h. Van het amsterdamsch departement der nederlandsche maat-

scha))]iij ter bevordering van nijverheid: 

Tijdschrift ter bevordering van nijverheid, klJ'^"' deel, en 

stuk. 

i. Vau het i)rovinciaal utrechtsch genootschap van kunsten en 

wetcnscha))j)en : 

1. 11. van Kees, Uitkoinsten der meteorologische 7V aar neming en ^ 

gedaan in de jaren 1831)—1843. 

2. W . Wenckebach, Uittreksel 7iit de 7neteorologische waarne-

min gen gedaan aan boord van Z M. Korvet Boreas, ]84()—1842. 

3. C. 11. 1). Buys Ikallot , Uitkom.sten der )neteorologische VHiar-

nemingen^ gedaan te Breda van 183i)-~lS4(k 

i 

4. F. VV. (j. Kreckc, Description de Vobservatoire météorologi-
que et magnétique a Utrccht. 

5. (}. van Hees, Verhandeling over de verdiensten van Gijsbert 
Karei van llogendorp ^ cds staathtiishoudhindige, ten aanzien van 
Nederland. 

G. IVindioaarneniimgen in Nederland, gedurende 1849 1850 , 
bijeenverzameld duor C. Kreckc 

7. C» 11. 1). Bnys Ballot, Uitkomsten der oneteorologische toaar-
n eni in gen , g eda a n. in 184^) en 1 8 5 O. 

8. C. Jl. I). Bnys \^\\W^i, Meteorologische waarnemingen in 
Nederland, gedurende 1851. 

9. C. JL L). Buys l^allot. Meteorologische waarnemingen in Neder-
land , gednren de 1852. 

10. Verslag van het verhandelde in de algemeene vergadering 
van 1854. 

11. Aanteekeningen van het verhandelde in de sectievergaderingen 
van 1845 tot 1855, met registers. 

12. Deeltitels voor de deelen X V , X V l en X V I I . stuk. 

13. Naandijst der leden op 28 Juni j 1854. 
k. Van dc vcreeniging voor de volksvlijt: 
De Volksvlijt 5 / ( 5 , 7 cn 8, 1855.' 

l. Van dc natuurkundige vcreeniging in Nederlandsch Indie: 
Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Nieuwe serie, 

deel, allevering 5 en G, en deel, atlevcring 1, 2, 3, 4, 5 en G. 
m. Van het lid P. A. van Aken : 

Aanleiding tot de kennis van de eigenschappen der stoomschuif' 
beioeglng en de afmetingen van hare deelen, als vervolg op de 
bijdrage tot de kennis van de afmetingen en stelling der deelen 
van de stoomsehnifi)eweging. 

n. Van het lid J . A. Krajenbrink: 
Stof, kracht, leven en geest. Eene bijdrage tot de ontioikkelings 

theorie. 

O. Van het lid J . Kros: 

Kaart van het hoogheemraadschap van Rijnland, op de schaal 

van 1 O)) 75000. 

p. Van het lid P. eT. dc Quartel: 

Benkbeelden omtrent eena noodzakelijke en mogelijke verbetering 

van den toestand der hoofdrivieren in Nederland, in verhand be-

schouwd' met de dljkhrenken en overstrooming en, voorqevallen in de 

jaren 1809, 182() cn 1855. 

q. A^an het lid A. Simons: 

Spoorwegen in Nederland. 

1\ A^au den heer 1)^ A. Adriani , te New'castle: 

Lecture on the Pendnlnm experlments at Jlarton Pit, delivered 

in the central Hall South Shlelds, October 24, 1854, by George 

l^iddcll Airy esq. 



ty. Vau de lieereu Gebroeders vau Cleer: 

Catalogues des librairies de J . J l Baillière et de iiobert 
à Paris. 

t. Vau deti lieer J . A. Lnpliam, te jNfilwaukee; 

1. The State of IFiseovsin b,/ J . A. Laphaui. Scale 1 : 3801 fiO, 1854. 

2. Maj) of Milwaukee. Scale (iGO Icet to au inch, 1854. 

n. Vau dc heeren G. Acker Stratii\u'h en G. A. A'cnenia: 
Be J)ollard of gesekied-., aardrijks- en natuurkundige bese/irijoing 

van dezen boe-zeni der Jieni. 

v. Van den hecr G. A. Vencma: 

Proeve van een ontwerp voor het waterpassen van- en het 

waarnenieii der vxiterstayiden in de p)rovincie Groningen. 

5. üoor tusschenkomst van den minister van buitenlandsche 

zaken zijn door 's konings gezant te ^Vecnen ccnigc dagbladen 

ingezonden, waarin dc heer Wiirzbach aldaar, medewerker van het 

f/Répertoire de Cartes f/., aanbevcleiule artikels over de uitgave van 

dien arbeid Jieeft doen opnemen. (Bijlage L) 

6. A^an den minister van bimienlandschc zaken is ccnc mede-

deeling ontvangen, bctreUcndc hetgeen de ondervinding, bij den 

ijsgang van den jongsten winter, onürcnt den invloed van de 

vaste brug over den lelsscl (c Westervoort geleerd heeft. De waar-

ucmende secretaris leest dc brieven, die over dit onderwerp ge-

wisseld zijn (Ihjlagc 11—V), waarna het lid J . W. ]'>ake dc uit-

voerige tcekeningc?i van dc IJssclbrug vertoont cn eenige bijzon-

derheden nopens dc fundering dcr j)ijlers en dc inrigting dcr lig-

gers n)cdc(leelt. 

JIct raadslid Storm ^Buysing leest het voornaamste uit het ver-

slag dcr directie van dc sj)oorwegmaatschap))ij cn doet opmerken, 

dat dc uitkomsten, in dit verslag vermeld, zeer geruststellend 

z i jn , ten aanzien van den invloed, dien deze brug op de oprui-

ming van het ijs kan uitoefenen. 

Hi j acht daarom de mededeeling van dit Ta])port van veel belang. 

I l c t zal bij velen dc bezorgdheid, tlic thraromtrent bestond, weg-

nemen. 

Sjn-cker doet opmerken, dat ook het lid dc ingenieur dc (iuartcl 

in zijne brochure //over den toestand der hoofdrivieren//, heden 

aan het instituut ten gescherikc aangeboden, zeer ongunstig over 

den invloed van die brug spreekt op bladz, 34 en 35 , waar men 

leest: 

" De ondervinding zal moeien Iccren of de s])oorwcgbru^'' tc 

^Vestcrvoort den afvoer vau het ijs tc veel belemmert of niet. 

Stellig zeker is het, dat ijzeren of steencn brugpijlers en kolos-

sale ijsbokken, midden in cenc rivier gebouwd, niet kunnen 

aangemerkt worden als den afvoer Viui het bovenlandsch ijs te 

zullen facilitcren. 

//Zoo is het onbetwijfelbaar te vreezen, dat eene ijsverstopping 

voor CU legen die sterke ijzeren halve kokcrbrng cn tegen dat 

magniückc systcma van ijsbokken, het noodlottige gevolg zal 

knnnen hebben, dat dc ijsdam zeer spoedig den gchceleu mond 

van den IJsscl zal verstoppen, en alzoo al het ijs zal dwingen, 

om of dc Waal of de Bek langs tc kruijen. 

/ /Dit zoude voor A^cderland allcrnoodlottigst knnnen zi jn , en de 

zoo teregt geduchte doorbraak van den noorder leekdijk, zoude 

welligt ccnmanl het natunrlijkc gevolg kunnen worden van eene 

zoodanige krachtige ijsvcrsperring, als welke in 1853 eu 1854 

te Westervoort is oi)gerigt, ten gerieve eener particuliere spoor-

wegmaatschappij , wie dc belangen van Nederland iu 't minste 

niet ter harte u'aau. 

7. Na ecnc korte schorsing der werkzaamheden, deelt liet raads-

lid Staring het voornaamste mede uit het opstel van het lid 

Stieltjes over den Snippclings overlaat. (l>ijlage VI.) 

l u dit stuk wordt opgemerkt, dat, bij zijdclingschc alleidiu-

gen van rivieren, slnizcn dc voorkeur verdienen boven overlaten, 

omdat zij niet in werking worden gcbragt voor cr werkelijk ge-

vaar is, cn alzoo dc landerijen zoo lang mogelijk tegen overstroo-

ming beveiligd blijven. Wegens dc groote kostbaarheid dcr sluizen, 

heeft men echter tot overlaten dc toevlugt moeten nemen. I n 

latere tijden is het stelsel dcr zijdclingschc allcidingen niet meer 

zoo ruim toegepast, zoodat b. v. dc liijmerschc overlaat op bandijks-

hoogte gcbragt is. 

Dc Snippclings overlaat, bij Deventer, bestaat echter nog eu 

behoort, volgens dc be])aling vau 1809, tc liggen op lU voet 

Deventersch peil, of boven AP. Dc overlaat werkte, iu 

184(), bij (>''.51 boven AP . aan dc IJssclbrug tc J')cventer. I n 

den herfst van dat jaar werd dc kruin verhoogd cn vond men, 

bij verschillende waterpassingen, dat die lag op a 7®h35 

hoven AP . In 1850 begon dan ook de werking van den overlaat 

eerst bij ccn watcrstajul van boven AP. aan dc brug cn , 

in Maart 1855, bij aan dc brug cn 7^M5 boven AP. aan 

deji overlaat. 

Na eenige bijzonderheden nopens dc laatste werking vau den 

overlaat tc hebben medegedeeld, komt dc inzender tot hef besluit, 

dat dc rivier door deze ontlasting zeer weinig kan zijn gebaat. 
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vermits bij de jongste werkijjg, op den Alaart j L , iiaauwelijks 

eeu twaalfde gedeelte van het water des IJssels over deî  dijk 

kan hebben geloopen. Door ile drie werkingen vau den overlaat, 

in de laatstverloopen negen jaren, zoude alzoo vSallaud nutteloos 

met IJssolwater bezwaard zi ju, eu daarenboven het ongerief ont-

staan, dat de gemeenschap van Deventer met Twenthc eu Duitsch-

laiul telkens gestremd wordt. 

I n het ontwerp voor ccu' spoorweg vau Deventer naar Kaalte 
waren dan ook doorlaatbruggcu opgenomen, met eeuc gezamen-
lijke oj)euiug vau o lO el. 

l iet li u Stieltjes mccut, dat dc spoorweg met meer voordeel 

over den, tot baudijkshoogte op tc trekken, Suippcliugsdijk zou 

kunnen worden gebragt, cu dat men daarin dan, iu plaats van ecn 

overlaat, ecue opening van b. honderd el wijdte cn een el diepte 

beneden het tegenwoordig overlaatspcil zou kunnen lateii, welke 

opening dan met beweegbare kleppen eu stuwuaaldcn, op de wijze 

der onlangs iu de Vccht cu Jlegge gebouwde werken, zou zijn 

te sluiten. Men zoude hierdoor dc nadeeleu van ccn w^ciuig ont-

lasting geveudeu overlaat ontwijken en ceue krachtige ailciding 

kunncii hebben, wanneer werkelijk het oogeublik vau gevaar nadert. 

b. De waarnemende secretaris leest cenc mededeeling vau het 
lid P. Scholteu, over dc thans iu aanbouw zijnde woningen voor 
minvermogeudeu tc Schiedam (1). 

Het lid Scholtcu verklaart de teekening van die woningen, eu 

doet opmerken, dat elic in twee blokken verdeeld z i ju , waarvan 

het eeuc o l eu het andere 27 woningen bevat. Zes van die wonin-

gen hebben twee beneden vertrekken eu dc ovcrigc 52 slechts ccn 

benedenvertrek, doch elke woning heeft ccu vrijen zolder. De 

prijs, waartegen deze woningen zullen worden verhuurd, is nog 

uiet vastgesteld, doch zal vermoedelijk voor dic van ccn vertrek 

f 1-20 tot f 1.30, CU voor die van twee vertrekken l.GO tot 

f 1.70 iu de weck bcloopeu, waarbij dc vereeniging rekent eene 

rente van vier ten hoiulcrd tc zullen trekken. 

l iet lid Delprat zegt, dat bij de twee blokken, ieder vau 18 

arbeiderswoningen, welke thans te 's Gravcidiagc gebouwd z i jn , 

wegens de kostbaarheid van den grond, welken men heeft moeten 

aa/ikoopeu , besloten is twee woningen boven elkander tc plaatsen. 

-Elke woning heeft een vertrek met cenc keuken, benevens ecue 

ruimte voor het privaat, een gootsteen enz. Voor dc beneden-

U ) mededeelinj^ zal in do Y(.'rhanddwfjni w o r d e n j'odruki. 

w^ouingcn wordt f 1.20 en voor de bovenwoningen ƒ 1.35 's weeks 

betaald. 

y. Dc waarucmeude secretaris leest eeu brief van deu minister 

van biuueulaudschc -̂ -akeu , waarbij eeu uittreksel van een schrijveu 

vau 'skouiugs consul tc Caracas cu ccn artikel uit New - York 

Alhion wordt medegedeeld, bctrcileude de uitvinding van den heer 

Maillcfcrt, om rotsen onder water te doen springen. (Bijlage V I I 

eu V l l l . ) Door onderscheidene leden \vordt oi)gemerkt, dat de 

mededeeling, gelijk die door het nieuwsblad wordt gegeven, te 

wcnschen overlaat, daar er ]iict uit blijkt welke massa's doorliet 

doen springen van ceue bepaalde lading worden weggerukt (1). 

10. Vau het lid de Bruijn ziju ecuige mededeelingen ontvau-

geu, betrclleude het gebruik vau ijzeren schroefpalen te Soerabaia 

en het model vau een door dat lid gebouwdeu overlaat. (Bijlage I K . ) 

11. De vice-president herinnert aau het besluit der vergadering 

van den Juni j 1855 , volgens hetwelk dc raad een voorstel 

moet doen, om over te gaan tot het opmaken van ecu ontAverp 

voor cenc veilige haven op dc Noordzeekust van Nederland, iu 

dier voege, dat het ontwerp, door daarbij aau tc geven wijzigin-

gen, kan worden toegej)ast op elk punt der kust van deu hoek van 

Holland tot Petten. Dc raad liccft dit onderwer|) rijpelijk over-

w^ogen eu meent, dat het doel het best kan bereikt worden, indien 

de raad wordt gcmagtigd eeue commissie van drie leden uit te 

noodigen, zich met dien arbeid tc willen belasten. 

l ic t lid Storm Buysing vraagt vergunning ccu' brief voor tc 

lezen, dic bij hem is ingekomen (Bijlage X ) , cu wclligt invloed 

zou kuuucu hebben op het thans tc ncmcu besluit. H i j nrcent 

daarbij dc aandacht tc mogen vestigen op het artikel // aan dcu 

// haudclsstaiul van Amsterdam , in ile SluoufposC van den Sep-

tember j l . , alwaar dczcH'dc commissie wordt genoemd als in deu 

brief vau het lid dc (iunricl is aanbevolen. 

Dc vergadering vereenigt zich met het voorstel van den raad, 

(l) Vermits het bedoeld artikel veel tc wcnscïicn overlaat eu i\i dc Annalen 
(Ic.s Ponls ct Chdussces, isr)4, .faiivier et Kevrier, p. S7 suivv. reed« eene nota is 
opgenouieu, dic veel lieter is dan liet voorgestelde artikel, is door deu raad van 
bostunr l)esloten het uict hij deze JVofidcu te doen drukken. 
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waarop (le vice-president mededeelt, dat de raad besloten heeft de 

leden Ferrand, van der K u n en Rijsterborgli te verzoeken, zicli 

wel met dit onderwerp te willen beziglionden. 

12. Daar geene bijdragen zijn ingekomen naar aanleiding van de 

reeds voor de vergadering vau den Jun i j j l . ter behandeling 

opgegeven onderwerpen, — de regels bij het bouwen van schuine 

gewelven in acht te nemen , en de opmerkingen, waartoe de jongste 

doorbrakeji in de rivierdijken zouden kunnen aanleiding geven" ,— 

en dewijl geen der aanwezige leden daarover verlangt het woord 

te voeren, merkt het lid W . N . Uoseop, dat het zeer wenschelijk 

zoude z i jn , dat zij die onderwerpen hadden voorgesteld, ten nn'nste'er 

iets van ter sprake bragten, want dat , men anders moest vreezen, 

dat zoo iet.s, als nu plaats greep, bij herhaling zou gebeuren ; dat 

de zaak zelve hem zeer nutt ig voorkwam, want dat men daardoor 

de gelegenheid verkrec^g over zaken te handelen, waarover men 

geene afgewerkte verhandeling kou voordragen. Thans komen allen 

onvoorbereid ter vergadering en verwacht men dat het onderwerp 

nader zal worden ontwikkeld van de zijde, vanwaar het voorstel 

ter behandeling is uitu'cu'aan. 
' O ö 

De vice-i)resideut zegt, dat meermalen de wxnsch is geui t , dat 

de raad intijds eenige onderwerpen ter behandeling mogt aan wijzen. 

Dit is Jiu geschied en niet zonder vrucht , daar mo i hieraan de 

nitvoerige woordenwisseling over de Noodzeehaven in de verga-

dering van Jun i j 11. en het zoo even vermelde opstel over cTen 

Sni})pelings overlaat te danken schijnt te hebben. Het lijdt geen 

twijfel , of de behandeling van een onderwerp zal cr bij wiiinen , zoo 

een of meer leden zich daarop willen voorbereiden. jN^'ets belet dan 

ook de leden, de onderwerj^en, welke zij wenschen ter s]n'akc ge-

bragt te zien, aan den raad op te geven en , gelijk dit reeds 

meermaleii gescliied is , worden de leden daartoe dringend uit-
genoodigd. 

Het lid Rose verklaart, niet geweten te hebben, dat die beide 

voorstellen vau het bestuur waren, zoo mede dat men dero-elijke 

oj)gaven van de leden verwachtte, doch is volkomen tevreden met de 

gegeven ophelderingen en bereid vau zijnen kant mede te w^erken 

om aan het verlangen van. den raad te voldoen. 

13. Het lid P. Scholten ̂  verzoekt het woord om het oordeel van 

de vergadering te vernemen over de vraag, of het uitvoerbaar is 

eene uitloozende poldersluis, die in den regel niet meer dan een 

el water keert, door j ie t aanbrengen van eene enkele schuif, zon-

9 7 

der meer, met goeden uitslag en zonder gevaar te doen dienen, 

om , in geval van inundat ie , 5 water, in tegengestelden z i n , 

te keeren. De spreker heldert zijne vraag op , door dc teekening 

voor te leggen van de uitloozende sluis van den polder Kieuw 

;\Iatheuesse, welke eene duikersluis i s , aan den buitenkant door 

cene drijfdeur gesloten. 

Om deze sluis waterkeerend tegen eene inundatie van den pol-

der te maken, was eene verlenging vau de buitenvleugels tot 

stevige sluismuren met eene behoorlijke afheijing en een paar 

puntdeuren ontworpen, terwijl volgens sommigen het doel kon 

bereikt worden, door eenvoudig de binnenopeniug met eene schuif 

te sluiten. 

N a eenige discussie ziju de aanwezige leden eenstemmig van 

oordeel, dat het laatste middel volkomen voldoeiule zal z i jn, indien 

b l i jk t , dat de binnenopening van den sluiskoker behoorlijk afge-

heid en van schermen voorzien is , terwijl het dan ook nog zou 

zijn aan te raden, dit hoofd van schermmuren, tot op de hoogte 

vau het inuudatiepeil , te voorzien, omdat de houten schermen in 

het drooge ouder den grond niet duurzaam z i jn , en men die, bij 

de vele werken waar ze nog gevonden worden, dikwijls ziet be-

zwijken op het oogenbl ik , waarop zij noodig zijn om de sluis te 

behouden. 

14. l i e t l id van Diesen vestigt de aandacht op de hoogst be-

langrijke werken, die sedert een paar jaren in dc rivier de ]Maas 

te Luik worden uitgevoerd. Door beweegbare stuwen en schut-

sluizen wordt daar de rivier langs de slail in havenkommen ver-

deeld, terwijl een nieuw gegraven kan;iaU door de voorstad op 

den regteroever, de afstroomende wateren o})uecmt. Vele leden van 

het Ins t i tuut , ilie niet in de gelegenheid zijn deze werken te gaan 

z ien, zouden voorzeker gaarne kennis maken met de ontwerpen 

eu afbeeldingen daarvan, (iU de spreker meent te mogen voorstel-

len, dat de raad naar middelen on\zie oiw de hiertoe noodige 

stukken magt ig te worden, en daarvan zoo veel mogelijk aan de 

leden mede te deelen. 

Een tweede onderwerp, waarop het lid van Diesen de aandacht 

van den raad wenschte te vestigen, is het belangrijke van een 

alphabetiscli register op de notulen en verdere stukkeu , door het 

Ins t i tuut uitgegeven. De s})reker, welke in der tijd een register 

voor de vijf eerste jaargangen der Notulen heeft zamengesteld, 

had een aanvang gemaakt met het register op de Uittreksels uit 

vreemde Tijdsekriften, doch moet tot zijn leedwezen verklaren, 

thans geen beschikbaren tijd te hebben, om dien arbeid te vol-

tooijen. Mog t de raad besluiten gevolg te geven aan het voorne-

men , reeds uitgedrukt op bladzijde U7 der Notulen voor 1 851 —1852 , 
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zoo zul dci spreker gaarne hetgeen hij reeds bijeen gcbragt heeft, 
beschikbaar stellen. 

bc vic(i-])rcsidcnt meent, dat de raad gaarne zal trachten aan 

liet voorstel omtrent de u\[aasvverkcn tc Ln ik u'cvolu' te a'cven, 
I » O O O ' 

en zegt, thit het nut van ecu algemeen alphabetiscli register op 

dc JVutnlcn, UiUrekscls cn Fer/i andelin gen onbetwistbaar is, en 

dit onderwerp door den raad niet uit luit oog is verloren. Men 

is echt cr gestuit op dc mocijclijkheul om icuuind tc vMudcn, iu 

staat cn gcïicgcn om den arbeid tc voltooijen, dien het lid vau 

Diesen zoo verdienstelijk had begoinen. J)c zaak zal echter op 

nieuw worden overwogen, en, zoo men daartoe dc middelen vindt , 

ten uitvoer worden a'cbracrt. 

15. Door dcu bockhandelaar IVcderik Mul ler , tc Amsterdam, 

is een catalogus vervaardigd, bevattende 1072 nummers van bij 

liem verkrijgbare werken over den waterstaat van Nederland De 

raad heeft gaarne gebruik gemaakt van het aanbod van een exem-

l)laar van dezen catalogus voor ieder der leden van het Inst i tuut 

en zal dien bij dc Notulen der vergadering van Jun i j j l . aan de 

leden doen toekomen. 

16 lu het jn'ogramina der nedcrlamlsche maatschappij ter be-

vordering van nijverheid, voor 1855, komen eenige prijsvragen 

voor welke met het vak van den ingenieur in verband staan. Zij 

worden, als naar gewoonte, aau de vergadering medc;<'cdeeld. 

(Bijlage X I . ) 

17. De minister van binnenlandsche zaken heeft het algemeen 

verslag ingezonden van de dijkbewaking in dc eerste inspectie van 

den waterstaat, gedurende den afgeloopen winter. Wanneer ook het 

verslag over dc tweede ins})ectic zal ziju ingekomen , stelt dc raad 

zich voor, het geheel, als in vroegere jaren, voorde Verhandelingen 

te doen bewerken. 

LI 

in Oostindie, eu als buite])gewoou lid J . Jv. iioeloifs, opzigtcr bij 

den waterstaat te Ellcwoutsdijk. 

19. Om in de vol^-cude vers^aderiiu'- van dcu November 

1855 als buitengewoon lid te worden gcballotteerd , stelt de raad 

voor: r . van Hoogstraten, hoofdoi)zigtcr bij den Rijnspoorweg, 

tc l lotterdam; A. M. K. W van Ittcrsum, studmit aan de konink-

lijke akademie te Delft; I I . J . P. van Meurs, civiel ingenieur tc 

Delft en J . C. Schumin, opzigtcr bij deu waterstaat tc llossum. 

20. Daar het lid G . Simons, ter vergadering van Jui i i j jl. tot 

lid van den raad gekozen, voor die benoeming bedankt heeft, 

behoort alsnu, volgens artikel 24 der verordeningen in de daar-

door opengebleven plaats tc wf>rdcn voorzien. l]ij dc geheime stem-

ming , waartoe nu wordt overgegaan, ontvangt het lid Ovcrdu}^! 

IG stemmen, terwijl ccn oningevuld briefje is ingekomen. Het l id 

Overduyn is ulzoo benoemd tot lid van den raad vau bestuur cn 

zal daarvan door den raad worden ondcrrigt, aangezien hij zich niet 

meer in de vergadering bevindt. 

21. Daar niets meer aan de orde is , sluit dc vice-prcsident de 

vergadering, na de aanwezige leden voor het bijwonen daarvan te 

hebben bedankt. 

Voorgelezen en goedgekeurd in de vergadering vau Dingsdag 

deu November 1855. 

1). J . STORM L^UVSIXA, 

AViuiruciucud President. 

J . W . VAN SYPESTEYN, 

Scci-etiiris 

19. De leden Camp en van Diesen worden uitgenoodigd, zich 

met het opnemen der stemmen te belasten, waarna men overgaat 

tot dc ballottagc der nieuwe leden , in dc vergadering van den 

Jun i j 1855 voorgesteld. De uitslag der stemming is , dat zijn 

aangenomen als gewoon lid A . J . M. Hagcmaji, kapitein der genie 
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BIJLzVGP. 1. 

ArLikds van den /leer Ulirzhack te IFeenen , toi aanheveling 

van het l\rj)cv(()iro de Cartes.^/ 

1. Ui t de Ost'Deutsche Post van 28 Maart 1855. 

'/Das köiiigliclie Institut der niederliiudisclien Tngeîiieurc, das 

unter der besonderen Aogide des Königs stelit, liat dic Heraus-

gabe eines Catalogue raisonné veranstaltet, worin mit einem Male 

dem liingst tief gefühlten P>cdürfnisse eines kritischen Kartcn-

katalogus abgclu)lfeu ist. Zwei Hefte des n Répertoire de cartes 

publié par Cinstitnt royal des ingénieurs ncerlandais, La Haye 

chez Vau Langeuhuyscii, 1851// sind erschienen und enthalten 

nicht weiîiigcr denn 234 Karten und Plihic der (istorrcichischeu 

lAIouarchic und der Kronliiudcr Lrzherzogthum Oesterreich ob und 

unter der Euus , Böhmen, ALilircn nud Schlesien, Tirol , Steier-

mark, illyricn und Kilstcnlaiul, und des lombardisch-vcnctiauischcn 

KTuiigrcichcs. Im nächsten Hefte sollen dic noch fehlenden Krou-

ländcr folgen. Jeder Karte sind ausser dem Titel noch Angaben 

lier Projektion, «raduation , des .Massstabes, Formates , der Mlüttcr-

zahl und (Irössc, des Preises, des Vcrlagsortes, Jahres und des 

Verlegers, des Zcichucrs und Kiipfcrstcchcrs, mit aller (Genauig-

keit beigegeben. Ausserdem lolyt diesen Angaben eine gedrilngtc 

Kr i t ik der Karte, worin dann dic kurze (icschichtc ihrer Lnt-

steliung, jedesmal aber mit Hinblick auf ihre Brauchbarkeit, 

zuverlilssigc Augabc ihres inneren Wcrthes mifo-ethcilt wird.// 

2. l ' i t dc Linzer-Zeitung vau 28 iAtaart 1855. 

'vZu deu intcressa])testen IJnteruehmungcn, deren Ausführung' 

nur grössercu^ Clescllschafteu mr)glich ist , gehört die Herausgabe 

des f Repertoire de cartes pnbliAi par Vinstilut royal des ingenlenrs 

ncerlandais. La llaye 1854.// Kiu Karteukatalog ist iu der l 'hat 

ein seit Jahren dringend gcfühitcs J')C(riiifniss, dem weder durch 

dic von Ocsfcld hcrausgcgcbcucu Hefte, des ff Kartcufrcuudcs // 

noch durch eine vom k. prcussischcu Gcueralstabe herausgegebene, 

für Mil itärs bearbeitete Kartcuübersicht abgeholfen worden. Auch 

n 

der jiliu'lich erscheinende Mcsscatalog (Leipzig bei Wigand) wid-

met den Karten eine abgesonderte Abthei lung; aber dic darin 

angeführten Angaben rcichon lauge nicht für jene aus, welche 

viel mit Karten und Pliiueu zu thun haben. Dic // Gesellschaft 

der niederhuidischcii Ingenieure// hat sich also dic daukcswerthe 

Aufgabe gestellt, von allen seit Anbeginn dieses Jahrhunderts 

erschieneneu Karten aller Liludcr Luro])as und der anderen Welt-

thcilc, ein llc])crtoire iu zwanzig Sectionen herauszugeben, worin 

von jeder Karte und jedem Plaue dic Projection, Grade-Einthcilung, 

der Massstab, die Grösse und Zahl der Bliiticr, ihre Nummeri-

rung , ihr Preis, der Ort und die Zeit ihres Erscheinens, der 

Name des Verlegers, Zeichners, Kupferstechers oder Lithographen 

enthalten sind. Ausserdem wird von jeder Karte eine gedrängte 

Ecbcrsicht ihres \Verthes, ihrer besonderen Vorzüge, ihrer Brauch-

barkeit, mauchuial auch eine kleine Geschichte ihres Entstehens 

gegeben Die zwei ersten Hefte enthalten 234 Karten, siimmt-

liehe der österreichischen Monarchie und einzelner Krouländcr. 

//Nr. 1 — 21 führt dic Karten des gesammten Kaiserstaates auf. 

//Nr. 22—5G. Dic der Erzherzogthümer ob und unter der Enns, 

mit lubcgrill' der bedeutendsten Pläne der Haupt- und Kcsideuz-

stadt Wien und Proviucial-Hauj)tstadt lünz . 

//Nr. 57 —1)1. Die Karten des Kcinigreiches Böhmen, und die 

Pläne von Prag, Carlsbad und Tcj)litz. 

//Nr. 92—114. Dic Karten von Mährc]! und Schlesien mit deu 

Plänen von O l lmütz , B rünn , Zna im, Ig l au , Turas, dem durch 

seine grossartigeu Lager denkwürdigen Orte. 

//Nr. 115 —128. Dic Karten von Tyrol mit Plänen von Innsbruck. 

//Nr. 12i l—144. Dic Karten von Steiermark mit Plänen von Gratz. 

//Nr 145—1()(). Dic Karten von Hlyricn mit Plänen von l^ai-

bach, Tricst, Klagenfurt. 

//Nr. 167 — 234. Die Karten des lombardisch-venctianischen Kö-

nigreiches mit Plänen von Mai land, Venedig, Padua, Mau tua , 

Crcmoua, Verona. 

//Die nächsten Hefte werden den Schluss der Lombardei und 

dic Kurten von Galizicn, Krakau, jUikowiua, Ungarn . vSicbcn-

bürgcu, Kroatien inul die Älilitiirgrcnzc, Wojwodiua enthalten. 

Das mit einsichtsvoller Sachkeuutuiss und Gründlichkeit begon-

nene Unternehmen verdient allen Eachmäuucru, und auch allen 

Ereunden der Geogra])hie, Gcschiclite, und damit in Verbindung 

stehenden ^Vissenschaften aufs AVärmste empfohlen zu werden.// 

3. U i t de Morgen-Post cu de Wiener-Telegraf 29 Maart 1855. 

//Das königliche Institut der niederländischen Ingenicure in 

Hang hat mit der Herausgabe eines höchst cmpfclilenswcrthcu 

Ii tu 
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Karten-liepertoirs begonnen, worin'jede Karte — es sind vorder 

Hand die mit Anfang dieses Jalirlinnderts erschienenen darin auf-

genommen — einer Kritik unterzogen, und vor allem die Projektion, 

Gradecintheilnng, der Massstnb,\lic Grösse und Zahl der Pliitter, 

ihre Nnnnneriruug, Preis, Ort und Jahr ihres Erscheinens, die 

Namen des Hcransgebers, Zeichners und Kupferölecliers oder 

Lithographen mit Genauigkeit angegeben und endlich (ifters eijje 

kurze Gcschichte und sonstige ErUinternngen hinzugefügt werden. 

Die ersten zwei bisher erschienenen Hefte enthalten (fie Karten 

aller ^^Krouliludcr der r)sterrcichischen ]\lonarchic und die Plilne 

der bedeutendsten Städte. In gleicher Weise sollen die Karten 

aller curopiiischcn Staaten und auch der übrigen Welttheile nach 

und nach im Jlepertoire eine Stelle Huden. 

4. Ui t de Laihctcher-ZeUnvfj van 31 Maart 1855, 

//Ein Catalofjne raisonné der bisher in der Oeffentlichkeit er-

schienenen Landkarten, wie ein lilngstgefiihltes Pedürfniss, dem 

durch den von Oesfeld herausgegebenen ^̂  Kartenfreund//und durch 

die vom k. preussischcn (îenci-alstabe besorgte: //ßcnrtheilende 

Uebersicht derjenigen, durch den J3rnck vcrvierfilltigten Kartell , 

Situations- und Eestungs-Pliluc von Euroj)a, Avclche für deutsche 

Militärs von practischcm 1 ntcrcssc sind//, nur zum kleinsten'Jlicilc 

abgeholfen wurde. Die königl. Gesellschaft der niedcrlilndischen 

Ingenieure hat nunmehr, dieses ]3ediirfniss erkennend, die Heraus-

gabe eines Werkes begonjien, das in grossartigstem jMassstabe 

angelegt und mit einer aucrkennenswerthen Gründlichkeit u'car-

beitet ist. Er führt den bescheidenen Titel: Repertoire de Cartes 

piibliê piar VInstitut royal des Ingénieurs néerlandais, T̂ a Haye 

1854, wovon bereits die zwei ersten Jlefte ausgegeben wortlen, 

die auf Od Seitcîi nicht weniger denn 234 Karten der (isterr. 

Monarchie und der einzelnen Kronländcr enthalten. Heber jede 

einzelne Karte oder Plan sind die Projektion, die Eintheiluno-

der Grade, der i\lassstab, die Zahl , Grösse und Nummeriruno-

der l^lilttcr, der Herausgeber, Ort und flahr der Heransgabe, 

Zeichner, Kupferstecher oder .liithograph mit crschr)pfcndcr Ge-

nauigkeit angegeben. Endl ich beiludet sich unter der l inhr ik : 

//Allgemeine Bemerkungen // eine gescliiclitlichc und kritische 

Skizze über die Karte, kurz: von der Karte ist Alles gesagt, 

was zu wissen nöthig und beim Gebrauch einer Karte uncrläss-

lich ist. ])ie Nrn. 129—l() i ) umfassen die Karten von Steiermark, 

Kärnten , Kra in , (jrh'Z und Gradiska und dem Küstcnlandc. Jeh 

führe hier iiiir jene Karten an, auf denen Krain einen Hestand-

theil bi ldet, \nid es sind Nr. 145: Die Provinz innerösterreich , 

oder die Herzogtln'imcr Slciemnu'k, Kâiîitcn und Kra in , voi] 

io 

J . K . Ivindermaim in doi Jahren 1789-~171>7 in 12 iUättcrn in 

Graz licrausgegcben. Nr . 14(5: Die Carta delle ])rovincie lllyriche 

co' loro divcrsi stabilimenti, von Pagoni gezeichnet, von G. und 

B. Bordiga in K\ipfcr gestochen und vom Departement des Krieges 

für das Königreich Italien 1813 in Mailand herausgegeben. Diese 

tredliche Karte besteht aus 9 Blättern. Nr 147: Die vom k. k. 

Gcneralstabe zu Wien im J . 1 8 3 4 herausgegebene Karte des K(jnig-

reichs Hlyrien iu 37 Blättern, wovon die Nummern 5 , 10, 11 , 

12, 15 , 1(>, 20 , 21 , 24 , 25 , 2(), 28~3( ) Krain, Kärnten und 

das Littorale cuthaHcn. Nr. 148: Die (jencralkartc des Königreichs 

lllyricn in 4 Blättern, gezeichnet von Ofliziercn des (jlcncral-

stabes, ini J . 1845 vom goographisclicn Institut veröllcntlicht. 

Es ist eine Reduktion der unter N'r. 147 augefiihrten Karte. 

Nr. 149: Die Strasscnkartc des K()nigrcichs Hlyrien, von General-

stabs-Onizicrcu gezeichnet. Nr. 150: Die Kronländcr Kärnten , 

Krain etc., auf einem Blatte von Grundig ]ithograj)hirt, 1850 

von Berman in Wien herausgegeben, ohne to])ographischen Werth , 

aber der politischen und Gcrichtscintheilung vom J. 1850 wiegen 

bemerkenswerth. Nr. 152: Die neueste Si)ezialkarte von Krain 

von G. L . V. Ritter gezeichnet, von A. Puchs lithographirt, 1831 

zu Graz und Laibach herausgegeben. Nr. 153: Die von Ijoschan 

gezeichnete, in AVien 1832 herausgegebene Karte, von welcher 

das Repertoire sagt: Diese Karte, nach den Aufnahmen des Ka-

tasters und in der Zeichnung hiiiliinglich entsprechend ausgeführt, 

erhebt sich im Uebrigcn nicht über das Niveau einer guten Elemen-

tar-Kartc. Nr. 154: Die von Prcycr gezeichnete S])ezialkarte Krain^s, 

von l lauh lithograj)hirt, in Wien 1844—45 iu 1 (i Bliltter]] bei 

^Müller verödcutlicht, wclche Karte als in ihrer Ausführnns»'sein* 

vorzüglich bezeichnet wird. Nun werden von der Nrn. HH bis 

IGC) die Pläne von Klagenfnrt, Laibach, Triest aufgezählt, da 

jene voi) Graz schon friUicr, Nr . 139—144 , beschrieben wurden 

Unter NY, IG l benndct sich der Plau von Ijaibach, voin iMajor 

Jlcichc gezeichnet, von David gestochen, der im J . 1829 er-

schienen ist. Man sieht, das JU'pertoire, wclches vor der Hand 

nui' Karten, seit Anbcgiini dieses Jahrhundcrtcs erschienen, auf-

in'mint, lässt auch in seiner Vollständia'kcit nichts zu wünschen 

übrig. Das Unternehmen ist sehr grossartig angelegt, denn es 

sind 20 Sectionen gebildet, welche alle europäischen Staaten und 

die übriiven Welttheile umlassen. Mi t Oesterrcicli ist berxonncn O O 
und sind in diesen 2 Heften die Karten der Cicsammlmonarchie, 

Nr. 1—21 ; die der beiden Erzherzogthümer Oesterreich ob und 

imter der Lnns, nebst den Plänen von W ien , Nr. 22 — 5(1; die 

des Königreichs Böhmen, nebst Plänen von Prag, Tr>plitz, Bilin , 

Nr . 

5 7—91 ; die von jMähren und Schlesien, mit Plilnen von 

Brünn , O l lmü t z , I g l au , Znaim und einer Elusskartc der Thaya 

Nr. 9 2 — 1 1 4 ; die Karlen Tyrols, mit Blau von Innsbruck, Nr 
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's Gravenhage, den Jun i j 1855. 

115 bis die Karlen SLeiermarks, mit Plilnen von Graz, 

Nr . 129—144 ; die Karten ll lyrieus, mit Wilnen von l^aibaeh, 

Klagenfurt und Triest, Nr. 145 —lOtJ , und die Karten des lom-

bardisch-veuetiauischeu Königreichs, mit Plänen von Venedig, 

Ma i land , ]Mautua, Padua, Cremoua, Verona und Plusskartendes 

Po , Nr. 1 ( )7—2o4, augefillirt. Das nrichste l ieft wird demnach 

die Fortsetzung der Lombardei und Venedig, die Karten von 

Gal iz ien, Krakau , Ih ikowiua, Ungarn , Siebenbürgen, üroatien, 

Slavouien, der U\)jwodina nebst den Nachträgen enthalten. iJas 

schone und gediegene Unternehmen verdient alle Beachtung, und 

kann^ Freunden der Geographie und den Mil i tärs au fs wärmste 

empfolden werden. AV.// 

-̂ «-ÜS»-

I VULAGE 11. 

Ministerie van 

Binnenlandsche Zaken. 

N ^ 135. 

Afdeeling B. 

A\'aterstaat. 

Over den invloed van de ijsbezetting in Maart j l . op de in 

den IJssel gebouwd wordende spoorwegbrug te Westervoort, heeft 

de directie van de nederlandsche rijnspoorweg-maatschappij mij een 

verslai^ doen toekomen. D 
l ie t gevolg, dat de directie trekt uit hetgeen tijdens dien ijsgang 

is Avaargcnomen, geloof ik dat beaamd mag worden. De ouder-

vinding heeft bij die gelegenheid geleerd, dat de bouw der Idssel-

brug geen nadeeligen invloed op den afvoer van het ijs langs die 

rivier heeft uitgeoefend. 

I k geloof dat het zijn nut kan hebben , de onschadelijkheid der 

ijzeren brug te Westervoort voor den afvoer van het ijs, die thans 

gebleken is, doch waarointrent het gevoelen nog niet algemeen ge-

noeg schijnt geve tigd tc zijn , eenigzins meer in het licht te stellen en 

ben van gevoelen , dat de mededeeling van dit zoo belangrijk verslag 

aan het koninklijk instituut van ingenieurs daartoe kan bijdragen. 

I k heb alzoo de eer u dat verslag te doen toekou"ien, ten einde daar-

van zoodanig gebruik te maken, als de raad doelmatig zal rekenen. 

I k zal het daarna terui>' w^aclitcn. O 
Dc Minister van l^innenlandsche Zaken. 

Namens den Minister,' 

De Secretaris-Generaal, 

J . Sonin")i)Kn. 
ucn Utvad van r>cstu\n' vjiu 
)iet Jvoniiiklijk liistitnnt 
voor Ingenieurs tc Delft. 

B I J L A G E l i l 

Koninkl i jk Instituut 

van Ingenieurs. 

N ^ 22. 
's Gravenhage, den lO^ '̂̂ " Ju l i j 1855. 

Bij uwer excellenties missive van den 15''^" Jun i j j l . , n'̂ . 135, 

3^" Afd. B, werd ons een verslag medegedeehl, over deu invloed 

van de ijsbezetting in Maart j l . , op de in den IJssel gebouwd 

wordende spoorwegbrug te Westervoort. 

W i j stellen ons voor dit stuk in de eerstvolgende instituuts-

veri>'aderini^ ter tafel te bren"'en, maar meenen, dat de belani>:stelliu2C O O ̂  O ' ' O O 

der lede?i in het o)nlerwerp ongenieeu opgewekt zoude worden, 

indien wij tevens in de gelegenheid waren de teckeningen voor te 

leggcïi, volgens welke de brug zal gebouwd worden. 

Wi] nemen daarom de vrijheid uwe excellentie in overweging 

te geven, of niet een exemplaar vau die teckeningen aan het in-

stituut zoiule kunnen worden medegedeeld. 

De llaad van Bestuur, 

F . W . G Ü X K A D , 

J'resïdcfit. 

J . VAN SYPESTËYX, 

Sccvctiiris. 
Aan 

Zijne ExccUeutie den Î Iinistcr 
van ninnenlandsclic Zaken. 

BLI L A G E IV . 

Ministerie van 

Binneidaudsehe Zaken. 

N ^ 181). 

Afdeeling B. 

Waterstaat. 

'sGravenhage, den Aiv:j;v\stus 1855 

Tegen de door den raad, bij missive van 10 Jul i j j l . , n^, 2 2 , 

verlangde mededeeling van een exemplaar der goedgekeurde teeke-

uingeu, volgens welke de spoorwegbrug over den IJssel , te Wester-

voort, zal gebouwd worden, bestaat bij mij geene bedenking. 
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Daar ochter hij cle uitvoering van het werk geringe afwijkingen 

van het ])lan kuinuMj ])lna1s gehad hebhen, heb ik^iet van belang 

geaclit, de tusschenkomst van dc diroclic der ncdcrhnndsclic rijn-

spoorweg-maatscliappij ten deze in ic roepen , ten einde door haar tc 

worden in staat gesteld, aan het verlangen van het instituut tc voldoen. 

Dc directie heeft mij tc kennen gegeven, dat zij bereid is dc 

teekeningen tc doen vcrvaardigo), cn deze zoo spoedig mogelijk 

aan mijn departement zal inzenden. 

Zoodra die stukken bij mij ontvangen z i ju , zullen zij aan deii 
raad worden ovcr«''cl(;i''d. O O 

Dc i\linistcr van l^iunculaudschc Zaken. 

Namens den i\liuister, 

Dc Sccrctaris-Gcmu'aal, 

J . vScn iiöDKU. 

Aan 
den Kaad van Ucstniir vnii 
liet l\oiiinklV)k instituut 
van ingcniciu's. 

B I J T.AG V. 

