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MEDEDEELINGEN EN BERIGTEN 
B IJ B LAD TOT DE UITTREKSELS UIT VKEEiMDE TIJDSCIIKIFTEN. 

Telegraftsche cormpondentie tusschen Londen cn Odesan. — De 
heer C. Varley, iiigeiiieur der elektrische en inlernalioiiale lelegraaf-
maalschappij, Ie Londen, zendt ons oenige bescheiden, die meer 
dan alle denkbare redeneringen geschikt zijn om Ie doen gevoelen 
wat thans de eleklrische telegraphic is, in welke, toen zij ons 
verscheen, een onzer beroemdste natuurkundigen in eeuwigheid 
niets wilde zien dan een kinderspeelgoed. 

Het eerste van die bescheiden is een gesprek lusschen Londen en 
Odessa, langs eene draadlengte van 5 000 kilometers gehouden. 
He weg, ilie gevolgd werd, loopt van Londen naar 'sriravenhagc 
door den oiulerzeeschen kabel, van 'sliravenhage naar Herlijn, 
Higa, Sint Hetersburg, Moskou en Odessa. Tussclien tien en elf 
uur des morgens is hel verkeer eerst aangevangen Insschen Londen 
en Sint Heteî burg; hel kantoor in Lothbury heeft Sint Helersburg 
opgeroepen, welk kantoor heeft geantwoord: 

«Ici Saint Hétorsbourg. ()ui est la? — Ici Londres. Son Kx-
«cellence Ie général (îuerhardt, directeur des lignes télégraplmines 
t impériales de Hussie, est ici; nous désirons, s'il est possible, 
«correspondre avec Odessa. .le vous cn prie, pouvez vous me »lonner 
«Odessa? — -le vais faire appel iiumédialement à Odessa, cl mettre 
«en conninniication ; attendez. La ligne est prèle ici; appelez Odessa; 
«un inslanl; attendez. — Ajipelez Odessa. 

Na eenige oogenblikken antwoordt Odessa: 
u Ici Odessa. — Ici Londres, (pii est là? — Ici Odessa, f[ui est 

«là? — Ici Londres. Soyez assez bon pour me dire(pielleheure il 
«est chez vous. — Les conversations sont défendues; des dépêches 
«si vous en avez. — Le général (îuerhardt, directeur des lélégraj)hes 
«russes impériaux, esl ici. Hilcs-nous si vous êtes Odessa. — Oui, 
«pour vous servir. — H est ici dix heures vingl-cin(| minutes 
«avant midi; dites-nous, je vous en jirie, (pielIe heure il est chez 
«vous. — Douze heures vingl-(|uatre minutes après midi. — .le 
«vous en prie, n'y a-t-il à Oilessa rien de neuf; ou ne pouvez-
«vous pas tenir la ligne ouverte plus longtemps?—Rien de neuf; 
«maintenant la communication sera établie avec Varsovie. Heut-èlre 
«que (îalatz on Simferopol sont libres. (îalalz est occupé; Simferopol 
«donnera Nicolajef; failes-hii appel. — Ici IlacketaaI. Dites-moi, 
«je vous i)rie, voire nom. — Ici Michelson. C'est ici pour la 
«première fois que Londres esl en communication directe avec 
«Odessa. — Les conversations sont défendues, excepté lorsque les 
«chefs le désirent, et qu'on nous fait un devoir de répondre.» 

Hiermede is het gesprek geëindigd. He overbrenging gescliieddc 
mei eene snelheid van vijf tot zes woorden in de niinnnt. 

Hel tweede shik is eene lange papierstrook, bevattende, in het 
leckenschrift van den Morse-loeslel, een gesprek hetwelk achter-
volgens gevoerd is lusschen Londen en Keulen ; Londen en Kranklbrl 
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aan den Main, opgeroepen door Keulen; Londen en Augsburg, 
opgeroepen door Frankfort; Londen en Hregenz, opgeroepen door 
Augsburg; Londen en Insprnck, opgeroepen door Hregenz; Londen 
en Verona, opgeroepen door Insprück. Men wilde tot Home voort-
gaan , toen Frankfort verpligt weril zich met Keulen te verbinden. 

Het derde stuk is eene strook, waarop een ges])rek is geschreven, 
hetwelk, zonder tusschenkomsl van andere kantoren, in den morgen 
van deii vijfden Augustus, lusschen Londen en Sint Hetersburg 
gevoerd is. 

He vragen en antwoorden zijn zonder draling begrepen en de 
teekens zijn goed gevormd. 

iCosmos van 12 Augustus 1850, pag. lO'J.i 

TelcijnmjVùnen in Amirnlic. — Sedert het laatst van 1858 is 
de telegraallijn lusschen Sydney, Melbourne en Adelaide geopend. Hij 
lie aankomst van de pakketbooten le Adelaide worden de europischc 
berigleii vandaar naar Sydney geseind, zoodat men die zeven dagen 
voor de aankomst van de booten in die haven ontvangt. 

Ilcmtoeslel op den hoUanduchen itpoorweg. — In de Uillrekselx 
uit vreemde tijdschriften, 1858—1850, IS». 5, bladz. 150, komt 
voor eene beschrijving, door liguren opgehelderd, van een geor-
Iroijeerden rernloestel voor spoorwegen van den heer Sutherland, 
overgenomen uil hel Civil Engineer and ArchiiecCs Journul van 
Julij 1857. 

Hel zal niet onbelangrijk zijn, hier op te merken, dat een der-
gelijke remtoestel reeds in het jaar 1810 of 1850 is toegepast oj) 
den Ihillandschen spoorweg, en wel op een van de expresscwa-
gentjes, waarop een zeiltuig wasaangebragt. Het eenige onderscheid 
van dezen met de nitvinding van den heer Sutherland bestond 
daarin, dal hij eenvouiliger was, en de stang loodregt en onmid-
dellijk werkte op de wrijvingslrop of bami. Op dit ligte wagentje 
voldeed die remtoestel uitmuntend; of die echter op groote, zwaar 
belaste spoorwegwagens meer afdoende, veiliger en vooral minder 
onderhevig aan gedurige herstellingen zal zijn, dan de thans 
meest gebruikelijke remklossen, is de vraag; doch zulks valtonzes 
inziens te betwijfelen. V. 

Onderzcesche telegraaf tmschen Boulogne en Folkestone. — De 
nieuwe kabel der onderzcesche lelegraafmaalscliappij, Insschen Bou-
logne cn Folkestone, werd op den 20slen Junij jl. met goed gevolg 
gelegd. De kabel is de dikste cn slerksle, welke tot nog toe gemaakt 
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is. Hij bevat zes geleiililrailen van koperdraad 1, rondom een 
licnnc|iei» liart geplaatst; deze draden zijn weder gedekt niet hennep 
en het geheel is be!?iolen in een tonw van twaalf ijzerdraden n°. 0. 
Eene mijl lengle weegt 10 ton (de kilometer C)l:{15 kilogram). Na 
het doen zinken werden de zes geleiddraden in staat hevomlen 
om seinen over te brengen. De kabel is vervaardigd cn gelegd iloor 
de beeren (ilass, Elliott en Co. als aannemers. 

{Civil Emjinecr ami Architect's Journal, 1850, bladz. 2-18.) 

het weder te doen rijzen als de brug geopend moet worden; 
voor het openen of sluiten van de brug lieet'l men weinig meer 
dan cene minuut noodig. 

[The Civil Eiiijineer and Architect's Journal, 
April 1850, p. 131).) 

Telegraafdicnat bij hel