Ivhijn-S[)00rweg. 

Constructie. Utrecht, den lÔ »»-̂ " September ]<S55 

Door zijuc cxccllcntic den minister van binnenlandschc zaken, 

werd aan dc directie clcr ncderlandschc rhijnsj)oorwcg«maatschap])ij 

het verlangen tc keinien gegeven, ter inzending aan'lict koninkli jk 

instituut van ingenieurs, ccnc stel teekeningen tc ontvangen van 

dc nu in aanbouw zijnde brug over den f jssel tc \Vcsrcrvoort. 

(iaarnc hieraan voldoende liecFt dc directie mij het doen ver-

vaardigoi van deze teekeningen o])gcdragcn, die iui gereed geko-

men, onmiddclijk aan den Raad worden ingezonden, daar de 

vergadering van Tuorgcn gccucu tijd voor dc tusschenkomst van 

zijiui cxccllcntic in dezen overlaat. 

Dc ! licrbijgaandc teekeningen bestaan u i t : 

Ecnc situatietcckcninii'. 
')0 Algemeen ontwerp in opstand, plan cn doorsnede. 

iU 

Blan, opstaiul cn doorsnede van dc pijlers. 

4«. 'Plan cn doorsnede over dc lengte dcr draaibrui^. 

Doorsi\cde over dc breedte dcr draaibrua*. 

Platte grond teekening van dc rolring cn spoor oiulcr dc 

drnaihru^'. D 
7^. Teekening dcr bevestiging van dc liggers op dc ])ijlcrs. 

Teekening van houten hoofden of steunpijlers onder de op-

staande draaibrui2* cu brui>'wachtcrswonina:. O O O 
Teekening van dc ijsbrckcrs. 

De Waarnejnend [ngenieur, 

J. Baki^. 

Aan 
den Kaad van Hcstiun' van 
het i\oninklijk Institunt 
van Ing-enicurs te DeUt. 

B I J L A G K VI. 

Di: SMVPKniNGS <)VKU1..\ A'r. 

in dc laatste jaren is iucn, bij het verbeteren der rivieren, 

meer cu meer teruggekomen van het denkbeeld, om door zijdc-

lingschc ailcidingcn do dijken bij ijsverstop]n'ngcu tc ontlasten. 

15c])aaldclijk is iu het verslag der heeren inspcctcurs van den 

Januarij .1850 als beginsel van rivicrvcrbctering aa)igenomen, 

om liever dc stroombanen zelve te verbeteren, door bcjjcrking der 

tc brccdc gcdccltoi en verwijding tier tc naauwe rivicivakkcn. Dc 

nadcclcu , aau zijdclingschc allciding door overlaten eigen, bestaan 

in dc onmogelijkheid om die overlaten laag genoeg tc leggen tot 

het verzükcrtiii van ccnc voldoende werking bij ccn''ijsdam , ecnig-

zins bcnc(hMi dcu ovcrla^it. zoiuler tev(nis hist tc hebben van cenc 

dikwerf oiuioodigc werking. Voorkomt men dit nadeel door dc 

overlaten op een hoogcr peil tc houden, dan wordt ook do nut-

tige werking cr van zeer verminderd cn tot een zeer klein rivier-

vak beperkt. 

Een stelsel van zijdclingschc allciding door slnizim bezit wel 

is -svaar die nadeden niet, maar is wegens tc groote kostbaarheid 

bezwaarlijk toe tc passen; cn zonder nu het verschil in kosten 

tu ssciuNi overlaten cn .sluizen zoo hoog tc stellen, in dcr tijd 



de heev Goudriaan heeft gedaan, volgens welken de uitgaven voor 

overlaten bij gelijke werking niet rncer zouden bedragen dan dc 

intrest vau het kapitaal dat voor den bouw vau sluizen, uaar 

het stelsel van den heer Blanken, zou noodig geweest z i ju , 

blijven toch voor eeu enkel punt dc overlaten verreweg minder 

kostbaar. AVij zoggen voor een enkel punt , omdat zeer tcrcgt dc 

o})merkiug is gemaakt, dat dc sluizen aau ecu veel langer rivier-

vak hulp kunnen verschaHen, dan dc overlaten, zoodat welligt 

drie of vier stelsels van overlaten zouden uoodig ziju waar slechts 

ecu stelsel van sluizen behoefde gebezigd tc worden. 

Voor dcu IJssel zijn in genoemd verslag voorloopig eenige 

overlaten aangehouden, in dc eerste plaats dc Lij mersche overlaat, 

dic dc wateren uit den Bovcu-lliju uaar dcu IJssel voert, cu iu 

de tweede ])laats dc Snip])elings overlaat, dic eeu g(idcelte der 

LTssclwateren over Sallaiul vcrsi)eidt eu door het Zwartcwatcr luiar 

zee leidt. AVij noemen oj^zettclijk dc overlaten vau den Ellekom" 

schcu dam, den Kauonsdijk cn dcu Baakschcu weg niet , omdat 

die geheel vau plaatsclijkeu invloed zijn cu slcclils dienen om de 

nadeeligc werking vau enkele uaauwc punten der rivier tc mati-

gen. Dc Tjijmerschc overlaat is in 1854 tot bandijks hoogte opge-

trokken , zoodat nu de Suippelings overlaat dc ecuige langs deu 

IJssel is gebleven, w^elke het water uit dic rivier naar eeuc andere 

afvoert. 

Dc Sui])i)cliugs overlaat is in het jaar 1809 aangelegd met be-

paling, dat dc kruiii zou liggen op 19 voeten Deventer peil. Daar 

nu dc O der Deventer })cilschaal gelegen is oj) 0^^59-1- A zoo 

zou dit hebben ovcrccnu'cstcmd met (i'-'̂ oG H-A P. N u vormt zich 

echter bij het werkcu vau deu overlaat ccu ander verhang van het 

])uut vau scheiding der rivier- cu ovcrlaatswatcreu omstreeks het 

Kocrhuis uaar dcu overlaat, dan vau het Ivocrhuis tot dc brug 

bij Deventer; dit laatste vcrhaug is steeds het grootste cn hier-

door komt het , dat dc stniul bij de Snip])eHug steeds hoogcr is 

dan op dc rivier bij dc brug. Dit verschil zal het grootste zijn 

op het oogeublik dat dc overlaat zal beginnen tc werken, als 

wanneer dc waterspiegel op dc stads weide als een nagenoeg 

horizontaal vlak kan worden aangenomen. H o e meer water dc over-

laat afvoert des Ie sterker zal het vcrhaug ovcr dc stadsweide 

ziju eu des tc geriiigcr het verschil bij dc i)rug cu den overlaat. 

Vau deze omstandigheid is gebruik gemaakt, om de kruin des 

overlaats zoo hooi>' to Icira'cn , dat die eerst be ĵ-iut te werken, wan-
1 1 

jieer het water aau dc brug 19 voet DP . bereikt heeft. 

Bij ecue waterpassing tcu dienste vau dcu ovcrijssckschcu spoor-

weg, in dcu zomer van 1846, werd'^de krinn gevonden , tc liggeu 

op gemiddeld G '̂̂ TO AP. en op den Jauuarij van dit jaar 

was de overlaat beginnen tc werken bij een peil aan de IJssel-

brug van -1- A P , er was dus bij het begin der werking 

0^^.19 hoogere waterstand bij de Snippeling dan op de rivier bij 

de brug. 

In dcu herfst van 184G werd dc dijk verhoogd en bij water-

passing bevonden te liggen gemiddeld op + AP . Bij eene 

waterpassing tcu dienste der afwatering in Overijssel, door ons 

iu Jauuar i j " l847 gedaan, werd de hoogte gemiddeld gevonden op 

+ Ai^. voor deu top van de bolronde kruin , die 6 el breed 

was eu eeuc touroudte had vau ongeveer De binneuhclling 

had verder ovcr 28 el lengte eeu verhang vau 2'-'^08, zoodat het 

talud ongeveer 13 op 1 was. I n den zomer van 1848 vond de 

heer vau der Kun de gemiddelde hoogte op 7^'24 -r AP . , 

zijnde dc laagste punten op tot 7^1.20 + AP. gelegen. Van 

lieverlede schijnt dus dc kruin eenigzins door de inkl inkiug ver-

laagd tc ziju. 

In 1850 begon de werking hij een peil vau 6®^99-h AP . aau de 

brug; het water stond dus tot hooger bij deu over-

laat dan bij dc brug. l u Maart 11. begon de overlaat tijdeus ecu 

zwarcu ijsgang op de rivier te werkcu op ecu enkel laag punt 

bij t^''.84 H- a V . aau dc brug en + AP. bij deu overlaat; het 

verschil iu dc waterstanden was dus 0'-''.31. Ui t do waarnemin-

gen van 184G eu 1847 had de heer van der Kun afgeleid, dat 

dit verschil kan bedragen tot 0^^24 , hetwelk dus vrij naauw-

keurig met de waarnemingen overeenstemt. 

Niettegenstaande de hoogere l iggiug des overlaats dan liie welke 

oorspronkelijk iu 1809 schijnt bedoeld te z i ju , heeft hij in het 

tijdperk vau 184G—1855 dricmalcii gewerkt, zonder dat dc bc-

uedenrivicr daarbij ecuige baat heeft gehad. Driemalen is derhalve 

ccu gedeelte vau Sallaud onder water gezet, zonder dat daardoor 

iemand bevoordeeld is geworden. 

Tn 184G heeft de overloop geduurd vau den Jauuarij tot 

den Pebruarij , ter gemiddelde hoogte vau O'M 1 cn op den 

en Pcbruarij met gemiddeld 0'-'^02. In 1850 heeft de 

overloop slechts 3^) urcu geduurd met ecuc gemiddelde werking 

vau (Y'^OS. Ik idc werkingen ziju veel te onaanzienlijk geweest om 

ecuige nu^a-kbarc vcrligting aau ecue rivier als dc IJsscl te kun-

uen geven; maar aanzienlijk genoeg om veel schade cn ongerief 

te veroorzaken iu ccu terrein, dat door dc ontginning eu bebou-

wing weinig geschikt is om het ingekomen v. ater spoedig tc kuu-

ucu lozen. Zelfs bij de meer krachtige werking vau dcu overlaat 

in Maart 1855 was dc zijdcliugschc afvoer minder dan'/'o gedeelte 



van het geheele vermogen der rivier en zouden dijkbreuken door 

de wej'king van den overlaat niet verhinderd zijn geworden, 

indien ergens een ijsdam gedurende langen tijd was blijven vast-

zitten. W i j hopen dit in de volgende regelen te kunnen aan-

toonen. 

Op deu Maart 1855 des avonds ten G ure begon de Snip-

pelings overlaat op zijn laagste punt te werken bij een ])eii aldaar 

van -h A P . , terwijl een zware ijsgang op de rivier j)laats 

had. Het i js, dat de waterj)las op de stadsweide boven den over-

laat bedekte, werd tijdens de werking door den zachten N . O. wind 

van den overlaat verwijderd, die dus niets anders dan water lieeft 

afgevoerd. Over het algemeen was het gedurende verscheidene dagen 

zeer stil weder. De voornaamste gegevens omtrent dc werking op 

den G'i^'", cn Maart zijn in het volgende tafelljc 

vereenigd. 
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Dc gelijktijdige waterstanden oj) eenige andere punten der riviev 
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Te Deventer, Wijlie 
eu Kmerveer Avaar-
<i;enoiueu des voor-
iuid(la< ŝ teil 8 ure. 
I e Kampen cle lioo^-
ste eu laagste stand 
tusschen des voor-
uuddap;s en iiainid-
da<;s teil G ure. 

Aan liet Kater-
veer Avas liet water 
deu Maart ge-
wassen van 
-j- AP. de.s vooi-
uiidda'̂ s ten 8 ure 
tot -1- AP. 
dos nainuldags ten 
'Jl ure. 

Tijdens de werking vau dc Snippcling bleef het waler wassende 

van 'den avond vau deu G^̂ '" tot ongeveer des morgens 9 % ure 

van den Geli jkti jdig zette zich ccn ijsdam vast beneden Imt 

Katcrvcer, die het water in weinige uren deed oploopcn lot 4»^L74 

A P . , of nagenoeg gelijk met dc di jkskruincn, maar die geluk-

kigerwijze doordreef, waardoor eene dijkbreuk werd voorgekomen. 

AVainiccr men het groote verhang tusschcn Deventer en Katcrvcer, 

dei\ grooten afstand tusschen die i)lnatseu , die ongeveer o7 mijlen 

bedraagt, cn de uren van den hoogstcn waterstand tc Dcvcnt(U'en 

Katcrvcer iu aanmerking neemt, is het duidel i jk, dat noch dc 

rijzing' bij Deventer door den ijsdam werd veroorzaakt, noch dc 

daaropvolgende daling aan het doorbreken vau deu ijsdam was toe 

te schrij\xn; met aiulcrc woorden: dat dc werking van den ovcrlaat 

geheel onafhaiikclijk bleef van dien ijsdam. Omgekeerd zou bij het 

blijven zitten van'd ien ijsdam e c n c dijkbreuk oj) dc bcucdcn-rivicr 

te'wachten zijn geweest^ zonder dat dc w e r k i n g van dc Sni])])cling 

dit bcleUcn kon .^Dc volgende berekening strekkc tot opheldering 

hiervan. Dc walcrafvocn^ langs den LJsscl iu het jaar 1814 wordt 

opgegeven van 4100—5()()() teerling el in dc seconde. Dewaler-

slai\d was toen aaniucrkclijk hooger dan in .Maart 1855. lOcncMuwc 

herlcidinu' doet echtcr vermoeden, dat dc waterafvoer iu Maart niet 
D . 

beneden dc 2 500 tccrl. cl gebleven is. 

Dc grootste werking vau den ovcrlaat op den i\laart's voor-
- 7.24 r ^ • mid(hu'\s is i'-cwecst 7.53 O O 

O"'.29 over ccuc lengte van 



790 el. De werking is steecis die geweest van een volkomen overlaat. 

Meji vindt dus voor de afgevoerde watermassa 

M — ^nh h V 2 g h 

en dus voor n O .G l , b ~ 790', // rz: en 2 g — 19.62 

Mrr r :222 teerl. el in de seconde, of naauwelijks ^^ gedeelte van 

het ruw geschatte vermogen der rivier. 

Uit dc reeds medegedeekle waterstanden boven en beneden de 

Snii)[)eling is gebleken, dat het verhang het kleinst was eu slechts 

0''U)i bedroeg, toen de werking van den overlaat het grootst was, 

en daarna tï)enam bij het verminderen van die werking. Dit lag 

trouwens in den aaril der zaak. De daling boven de Sui})j)elinü' 

h ing voornamelijk af vau den waterstand op den IJsseU w^aarop 

de werking van den overlaat zelve niet veel invloed kon hebben. 

i)e daling beneden den overlaat liing geheel alleen af van den 

overloop van dezen. De versj)reidiug van water naar beneden ge-

schiedde vrij langzaam. Op den Maart, ten 10 ure, w\as liet 

water beoosten de Douweler kolk , bij liet punt alwaar de wetering 

uit den Aclderlioek was afgedamd , reeds gedaald van 6c'.82 -f- AP., 

waarop het den voorgaauden dag gestaan had, lot -h A P. Meer 

benedenwaarts bij liet punt a op het hierbij gevoegde kaartje (zie 

pl. J) was het water reeds van 6^-^30 t o t ' 4 - A P . gedaald 

tot (^'^20 AP. omstreeks 10'/, nur. Ten 11 ure stond het 

bij den Ganzenboom bij /> op (^'.18 -]-AP., terwijl het hoogste 

water aan het nabij gelegen bruggetje over de Zandweterin"-

w âs geweest O^LOl: -f AP . Den ]\laart, tusschen 1 en 2 

ure 's namiddags, was langs den weg van Kaalte naar Wi jhe geen 

ander teekeii van het IJsselwater te bes])eureu, dan dat de Zand-

en Soestweteriugen tot gelijk met hare boorden met water gevuld 

waren. De landen lagen toen nog droog. Deu Maart Was de 

zandw^eg benoorden Eikendaal, langs deu koorn- en pelmolen tot 

den tol aan den grindweg vau Olst naar Diepenveen , alsmede deze 

grindweg tot Olst , vrij vau water. 

Op de Nieuwe Wetering bij Zwolle is de invloed van het in-

gelooj)en IJsselwater onmerkbaar geweest. De A^echt was gelijk-

tijdig tamelijk hoog o])gezwollen, waardoor de werking van het 

Sni])pelingswater nog minder zigtbaar werd. 

De oostelijke grens van het inujidatiegebied onmiddellijk beneden 

don overlaat is op het hierbij gevoegde kaartje aangewezen. 

Driemaal, in den tijd van negen jaren, heeft het IJsselwater 

ïcn gedeelte van Sallaud overstroomd, zonder hulp te verschatleu. 

i 
i i 
I 

aan de rivier. Daarenboven heeft die overlaat het nadeel, den aanleg 

van eenen spoorweg van Ilaalte naar Deventer kostbaar te maken , 

weG:ens de daarin noodii^c doorlaatbrni>'t''en en voorzieuinu'cn te^eu 
• i' 1 I 1 O O 

Uitstrooming en aislag. In de vroegere ontwerpen voor een spoorweg 

van llaalte naar Deventer, \varen de volgende doorlaatbruggen 

voor het IJsselwater voorgesteld, als: 

1 bij de Zandwetering van 75 el opening. 2 de Lijsloot 25 

3 Vrieswijk - 190 
// de Socstweterina- 20 

/ / 

// 

/ / Te zamen 310 // 

Daartegenover staat de niet te ontkennen nadeelige strekking 

van den d i jk , ten opzigte vaji de rivier; en ofschoon vele der 

vroegere doorbraken welligt mede zijn toe te schrijven aan de on-

genoegzame hoogte van den d i jk , waardoor deze overlic]) zonder 

daartoe tc zijn ingerigt, zoo is liet aan deu andereu kant waar , dat 

de Sni})pelijig meer dan eenig ander dijkvak aan stormschade is 

blootgesteld. Ware er een middel te vinden, om den overlaat 

krachtig te doen werken, wanneer er dadelijk gevaar is, en die af 

te sluiten zoodra dit geweken is, dan zouden de belangen van de 

rivier en die vau Sallaud geheel in overeenstemming met elkander 

zijii gebragt. W i j nemen de vrijlieid, liet volgende denkbeeld in 

overweging te geven, in de veronderstelling, dat de spoorweg van 

llaalte tc Deventer den IJssel zal passeeren. 

Veronderstel dat de Snip])elings overlaat weder tot bandijks-

hoogte opgetrokken en tevens de spoorw^eg daarover gelegd worde, 

en dat verder eene opening, waarvan de wijdte later zal worden 

opgegeven, in den dijk ges[)aard en door eene bew^eegbare stuw 

afgesloten worde; dan zal men door het ojnmen of sluiten van deze 

stuw de w^erking der zijdelingsche alleiding in zijne magt heb-

ben. Legt men den dorpel dezer stuw ccvc el dieper dan thans de 

kruin des overlaats gelegen is, tlus op (^''.25 + A P . , dan zal de 

afvoer door elke strekkende el lengte bij de ])eilen van 7 j\laart 

ten 9 uur voormiddags (nam. 7''Lo3 en G'^92 + AP. boven en 

beneden deu overlaat) bedragen j\[ — {h' — i- h) n b \ ' 2g k^ 

waarin h' — 1.28, h — O.d l , O.lU, — 1 en 2^ — 19.62. 

M 2.27 teerling el, 
terwijl het vroeger bij de hooge Üggiug van den overlaat slechts 

0.28 teerling el bedroeg. Door den overlaat- of stuvvdorpel ééne 

el te verlagen, is derhalve de ca[)iciteit per strekkende el ruim 

8 maal grooter geworden, en kunnen 100 el stuw-wijdte bij den 

stand van 8 Maart 11. evenveel water afv(;ercn als de 800 el van 

den nu bestaanden overlaat. 

V( H'wacht men ecliter hoogere standen dan die van Maart IL,. 

dan zal men meerdere ruimte aan dc stuw moeten geven. 



Bij een veronderstelden wal erstand van 8 el -f- AP . boven-

waarts en -i- A P benedenwaarts werken de overlaat en de 

veronderstelde stu\vopening beide als onvolkomen overlaten, en 

kunnen zij respectievelijk'afvoeren 1.125 teerling cl cn 3.01 tecr-

lin 

g cl per strcivkcndc cl; 800 cl overlaat en bOO el stuwop^.niuj^ 

zullen dan ongeveer dezelfde liocveelhcid van 900 teerling cl kun-

nen afvoeren. ^Vls dc stuwdorpel tot Gel H- AP. verlaagd wordt , 

zullen slechts 257 cl opening noodig zijn. Voor dc meest drei-

gende gevallen, als iu 1814, zal dus dc stuw bij 300 cl opening, 

als men dit verkiest, even veel hulp geven als nu dc overlaat 

doet; bij lagere standen zal de s t u w c c n c grootcrc vcrligting geven 

en daarenboven het voordeel hebben, om bij lager op dc rivier 

gelegen ijsdammcn hulp tc kunnen verschallen. 

IJlc afmetingen der stuw zullen voornamelijk daarvan afhangen, 

of men. na dc verhooging vau dcu Lijmcrschen dijk, cn mogelijke 

verbeteringen aan dc pruissischc dijken , nog op waterstanden als die 

van 1814 zal behoeven tc rekenen. 

Verschillende ligchamen en personen hebben bij het maken van 

zulk ecu werk belang. 

In dc eerste plaats het dijksdistrict van Overijssel, hetwelk 

reeds herhaaldelijk heeft aangeboden, om den Snippclings overlaat 

()]) zijne kosten tc verhoogcu. 

in ' dc twccdc plaats dc stad Deventer, welke daardoor des winters 

ccnc verbinding met dc omliggende landstreek zou behouden, die 

zij nu mist. \)c spoorwegbrug zou n a m e l i j k paden tot ovcrtogt van 

nicnschcn kunnen annhicdcn, terwijl het vervoer van voertuigen 

cn vee steeds langs dc baan zelve verzekerd bleef'. 

I n dc derde ])laats de onderuciners van zulk cenc spoorweglijn 

zelve, die van llaaltc langs Deventer op Arnhem of Ede aanslui-

tende, steeds tegen overlast vau wintcrwatcr zou beveiligd zijn. 

Bij doorbraken in dc rcgtcr rijndijken op het pruissischc ol 

nedcrlandschc gebied, is toch ccnc stremming tc verwachten lu dc 

aansluiting van Arnlicm naar ()l)crhauscn, die dc lage vlakte der 

Lijmers doorsnijdi ; in die gcvalhui zou de gemeenschap met 

Duitschlaud over Deventer cn liaaltc behouden blijven. 

l iet belangrijkste voordeel bestaat cchicr in het uitwinnen van dc 

vroeger noo(ligp 310 cl wijdlc dcr doorlaatbiuggcn. 

A l deze i)laatsclijkc omstandigheden tc zamen werken derhalve 

dc verwezen l i jking van dit. denkbeeld in dc hand Orselu)on ccnc 

stuw als lage overlaat in kosten het midden zal h o u d e n tusschen 

o-ewouc hoo'g'crc overlaten cn diepe sluizen, zullen toch dc kosten 

per strekkende cl stuw-wijdlc tc groot worden, om den bouw van. 

zulke stuwen in dc dijken in beginsel tc kunnen aanraden; ware 

>̂7 

dit het geval niet, dan zou ecnc dergelijke tijdelijke sluiting van 

den Ouden l l i jnmond de vermeende tegenstrijdige belangen van 

Pruissen eu Ncdcj'land kunnen vereenia'cn. 

Het zal voldoende zijn met een enkel woord aan tc duiden, 

hoedanig zulk ccnc stuw in den Suippclingsdi/jk kan zijn ingc-

rigt. Dc brug, van welke wijdte dan ook, is door pijlers van 2 el 

dikte en 10 cl lengte verdeeld in vakken van 20 el , die voor 

den ijsgang op dat ])unt voldoende schijnen, cn die cenc ijzeren 

tralie-, koker- of aiulcrc bru^' drao-cn voor den ovcrto^i van den Cj CJ O 
spoorweg, terwijl buiten dc traliewerken of dc kokers voelpaden 

zijn aangcbragt, waarvan er een tevens dient tot loopbrug voor 

dc bediening der stuw. 

Dc afsluiting zelve bestaat iu ccncn vloer in beton met ijzeren 

afheijingen cn slagdorj)cls; aan deze laatste zijn dc beweegbare 

kleppen met steunschoren aangcbragt, die dc waterkeering vormen , 

en die ccnc sooi'tgclijkc inrigt ing hebben als bij de Ovcrijssclschc 

stuwen. Lange stortcbeddcn in bazalt u'evcn vcrzckci'in:.'-tcu'cn out-1 iD O 
gronding. Lenc rij stuwnaaldcn kan geplaatst worden tegen den 

slagdorpel boven dc kleppen, om dc gelegenheid te krijgen deze in 

stil water op tc l;alcn, wanneer men dc wci-king dcr tsluw wil 

doen op]u)udcn. Dc bovenkant dezer stuwnaaldcn kan rusten tegen 

de brug zelve. Om deze drukking tc kunnen verduren moet aan 

dc traliewerken cenc groote stevigheid tegen zijdclingschc drukking 

gegeven worden. 

JMecf zulk cenc stuw gesloten zoo lang geen gevaar op de rivier 

voorhanden was, dan werd elke nutt(ilooze overlast van water in 

Salland voorkomen, terwijl bij Vv^erkelijk gevaar op de rivier eene 

krachtige zijdclingschc allciding zou gevormd worden, die echter 

kon worden afgesloten zoodra het gevaar geweken was. 

Zwolle den Juni j 1855. 

ITet lid van het Xcdcrlandsch Inst i tuut 

van Ingenieurs 

T. J . S r iK i / r j E s . 



B I J L A G E V i l 

Aliiiisierie van 

Biüueiilauclsclie Zaken. 

N ^ 233. 

Afdeeling. 

Waterstaat. 

's Gravenhage, den Jul i j 1855. 

I k heb de eer, u afschrift mede tc declcu ceuer missive van 

Zijner Majestcits consul generaal tc Caracas, vau dcu 23"^^" April 11., 

gclcideiulc het mede hierbij gevoegd uittreksel uit ccu artikel van 

deu Ncto-Yurk Alhion, vau den November 1854, over ccuc 

uitvinding vau dcu heer Maillcfcrr, om rotsen onder water te doen 

springen, zoiuler noodzakelijkheid vau zc tc boren. 

üe Mii\istcr vau Liuuculaudschc Zaken. 

Namens dcu .Minister, 

Dc Sccrctaris-Gencraal, 

J . SCHRÖOHK. 

Aiui 
dci\ Kiiiid vau Uestiinr van 
het Koniuklijk lustitiuit 
vau lu<^-cnieurs tc'sGraveu-
hage. 

B I J L A G E V i l t . 

Afschrift. 

N ^ 17. C^-u'acas, deu April 1855 

Hoog Edel Cicstrcngc l lccr , 

l u dc Neio-York Albiuu vau dun 4''*^ November 1854, welke 

mij toevallig iu haiul(Mi g(;vallcn is, heb ik ccu artikel gelezen, 

waarvan ik zoo vrij beu afschrilt hicrucvcus tc voegen. 

Het geldt de uitvinding vau dcu heer iMaillcfcrt, om rotsen 

ouder water tc doen sjiriugcu, zomier noodzakc l i j k l u i i d van zc tc 

boren. Het is mij voorgekomen dat, wegens dc gelijksoortigheid 

vau dc rivieren,'welke'haren oorsprong outlcciien uit hoogc ge-

bergtcus, dic uitvinding met nut kou wonleu anngeweud in onze 

(3. L bezittingen. Maar de laatste overstroomingen in Nederland, 

gewoonlijk veroorzaakt door vcrstop])ing, hebben bij mij het-denk-

beeld doen geboren worden, dat wclligt ccu middel kou worden 

gevonden, om de gevulde blikken doozcu tc bezigen tot vernieling 

der o[)gch()opic uiassa's ijs, cu alzoo aau het water alloop te ver-

schaffen. Ik fhirf het flcukbccld, hoe gewaagd het ook zi j , aan 

uwer cxc^ beter oordeel oudcrwerpen, zonder mij tc veroorloven 

om iu nadere out wikkelingen tc treden no2)ens de wijze, waarop 

dat doel zoude moeten worden bereikt, 

i k heb dc eer enz. 

(GEL,) VAN TJAXSBENCÏK. 

Voor eensluidend afschrift, 

Dc Sccretaris-Gcucraal vau het Ministerie 

vau Buitculaudschc Zaken, 

J . Z MAZKI . . 

/i juc KxccU. dcu llecio 
vau IlaU. euz. euz. 

B I J L A G E . I X . 

Sourabaija, den Mei 1855. 

Mijne hccrcn! 

l u dc notulen der vergadering van deu Ecbruarij 1854 , 

wordt melding gemaakt vau mijn opstel over het gebruik vau 

schroclpalcu iu ludic cu daarbij o])gcgcvcu, dat pahüi vau acht 

ciig. duiuicu middellijn zoud(.Mi zijn besteld. Of men heeft bij het 

copicrcu ccu schrijilbut begaan, of dc bcslclling is iu Nederland 

veranderd Zeker is het, dat door mij gccuc andere palcu ziju aau-

gcvrnagd, dan van vijf eng. duimen diameter, cu deze afmeting 

komt, geloof i k , overeen met dcu gcstcldcu l)rijs. 

Dc palen ziju gegalvaniseerd besteld, om bestand tc z i ju , tegen 

deu invloed vau het zeewater. Yan dc uitkomsten vau derzclvcr 

aanwending zal u mededeeling worden gedaan. 

Tk maak vau deze gelegenheid gebruik u kennis tc gcvcu , dat 

dc Powaugschc overlaat, voltooid zijudc, iu dcu algeloopeu licvigcu 

westmoesson, heeft gewerkt; dat ik vau dien overlaat ccu model 

licb doen vervaardigen op der ware grootte cu dat ik mij dc 

eer geef het instituut bij deze dat model als een gcsclicuk aau te 



no 

bicden. l iet cognosscmoit van dc houten kist , waarin hetzelve 

wordt overgevoerd, gaat hiernevens. 

Door den gewezen adjudant van zijne cxccllcntic den gouver-

neur gciuu'aal,• thans chef van den generalcn s(af in Indie, den 

hecr kolonel E. vSteinnictz, is ruij medegedeeld, dat zijne cxccl-

lcntic voornoeu'id, over het niodcl van den in uitvoering zijiulcu 

stuwdam in dc Powangrivier, nader heeft beschikt en hetzelve 

voor het instituut heeft bestemd. Op deze mededeeling heb ik den 

koloiud Stcimnctz , twee tcckeningrn gezonden, ter nadere o])hcl-

dering van het model cu dc daarbij behoorcude nota van toelich-

t i ng , om aan u almede tc worden aangeboden. 

Ik heb verder van de zaak niets meer vcrnoincn , doch mo^'t ' O 

bij u ecu cn ander worden ontvangen, beveel ik mij aan, voor 

ecnc rcgtstrcekschc mededeeling daarvan. 

Inmiddels met onbepaalde hoogachting van u mijne heeren, 

dc zeer gehoorzame dienaar 

i l . DK V)lUJr.I.V. 
Aiui 

deu Kaad van l^cstuuv van 
het Koninklijk tnsritnut 
van Ingenieurs, te 

"sG ravenhaJïe. 

rv 

motto: f/(Ju c/ioc des opinions etc.'/ voor cenc veilgc haven cn 

rccde. Dc cngelsche ingenieurs (Jrokcr cn Ihirn stellen ccn der-

gelijken drijvcudcn breekwater (golventcmnicr) voor, cn vragen 

daarop thans definitief conccssic. 

A l dc bezwaren, die thans tegen liet ontwerp der heeren dc 

Kru i i f , van (xciult, Ortt van Schonauwcji enz. gemaakt z i jn , 

waren in 1852 reeds door mij aangewezen. 

J let zoude mij derhalve aangenaam en verecrend z i jn , met dc 

heeren O. Verloop, AV. Crokci" cn (J. 13urn, deel te 'mogen uit-

maken van ccnc cvci\tuecl tc benoemen commissie, tot daarstelling 

vau ccn definitief plan. 

]k neme met dc mij passende bcschcidcnhcid dc vi'ijhcid, U 

Gcstr. tc verzoeken, casuquo, dc tolk mijner opinie, dien betref-

fende, bij de vergadering tc willen zijn. 

Niets kan mij meer wolkom z i jn , dan in dc gelegenheid ge-

steld Ic worden, mijne vermogens, hoe gering dan ook, tc kun-

nen dienstbaar maken aan eene nutti<>'c en o'rootschc onderneming-
1 . O O O 

ais deze. 

Na aa)d)evcling in uwe welwillende protectie, Tiocme ik mij 

met hoogachting : 

Uw. Pkl. Gestr. Dw. Dienaar cn Vr iend , 

F. 'J. DE QirAirrrj.. 

Ingenieur. 

Ben hoer Storm Buvsinjx. 

B I J L A G E X . 

BIJ LAG XI . 

Assen, U September 1855. 

We l Ed. Gestr. l ieer, 

Oj) Dingsdag den September c. k . , zal er in de vergade-

ring van het koninkl i jk instituut van ingenieurs tc Delft ge-

liandchl wovdcw over dc wijze, waarop zoude kunnen worden 

overgegaan, tot het zamenstellen van ccn ontwerp voor ccnc vei-

l ige" haven cu rccdc op de noordwest kust van Nederland 

(vergadering van den e l u n i j 1855.) 

11c heer C. Verloop, zeer geacht werktuigkundige tc Utrecht 

heeft zich daarmede, onder dc bijzondere leiding van den schraii-

deren gouverneur van Noordhol land, van Ewi j ck , sedert vele 

jaren, bepaald onledig gehouden. 

In 1852 leverde dc oudergctcckcndc ccn ontwcrj), onder het 

Ur rTREKSK l , UtT IIF/V n w a H A M M A VAN DK NKDEUl .ANDSCI IK MAAT" 

SC I IAPP t J TER nRVORDKU lN f J VAN NT.3 VEIUIKTI) 1 8 5 5 . 

Nieuwe prijsercyr/eu. 

T. Dc gouden medaille welke door Zijne i\[ajesteit dcu Koning 

onzen Beschermheer aan de maatschappij is beschikbaar gesteld, 

wordt voor het best voldoend antwoord op dc volgende prijsvraag 

uitgeloofd. 

Daar dc uitoefening van vele kunsten of handwerken gepaard 

gaat met dc ontwikkeling van schadelijke dampen, gassen of stof, 

waarmede de atmospliecr dcr werkplaatsen, ten nadcele der werk-
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lieden , vei'vuld blijft; daar voor sommige bedrijven gevorderd wordf. 

het wegruimen van aanzieidijke hoeveelheden vochtige en het aan-

voeren van droogc, somtijds verwarmde lucht ; daar overal waar 

vele personen zich in een lokaal bevinden steeds behoefte aan be-

hoorlijke luchtverversching bestaat, zoo wordt gevraagd: 

//Eeiu^ handleiding om gebouwen, of gedeelten daarvan, over-

eenkomstig hunne bestemming te verwarmen en tc ventileren.// 

Antwoorden in te zenden voor uit. September 1857. 

Tl. Aanu'czien de houtzau'erii en houthandel in ons vaderland 
l i l ' 

een belangrijken tak van nijverheid uitmaakt, eïi alle verbetenugen , 

welke alzoo aan de zamenstelling der houtzaagmolens kunnen worden 

aangebragt, daaroj) eenen grooten invloed uitoefenen, zoo vraagt 

de maatschappij, uit aanmerking, dat volgens dc tegenwoordige 

constructie, (Ic molens geheel moeten ojdioudcn tc werken, zoodra 

slechts aan ccne der ramen van die molens, de minste rei)aratic 

noodzakelijk is, of, zoo als bij herhaling geschiedt, in ccne der-

zelve moot gespannen worden, enz.; of en welke constructie aan 

lioutzaagmolcns (bovenkruijers) welke reeds bestaan, met be-

trekkelijk geringe kosten, kunnen worden aangebragt, ten einde 

dezelve i]i de genocnnlc gevallen, niet zouden behoeven stil te 

staan , maar met de overige ramen zonden kunnen werken, opdat 

daardoor een belangrijk tijdverlies zoude worden voorgekomen. 

Modellen met beschrijving in tc leveren voor uit. ScptcndDcr 

185(5. BclooJiim}: de tweede 'gouden medaille. O O 

Prijsvragen, waarvan de termijn van beantiooording verstreken 
was en die op nieuiv, met of zonder eenige verandering, 

'Worden voorgesteld. 

n i . I n eene fabriek van den heer ( joudi l lot , tc Parijs, wor-

den, sedert 1834 , voorwerpen uit holgetrokkcn ijzer vervaar-

d igd , zoo als ijzeren hekken, balusters, stoelen, tafels en ledi-

kanten, welke zich allen door ligthcid en deugdzaamheid aanbe-

velen. De maatschappij looft haren gouden medaille uit aan dcngenc 

die in ons vaderland zoodanige voorwerpen uit holgetrokkcn ijzer 

vervaardigt cn daarvan monsters , met bewijzen eu getuigschriften 

cn opgave van prij/cn inzendt voor of op den laatsten Septem-

ber 1857. 

rV. De maatscha])])ij , inziende het hooge belang om onedele 

metalen door galvanische kracht, met edele te bedekken, zoo als 

door l^lkington, Ruolz cn aiulcrcu is ten uitvoer gebragt, looft 

hare goiuleu medaille uit aaudengcne, die, in het groot, metalen 

voorwerpen, maar vooral voor wetenschai)])cli)kc einden, met zil-

ver, goiul CU j)latina bekleedt, eu zulks bijzonder op ijzer en staal 

van toci)assing maakt. Proeven , met de noodige bewijzen en gc-

tuigscliriften, in te zenden voor of op den laatsten September 185G. 

V. De maatschappij looft hare gouden medaille uit aan hem, 

die in Nederland vervaardigt en in den handel verkrijgbaar stelt, 

l i jm, welke de eigenschappen van de schcepslijm van Jelfrey {narine 
ght) bezit, cn waarvan de p r i j s niet hooger is dan die der engelsche. 

Dc monsters moeten ingezonden worden met getuigschriften 

en beschrijving der wijze van vervaardiging vddr of op uit. Sep-

tember 1857. 

V I . l u vele wetenschappelijke werken worden thans de afbeel-

dingen, die tot toelichting moeten dienen, in den tekst zelve 

gevoegd , waartoe men zich van houtsneden bedient; in welker ver-

vaardiging men echter hier te laiulc verre bij het buitenland ten 

achteren ^staat. De graveerkunst heeft hier altijd uitmuntende 

voortbrengselen opgeleverd cn dc maatschappij wenscht dat ook 

in dit opzigt dc houtsnedxnnst iu alle eischen mag voldoen, die 

daarvan thans gevorderd worden. Zij looft daarom de gouden me-

daille uit aan hem, die daarvan voldociule proeven iidevert, welke 

met dc beste buitcnlaiulschc kunnen wedijveren. Proeven en ge-

tuigschriften in te zenden vddr of o]> deu laatsten September 1857. 

Prijsrragon , can 'welke de termijn van heantwoording na septenh-
her 1855 zal tijv afgrdoopen en waarop de macdse/tappij, op 

zijn^rn tijd', antwoorden tegemoet ziet. 

V i l . Papierbereiding (zoo van wit als pakpapier) van vezels der 

Mnsa\ de gouden medaille, cn bovendien gedurende drie jaren 

ccne remuneratic van 100 gulden, imlieu de vcivaardigcr bewijzen 

kan leveren van voortdurend debiet dezer in'euwe tak van nijver 

hcid; 185()r.^ 404. 

\'ll l . Dc tweede gouden medaille wordt aan hem uitgeloofd 

die op eene fabriekmatige wijze goudvcrnis vervaardigt, cn daarvan 

voldoende monsters, iu' alle opzjgten gelijk aan het engelsche levert. 

Antwoorden in tc zenden vddr of op ultimo September 185(>, 

n". Ao i. 

I X . Welke zijn dc stoffen die dc arsenikhoudendc verf en 

klcuvstoileu k\u\neu vervangen iu woningen, of bij voorwerpen 

voor dagdijksch gebruik. Men verlangt daarbij ccne naauwkeurige 

en volledige oi)gave van dc bereidingswijze cn dc chemische geaard-

heid der voorgestelde surrogaten, dc aanwijzing van hun gebruik, 

bonevens monsters en bewijzen, dat zij iu duurzaamheid en fraaiheid 

bij dc nrscnikhoudeudc kicurstolVen niet te zeer achterstaan, om 

hunne algemeene invoering mogelijk tc maken. 

De nvaatscha))pij looft daarop hare tweede gouden medaille uit. 

Antwoorden in tc zenden voor ultimo September l85(o , n^ 435. 

X AV'clke z i j n , volgens genomen proeven en waarnemingen, dc 

voor- of nadeden van het droogleggen der landerijen in verschil-

lende soorten van i>n'onden doo\ het iu den grond boren van gaten 



(m hei daarin brengen van loodregte stai<en, in vergelijking van 

liet draineren? Op welke wijze worden zulke boorgaten óp de beste 

en minst kostbaarste wijze aangelegd ? — De tweede gouden medaille; 

1857 , n^ 425. 

X\. Af en vraagt, ten eerste: 

a. Of de inlandscli geslamjile meekrap, na verloop van 2 , o 
of 4 jaren aan iunerhjke waarde vermeerdert, en zoo ja, 

/;. door welke oorzaken deze verandering wordt ie weeg gebragt. 

6'. of naar aajdeiding van de sub ö. beantwoorde vraag, die 

oorz;d<en dezelfde verandering te weeg brengen, in de raeine of 

gedroogde wortel. 

Ten tweede: welke middelen geeft de wetenschap aan de hand, 

om aan de gestam])te of genuden meekrap en aan de racine de 

waarde vermeertlering welke de tijd slechts langzaam aanbrengt, 

sj)oediger mede te deelen en welke is het geschikst oogenblik, 

om deze middelen toe te j)assen , met bijvoeging echter," dat de 

iir/euder verpligt zal zijn over te leggen monsters van door hem 

bewerkte en van de tot bewerking j^ebezigde meekrap, alsmede 

vergelijkende monsters van kaloeneu of wollen stollen niet deze 

meekrap geverfd, gestaafd door berekeniitgeu waaruit bl i jkt , dat 

de waarde vermeerdering ten minste de kosten van bereiding 

goedmaakt. 

De maatschappij looft nit hare gouden medaille en eene premie 

van f 300. 

Antwoorden iji te zenden voor ultimo September 1 <S58, ]r\ 434. 

\ E R G A D K R I N G 

VAX UK'r KONINKLIJK IXS'riTUUT VAN INCKNILUUS, GEHOUDEN 

IN U l/r LOKAAL VAN DK KONlNKl.IJ Kt; AKADKiMlK TE DKT.FT, 

or DINGSOAG, DEN NOVEMUER 1855. 

1. Tegenwoordig de raadsleden: Storm Buys ing , Star ing, 

Steuerwald, van Sypesteyn, Camp, Overduyn; de gewone leden: 

Angier, J . P . van den Berg J z . , h\ A. Beijerinck, Bleek-

rode, C. J'. de Bruyn Kops, Cohen Stuart , J". \V. i L ( 'onrad, 

van Diesen, G. A . de Geus, Lobatto, Michaölis, van de Po l l , 

N . llose, P. Schölten en J . van der Toorn; de buitengewone 

leden: Th. Bleckmaini, Evers, G. C. van l loo i f , lloelants en 

Wolterbeek. 

2. Bij afwezigheid van den president en den vice-president, 

neemt het raadslid Storm Buvsini^ de leidiiu^' der werkzaandieden i. 3 O 
op zich, die bij deze gelegenheid aan de Icvlen keiuiis geeft van 

de onderscheiding, welke is te beurt gevallen aan deu ])residont 

P. W. Conrad, daar hij gei'oepen is n .̂et eenige ingenieurs van 

onderscheidene landen eeno commissie uit te maken, tot oinlerzoek 

der ontwerpen, betrekkelijk de doorgraving van de landengte 

vaii Suez. 

O. De notulen der vorige vergadering van den IP^''" Septen:iber 11. 

worden gelezen cu vastgesteld. 

4. De waarnemende ])resid(mt geeft de leden keiniis: 

(C. dat het lid Overduvn de in de ver^'athn'iuir van den Ip^''" 

Sepiend)er 11. gedane bem^eniing tot lid van den raad van bestuur 

heeft aangenomen ; 

dül door hei lid vau Diesen uan den ratul welwillend ten 
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gobniike voor hot instituut is afgestaan het door hem aaugevaïiget? 

werk vau een alphahetiscli register op do UittrckseU itii vrectride 
Ujdschri/Ceii, eu dat de raad zicli bozig houdt met dat te doen 

bijwerken, om lict bij ccnc geschiklc gedegenheid uit tc geven; 

' c. dat de raad gaarne zou wcuschcii gevolg te geven aau het voorstel 

van het lid van Oicseu , iu de vorige vergadering gedaan , om te trach-

ten ccuigc mededeelingen tc verkrijgen omtrent dc belangrijke werken, 

welke iu dc rivier (Ie Maas , tc L u i k , worden uitgevoerd, niaar 

dat het zeer waarschijnlijk is , dat deze hoogst belangrijke werken, 

dic dc voltooijing nabij z i jn , bcschrcvcu zullen worden iu dc 

Anna/es des Iravaux publics en .Bel(/i.qneeu het dus gepaster 

voorkomt dit af tc wachten. Mogt zoodanige beschrijving uict iu 

het licht verschijnen, dan zal dc raad zich beijveren de beschrijving 

cn de teekeningen van die werken to bekomen van dc ingenieurs, 

die met het ontwerp cn dc uitvoering ziju belast. Vooralsnog 

komt het den raad luccr gepast voor, geen staj^pcu tc doen bij do 

bclgischc ingenieurs, maar de waarnemende president verklaart zich 

bereid, hetzij iu deze, hetzij in eeue volgende vergadering, reeds 

nu het hool'dzakelijkc mede tc declcu, aangaande het doel cu de 

inr igt ing dier werkcu, zoo als die hem uit het avaul-projet vau 

den hoofd-iugeuieur Kummer en uit herhaalde bezoeken bekend 

zijn. 

<> / 

5. Dc navermcldc geschenken zijn ontvangen, als: 

a. y ^ n Z. M . d(Mi Kon ing : 

1. Statistiek van kan del en scheepvaart van het honingrijk der 

Nederlanden over 1854. 

b. Vau den minister vau binnculandschc zaken: 

1. Ver zaw el ing stahel len der waterhoogten langs den Boven-

lUjn, de ITaal, ^lenoede, Keder-Jvijn, Lek ^ Nievice-Maas^ 

(Jelderschen-LTssel en Bovjen-Maas^ waargenomen in de maanden 

Januari), Febrnarij, JMaart, April en Mei 1855. 

Met G'̂ ,̂ CU nummer vau dcu Jaargang vau het 

Zeitschrifl des derdsch-osterreichischen Telegrafen- Vereins. 

3. F er cement de Vislhnie de Snez eirposé ct doen men Is ojjiciels 

par i\Ir. Ecrdiuaud dc Lcsscps, cu dc afbeelding vau de landengte 

vau Sucz. 

c. Van dcu ^tiiiistcr vau Oorlog: 

Lijst van boekwerken, brochures^ enz. , welke iu dc laatste zes 

maaiidcu vau 1855 iu de bibliotheek vau !ict departement van 

oorlog ziju opgenomen. 

d. Van het provinciaal Utrcchtsch genootschap vau kunsten 

en wctcuscha])pcu: 

1. Aanteekeningen van het verhandel de in de sectie-vergader in-

(jen, gedurende het jaar 1854/55, 

2. Verst ag van het verhandelde i7i de PAgetneene vergader in fj 
van het jaar 1855. 

e. Van de vereeniging voor volksvli jt: 

De Volksvlijt JM". 9 cn 10. 

ƒ . A^au het Amsterdamsch de|)artement der maatschappij tot 
bevordering van nijverheid: 

Het stuk van het deel der tweede reeks van het Tijd-
schrift tot bevordering va7i nijverheid. 

g. Vau dc maatschappij tot bevordering der bouwkunst: 

Boimkundige bijdragen, dcel, stuk. 

h. Van liet l i d ' E . W-, Coiirad: 

1. Fercem.ent de Visthme de Suez exposé et documents offieieh 

,par Mr. Ferdinand dc Lcsseps, met de afbccldiim- der lau'deiudo 

S-*- O O 
uez. 

Vau het lid W . C. A. Star ing: 

Memorie van den directeur der Overijsseïsche kanalisatie-maat' 

-schappij T. J Stieltjes, betrekkelijk de voordeelen, tvelke door het 

graven van het kanaal van Overijssel vermoedelijk verkregen zul-

len worden, 

/. A^an het lid J . van der Toorn: 

Description of Ifovjs patent-salinonieter for •^team-boilers using 
salt water. 

L Yan het lid do Geus: 

Kaart van de gemeente lïaarlemmermeer met den staat der primi-

tieve koopers en de oppervlakte van elk perceel: schaal —i-.- door 
jry K 1 t~\ ^ 5 O O O O 
«jT. A. dc Geus. 

6. De waaruemcude president vestigt dc aandacht der leden op liet 

verslag van het lid Stieltjes, ouder dcgcschcnkcu vermeld, en vermeent 

dat het opmerking verdient, vermits daarin ccuc berekening is ge-

maakt vau dc vermoedelijke o])brcngst alsmede vau dc kostten vau 

aanleg cu vau dc waarschijidijkc kosten vau omlcrhoud der over-

ijssclsclic kanalen, waaruit b l i jkt , dat dic kosten vau aanleg per 

strekkende cl kanaal gerekend kunnen worden op / ' 15.4G cu be-

trekkelijk miudcr ziju dan dic voor dc Dcdcmsvaart. Dc kosten 

vau aanlog dezer vaart zijn wel uict bekend, maar zeker is het 

dat zij veel meer bedrngeu dan dc som van f 450 000-, door dc 

provincie Overijssel bij dcu openbaren verkooj) daarvoor bes!eed. 

Neemt men deze koopsom tot basis cu voegt men daarbij dc 

kosten der later nitgevocrdc werken, dau bedragen dc kosten per 

strekkende cl f 14. I)aarhij ziju dc kanalen van dc ovcrijssclschc 

kanaal-maatschappij geschikt voor vaartuigen van grooter'afmetin-

gen dau die dc Dcdcmsvaart kuuucu bevaren. "DC vcrgclijkinu" 

van dc ovcrijssclschc kanalen met dc Zuid-\Vi1lolnsvaart^, tcu 
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aanzien der kosten van aanleg, geeft mede eene gunstige uitkomst 

voor eerstgenoemde. De Zuid-Willemsvaart heeft sluizen van 7 ei 

wijdte; terwijl die op de overijsselsehe kanalen slechts (> el wnjdte 

hebben, maar dc kosten van aanleg der Zuid-AVillemsvaart be-

dragen per strekkende el f 36.30. 

7. l i e t raadslid Steuerwald deelt aan de leden mede ecu door 

het lid van der K u n , ten behoeve van het Ins t i tuut , gezonden 

berigt on'itrent eene te Andergchem bij Drussel bestaande fabriek 

van vmmuii de fcr^ w^elkc verwstof te verkiezen zou zijn boven het 

niinmni de plond) (menie), waarvan men tot het bestrijken van 

eene zelfde oppervlakte, grootere hoeveelheid behoeft eu welke 

daarenboven duurder is dan het minmm de fei\ 

Hi j inerkt voorts op: dat waarsch ij id ijk het winiiivi de f er 

veel overeenkomst heeft met het zoogeiiaamde roncje de Paris of 

düode kop,, welke als verwstof bijzonder goed voldoet en z ich , 

beter dan eenige andere, met het ijzer verbindt. 

Aangezien door de heeren Paul van Ylissingen en Dudok van 

Heel te Amsterdam proeven woorden genomen met het onininm de 

fer, hoewel niet u i t de hiervoor vermelde fabriek afkomst ig , zal 

men welligt daaromtrent later den uitslag kuniien mededeelen. 

iS. l iet raadslid Overduyn deelt aan de leden eoiige bijzonder-

heden uiedc omtrent het nut en de voorgegeven doelmatigheid 

vau den salinometer vau l i ow , welke door het Franklins instituut 

is bekroond geworden, en dient om het zoutgehalte van het 

water in de zee-stoombootketels te meten, ten einde het oogenblik 

van afblazen te keimen, en waarvan de beschrijvijig onder de 

geschenken is opgenomen. 

Naar zijne meening, waarmede het lid Cohen Stuart instemt, 

dient men de voorkeur te geven aan den salinometer van Cave 

te Parijs, boven dien van I l ow , daar hij voor het gebruik vol-

doende en veel eenvoudiger is. 

\ ân den minister van binnenlandsche zaken is ontvangen 

een verslag van den hoofdingenieur van den waterstaat in Noord-

holland van de gemiddelde diepte in de haven van het Nieuwe-

Dic]) in 1854 en 1 855 (r)ijlage X l l ) , waaruit blijkt dat zij sedert 

het jaar 1853 gemiddeld 19 duim is verdiept, zoowel over de 

geheele breedte als over de legjdaats der groote schepen, welk 

stuk zal worden gedrukt in de Verhandelincjen als een vervolg 

op hetgeen betrekkelijk dat onderwerp vroeger is medegedeeld (1), 

10. Van denzeifdcn minister is nog ontvangen eene Nota van 

den aspirant-ingenieur van den Berg (Bijlage X111) , houdende een 

algemeen overzigt van de bij het ministerie van binueulandsclie 

zaken ontvangen schrifturen betrekkelijk het afnemen der duinen 

en liet verlagen van het strand van de Noordzee. 

De waarnemende president, de aandacht der leden vestigende 

op het groot belang van dat onderwerp, geeft voorts kennis, dat 

reeds door den raad van bestuur is besloten zoodra mogelijk die 

Nota overeenkomstig het verlangen van den minister te doen 

drukken in de Ver/iavdelinfje7i. 

11. De waarnemende president draagt voor een van het lid Stroot-

man ontvangen afschrift vau een rapport van den franschen ingenieur 

Pascal, betretlende den drijvenden zcebreker, welke op de reede 

van la Ciotat bij Marseille heeft bestaan (zie Bijlage X I V en pl. 1!) 

en merkt daarbij op , dat de drijvende zeebreker van la (Jiotat zijn 

oorsjn'ong is verschuldigd aan een drijvenden toestel, die bij den 

aanleg der havenwerken vau Reval tot tijdelijke bescherming dier 

w^erken was aangelegd. 

l ie t raadslid Overduyn vraagt daarop het woord en zegt, dat de 

mededeeling van dat rapport ecu nieuw bewijs levert dat drijvende 

zeebrekers onvoldoende z i jn , waaromtrent, na al het vroeger daar 

over reeds gesprokene, wel geen twijfel meer zal bestaan. 

I l i j merkt o p , dat ook volgens dc theorie zulke drijvende 

l igchamen, als die waarop thans wordt gedoeld, niet bestemd 

schijnen om het geweld der golven tc keeren; en dat , wanneer 

meu aanneemt, hetgeen door Weber volgens genomen proeven wordt 

opgegeven : dat de beweging der waterdcelcn tot eene golf behoorende 

tot cene diepte van 350 maal de hoogte van de golf w^ordt voort-

geplant, een drijvende zcebreker, om doel te treffen, zoo diep in het 

water zou moeten l iggen, dat de heen-en werrgaande beweging der 

\vaterdeclen over dc geheele diepte van 350 maal dc hoogte van 

de golf, of ten minste het grootste deel daarvan, \vierd gestremd. 

I l i j vermeent voorts nog, dat dc ingenieur Pascal cene verkeerde 

voorstelling; geeft van de werkinf»' der irolven teu'en den zcebreker. 

Men kan niet wel met hem aannemen, dat dc kettingen, waar-

uiede de drijvende ligchamen verankerd z i jn , eerst gespannen 

(I) Zie Vcrh(n}(h'li)ujn, ISJI—I8J:> ))la(lz. 13 
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w.ovddi, en dat de gülvei\ dun op de di'ijvers hun vermogen zondeii' 

uitoelenen als tegen, vaste ligchamen. 

Dc drijvende ligchamen deelen de op- en neergaande beweging 

der golven, en terwijl de kettingen bij den laagsten stand der 

drijvers niet gespannen, zijn,, hebben zij kort daarop dc hevigste 

rukken tc verduren, wanneer dc drijver op den top van de golT 

komt; tegen, die rukken zijn de kettingen niet bcstaiuL 

Door het lid J . G. W. Fijnje zijn aangeboden cic beschrijf 

ying en teekeningen van dc brug over dc rivier de Mark in den-

spoorweg van Antw.erj^cn naar Kottcrdam, inet eei\e nota over het 

gebruik van. elektrisch licht bij het stellen van die brug, door 

het lid tJ. J . van Kerkwijk (Bijlage X V ) . 

De waarnemende president deelt aan dcledcn eenige bijzonderheden 

mede uit dc beschrijving van die brug, waaruit blijkt dat zij veel 

overeenkomst heeft met dc ijzeren draaibruggen in den llijnspoor-

weg en met die over het 8paarnc in den llollandschcn spoorweg. 

l ie t raadslid Gvcrduyn leest voor het verslag van het lid 

J . J . van Kerkwijk, betrekkelijk liet gebruik van elektrisch licht 

bij iict stellen van die brug, cn geeft aan de leden ecnc beschrijving 

van dc daarbij gebezigde elektrische lamp van Jaspar, welke door. 

den gouverneur der koninklijke akademie voor dc zee- en landr 

magt ten gebruike was afgestaan. (1) 

13. X a cenc korte schorsing der werkzaamheden, gedurende 

welke aan de leden de gelegenheid werd gegeven te bezigtigen 

liet model eener sluis door het lid de Bruijn te Soerabaia aan het 

Instituut ten geschenke gezonden, wordt door het lid Overduyn 

aan dc leden ccn rn ander incdcgedccld omircid, ecnc nieuwe door 

hem uitgevoiulen of. verbeterde elektrische lamp, welke het groote 

voordcer geeft, dat zij. veel minder bij aankoop kost dan die vau 

Jasi)ar of eenige aiulere tot nog toe voorgesteld of gebruikt. 

Spreker stelt zich voor, de lamp in ccnc volgende vergadering 

te doen brai\den, opdat dc leden van het Inst i tuut zelf zouden 

kunnen oordcelen. 

De leden, volgen met veel belangstelling de bijzonderheden 

omtrent dc elektrische lam|)en in het algemeen, welke door het 

lid Overduyn ter sprake worden gebragt, waarna dc waarnemende 

president dat lid voor zyne belangrijke mededeelingen dank zegt. 

4! 

14. Dc waarnemende president geeft de leden kennis^, dat ten 

gevolge van het bepaalde in de vergadering van den 11 ̂ ''•'" September 

11. ran dc leden I c r rand , van der Kun cn llijstcrborgh is verzocht, 

zich wel te willen belasten n:ict het maken van een ontwerp van 

eene haven op dc noordwestkust van Nederland , doch dat die leden 

hebbei\ verklaard, zich, uithoofde van vele ambtsbezigheden, van die 

gewigtige cn moeitcvollc taak te moeten verschoonen; en 

dat de raad van bestuur besloten heeft aan deze zaak vooreerst geen 

verder gevolg tc geven, cn af tc wachten wat het gemeentebestuur 

van Amsterdam ,^) i j hetwelk dc zaak van het kanaal door Noordhol-

laiul nog aanhangig is, zal beslissen, cn of dc regering dc ge-

vraagde conccssic aan dc licercn van Lcnncp c. 6'., tot het maken 

van eene doorgraving door Holland op het smalst al dan niet 

zal verleen en. 

15. Betrekkelijk dc op het berigt voor deze vergadering ver-

melde onderwerpen, welke ter behandeling zijn voorgesteld , wordt 

door den waarnemenden president aan dc leden gelegenheid ge-

geven tot het doen van mededeelingen. 

a. üöcr de regelen., 'welke men hij het prufderen heeft in acht 

te nemen. 

Het lid llose vraagt daarop het woord, en draagt ecnc verhan-

deling voor als inleiding van e c n c meer uitvoerige behandeling yan 

dat onderwerp, hetwelk hij hoopt in ecnc volgende vergadering 

nader te ontwikkelen (1). 

Daar geene leden hieromtrent nog nader het woord wenschen te 

voeren, bedankt de waarnemende president den heer llose voor zijne 

inedcdeeling. 

h. Over de bouwstijlen, ioelhe7nen onder de romantische rangschikte 

en de redenen tvelke tot die rangschikking aanleid'mg geven. 

l ie t lid llose geeft te kennen, genegen te zijn ook ondrent dit 

onderwerp zijne denkbeelden tc ontwikkelen, als door den raad 

mogt worden besloten dat onderwerp ter behandeling in cenc 

voJg'cnde vergadering j^ogmaals voor tc stellen. 

De waarncn^ciulc president zegt, dat het ook dc bedoeling is van 

den raad van bestuur, onderwerpen , welke of bij gebrek aan mededee-

lingen van de leden daarover, óf bij gebrek aan tijd in dc vergadering 

iiiet kunnen worden besproken, ter behandeling in volgende ver-

gaderingen nogmaals voor te stellen , tot zoolang cr eenig antwoord 

up mogt inkomen of het er voor gehouden moest worden, dat het 

omlerwerp gecnc belangstelling bij de leden vond; het hier be-

doelde onderwerp zal dus voor dc eerstvolgende vergadering nog-

maals worden opgegeven. 

( I ) Deze stukken zullen wordeu jicdrnkt in dc VcrhamkUniintt 

(1) l>ezc verlnuiderin^i liHcr, m\i\ Uet vcrvoljj; daaroj), worden inoUo-
vre-leeld. 



10, ])e waarncmciKlc president doet mededeeling van eene eomm s-

sie, welke op verzoek van den onderkoning van Egypte aan een'gc 

nederlandsche ingenieurs is opgedragen. Genoemdc'vorst had zijnen 

weusch te kennen gegeven, dat dc door den ingenieur jMoigcl 

voorgestelde deuren, tot sluit ing der stuwen {pont tjarrages) op 

deu N i j l , cn waarvan de levering aan de ncderlandschc übri-

kanten van Vlissingen cn Dudok van JIccl zou worden opgcdra^-en , 

vooraf' zouden worden beoordeeld door eenige nederlandsche in-

genieurs. 

Door dc ncderlandschc regering is dat oiulerzoek opgedragen 
aan den inspecteur van der Kun en dc hoofdingenieurs Greve en 
Storm .lUiysing. 

I n bijlage XVT is het hoofdzakelijke van liet rapport dier com-
missie medegedeeld. 

Het lid vStaring merkt op , dat zich deuroi van dezelfde zamen-

stelling in dc stuw op dc Scinc beiicden de Pont-Neuf bevinden, 

en dat daarvan een model op de tentoonstelling te Parijs was 

geplaatst. Volgens het opschrift van dat model, zijn de hoofd-

ingeiiieurs Michal cn Lagalisserie cn dc iïigcnieur Charles Poircc 

bij dit werk betrokken geweest. J)c deuren worden daar eenvoudig 

door middel van kettingen en ccn windwerk opgetrokken, l ie t 

gemis van ccn aanslag schijr\t men ook daar ondervoriden tc 

hebben: althans dc spreker is genegen het cr voor tc houden, dat 

eene soort van lossen slagdorpel, die bij dc geopende stuw^ omhoog-

kan getrokkci\ worden, eerst later geplaatst is , cn niet tot het 

oorspronkelijk ontwerp heeft behoord. 

17. De waarnemende president zegt tc vertrouwen, dat het dc leden 

aangenaam zal zijn tc vernemen , dat zich onlangs weder dc gelegen-

heid heeft opgedaan, te mogen ontwaren, dat\andere instellingen 

zoowel binnen- als buitenlandsche, er prijs op stellen iu betrek-

king tc komen met Jiet Ins t i tuut , ten gevolge waarvan dan ook 

aan dc Natuurkniul igc vcreeniging in Neerlandsch-Indic//en dc 

Ncderlandsch-indischc maatsc]iap])ij van ]iijvcrheid A» dc werken, 

welke door het instituut zullen worden uitgegeven , zijn aangebo-

den, terwijl aan liet bestuur van dc /^École des ponts'ct chaussees 

de Praucc//, np zijn verzoek, zijn gezmiden ccnigc in dc boekerij 

van die school onlbrckeiule allcvcringoi van do Verhandelmgon 

van het Instituut. 

18. Door dc maatschappij tot bevordering der bouwkunst zijn 

voor het jaar 1855 uitgeschreven ccnigc prijsvragen (bijlage X V l i) 

welke, zooals door den waarnemenden president wordt opgemerkt, 

ccn vernieuwd bewijs geven van de nuttige strekking van die maat-

schappij en van dc lolïelijkc pogingen, welke voortdurend door haar 

worden in het werk gesteld in het belang van allen die zich op dc 

bouwkunst toeleggen. Ten duidelijkste blijkt dit uit het verschil 

in den aard en dc belangrijkheid der drie prijsvragen. Kan dc be-

aiitwoording der eerste gerekend woi'dcn behooren te vallen onder 

het bereik alleen van geoefende architcktcn , de tweede, maar vooral 

de derde geeft ook aan minder gcoefcnden gelegenheid, hunne 

krachtcn te beproeven. 

19. Dc w^aarnemendc president deelt aan de leden mede, dat liet 

raadslid Janscii, wegens verandering van woonplaats, heeft verzocht 

als lid va]i den raad van bestuur tc worden ontslagen, cn dat 

alzoo de leden zullen worden uitgenoodigd, in dc volgende verga-

dering over te gaan tot het benoemen van een nicuw^ raadslid. 

20 Daarna wordt overgegaan tot dc ballottage der nieuwe leden' 

in de vergadering van den 11''^" September 11. voorgesteld, l^c 

leden I I . E. G . N . Camp en i\[ichaëlis worden uitgenoodigd, zich 

met het o])ncmcn der stemmci^ tc belasten. De uitslag der stem-

ming is , dat met algemeene stemmen zijn aangenomen, als buiten-

gewone leden: P. van Hoogstraten, hoofdopzigter bij den Rijn-

spoorweg tc Rotterdam; A. M. K . W . van Ittersiun, student aan 

dc koninkli jke akademie te Delft; II. pJ. P. van j\[eurs, civiel 

ingenieur tc Delft ; J . C. Schümm, opzigter bij den waterstaat 

te liossum. 

21. Om in dc volgende vergadering van den Ecbruarij 1850 

te w^ordcji geballottcerd , stelt de raad voor, a1s gewoon lid : E. A , 

Kortz, gepensioneerd majoor der genie tc 's Gravenhage; als buiten-

gewone leden: M. d. I^Tulder eu J . F. 11. Poonackcr, kadcts der 

genie aan dc koninklijke akademie voor de zee- cn landmagt tc 

r>reda; G. Moidauban van Swijndrocht , hoofdopzigter bij den 

Rijnspoorweg tc Gouda. 
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Daar inel« nioer aan ilu orde is , en nieniand iets heeft voor le 

vjtellen, sluit de waarnemende president de vergadering, na de aan-

wezige leden voor het bijwonen daarvan te hebben bedankt. 

Voorgelezen en goedgekeurd iu de vergadering vau den 

V'obruarij 185G. 

]). J . STOKM lUlYSlNG, 

AViUirneiueiul rresidcnt. 

J . W . VAIS SYPKSTEYIN . 

Soorei avi.-

BIJLAGE X\ 

1\Iinistcru^> van 

Biuuenlaudscho Ziaken 

N ^ 206. 

Afdeeling A 

Waterstaat. 

'sGravenhage, deu Öeptendjer A855\ 

Ten vervolge op mijn schrijven vau dcu Augustus 1854 

130, heb ik dc eer dcu raad tc doen toekomen afschrift van 

ccn verslag vau dcu hoofdingenieur vau dcu waterstaat in Noord-

holland, van de gemiddelde diepte in de haven het Nicuwe-Dicp 

in 1854 cn 1855, afgeleid uit do daarbij vermelde peilingen. 

Daaruit b l i jkt , dat sedert het vcrloojicu jaar dic haven gemid-

deld 19 duim is verdiept, zoo wel ovcr de geheele breedte alsr 

over dc legplaats der grootc sclicpen (50 cl uit het ])laukier). 

l i e t ware rnij aangenaam, indien ook aau dit verslag doo)-

opneming in dc werken van lict Inst i tuut openbaarheid wcrdt 

gegeven. 

Dc jMinister van Biuueulaudschc Zakeu .. 

Namens den Minister, 

V)c Secretaris-Generaal-. 

J. SC'IUIÖDEH 

•iCt IvouiukUjk liKsO-

tuut •̂̂ ul Ingenieur: 

tc Doll't. 

H D I . A G K X I L. 

Alinistci'ie vau 

Binncnlandsche Zaken. 

N-. 217. 

Afdeeling A 

Waterstaat. 

sGravenhage, dcu September 1851/. 

Nadat, dc aandaclit van het Dciiartcmcut oj) lict afnemen der 

iuinen het verlagen vau het strand aau dc Noordzee, langs 



dc kust vau Noordliollaud waargenomen, was gevestigil, is aan 

den hoofdingenieur van den waterstaat in Zuid- en Noordholland , 

Zeeland • Friesland en Groningen een onderzoek der zaak opge-

dragen, met opsporing cn aanwijzing der middelen om het kwaad 

te keeren. 

N a kennisneming van dc uitgebreide verslagen dier hoofdinge-

nieurs, en vau cene tot de zaak betrekkelijke memorie vaii den 

heer Cordes, is mij het onderwierp zoo belangrijk toegeschenen, 

dat liet 171 hooge mate de aandacht der Kegeriug verdient. 

Alvorens ecue bijzondere commissie, tot het instellen waarvan 

door gedeputeerde staten van Noordliolland werd geadviseerd, 

met nut w^erkzaam kunne z i jn , behooren er m. i. goede kaarten, 

waarnemingen en peilingen te bestaan, waarop een gegrond oordeel 

over deze gewigtige aangelegenheid kon woorden gevestigd. 

Door de llegering v/orden pogingen gedaaïi om in die leemte 

te voorzien. 

ïntusschen schijnt het van belang, dat de algemeene aandacht 

meer bijzonder op dit onderwerp worde gevestigd, en uit dien 

hoofde heb ik de eer hiernevens aan den raad te doeii toekomen 

eene door den aspirant-ingenieur vau den Berg vervaardigde nota, 

houdende een algemeen overzigt van de over deze zaak bij het 

Depariement ontvangen schrifturen. 

Het zal mij aangenaam zijn die nota, na gemaakt gebruik, terug 

te mogen ontvangen. 

Indien zij teu koste van het Koninkl i jk Inst i tuut van Inge-

nieurs wordt gedrukt, dan zou ik er prijs op stellen, behalve de 

25 exemplaren, die ik steeds, bij toezending van belangrijke stuk-

ken , de eer had te ontvangen, nog een vijftigtal exemplaren voor 

rekein'ng van het Departement tc kutincn erlangen. 

Gaarne zou ik spoedig vernemen , of de raad voornemens is het 

stuk te doen drukken. 

De Minister van l^inneulaudsche Zaken, 

V A X I v E E N K X . 

Aan 

den Kand van Host nur van 

Iict Koninklijk Institnutvan 

ln£rcnieurs tc l>elft. 

ƒ 
-I i 

J n J l . A G K X I V . 

Xieuwediep, den September 1<555. 

Ik heb dc eer, den raad van bestuur liiernevens aan te bieden 

een uittreksel van ecu door mij ontvangen brief van den heer 

E. ( Jouin, ingenieur bij het keizerlijk cor])s der bruggen en wegen 

te Marseille, vergezeld van ecue copie van het rapport van zijnen 

ambtgenoot Pascal, rakende het drijvende breekwater, dat op de 

reede van la Ciotat (beoosten Maiseille) bestaan heelt. 

i k neem dc vrijheitl doi raad in overweging te geven, om deze 

stukken, opdat zij voor alle leden verstaanbaar zouden z i jn , in 

het nederduitsch te doen bewerken, iels waartoe mij ten eenen-

male den tijd ontbreekt. 

l iet lid van het Kon. Inst. v.Ingenieurs, 

d . STRÜÜT.WAN. 

Aan 

den Kaad vau Hestuur vau 

liet Konmkl i jk Instituut van 

Ingenieurs. 

UtTTREKSEL UIT DEN U lUEP VAX DEN 11E ER E. OO ü IN , I X O E N I E U K 

B I J HET K E I Z E R L I J K CORPS DER lU lUGGEX EN AVEGEN 

TE M A H S E I L L E . 

(Plaat n . ) 

En 1845 un capitaine de vaisseau dc la marine française, lit 

un rapport au gouvernement sur uu système de brise-lame ilottant 

q u i l venait de voir h Pr ighton , probablement ])ar uu beau temps; 

il y ajouta des renscignemens fournis sans aucun doute, par les 

intéressés à la propagation du système, et le gouvernement or-

donna d'en faire Tapiilication au port de la Ciotat. 

L'execution de ce travail fut adjugée à un anglais le Sr. Lake-

mann; le système ù employer se composait de llotteurs ou carcasses 

en charpente n claire voie (Pl. P i , 11g. 1 et 2), chaque tlotteur ayant la 



^'orme CTLUI prisme aux aretes horizontales, dont la section vert ical 

Tepr&cntait deux triangles iso-ccles mais iiutgaux entre eux, ac-

coles par leur base commune de 6'". de largeur; le triangle supc-

l'ieur ayant 2"'.20 dc hauteur, ct Texccs dc hauteur du triangle 

inférieur étant destine i\ faire équilibre par son déplacement au 

poids des chaînes et du système d'amarres, la ilottaison était n la 

hase commune. Ce prisme ctait termine à chaque bout par une 

pyramide quadrangulaire, ayant son sommet sur une pièce centrale 

E F fig. 1. Le brise-lame complet présentait deux lignes de 5 ilot-

teurs chacune, avec pleins corres])ondant aux vides (ig. 3. Chaque 

llottcur dtait relie à u)ie chaine de fond par ses extrcmitcs 7s', 

et en outre ù une ancre du large par une chaîne qui sc bifurquait 

pour embrasser la partie inférieure de la carcasse et allait s'aniarrcr 

ù la cha.ue principale cn H ilg. L 

Chaque llottcur comportait un cube dc bois dc 110 metres, le 

système d'amarrage ct de ferrures dc chaque llottcur pesait environ 

15 000 kilogr. 

Le brise-îame commence cn 1845, termine en 1848, commençai'! 

Aire, disloque par la mer en 1850 , on sc hata d'en adjuger les debris. 

Chaque scctioTi était cvalucc 27 250 fr. d'après le marche, mais 

0 d'entre elles seulement furent payees, le prix de la dixième fut 

conscrvc par l'Etat comme retenue de garantie, acquise à. Tadmi-

uistratio]\ par l'insuccès de rcxpcriencc. 

Le prix total dc rexpcricncc a ctc 245 250 fr. dont il faut 

retrancher 100 000 fr. dc fers, restes entre les mains dc Tadmi-

nistration, et 1 500 fr. provcmint de l'adjudicatiou des debris > 

coût dc rexpcricncc 140 000 fr. ou î'i peu près. 

11 ne reste plus rien aujourd'liui du brise-lame dc la Giotat , 

pas plus que de celui dc Brighton, et le port de la Ciotat est 

défendu par une jctcc en enrochcn^ents. 

Ces details, bien qu'incomplets, vous paraîtront probablement 

sulVisans; j'ajoute d'ailleurs une copie d'un rapport dc ringcnieur 

charge du 'port dc la Ciotat, rapport date dc LS4t). 11 ne reste 

d'ailleurs plus aucun dessin dc ces ouvrages, rentreprcucur parais-

sait très peu sur de son fait , ct modifiait ^constamment cn execution 

ce qu'il avait projeté. 

(3opic. 

Port de la Ciotat. 

Brisc-lamc llottant, 

Rapport (le Vivijénïenr ordinaire attaché luo 

serince spécial maritlnie des Bouches dn 

llhdne, sur le brise lame Jlottantplacé 

à fefitrée du port de la (-iotat. 

Par decision du 20 Mai 1843, monsieur Ic ministrc dcs travaux 

publics avait ordoiuui qu'iui essai du brisc lame llottant serait fait 

an ])ort dc la Ciotat. liC nombre de scetions composant cc brisc 

S il 

lame, lixc priniitivcment à six, fut porte par une décision ultc^ 

ricurc du 23 Septembre i\ dix. IJCS six premières sections furent 

placccs le 15 Janvier 1846 , et les quatre autres i'i la lin Novembre 

de la mcme annce. 

Depuis l'cpoquc de leur mise en place jusqu'à aujourd'hui, c'est 

à dire pendant plus dc trois ans, des observations ont pu ctre 

faites avec beaucoup de soin. Toutes ces observations ont conduit 

ù. la mcme cousc([ueucc, c'est que le brisc lame ([ui détruit assez 

bien le clapotis ([ui règne à la surface de la mer, est sans eflicacitc 

sensible contre la houle, ])endant les temiJctcs. H est en eifet très 

ditlicilc dc juger à l'œil si la hauteur des vagues est plus faible 

î\ l'abri du brise lame qu'à Tcxtcricur. Ajoutons que nous avons 

en cc moment entre les mains une ])ctition des marins de la lo-

calité, réclamant avec instance rcnlèvement du brise lame qu i , 

selon eux, gène la navigation, sans produire aucune amelioration 

dans le port de la Ciotat. 

fja conclusion forcée, c'est que le brise lame, tel <111 il a ctc 

exécuté à la Ciotat., ne vaut absolument rien, comme système à 

employer h la mer pour produire un abri quclcon([ue. 

Nous avons dû nous demander, si, par suite de modifications 

à apporter h ce système dc construction , il était possible d'espcrer 

arriver à quelque bon résultat. 

Pour rcj)ondrc 11 cette question, citons quelques faits pratiques. 

Quoique toutes les précautions eussent ctc prises à la Ciotat , 

pour tendre le plus possible les amarrages du brise lame, un mou 

assez sensible existait. Cependant maigre cc mou, dans une des 

dernières tempctes qui ont regn(5, les ancres extremes ont ccdc, 

et \N\G fois le calme revenu, il a ctc reconnu (jue le mou avait 

considcrablcment augmente. 

Lors([u'un navire est amarre sur une bouce, il est exactement 

dans le mcme cas ([u'une section dc brisc lame, or dans bien des 

circonstances, suivant les dimensions du navire, la rtjsistance dc 

la bouce, ct la force dc la tempête, les corps morts cèdent ct la 

bouce est entraincc. 

Un navire près d'une cote sans abri, prévoyant une tempctc ne 

songe fpi'i'i ap))areiller pour gagner le large; il ne sc ilc pas à ses 

ancres pour résister à l'action des vagues et sa perte est certaine 

si la direction des vents s'oppose ù son appareillage. 

Ces faits prouvent ([u'on se trompe complètement quand ou croit 

((u'un système tlottant soumis ù l'action des vagues ne fait (jn'obcir 

à un simple mouvement ascendant ct descendant, sans qu'il cn 

résulte une pression considérable soit sur les chaines, soit sur les 

ancres. Pendant les tempêtes le système llottant iinit toujours par 

prendre une position telle que les chaines sont tendues. Dai^s cette 

position l'actioTi dc la mer sur le corps llottant doit sensiblement 

être la nicme que sur un corps fixe. 
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Co i)reinici' ])oiut otabli, rcinan^uotis ([iio pour ([ue oo systoiue 

:5oit clVicaco, il faut ([Uc les seclious soieut oouslvuites de uiauiove 

que les vides ct les pleius soient dans un certain rapport. Moins 

il y aura dc vide, plus relllcacitc sera grande, n^ais cn nuunc temps 

Taction dc la mer sur les sections augmentera, les chaînes prendront 

une tension plus considerable, ct les ancres auront à résister à un 

cllbrt beaucou]) plus grand. I l est doiic important dc donner le plus 

de vide possible, dc maniiire toutes fois h avoir une cilicacitc 

rcellc. 

L'cxpcricuce seule peut prononcer sous cc rapport. Consultons 

celle faite au port dc la Ciotat. Dans une uu '̂nuc section, le rapport 

des vides aux i)lcius est dc Irais. Pour trois sections il rcguc dans 

le fond une chaîne longitudinale d'amarrage dc 215 mètres dc 

longueur pesant 17 630 ki logr. , ct portant i'i chacune dc ses cx-

trcmit(îs deux ancres dc 2 600 kilogrammes, chaque section a cn 

outre au largo, une ancre dc 1 600 kilogrammes. 

L'cllicacitc dc ce systCunc est nulle. Pour obtenir, nous ne 

dirons pas un calme jiarfait, mais uii calme sensible, il devrait 

y avoir au moins autant de vide que dc plein, cc qui donnerait 

?m pour le rapport ci-dessus. Si ])our un brise iamc dans lequel 

le rapport des vides aux pleins était dc trois, ([uatrc ancres dc 

2 600 kilogr. chaciuic, situccs ù rcxti'cmitc d'une chaîne pesant 

18 000 kilogr. iTont jiu résister ù ractioii cxcrccc par la mer sur 

trois sections, quel immense systcme d'amarrage faudrait i l donc 

adopter pour résister ù une action trois fois i)lus forte, le rapport 

des vides aux pleius dcvxMiaut trois fois ])lus faible. Sans contredit 

dans la plu])art des circonstauccs, un mole cu pierre serait moins 

dispendieux. 

Ce u'cst pas tou t , Tamarragc une fois dispose pour résister à 

uuc action aussi puissante que celle dc la mer, quel serait le 

svstciuc de charpcute ou dc ferrure qui ue serait promptcmcut 

dislocjuc au bout dc (|ucl(|ucs tcmpctcs. 

L'entretien cu deviendrait pratiqucmmeut impossible. 

Nous u'hositous donc pas ù dire (juc l'essai ([ui vient d'etre 

tente ù la Ciotat prouve ([UC le systcme du brise lame l lottaut, 

tel ([u'il avait projeté est sans ctiicacitc aucune pour produire 

vui certain abri ù la mer. 

(3ct essai prouve cgalcmcut cpic les inodidcatious ([u'il faudrait 

-ajiportcr au système cm])loyc ù la Ciotat j)our cu obtenir uuc 

cilicacitc sensible, sont d'une nature telle ([u'il u'cst pas raisou-

uablcmcut })0ssiblc dc songer ù les jirojioscr. 

Nous croyons cu coiiscqueucc que cc système doit ctrc coiisi-

dcrd comme in;q)plicablc. 

Nous ne terminerons pas notre rapjiort, .sans dire un mot dc 

la glu marine (jui a servi à enduire les bois des sections pour 

leur conservation. 

Lorsque i cutreprcueur est arrive ù la Ciotat , sou intention 

ctait de n'employer aucune ferrure. La glu marine, disait i l , avait 

la propridtd de lier les bois les uns contre les autres avec tant 

dc lixito que l'emploi des boulons devenait inutile. Eu cxccution 

les charpentes ont ctc construites comme toutes les charpentes 

ordinaires, et les ferrures employees î i tous les assemblages dc 

bois. La glu marine iTctait plus alors considcrce que comme moyeu 

dc conservation d une part contre Fimbitiou des bois, d'autre part 

contre les tareôs ou vers marins. Lù ciicorc des m(%)mptes sont 

arrivƒs. La glu a presque partout disparu des jiartics des sections 

situccs hors de l'eau. Les dix premieres sections ont plonge dans 

l'espace dc 3 ans et demi dc 0'".80 eu mo3'^cuuc. Eul iu des mor-

ceaux de bois que nous avons fait extraire dans ccs derniers temps 

de r 
une des sections ctaicut complctemcut atta([ucs ])ar les tarets. 

Que restc-t-il à, la glu marine de toutes les vertus annoncces? 

I l nous est impossible d'eu certiiier aucune. Nous ajouterons qu'ou 

a voulu essayer à Marseille si elle pouvait remplacer avec avan-

tage le goudron pour la peinture des navires et qu'on a ctc oblige 

d'y renoncer. A u bout de quelque temps la glu finit toujours par 

se detacher par pla({ues des bois sur lesquels" elle a ctc âi)pliquce. 

Nous croyons donc pouvoir dire que la glu marine ue tait pas 

corps avec les bois sur lesf(ucls elle est apphVjuoe et que c'est uu 

mauvais pn^ervat i f , tant contre l ' imbibition des bois que contre 

l'atta({ue des tarets ou vers. 
(Signe) PASCM.. 

l ^ D L A G E X V L 

Onderwerp. 

Al gem cenc zakcn. 

N ^ Tl()4 A. 
Oordrccht, dcu September 1855. 

Ik heb de eer, U mijne l lccreu, hierbij over tc leggen dc be-

schrijving eu de teekeningen vau de brug ovcr dc rivier dc 

Mark , iu den spoorweg van Antwerpen uaar l lot terdam, met ecnc 

nota ovcr het gebruik van het clectrisch l icht , bij het stellen van 

die brug, door het lid J . J . van Kerkwijk, j iul ien U , mijne 

l leercu, mogt vermeeucu , dat men die besclirijving, teckeninn-en 

en nota, iu dc Verkandeliufjen of in dc van het Inst i tuut 

kan opnemen, dau is het ml} aangenaam daarvan afstar.d tc doen. 



Is (lat het geval niet, clan moet ik beleefdelijk om de teruggave 

dezer bescheiden verzoeken, daar ik den tijd ))ict had, om cr 

een volledig copij vau tc nemen. 

I k heb de ccr, U mijne Ileeren, de gevoelens mijner hoog-

achting»: ann tc bicden. 

llct lid van het Ins t i tuut , 

J . G. W'. ViJNJK. 

Aan 
ilcn Uaad vati Uestunr van 
liet Koninklijk Institnnt van 
hiircïTienrs ic ''sOvavenhao'o. 

BIJLAGE X V I I 

AFOAMMINO VAN DEN NUL. 

(Pl. ITT.) 

Dc weldadige invloed van het Ni j l water op de vruchtbaarheid 

der landen is ccne bekende zaak; zonder overstrooming geene 

vruchten, zoodat reeds dc oude Egyptcnaren die overstroomingen 

bevorderden door het aanleggen van dammen cn dijken, welk midded 

nog in Gi)pcr- cn ecu gedeelte van "Neder-Egyptc met ccnigc 

wijzigingen wordt aangewend. 

In Neder-b]gypte wordt, uithoofde de waterstanden niet altijd 

[joog genoeg zi jn, lu sommige treken het water met werktuia'cn O 
omhoog gevoerd, die door ossen worden gedreven; dit middel is 

kostbaar cn kan niet algcmeoi worden toegepast. 

Dit heeft aanleiding gegeven tot het plan , dat reeds gedeeltelijk 

is uitgevoerd, namelijk het afsluiten van de twee takken van den 

N i j l , gcnaanul die van llosettc cn Damiate, door middel van 

stuwdanuncn. Bij lage waterstanden zullen deze stuwdammen ge-

sloten worden, ten eiiulc het alloopen van het water te beletten 

cti achter dc stuwen een hoogcren waterspiegel tc verkrijgen, ge-

schikt tot het onder water zetten der landerijen. Bij grooter 

toevoer moeten deze stuwen worden gco])end om het water vrijen 

doortogt te geven. 

Op dei> arm, goiaamd die van Damiate, is daartoe gebouwd cenc 

brug met 45 openingen, wijd elk ongeveer 5 cl, cn op den aiulercn 

arm ccne met o))cningcu van gelijke wdjdte. 
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Dc brugopeningen zijn met gewelven in den vorm van punt-

bogen gesloten, de pijlers of i)euanten zijn buiten dc frontmuren 

der bruggen verlengd cn tusschen deze pijlers moeten nu de af-

sluitingen geplaatst worden. 

Uit de eigenhandige beschrijving van den ingenieur Mougel-

|5ey, in 1850 aan het Instituut door tusschenkomst van den 

minister van binnenlandsehe zaken toegezonden, alsmede uit dc 

beschrijving van den franschen ingenieur Malczieux (1) bl i jkt , dat 

het eerste i)lan was de openingen met schotbalken vaïj plaatijzer 

te sluiten , en ook zonder de opzettelijke vermelding daarvan doet de 

aanslag of sprong iu de peuantmuren die wijze van afsluiting 

vermoeden, l lct is onbekend waarom dit eenvoudige middel is ver-

worpen , en zelfs moet die verwerping ccnigc verwondering baren, 

daar dc de ingenieur Malczieux berigt, eene der openingen op die 

wijze te hebben zien sluiten, zonder dat zich daarbij mocijelijk-

hcden voordeden. 

Dc door den ingenieur Mougel-Pey voorgeslagen afsluiting is 

voorgesteld op pl. l i l . 

De deur A P is van gebogen vorm en uit plaatijzer zanicnge-

steld; het benedengedeelte is hol en behalve eenige openingen, 

waarvan het doel nader zal worden vermeld, watcrdigt bewerkt. 

De zijvlakken van deze deur zijn door middel van een stel 

straalsgcwijsloopendc ijzers verbonden aa.n twee zware assen 

van gesmeed ijzer, bevestigd iu het metselwerk der pijlers. 

De gaten in het benedengedeelte van de deur, waarvan zoo 

even gesproken is , geven vrijen toegang aan het water; met water 

gevuld zijnde zal dc deur tot op den bodem zinken en de opening 

afsluiten. 

Wanneer nu het water in meerdere of mindere mate uit dit 

onderste gedeelte der deur wordt afgetapt of gedreven, zal de 

deur opdrijven, draaijende om dc as bij U. Als dc deur niet 

meer o]) den bodem rust, zal er geen volkomen opstuwing meer 

plaats hebben, maar het water zich ontler de deur door kunnen 

ontlasten cn \vc\ meer naarmate dc deur hooger zal gcligt zijn. 

(3m nu al de deuren in dc beide stuwen te doen ligten , w^ordt 

voorgesteld het water uit den bak vau de deur te drijven, door 

middel van zamcngej)erste lucht. Door het afwisseleiul iidaten 

van zanKMigcperste lucht of water, zal dc deur bij afwisseling rijzen 

of dalen. 

Ji Jh is eene buis, doorgaande langs dc geheele lengte van dc brug. 

Elke deur heeft gcmeenschai) met deze hoofdbuis, door middel 

van eene buis S^S^S, die op dc hoeken buigzaam genoeg is om de 

bewegingen van de deur tc kunnen volgen. Dc groote hoofdbuis 

(1) Xle ] 'crïiauddhi<nni, cn Anixih^s des j><t 
rckscls uit rß'ecmdc 'fijd.^rhrij'lvn IS51—.0:2. bl. 154. 

)}ts ef cfiansse'cii, iSf)!; Uii^ 
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staat in gemeenscliap met eene luchtpomp, die door een stooin-

v/crktuig ol' een waterrad in beweging wordt gebragt. De toegang 

vau de zamcugeperste lucht naar de deur is afgesloten met eene 

klep A", die door middel van een drijver I ) geregeerd wordt, op 

dezelfde wijze als zulks bij souunigc stoomketels met de voediugs-

buis geschiedt. 

Wanneer de Ni j l de hoogte van 4 el boven laag water heeft 

bereikt, wordt de opstuwing onnoodig; de deuren moeten dan 

worden opgetrokken tot boven den hoogsten waterstand, om den 

vrijen ailoop van het water niet to hinderen. 

Tot dit optrekken is een windwerk noodig, dat boven op de 

brug geplaatst en behandeld w^ordt. 

Tegen deze inrigting doet zich het volgende bezwaar voor. 

geen aanslag en hoezeer dit wel is waar voor De deur heeft 

het waterverlies van U'een belano: is, omdat ^-een waterdia'theid 
als bij sluisdeuren wordt vereischt, zoo wordt dientengevolge de 

geheele kracht vau het opgestuwde water gedragen door de beide 

tappen i lU , waarom de deur zich moet bewegen. 

l^ij een w'aterverschil van 4"'.50 zal de hydrostatische druk voor 

elke opening bedragen 76 000 ned. pond, waarvan elke tap de helft 

en dus 38 000 ned.pond moet dragen. Niet alleen de tappen, maar ook 

de straalsgewijs aangebragte stangen die de deur met de 

oogen, welke dc tappen omvatten, verbinden, moeten dus van zeer 

zware afmetingen en ten sterkste verbonden ziju. 

Grooter nog wordt dit bezwaar, wanneer men zich de deur voor-

stelt in drijvenden toestand, zoo als volgens het ontwerp bijna 

altijd het geval zal z i jn, dewijl de toevoer van water slechts zel-

den zoo gering is dat eene geheele afsluiting noodig is. Don hebben 

de deur en al de deelen waarmede zij verbonden is, niet den 

hydrostatischeu druk maar de kracht van den strooin te weder-

staan. Die kracht nu zal bij elkeji waterstand en bij elke ver-

andering in dc doorstroomende watermassa veranderen, en bij 

middelmatig hooge waterstanden, wanneer de deuren nog niet 

geheel zijn opgetrokken, zeer groot kunnen zi jn, zoo als is af te 

leiden uit het profil van doorstrooming en het vermogen van den 

N i j l , dat o])gegeven wordt af le wisselen tusschen 625 en 10 000 

teerling el in de secumle. 

De trillende beweging, waarin de ingedom])elde deur bestendig 

zal verkeeren , zal hoogst nadeelig w^erken op de vastheid van liet 

metselwerk, waarin de laj)])en zijn bevestigd en ook op de vast-

heid van het ijzer, daar dit metaal, gelijk bekend is , door cene 

bestendige trillende beweging veel van zijn wederstan.d verliest. 

Men zou, om dit bezwaar weg te nemen, dc afzonder-

lijke staven of assen, in elk penant geplaatst, kunnen vervangen 

door eene doorgaande ijzeren as, om de wrikkende beweging op 

d.e penanten zoo veel mogelijk te doen ophouden , en uithoofde van 
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de geringe massa metsehverk in de voorpunt des pijlers eene sterke 

verankering moeten aanbrengen. 

Ten anderen zou men het drijven der deuren kunnen achter-

wege laten en de deuren óf op den vloer doen rusten df geheel 

boven den waterspiegel ophalen, zoodat nimmer het water tegen 

eu omler de deuren stroomt. 

Het voordeel, om door het meer of minder ligten van de deu-

ren bij hoogere waterstanden de afstrooming zooveel en niet meer 

vrij te laten als voor de verlangde hoogte van opstuwing gevor-

derd \vordt, behoeft daarom niet verloren te gaan. Even zoo goed 

immers als het ])rolil van doorstroomiug geregeld wordt door ver-

andering der hoogte, kan het geregeld worden door veraiulering 

der wijdte. Dij een toevoer van water, meer dan die waarbij eene 

volkomen afsluitiiig noodig is, wordt in een, twee of meer ope-

ningen de deur tot boven het water oi)gehaald, tot dat eene door-

stroomingsopening verkregen is, geëvenrcdigd aan het vermogen 

der rivier. 

Te meer is deze inrigting aan te raden, omdat er toch inrig-

tingen en toestellen gevorderd worden om de deuren tot boven 

het hooge water op te liijschen, al ware het dat het ligten der 

deuren bij wassend w^ater w^erd verkregen door de zamenpersing 

van de lucht , zoo als boven is oinschreven. Uit de hiervoor aan-

gehaalde beschrijvingen van de ingenieurs Mougel-Dey en Maie-

zieux mag men opmaken, dat de Nij l geregeld van zijne laagste 

tot de hoogste standen overgaat, zonder gedurige afwisseling van 

was en val , zoodat niet gedurig met de deuren behoeft gema-

noeuvreerd te worden, maar zij slechts eenmaal 'sjaars behoeven 

te worden opgehaald en nedergelaten. 

(3]> deze wijze zou men de wel vernuftige maar toch eenigzins 

ijigewikkelde inrigting voor de bewT,giug door zamengeperste lucht 

kunnen ontberen, en langs ccn meer eenvoudigen en zekeren weg 

lietzelfde doel bereiken. 15eit klein o'cbrek toch in de sluitin^^ of O O 

werking der kleppen en drijvers, of in de digtheiti der buizen, 

zou de beweging van deze of gene deur belemmeren en tot het 

helpen der beweging verpligten. 
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B I J L A G E X V i l l 

P U L J S V K A G K N , U i ' K J E S C I l R E V K N IN JIKT J A A I l 1 8 5 5 , UOOU. OE 

MAATiSCUAPPI J TOT H E V ü l i Ü E l U X G DER l iOUWlvUNST. 

Dc maatscliappij stelt voor: ah aersCe ojidcriücrj)^ eene kao aller ic 

kazerne met stallin(jen^ overdekte rijschool en foztra<je magazijnen. 

Het gebouw wordt verondersteld tc ziju gelegen in of nabij 

eene groote stad op een vrij terrein. 

Het moet bevatten dc noodige vertrekken tot huisvesting van 

dc manschappen van 2 eskadrons, afgctleeld volgens dc thans in 

dit rijk bestaande reglementen, met afzonderlijke woningen voor 

tic geliuwdc militairen. 

He manschappen zullen niet boven dc stallen gehuisvest 
mogei\ zijn. 

Er moeten gevonden worden keukens en eetzalen voor dc ondcr-

oniciercu en dc manschappen; thcoriezalcn, kleedingmagazijnen, 

wapen- cn rustingkamers, alsmede gescln'ktc werkplaatsen voor 

zadelmakers, zwaardvegers, klccdcrmakers cn laarzenmakers; voorts 

ccnc politiekamer, ecnc provoost cn ecu bureau voor den kommaiï-

derciulcn olllcier. 

Dc urincplaatsen cn privaten moeten afgezoiulerd doch binnens-

huis geplaatst worden. 

In verblind met dc kazerne zullen worden aangelegd de stallingen, 

welke ruimte moeten oplcvcrc]) voor de paarden van 2 eskadrons , 

in 2 rijen geplaatst, naar behooren verlicht cn geventileerd, cn 

met een tusschcngang van minstens o^'.50 wijdte. Dc jiaardcn-

standcn in tc rigtcn met laticrboomen, ter breedte van PL4Ü voor 

ieder paard. J3c ruiven, kribben, laticrpalcn, en verdere deelen 

van het gebouw, zullen zoo veel mogelijk van ijzer worden 

zamen u'estcld. 

Er zal een afzonderlijk gebouw moeten worden aangewezen voor 

zieke paarden , met apotheek; voorts de noodige pompen tot aanvoer 

van het driiikwater cn tot het schoonhouden der stallen, ccnc 

hoefsmederij, cn gelegenheid tot ougchindcrdcn afvoer cn berging 

van den paardenmest. 

In onmiddellijk verband met dc stallen te plaatsen ccnc overdekte 

manri>'c of riischool, van minstens 20 cl breedte en u'ecvcnrediu'dc 

lengte, grenzende aan ecu ruim binnenplein, waarvan ecj) gedeelte 

tot open nuuu^gc moet worden ingcrigt. 

Wijders dc noodige magazijnoi voor dc voedering cn verzorging 

der ])aar(len , naar vercisch toegankelijk van biu'ten af. 

liet geheel in ecnvoudigen doch eigcuaardigcn stij l , met dc 

/ 

noodige waarborgen voor ccnc goede surveillance, waartoe dc toe-

gangen , communicatiëu, trappen enz. ru im, goed ver l ichten 

gemakkelijk moeten zijn. 

Men verlangt de teekeningen van de platte gronden oj) de 

schaal van 4 strepen per el, en die van de opstanden en door-

sneden op dc schaal van 8 strepen per el, alsmede ecnc toelich-

tende beschrijving. 

Voor het de bekrooning waardig , of best gekeurd ontwerp, wordt 

uitgeloofd ecu VEUEEUEND GETUIGSCHKIFT , met eene som vaii 

' r W E E - n O N D E R D EN V I JFT IG G U L D E N . 

Ter mededinging worden uitgenoodigd alle bouwkundigen, ge-

boren of woonachtig \u het koningrijk der Nederlanden. 

Als tweede onderwerp, een dorpsgenieentehuisvoor eene bevol-

king van ongeveer 1000 zielen. 

l iet gebouw moet bevatten een vertrek voor de zamcjikomsten 

en openbare zittingen van den gemeenteraad, met dc noodige 

ruimte voor het publiek; voorts ecnc secretarie met spreekkamer 

cn archief, alsmede woonkamers voor den concierge, die tevens als 

veldwachter zal kunnen dienst doen. 

Dc stijl moet zijn eenvoudig landelijk doch karaktermatig, en 

voor uitvoering geschikt. 

Men verlangt dc teekeningen van den platte grond , opstand en 

doorsnede op de schaal van 1 duim per cl, met eene korte 

beschrijving. 

Voor het dc bckrooning waardig, of best gekeurd ontwerp, 

wordt uitgeloofd een VEREERENO GETUIGSCHRIFT met eene som 

v a n I I O N D E U D G U L D E N . 

Als derde onderwerp, eene overdekte zitplaats in eenen tuin., 

niet breeder dan ß el. 

Dc vorni cn inrigting wordt geheel aan den ontwerper vrijgelaten. 

Men verlangt hieraan ecu bevallig uiterlijk gegeven tc zien, dat 

in ovcrceustcmining is met den aanleg van eenen stadstuin achter 

een wooidiuis. 

Er moot gelegenheid zijn tot het bergen van stoelen of soortgelijk 

huisraad; de vloer ceuigzins boven den tuingroïul verheven. 

Men verlangt de teekeningen van den platte grond, opstanden 

doorsnede op dc schaal van 3 duim per cl. 

Voor het dc bckrooning waardig, of best gekeurd ontwerp, 

wordt uitgeloofd ccn VEREEU-END GETUIGSCHKIPT met ccnc som van 

VIJF-EX-TWINTTG GULDEN. 

Ter mededinging naar dc beide laatste onderwerpen worden alleci\ 

toegelaten de ledo) der maatscha])pij. 
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A l(jemeene hepalingen, 

Art. 1. Alle stukken ter beantwoording dezer prijsvragen, moeten 

vddr of op den eersten November 1856, vrachtvrij worden inge-

zonden aan den secretaris der maatschappij, op dc Leidschegracht 

bij de Keizersgracht, l l l l . n^ 12. 

Art. 2. De in te zenden stukken moeten zijn geteekend met 

eene spreuk of een merk, cn voorzien van een verzegeld briefje, 

w^aarop van buiten dezelfde spreuk of het merk, benevens een 

kennelijk teeken ter nadere terugvordering, en van binnen de naam , 

kwaliteit en woonplaats van den inzender vermeld zijn. 

Art. 3. Uc toelichtende beschrijving, cn het letterschrift op de 

teekeningen, moeten door cenc andere hand, dan die van den 

inzender, geschreven zi jn; cn zoo het blijken mogt dat hij in deze 

anders gehandeld, of zich op de eene of andere wijze als vervaar-

diger van een der ingezonden stukken kenbaar gemaakt had, zoo 

zal liij , al mogt zijn werk bekroond worden, van den prijs ver-

stoken blijven. 

Art. 4. Dc bekroonde ontwerpen blijven de eigendom der maat-

schappij ; de onbekroonde daarentegen zullen , tegen opgave van het 

in art. 2 vermelde kennelijk teeken op het naand)riefje, aan dc 

belan^'hebbeiulcn worden teru"'i>'es2:even. O O O O 

Art. 5. De vervaardigers der bekroonde stukken zijn desgevor-

dcrd verpligt, om hunne teekeningen, in den kortst mogelijken 

t i j i l , op zulk ccne verkleinde schaal over te brengen, als door dc 

directie voor dc gravure zal verlangd worden. 

Amsterdam, (~)ctober, 1855. 

Uit naam van Bestuurders, 

A, N. GoDEruoY, 

Se<M-etnris. 

V E l l G A D E l l l N G 

VAN URT KONfN IO .L fK I N 8 T I T Ü U T VAN INGENr i i i I IUS , G E l l O U D K N 

I N UET n O K A A n VAN DE K O N I N ' K h U K E A K A D E M I E TE D E I . F T , 

OP D I N G S D A G , DEN THBIUTAIIIJ 1 8 5 6 . 

1. Tegenwoordig dc raadsleden: Storm Buysing, Steucrwald, 

Camp, CSverduyn eu van Sypesteyn; de gewone leden: W . E. A . 

Beijerinck, Bleckrode, Cohen Stuart , J . AV. I I . Conrad, van 

Diesen, G. A. dc Gens, Greve, Lobatto, van der Mey , AV. N . 

l lose, Schmitz cn P. Schölten; benevens de buitengewone leden: 

Backer, P. J . van den Berg, van Erkel , C. C, van l loo i f , van 

Ittersum, 11. S. P. van Meurs, L . d. Mulder cn Iloclants. 

2. l)ij afwezigheid van den president cn den vice-president, 

neemt het raadslid Slorm Buysing dc leiding der werkzaamheden 

op zien. 

3. De. notulen der vorige vergadering van den 1 " Novcm})er 

11. worden gelezen cn goedgekeurd. 

4. De uavermelde gcschcnken zijn ontvai\gen, als: 

a, Yrin den minister vau binnenlandsehe zaken: 

1. .Die im fhm Oef/xifjenen JU'ifckeR übev die JVeiehsel hei Dir-

sehau nnd ilher die Norjcd hei j\[arienhurfj, entmirfen und. in der 

Ansfifkrunfj cjeleltet von Lenizc, Ileransyeijehen von dem /cönigL 

Ministeriurn filr Handel, Gewerhe nnd- iiffenUic/ien Arbeitcn. 19 

Tafeln. P)erlin, 1855. 

2. UebersiehUkarte der TelecjraphenHnien des denlseh-oesCerrei-

ehlscken Teleffraphen'Ver eins und der henaehbarten Lander, 

3. He telegraajiijnen in Nederland, Kaari op dc schaal van 
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1 : 600 000 , uitgcgevGii door hot uiinistcrio van biniicnlaiidsclie 

zalvcn, in Januarij 1850. 
4. ZciUckrift des deiiLseh-österreickisehen Telefjraphen-VeTeins, 

1855, Hol't 9 en 10. 

5. yerzameUn<jstabellen der loaterhoogten langs den 'Boven-Vdgn, 

de Waal, Merwede, enz., den Neder-Ui'ju, de Lek en Nieiuoe 

Maas, den Gelderschen LJssel en de Boven-Maas, iv aar genomen 

in de maanden Jnnij, Julij, ylngnslns en September 1855. 

6. Van deu minister van buitenlandsclic zaken: 

Report of the Superintendent of the Coast Survey, showing the 

Progress (f the Snrvey during the i'^c^a/'1853. Wash ington , 1854. 

e. Vau deu minister van oorlog: 

1. Twee exemplaren vau de Verzameling van algenieene hepa--

lingen voorkomende in de bestekken, van verschillende ver win g en, 
uitgevoerd onder het beheer der gestie. 

2. Benrées alimentaires, — Vain, — Fours économiques a cir-

culation d'air chaud, par M. A. (Jasterman. 

d. A^au dc koninkl i jke akademie vau wetenschappen : 

Verslagen en mededeelingen der akademie, af deeling letterkunde ^ 

I , s tuk , afdeeling natuurhinde, I V , stuk. 

e. Van de vereeniging voor volksvlijt: 

I)e Volksvlijt, 11 eu 12 van 1855. 
f . Van het Amstcrdajusch departement der maatschappij tot 

bevordering vau nijverheid: 

l ie t stuk van het dccl der tweede reeks van het Tijd-

schrift tot bevordering van nijverheid, 
g. Van dc vereeniging ten beliocve der arbeidende klassen te 

Amsterdan^ : 

Verslag vaii do vereeniging. 1853—1854 . 

//. Van de koninkli jke universiteit van i\"oorwegcn , tc Christiania : 

1. J)e prisca re monetaria Norvegiae ct de nmuis aliquot et or-

na^nentis in Norvegia re pert is. Scripsit C. A. UohnhoQ. Lditio nova 

recognita. 8vo. Chr is t ian ia , 1854. 

2. Beretningen orn Sygdome forholdeiie in 1 842 1843 i 

mark, Svenge og Nor ge, optaeste ved de Skandinavische Natur-

forskeres Mode i Christiania 1844. 8vo. Christ iania, 1847. 

3. Jlfedieina collegiets Skjaebne, 8vo. Christiania, 1848. 

4. Kong Clirisôicin den fjerdes norske Loobog qfl^^Oi, Vdgiven 

af Fr. l lal lagcr og Tr. l^raudt. 8vo. Christiania, 1855. 

i. Van dc maatschappij tot bevordering van dc taal-, land- cu 

volkenkunde v.ui Ncerlaudsch ludic : 

Bijdragen, dccl, cu stuk. 

k. \i\\\ het lid bai'ou Forstuer van Danibcnoy : 

Tien excn^plnveu vau dc: Notice historùrue snr la carte topo-

graphifjne et militaire du royaume des Vays-Bas, levée par MM, 

les ojjlciers de Vétat-major général. 

(>l 

L Vau het lid P. Koek: 

Gniachten Hber die liegulirung der Theiss von P. l^aleocapa. 

7n. Vau het lid van der K u n : 

Ecnc nota en teekening betrekkelijk dc uitvindingen van deu 

heer Aerts. 

n. A^aii het lid J . G. W . Merkes van Gendt : 

Een exemplaar van het bovenvermelde werk vau Castermau. 

ö. Van het lid T. J . SticUjes: 

De klep eu dc modellen vau klcjipcu, welke bij de overijsseï-

sche stuwen in 1852—1854 gebezigd, en op de tentoonstelling 

te Parijs geplaatst geweest zijn. 

p. Van het lid J . vau der Toorn: 

1. Kaart van de rivier de Merwede van Tjoevesteyn tot Sleeuivijk. 

2. Caarte van de rivier de Merioede van Gorinchem af beneden^ 

waarts, 

3. Kaart van de Merwede hoven en vóór de stad Gorinchem, 

met concept-rivierwerken, 

4. Kaart van de Menvede hoven en beneden den Ouden Wiel, 

met peilingen, 17(i0. 2 exemplaren. 

5. Kaart van de Merwede hoven en beneden den Ouden Wiel, 17(31. 

6. Kaart van de Merwede boven en vóór de stad Dordrecht ^ 

met en concept-kribben. 

7. Kaart van de rivier de Lek hij Schoonhoven, met projecten 

tot rivierverhetering, 

8. Gedeelte van Schieland bevattende den IhUterdorpsen polder^ 

met het concepit der droogmaking, 

9. Proefeaartje van de kaart van de noordelijke provinciën des 

rijks, door C. 11. T. Kraijcuhotr, 1799. 

q. Vau deu lieer jhr. C. A . van Sypesteyn: 

Beschrijving van de Surinaam.sche houtsoorten, 

r, Vau den heer V. A. Alalte B run , tc Parijs: 

Les cartes géographiques a Ve.vposition nniverselle de 1855, 

s, Vau dcu heer W . Eekhof: 

Historische beschouwing van de topographische eii militaire kaart 

van het koningrijk der Nederlanden, vervaardigd' door de ojficieren 

van den generalen staf en gegraveerde op het topographisch bureau 

van het ^ninisterie van oorlog, (Overgenomen uit den Algemecne 

Konst- en Letterbode, N" 48 , 1855.) 

5. Van dcu raiuistcr van biuueulaudschc zaken is ontvangen 

ecu brief (bijlage X I X ) tcu geleide van het afschrift van ccn 

rapport van dcu ingenieur bij dc ncdcrlaudschc rijnspoorweg-

maatschappij , betrekkelijk het voorgevallene aan dc TJsselbrug te 

AVcstcrvoort liij den jongsten i jsgang, waaruit b l i jkt , dnt ook nu 
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weder door dat werk volstrekt geene opstopping van ijs in de 

rivier is tew^eeggebragt. Dat rapport aan de leden medegedeeld 

zijnde, zal worden gedrukt in de Verhandelhujen, als een vervolg 

op de reeds vroeger daarvoor bestemde stukken, betrekkelijk 

die brug. 

6. Van den minister van oorlog is ontvangen een brief 

(bijlage X X ) ten geleide van het werk van den kapitein in bel-

gische dienst A. Casterman, onder de geschenken vermeld. Oe 

w^aarnemende president deelt mede, dat ten gevolge van dien brief 

door den raad van bestuur cene commissie, bestaaiule uit de leden 

G". A. van Kerkwijk, Overduyn eu Steuerwald, is benoemd om 

betrekkelijk dat onderwerp den raad voor te l ichten, en dat de 

raad vertrouwt, dat het den leden aaiigenaam zal zijn , den uitslag 

van dat onderzoek te vernemen, welke waaxscliijnlijk in de vol-

gende vergadering zal kunnen worden medegedeeld. 

7. Door het raadslid Overduyn wordt, in verband met het ver-

melde onder o in de notulen der instituutsvergadering van den 

September 11., eene mededeeling gedaan tot toelichting van 

hetgeen door hem is gesproken in de vergadering van den 

Juni j 1855 , met betrekking tot het daarin behandelde opstel van 

de leden Croker cn l>urn, over hetgeen theorie en praktijk leeren 

omtrent dc noodzakelijkheid om eene haven, aan ecue vlakke kust , 

door ecu zcebreker te beschermen. (I^ijlage X X I en pl. V, V I en V U . ) 

8. Gedurende eene korte schorsing der werkzaamheden worden 

door het lid Overduyn eenige punten uit het verhandelde met 

proeven gestaafd cn opgehelderd. 

Vooreerst doet hij zien het gemak, waarmede men staaiule 

golven kan slaan, in een regthoekig, met glazen wanden voorzien 

kanaal (//Wellenrinne// van Weber.) 

Ten tweede toont hij aan, hoe in oen driehoekig watervat de 

aanvankelijk lage golf zich van lieverlede verheft en in den scher-

pen hoek eijidelijk tot een vrij hoogen straal opspringt. Daarbij 

doet hij opmerken hoe nu en dan, wanneer de slagen niet in de 

vereischte periode op het water gegeven worden, de golven min-

deren; hoe men dus hier te doen heeft jnet een interferentie-

verschijnsel, daar dc golf, door den voorgaauden slag gemaakt, 
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door een daaropvolgenden w^ordt vernietigd, waardoor het bedaren 

der golven verklaard wordt , al mogt men ook overigens sterker 

slagen geven (1). 

Eindelijk neemt hij , tot ondersteuning van het gevoelen van 

Quatrcfages, eene jn-oef met de conische buis , waaruit b l i jk t , dat 

het water tot eene veel aanzienlijker hoogte kan opspringen dan 

die \velkc zou overeenkomen met de valshoogte. 

Na de hervatting der werkzaamheden, vraagt het lid Overduyn 

nog voor een kort oogenblik liet woord, om te wijzen op de om-

standigheid, dat al de tot nog toe voorgestelde havens op de 

noordwestkust van Holland nagenoeg te lood op die kust zijn 

gesteld en dus alle zondigen tegen het beginsel, door hem uit 

wetenschap eu ondervinding afgeleid en tegen den grondvorm van 

cene haven, door hem volgens dat beginsel voorgesteld. 

Daarna worden door den waarnemeuden president de beraad-

slagingen over die mededeeling geopend, cn het woord gegeven 

aan het lid Greve, die opmerkt, dat hij reeds vroeger heeft te 

kejinen gegeven de mededeeling van de leden Croker en Burn , iu 

de vergadering van den J unij 11. gedaan , met genoegen te 

hebben vernomen, vermits hij van meening is , dat de denkbecU 

den door die leden met opzigt tot de uitwerking der golven op 

de kusten van Engeland ontwikkeld, zeer veel overeenkomst had-

den met die, welke door hem w^areii aangegeven eu ontwikkeld 

in zijne ingediende verhandeling over het doorgraven van Holland 

op het smalst en in het algemeen met opzigt tot de kusten van 

Nederland; dat hij door de ondervinding van vele jaren tot de 

erkentenis was gekomen, dat zeer dikwijls vreemde verschijnselen 

bij de uitwerking der golven plaats hadden, zooals bijv. het ont-

staan van zeer hooge golven waanneer stroom en wind in tegen-

overgestelde rigtingen op het w^ater werken , in vergelijking van die , 

welke onder gelijke omstandigheden zich vcrtoonen, wanneer wind 

en stroom dezelfde strekking hebben, dc w^einigc hooge golven, 

welke men soms in zee opmerkt, na langdurige hevige stormen, 

wanneer de zee, zooals dit door zeelieden Avordt genoemd, is 

doodgewaaid , enz., waarvan de oorzaak door hem niet w êl kan 

worden opgegeven. 

I l i j lierinncrt de leden dat liij bij gelegenheid dat eene ])rijs-

(l) Fig. 4 plaat V i l stelt voor do versterking van golven, iu zoodanig 
watervat, ter lengte van 2 c l , bij eene hasis van waarin dc golf aan de 
l)asis geslagen en in dc punt uitlof)pcnde merkelijk hooger wonit, cn ten 
laatste opspringt als een waterstraal, ter lioogtc van 1 cl a iNlen licet't 
daar al/.oo, op kleiner soliaal, dczclAlc versclnjnscls als door dc zee soms op 
ontzcUcnd groote schaal worden opgeleverd. 

Ilct bankje a is, bij lict nemen van deze proci', niet in het watervat gcplaatsi 
geweest, daar dit het geheele verschijnsel wegneemt: het dient tol ccnc nadere 
proef, (cr wcdcdcggiiig dcr theorie vnn dc grondgf>lven van Knij\ 



vraag daartoe is uilgesclireven ccïi oniwerp lie(3rt iiige(li(3]\d van 

ccne haven op onze kust , waarbij in alle deelen is acht geslagen 

op de werking dor golven op onze kusten en dat alle bevoegde 

beoordeelaars, die hij had gevaadjdeegd, met hem van meening 

waren, dat een zeebreker voor die liaven niet noodig was. 

Hoewel hij nimmer had beweerd, dat in de door hem voorge-

istelde liaven geen golfslag zou wezen, vermeende hij evenwel met 

grond te kuinien verzekeren, dat door zijn ontwerp aan alle zee-

varenden de gelegenlieid zou worden gegeven met hnn schip in de 

liaven te weenden en dus op den wn'nd te loopen en te ankeren; 

dat juist om dit te kunnen doen plaats hebben of te bevorderen 

de door hem voorgestelde hoofden zeer hoog waren voorgesteld, 

nasceuoef :̂ als de hoo£>:ste ^Ifslas: en de constructie van die hoofden O O O C J w - i ' - i i 

daarenboven was voorgesteld om de werking der golven op onze 

kust onschadelijk te maken naar denkbeelden , w\aarvan de juistheid 

door de onderviiuling hem was gebleken en waarvan reeds jaren 

geleden met goed gevolg bij de oever verdediging van Zuidholland 

was gebruik gemaakt. Hi j had daarbij niet uit liet oog verloren, 

dat de ondervinding had aangetoond , dat het verbreeden van haven-

hoofden niet voldeed en dat hoofden zes el breed, aan weerszijden 

voorzien van beschermende pal(;n, (5ene cl van elkander en ver 

boven het w^erk verheven, onder verscliillende omstandigheden 

buitengemeen goed aan de verwachting hebben beantwoord; ja 

zelfs dat aan die hoofden nog nimmer eenige noemeus\vaardige 

schade door golfslag was ontstaan. 

Ue waarnemende president zegt, gaarne met den spreker in 

te stemmen , dat zidke opene paalrijen gunstig kunnen werken op het 

breken van de golven; dat men reeds voor ettelijke jaren in 

Zeeland doov de staketwcrkeu op gelijke wijze de zeeweringen liad 

beschermd met zeer goed gevolg; dat zelfs toen men eens ver-

meende, dat systema van staketwerken te moeten verlaten, men 

genoodzaakt was geweest daarop terug te komen tot het beschermen 

van zwaar bedreigde plaatsen, zoo als langs den muur te Vlissingen, 

te Oud- en Jong-.l]rcskcns, enz. 

Het lid Greve zegt met die zeeworkcn welligt niet grondig 

bekend te z i jn , doch vermeent dat die op andere wijzen zijn 

zamengesteld en meerit ook wel te weten, dat men de hoofden 

langs de zcew^ering van Petten en de Hondsbosschen met opene 

paalrijen heeft willen beschermen: maar dat die werken geen over-

eenkomst hebben met zijne u i tv inding, volgens welke de palen niet 

in maar rondom de lioofden zijn geslagen. Opene ])aalrijen op de 

hoofden, zoo als te Petten, doen, naar zijne meening, niet anders 

dan nadeel aan de lioofden en nimmer eenig goeds. 

Spreker vermeent verder, dat de voorstelling van het lid Over-

duyn met opzigl tot de w^erking der golven op de kusten van 

Schotland en Frankrijk van geenc toepassing is op onze kusten. 

05 

alwaar de golfslag, hoe krachtig dan ook op den waterspiegel 

werkende, echter op de diepte weinig beteekent. 

Als voorbeeld tot bevestiging van die meening wnjst hij op het 

gebeurde bij het Nieuwediep op den Pebruarij 1825, toen de 

L)oei, w^elke tot het uitlialen der schepen voor die haven diende, 

werd losgerukt en twee uren ver werd medegesleept met het anker 

en de kett ing, welke te zamen 25000 ned. ponden wogen, terwijl 

briksteen, die men op eene diepte van drie el beneden het laagste water 

stortte, was blijven bestaan, zonder door de golven te worden verplaatst. 

Hi j geeft daarop aai\ de leden inzage van eene teekening van 

de zeehaven te Lowcstoft (plaat I V ) , welke geen zeebreker heelt 

en in vele opzigten overeenkomt met het door hem ingediende 

ontwierp, want die haven bezit eenen smallen, doch evenwel ge-

noegzaam breeden mond en zoodra men daar binnen is vindt men 

eene kom of bassin, waarin de schepen kunnen wenden en an-

keren , even als hij heeft voorgesteld te bewerken voor de liaven , 

dienende voor de doorgraving van Holland op het smalst. 

Het raadslid Overduyn, in geenen deele in twijfel willende trek-

ken het nut van de bescliermeiide palen, welke om de hoofden 

kunnen woorden gesteld, en dan ook reeds op vele plaatsen gesteld 

z i jn , vermeent echter, dat de beliandeling van dit onderwierp, als 

betrekking hebbende tot de constructie van hoofden, thans niet 

aan de orde is. W^at betreft de bewering van het lid Greve, alsof 

het door hem ingediende ontwerp van eene haven op de noordwest-

kust van Holland veel overeenkomst zou hebben met dat, waarnaar 

de havenwerken te Low^esloft zijn aangelegd, moet hij opmerken, 

dat die bewering niet juist is, en dat er, daargelaten liet groot ver-

schil , dat er bestaat in de werking der golven op de westkust van 

Holland en de oostkust van Schotland, een zeergroot verschil tus-

sclien beide ontwerpen van havens bestaat, vermits in de haven te 

Low^estoft wel degelijk een zeebreker bestaat, en nog bovendien 

een betrekkelijk naauw^e mond toegang verleent tot een uitgestrekt 

bassin; zoodat de golf daardoor zeer verzwakt zal worden. Niette-

genstaande dat verzw^akken, heeft men toch nog noodig geacht, in 

het bassin een breker aan te leggen. Die liaven schijnt te zijn ge-

maakt veeleer in volkomen overeenstemming met de denkbeelden, 

welke hij thans heeft ontwikkeld. 

De heer Greve heeft overigens beweerd, dat de bijgebragte voor-

beelden van golveuwerkiug op de kusten van Frankrijk en elders 

niet behoorden in aanmerking te komen, bij den aanleg van werken 

op de hollandsche kust; dat daar dan zeker al die golven-verschijn-

sels zich slechts in miniatuur moeten ontwikkelen. Het lid Over-

duyn meent daartegen te moeten opmerken, dat de strekking van 

de aangehaalde voorbeelden dan niet wel door spreker is ingezien. 

Zeker mogen wij ons verheugen, dat op de kust van ons land, 

toch reeds in zoo lioo'ïe mate aan watersnood blootj^esteld, de «ïclT 



zich sleclits matig ontwikkelt en ook maav matig zich ont-

wikkelen kan ter oorzake van den ontliepen zeebodem, en de 

natuurlijke zeebrekers of banken. AVare dit het geval n iet , dan 

zou Nederland zeker niet lang kunnen bestaan , en nu zou het zeker 

ongerijmd zijn om daar, waar geen golven of slechts kleine bestaan, 

te rekenen op hemelhooge, en in zooverre zouden de aangehaalde 

voorbeelden misplaatst z i jn , maar zij zijn niet aangehaald als be-

wijzen, hoe hoog de golven zich wel eens kunnen verlieilen, en 

welke verwoestingen ze kunnen aanrigten; de oorzaken zijn aangewe-

zen, waarom ze in die gevallen, op die plaatsen, zich zoo hoog 

verhellen, l ie t geheelc grondbegrip van het voorgedragenc zou kun-

nen zamengevat worden in deze enkele uitspraak: dat men nimmer 

een werk moet aanleggen, hetwelk aanleiding zou kunnen geven tot 

versterking van golven. Wanneer men dat doet, zoo als met de 

liaven van den heer Greve liet geval is, zondigt men tegen een be-

ginsel, door de w^etenscliap en de dure ondervinding van anderen 

ons aan de hand gedaan, en om dat beginsel in al zijne kracht te 

doen uitkomen, was het geoorloofd voorbeelden aan te halen van 

buitengewone golfversterking. N u kan men niet beooïdeelen, wat 

de grens is voor de kraclit der golven o]) eene zekere plaats. Die 

kracht kan zeer verschillen, en buitengewone omstandiglieden kun-

nen ze buitengemeen ontwikkelen, zoodat men zich gelukkig zal 

achten, op het ergste gerekend te hebben, door niets te ver\vaar-

loozen. l iet voorbeeld van het weggerukte corps-mort, door den 

heer Greve bijgebragt, toont in allen gevalle dat de golven ook op 

onze kusten soms sterk genoeg zi jn, en de daarbij aangevoerde 

vraag aangaande de werking der golven aan de oppervlakte of een 

eind weegs daar beneden, doet hier niets ter zake. Evenmin staat 

tot de zaak in oimiiddellijk verband het zoogenaamd doodwaaijen 

van de zee, wat zooveel te minder als een moeijelijk te verklaren 

verschijnsel mogt worden aangehaald, daai* spreker zoo even nog 

bij het slaan van golven, hetzelfde verschijnsel lieefl doen op-

merken, namelijk het minder leveiulig zijn van de golven bij harde 

slagen. 

l iet lid Greve zegt, in geenen deele de stellingen, door het lid 

Overduyn uiteengezet, te hebben wille]\ wederleggen, maar alleen 

te hebben willen aantoonen, dat eene haven, naar zijn ontwerp ge-

maakt, zeer geschikt is voor de schepen om biinien te zeilen, het-

geen volgens de getuigenis van zeer bekwame zeelieden en loodsen, 

die in deze vooral in aanmerking mogen komen, het geval zou 

wezen, bij welke bevoegde beoordeelaars dan ook geen de minste 

twijfel bestaat, dat juist aan liavens zonder zeebreker de voorkeur 

moet worden gegeven, boven die, welke door zeebrekers zijn 

bescliermd. 

l ie t lid Overduyn kan zich met deze beschouwingen niet ver-

eenigen, omdat door hot lid Greve verkeorrlelijk de l)olangen van 
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den zeeman uitsluitend zijn geraadpleegd , terwijl , naar zijne 

meening, in de eerste plaats beliooren in aanmerking te komende 

overwegingen omtrent de mogelijkheid van uitvoering en de hecht-

heid der werken tegen de werking der golven, waaraan zij zullen 

zijn blootgesteld. 

' Het lid Greve, vermeenende, dat uit het laatstvermelde zou moeten 

worden afgeleid, dat het lid Overduyn de soliditeit der doorhem 

voorgestelde constructie der havenhoofden zeer in twijfel trekt, 

zonder daarvoor eenige reden op te geven, komt terug op hetgeen 

reeds meermalen door hem is te kennen gegeven, nameli jk, dat 

hij soortgelijke hoofden heeft gemaakt en de hoogst gunstige uit-

werkingen en gevolgen daarvan heeft opgemerkt, en hij geeft voorts 

te kennen geen reden te kunnen vinden om te hechten aan beoor-

deelingen daaromtrent van personen, zoo als de heer Overduyn niet 

alleen, maar ook niet van de overige leden van den raad, die te 

kennen hebben gegeven, van zich met de constructie der door hem 

voorgestelde hoofden niet te kunnen vereenigen, zonder eene enkele 

reden daarvoor te hebben aangegeven en zonder, zoo als hij ver-

meent dat het geval is, immer de bestaande hoofden te hebben gezien. 

De waarnemende president acht zich verpligt, het lid Greve te 

doen opmerken, dat hetgeen thans door hem wordt aangevoerd 

geene betrekking heeft tot het in behandeling zijnde onderwerp; 

dat er dus geene reden kan zijn thans op nieuw den raad van 

bestuur aan 'te vallen omtrent eene zaak, welke als reeds lang 

geëiiuligd moet woorden beschouwd; maar dat , als het lid Greve de 

meening van de leden van het Inst i tuut wenscht uit te lokken 

omtrent de door hem voorgestelde constructie van hoofden voor 

eene haven op de noordwestkust van Noordholland, hij daartoe een 

voorstel kan doen, als wanneer de raad van bestuur dat onderwerp 

ter behandeling, in eene volgende vergadering, aan de leden zou 

kunnen opgeven. Daarop sluit de president de beraadslagingen over 

dit onderwerp en bedankt hij het lid Overduyn voor zijne be-

langrijke mededeeling. 

y. De waarjiernende president deelt den leden mede den inhoud 

van een' brief van de leden Croker en Burn (bijlage XX11 ) als 

eenigzins in verband staande met het onderwerp, waarvan sprake 

is geweest en waarbij zij tocjnicheu het besluit, hetwelk genomen 

is in de vergadering' van den September 1S55, met opzigt 

tot het benoemen cener commissie, welke zich met het maken van 

een ontwerj) van zeehaven zou willen belasten , waartoe betrekkelijk 

was een brief van het lid de Quartel , die echter zonder hun mede-

weten en zonder hunne voorkenin's was geschreven. 



10. Van het lid J . Jb\ W. Conrad is ontvangen (l^ijlage X X l i I) 

het afschrift van eene bouwkundige en geschiedkundige beschvijving 

van wijlen den inspecteur-generaal van den waterstaat W . Conrad , 

betrekkelijk de havenwerken te Nieuwediep uitgevoerd in de jaren 

1781—171)8. 

l )c waarnemende president, hiervan aan de leden mededeeling 

doende, zegt, dat de voordragt van het h'd llose en vele andere 

werkzaamheden, die volstrekt moeten worden afgedaan, tot be-

kort ing ]ioodzaken, en dat hij dus dit stuk niet in zijii geheel zal 

voorlezen. H i j herinnert daarbij, dat op verzoek van den raad van 

bestuur het lid Strootman zich wel heeft willen belasten met het 

zamenstellen van eene geschiedenis der havenwerken van het Nieuwe-

diep, welke ook betrekking zal hebben tot de werken, na het jaar 

17Ü8 uitgevoerd, en uit dien hoofde door den raad waarschijnlijk 

de door het l id Conrad medegedeelde stukken, welke welligt van 

groot nut bij de bewerking van die geschiedenis zullen kunnen 

zijn, ter kennisneming aan het lid Strootman zullen worden gezonden. 

11. De waarnemende president geeft voorts den leden kennis, 

dat de raad met genoegen heeft ontwaard, dat vele buitenlandsche 

dagbladen hulde hebben gebragt aan de pogingen van liet Inst i tuut 

met opzigt tot de uitgaaf van het licperCoire de caries; dat daar 

aan vele nieuwe aanvragen om de reeds verschenen aÜeveringen 

van dat werk, vooral uit Duitschland, niet meer kan worden vol-

daan en het uitzigt bestaat, dat eene meer algemeene verspreiding 

van dat werk die aanvragen weldra zal doen vermeerderen , de raad 

van bestuur heeft besloten tot den herdruk van de drie reeds ver-

sclienen alleveringen, waardoor hij vertrouwt, dat de eer van het 

Inst i tuut zal worden opgehouden en ook de üuauciële belangen 

zullen worden bevorderd. 

Op eene vraag van het lid Cohen Stuart of er tot het zamen-

stellen van dat werk nog steeds bijdragen worden ontvangen, ant-

woordt de waarnemende president, dat Inj vertrouwt het den leden 

aangenaam zal zijn tc vernemen, dat door welwilleiule tusschen-

komst van den minister van buitenlandsclie zaken van onderscheiden 

gezante]^ in het buitenland belangrijke bijdragen zijn en nog voort-

durend worden ontvanj^en. 

12. Van het lid W . Conrad is bij den raad van bestuur, ter 

mededeeling aan de leden, ontvangen een afschrift van liet rapport 

der conclusien van de internationale commissie voor de door-

van dc landengte van Suez, aan Zi/))\c Hoogheid Mohammed gravnig 

I 

i 

Said Taclia, onderkoning van Egypte (Bijlage X X T V ) , hetwelk 

door den waarnemenden president wordt voorgelezeji. 

13. Overgaande tot de behandeling der op het berigt voor deze ver-

gadering vermelde onderwerpen, wordt door den waarnemenden 

president het woord gegeven aan het lid W . N . liose, die, na 

kortelijk herinnerd te hebben hetgeen door hem over de regelen, 

welke'men bij het prolileren heeft in acht te nemen in de vorige 

instituuts-vergadering was medegedeeld, eene verhandeling voor-

draagt, waarvan de door liem in de vorige vergadering gedane 

mededeeling als inleiding moet worden aangemerkt (1). 

De leden volgen met dc meeste belangstelling den spreker, en 

de waarnemende president betuigt hem, namens de vergadering, 

zijnen bijzonderen dank voor deze belangrijke mededeeling. 

14. Hierna wordt overgegaan tot het verkiezen van een nieuw 

raadslid, ter vervulling van de plaats, opengevallen door het be-

danken van het lid Jansen; bij de stemming bekomen de leden 

Augier 8 , G. Simons 2 stemmen en van (3ordt, \V. N . Ilose en 

Lobatto elk eene stem; zoodat het lid Aiigier tof; lid van don raad 

is benoemd, waarvan h i j , niet ter vergadering aanwezig zi jnde, 

schriftelijk zal worden onderrigt. 

15. De leden Steuerwald en Camp belasten zich met het opnemen 

der stemmen voor liet ballotteren der in de vergadering van den 

jgden November 11. voorgestelde nieuwe leden. 

De uitslag der stemming i s , dat zijn aangenomen: als gewoon 

l id , h\ A. Kortz , gepensioneerd majoor der genie, te 'sGraven-

hage; als buitengewone leden, M. J . Mulder en -I. V. I I . 13oon-

acker, kadets der genie op de koninkli jke academie voor de zee-

ën landmagt , te Breda en G. Montauban van Swijndrecht, 

hoofdopzigter bij den Kijnspoorweg, te Gonda. 

1(5. Om op den April 185(He worden geballotteerd, worden 

door den raad voorgesteld: als gewone leden P. de Ficeuw, op-

ziener der uitwaterende sluizen in Noordholland, te Edam; J . A . 

(l) Dc medcilcc1iiv;s van hot V\d \\\ N, Uosc zal worden (^^ednikt in de Ver-
hn)i(k'linqen. 
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van Luutereii, architecl; ie Utreclii; P. M . JNFetscher, eerste luiie-

uant bij het regemeiit grenadiers en jagers, te 's Gravenliagc; als 

buitengewone leden J . 11. l^ungenberg, civiel-ingenienr, te 'sGra-

venluxge; M. J . van Duyl , student aan de konnikli jke academie, 

te Delft ; W . \V, K . Dusseldorp, opzigter bij den provincialen 

waterstaat, te Groningen; J . J . 11. Grinwis, te Assen; J . G, van 

Ni f t r ik , opzigter bij 's rijks waterstaat, te Ellewoutsdijk; A . A . 

Üvergaauw Tennis, student aan de koninklijke academie, te Delft 

en J . C. Wcncker , student aan de koninklijke academie, te Delft. 

17. Wegens het vergevorderde uur , sluit de waarnemende ])resi-

dent de vergadering en bedankt hij de aanwezige leden voor de 

betoonde belani>'stellinu'. 
O O 

Voorgelezen en goedi^ekeurd in de vericaderinir van den 
April 1856. 

¥, W . CONIIAD, 

rrcsidcm. 

J . VAN SYPESTICYN, 

Socrctii; i •. 
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B I J L A G E X I X . 

iMinisterie van -

Binnenlandsche Zaken 

\s Gravenhage, den Januarij 1850. 

153. 

Afdeeling. B, 

Waterstaat. 

Ten vervolge op mijne mededeeling van den Juni j Ik , 

n«. 135, afd. B , lieb ik de eer den raad hiernevens te doen 

toekomen een afschrift van het bij mij ontvangen rapport van de 

directie der nederlandsche rijnspoorweg-maatschappij, betrekkelijk 

het voorgevallene aan de Usselbrug te Westervoort bij den jong-

sten ijsgang. 

j ) e Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Namens den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 

J . SCIIKÖDEII. 

Aan 
dcu Iviiucl van Bostunr van 
liCt Koninklijk (nstituut van 

Ingenieurs te Delft. 

B I J L A G E X X . 

iviiinstcric van Oorloü;. D 
Bvwcaw dev Genie» 

N-. 32 Vy. 

's Gravenliage, den December 1855, 

Ik heb de eer hierbij I J , Mijne Heeren, aan Ie bie(h'.i\ een 

exemplaar van het werkje van den kapitein der goi ie in brlgisclic 

dienst A. Casterman, betrellende het bakken van brood. 

De in dat sink beschreven ovens, onlangs in het kasteel vaï) 

Antwerpen gebouwd, verschillen van de gewone ovens, voor steen 
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kolen ingerigt in België, voornamelijk door sommige bouwstollen , 

door den vorm der ovens, door de rigting van het fornuis, en 

door de verdeeling van warmte boven over dat gedeelte van het dek-

gewelf, hetwelk van onderen niet regtstreeks door middel van het 

fornuis kan worden verwarmd. 

De beschouwdngeu vervat in het boekje doen, als van zelf, de 

vraag opkomen: zou niet hier te lande eene belangrijke vermin-

dering in de kosten van voortbrenging van het brood kunnen 

worden verkre:?en ? 

Die vraag schijnt mij uwer aandacht waardig. 

Dc Minister van Oorlog, 

IV'. FüR tSTNER V A N U A M U E N O Y . 

Aan 
den liiuul van P>cstunr van 
het Koninklijk Institnnt van 

Ingcnienrs. 

1̂ 1:1 L A G E X X I . 

Mijne Heeren, 

Ik neem de vrijheid aan deze belangrijke discussien ook eenige 

opmerkingen toe tc voegen. 

I n de eerste plaats moet ik wederleggen de gevolgtrekking door 

den heer Greve gemaakt, als zoude uit het voorgelezen stuk der 

heeren Croker en Jkirn dc bevestiging volgen vaii zienswijze, 

en het ovcrbodio'c van een zcebreker alzoo in het nlu'cmeen bc-. O 
w^ezcn worden. Die gevolgtrekking schijnt mij toe geheel onjuist 

tc w^czcu, daar uit het voorgelezene alleen is op tc maken, dat 

een zccbrckcr in sommige omstaiulighcdon gevorderd kauworden, 

in andere niet. 

Dc gevoelens aangaande het al of niet noodzakelijke van ccn 

zecbreker loopen zeer uiteen. Ik geloof ook, dat men hier geen 

algemeen voorschrift kan geven, maar dc oplossing der vraag be-

hoort afhankelijk te stellen van de bijzondere lokale omstandig-

heden, dat is: van de geaardheid der kust , van deu bodem der 

zee, van de kracht der golven, van de meest hecrschende \vind-

r igt ing , die de meest hecrscheiule golveurigting bepaalt, van dc 

i'-j 

uitmonding van rivieren in dc onmiddellijke nabijheid, en eindelijk 

ook en vooral van den vorm en aanleg van de haven. Een zce-

breker dus, hier nuttig cn noodzakelijk, kan wclligt elders over-

bodig of zelfs schadelijk worden. 

N u wil ik aantooneu, dat dc open haven, oiulcr dien bepaalden 

vorm als door den heer Greve is voorgesteld, cn waarvoor hij geen 

zeebreker noodig acht, niet zonder gevaar voor schepen, haven, 

sluizen cn kust kan worden aangelegd, cn dat wij hier juist 

te doen hebben met omstandigheden, w^aar een zeebreker wel 

degelijk zoude gevorderd worden. 

Daar in het slot van het bovenaangehaalde stuk geen enkel 

bijzonder geval wordt vermeld, met betrekking tot het tweede 

gedeelte der gestelde vraag: wat leert ons de ondervinding aan-

?^aande het nut der zcebrckcrs voor havens aan de vlakke kust? 

zoo meen i k , als inleiding tot wat ik verder te zeggen heb, wel 

een voorbeeld tc mogen bijbrengen. I n een werkje getiteld: 

Krim en Odessa (1) , vindt men in liet tiende hoofdstuk onder 

dc beschrijving van Odessa het volgende vermeld: 

/AVat nu de haven zelve betreft, zoo kan zij slechts op middel-

//matigheid aanspraak maken. We l is de invaart gemakkelijk cn 

//evenzoo laat de ankergrond niets te w^ei^schen over, maar toch 

//schijnt zij voor schepen van zeer grooten tonneninhoud niet ge-

//noeg diepte tc hebben. Een zeer groot gebrek is echter, dat zij 

//te open ligt eu juist aan de gevaarlijkste winden, dc zuiden-en 

// zuidoostenwinden, is prijs gegeven. Deze woeden inzonderheid 

//ten tijde van dc dag- en nachtevening en zij zijn het vooral, die 

//op de Zwaarte Zee reeds groote verwoestingen aangerigt en dui-

// zendc schepen op het strand geworpen of vernield hebben. Daar 

//komt nog bij dat de drie groote rivieren, I k i g , Dniester en dc 

//Donau, hare wateren in tegenovergestelde rigting in zee ont-

//lasten cn bij het hccrschcn van zuiden- en zuidoostenwinden de 

//zoogeiuaamde gehakte golven doen ontstaan. Wee het vaartuig, 

//dat^aan dc verderfelijke werking daarvan is prijs gegeven. De 

//«•evalleii zijn verder ook niet zeldzaam, dat een geweldige baar, 

/^die reeds dc Zwarte zee in hare grootste breedte doorloopen 

//heeft, tot midden in de haven komt en zich als stortzee over 

//de daar voor anker liggende schepen ontlast. Geloofwaardige 

//mannen, die op den Boulevard wooiulen en van 't opkomen van 

//7Adke stortzeeën vaak genoeg getuige geweest waren, konden 

//mij de daardoor aangerigtc verwoestingen niet erg genoeg af-

//schilderen, 't Is zelfs gebeurd, dat schepen, die nog in geen 

// der beide veilige havens waren binnen geloopcn , door het terug-

(1) Z)-? cn Odciisa. lleminerhifjen uit het reisdivjhoeh van professor J)\\ 

Kavl Kocli. Uit het iroop:fInit?cli vertaald door ,). J . A. Gocvcriicur. Ch-oningcn 

'ni .T. B. Wolters, 1855. 
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tt ötroorneiid water van de reede weggerukt en op open zee tegen 

//eene nieuwe golf ingeworpen werden. ^len begrijpt l igt , dat het 

vaartuig onder zulke omstandigheden doorgaans reddeloos ver-

//loren was. Van do zijde van het gouvernement is al het moge-

lijke geschied om de vcrdcrlelijke zuiden- cn zuidoosten winden 

//minder schadelijk tc maken. I n dc eerste plaats heeft men door 

twee hoofden of dammen, die de ganschc baai in drie afdeelingcn 

//brengen, hun uadeeligcu invloed, althans voor dc cigcntlijke 

//havens, bestreden. Deze dammen springen ver in zee uit cn 

//hebben ieder op zijne kruin cenc batterij tot verdediging, enz./' 

W i j zien dus hier, mijne heeren, omstandigheden, waaronder 

de zccbrcker nuttige dienst doet; maar bovendien zien w îj hier 

twee belangrijke golfverschijnsels beschreven, waarbij wij ecu oogen-

blik hebben stil tc staan, als iu onmiddellijk verband tot het be-

handelde onderwerp. 

Hot ecnc verschijnsel vinden wij onder den naam van gehakte 

golven voorgesteld. Welligt wordeu hieroiuler ook staande golven 

bedoeld. De tcrminolo^>'ie der i>:olvenlecr is toch niet zeer volko-O O 
men, cn men zou den naam vau gehakte golven wel kunnen ge-

ven aan die soort vau golven, die soms ontstaan door het kruisen 

van twee golvenstelsels onder een zekeren hoek. I lct zoude ook 

kunnen wezen, dat men er eenvoudig mede bedoeld heeft die korte 

cn hooge golven, zoo als ze zich voornamelijk in dc Middcllandsche 

Zee oiitwikkclen en die bekend staan als zeer lastig op de schepen 

te werken. Dc oorzaak daarvan moet gezocht worden in te geringe 

diepte cn uitgestrektheid; zoodat de golf zich niet ten volle kan 

ontwikkelen overeenkomstig: dc sterkte vau den wind. 

Dezelfde wind zal in den Oceaan i^'olvcn doen ontstaan, waar-

van het schip geen hiiuler heeft hoegenaamd, terwijl het op een 

meer begrensde cn mimlcr diepe zee, grootclijks zal gestooteii wor-

den. N u zoude dit ook met dc Zwarte Zee wel het geval kunnen 

wezen; doch wat wc aanncnien, dc opmerking blijft van toepas-

sing. Ts de gehakte golf cenc staande tc n o e m e n . wij zullen ge-

legenheid hebben aan tc tooncn, dat staaiulc golven zich ook i]i 

zee kunnen ontwikkelen cii bcj)aald in afgesloten ruimten als haven-

kommen, is dc gehakte golf dc korte cn hooge golf ,die geen 

diepte genoeg heeft om zicli tc ontwikkelen; wij zullen zien dat 

ook dit het geval kan wezen bij dc ontworpen havcu, Voorloopig 

moet ik herinneren nan den lastigen golfslag, waaraan de schepen 

op de reede van Cherbourg waren blootgesteld, toen zij reeds door 

ecu zccbrcker beschut waren, maar die te diep onder water lag , 

zoodat de golf cr nog kon over heen slaan ( l ) . ]\lct betrekking-

tot dc staamlc golven dient itus nog het ccn cu ander vermeld. 

Zoo als dc naam genoegzaam aanduidt, missen wij daar dc voort-

(l) Zie Kniy, png. 13!), § 273 cn 274. 
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gaande beweging van dc gewone golf , die veranderd is in een 

op- en neergang, zoodat tcrzclfde plaatse waar ccn oogcid)lik te 

voren zich het dal bevond, zich ook de berg ontwikkelt. jNlcn 

kan l igt bescJlen hoe zoodanige wcrki)ig teisterend moet ziju voor 

het schip, dat met de golven op en neder wordt gesmeten', ieder 

oogenblik gevaar loopende vaii het cvenwigt te verliezen ; wat zoo 

veel te meer te vreezcn is, daar die golven veelal niet meer cilin-

drisch, maar pirann'daalvormig zi jn, zoodat, terwijl het schip ge-

woonlijk op de brecde cilimiervlaktc, als op den j-ug van dc golf 

gedragen wordt, het nu op dcu top van eene waterpiramide komt 

te staan, die plotseling zal wegzinken, om zich daarna weder te 

verheilen. 

Gemakkelijk doet men deze soort van golven ontstaan op 

kleine schaal. Men behoeft dan aan een watci- of kwikvat slechts zoo 

veel mogelijk gelijke en ])criodieke schokken mede te deelen. Het 

vat of dc ennner met water, die gedragen wordende voortdurend 

periodieke stooteti ontvangt, door den periodieken tred van drager 

of dragers, levert ccn wel bekend voorbeeld van staande golf. Men 

ziet den waterkegel zich soms tot aanzienlijke hoogte uit het cc ii-

trum verhellen , als de gewone voorzorg, van eene plank op het water 

te laten drijven, is veronachtzaamd. Ofschoon nu dc invloed van 

de periodieke schokken, op aanzienlijke watermassa's, eerst dan zigt-

baar wordt als die schokken zeer sterk z i jn ; ofschoon giootc uit-

gestrektheden water, bij lange na. niet zoo gemakkelijk instaande 

golving zijn te brengen, zien wij deze golven zich nu en dan in 

zee ontwikkelen. 

I n het voortretlelijkc werk van de gebroeders Weber (1) leest 
men dienaangaande het volgende: 

//Es ist sehr merkwürdig, dass die stehende Schwingung zuweilen 

//auch in mehr oder minder vollkommenem Grade, auf dem Meere 

//entstehen kau , wenn 2 und mehrere AVi?ide von entgegengesetzten 

//llichtu]]gen her, Wellen erregen. 

//Hierher ist wohl die Beobachtung von Jannes Ilortburgh iiher 

//die Wellen in den Chinesischen See wiihrejul eines Typhons zu 

//setzen. Er sagt (2): // In den Chinesischen See ereignet sich hilulig 

//wührcnd eines Typhons, dass die Wellen nach jeder Ivichtung lau-

'/fen; sie haben dann das Aussehen von holicn Bergen oderVyra-

^/midcï), welche eine iji die andere init grosser Gewalt cinbrcchcn. 

//Die Schiifc laufen Gefahr ihre Steuerrudern zu verlieren, wenn 

//dicke Pyramiden dagegen schlagen, imd vo]i den heftigen tur-

//bulciitcn l>cwcgnng, welchc durch so verschiedenartige St()ssc 

//entsteht, leiden die Masten wSchadcn. Das Wcllcn-schlaixcn kann 

(H auf JixiicriineyfL (/cfrri/vdaf , t/nt Jh-utJcm I<,r]jst llcj.iri( h 
Wilhchn Wcl)cv', piip:. 'J78 . § f'lS. 

(2) Nic1iolson''s Journal , Vo l . 15. 

Cy 
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n von einem liet'tigeu Winde hevviiiuen, der mit einend andern W inde , 
//der ihm entgegen bläst, zn küniplen liat, wie nian das manchmal 
// auf den See bemerkt. // 

In een liavenkaiiaal, waar de zeegolf regt kan inloopen, om aan 

het einde gedurig gereilectecïd te worden, biedt zich eene gun-

stige gelegenheid aan voor de ontwikkeling vau staamle golven. 

Is dat havenkauaal begrensd door evenwijdig loopende hoofden, 

zoo zullen de golvcvi nog ciliuderoppervlakten behouden , maar zijn 

er uit- eu insj)riugende hoeken, zoo zullen dc golven over liet 

algemeen niet meer zoo eenvoudig begrensd zi jn; zoo zal men 

verschillende golvcnstelsels zien ontstaan, die, elkander kruisende, 

oorzaak worden van de piramidaalgolven. Daardoor kan in zoo-

danige haven geen rustige ligplaats voor schepen bestaan, of zul 

het binneuloopen belemmerd worden. 

De vorm der haven, door den heer Greve voorgesteld, is die van 

lig. 6 op pl. V i l , en overeenkomstig het algemeene beginsel der gol-

venleer, dat ieder pun t , waar eene golf tegen stuit, een middelpunt 

wordt van nieuwe golven, die zich, om dat punt voortplanten, 

zullen wij hier vier zoodanige punten hebben iu het oog te hou-

ilen : twee aan deu ingang van de havenkom en twee aan den in-

gang van Jiet kanaal. De golf, die, uit open zee aankomende, 

tegen a en b stuit , wordt de bron van twee nieuwe golvcnstelsels, 

die, elkander doortrekkende, verhoogingen en verdiepingen zullen 

opleveren, die elkander beurtelings afwisselende of brekende het 

binneuloopen zeer lastig zullen maken. Datzelfde geldt ten opzigte 

van c en d en voegen wij liierbij dc werking van de rellectie tegen 

het einde van het kanaal en de gemakkelijkheid , waarmede staande 

golven zich in afgesloten kanalen ontwikkelen, zoo kan men als 

zeker aannemen , dat ile geheele haveidvom en het kanaal zal overdekt 

ziju met bergen en dalen, die, heftig op en neder slaande, de 

schepen geen oogenblik rust zullen laten, maar ze voortdurend in 

gevaar brengen van losgerukt te worden en tegen elkander en de 

kaaijen aan te slaan. 

l iet golvensysteem, voorgesteld in lig. 1, pl. A^ll , overgenomen 

uit Weber, zal ook otigeveer hetzelfde zi jn, wat zich in den mond 

der haven ontwikkelen moet, daar het ouverscliillig is of uit tw^ce 

j)unten golven worden opgewekt, of dat ecue golf tegen twee hoofden 

komt aanloopen. Tussclien de twee brandpunten van de ellips ziet 

men dus de soort en rigt ing van golf, die tusschen de hoofden, in 

den mond van de haven, zal bestaan. Fig. 2 van pl. V U stelt ook 

staaiule golven voor, wanneer in een cirkelvormig vat, in een 

])uut c)p den ludveu radius gelegen, golven ontwikkeld worden, 

die tegen de wanden weerkaatsen. 

Zoowel het binneuloopen als het verblijf in de haven is om de 

ontwikkelde redenen hoogst gevaarlijk te achten, zoodra de golf-

slag eenigzins sterk zal zijn. 
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Dit voor zoo veel het eerste punt aangaat. 

Door het andere punt van vergelijking zal ik verder trachten 

aan te toonen, dat die golven spoedig, ook bij niet al te onstui-

mige zeeën, van beteekenis moeten worden. De vorm der haven 

is allernadeeligst voor het stillen der golven, maar uitermate goed 

geschikt om ze buitengemeen te versterken. Daarbij is een ander 

gewigtig beginsel uit het oog verloren: dat nameli/)k de golf, in 

lengte verminderd wordende, in hoogte en snelheid toeneemt. De 

wijdte vau den havenmond, is ongeveer het dubbel van die van 

het kanaal. 
Die golf, die dus binnen komt , en, eerst iu de wijdere kom uit-

loopende, wordt ver/Avakt, wordt daarna weer merkelijk versterkt bij 

het intreden van het kanaal, zooveel naauwer dan de mond. Die 

versterkte golf loojit het liavenkanaal nu verder af, eu komt met 

onverminderde kmclit botsen tegen de sluizen. Dan zal waarschijnlijk 

het welbekende verschijnsel ontstaan, door de Franschen rassac 

genaamd: de golf zal na die botsing wijkeu, den bodem der haven 

eon eind weegs droog latende, om daarna met vernieuwde kracht 

terug te komen, en zoo zullen sluizen en havunmuren ofd»unmen 

voortdurend gebeukt worden! Het is dat heen eu weer gaan van 

eene aanzienlijke watermassa in het kanaal, dat oorzaak zal worden 

van staande golven in de havenkom. Doch laten wij dat verschijnsel 

geheel ter zijde en bepalen wij ons verder bij de hoofdzaak. Die 

hoofdzaak moet bestaan in de wederlegging van het voorstel, om 

eene haven aan te leggen met ongedekten mond, in open zee uit-

komende, en wel zód dat de mond vaji de haven merkelijk wijder 

zal wezen dan het kanaal. Het algemeene beginsel, waarop die 

wederlegging moet steunen, is reeds aangewezen, alsmede de ge-

volgen ontstaande uit de verwaarloozing daarvan. jMaar men kan 

nog vragen of die versterking van de golven noemenswaard is? 

Heeft men voorbeelden van nadeelige uitwerking, te weeg gebragt 

onder zulke omstandigheden P Zoo straks is u reeds een voorbeehi 

in de haven van Odessa genoemd, waar de golf zoo sterk is , omdai 

zij uit de ruime zee, in de enge liaven wordt opgevangen, i^laar 

I daar de platte grond vau die haven ons iu het onzekere zoude 

; laten, kies ik andere voorbeelden, eu daaruit zal bli jken, dat het 

i voorstel strijdig is, niet alleen met da theorie; maar ook met de 

; ondervinding, door den ingenieur reeds lang opgeda.an. 

I Dremontier nam tot grondslag voor het havenwerk van St. Jean 

de Luz reeds het beginsel aan: dat ecu naauwe haveumoud, waar-

door de o'olven binnen treden, oorzaak wordt van het van lieverlede 

verzwakken dier golven, naarmate zij langer worden, zoodat meu 

langs dien weg eene rustige reede verkrijgt. 

Zien wij oj) dit oogenblik St. Jean de Luz reeds halverwege 

. 'loor de zee verzwolgen, eu grooteudeels door de inwoners verlaten , 

; daar de ongelukkige stad bestemd schijnt, om geheel teu pi'ooi der 
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<rolvvin tti worden, zoo is do oorznak daarvan Ie zoeken: in dt̂  D . I 

wijze, waarop men trachtte dat beginsel ten uitvoer te leggen; 

2°. in de bijzondere lokale omstandigheden , die het zeer bezwarend 

maakten, daar ter plaatse eenig bestendig werk aan te leggen, dat 

nu welligt geheel onmogelijk is geworden ; in de eerste fransche 

revolutie, die het verder voltooijen van het aangevangen werk 

belette. 

Schoon nu dat werk niet is tot stand gebragt, zien wij toch 

Bremontier een belangrijk beginsel erkennen , en ver genoeg was men 

er ook nog mede gevorderd, om de waarde van dat beginsel ten 

volle te kn'nnen beoordeelen. De twee gedeelten van den dam, sleclits 

IGO en 140 el lang, hadden reeds eene zoo gunstige verandering 

te weeg gebragt, dat er alle hoop bestond de haven van vSt. Jeau 

de imz te behouden, en te betreuren zeker is het, dat die dammen 

op zich zelve niet sterk genoeg waren, om aan het geweld der 

golven wederstand te bieden. Die buitengemeen groote woede der 

golven, waardoor wij daar in 1'rankrijk, zoo rijk aan middelen en 

mannen van verdienste, eene bloeijende stad met haven, aan zicli 

zelve zien overgelaten, en de verwoestii^g hand over hand toe-

neemt — die buitengemeen groote woede der golven heeft eene 

eenvoudige oorzaak, en men belioeft slechts een blik te werpen op 

de kaart van Frankrijks kust om ze te vinden. 

St. Jean de IJUZ is gelegen in den hoek , die door de westkust van 

Frankrijk met de noordelijke kust van Sj)anjegemaakt \vordt. (Zie lig. 

5 van ])!. V I I . ) Bij noordwesten storm worden dus de golven uit den 

wijden oceaan door dien engen hoek opgevangen, en vandddr eene zoo 

buitengevv'one hoogte, snelheid en kracht der golven. Hierbij komt nog 

als eene noodlottige omstandigheid de aanmerkelijke diepte der zee 

kort voor de kust. Terwijl toch bij ondiepe zeeën, of bij een Üaaiiw 

liellenfl, zich ver in zee uitstrekkend strand , de oploopende golf door 

de wrijving over den bodem en door de ondiepte zelve, meer en meer 

wordt verzwakt, vindt dat hier maar zeer weinig plaats. Op d(» 

hooa'te van den vuurtoren van Cordouan, aan den mond van de 

Gironde, vindt men eene diepte van 300 el, oj) een afstand van 

40 mijl [lienes) vaii de kust. Voor St. Jean de Lnz vindt men 

dezelfde die])te op een afstand van mijl. (^p ruim 10 mijl van 

den genoemden toren, vindt men eene diepte van 50 el; die 

zelfde d i e p t e peilt men op naauwelijks 1 nnjl van de punten Soroii 

en Sainte Rarbe, terwijl de zee, eindelijk , op eene halve mijl afstnnds 

nog (̂ ene diepte heeft van 30 lot 35 el. Voegt men hier nog 

bij , dat de kust voor St. J(^an Lnz nog een insjnM'ngendeiï hoek 

vórnit, zoo valt in het oog, hne hier alles zamenwerkt, om aan 

de golven, die uit. hel noordwest.en op de kust loopen eene ont-

zagwekkende snelheid te geven. Vieiniois, ingenieur der Hruggen 

eiiAVegen, heeft in 1<S22, het jaar der verwoesting van den zeedijk , 

de sneVheid gemeten door hef tijdsverloop waar te nemen tusschen 
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het breken der golven aan du rotsen, Arta genaamd, en hare aan-

komst op het strand, en ze niet minder gevonden dan 20 el 

per seconde (1). W i j mogen ons over die uitkomst verwonderen, 

maar behoeven ze niet als ongeloofelijk te verwerpen. Vergelijken 

wij er liever mede de uitkomsten, die Stevei\son verkreeg niet zijn 

dynamometer , en , tenzij wij ook hieraan het geloof mogten weigeren , 

het zal blijken, dat de drukking, door de golven in sommige ge-

vallen uitgeoefend, verbazend groot kan wezen , en wel wijst oj) eene 

overeenkomstige, hoogst aanzieidijke snelheid. Stevenson vond voor 

de vijf zomermaaiulen, nabij Tyree en Skerryvore 611 eng. pond 

per vierkanten voet, voor de wii\termaanden 2 08C) pond. 

De grootste drukking aan de Skerry vore-rots, was niet minder 

dan 4 335 pond en aan den Ikllrock 3 013 pond. 

Te betreuren is het zeker, dat proeven van dezen aard niet meer 

zijn genomen, en vooral, dat men niet ie gel ijker tijd drukk ingen 

snelheid heelt gemeten, l iet is waar dat deze soort van poeven 

niet gemakkelijk te nemen zijn , en veelal gunstige omstandigheden 

vorderen; maar men zoude die omstandigheden toch ook wel kunnen 

opzoeken. Men belioeft niet altijd liet oog te houden op bulten-

(jeivonc snelheid of drukking, lleeds zoude eene reeks proeven voor 

gewone snelheden, groote waarde hebben, en neem ik dus de vrijheid 

deze zaak onder de aandacht van de leden van het Inst i tuut te 

brengen. Well igt zal de een of ander gelegenheid vinden er zich 

aan te w'ij den. 

Doch keeren wij tot het onderwerj) terug, en laten wij nog eenige 

oogenblikken stil staan bij de gevolgen van een zamenloop van 

omstandigheden, zoo als men niet veel vereenigd vindt. St. Jean 

de l i u z , tegenwoordig eene kleine stad van naauwelijks 2 000 

zielen, genoot vroeger voorspoed en telde tot 10 000 inwoners. 

Daar bestond eertijds groote naijver tusschen deze stad en liayonne; 

thans belioeft Bayonne hare mededingster niet meer te vreezen. 

Ieder jaar rooft de zee een nieuw stuk grond, en overal treft men 

in funderingen en brokken muur van die verwoestingen de spre-

kendste bewijzen aan. Vroeger had St. Jean de Luz hare natuur-

lijke dijken of oeververdediging. De toegang tot de baai was 

naauwHir en, let wel, mijne heeren ! eene bank van klippen ver-

vulde de dienst van zeebreker. 

Langzamerhand zijn al die hindernissen door de zee uit den weg 

geruinid, die tegen de helft der achttiende eeuw de kust reeds begon 

te bedreigen. Een eerste muur met aardewerk w êrd aangelegd, 

maar den 22''''^" b'ebruarij 1749 nuU verscheidene huizen wegge-

slagen. Sedert dat lijdstij) hebben de bekwaamste ingenieuis te 

vergeefs getracht het noodlot ie bezweren, dat d(ï stad boven he> 

1) , Snu 'fi^ir. ^̂ ttiayt ishr Tomo 11, 17 7, 
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hoofd hing. De sterkste werken zijn het onderst boven gekeerd en 

Iinnne geheele vernieling, in 1822, schijnt het onnutte van al 

die pogingen eindelijk te hebben aangetoond. 1'ig. 1 van pl. VI geeft 

eene doorsnede van den zeedijk, met de rneest mogelijke zorg aan-

gelegd, en waarvan binnen weinige dagen, over eene lengte van 

140 el, geen spoor meer was terug te vinden, llotsblokken 

van 4 000 ])ond werden losgerukt en omhoog geworpen tegen den 

d i jk , die aldus door de middelen zelve, die men ter verdediging 

had aatigew^end, nog zoo veel te spoediger bezweek. Teregt maakt 

Quatrefages de opmerkiiig, dat wij hier te doen hebben met een 

soortgelijk verschijnsel als wordt opgeleverd, wanneer men een 

omgekeerden trechter met snelheid in het water slaat. Het is 

bekend, dat alsdaii eene vrij liooge waterstraal uit den naaiiwen 

mond opspringl. Men kan ook den bek eenvoudig met de eene 

hand sluiten en de kegelvormige buis zoo diep mogelijk onder 

water brengen, om daarna de bek weder vrij te laten, als wan-

neer lietzelfde verschijnsel zich opdoet. In het eene, zoowel 

als in het andere geval, wordt de snellieid van dc waterdeelen 

in de groolere doorsneden, overgedragen oj) minder waterdeelen 

in de veel kleiner bovenste doorsneden, waardoor ze zoo zeer 

vermeerderd wordt, dat de si)rong veel hooger is, dan met 

liet verschil van waterspiegel of de oorspronkelijke valshoogte 

overeenkomt (1). 

Die vermeerdering van snelheid, vindt ook ])laats bij liet voort-

planten van golven, in zich vernaauwende kanalen , hoezeer wij hier 

te doen hebben met eene oscillerende hQ.wtixiwj, en niet meer met CD O 
eene voortgaande beweging, iïi dezelfde r igt ing, van de gezamenlijke 

waterdeelen. Het is inderdaad opmerkelijk, en bij den eersten aan-

blik niet zoo gereedelijk te verklaren, lioe uit de oaciUerende 

w^eging der waterdeelen, die eene golf uitmaken , qqwo (worL/jacDido 

beweging kan verkregen woorden; hoe de golf kan veranderen in 

een stroom, of ook wel in een waterstraal, die hoog boven de gol-

ven uitspringt. Tot die verklaring is noodig na te gaan wat er in het 

inwendige der watermassa gebeurt, als er aan de o])pervlakte golven 

schijnen voort te rollen. Fig. o van j)l. V I I , aan Weber's IFellevlehre 

ontleend, stelt de bel rekkelijke l)eweging voor der waterdeelen, 

in een vertikaal vlak. De bovenste bewegen zich in cirkels, de 

dieper liggende in ellipsen en de nog diej^er liggende, kort bij 

den bodem, in regie l i jnen, heen en weder gaande. i\iogt het 

nu moeijelijk vallen om uit de beweging in de kromme h jnen,af 

te leiden de voort^-aande hewe^iuc: in eene resrte l i in , als men O O O ^ , .> ' 

alleen lei (\p de bovenste waterdeelen, gemakkelijk v/ordt dit als 

men de benedenste in aanrnerki/ii^ neemt. Dan ziet men dat de O 

(1) Fi};. 4 v;ni ]»1. \'f stelt voor dcu'ij/.c, waamji dc proef, n a d o y c r i i m l o r i n ' v . 

Vfcnomen is. cii «^ccft dc afmetingen van dc die duar!»ij '̂ elM-nik^ M-r'rd. 

77 

golf daar eigenlijk niet anders is dan een periodieke stroom , dan 

gaande, dan teruggaande. Neemt men de groote breed(e der zee-

golven in aanmerking, dan blijkt dat men daar inderdaad met 

stroomen te doen beeft van zekere uitgestrekiheid , dan naar liel 

strand zich beW'Cgende en daarna van het strand af, teruggaande. 

Met betrekking nu tot deze bijzondere soort van stroomen geldt 

hetzelfde wat zoo straks voor den watersprong uit den trechter 

gold, en zoo zien WMJ de golven watersprongen o])leveren van aan-

zienlijke hoogten, veel grooter dan die van de golven zelve. De 

gunstige omstandigheden tot de ontw^ikkeling dier watersi)rongen 

z i jn , bij overigens eenigzins steile kust en genoegzame waterdiej)te, 

inspringende lioeken. Verrassend zijn de voorbeelden door l̂ Jmy 

aangehaald, die getuigt , watersprongen, tot 4 el boven den 

grond te liebben zien ontstaan door slechts kleine onenen-

heden van de kust. Is die kust g lad, zoodat er weinig w^rijving 

of botsing bestaat, zoo worden zij veel liooger; zoo lieert, hij 

ze, bi/) een uitspringenden hoek, van iets minder dan in 

een bekleedingsmuur uit gehouwen steen , waargenomen tot eene 

lioogte van 15 el boven de oppervlakte der zee, bij eene mid-

dellijn van 2 tot 3 duim. (Zie lig. 2 van ])1. \M.) Somtijds worden 

zoo watergewclven gevormd van oO voet hoogte, zoo als (e 

St. j\lalo. (Zie lig. 3 van pl. V I ) (1). 

Doch dit alles is gering te achten bij de ontzeltende water-

kolommen, die zich l i ieren daar in den Oceaan , bij onverminderde 

golvenkracht, tegen rotsen verhellen. Plaat V stelt, naar eene schets van 

Smeaton, den vuurtoren van l^ddystone voor, boven wiens kruin de 

golf zich in stormweder tot 25 el verheft. Malle Wvww verhaalt, 

hoe de golven oprijzen tot do hoogte van 350 voet en komen te 

breken tegen de kruin van de steile rots in de Marianne eilanden , 

bekend onder den naam van Femme de Loth. Ten slotte vindt men in 

den .nictionnaire iV 11 istoire iiatnrellepliisieiirs professevrs dutfar-
din dn Roï ^ Art. Oceun, vermeld, hoe den Jannarij 1820 liet 

stadje Warberg, in Noorwegen, door de golven werd overstroomd , 

dat 400 voet boven de oppervlakte der zee is gelegen. Teregt 

merkt limy aan, dat de hoogste golven in den wijden Oceaan 

zoodanige hoogte op verre na niet bereiken, maar wij hebben ook 

hier weder te denken aan het opstijgen en overstorten van het 

water, veroorzaakt iloor het opdringen vnn de golven , binnen eene 

veel engere r inmle, dan waar zij oorspronk(^lijk tot bare normale 
hoogte voortrollen. 

Het zijn zeker buitengewone locale omslandiglieiUm, ilie oorzaak 

worden van deze buitengewone verschijnsels; doch ik heb gemeend 

deze bijzonderheden te moeten vermelden om ten duidelijkste te 

(1) Bij zoodanige tei.b(erin.i4' van de kust lïclioeft liet on.s niet (c verwonderen 
dat ),ij /len j<Migsten orkaan, J2 Cot 14 el van den Nval idolseün-/.ijn in-cstort. 



doen uitkomen hot gevaar, dat allerwege moet ontstaan, waar golven 

worden opgevangen in enger en enger toeloopende ru imten , en 

t-ciioon ik nu niet wil beweren, dat het voorgestelde havenwerk, 

zonder zeebreker, de verschijnsels in zoo hoogen graad zal ontwik-

kelen als boven vermeld is , zoo is het ecliter te voorzien, dat daar 

een zware golfslag zal heerschen, waarvan de uitwerking niet te 

bepalen is. En ik vraag u , mijne heeren, of dit overeenkomt met 

de kunst en de voorzigtigheid van den ingenieur, dat hij de toe-

passing van beginsels zal verwaarloozen, omdat hij niet zeker weet 

of het nakomen wel volstrekt noodzakelijk is? Ik erken dat door 

ons hellend strand de kracht der golven op onze kust bij lange na 

niet zoo groot is als op de steilere kast van Frankri jk, maar 

men zal toch daarom liier niet roekeloos mogen verwaarloozen, wat 

men elders zoo duur geleerd heeft! 

t]n zoo zie ik mij gedrongen de zaak nog uit een ander 

oogpui\t te beschouwen, en eene algemeene opmerking te maken 

in verband tot het aanleggen van eene haven op de kust van 

Holland. 

O p grond van ai het aangevoerde durf ik beweren, dat ieder 

havenwerk, dat men te lood oj) onze kust zal aanleggen, aan eene 

s])oedige vernieling zal zijn prijs gegeven, zoo het al geen oorzaak 

wordt van eeiu) noodlottige inbreuk van de zee, wdtinloor Jfolla7id 

op kct stnahl misscliieu nog smaller zoiule woorden, dan men wel 

wensclite. O f biedt di(i f^nstrekte en u'lad wsGhuurde kust van O O O 

Holland geen gepaste stof tot overweging aan , en toont ze ons niet 

duidelijk genoeg, hoe dat glad en gelijk maken in zijn werk gaat? 

Zoo niet, laat men (Van nogmaals het oog werpen op de kust van 

Frankri jk: daar ziet men nog volbragt worden, wat hier reeds 
volbragf is. 

Oaar ziet men op de kust van Snintonge de zee nog dagelijks 

werkzaam, weghalende en sloopende al wat vooruitspringt, de holten 

aanvulleniUi en alzoo ten laatste eene gladde kusi makende, ihuir 

wajM' vroeger do grootste onregehnatigheid bestond in grenslijn. 

!)i(i grootere werkzaamheid van de zee valt daar in het oog; hier 

besiaal reeds een natuurlijk evenwigt en neuten wij zoo groote 

vei'anderingen niel meer waar. Maar schoon het schi jnt , dat de 

zee hier rustig is gew^orden en hare verwoestende natuur ver-

loochent, men zal gelegenheid hebben diezelfde krachten terstond 

weder u\ werking te zien treden, als men hot waagt die glad 

gestrekte ki.istlijn te breken, door het uitbrengen van eene haven 
î eno{M>'zaMm loodregt op de kust. O f brengen wij dan niet dezelfde 
"" ^ • 1 1 : )ongzn;uu luvmiu^t, ŵ / .... 

onLstandigheden door kunst te weeg, die de natuurlijke oorzaken 

der verwoesting waren van Sf. Jean de TAIZP Zal ook hier de golf, 

(uuler noordwèsto}) of zuidwesten-wind, niet als versterkte golf Oj) 

de lioeken inlooj)en, en over de havendammei^ lieenstorten als te 

vSf. Malo , waar in den jongstoïi storm plotseling eeri goheel eind 
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kaai is ingestort? En zal zoo tegelijkertijd met de verwoes-

ting van het havenwerk ook geen inbreuk worden geniaakt op de kust ? 

Het onderscheid in lengte dor golven, die uit den Oceaan in 

den hoek van f rankr i jk aaiikomen en degene, die men zal op-

vangoi door de ilanken van het uitgebragte havenwerk, is inderdaad 

groot en een zoo sterke golfslag zal hier zeker niet te verw^achten 

zi jn , maar zal men zich met die gevolgtrekking gerust stellen, 

of is het zaak de nadeelige werkingen tot een min imum te bren-

gen, gebruik makende van beginselen, door wetenscliap en onder-

vinding beide aan de hand gedaan? Die beginselen toch voeren van 

zelf tot den meest geschikte)! vorin, aan de haven te geven, zoo-

wel voor de veiligheid der schepen, als voor kust-en havenwerk, 

en nu ik eenmaal uwe aandacht bij die grondbeginselen heb be-

paald, meen ik nog eene schrede verder te mogen gaan, en ze 

ten slotte te mogen bepalen bij de onmiddellijke gevolgtrekking daaruit 

af te leiden, dat is bij fig. 7 van pl. V I I , die de havenwerken voorstelt, 

zoo als men ze zal hebben aan te leggen, of als a , gerigt naar 

het westen, of als h of c, in verband met de verdere waarnemin-

gen van meest heerscheiule w^inden en sterksten golfslag. 

En zoo zondigen alle de ingezonden projecten hiertegen, daar 

alle ile havens, op plaat Y M voorgesteld, onder de nummers van 

het archief, benevens die van Croker en I h i rn , te lood staan op 

de kust. J)e slechte vorm van zeebreker, met inspringenden koeh ^ 

van 204 , mag niet onopgemerkt blijven. Daardoor toch zouden er 

in den havenmond, bij a ^ geweldige overstortingen plaats vinden. 

W a t het weij'nemen van den versterkten ^-olfslaG; in de hoeken 
» O O 

aangaat, zoo onderscheiden zich de havens van Croker en l i u r n , 

en n". 20G, de eerste door de aanvulling der hoeken, de andere 

door het bassin, dat van zelf dan dit voordeel oplevert. 

I U J I . A O E X X Î I . 

Groot Heiitvekl, Ifaarlem, February 8. 185G. 

To ,J. \V. van 8y|)esteyn Esq. 

Hecrelarv of t))e 11. Inst, of Civil Euf'nneers. 

S i r , 

Having noticed the letter of Mr. P. J . fie Quarte! as published 

in the Minutes of tlie proceedings of the Institutioîî held at Delft 

H)) the 1 I th Sept. 1855, with reference to a proposilion for the 
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nomination of a Committee for the purpose of preparing a i)lan 

for a Harbour on the West Coast of Hol land, and having noticed tlie 

observations of Mr. Storm Buysing with reference to it and the 

art. published in the IlandeUblad and StQom.post, — we feel ourselves 

called upon to state, lest it might be supposed, that we were any 

parties to such suggestions, that the proposition thereb}^ made 

was entirely without our knowledge or consent. 

On the contrary we beg to express our approbation of the 

manner in which the resolution of the meeting- on the 14th elune 

last has been carried out by the Council. 

in conclusion we beg to apologize for thus troubling you, the 

reason being that pressing business matters will prevent our at-

tending the meeting on the 12th Inst, which ŵ e much regret, on 

account of the great interest we take in the subjects proposed lor 

discussion. 

We have the honor to be 

Sir , 

Jour most obedient servants, 

INLAND \V. CROKEJI. 
CuAiu.Es Burn» 

B U I . A C K X X I I I 

(iocs, den Januarij hSfX). 

Onder geleide dezer geve ik mij de e(U'aan den raad van besluur 

van het koninklijk instituul van ingenieurs te doen toekomen 

het eensluidend aischvit't van eene door mijn grootvader, den inspec-

teur-generaal bij den algeiueeuen waterstaat, en opziender-geueranl 

van het hoogheeniraadscli.ip van i^ijnlainl, F. AV". Conrad , in J ulij 

171)8, gestelde Ueschied- en Waterbouwkundige beschrijving van 

(ie werken, uitgevoerd in de. jaren 1781 tot 171)8, tot het daar-

stellen eener veilige haven voor 'slamls oorlog- en koopvaardij-

schepen aan het Nieuwediep, welke beschrijving blijkens het onder 

jiii] berustend manuscript uit ofFicieële stukken is zamengesteld. 

' ik voeg daarbij eene kaart, waarop de toenmalige toestand van 

het Nieuwediep, 'met de in voornoemd tijdsverloop aangelegde wer-

ken zijn aangeduid, tot wier zauienstelling voornamelijk gevolgd 

..is de oj) dubbele schaal geteekende //kaart van het Nieuwediep aan 

//den Helder, aanwijzende de werken en de peilingen der diepten 

//met ordinair hoogwater in amsterdamsche voeten, op order van 

//de edelmogende heereu gecommitteerden door Zijne Doorluchtige 

//Hoogheid, benoemd tot het formeeren van eene haven en bekwame 

//legplaats voor 'slauds schepen van oorlog aldaar; vervaardigd in 

//Julij en Augustus 1785 door Leendert den Berger geadmiteerd 

// landmeter. // 

De na 1785 gemaakte werken zijn uit andere kaarteu over-

genomen. 

De vaste raaijen , waarin voor en gedurende den aanleg der wer-

ken gepeild werd, zijn op neuensgaande kaart aangegeven ; ter be-

vordering der duideli jkheid, heb ik daarin geene diepten aange-

teekeJidi' doch voege hierbij eene tafel van peilingen in het Nieu-

wediep, gedaan in den beginne van 1782 , vóór den aanleg der 

werken, ei\ op 15 October 1784; de diepten zijn niet in neder-

landsche maat overgebragt, aangezien de op voornoemde kaart van 

L. den J3erger voorkomende in amsterdamsche voeten zijn aange-

duid, waardoor ik eenigzins twijfelde ten nniizien der in de tafel 

bedoelde voetmaat:; inlusschen zal uit de in het verslag e!i de 

tafel overeenk(nnende lengte-opgave van het helling-paalhoofd mogen 

opgemaakt worden, dat" in de tafel de diepten in rijnlandsche 
voeten zijn aangeteekend. 

I k hei) geeue der na 1784 gedane peilingen gevonden; zeer 

waarschijnlijk zullen die echter bij de leden van het 'Instituut of 

in de staats-archieven voorhanden zi jn, en ware eene vergelijking 

der in de zich opvolgende jaren gevonden diei)ten hoogst belang-

rijk bij eene beoordeeling van de uitwerking der in en langs het 

Nieuwediep tot 171^8 gemaakte werken. 

Yoornoeuide stukken^ geve ik mij de eer, den raad van bestuur 

van het Koninkl i jk Instituut van Ingenieurs aan te bieden, len 

einde daarvan aan de leden mededeeliug te doen, en daarmede tc 

hamlelen zooals de raad zal beslissen. 

Bij eene misschie)\ vereischte voorlezing van het verslag in eeuo 

dev eerstvolgende vergaderingen, heb ik de eer in overweging te 

geven, de daarin door lijnen aangeduide beschrijviugeu, bevat-

tende de zamenstelling (ier onderscheidene uitgevoerde werken, 

niet voor te lezen, aangezien eene zoodanige opsomming van afme-

tingen hoogst moeijelijk te volgen is. Ten slotte vermeen ik aan 

de beslissing van den raad te moeten overlaten, of de uitvoerige 

l>eschrijving der in 1791 voltooide, ruim 7 el wijde sluis in de 

kielplaats, in aanmerking nemende, de thans gebouwd wordende 
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sluizen van meci' dan dubbele wijdte, al dan niet geschikter door 

ccne kortere beschrijving ware tc vervangen. 
Ouder betuiging ruijncr hoogachting heb ik de eer te z i ju , 

vau U WelEdel Gestrenge lleercu, 

dc Dicnstw. Dienaar 

J . E . W . CONKAD , 

T jic^enicin* viui <lcn AVutcrstaat, ij. M. 1. I. 

Aiin 
(len Uaiicl viui Uestuuv van het Ko-

ninklijk Institiuit van lnt!;enieuvs 

te ( Jravenliaiie. 

l U J h A G P l X X I V . 

HAPrORT AAN ZIJNK UüOrJUKrO MÜIIAM.^IED SAÏD PACUA, 

ONIUMIKONING VAN LiGYPTE. 

Uwe Hoogheid heeft ous naar Egypte geroepen om het vraagstuk 

ecncr doorgiaviug vau de haudcngtc van Suez te bestuderen. Ous 

al dc middelen bezorgende om dc waarde tc kuiuien bcoordeelen 

vau dc vcrschillcude oj)lossingcu , die omtrent dat vraagstuk waren 

voorgesteld, heeft U. I I . ons uitgc)\oodigd haar dc gemakkelijkste, 

de zekerste cu dc voordeeligstc voor den hamlcl vau Europra te 

onderwerpen. 
Ons omlcrzock , begunstigd door cenc wenschclijkc weersgesteld-

heid, gemakkelijk gemaakt eu bekort door ecuc ruimte vau mate-

rieclc michlclcn, die Ier onzer beschikking gesteld waren , is thans 

beëindigd; het heeft ons ontelbare mocijclijkhedcu of liever on-

mogelijkheden docu keuucu, om het kanaal op Alcxandric tc 

rigten, cn daarentegen ouvcrwachtc gemakken tot het maken vau 

ccnc haven in do golf vau Peluse. 

l i c t rcgistreckschc kanaal vau Sucz i\aar dc golf vau Pclusc 

is dau dc ccuigstc oplossing vau het vraagstuk ceuer vereeniging 

vau dc lloode zee met dc IMiddclandsclie zee; de uitvoering er 

vau is gemakkelijk, dc uitkomst zeker, de gevolgen onmetelijk 

voor dcu handel der wereld. 

Oi\zc overtuiging tc dien oi)zigtc is ccnstemu^ig; wij zullende 

motieven iu ccuc gedetailleerde niemorie ontwikkelen, cu deze 
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doen vergezellen van de hydrographische plans iler golven vau 

Suez en van Pclusc, de doorsneden van het terrein cn van de 

grondboringen, de natuur der gronden aanwijzende, waardoor het 

kanaal loopen zal. 

Dc zamenstelling van deze memorie, die der plans, doorsneden 

en grondborigen, dic daarbij zullen woorden overgelegd, is ecu 

werk vau groot gewigt, waarmede wij ons met ijver in Europa 

zullen gaan bezig houden , ten einde dit binnen eenige maanden 

aan Uwe Hoogheid tc onderwerpen; iutusscheu haasten wij ous 

uu reeds onze couclusicn aan Uwe Hoogheid tc doen kennen. 

1. Dc rigting op Alcxandric is onaannemelijk, zoowel uit ccu 

technisch als uit een oeconomisch standpunt. 

2. De regtstrcekschc rigting biedt alle gemakken aan voor de 

uitvoering vau liet maritieme kanaal met eenen zijtak naar den 

N i j l , eu slechts gewone moeijelijk heden voor de daarstelliug der 

beide havens. 

3. Die vau Suez komt uit in ceue wijde en zekere recdc, 

toegankelijk tcu allen tijde, waar men 8 el diepte v indt , op 

eenen afstand van IGOO el vau den oever. 

4. D ie , welke in de golf vau Peluse moet worden gemaakt, iu 

het voorloopige ontwerp gesteld iu het binucndcel vau dc gol f , 

zal op 18 ned. mijlen westelijker worden gemaakt, in eeu deel 

van de kust , waar men 8 cl diepte vindt op eenen afstand vau 

2300 el van den oever, waar eeu goede ankergrond gevonden 

wordt, en men gemakkelijk zeilree zal ziju. 

5. De kosten van het kanaal der beide zeeën, en van de werken 

die daaraan verbonden zi jn, zullen het cijfer van twee honderd 

millioeu franken, w^aarop het iu het voorloopig ontwerp der 

ingenieurs vau Uw'e Hoogheid begroot werd, niet te bovengaan. 

Alcxandric, 2 Januarij 1856. 

Dc leden van dc internationale commissie voov de 

doorf:>:ravinü: van dc laudcnu'te van Suez. D 

W . OoNUAn, 
President. 

R E X A U D . 

UK N E G R E I J J 

M A C OKV.AN. 

LITELJSSOU, 
Secretaris. 
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VAN Iii:'» K(;NI N K I I j Iv i N'STI'ru UT VAN JN l .RNlhUKS, l. 1111 n l) ij i; 

IN I l irr )J)KAAI> VAN DK KON l N K K M AKADRAIli: 'VE DEl.l 'T. 

OL' I>IN(;SDAR;, \)i:s S ' " ' " APIUL ISTXK 

1. Tegenwoordig: F. W . Courad, Slorni Buysing, Camp, 

Overduyn, S iar ing, Augier eu vau Sypesteyn, leden van deii 

raad; de leden: W. Bake, Bleekrode, Telling van Berkhout, 

Berkhout, C. J. de Brnyn Kops, d. van ilen B>erg J u / . , 

Cohen Stuart , van Diesen, Iv. Enlhoven, Koeiuj)) , Lohal lo, 

('. T. van Meurs, Micharl is , van de Pol l , ]ieuvekani|), lleuvens, 

W Scholten, Wenckebach; de buitengewone leden : Th. B)lccknian, 

C. C. van llooir, van Ittersum, J . J . van Kerkwijk, II. J . \\ 

van Meurs cn d. J . Iloclants. 

'2. De notulen der vorige vergadering vau den Kebruanj 
lsr)i'> worden gelezen r)n goedgekeurd. 

O. De president deelt den leden mede, dat hel 'A. K. II. Biiu.-

Frederik tier Nederlanden, honorair lid van het Ins t i l uu t , heefi 

behaagd, aan het Instituut te vcrecren een marmer borsl beeld van 

Z. i\l. Koning Willeiti H f , den beschcrmhcin-, vervaardigd dooi 

den beeldhouwer van der Ven , cn dat dit belangrijk gcsclnmk 

n^et eenen briel', waarvan de, inhoud aan de leden wordt mede 

gedeeld (zie bijlage n ^ X . V V ) , den raad is geworden den 

l>i'uarij 11., den verjaardag v:in den l)(;.-(diernduier. 

N"adat nog eenige bi jzoiulerhcden door h(;t raadslid Slorm 

'>-^vsing waren medegedeeld, met opzigt (ot luitgccn door den 

lïuul van l)estuur vroeger is verrigt om, zonder bezwaar voor dc 

van hc{ I ns l i l uu l , in. hel bezil tc'n'erakcn» van dat borst t)eeld 
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lielwclk tci' koo]) was aangeboden, geefl de jircsidenl" aan de ledon 

konnis, dal na de ontvaiigst van hei geschenk, door den vicc-

])rcsidcnl in ccn bijzonder gehoor, namens de leden , aan Z. K. II. 

waren ovcrgcbragt dc betuigingen van erkent cl ij khcid voor het 

groote bewijs van belangstelling in den bloei van het Instituut 

door hem gegeven , hetwelk zeker door alle leden op grootcii prijs 

zal worden gesteld. 

4 A'oorts zijn ontvangen de navermcldc geschenkcn, als: 

a. Van den minister van binnetilandsche zaken: 

1. i lct ZeUschrhft des deiitsch-ösierreickisc/ien Telegrap/ieii-

rereins, Jahrgang I I , Heft 11. 

2. VerzameVingstahellev der %oaterhoogten langs den Boven- /lijn , 

de IFaal^ Merwede., enz,., den Neder-Itijn ^ de Lek en Nienwe 

JSlaasden (/elderseken IJssel en de Boven-Maaswaargenomen 

in de niaa^iden October., November cn December en in het 

jaar HSoT). 

b. Van de maatschappij ter bevordering (Un* bouwkunst. 

Het verslag der maatschappij over het jaar 1854. 

c. Van de maatschai)j)ij tot bevordering van nijverheid: 

l iet sUik, deel, tweede reeks van het Tijdschrift ter 

bevordering van nijverheid. 

d. Van dc verceniging voor volksvlijt: 

Het en nommer van de Volksvlijt^ 185(). 

e. de Socictc im})crialc gcographi(]ue dc Russic : 

Dc en afleveringen van den atlas van 1\er-

/'. Van dcu hecr G. A. A'encma: 

Nota^s aan den heer Commissaris des Konings in de provincie 

Croningen, omtrent de verbetering van de kanalen in die pro-

vincie eriz 

5. Overgaande tot dc oj) het programma vermelde mededeelin-

gen, geeft de president het woord aan hel lid Overduyn, die 

ccnigc mededeelingen doet; als: 

1. met betrekking tot het zoogenaamd doodwaaijoi van de zee, 

2. in verband tot den invloed, welke dc betrekkelijke wind-

en stroomrigtiug uitoefenen op dc hoogte der golvcïi, beide punten 

door het lid Greve in dc vorige vergadering aangehaald als zon-

derlinge cn ?nocijclijk tc verklaren verschijnsels; maar die echter 

als noodzakelijke gevolgen uit de algemeene beginsels dcr golvcnlccr 

zijn af tc leiden cn tc verklaren. (Bijlage X X V I cn pl. V l l l lig. 1.) 

3. nu^t o])zigt tot ecnc copiccrlamj), waarvan hij dc verklaring 

geeft, wegens dc inrigting cn het gebruik, cn welke door hem ten 

dienste van het lid W. "N. llose is vervaardigd cn hoofdzakelijk 

is dienende tot het inaken vau vcrgroote kopijen van ornamenten 

of andere teekeningen. (Bijlage X X V I I cn pl.' V I I I , lig. 2 cn o.) 

4. met betrekking tot de moeijclijkheid welke bestaat, om dc 

kool in de batterij van Ikinsen behoorlijk in geleidend verband 

tc brengen met het z i nk , w^aardoor het 'gebruik van die batterij 

somtijds onzekere uitkomsten kan opleveren. 

Naar zijjie mcening is het vastzetten van ccnc koperen stift met 

schroef in dc kool bepaald af tc keuren ; door het opzuigen van 

het zuur wordt het ingezette gedeelte spoedig sterk geoxydeerd , 

en de stroomgclciding daardoor gehinderd, terwijl de stiften niet 

zelden loslaten, hetgeen dan nog erger gevolgen heeft. Renî '-c 

koolprisma's, waar dc koperen stiften zijn losgegaan, worden door 

hem ter bezigtiging gegeven en zijn afgebeeld in pl. V l l i tig. 4. 

(L Na eene korte schorsing der werkzaamheden, gedurende 

welke de leden in de gelegenheid worden gesteld de modellen te 

bezigtigen der stuwen in Overijssel, welke door het lid Stieltjes 

het Inst i tuut ten geschenkc zijn gegeven, wordt door het l id 

F. W . Conrad eene voorloopige mededeeling gedaan betrekkelijk 

de verschillende ontwerpen tot doorgraving vau de landengte van 

Suez. 

De spreker zegt dat hij verpligt is zich vooralsnog tot zeer 

algemeene mededeelingen te bepalen, dewijl hij het werk der inter-

nationale commissie, waarvan hij de eer heeft voorzitter tc z i jn , 

niet vooruit mag loopen. 

Daar de commissie echter reeds het ra])port harer conclusicn 

aan den onderkoning heeft overhandigd, cn daarbij ccnc besliste 

mcening over de verschillende ontwerpen is uitges]n'okcn, meent 

de spreker dat het niet geheel vau belang ontbloot kan z i jn , daar-

omtrent voor 's hands eenige bijzonderheden mede te deelen. 

De spreker wijst nu op de kaart aan dc verschillende ontwer-

pen die er gemaakt waren, namelijk volgens de indirecte l i jn . 

gaande van Alcxandrie over Caïro naar Suez, ontworpen door den 

heer Thalabot, en volgens de directe l i jn , ontworpen door dc 

beide ingenieurs van den onderkoning van Egypte, de heeren 

Linant Bey en Mougel Bcy , waarbij door een ander ontwerper 

ïiog eene dorde lijn gevoegd was, gaande van Suez in dc rigtiiu-

naar Peluse, cn van daar, in plaats van in dc Middcllandschc Zee 

liit te komen, door het meer Mcnzalch langs dc geheele kust naar 

Alcxandrie. 

De spreker zegt, dat dc omlcrkoning aan de commissie dc on-

bcpaaldste vrijheid gegeven had voor het onderzoek dcr verschil-



lende oni\veri)en , en linar geene grenzen liad voorgeschreven , waai-

door zij zich eenigerniatc gehonilen kon achlen, maar (hit Z. 11. 

ernstig verlangd had dat het onderzoek en de uitspraak der com-

missie volkomen onzijdig zonden z i jn , alleen met het oog o]) den 

gemakkelijksten, den zekersten en den voordeeligsten weg voor 

den handel van Europa. 

De spreker zegt verder, dat de onderkoning aan de commissie 

alle materiele middelen en gemakken verschaft had, om haar in 

de 'veleu-enheid te stellen deze groote zaak in alle bijzonderheden 

naauwkeurig le oi\derzoeken, en dat zij daardoor ook in staat 

^•eweest zijn al spoedig met eenparige stemmen haar oordeel uit 

te spreken ten voordeele der directe l i jn , of het ontwerp van de 

beide ingenieurs van den ondcrkoin'ng Linant ]k7 en Alongel T^ey. 

Het ontwerp van den heer Talabot grijpt geheel in het stelsel 

van inundatie en irrigatie van Neder-Egyi)te, en zou dat geheele 

stelsel, waaraan het "land zijne vruchtbaarheid verschuldigd is , 

als 't ware ten onderste boven werpen, en het is reeds voldoende 

te doen opmerken, dat het groote scheepvaartkanaal dwars over 

den Ni j l moest \vorden geleid door middel van een pmt-cancd^ 

waarvan' de bodem oO el boven den waterstand van den Ni j l moest 

verheven zijn. Wa t het andere ontwerp betreft, waarvan de l i j n , 

iu plaats van dadelijk in zee uit te komen , een binnenkanaal langs 

de knst vormt om zich door de binnenlandsche meeren van Men-

zaleh, Hoin-los en Etko naar Alexandrie te r igten, zoo is een 

enkele blik op de kaart voldoende om het zoiulerlinge van dit 

denkbeeld aan te tooncn. 

J5eide ontwer])en zijn blijkbaar gemaakt door ])ersonen die tnet 

de plaatselijke gesteldheid onbekeml zijn. l ie t zijn hersenschim-

mige ontwerpen, die zoodanige onmogelijkheden o})leveren , dat ze 

<»'cen ernstig onderzoek kunnen doorstaan. 

^ D e directe lijn daarentegen van Suez in de rigt ing van Peluse, 

volu'cns het ontwerp van l»inant l'ey en Mougel Hey, levert de 

meest uiogelijke gemakken in de uitvoering op. De natuur heeft 

er liet terrein voor aangewezen, de overtuigendste blijken zijn 

daar, dat de beide zeeën vereenigd zijn geweest, rn overal vindt 

men in de woestijn dezelfde zeeschelpen als in de l loode Zee, en 

op vele plaatsen vindt men nog sporen van de vroegere kanalen, 

die de Inndei^gtc doorsneden hebben. Wanneer men de woestijn 

doorkruist, dan moet men zich verwonderen, dat dit groote w^erk 

niet reeds eerder is gemaakt, want men behoeft geen ingenieur 

te z i jn , om op het '"terrein al dadelijk de overtuiging te ver-

kri igèn, dat de directe lijn de eenigste goede oplossing is van 

het groote vraagstuk, de vereeniging der beide zeeën. 

De sjn-eker verklaart nu het ontwerp volgens de directe l i jn , 

dat door de connnissie gekozen is, gaande door de P>ittere Meren , 

rlio tea'^^nvnnrdig drong z i jn , en waarvan de bodem rni reeds S o' 

onder het laagste water van de Middellandsclie Zee gelegen is, 

en het meer Timsah, waarvan de bodem tot eene aanmerkelijke 

dikte uit zuiver zont bestaat, en waarbij slechts twee hoogten of 

drempels, die van Serapium, lO^'MU) en die van El Gu isr , 15 el 

hoog, moeten worden doorgegraven. 

]Je spreker zegt, dat de reede van Suez eene van de uitmun-

tendste reedeu is, die er kunnen bestaan, beschermd door het ge-

bergte van Attaka , waarin 400 tot »500 groote schepen veilig kun-

i\en l iggen, dat deze veiligheid onder anderen bewezen kauworden 

door het fregat-kolenmagazijn de Zevobia van de Engelschen, dat 

nu sints drie jaren o]) dezelfde plaats op deze reede geankerd lag, 

terwijl er gedurende dien tijd geen enkele dag geweest was , waaro]) 

het niet gemakkelijke communicatie met het land had gehad. De 

haven van Suez is met weinige kosten tot eene volmaakt goede 

haven te maken, de daartoe dienstige materialen zijn mede in de 

nabijheid te verkrijgen. De vaart op de Roode Zee is evenmin 

gevaarlijk, als ze maar goed afgebakend en van behoorlijke zee-

bakens voorzien is; de schepen van alouden vorm, die nu deze 

zee bevaren en waarvan er verscheidene te Suez lagen, zijn zelfs 

zonder dok, hetgeen wel ten bewTjze strekt, dat de scheepvaart 

op deze zee niet tot de gevaarlijkste belioort. 

Het graven van liet kanaal zal geene moeijelijkliciien opleveren 

dan de zoodanige, die aan Jiet graven van ieder ander groot kanaal 

van die afmetingen verbonden zijn. 

Aan den kant van de Middellandsche Zee te Peluse vreesde de 

commissie echter meerdere zwarigheden. Volgens het plan van de 

heeren liinant Hey en jMougel \)ey moest daar eene haven ge-

maakt worden van (>000 el lengte in zee, en ofschoon dit ook 

al niet tot de onmogelijkheden behoorde, zoo maakte dit toch 

eene der grootste zwarigheden van het ()ntwerp uit. 

Terwijl de commissie haar onderzo(dv in en door de woestijn 

voortzette, en de noodige naauwkeurige grondboringen liet doen, 

werd een stoomfrei>\at laim-s de kust u'ezonden, en een kundiü; cy O O ' _ O 

Iransch ingenieur-hydrographe, die aan de commissie was toege-

voegd, belast, langs de kust naauwkeurige peilingen t(i verrigten , 

ten einde te onderzoekeri of ook eenig ainh^r ])unt van do kust eene 

betere gelegenheid voor de te maken haven zou kunnen opleveren. 

Deze peilingen, die met groote naanwkenrigheid zijn verrigt, 

waren geëindigd toen (Û  commissie haar kanip te l^.duse opsloeg, 

'̂U tot hare !>n'()()le voldoc^ninjj: was het onderzoek lauü's de kusl O O 

volkomen naar wensch ^eslaai^'d. 

De spreker toont np eene afzonderlijke kaart (h^ze j)eilingen 

^^ni, waaruil bhjkt , dat wanneer de haven aan de Middellandsche 

Zee ongeveer LS ned. mijlen westelijker gemaakt wordt, men dan 

een gedeelte ontmoet, alwaar slechts op 2 300 el van de kusl een.c 

diepte van S el gevonden w(^rdt. 



i)c commissic besloot daarom ecnc kleine verandering tc bren-

gen in dc rigting van het kanaal, en de nieuwe liaven zoo veel 

meer wx^stelijk te doen uitkomen, waardoor bijna alle bestaande 

bezwaren werden opgeheven. Materialen tot het maken van deze 

haven , aan welke dc commissie den naam van Vort Saïd gegeven 

heeft, zijn er niet o]) deze barre kust , waar niets dan zand ge-

vonden wordt, cn dc noodige steen zal van dc eilanden van dc 

Middellandsche Zcc aangevoerd, of uit kunststeen zamengesteld 

nu>ctcn worden. M'aar deze zwarigheid is ook gering: wij toch 

bezitten even min steen voor onze zcewerken , cn moeten dien wel 

uit Noorwegen, Engeland of Duitschlaiul halen. 

Uet is dus spreker onmogelijk hier, vooralsnog tc treden in 

al de details vau het ontwerp, omdat cr nog verscheidene punten 

z i jn , die nog in de counnissie zelve beslist moeten worden, zoo 

als dc juiste afmetingen en de vorm der havens en van het kanaal, 

het al 'of niet noodzakelijke om een zeebreker tc maken, cn zelfs 

het al of niet maken vau sluizen aan dc momlen van hetkaiuaal, 

zoowel aan de Middellandsche als aan dc lloodc Zee. Dc spreker 

kan de beslissing der commissic in liet door haar tc bepalen pro-

gramma niet vooruit loopen, en zou hier alleen zijn personeel 

gevoelen bloot leggen, dat hij meent hier niet tc mogen doen, 

dewijl al deze deta i ls later gevonden zullen woorden in de processcn-

vcrbaal der commissic, cn in dc gedetailleerde memorie, die door 

haar zal worden uitgegeven. 

Ziedaar, zegt de spreker, in groote trekken ccn cn ander mede-

gedeeld wat iict groote maritieme kanaal aangaat, doch aan dit 

groote ]dan is nog ccn ander plan verbonden, namelijk ccn zoet-

waterkanaal uit deu N i j l , even boven dc l>arragc oorsprong ne-

mende en gaande naar het meer Timsah. Di t kanaal is bestemd 

om zoet water te brcr.gcn naar de Ouadec Toumilat , de vallei 

van Tonmilat, zijiulc het oude land van üoscn, waar de Tsraëliten 

gewooiul hebben, dat thans onvruchtbaar is, maar daardoor weder 

het rijke en gezegende land kan worden, waarvan de geschiedenis 

spreekt. Di t zoctwatcrkaiuaal zal voorts het drinkbaar water bren-

o-cn niet alleen tot aan het meer Timsah, maar vaiulaar naar 

Sucz cn naar Pcluzc of Tinck. Het zal tot dc werken van de 

eerste behoefte behooren, dewijl er al dadelijk zoet water noodig 

is voor de werklieden, die aan het groote kanaal moeten werken. 

l ie t plan is, aan dit zoetwatcrkanaal tevens zoodanige grooterc 

afmetingen te geven, dat het ook tot schcepvaartkanaal kan dienen 

voor al de schc])en die den Ni j l bevaren, en die dus door dit 

kanaal iu het groote nnU'iticmc kanaal zullen kunnen komen. 

l l c t verschil vau waterstaiul tusschen den Nijl bij Caïro en dc 

Middellamlschc Zee is ruim lU cl , zoodat dit kanaal met ver-

scheidene sluizen zal moeten worden voorzien. 

De spreker zegt, later van tijd lot tijd al deze punten meer G\\ 
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detail tc zullen bchaiulelcn, zoodra ccuc bepaalde vaststelling Vnii 

het progrannna der counnissie hem daartoe in staat zal stellen. 

Dc spreker eindigt voorts zijne rede, met nog eenige bijzoiuler-

hedcn op tc geven omtrent de main'crcn van bcsj)roeijing cn inrui-

datic, zoo als die tegenwoordig iu Egypte gebruikelijk zi jn, namelijk: 

Door dc chadüuf, zijnde ccne ruwe balans, aan dc eene zijde 

ccuc soort vau cnuner, eu aan de andere zijde een ruw tegenwigt 

dragende, die door ccn nian op en neder getrokken wordt, het 

water uit den Ni j l schej)t, in cenc grep werj)t, dat dan naar een 

tweede, derde, vierde chadouf vloeit, cn zoo van trap tot trap 

tot dc verlangde hoogte wordt opgevoerd, en eindelijk door ver-

schillende greppen over het land verspreid wordt. 

Door dc sacki, zijnde ecnc soort van paternosterwerk van aarden 

potten , waarmede het water uit den Nij l wordt opgevoerd door 

buifels, die het w^crktuig in beweging brengen, even als onze 

kcttini'-molens. O 
Door stoommachines , die op enkele plaatsen tot besproeijing 

der landerijen zijn opgerigt. 

Met de systema's van irrigatie en inundatie staat ook onmid-

dellijk iu verband de groote stuw in den N i j l , die thans beneden 

Cairo gemaakt is, en voorzekerlijk een der uiterlijk fraaiste werken 

is, die in de laatste tijden zijn daargcstekl. Tot heden toe is deze 

stuw nog niet in werking gekomen, dewijl ze nog van de daarvoor 

bestemde sluiting voorzien moet worden. Ook voor Opper-Egypte 

bestaan (;r plannen voor ecnc stuw^, die echter alleen uit een steenen 

dam zou bestaan, cn te Gebel el Zeselek zou worden gemaakt. 

Z. I[. de onderkoning heeCt dc commissie ook over dit laatste 

punt geraadpleegd, waartoe zij ook den Ni j l tot boven den eersten 

cataract tot het eiland Phil(5 is opgevaren. 

De commissic kan niet genoeg de gastvrijheid roemen van Z. I I . 

den onderkoning, waardoor dc taak, die haar was opgedragen, in 

vele opzigten gemakkelijk gemaakt en de beëindiging er van be-

spoeiligd is. 

Wat het linantiele gedeelte aangaat der groote zaak van het 

maritieme kanaal, zegt de spreker nog , dat , al wist uien niet, dat 

de kapitalen, voor de uitvoering noodig, reeds genoegzaam ver-

zekerd zijn, men zich nog door het cijfer van 200 millioen franken 

voor den aanleg van een groot maritiem kanaal, lang 25 tot 30 

uren gaans, niet mag laten afschrikken , daar meer da^^ wwc spoor-

wegonderneming in Groot-Prittannic cn Erankrijk nog aanzicidijker 

sommen besteed heeft. 

Sommige leden doen nu no^- ecniu'c vra":en omtrent den aard 1 C-J O O O 
lier gronden in de w^ocstijn, de verstuivingen or/ . , die door deu-

spreker beantwoord en opgehelderd worden. 
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7. l iet lifl Staving gcuft daarop oone verklaring van alsluitings-

middelen, welke bij\len bouw der stuwen in Overijssel zijn toe-

gepast, en waarvan' het lid Stieltjes de mode l l en aan het instituut 

heeft afgestaan. 

Het ''lid Storm llu^'sing voegt daar nog eenige bijzonderheden 

bi] nopens de kanalen in Overijssel en wijst aan boe, door de 

plaatsing der stuwen in de Kegge bij Hankate en in de A^̂ echt 

bij Ane en bij den l laandr ik , de voeding der vaarten tusschen 

Zwolle, Alnudc) en Deventer, alsmede van de Dedemsvaart ver-

zekerd is. 

8. Volgens het berigt voor de vergadering, moet thans aan de 

orde gesteld worden eene mededeeling van het verslag der com-

missie^ nopens liet maken van ovens, volgens liet^ ontwerp van 

den kapitein der genie in belgische dienst, A. Casterman; de 

president geeft kennis, dat , door de afwezigheid van het raadslid 

Steuerwald, die mededeeling in de vergadering nog niet kan worden 

wdaan . O 

[). Het lid Cohen Stuart vertoont daarop een geodesisch instrument 

uit dc fabriek van Pistor en Martens, te Berl i jn, hoofdzakelijk 

bestemd tot het doen van waterpassingen, maar tevens geschikt 

om als theodoliet cn bcuissole tc worden gebruikt , hetwelk bovendien 

door draagbaarheid eu stevigheid zich zeer onderscheidt, en wegens 

de inrigting van het niveau cn van de luchtbel, welke naar ver-

kiezing^ vergroot of verkleind kan worden, bijzondere opmerking 

verdient. Dat instrument, hetwelk aan alle vereischtcn voldoet, 

wordt door den vervaardiger voor den redelijken jirijs van 180 

vn'uissische daalders atgeleverd. 

10. Overgaande tot de behandeling van de op het berigt voor 

deze vergnderiug vermelde onderwerpen, geel't de presidcni het 

woord aan het lid W . N. Rosc, die het eerste gedeelte vau eene 

verhandeling (1) voordraagt over: 
a. Dc bonio.Hijhm, welke men onthr de ronumUsehe rancjseluki 

en de redenen, welke tol die rang se kil kin (j aanleldivg geren, 
b. Het conventionele in de heeldende kunsten en deu invloed 

welke ket op de schoone houwkunst heeft uitgeoefend. 

(1) Dil stuk zal in dc yrrh(i-;<l"}'nu!C,i wonlcn --oplaatM. 

91 

li, W '̂egens het vergevorderde m i r , worilt den spreker (Ux)r 

den president in overweging gegeven, het tweede gedeelte van die 

verhandeling iu eene volgende vergadering te willen mededeelen , 

waartoe het lid Ivose zich bereid verklaart. 

Na den spreker voor zijne belnngrijke voordrag!, luimens de 

leden, te hebben dank betuigd, vraagt de president, of er ook 

leden het woord wenschen te voeren over de andere oj) het berigt 

voorgestelde onderwer])en , waaroj) het lid Overduyn verklaart bereid 

te zijn in eene volgende vergadering te antw^oorden op de vol-

gende, op het berigt gestelde vraag: 

//Daar de ondervinding tot nu toe geleerd hoeft, dat de mo-

//gelijkheid bestaat om steen, staal of zink zoodanig te bereiden, 

//dat zij onmiddelijk aan de werking van het licht kunnen worden 

//blootgesteld, om verder te kunnen dienen tot het maken van 

//steen-, staal- en zinkdrukken, wordt gevraagd een verslag van 

/̂de verschillende methodes daartoe dienstig.// 

12. Door den president wordt den leden keunis gegeven, dat , 

ten gevolge van het bepaalde bij art. 13 van het reglement, als 

gewone leden van liet Instituut zullen worden overgeschreven de 

navermelde buitengewT)ne leden, als: W . J . Packer, A. J . Brevet, 

•lac. Enschede elohz., (1 d. van Ooeus, G. de Hartog J z . , W . 

A. de Hartog, C. J . van der Schalk, dhr. L . J . van Teylingen 

en C. VVagtho. 

13, Op verzoek van den president, belasten de leden Cohen 

Stuart en Overduyn zich met het oj)nemen der stemmen voor het 

ballotteren der in de vergadering van den 12 '̂̂ '" Pebruarij 1S5G 

voorgestelde nieuwe leden. De uitslag der stemming is , dat ziju 

aangenomen, als gewone leden: P. de Leeuw, ojrziener der uit-

waterende sluizen iu Noordholland, tclOdam, S. A. van liUiiteren , 

architekt, te Utrecht, cn P . M. Netscher, eerste luitenant bij het 

regiment grenadiers eu jagers, te 's Gravenhagc: als buitengewone 

leden: J . H. Pungenbcrg, civiel-ingenieur te 's Gravenlnige, M. J . 

van Duy l , student aan de koninklijke akademie le Delft', W . K . 

Dusseldorp, opzigter bij de )n'ovincinle waterstantswerken in Gro-

uingen, te (/roniugen, J . d. K. Grin wis, te Assen, .1. G. van 

Nif tr ik , ojy/igler bij 's rijks waterstaat, te Ellcwoutsdijk, A. A. 

Overgaauw Pennis, student anu fle koninklijke akadeniie ie Delft 

en J. (3. VVencker, student aan de koninklijke akademie le Delft. 
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14 Oni in de vergadering van den Jnni j te worden ge-

ballotteerd woorden door den raad voorgesteld als gewone leden : 

IJ. Y, Stol l , aspirant-ingenieur van den waterstaat, tc vSamarang, 

J . 11. G, tlordens, luitenant ter zee, eerste klasse, te Batavia, en 

I I . A. van Tlosseni, ingenieur van den waterstaat, te Sainarang; 

als buitengewone leden: Jlir. J . H . van der Does de Beye, civiel-

ingenieur, te Voorschoten, J . Moet , civiel-ingenieur, te 's Graven-

hage en V. Loke , surnumerair bij den waterstaat , te Gorinchem. 

15. Daarop sluit de president de vergadering, na de aanwezige 

leden voor dc betoonde belangstelling tc hebben bedankt. 

Voorgelezen en goedgekeurd in de vcrgaderi}ig van den 

Jun i j 1856. 

1. P. DEI, PU AT, 

Vioc-i)rcsiclcut. 

J . \y. VAN s Y L'ESTE Y X. 

Secretarie. 

I 
î̂ i) 

BMLAÜi-: \XV 

(jravenhage, den li)'^'" FebrJiarij Ls5r>. 

Ik heb de eer î -tihad te ontvanicen uwe missive van den 
der vorige maaiul, n^. 27o , waarbij u mij doet leriiggewordeii 
mijne iiischri j viitg, (en bedrage v a n / ' 100, als bijdragii voor den 
gewenscliten aankooj) van een door dim beeldhouwer van der Ven 
vervaardigd borstbeeld van Zijiui iNtajesfeit den Kon ing , als heb-
bende de raad van dien aaiikooj), o]uler oj)g!ive van redenen, 
]nocten alzien. 

Daar ik mij intusschen verzekerd lioude, dat het Koninkl i jk 

histi iunt van Ingenieurs er toch hoog(M) prijs oj) stelt, om niet-

tegenstaande de aan mij medeg(;(le(ilde oirislandigheden , het borst-

beeld van den Koiiitig, haren (beschermheer, te bezitten en in 

het lokaal liarer bijeenkoinsien ge])laals1 te zien, zoo is liet: voor 

mij een groot genoegen haar dit vroeger reeds daartoe door haar 

gewHMisclit borstbeeld in marnuir ten gi^schenke te doen geworden, 

en zulks op heden, daar wij ons mog(}n verhengen , door de goed-

lieid Gods, Zijne Majesteit een nieuw levensjaar Ie zien intreden. 

Ik verzoek het liistituut in dit aanbod tevens een blijk te wil-
len zien, vau het groote behnig dat ik stel in den luister van 
deze zoo gewMgtige instelling, en hoe ik deszelfs zoo belangrijke 
werkzaamheden weet hoog te schatten. 

l iet honorair lid 

FincnicinK , l^j'ins dei' iViMhM'laiuIrn 
Aan 

'•Ml diuul van î jcsïimr s;ni jjci is(ujinklijk 
Histitum van l a l l i i e r . 

I>l)la-rn W V I ,.„ \ X V I i zullen nniicr wonlen >m-(!.-ü(l,-cl 
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VxVX IIKT K()NI.NM<M.)K i N^S'ni; UT VAX JNOKNIKIJIIS, OKlIüUDRX 

IN 11 KT l.OKAAL DI'Jl MAATSOllAPinJ 1)1 LKJ i:XTl A TK 'süJlAVICN-

OP PONDKliD \0 , DKN JIJMJ 3 856. 

1. Tegenwoordig: Delprat, vice-president. Storm Bnysing, Sta-

r ing, Overduyn, Steucrwald, vau Sypesteyn en Camp, leden van 

den raad; dc leden J\ W . Bake, Bleekrode, l^ogacrt, Boltci i , 

Burn, Cohen-Stuart, Cliristie, Croker, van Diesen, Dyscriuck, 

Eorstner van Dambenoy, 11. E. Eijnje van Salverda*^ Kor t z , 

Jjinse, Michaelis, Mouthaan, Netscher, Pasteur, Pierson, Jlcu-

veus, AV. N.^ llose, I I . S. J . l iosc, Schncitter, P. Scholtcn, 

Strootmau, Wciickebach cn Witsen Elias; dc buitengewone leden 

Brevet, Bungenbcrg, van Erkcl , C. C. van llooll', van Ittcrsum , 

J . J . van Kerkwijk, lioeloils en A\^üchter. 

2. Oc notulen der vorige vergadering vau den A])ril 185G 
worden gelezen cn goedgekeurd. 

3. Dc vicc-prcsidcnt deelt ecuige bijzonderheden mede uit het 

algcniccu verslag der werkzaamheden vau het Instituut gedurende 

het jaar 185r)/5(), welk verslag reeds aau dc Icdcu is gczoudtai. 

Dc Icdcu Boitcu cn P. Sclioltcu Avordcn uitgcnoodigd dc reke-

ning en verantwoording van deu raad tc oudcrzockcu cu daar-

oiiitrcut aan dc vergadering verslag tc doen. 

d. Sedert dc laat>tt lusiifuutsvcrgadi rnig zi/)u untviiiigeii db 
<u)vcrmcldc U'cscliciikcu, als: 



(t. Vau dci\ iniiiisicir vaii Ijiiinculaudsclie zaken: 

L Zcitsckrïft (les deatsch-ósierrelcklschen Tal.cijrdphen - Vereins , 
Jahrgang 11, ' l lc f t 12 cn 111, Heft 1. 

2, l'^erzanielhKjsLabelUin der loatertunxjten lav(j''i den .Büoe)i-Riju , 
de IfUicd, Merwede^ enz,, den Neder-Rijn^ de Lek en Nieuwe 
Maas^ den (jelderschen-[Jssel en de liouen-M^.ut.'^, waargenoinen, 
in de maanden Januari^ ^ J^^ehntarij en Maart 185f>. 

b. Van den minister van oorlog: 

1. hi^si van boeLwerken ^ 6rocAfires\ e?i.z. ^ \vaarnie(i«M'n de laatste 

zes maanden vau 1855 de biblioiheek van het ministerie van 

oorlog is vermeerderd. 

2. Niemv larie/- voor de dienst der (fenie in 1857, 1858 ^jn 185iL 

c. Van de koninklijke aka(le])}i(i van wetenschappen: 

Verslagen en nmledetd.ingen der akadentia , a/'deeling teilerknnde ^ 
1, o''^ stuk, afdeeling nalnurkiinde, IV, stuk. 

d. Van het koninklijk instituut voor de taal-, land-cn volken-

kuïule van Nerrlandseli-1 ndie : 

Bijdragen^ IV''^" deel, en stuk. 

c. Van de maaisj('irapi)ij ter bevordering van bouwkunst: 

Womoknndige bijdragen^ IX'̂ "-' deel, s tuk; bouwkundige ont-
werpen^ stuk, platefi o5 — o8. 

f . A^an de maatschappij ter bevordering van nijverheid: 

l lot stuk van het deel der t weede reeks van het Tvjd-
schrift ter benarder ing van. ni'jverkehL 

g. Van de vereeniging van volksvlijt: 

De Volksvlijt, n''. o en 4. 

h. Van de Aken-Maastrichtsche spoorwegmaatschappij : 

liet verslag der maatschappij over 1855. 

i. Van het lid I I . (1 r)Osscha: 

Dedenkingen tegen de loijze van bouwen van pakknizen, voor-
fjcslelit door dm hcvr J. van i^laurik. 

Van het lid V. W . Conrad: 

Vijl' nunnners van de Antslerdanf.sche Conrant^ inhi)ude)nle arti-

kelen over de doorgraving van de laiulengte van vSuez. 

1. Van het lid Koenen: 

Voorlezingen over de geschiedenis der nigverheid' in Nederland, 
VI, Van het lid Stieltjes: 

Verslagen aa?i de aandeelhouders der overi.jsselsche kanaHsatie-
7naatschappi'f voor de gewone vergadering van deji Maart 

1855 en dèn April ISoi l . 

V. Van den heer Mr. W . AVintgens: 

licdrvocr'nifi , uiffjcprohcn in dc vcnjndcr'nKj uiui dc Slalcn-Ccuc-
rnnl^ '/over het instellen van i)laatselijke raden van gezondheid. 

\ OTi 

5. Dc vice-[)resident deelt aan de leden mede een brief vari 

ilen i)resident \V. Conrad, waarbij hij zijn leedwezen betuigt, 

wegens zijn vertrek naar Parijs, tot het bijwone]) der vergade-

ringen van de internationale commissie voor het kanaal van Suez, 

de vergadering niet te kunnen hijwonen. 

T). Het lid Strootman le(̂ st eene door liem gezonden beschrij-

ving vau den regen- en uitdampingsmeter, gej)laatst bij de woning 

van den opzigter van den waterstaat vau der Sterr aan den' Helder (1). 

Hij brengt voorts daarbij hulde aan de verdiensten vai\ den ijve-

rigen opzigter, het lid C. van der Sterr, aan wien de meteorologie 

zeer veel te danken heeft en aan wiens goede zorge]i ook 

deze werktuigen verschuldigd is. 

• s 7. Het lid .l\ Scliolten leest een oj)stel: 1". over eene 

te Schiedam gebouwde sluis. (Ih'jlage X X . V I I I cn pl. I X en X. j 

Het raadslid Storjn Huy.sing vraagt daarop ocnigc nadere inlie.x-

tingen aangaande den weg, waarlangs het water is doorgedrongi.wi 

en de wijze waaro]) liet gebrek is verhol])en. Hg meent (hit eene 

naauwkeurigc opgaaf daarvan niet onbclangiijk voor de leden 

moet zijn. 

Het lid Scholten treedt daarop nader in e(.M]ige bijzonderheden 

omtrent dit onderw^erj) en zegt, dat hi j , om voor" te kojnen dat , 

zoo als bij de eerste proef heeft j i iaats'gehad, het vevschc 

werk of liever de vcrsche melselbpecie, die zich voor het pnntstuk 

bevi/idt, door de drukking VMU hf>t wator daaronder worde 

drongen, hij lusschoi den opi^laanden rand van l)ot p un f s t uk ^u 

het uuitselwerk vini de buitenvloi^rbekleedini.»', emn; roej) lood heeft 

aangebragt, die tevens oj) de aanrazering (ter zwalj)en en over die 

zwalpen is gelegd, zoo als uit lig. i) plaat X: kan blijken. 

Het lid Scholtcn leest vervolg(Mis een opstel: omtrent den 
watermolen te Scliiedain. (I^ijlage X X I X en ])laat X I . ) 

Het raadslid Storm P>uysing vraagt daaroj) het woord en zegt: 

^ De commissie die, daartoe uitgeiH)odigd, in 1850 eene menio^-ic 

ïndiende aan het hoogheemraadschap van Dellland over de ver-

betering van Dellland^s waterstaat, welke memorie in de Verhande-

li 

^ (U Deze f.oscln-ijvino' ^vonlcu c;c(lrukt l\\ ilc l̂ crfiaiuhUnffcn. 
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lingen van hel Instituut van ingenieurs is opgenomen, vestigde 

hare aandaelit o. a. ook op den toevoer op DellUnurs l)oezem door 

den watermolen te Seliiedam. Zij had toen geene gelegenheid dien 

molen op te meten en in alle bijzonderheden na te gaan, zoo als 

noodig zou zijn tot bepaling van het juiste waterbezwaar, maar 

aangezien het slechts nooflig was op dit bezwaar opmerkzaam te 

maken, kon zij zich met eenige globale opmetingen vergenoegen 

en stelde, voor den toevoer op den boezem , als de molen in werking 

w^as, l.()7 teerling el [)er seco?ide. 

Sedert Schiedam, ten gevolge van het nieuwe reglement voor het 

hoogheenn-aadschap van ^Schielnnd, onder dat hoogheemraadschap 

is gebragt, is de aandacht ook weder oj) het bezwaar, dal door 

dien molen bestaat, gevestigd. Dit heeH: aanleiding gegeven tot 

het onderzoek, waarvan ons medelid P. Scholten, architekt der 

gemeente Schiedam, ons den uitslag heeft medegedeeld. De ver-

bazende afwijkingen van het door de commissie aangenojuen water-

bezwaar, veel te groot volgens de waarnemingen en veel te klein 

volgens de berekeningen van het lid Scholten, en vooral het groote 

verscln'l tusschen de waarnemingen en de berekeningen van dat 

l i d , verdienen wel eenige oogonblikken de aandacht van de ver-

gadering, ten einde zoo mogelijk de oorzaken dier afwijking op 

te sporem 

I n de eerste plaats komt nnj dc berekening vaii hot lid Schollen 

onjuist voor, daar in de gebezigde formule JM. h ( % h -i- / / / ) ^//i 

dc coëllicient te groot en waarschijnlijk voor rijnl. voetmaat geschikt 

is , terwijl het lid Scholten bij de berekening ellemaat heeft ge-

bezigd. 

^Vanneer de formule ]\1 ~ 0.62 h (Vj -h h') s Îfjfi wordt 

gebruikt , dan geeft zij bij een' waterstand van O ' M U ) A P . voor 

het bovenwater en van O'-'MT — AP. voor het benedenwater, dus 

bij een verscln'l van O^^Kll ^ zoo als het lid Scholten bij de toe-

passing van de berekening op dc eerste proef heeft aangenomen, 

1.50 teerling el; de andere gevei\ iets meer, zoodat er geen verscliil 

van aanbelang bestaat met de door de commissie aangegeven hoe-

veelheid van 1 teerling el, wanrhij eeji eenigzins grooter \ erschil 

was aanü:eno?nen. 

J.)oor dit een en ander is genoeg aangetoond, dat het verschil 

tusschen de berekening en de waarnemingen aaiigaaiide de water-

massa, die door de molenschuif te Schiedam loopt, veel minder 

groot is dan volgens het lid Scholten het geval zonde zijn. Even-

wel blijft de berekeiule hoeveelheid steeds het dubbel en het drie-

voud van de waargeuomene, en dit verschil laat zich moeijelijk 

verklaren, zonder verdere opgaven (?n nadei'C beschrijvingen. Veel 

b. v. hangt er van af, of de schuif van den waterloop altijd ge-

lieel geopend is geweest, en of geen andere toevoer plaats liad op 

de kom, waaruit gemalen werd. l iet kan aan het inst i tuut niet 

i 

dan weii>evallii>' O O 
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zi jn, indien het lid Scholien daarop nader zijne 
te vestiïxen. 

8. De vice-president deelt mede een brief van den minister van 

binnenlandsche zaken, waarbij aan het Instituut ter kennisneming 

is gezonden eene door het genootschap Œconow/ia Enchasana be-

kroonde verhandeling over de uitgeschreven ])rijsvraag, betrekke-

lijk het dieper maken van do zandbank en het verder vaarwater 

voor Enkhujzen (lïijlage X X X ) . Hij doet daarbij o])merken, dat 

bij ilat ontwerp hetzelfde middel is gevolgd, hetwelk bij het 

maken van de haven van het Nieuwediep is toegepast : namelijk het 

aanleggen van eenen vangdam, om het w^ater bij eb te doen afloopen 

door een tusschen twee leidijken besloten kanaal, dat door de 

gedurige schuring de diepte zal behouden. 

Jloewxd die verliandeling is bekroond geworden, scliijnt het 

echter, dat tot de uitvoerij)g van het werk niet zal worden over-

gegaan, en meenden sommige der aanwezige leden, dat ook het 

ontwerp niet onvoorwaardelijk kon worden goedgekeurd. 

9. Na eene korte schorsing der w^erkzaamheden , deelt het raadslid 

Storm l)uysing, op verzoek van den vice-president, eene van 

het lid I I . de Jiruijn ontvangen beschrijvijig van den Porrongschen 

overlaat mede, waarvan het model door dat lid aan liet Inst i tuut 

ten geschenke is aangeboden (1) (Bijlage X X X I en Plaat X I ) . 

10. Door het lid Bolteïi wordt, mede namens den heer Scholten, 

verslag gedaaii omtrent het onderzoek van de verantwoording van 

den raad, en daaruit blijkt dat dc rekening, vergeleken zijnde 

met de rekenpligtigc besclieiden, in de beste orde is bevonden, 

weshalve de commissie, met het onderzoek belast geweest, voor-

stelt de)i raad van zijne verantwoording te ontslaan, en den pen-

ningmeester uit naam der leden dank te betuigen voor de zorgen 

aan de geldelijke belangen van het Inst i tuut besteed. De verga-

dering vereenigt zich met dit voorstel, en de vice-]n'esident l)c-

tuigt, namens haar, aan den penningmeester zijnen tlank voorliet 

gehouden beheer. 

l!) Xio ynfuk}) jsr)5/r)(), l)l;i(l/. 7, 20 on U». 
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i l . Ovcrgaanctc iot de hehaudeling dor op Jiet bei'igt vorinclde 

onderworpen, geeft de vicepresiclcnt het woord aan liet lid W. N . llose, 

die, als een vervolg op hetgeen daaromtrent door hem reeds is 

medegedeeld in de vergadering van don April 185(5, het 

tweede gedeelte voordraagt zijner verhandeling (1) over: 

a. ff de bouwstijlen , welke men omler de romantische rangschikt, 

en dc redenen, welke tot die rangschikking aanleiding geven//; 

b, //het conventionele in de bechhuulc kunsten en den invloed, 

welken het o]) de schoone bouwkunst heeft uitgeoefend //. 

Daar niemand hierover verder het woord verlangt, betuigt de 

vicc-prcsidcnt het lid W . N. Rose, namens dc vergadering, welke 

deii spreker met groote belangstelling had gevolgd, zijnen dank 

voor deze mededeeling. 

12. Omtrent dc op het berigt gestelde vraag: 

//daar dc ondervinding tot nu toe geleerd heeft, dat demoge-

lijkheid bestaat, om stecïi, staal of zink zoodanig te bereiden, 

dat zij omniddclijk aan de werking van het licht knnnen worden 

blootgesteld, om verder t,c kunnen dienen tot liet maken van 

steen-, staal- cn zinkdrukkcn, wordt gevraagd ccn verslag van dc 

verschillende metliodcs daartoe dienstig /^, 

wordt het woord gegeven aan het lid Overduyn, die kortclijk doet 

opmerken , dat dc photographic eerst dan volkomen aan hare bestem-

]ning zal beantwoorden, wanneer men het middel zal gevonden heb-

ben , om langs den gewonen weg, door middel van dc pers, dc afdruk-

ken tc vermenigvuldigen. Volgens sju'ckcr kan dat oogenblik niet ver 

meer verwijderd z i jn , daar reeds door belangrijke proeven is aan-

getoond dat men staal, zink of steen zoodanig kan toebereiden dat 

dc daarop door dc inwerking van het licht verkregen beelden kunnen 

gcïnkt cn dus afgedrukt worden. Sjn^ekcr brengt tot staving daar-

van een cahier ter tafel, bevattende ccnigc zeer fraaije photo-

lithogra])hicn van jjcmcrcier cn licrcl)our.s te Parijs. Hi j geeft 

kortclijk dc verklaring van de j))ethodc, waardoor die afdrukken 

verkregen zi jn, cn die neerkomt op het overdekken van den steen 

met ccnc oplossing vaii asphalt in ether. Door dc werking van 

het licht verliest dc asphalt min oi' meer dc eigenschap van oj)-

gelost tc worden zoodat eene afwassching met ether toereikende 

is om cenc teekening, iu teruggebleven as])halt, op den steen 

over tc houden. Sju'cker doet vertier ojimcrkcii, dat door Poitcvin 

cn nicer anderen, ccnc ojjlossing van bichromas potassac in li,jn\' 

water tot hetzelfde doel is aangewend cn met zoodanig goed gc-
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volg, dat dc afdrukken, langs dezen weg verkregen, nog fraaijcr 
zijn dan dc vertoonde. 

Daar hij zich zelf ook juet deze zaak bezig houdt cn dc tijd 

tc ver verstreken is om in meerdere bijzonderheden te treden, 

doet hij de toezegging aan de vergadering van nader op dit 

onderwerp terug te zullen komen. 

13. Daar nieniand het woord verlangt met opzigt tot dc overige 
OJ) lict berigt vermelde onderwerpen, als: 

a //over de wijze van zamcnslclliiig en havenhoofden op onze 
kusten, aau welke dc voorkeur zou moeten worden gegeven //, 

b //over liet gebruik van ijzer bij den aanleg van wcrkcïi, zoo-
wel in zout" als zoetwater, cn in hoeverre dat gebruik al of niet 
aanbevelijig v e r d i e n t , 

wordt het lid Wenckebach in de gelegenheid gesteld, aau dc leden 

eenige stalen van telegraafdraden, met gctah-pcrtja bekleed tc 

vcrtooncn , gelijk die in bundels verecnigd cn omgeven door gegoten 

ijzeren buizen of kabels van ijzcrdraad tot geleidingen onder den 

grond of onder water gebruikt worden. Daarbij vertoonde hij een 

stuk van den rijkstclcgraafkabel, dat uit dc Maas bij Rotterdam 

is opgehaald, nadat dc kabel door het anker van het schip 

geheel vaneen gescheurd eu daardoor de dienst langs dc telegraaf-

lijn gestremd was. 

Hij geeft voorts eene verklaring van het gelijktijdig seinen in 

tegenovergestelde rigting langs ccncn draad en doet dc werking 

van twee schrijftocstcllen zien, welke tot dit einde in dc verga-

derzaal zijn opgesteld cn volkomen overeenstemmen met dc toe-

stellen, waarmede langs een der draden van don rijkstelegraaf 

tusschcu Rotterdam cn Amsterdam wordt geseind. Deze toestellen, 

door Siemens cn llalske te Herlijn vervaardigd, zijn voorzicti van 

eene inrigt ing, waardoor dc papierstrook hcgmt voort tc bewegen, 

zoodra de sleutel van het corrcspondcrciulc station wordt neerge-

drukt en daarmede voortgaat tot eenige oogenblikkcn nadat men 

heeft opgehouden tc seinen. 

Ecu CU ander wordt door dc leden tnet dc meeste bclangstel-
Inig bezigtigd en dc vice-president bedankt het lid Wenckebach 
voor zijne mededeeling. 

14. Namens de 
vcrz 
brei 

-- - V,.. commissie, welke zich belast heeft met het 

irzamclcn van bijdragen voor het nedcrlamlsch woordenboek, 

•̂engt het lid Staring verslag uit (Ihjlagc X X X I l ) cn hij geeft 

dcn wcnscli tc kennen, dat dc reeds vrij belangrijke verzjimcling 
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•van kunstiermen alsnog door eci\c ruin\c loczending van nieuwe 

f)pgaven moge worden verrijkt. 

15. l ie t lid Linse deelt eoiige bijzonderheden mede omtrent 

het bcdckkci\ vau jilattc daken met ccne soort gecement bord-

papier, vervaardigd door Fr. AViggert tc Samswegeii; bij Wol-

merstcdt (l>ijlagc X X X l l l ) ; hij vertoont eenige stalen van dat 

papier, hetwelk even als de cement, waarmede de voegen moeten 

worden gevuld, tc verkrijgen is bij de beeren Keijzer eu 

Swertz te Amsterdam, l l i j gecl't voorts te kennen, daarmede 

hebben genomen tot het bedekken van een klein 

dat de tot nog toe verkregen uitkomsten 

strekken tot aanbeveling van het gebruik van dat i)apicr, als het 

rrebeziu' d w^ordt tot het bedekken van kleine platte daken, ver-
ö ^ 
au dab s, enz. 

Deze mededeeling geeft aanleiding tot eenige discussien, waar-

aan verscheidene leden dccl nemen. Het raadslid Storm Duysiug 

maakt melding van de armenschool tc Zwolle, welke met ge-

leerd en gezand papier gedekt is geweest, llccds s])ocdig bleek 

het onvoldoende van deze bedekking, cu is zij door ccuc andere 

moeten worden vervangen. 

cenc proef tc 
gebouw, eu vermeent 

IG. Uct lid Croker vestigt de aandacht op deu kunststeen, 

welken hij meent, dat door dc toepassing vau cenc gepatcutecrdo 

britsche uitvi iu l iug, uit het duinzand laugs onze stranden vervaar-

dio'd, eu met voordcel tot het bekleeden van zeeweringen, het 

maken van zeebrekers, havenhoofden, kaaimuren, pijlers, riolen, 

drooo-- of afwatcringbuizcu, bedekkingen van sluizen, trottoirs, enz. 

gebruikt kan worden. Hij vertoont ccuigc stukken steen , in Enge-

land vervaardigd uit het zand vau dc duinen bij AVijk-aan-Zce. 

Volgens dc dnarmedc gcuouu^.u procvcu, is die steen, met oOOO 

pond, op den vierkanten duim bezwaard zijudc, uiet verbrokkeld; 

terwijl de bocrcngraauwc waalmop|)cu met ecu gewigt van 2000 

])0]ul cn hardgraauwo moppen met ecu gewigt vau oOOO poml op 

deu vierkanten dwun ziju verbrijzeld geworden, cn is de speciUcko 

zwaarte van den steen, als men die van het water op 1000 stelt, 

2000, terwijl dic vau droogeu bcuthcimer zandsteen slechts lt)o3 

en van natten zandsteen 2177 is. Voorts merkt hij op, dat hoewel 

die steen bij groote warmte zacht wordt, dc warmte vau dc zou 

daarop echter geen invloed heeft, evenmin als water van 200^̂  Eahreu-

heit of 75® Reaumur warmte, waarin dic steen gedompeld wordt. Dc 

vermoedelijke \)rijs van dezen steen zal ziju voor blokken van ccn-

i Of) 

voudigcn vorm ƒ 10 h / ' 12 dc teerling cl, terwijl dc prijs vafi 

dc teerling cl zandsteen van 50 u y ' (U) , cu vau cscozijnschcu 

hardsteen van 80 u / ' 140 kan worden gesteld. 

Voor de vorming van dcu steen, uaar bepaalde modello), kojut 

dc prijs van dc tccrliug cl ccuigszius hoogcr. 

Voor deze mededeeling, waardoor de aandaclit oj) eeue voor ons 

land zoo belangrijke steensoort, uit inlaudschc bouwstof vervaar-

digd, is gevestigd geworden, betuigt dc vicc-presideut het lid 

Croker, namens de Icdcu , zijnen dank. 

17. De vicc-prcsidcnt geeft alsuu het woord aan het lid Hogaert; 

deze geeft aau den raad vau bestuur iu overwcgiug, dc iustituuts-

vergaderingen uict uitsluitend tc houden binnen de stad Delft, 

maar ook op andere plaatsen, welke daartoe door hare Hggiug 

geschikt mogten worden geoordeeld. Hij vermeent dat dit niet 

strijdig zou ziju met het be])aalde in het reglement, en dat, als 

die vergaderingen wicrdeu gehouden in ])laatscn, iu de nabijheid 

waarvan belangrijke werkcu worden uitgevoerd, vele leden van het 

Instituut zouden worden aangemoedigd tot het bijwonen daarvan. 

De vicc-presideut zegt, dat het voorstel, hetwelk hem belangrijk 

toeschijnt, eu waaraan hij wenscht dat gevolg zal kunnen worden 

gegeven, in dc eerstvolgende raadsvergadering in overweging zal 

worden genomen. 

18. Door den vice-presidcut daartoe uitgeuoodigd, deelt liet 

raadslid Staring de voornaamste bijzonderheden mede uit een ver-

slag vau den raad van bestuur aan den minister van biiuuiulaudsche 

zaken, bctrell'cudc het britsche fregat Lniinc, hetwelk met eeue 

aanzienlijke lading goud en zilver iu baren en in gcuiuut geld in 

171)|j op dc nedcrlaudschc kust tusschen Vlieland cu Tcrschclling 

is gestrand. 

Nadat iu dc eerste drie jaren ua het stranden voor ccnc waarde 

van ruim f 500,000 geborgen was, ziju de verdere pogingen om 

dc uog zeer aanzienlijke lading tc redden vruchteloos gebleven, 

Dc voorstellen, welke van tijd t )t tijd worden gedaan om het wrak 

te genaken, deden den minister dit oudcrwerj) ouder dc aandacht 

van dcu raad brengen cu deze achtte lict raadzaam voor tc sl:e!lcn , 

dat lict uitvoerig rapport, daarover uitgebragt, algemeen wierd 

bckcud gemaakt. Dc minister heeft daaruiedc ingestemd cu dienten-

gevolge wordt het rapport iu de bijlage KV>CIV^ mcdcgcdccUb 
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i l l . Door hot lid W , N. lif)sc wordi de aandaclit gevestigd o[) 

eeii berigt van de hccren C. Hernet & Zoon tc llotterdam , agenten 

van de //Societc5 Bernard'Roelandt & Comp. Fontaine rKvccjuc 

(Bclgiqne)// betrekkelijk ecnc nieuwe soort van spijkers, gcnaanul 

n Clous (Tapuifjlc a la mccanlqiui en far forge a cn stelt de leden 

in de gelegenheid die s])ijkers te bc/.igtigen. 

20. Dc leden Michaelis cn H . S . J . Hose worden verzocht zich , 

met het raadslid Star ing, met het opnemen der stemmen tc be-

lasten, w^aarna men overgaat tot voorziening iu dc i)laats(m , open-

gevallen door het aftreden van dc ledcii Augier , F. W. Conrad cn 

vStcucrwald als leden van den raad van bestuur 

Bij dc stemming ontvangt: 

ter vervulling van de ecrstvcrmeldc plaats : 
het lid Augier 2o stemmen, 

// // Wenckebach d 

// ff van der Kun 2 'f 

// // W . N. llose 1 stem; 

ter vervulling vau dc plaats, opgevallen door het aftreden van het 

lid F. W . Conrad: 

hot lid F. (yonrad 24 stemmen, 

ff 'f van der Kun 3 f 

dc leden Bogaert, Steucrwald en Wenckebach ieder rene stem; 

ter vervulling van de laatstvcrmelde plaats: 

hel, lid Steucrwald 17 stemmen, 

ff ff vau der Kun 3 // 

ff ft Boi>'aert 2 't O ^ 
// ff Wenckebach r> // 

n ,f ff W . iN. llose 2 

n ff C. r\ van iMcurs 1 / / 

Het lid Steucrwald, oj) de vergadering tegenwoordig, verklaart 

zich do vcrecrende keus tc laten welgevallen, cn, vermits de leden 

Augier cn F. W . Conrad niet ter vergadering aanwezig z i jn , 

zullen zij van hiuiue benoeming schriflelijk worden onderrigt. 

21. Men gaat alsnu ovor tot de stemming omtrent dc iu dc 

vergadering van den S April 185() voorgestelde nieuwT, leden 

dc uitslag daarvan is djit zijn aangenomen, als gewone leden 

J . H. G. Jordcns, luitenant ter zee e.erstc klasse, tc F^atavia 

11. A. van llossum, ingenieur van den waterstaat, tc Samarang, 

D. F. S(oll , aspir.int-ingcni(uir van den waterstaat, le Samarang; 

nl̂ ^ bnitengcwom ledeu^- ^ F. F Moet, civicl-ingcnieur, t̂  

1 1 S 
'öC; ra ven hage; F. Loke, snrruunerair bij den waterstaat, tc Gorin-

chem; Jhr . S. H. van der Does de Bye, civiel-iugcnicur, tc 

Voorschoten. 

Nadat dc vice-president de aanwezige leden voor dc betoonde 

belangstelling heeft beda)\kt, wordt de vergadering gesloten om 

elkander later aan den vriendschapsdisch in den (Judcn-Doelen 

weder te ontmoeten. 

Voorgelezen cn goedgekeurd in dc vergadering van den ü''«-"̂  

September 185d. 

W. S ta iux i ; . 

Luc^o-ri'OsiilciC. 

J. W VAK SviMis-rKw. 

SücrctJiris. 
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H I J L A G K X X V IN 

In dc vergadering van het Koninkl i jk Tnstituut van higenienry, 

den April 1855 gehouden, sprak ik met een enkel woord over dc 

sluiswerken, tot aanleg waarvan do gojneeïiteraad van Schiedam 

besloten had; ik deed bij die gelegenheitl de toezegging, wanneer 

de werketi voltooid zouden z i jn , de teekeningen aan het Instituut 

aan te bieden. Thans heb ik de eer aan die toezegging gevolg te 

geven, met bijvoeging van eene korte beschrijving van het werk, 

en vermehling van hetgeen welligt wetens waai dig mag genoemd 

worden. 

üe situatie-teekening, lig. 1 |)laat I X , geeft een overzigt, hoe het 

terrein was, en tevens Iioe het geworden is. A is de sluis, die 

bestond en in 1772 gebouwd is, ter vervanging van eene kleinere 

sluis, die len westen van de thans bestaande zal gelegen hebben; 

zooalö gezegd is, heeft die sluis een j)aar vloeddeuren en spuideuren, 

naar het stelsel van Donker. Deze sluis nu is in verband gebragt 

met eene tweede nieuwe waterkeering />. Ue tusschonruimte, GO 

el lang, vormt de schutkolk. 

De boorden van de schutkolk bestaan uit houten schoeijingen. 

Hoewel aan kaaimuren de voorkeur gevende, was ik hier wel ge-

noodzaakt, tot schoeijingen over te gaan, omdat de scheepvaart 

geen oogenblik gestremd mogt worden, en de sluis geheel voltooid, 

de dammen opgeruimd moesten /'ijn, alvorens met het digten van 

het hulpkanaal, en dus ook met het sluiten der beide mondingen , 

kon worden aangevangen. 

Het hulpkanaa] is gevormd door het ten deele weggraven en 

baggeren van het terrein, ten westen van de nieuwe sluis gele-

gen, en het gedeelte van den dam, dat evenwijdig aan de as van 

dc sluis loopt; dit kanaal Inul eene breedte van 15 el op AP. en eene 

diej)te van o^'.yO beneden dat peil. De dam, die den sluisput 

omringde, was van klei en zanil o])gewerkt tot AP . 

Toen de einddnmmen voor de scheepvaart werden gesloten, was 

het hnlpkanaal geopend; geen oponthoud of belemmering heeft 

er in de vaart plaats gehad, zoo min bij het leggen van de dammen , 

als later bij het wegruimen daarvan. 

Den Mei 1855 is men aan dit werk begonnen, en twee 

maanden later, en dus op den Ju l i j , werd de eerste ])aal ge-

slagen en het heijingswerk met drie stellingen voortgezet; de 302 

stuks heipalen zijn l d el lang, geslagen met blokken vau 500 pond, 

op een gemiddelden ])anlstan{l van 5 , Ti, 7 lot 8 du im , met cenr 

valhoogte va)) 

• " - •-.! 'V^' 
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Dc put was zeer droog; een tonmolen, twee hoog opnualende, 

werd van tijd tot tijd slechts in werking gebragt. 

De slijkhonten van dennenhout zijn zwaar oÖ bij 35 du im , op 

de gewone wijze bevestigd. Die, welke 18 el of langer moesten 

wezen, zijn uit twee lengten getmmeu en met haaklasschcn en 

schroefbouten, verbonden. De shiisbodem gaat niet door over dc 

geheele op])ervlakte maar enkel tusschen de regtstandsrnuren ; tus-

schen de vleugels is geen liouten vloer aangebiagt, maar tot kop-

peliiig dier muren zijn twee doorgaande slijkhouten, op palen 

rustende, gelegd. 

Drie rijen damplanken, lang o el, dik 1() du im , zijn onder dciu 
vloer geslagen, waarvan de twee buitenste, als schermen, 6 el 
boven de slijkhouten reiken. 

De slijkhouten zijn met eikenhouten klooslerhouten, zwaar 21 

bij 25 duim , gekoppeld; drie stuks gaaïi door van li'ont tot front , 

vier stuks strekken niet verder dan de regtstandsmurcn, terwijl 

OJ) dc einden der JVonten en eontralbrten korte einden zijn be-

vestigd; de drie doorgaande ziji\ uit twee lengten genomen, met haak-

lasschcn, eiken sleutels en schroefbouten verbonden, en allen op deslijk-

houten met keepen en voorloeven en 2 duims hakkelbouten bevestigd. 

De dennen vloer is 10 duim d ik ; in den dag van de sluis 

zij)\ ile platen uit eene lengte; onder de muren zijn, behoudens de 

gewone verspritiging van 2 u 3 slijkhouten, twee lo ig to i toege-

staan. Op den vloer zijn geh^gd en met hnkkelboulen i^evestigd 

ir> eiken hontoi zwalpen, vierkant bezaagd, zwaar 28 bij 35 duim. 

J>ij deze houten foiulering zijn de gewone constructiën en maat-

regelen voor de digtheid gevolgd en genomen. 

De aanrazering tusschen de zwalpen bestaat uit vlakke waal-

klinkers i)i sterken tras; de opgaamle muren in deii dag en achter 

de hardsteenen, ter zwaarte van 2 en 2'U steen, zijn mede vim 
klinkers \u sterken tras; het overige is hardgraauw en boer(igraauw, 

in basterdtras. 

De zwaarte der muro) is als volirt: O 
de regtstandsmurcn in aanleg 14 steen; 

boven zwaarte .10 // 

de vleugels bij de aansluiting der regtstandsmurcn, zwaar als 

deze, en bij de frontmuren 10 steen in aanleg en 7 steen boven-

zwaarte; de frontmuren zelve zijn mede 10 steen in aanleg en 7 

steen boveuzwaarte; de coiitraforten achter de slagstijlen spri)igcn 

I^^ÖO achter de deurkassen terug, en zijn 4 el breed. 

Dit metselwerk is in den dag opgehaald, met eene valling van 

2 duim op de el, met uitzondering van de kassoi, welke loodregt 

zij)) opgetrokkoi. De vloer voor doi slagdorpcl bestaat u i t ' 2 

platte lagen o i eoie steois rollaag, achter den slagdorpel uit 2 

platte lagen, en 2 steene)\ in kruisverband gemetseld, alles van 

klinkers in sterken tras. 
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Dit ihctselwcrk is begouuciv cleii hS''̂ *'» Augustus 1855, eii was 

dcu 1 Octobcr daaiMauvolgouilc voltooid. 

Ougcveer gelijk inc t̂ het optrokken der muren zijn deze uu»! 

uitmuntende klei aangevuld; geene zetting heeft zich geopenbaard, 

niet anders d;in de gewone indrukking op de borsten der palen, enz., 

\vaard(Kn' de zwalpen eenen pijl aannamen van 2 duim. 

De slagdorpel en de puntstukken zijn v.iu Inu'dsteen genomen, 

dik 5l) du im; de jokdorpels, eveneens van hardsteen, zijn 25 

duim d ik ; eerstgenoemde zijn uit l o afzonderlijke stukken, laalst-

genoemde te zamen uit 10 stukken steen zamengestekk 

Elke slagstijl, mede van hardsteen, bestaat uit o blokken, hoog 

2«'.07 en een blok, O^ '̂.Td hoog, breed en 1^».20 d ik; ze 

zijn ouderling met hardsteenen teerlingen, en aan het muurwerk , 

behalve door steensponningeu , met ijzeren ankers verbonden. 

De hoeken der deurkassen zijn in liardsteen opgezet, met blok-

ken , alle ter hoogte van 50 du im , en lang 75 du im , bij 55 

duim breedte of 80 duim lang bij 50 duim breedte. 

De regtstamlsmuur , de vleugels en de fronten zijn met zerken afge-

dekt, breed en 20 duim dik. 

Een paar vloeddeuren, dik oU duim, sluiten de sluis; ze 

draaijen onder met metalen muts in metalen pot, en boven inet 

metalei\ ring en ijzeren hangbeugels, die met ankers, lang 2^'.80 

en schieters lang 1^'.20, van engelsch patent ijzer, acliter hard-

steenen blokken, in de muren bevestigd zijn, In iedere deur is 

eene schuif, breed 1 el, en twee ruimten van tusschenregels 

hoog; deze worden bewogen met gewone windwerken; de deuren 

zelve worden geopend en gesloten met kaapstamlers en duwperssen, 

De liguren 2 , o , 4 en 5 (plaat I X ) zullen de vorenstaande 
beschrijving toelichten. 

De hinu'te van de sluis iis van front tot front . . 27 el; O 
de wijdte tusschen de reg(standsunireu op dc; hoogte 

van ilen slagdorpel 10 

en aan het einde der vleugelmuren 15 

de slagdorpel ligt — A P vi.lO 

ff regtstandsmuren -4- A P 0.8O 

// vleugel- of frontnuireu -h A P l.GO 

ff dennenvloer — A P '1.01 

// borsten der pennen van de funderingpalen — A P . 4.41 

Op den ()ctober is het water, bij wijzo van proefneming, 

5nuu' aanleiding van art 2() van het bestek, voor do deuren ge-

lateïi (:n wel tot 2''^27 boven den slagdorpel, als wanneer zich 

ondigtheid vertoonde aan sonnnige voegen van den slagdorj)el, 

en een klein gedeelte van het metselwerk der binnenvloerbeklee-

ding opscheurde; men heeft onmiddellijk de schuiven doen ligten, 

en door de kracht van het instroomend water gebeurde het, dat 

oen j()kdorj)elsteen een slag omkantelde, De sluis is vervolgens 

! 
wv, 

wederom droog gemaakt, en het metselwerk, dat geschonden was 

of geschonden scheen, uitgebroken, en met nieuwen steen in ster-

ken tras hersteld. 

Voor het puntatuk tleed ik eene reep lood plaatsen, op de 

zwalpen en de aanrazering, en regthoekig opgezet tegen het 

punlstuk; toen de buitenvloer over en tegen dit lood was aan-

gemetseld, heeft men, bij Mdjze van een banket, den naad gedekt 

nu^t metselwerk in portlandsche cement; de voegen der hard-

steenen puntstukken en van den slagdorpel zijn op nieuw met 

sterken tras volge])ompt, en daarna met portlandsche cement op-

gevoegd. 

Den Dctober liet men het water andermaal voor de deu-

ren, maar ditmaal, uit aannujrking dat het metselwerk nog zeer 

versch was, slechts tot 70 duim hoogte. 

Wa t men ook van de proef, den October genomen, 

zeggen moge, zooveel is zeker, dat met 20 duim water jninder, 

de sluis volkomen digt zontle zijn geweest, en het gebeurde aan 

ji:eeue andere oorzaak wViVj: worden toe^-eschreven dan aan het D O Cj 
versehe metselwerk voor het puntstuk, bij eene drukhoogte van 2^*'.54. 

De schntkoik is begrensd (hxn' dijken, bestrate bermen en 

schoeijingen. (Vg.l lig. 1 van |)1. IX. ) 

De schoeijingen bestaan uit eiken wezelsche roeden, lang ieder 

i) el, zwaai' gemiddeld 25 bij 25 «Juini en op onderlinge afstan-

den van 1 el geslagen. Op oO duim — A l\ is o]) die i)alen ge-

legd eene eikenhouten watersloot, zwaar 20 bij 25 du im, met 

jiennen en gaten, benevens takbouten aan de palen verboutlen ; 

deze sloof is met den wal vtirtu.'nigd door landvesten, 2 el uit 

den anderen, zw^aar gemidtleld 20 bij 20 du im, lang ^̂  el, met 

kruisen en ankerpalen lang 8 el. 

Achter de sloof zijn dennen ))laten geheid, lang 5 el, dik 10 

duim, met groef en messing in elkander gewerkt, en aan de sloof 

gesDDkerci. 

Op de sloof zijn met pen cai gat gej)laatst even zoo veel 

eiken vierkant bezaagde stijlen, als er j)alen onder staan, zwaar 

15 bij 20 du im; voor eai tegen deze stijlen is oj) klossen eene 

gording van eiken vierkant hezaagd hout gelegd, zwaar mede 

15 bij 20 du im , en deze wederom met laiulvesten aan den wal 

verbonden, even als van de watersloot is gezegd; een dekstuk 

van 8 duim dikte , is op de koppen der palen bevestigd en ligt op 

de hoogte der dekzerken van de IVontmuren, of l'^'JiO A P . ; 

de stijlen zijn beschoten met 5 duims eikenhout, en de naden 

betingeld. De binnenfrontmuren der nieuwe sluis zijn, door middel 

van soortgelijke schoeijingen, met de bestaande schoeijingen aldaar 

vereenigd. 

De uitvoering van dit schoeijingwerk moest met veel zorg 

geschieden, vooral daar, waar het geheel in het water was en als 
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Vici ware tle monden van het hulpkanaal moest alsluiten; de aan-

zienlijke hoogte vau den aanvidlingsgvond en de bovenbelasting vau 

den dijk maakten het nemen van eenige voorzorg noodig, waar-

toe gekozen werd (zooals trouwens reeds in het bestek was o[)-

genonren) het aanvullen met rijspakwerk tot 50 duim AP. 

De sciioeijingeu zijn over de lengte eenigermate hol aangelegd, 

eu in de hoogte met Vi« valling. Geen de minste zetting ol'ont-

zetting wordt tot heden aan dit gedeelte van het werk waargenouRva. 

De binnen- en buiteni'ronten van de sluis ziju bezet met rijzen 

stortebedden met i)uinbedekking; de boden^ van de schutkolk is 

inet rijzen zinkstukken en puinstorting gedekt. 

Tot zoo verre de beschrijving van de sluis. 

Ik voeg hierbij cene afbeelding (Plaat X ) van eene loo])brug 

over de sluis gelegen, \vaarvan niets bijzonders te vermelden is, 

dan dat het draai})unt niet in het midden l igt , cu de armen, 

als ik ze zoo eens noemen mng, in reden staaii als 1 :2 . 

Ik beu hier afgeweken van hetgeen men in dergelijke gevallen 

wel eens doet, door namelijk dc brugleggers aan het korte einde 

zoo hoog te nemen als noodig is, om het evenwigt te verkrijgen. 

Die verzwaring heb ik aan de binnenzijde aangebragt, zoo als nit 

dc afbeelding te zien is; hierdoor verkrijgt de brug, zoo al geen 

bevallig, dan toch een minder onaangenaam aanzien, en ligt het 

dek minder hoog boven de sluis. 

Het zwaartepunt is oiidersteund door een ijzeren koning in 

hardsteen vastgegoten, werkende in een ijzeren j)ot met stalen 

bodem, en verder geholpen door eenen rolriug, waarin zes ijzeren 

rollen. 

D i t geheele werk is aangenomen door den heer W. Sonneveld 

te Schiedam, voor eene som van / '73 ,100 eu door den aanne-

mer in persoon met overleg eu bekwaamheid uilgevoerd. 

Door den aanlcĵ * van dit sluiswerk is Schiedam in een toestand 

gebragt, waarover reeds lang gedacht was, een toestand namelijk 

vau veiliglicid. Vroeger toch moest een paar vloeddcunm de storm-

vloeden keeren, die niet zelden 2 cl cn hoogcr, cn in 1825 zelfs 

tot 2^'.50 boven het hiuueuwater klommen , zonder eenige de minste 

voorzorgen bij voorkomende oidieilen; daardoor werd een aanzien-

lijk gedeelte van de sttid \\\ gevaar gebragt, j a , naar ik durf be-

weren , zelfs ccn deel der provincie. De sluis toch in den d i jk , 

gelegen tusschen de Schicdamsche haven en den vereenigden boezem 

van Dellland eu Schicland, is l^'LoT lager dan de buiteusliu's, cn 

aangezien de deuren vau deze laatste, bij eenen stormvloed gelijk 

aa)i dien van 1825, 50 duim waken, zoiule de eerstgenoemde 

sluis met een niet onbelangrijk verval overstorten, waimeer de 

buitensluis bezweek. 

Uit een ander oogpunt bcsch(uiwd, is dit wxrk belangrijk tc 

noemen, Wanneer noordelijke eu westelijke winden dc deuren 
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somtijds eenige dagen gesloten hielden, was (W scheepvaart ge-
stremd. Thans, nnts hetgeen stormweder zi j , kan men schutten 
met eenen waterstand van VKtH) -f A , dat is 50 duim boven 
gewoon hoog w\ater, ou derhalve is dan de vaart nog niet gestremd, 
al is het dat er veel water nan den wal blijft. 

Een ander werk is te gelijkcr tijd oiulernomen en. uitgevoerd, 
en, hoewel van minder belang, welligt gewigtig genoeg, om cr ten 
minste met een cidvcl woord van te gewagen. 

Eangs de westzijde van de buitenhaven, buiten de buitensluis, 
is over eene lengte vau 320 el een kaaimuur gemaakt van zuilen-
hazalt; het tbmiamcnt van den muur bestond voor het grootste 
gedeelte uit een gemetselden kaaimuur, welke als bouwvallig werd 
•ifgebroken tot op ongeveer 30 duim beneden laag water, alwaar 
het metselwerk goed en geschikt werd geoordeeld, om er den nieuwen 
muur op aan te leggen. 

Deze muur is hoog boven he,t (uule nuitselwerk 2 '̂'A)5 en zwaar 
\ der hoogte P'MO uil. 2 st.nkke.n. 

4 ^ A 1 stuk, afgede.kt met hardsteeuen zerken, 
dik 25 du im. breed 55 duim. 

Tot vm'bindingsmatcriaal is gebruikt beton, bestaande uit fijn 
gekloplen metselsteen, vcrnumgd met 5 deelen schelpkalk cn ' 3 
gelijke deelen Dordschri tras. Aan de dagzijde is eene valling ge-
geven van }-r der hoogte 

(Ver 
cen(ï lengte van 58 el bestond echter i^ecn oude muur 

maar was de groiul zeer geschikt tot het dragen van zware 
lasten; ik oordeelde dus niet noodig dat gedeelte voor het zak-
ken, door beheijing tc voorzien, maar wel voor het ontgrondcn 
va?i den muur. Pig.- 5 stelt een profd der gevolgde constructie 
voor. Op 30 stuks heimasten is beueden of gelijk laagwater eene 
dennenhouten sloof gelegd, zwaar 25 bij 30 du im , met 30 stuks 
landvcsten van eiken wczelschc roeden, lang ieder 8 cl , zwaar 
gemiddeld 20 bij 20 du im, met soortgelijke kruisen, e'n 7 els 
nnkerpalen en doodbeddingen aan den vasten wal verbonden. 
Achter de sloof zijn geheid 10 duims fleunenplaukeu , lang 3 el, 
«uet messing en groef in elkander gewerkt, en aan de sloof 
Npijkerd. ' ^ 

Deze minu'wcrken. welke dadelijk ziju aangevuld, hebben tot 
heden geen de minste zetting of zakking onchu'gaau. 

Door het maken van dien muur is de i.oesta/nl van de straat 
huigs (hi haven merkbnai verbet.erd ; daar hij ruim 50 duim hoogcr 
dan dn oude nnuir is opgeirokkeu, komen (Ie hooge vloeden zeÏd-
ŷ îWA' O)) de straat; ook is de ruimte tusschen den muur cu dc 
kcTstraat 10 el breed en vroeger niet, maar thans wel, met kliï)-
kers trant 

9 
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Ook dit werk is uitgevoerd door genoemden lieer Soinieveld , 

voor eene Ksom van f 21 oOO. 

Schiedam, Mei lS5t). 
F. Sciic)i/n:N. 

L. K. !nsi. 1. 

UJLACil^: X X J \ 

(Plaat X I . ) 

Nabij de Vhiardingerpoort te Schiedam bestaat een sluisje ol'zijl 

door den dijk (de Vlaardingerstraat), met eene scluiif'gesloten ; zoo 

men zegt voor overoude lijden gemaakt, om (hvt gedeelle van de 

stad, lietwelk binnensdijks is gelegen, van versch water te voor-

zien. Later, en volgens sommigen in de X I e e u w , is het in-

stroomend water aangeweJid tot het drijven van eenen volmolen, 

ten behoeve der toen bestaande lakenfabrieken. Jh'j liet vervallen 

dier fabrieken heeft een andere tak van nijverheid zich van de 

valling der vloeistof meester gemaakt en sedert staat de zijl bekend 

als waterkorenmolen. 
Toen de commissie, door liet collegie van Dellland uitgenoodigd 

om dc ontwerpen, ingekomen op eene uitgeschreven prijsvraag, 

tot verbetering van den boezem, te onderzoeken, in eene memorie 

hare meening omtrent dit oiiderwcrp openbaarde, ontsnapte de 

waterkoreinnolcji van Schiedam liare aandacht niet, en in de /'V-

kandclmujen van het Instituut van 1852—1853, waarin die memorie 

is opgenomen, lezen wij op bladzijde 43 , dat dit werktuig den 

vereenigden boezem van Dellland en Schieland eene schatting brengt 

van 1.670 teerling cl water in de seconde, of gedurende^ de l d 

uren, welke de molen gemiddeld ieder etmaal werkt, 84 1G8 teer-

link' el, hetw^elk eene verhooging van den gc/ieelcu boezem ten 

gevolge heeft va\i bijna 22 streep. 

Schieland had z id i meermalen aan dien molen gelegen laten 

liovren, maar het scheen, aangezien Schiedam noch onder Dellland 

noch onder Schieland behoorde, dat men straüeloos moest gedoogen , 

dat de boezem met vreemd water werd bezwaard, zelfs dan , wan-

neer de poldermolens, volgens de keuren , buiten het gemaal waren. 

Thans is dit eenigermate veranderd; het nieuwe reglement voor 

Schieland Jieeft als met (M'u prmasi-veek dm gr(j)S])ajd van dat 

1 i^) 

waterschap, van de lloilerdamsche naar de Vlaardingerpoort ver-

plaatst, en alzoo Schiedam, en dus ook den vvaterkorenmolen, 

o'ebrau't onder Schieland. ö ^ 
Niet dat door die limietsverandering een enkele druppel water 

minder oj) den boezem is geko\nen, maar bekeuringen en verzet 

tegen die bekeuriiigen, en regterlijke uitspraken en vonnissen zijn 

toch de vruchten die het afgeworpen heeft. 

En (lit was de reden, waarom ik lunbtshalve belast werd, over 

deze aangelegenheid mijne denkbeelden aan heeren burgemeester 

en wethouders vai\ Schiedan-v mede te deelen. 

l iet s})reekt van zelf, dat mijn oog al dadelijk viel op de aan-

gehaalde bladzijde 43 , en ik moet het bekennen , ik trok de 1.070 

teerling el in twijfel; ik rekende, mam* beging eene rckenlbut; ik 

nani eene proef en het toeval wilde dat het resultaat van die jiroei' 

meer overeenstemde met mijne foutieve berekening, dan de door 

de commissie berekende hoeveelheid. 

Di t gaf mij aanleiding met den heer Storm .Bu^^sing over de 

zaak te spreken en te corresponderen, waarvan het gevolg was, 

dat ZEd. mij voorstelde het Instituut bekend tc maken met de 

uitkomsten mijner sedert nog tw^ee malen herhaalde proefnemii^gen. 

En aangezien het voor de w^etenscha]) nuttig kan wezen, nam ik 

dit voorstel gretig aan, en zal dus de vrijheid nemen u mede te 

deelen, wat ik gezien heb. 

De proeven zijn o]) eene eenigzins ruime schaal genomen ; de 

])laatselijke gesteldheid liet dit toe. 

Van de buitensluis tot aan en door de stad hebben de havens 

volgens eene naauwdceurigc 0])meting eene o])pervlakte van 5() 0 8 0 
vierkante el, welke oppervlakte tijdens de proefnemingen van eene» 

andere haven is afgesloten door de zoogenaamde varkenssluis. Er 

kon dus geen water verloren gaan, dan door de zijl in kweslit^en 

door de schutsluis, in denzelfden dijk als dc zi j l , gelegen. 

Den Jaiuiarij 11. had de eerste proefneming [)laa(s; zij viiig 

aan des namiddags ten uur, eindigde des avonds ten lO i uur 

eu duurde alzoo uur. 

P>ij d(?n aanvang teekende het wnter in dii Stdn'c O^M 7 — y\ P. 

en buiten 0"'j;() 4. A \\ 

Verschil 

waarmede de nuden werkte. 

P>ij h.et eimlevan de proef siond hoi water in deSchie O' '.17 -

rn builen 0' ».r) l5-i 

- A r. 
^ A\\ 

Verschil 0^''.7.ir), 

zoodat het niveau vnn havens verlangd was O 'M l 5 , overeen-

^̂ 'oi))(?nd(! met (5 -Ml» ieerliutr eb 
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De buitcnsluiswcrken waren toen nog niet geheel voltooid. Tn 

de sehutkolk kan men slechts 50 n dO duim hoven het binnen-

water, zooals het toen stond, toelaten, en daarom waren dc beide 

paren deuren grsloten. J)c buitendeuren echter waren oud cn sloten 

t>'cbrekkig, zoodat die aanmerkelijk veel water doorlieten ; zevenmaal 

moest men gedurende den ü jd van proerneming dc sehutkolk 

al'tappcn, waardoor niet minder dan <S 400 teerling el water op de 

haven werd gebragt, zoodat dc geheele verplaatste w\atcrmassa 

3 4 84S) teerling cl bedroeg. 

Deze hoeveelheid intusschen stroomde niet alleen door den 

waterkorcnmolcn, maar, voor ecu gedeelte, ook door de schutsluis, 

met de groote kolk waarvan zesmaal werd geschut, betgccii 2 520 

teerling cl water op de Schie bragt, zoodat dc molen h.cel't afge-

voerd 12 teerling cl of in dc seconde 0 550 teerling cl. 

Eene tweede proef werd genomen den A p r i l , van des namid-

dau's 3 tot des avomls Ti- uur. 
IJct Schicwater tcekende 

l l c t buitenwater / / 

- AP. 

Verschil 

l^ij het einde stond de öchic 

Uet buitenwater 

AF. 

AP. 

0"k7;35, Verschil 

zoodat dc haven verlaagd was met 0^^295 of U) 543 teerling cl. 

Ditmaal was de buitensliu's geheel voltooid; dc binnendeuren 

keerden alleen het water; aftapping van de sehutkolk was niet 

meer noodig. Maar dc schutsluis bragt wederom gedurende den 

proeftijd 2 100 teerling cl water op den b o e z e m , zoodat er 14 4 lo 

teerling cl door den ujolcn zijn vcr])laalst, in 4 uren dO minuten, 

of in dc sccoudc 0.<S1)1 teerling cl. 

Den Mei eindelijk is ecnc derde i)rocf genomen , aange-

vangen ten O uur 10 minuten , cn gcciiuligd ten <S uur 10 minuten , 

dus gedurende juist 5 uren. 

Dc Schie stond bij den aanvang ()'''.17 — AP . 

l lc t buitenwater ' (H .70-t-AP. 

I 

Verschil 

Bij het einde stond dc Schie 

l i e t buitenwater 

AP . 

A P. 

Verschil O'-'kt.il. 

D c haven is aUoo verlangd 0''^2(), overeenkomende met 14 580 

teerlin'"' el. 

Door het schutten is van dc haven a f gevoerd 2 170 teerling eh 

zoodat de waterkorcnmolcn heeft doorn-claten 12 410 teerlina* el in O O 
5 uren t i jds, of bijna 0.700 teerling cl in de seconde. 

W i j zien dus: 

Dat bij de proef, met een gemiddeld verschil van 0^''.7725, 

de doorlating in de seconde was 0.550 teerling el. 

Bij de proef, met een gemiddeld verschil van 0.891 

teerling el in de seconde, en 

Bij de proef, met (>'''.74 verschil, bijna 0.700 teerling el. 

Ih'j deze proefnemingen is niet iu rekening gebragt, cn ook niet 

gebragt kunnen worden, de lekking van de schutsluis, waaraan 

wclligt voor ccn gedeelte is toe te schrijven, de in het oog 

loopende onevenredigheid tusschen de en de proef. 

Als men de door mij gebruikte formule raadpleegt, namelijk : 

M : = 4.22 (è â h/) \//l b dan is M bij dc proef — 4.440 tccrl.' el. 

: 4.438 

= 4.412 

V h ~ 0.93 N 1 

I k = 0.8fi y^-

/ / // 

Bij de proef is h : 

ff ff ff ff fi : 

ff tf ff ff h : 
b is altijd m 0.75. 

Schiedam, Mei 185d. 

ff ft 

0.7725 
0.80 75 

0.74 

/ / 

ff 

h.' 

k' 

h' 

3dc 
ff 

ff 

1.08 
0.!)3 

1.08 

ff 

ff 

ff 

ff 

P. Scnoi/rEN, 

J.. K. Jnst. L 

B I J L A G E X X X . 

Ministerie van 

BiniKadaiulsche Zaken. 

52. 

'sGravenhage, den 15''"' Mei 185d 

Afdeeling. 

jMet 's Konings gocdviiulcn heb ik dc ccr aan den Uaad hier-

ncvcïis tc doen toekomen een , door het genootschap Occonouna 

Enchnsana bij zijn jaarlijksch verslag aan Zijne j\Iajesteit mede-

gedeelde bekroonde verhandeling over dc uitgeschreven prijsvraag, 

betrekkelijk het dieper maken van dc zandbank cn hei verder 

vaarwater vddr Enkhu izen , van welke prijsvraag vroeger door het 

lnstit\uit vau Ingenieurs melding is gemaakt. 

i 
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Na gemaakt gebruik wacht ik de vcrliaiuleling, met de daarbij 

behoorende teekeuing, terug. 

De ]\liuister vau IMuneulaiïdsche Zaken. 

Namens den jMinisler, 

De Secretaris-Generaal , 

J'. Sf'in{(>nr:i?. 

Aan 
(Icu l\aa<l van Dostnnr vnn 
het Koninklijk Instituut 
A'an Inixoniour.̂ , 

I M J L A G E X X X L 

(Plaat X L ) 

s o u F / r s VAX DEN r o i n u j N o s c n E N ovf;IÏIW\AT. 

Dc overlaat, waarvan u hier het model cn eene korte beschrijving 

wordt aangeboden, is aangeU^gd, om bij hoogc standen der Por-

roiïixrivier, zijnde de voornaamste tak van den Kedii ischen st roojn , 

do lage landen l)eneden Pcu'rong te vrijwaren van overstrooninigen, 

waaraan zij alle jaren in den westmoesson wanm blootgesteld. 

Een blik op (Ie teekening (pl. X I ) zal u dit duidelijk maken. 

De overlaat begint te wc^rken oj) onder de nul der j)eiU 

schaal, of het nood])eil te Porrong, zijnde de bovenkant derjuk-

slovcn van dc groot(ï brug over de rivier te dier plaatse. 

l^ij den bouw vau dat werk moest nog worden voldaan aan de 

voorwaarde, dat onder door het ojief van hetzelve, een kanaal 

behoorde te worden heen geleid, tot besproeijing van de velden, 

gelegen tusschen den noorder-Porrongdijk en den zuidelijken 

leidijk van den overlaat. 

l iczc irrigatie watert af op dc kali Permissan, even als de 

overlaat zelve. 

'l^ij het ontwerpen moest in aanmerking worden genomen dc 

groote moeijeli jkhcid, om ter plaatse van den bouw in genoeg-

zame hoeveelheid geschikt hout te bekomi^n voor eene gewone 

paalfundering, W(\shalvc werd besloten, het werk aan te leggen 

oj) ecnen kunstbcidem van tusschen (hun])lanken aangestamptcn 

klipsteen of bergkeijen, beide gemakkelijk bij de overlaat te ver-

krijgen. 
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Deze tnaatr(?gel zoude eene aanzienlijke besparing van hout ten 

gevolge hebben, terwijl meii, in aainnerking nejnoulc de om-

standigheid, dat de overlaat geen water keert, minder dan elders 

voor d(1t(5rioratie, van welken aard ook, bij hare \verking behoefde 

bevreesd te zijn. 

Zoo is dan , nadat het werk was uitgezet en de funderingsput 

op de behoorlijke diei)te was gebragt, romlom den overlaat eene 

rij beschoeijingspalen eii damplanken ingeheid geworden. 

Vervolgens is deze dus gevornule kuip ter diepte van 66\\ el 

uitgegraven geworden en heeft men daarin gestort eene laag 

bergkeijen, welke werd aangestampt met ijzeren heiblokken, ter 

zwaarte van 400 ncd. p(mden. 

l ie t storten en aanstampen werd voortgezet tot aan den boven-
kant der damplanken. 

Hierbij is eene praktische opmerking gemaakt geworden. De 

ijzeren blokken waren namelijk vervaardigd als gevvone heiblok-

ken, en derhalve voorzien van scheigaten. Dijna van alle blokken 

brak(3n van beneden stukken af, tot aan de scheigaten cn zij 

verminderden alzc^o ongeveer 100 pond in zwaarte. 

H(it is naar aanleiding daarvan aan te raden, o m , bij eene 

bestelling van ijzeren heiblokken voor het aanstampen van kunst-

bodems, de vraag te voegen, om de scheigaten achterwege te 

laten. 

Na de voltooijing van den dus gevormden kunstbodem, is het 

hardstecnen voetstuk van het ojief ingcbragt gevvordoi en is men 

vervolgens overgegaan tot het optrekken van liet inetselwerk. 

De zes openingen zijn ieder 5 el wi jd , zoodat het door-

stroomingsprolil 30 cl breed is. Dc hoogte is zijnde de 

pejianten opgetrokken tot aan de nul der peilschaal te P()rrong. 

Het ötortebed bestaat uit de zwaarste der aangebragte be\'g-

keijen, ter diepte van 2 el onder den bovenkant vati den hardsteenen 

dorpel van het ojief ingegraven en verder opgestapeld. 

Het is afgesloten door eeneJi van bergkeijen in sterke s])ccic 

gemetsclden d i jk , op gelijke diei)te aang(3legd en opgetrokken, 

sluitende met de uiteinden tegen de beide vleugelmuren. 

^ ileeds onderscheidene malen heeft de overlaat gewerkt in den 

afgeloopen w(^stmoesson, tot met D''.2() tusschen de penanten cn 

wel met een snellund van ruim 3 (d, zoodat bij den hoogsten 

waterstand, die in dit jaar is voorgekomen, ongeveer 120 teerling el 

de secor.de door den overlaat werd afirevoerd. 
O 

11. ÜE HRUIJN. 
i.. i;. I. V. [. 
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in liet begin van het vorige jaar weiuhle zich dc heer M. dc 

Vries, hooglccraar aan de Lcidsclie akademie, tol den raad van 

bestuur van het Koninkli jk Instituut van Ingenieurs, ten einde 

dc medewerking vau het 1 ustituut tc verzoeken bij de zamenstelling 

van het Nederlandsch woordenboek, ccne taak, welke door het 

Ncdcrlandsch letterkundig congres aan hem , den hoogleeraar 

,1. David tc Leuven cri^dcu heer L. A. te Winkel te Leiden 

was opgedragen (1). 

lict was dezer redactie tc doen om in het onderhanden woorden-

boek, waartoe reeds van vele zijden hoogst belangrijke bouwstollcn 

waren te zamcugcbragt, vooral ook de woorden, welke in het 

theoretische cn praktische leven vau dcu Xcdcriaudschen Ingenieur 

gcliruikclijk z i ju , zoo volledig mogelijk tc kunnen opnemen. 

Uw raad lieert gemeend dit aanzoek uict al' te mogcu wijzen, 

maar alle medewerking toe te zeggen, waartoe hij zich zou iu 

staat zien. 

Om aau dit voornemen gevolg te geven, benoemde de raad eeue 

commissie van drie leden: graal' van Limlmrg St i rum, Staringen 

vau Diescn. Dc eerstgenoemde vond bezwaar tegen het aanvaarden 

der hem opgedragen taak, doch de beide overige leden lieten zicli 

hunne benoeming tot ccne commissie voor dat werk welgevallen 

cn hebben, zooveel hunne beroejisbczighcdcn het toelieten cn door 

dc welwillende hulp vau verscheiden medeleden ondersteund, den 

a r bc i d aangevangen. 

Met a'ocdkcuriiu»' vau uwen i'aad lieert deze commissie thans dc <17 C? . . . 
ccr u kortelijk mede te deden, wat door haar verrigt is eu in 

welken toestand deze zaak zich thans bevindt. 

iJewust van den omvang der ous opgedragen werkzaamheden, 

zouden wij , hadden wc er alleen voor gestaan, ongctwijield zijn 

teruggedeinsd, doch vertrouwende op de goede gezindheid onzer 

medeleden om voor deze ncderlaudsclic onderneming eenige mede-

werking over te hebben, besloten wij deze hulj) nader tc verzoeken 

in onze circulaire vau deu Augustus 1<S55. 

lu deze circulaire gaven wij tevens, ua overleg met den hoog-

lccraar de Vries, de vereischten en dcu vorm op, welke aan de te 

vcrlccnen bijdragen behoorden te worden gegeven om eene zeer 

wcnschelijke gelijkvormigheid te verkrijgen. 

W^ij mogten liet genoegen smaken, ons niet teleurgesteld tc zien 

in ouzo verwachting cu rekenen het ous tot ecu aangenamcn l)ligt 

(I) / i c iVodi/tii, )>]inh. 1C)2 cn 173. 
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bij deze openlijk onzen hartclijken dank tc brengen aan de vriende-

lijke medearbeiders, dic reeds door de toegezonden verzamelingen 

(ïcnc krachtige hulp hebben verleend, terwijl wij tevens met be-

langstelling dc bijdragen tc gcmoct zien der andere medeleden, 

dic op dcn^ ol'̂ ^ '̂" Maart 11. uog niet geheel gereed waren, doch 

ilc verzekering hebben gegeven van ccuc hulp , waaroj) wij hoogen 

j)rijs stellen cn met gerustheid durven rekenen. 

Door voorloojiigc bricrvvisscliug ontstond dc gelegenheid, de 

verschillende vakken vau het Ingcuicurswezen zoodanig onder 

elkander tc verdcclcu , dat zooveel mogelijk ieder medearbeider eene 

bijzondere afdeeling bewerkte. 

Oj) deze wijze ontvingen wij van het lid Strootmau ecue ver-

zameling van woorden, ontleend aan den sluizen- en dokkenbomo 

en aan andere loerken ter beoordering vau de zeevaart; 

van het lid J . van der Toorn woorden over dijken en zee-
toer in gen ; 

van het lid inolenboitw en droog^)^^^^^^ 

van het lid Schneitter over werken ter dienste der scheepvaart 

op rivieren en kanalen, brnggenbonio enz.; 

van het lid A. Simons woorden betrekking hebbende op den 
aanleg van wegen ; 

van het lid F. J . van dcu l)crg ecue verzameling van woorden, 
dic langs onze hoofdrivieren worden gebruikt en daarop betrekking 
hebben; 

vau het lid Dansdorp woorden uit allerlei vakken, ook uit 
den huisbouio, ontleend; 

van het lid D. van den r)osch ecue verzameling betredende het 

sloohuvezen : 
van het lid Bakker Korlf cn van den heer van Geuns, woorden 

die bij praktische werktuigkunde gebruikelijk z i jn; 

van het lid Rcuvcnkamp tintmerhbanswerktidge 

van den ccrstondergcteekcndc ccuc verzameling vau woorden, 

voornamelijk getrokken uit het Haarlem uier meer boek van J . A. 

J.ecghwater (1). 

Mag deze medewerking reeds op onze vvarmc erkentelijkheid 

aanspraak maken, dc toezeggingen, bovendien van andereleden 

ontvangen, verlevendigen de hoop oj) het bijeenbrengen ecncr ver-

zameling, dic aan dc uitgebreidheid vun het vak van den ingenieur 

eenigzins zal gccvcnrcdigd ziju. 

Zoo mogen wij rekenen oj) ccuc bijdrage van het lid Waldorp 

ovcr rijswerkeu (2); vau dc leden Witsen Elias over hooge veenoi 

cn van Camj)en over lage veeueu; van liet lid van den Sauthcuvel 

(1) Viui dcu heer F. W . .1. U. Ovcrreitli ziju later uo<:̂  een auntal woorden 
ojjtvangoi, hetrelïeude de iirtilierie en de daartoe behoorende anibachtcu. 

(2) Deze bijdrage is, ua het nitbrengeu vuu dit versUv'^, oiUvaugcu. 
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(}vcr hut dhjteii van duorbraken, oiitkuMid anii dc ])iijsvcrli{iiulc1ing-

vau AV." Courad; van het lid Wollerbeek over besproei/in(j 
drüO(jle(j(jin(j en andere landboLmhindifje zaken; van de leden 

Til. IMeckmauïi en Brevet over duikers en brvijfjen : van het liil 

A. J . 11. van der Toorn over maten en (jewifjten: van het lid 

\.\ (Jaland over dijkboniv en zeewerintjknnde: van het lid A. L. 

de Ikuyn lvoi)s over uiteenloopemie onderwerpen, /.ouder meer 

be|)aald eenig bijzonder vak te beoogeu; en, door tusschenkomst 

van het lid Stcuerwald, van den kapitein der artillerie "F. AV. J . 1). 

Ovcrrcith, benamingen, getrokken uit den instructic inventaris 

der artillerie. 

Het is thans de taak der ondcrgcteckcmlen, de verschillende 

bijdragen zoo noodig bij- of om te werken, ze met elkander iu 

verband to brengen, aan tc vullen, uit tc breiden, in ccn woord 

hetgeen reeds ingekomen is cn nog inkomt tot een gelijkvormig 

geheel tc vcrccnigen. 

Met dit werk zullen echter nog wel ccnigc maanden verstrijken. 

Uit het voorgaande heeft men intusschcu, naar wij vertrouwen , 

dc vordering der zaak ecnigzins kunnen nagaan. 

Mogt deze aanvankelijke voorspoed dc leden van het Inst i tuut , 

nok die, welker medewerking liog in'et verleend is, aansporen om 

alsnoo' dc in hun dao-clijksch fn^•cnieurslcven voorkomende woorden , O O «• O 

welke niet in de Nederlandsche wo(n'dc]d:)ockcn worden gevonden, 

np tc geven cn bij voorbeeld bij tientallen aan ons in tc zenden, 

dan zou daardoor voorzeker cciui bclaiïgrijke volledigheid wordeu 

bijgezet aan dc verkregen verzameling cn tc gelijkertijd onze arbeid, 

door dergelijk bewijs van hulpvaardigheid cn belangstelling, zeer 

Vcraai\geiiaa m d w(n'deii. 

W i j stellen ons voor, binnen kort cenc lijst van de reeds inge-

komen woorden tc doen drukken, waardoor men zal kunnen ver-

mijden, dat reeds bewerkte woorden op nieuw onder handen 

i>:cnomcn worden. V 3 , 

'sCravcnhagc, dcu Jun i j 185(.>, 
STAHLXG, 

VAN L)L F.SE.V. 

X X X 1 1 1 

J loorn, den j\lci lS5(i. 

Ik heb dc ccr UEdgcstr. hiernevens toe tc zcinlen ecu monstci 

van geccmcut bordpapier, geschikt tot het bedekken van vlakke 
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daken, vervaardigd door Fr. Wiggcrt tc Samswcgcn bij Wolniir-

«tcdt, en door hem n\ct den naani vau bcsUiuipcld; deze 

dakbedekking is tc Amsterdam tc verkrijgen bij dc heeren Keijzer 

cn vSwcrtz, comuiissionairs in stoomtuigen, bouwmaterialen, enz. 

Mi j werd deze dakbedekking aaid)cvolen oui dc weinige zwaarte 

en de digtheid, vooral voor het bedekken van vlakke of zwitscr-

sche kapj)en. i k ontving daarbij een stuk van twee op elkander 

gelegde bladen, welke volgens het daarvan gegeven berigt 15 jaren 

zouden gelegen hebben, cn volkomen goed waren gebleven. Ik heb 

tot proeve in dc maand October van verleden jaar ecu afdak van 

ongeveer 8 vierkante ei, dat onder ecu helling van nagenoeg 30 graden 

onder zeer ongunstige omstandigheden gelegen is , daarmede laten 

bedekken , cn bij al het ongunstige weder , dat de afgeloopen winter 

heeft opgeleverd, heeft het zich zeer goed gehouden, en geeft naar 

mijn gevoelen een zeer digtc cn zeer ligtc dakbedekking. 

Zij vereischt ecu beschoten dak; dc planken der bescliutting 

moeten echter in jüaats van in de helling van het dak, zoo als 

gewoonlijk, in horizontale strekking liggen. 

De bladen, die vici'kant groot zijn , worden in het verband 

3 tot 4 ncdcrlandschc duimen aan alle zijden over elkander gelegd; 

het overschieten dcr bladen natuurlijk volgens dc afhelling van het 

dak. Voor dat de bladen over elkander gelegd worden , wordt tus-

schcu dc over elkander schietende randen cenc laag cement gelegd 

en dc bladen met vertinde spijkers over elkander op dc beschieting 

vast gespijkerd. Dc afstand dcr spijkers is 2.5 duim. 

Dc cement, welke in poeder, met (le spijkers cn cenc aanwijzing tot 

het gebruik, hij dc bladen wordt geleverd, wordt met gekookte lijn-

olie tot cenc dikke pap aangelengd. Wanneer de bladen vastgesj)ijkerd 

zijn wordt dc ccuient, die door dc persing van het spijkeren aan 

alle kanten tusschcu dc bladen uitgeperst wordt, tegen dc randen 

met ccn kwast aangestreken , cn daarna bestrijkt men eveneens dc 

koppen dcr s])ijkers met dc ccmcntpa[), waartoe zc echter meer 

verdund wordt, terwijl dit ovcrstrijken meermalen herhaald w^ordt. 

Bij het leggen dcr beschieting moeten dc deelen ecnc tusschcu-

ruimte houden van 2 duim voor hel zwellen dcr deelen, terwijl 

<lc verdeeling dcr bladen zoodanig geiiomcn moet worden, dat dc 

vergadering niet boven ccn naad geschiedt. 

Indien bij het inslaan der spijkers sommige krom gaan, moeten 

deze weder worden uitgetrokken en het reeds daardoor gemaakte 

gat zorgvuldig met cement worden gevuld; ook wordt voor het 

leggen duurzaam droog weder gevorderd. 

Dij de aanraking met muren cn het vormen van goten kan men 

zink of lood over dc bedekking spijkeren, waarbij men ook weder 

oenc laag cement onder het lood of zink aanbrengt, 

Kr wordt opgegeven , dat deze dakbedekking zonder reparatie gc-

durcmlc 10 jaren liggen kan , dat men daarna het geheel mo'.'t 
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ovcrverwcn met wnterdigtc verw, m dit om de 10 jaren moet 
lierhalen. 

Het g-ovvigt dezer dakbedekking is 100 kilogram per 25 vierkante 

el. De kosten bedragen, met inl^egrip der uitgave voor het leg-

gen, / '1.20 de vierkante el, zonder de beschieting. Deze berekening 

is gedaan zoo als de prijs te Amsterdam te staan komt , waarbij 

dus vracht en inkomend regt is in aanmerking genomen. 

Hierbij wordt gevoegd een monster der dakbedekking met de 

daarbij behoorende cement en spijkers, en eene proeve hoe men de 

bladen zouden kuinien verwen om het uiterlijk aanzien beter te 

maken, want hoewel ik geloof, dat het gebruik in sommige ge-

vallen, waar het vooral op ligtheid aankomt, aanbeveling als'/eer 

doelmatig verdient, zoo geloof ik toch ook, dat het uiterlijk aan-

zien in massa, niet zeer bevallig of aangenaam wezen kan. 

iMet d en wensch dat UEdgestr. deze kleine bijdrage voor het 

Koninklijk Instituut vaj) Jngejiieurs wel zult willen aannemen, 

waar ik hoop dat dezelve nog niet geheel bekend is, verblijf i k , 

met de meeste achting, 

van UWEdirestr. de dienstw. Dienaar. 

Aiin 
don Kaacl vau BcsUuir VUÜ het 

JvoiiiiikUjk liistitimt van lijgc-
iiieurs, ia ^sGravenhago. 

H . L INSE . 

HiJiaYtn?: X X X I V . 

Koninklijk Instituut 

van ngenieurs. 's (Jrnveidiagc, den Mei lb5G. 
l u ; . 

Vjij Uwer Excellei^ties schrijven van den 1 M a a r t jl., u^ 1 2o, 

»J^'^'Afd. A , zagen wij ons vereerd met de oj)dragt, om den uitslag 

mede te deelen van een onderzoek, waaraan iloor ons te onder-

wer[)en zouden zijn de voorstellen van den heer l. P. H . C. Veercn, 

eerste luitenant bij liet zevendi^ regitiient infanlerie, in garnizoen 

tc Ijceuwarden, strekkende om, door de toepassing van een nieuw 

middel, de rijke lading van liet in 17111) op de buitengronden 

van Tersclielling en Vlieland vergane engelsche fregat Lut inc 

weder te voorschijn te brengen. 

H rjiiar ^ 

: ; "»i «̂  I 
•i- S' / J 

, ' f * ̂  
^ ' r /A'iii-i V 

Alvorens lot imt onderzocik naar de uitvoerbaarheid van licl 

middel over t(j voorgeslagen 
inneren aan heti^een vroî ger 

achten wij het noodig te her-
met het wrak der liUtine is voor-

gaan , 

gevallen, waaruit dan tevens blijken zal waar en in welke ligging 

zich het wi'ak tegenwoordig waarschijnlijk bevindt; —w^elke vcr-

nuDedeli/)k de w^aarde is van het verzonken goud en zilver en wie 

kan geacht worden regt te hebben op hetgeei\ alsnog mogt worden 

geborgen, 

AVij hebben, door tusschenkemst van ons medelid Staring, 

referendaris bij Uwer Excellenties departement, kennis genomen 

van de stukken, waarin de zaak der lAitine, van 1821 tot 184(1, 

herhaaldelijk behandeld is en daaruit de volgemle bijzoiulerheden 

opgetcekend. 

Op den October zeilde het britsche fregat van 32 stuk-

ken Lutine, kapitein Skynnen , uit Plymouth en straiulde i)i den 

nacht van den October op de banken van het Vlie. Oe be-

manjiing kwam daarbij om, met uitzondering van een matroos, 

die zich op Vlieland redde. Het fregat was bestemd naar Hamburg 

en had eene lading goud en zilver in baren en in gemunt geld 

aan boord, volgens de waarschijnlijk eenigzins overdreven opgave 

van dien t i jd , ter waarde van twu'ntig millioen nederlandsch, doch, 

volgens britsche berigten , van tusschen twee eji drie honderd duizend 

pond sterling, alzoo slechts drie millioen nederlandsch. 

Het wrak ligt op de buitengronden van het V l ie , en wel op 

53° 21^ noorderbreedte en 0^ 10^ lengte beoosten Amsterdam, 

ongeveer l O U O O el van de Hrandaris oj) Tersclielling en G 000 

el van het vuur van Vlieland. Toen het schip verging bestond 

daar ter plaatse een vaarwater, het IJzergat genoemd, ter diepte 

van drie of vier vadem. Sedert dien tijd echter zijn de banken 

verloopen, zoodat daar thans de gronden tusschen de vaarwaters 

Stortemelk en de Jlollej)Oori gelegen zijn. Het wrak schijnt daarbij, 

dan eens meer, dan eens minder, oiuler liet zaml te zijn bedol-

ven wraakt, h i 1821 was het eerste dek Geheel en het volgende O ^ O D 
gedeeltelijk vernield en met stukken en brokken weggeslagen. 

Het goud en zilver moet zich bevinden achter in de piek vau 

het schi]), onder het tweede dek. Volgens de verklaring van een' 

duiker, die de plaats in 1843 meermalen onderzocht heeft, zoude 

het wrak toen bloot hebben gelegen. 'In 1845 werd (5 tot 7 el 

water op het wrak gepeild. Van Jun i j 1800 tot November 1801, 

is men er in geslaagd de volgende waarden op te visschen en te 
bergen 

f/ 
58 baren goud, te zamen we^'cnde 

35 // zilver, // // 

41 <>i)7 zilveren spaansche matten. 

212 dito halve. 

pond 23 lood. 
1758 // « // 

a. 
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goiidon spaîuisclic inaticMi. 

20 

24 

18 
28 

dito halve, 

dito kwart, 

dito aclitste. 

dito zesticiide. 

81 dubbelde louiseu. 

l o 8 eukelde dito. 

guineas. 

2 dito lialve. 

Nadat de berglooiieu, ten beih'age van oen di^rile der waarde, 

daarvan betaahl waren, is het overige naar's Gravenhage vervoerd 

en aan de inuut te Dordrecht verwerkt. 

De gelieele opbrengst beh'ep, in nederlandsche mun t , /GC)i)240, 

welke ten bate van 's lands kas kwamen. 

Bi j besluit van deu souvereinen vorst, van den 1 Jun i j 

1814, n" 1)4, werd cene som van drie honderd gulden ter beschikking 

van den oj)perstraiulvonder oj) Terschelling , P. Eschauzier, gesteld, 

om nieuwe pogingen tot het redden der lading te bekostigen. Dc 

eenige uitkomst was het ophalen, op den 14^^" October van dat 

jaar, van 

1 gouden spaansche mat. 

8 louis d'or. 

8 zilveren si)aansche matten, 

l ie t schijnt, dat verdere pogingen, om de lading door dreggen 

en dergelijke werktuigen op te halen, vruchteloos zijn gebleven, 

waarom dc heer Eschauzier te rade werd zich cene duikerklok te 

verschalleu, om daarmede liet wrak te onderzoeken. Hi j wendde 

zich in 1821 tot den koning , met het verzoek om uitsluitende 

vergunning om naar het wrak te mogen vissclien, tegen genot 

van de halve waarde van het te liergen goed, waarvan de weder-

heirt ten bate van 's rijks schatkist zoude komen. Deze vergun-

ning werd bij koninklijk besluit van den September 1821 , 

n''. <>5, verleend. Namens ile regering werd den kaïntein ter zee 

11. J . Or t t , belast met het oj)zigt over het loodswezen benoorden de 

Maas, opgedragen toe te zien oj) het werk met de duikerklok en 

daarbij voor de belangen van het rijk te waken. 

Nadat de heer Esclniuzier er in geslaagd was de noodige gelden 

bijeen te krijgen, begaf hij zich naar Londen, waar hij zich eene 

duikerklok met deu (laarbij behoorenden toestel en geoefende dui-

kers wist te verschaU'en. (')]) den . I u l i j l 822 werd daarnicde 

voor de eerste maal naar het. wrak gezocht, doch men was ge-

noodzaakt het werk te laten steken eu het blijkt niet, dat verdere 

pogingen een gunstiger gevolg gehad hebben. 

De' heer Eschauzier ïiad voor zich, als ojipcrstrandvonder en 

hoofd der onderneming, vier en dertig ten honderd van de op-

breuïxst bedorur^^u , t(»vwiil cu zestiiT ten honderd door dc 
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overige deelhebbers zoude worden genoten. De onderneming heeft, 

o'cdurende de jaren 1821 en 1822 , ƒ 30 800 aan dit werk be-

steed en er later uog ƒ 24C)9().17 aan te koste gelegd , zoodat in 

alles bijna ƒ 55 500 is uitgegeven, zonder dat men er in slaagde 

den verzonken schat op te halen. 

Door de werkzaamheden der ondernemers werd de aandacht 

van de britsche regering op de zaak gevestigd. Vermits de britsclie 

liloyd in der tijd de schade door dc schiplireuk geleden vergoed 

had, maakte deze, gesteund door dc britsche regering, aanspraak 

o[) deu eigendom van de tc redden goederen. Hoewel dc neder-

landsche regering dit regt niet erkende en betoogde, dat de lading 

van het in tijd van oorlog op de vijandelijke kvjst gestrande schip 

goede prijs was eu blijven moest, behaagde het den kon ing , bij 

'besluit van den Mei 1823 , n^ 8 , uit aaiunerking dcr billijk-

lieid en uit welwillendheid jegens de britsche regering, het voor 

's rijks schatkist bestemde aandeel in de te redden lading aan 

Groot-Prittanjc af te staan. Dc britsche regering nam dit aanbod 

aan en droeg het op de Lloyd over. Een gemagtigde van Lloyds 

kwam daarop naar Nederland, om met de ondernemers overeen 

te komen nopens het toezigt op de verdere werkzaamheden cn de 

wijze van verdeeling der mogelijke winsten. 

Inmiddels kwam de heer Eschauzier te overlijden, doch de 

overgebleven actiehouders gaven de zaak nog niet op. In 1839 

wemlden zich dc heeren J . lleedeker Ez . , 1. O. van Kammen en 

8. S. W y m a , zich noemende //de tegenwoordige commissie voor 

de onderneming tot het bergen der lading gouden en zilveren 

baren cn specien, in het britsche fregat l/ic Jmtinc, bij Ter-

schelling in 1799 gestrand//, tot de regering, met verzoek om, 

van 1 Mei tot 1 October 1840, over het korps duikers der marine 

te mogen beschikken. Zij stelden daarbij voor, dat deze hulp op 

rijks Icosten verleend en, bij guustigen uitslag, door de onder-

nemers vergoed zou worden. 

Lij cene beschikking der ministers van binnenlandsche zaken 

en van marine, van den cn Mei 1840, n\ 1 ()5 , afdeeling, 

en Ictt. D , n'\ 3 , werd dit verzoek van de hand gewezen. 

In October 1842 vroeg Th. Denny Sargent, civiel ingenieur te 

Boston, vergunning tot het vissclien, bij uitsluiting van anderen , 

naar de lading der Lutine, onder aanbod, van een vijfde der tc 

redden waarden in de schatkist te storten. Te gelijk deed de com-

missie van aandeelhouders weder ])ogingen om de lading magtig 

te worden, waartoe zij zich met de heeren van Geuns en Comp. 

te Haarlem vcreenigde. 

Daar de zaak bij de regering genoegzaam in vergetelheid was 

geraakt, gaf het verzoek van Sargent aanleiding tot (icn uitvoerig 

onderzoek, hetwelk echter geene verdere gevolgen heeft gehad, 

wijl deze ingenieur zich niet nader aanmeldde. 
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Toen echter in ISdd twee cngelsclic duikers, E. l l i l l en U. Downs , 

te lionden woonachtig, zich tot den minister van marine wend-

den, met verzoek om naar de lading der Lutine te mogen vis-

sclien, werd het be^^oinien onderzoek voortgezet, vooral oni uit 

te maken in hoe 
'O 

verre er nog termen zouden kunnen aevonden 

worden om de verlangde vergunning te verleenen. 

Na eene breedvoerige briefwisseling tusschen de departementen 

van marine, justit ie, biiuienlandsche zaken en den gouverneur van 

Noordholland, is men tot het besluit gekomen, dat het wrak der 

l\.utine moet geacht worden op de buitengronden te liggen , zoo-

dat artikel 550 van het in 1838 ingevoerde wetboek van koop-

liandel hier van toepassing is en men het er derlialve voor moet 

houden, dat een ieder bevoegd is naar het wrak te visschen , mits 

hij het geredde bij den bevoegden ambtenaar overbrenge, tegen genot 

van het vastgestelde bergloon. Volgens die beschouwing is de regering 

thans Jiiet bevoegd aan dezen of genen vergunning te geven om , bij 

uitsluiting van anderen, naar de lading der Lut ine te visschen en 

zoude zij ook uiet bij magte zi jn, iemand in dit werk te verhin-

deren. (ifsclioon n u , bij het koninklijk besluit van den Mei 

1823 , n". 8 , de helft van hetgeen uit het w'rak mögt gered wor-

den aan de britsche regering en door deze aan de Lloyd is af-

gestaan, zoude het hebben kunnen gebeuren, dat wanneer E. l l i l l 

of amleren, die naar het wrak mogten visschen, het geredde aan 

den opperstrandvonder van Terschelling ter hand stelden, d i t , na 

aftrek van het bergloon en van het beheerloon, waarop deze amb-

tenaar, volgens de wet, aanspraak heeft, minder ware dan de helft, 

aan Lloyds afgestaan. Wan t , terwijl het beheerloon vijf ten hon-

derd van de ruwe waarde der belieerde goederen bedraagt, is voor 

het bergloon geene vaste som bepaald en hangt d i t , bij verschil 

in meening, van het oordeel van den regter af, die, naarmate 

van de meerdere of mindere moeite en kosten, een grooter of 

kleiner bergloon toestaat, zoodat dit loon te voren niet is te be-

rekenen. Om de moeijelijkheden te vermijden, welke uit eene 

verdere inmenging van de regering in deze zaak zouden kunnen 

ontstaan, werd besloten aan de heeren Hi l l en Downs, wanneer 

zij zich op nieuw mogten aanmelden, alsmede aan andere per-

sonen, welke zich op het opzettelijk visschen naar de lading der 

I jutiue mogten willen toeleggen, te doen kennen, dat de helft 

van hetgeen gevonden zal worden aan Lloyds moet worden alge-

staan en dat zij dus wel zouden doen, zich vooraf met deze te 

verstaan en de vercischlc schikkingen met oiulerling goedvinden 

te maken. Daar het verzoek niet herhaald is, werd dit antwoord 

ook tot heden niet gegeven. 

rigtte zich de 

tot den koning, 

dcs-

Terwijl deze zaak nog in overweging was, 

3er van ( leuns, te Haarlem, in Jul i j 1847, heer 

met verzoek, dut van regermgswege eene connniasie van 

I! 
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kundigen mogt worden benoemd, welke hij de gronden zon 

kunnen openleggen, volgens welke, door liem, de "redding der 

lading werd geoordeeld mogelijk en uitvoerbaar te z i jn , vol-

gens de toeinnalige vorderingen in de duikerskunst, ten einde 

daarna de verder le nemen maatregelen, in het belang zoowel 

der regthebbenden als van het vaderland in het algemeen, aan de 

nadere beslissing van den koning te kunnen overlaten. Dit adres 

was niet allee?] door den heer van (Jeuns, maar ook door eene 

commissie uit deelhebberen in de onderneming op de liUtijie 

oiul er teekend. 

De reeds vermehie beschouwingen leidden tot het besluit, dat 

de regten dezer eonunissie moesten geacht worden niet meer geldig 

ie zijn. De bevoegdheid toch, bij koninklijk beslin't van den 

8cj)tember 1821 n*'. (>5 aan wijlen den heer Eschauzier 

toegekend, om naar de lading van het wrak le visschen, in welke 

onderneming hij andere personen had doen dcelen, is vervallen 

bij de ij)voering van het wetboek van koojihandel, volgens hetwelk 

een ieder bevoegd is naar het wrak te visschen, mits het geredde 

overbrengende bij den bevoegden ambtenaar, zoodat alle dcjnkbeeld 

van concessie, welke daarenboven niet aan de commissie maar 

aan den opperstrandvonder is verleer.d, ten deze is vervallen. 

Evenmin, meende men, kon de heer van (ieuns bevoegd worden 

geacht, bij uitsluiting van anderen, naar de lading der Ijutine 

te visschen en vermits ook de regering geen verder l)elang bij 

deze zaak liad, werd het verzoek, namens den koning, bij be-

schikking van den minister van binnenlandsche zaken, van den 

14.10.. i^^ebruarij 1848 n^ 133, afdeeling, afgewezen. 

AVij hebben de vrijheid genomen de gescln'cdenis van de .Lutine 

eenigzins uitvoerig te behandelen, omdat het oordeel over het thans 

gedaan voorstel, naar onze mecning, beheerscht wordt, ihnu' de 

beantwoording der vragen: wat hier nog te bergen ligt en wie 

zal trachten te bergen. 

Volgens de oiïich'le opgaven is het niet waarschijnlijk, dat er 

meer dan twee of drie millioen nederlandsch in het scliij) gebleven 

is; immers het berigt uit Ecmden, door de adressant aangehaald, 

spreekt van 500 000 j)on(l sterling en de britsche regering schatte 

de waarde, in 1821, op 200 000 tot 300 000 poiul sterling. 

Daar nu in 1821 en 1822 bij de regering als geborgen is aan-

gegeven bijna iwO 000 gulden en het niet bekend is , hoeveel 

buitendien kan zijn gered en verduisterd, schijnt de raming van 

acht tot negen millioen hollandsch, die de heer Voeren o])geeft, 

eenigzins te hoog. 

Wat nu de vraag betreft, wie bevoegd of geroej)en is naar den 

verborgen schat te visschen, zoo volgt onzes bedunkens nit het 

vroeger voorgevallene, dat de regering dit aan particulieren be-

j 
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hoort over tc hntcii, dewijl tocli h.ol nandccl, in der tijd voor 

"'s rijks schalkist bedongen, aan dc britschc regering, cn door deze 

aan Lloyds, afgestaan is. De minister van marine schijnt even 

zoo over de zaak gedacht te hebben; immers bij den brief van 

den Augustus 1854, n®. 1 , door den adressant aangehaald, 

gaf hem die minister te kennen, dat het Zijner Majesteit won-

schclijker voorkwam, dc voorgestelde onderneming aan particu-

lieren over tc laten. Wcl l igt kan het van ecuigen invloed op ver-

dere beschouwing van het voorstel zi jn, de redenen te kennen, 

die den minister van marine hebben bewogcii den koning niagti-

ging tot het geven van dit antwoord te vragen. 

Dedricgcn wij ons niet in de gevolgtrekking uit de vroegere 

handeling der regering, wanneer wij daaruit aüeiden, dat zij 

niet tot het aan den dag brengen der lading zal overgaan, maar dit 

aan bijzondere ondernemingen zal overlaten, zoo kunnen wij ons, 

naar oiize bescheidene meeuing, onthouden van uitvoerige bespie-

gelingen over de uitvoerbaarheid der middelen die dc heer A'eorcn 

aan ile hand geeft cn nemen wij de vrijheid ons tot ccnigc alge-

meene opmerkingen te bepalen. 

Dc ijzeren, cilinders, gelijk de adressant die schijnt tc bedoelen, 

zijn in dc laatste jaren bij vele werken in Kugclaiul en in 1854 

ook hier tc lande, bij dc brug over den IJssel tc Westervoort, 

gebezigd, tot het maken van fanderingen zonder voorafgaande 

droogmaking, l l c t wclgelukkcn van vele dier werken heelt dc 

geschiktheid cr van aangetoond en wij twijfelen niet aan de 

mogelijkheid, om dc toc])assing van dit stelsel nog verder uit te 

breiden. 

kiVenwcl zouden wij het gebruik van ijzeren cilinders, als middel 

om binnen het gezonken en omler het zaïul bedolven Avrak te 

dringen, niet durven aanraden, omdat die ciliiulers hoogst waar-

schijnlijk ccuc slechte gelegenheid zouden vinden om in den grond 

te zakken cn toch alleen door het gelijkelijk in het zaïul dringen 

dc verdere toegang van het buitenwater zou kunnen worden afge-

sneden, nadat dc cilinder zoude zijn ledig gepompt, Dc heer 

Vccren stelt zich voor, don cilinder op het schip tc doen ziid^en, 

doch dc loding ligt oiulcr het tweede dek, en hoe zal men da)) 

die lading kunnen bereiken cn tevens den cilinder op het eerste 

dek watcrdigt doen sluiten? 

We l is waar kan men, door den cilinder van boven tc sluiten 

cn dc lucht daarin zamen tc ])erscn, het water daaruit verdrijven, 

op gelijke wu'jzc als het indringen van het water in de duikerklok 

wordt belet, maar dan zou, naar onze mccning, het gebruik van 

dc duikerklok de voorkeur verdienen boven het voorgestelde middel. 

tc meer, daar men niet zeker is dat nuMi er iu zal slagen den 

cilinder terstoïnl op dc juisie })laats tc stellen en dan, g(dijk de 

voorsteller tc regt aanmerkt, er toe zou moeten overgaan, den 

cilinder op nieuw te plaatsen. 

Voor zoover wij het voorstel uit de korte en vrij oppervlakkige 

beschrijving, die daarvan gegeven is, kunnen beoordeelen, zou, 

wanneer dc ciliiulcr tot op liet schip was doorgedrongen, het 

dek moeten \vordcn weggekapt om den cilinder door te laten. 

Dc cilinder zou dan met opzetstukkcn moeten verlengd worden, 

'tot dat die diep genoeg zou zijn doorgedrongen om toegang tot 

dc lading te verschallcn. Gelijk wij reeds oi)mcrktcn, kunnen wij 

ons niet voorstellen, dat dc cilinder anders dan in den grond 

ccne digte afsluiting zal kunnen verkrijgen en schijnt ons alzoo 

het gebruik van dc duikerklok cn van duikelaars verre de voor-

keur te verdienen. 

Welke middelen overigens UAogcn worden in 't werk gesteld 

om dc lading meester tc worden, schijnt ons uit liet bovengezegde 

tc volgen, dat die pogingen aan bijzondere personen moeten 

worden overgelaten en dat dc regering die niet behoort te be-

schermen of te bevorderen. 

Mogt uwe Exccllcntic kunnen goedvinden, het publick met dc 

geschiedenis der liUtinc bekend te maken, zoo geloovcn wij, 

dat daardoor vele ijdelc pogingen en nutteloozc ontwerj)en zou-

den achterwege blijven. 

Zoo uwe Excellentie daartoe wilde overgaan, verklaren wij ons 

gaarne bereid, het noodige uit dit verslag in dc door ons uitge-

geven stukken o]) tc nemen. 

Dc raad van bestuuur, 

I. P, DI:I/[M{at, 
V icc-rrcsidciiu 

J . \V. VAN »SviMCS'rKYN , 

SciTclaris. 

A llll 

Xijnc iLxcclloJitic tlcii luiiiibtcr vaii 
l'iiiiioUandiïClic Znkcn. 
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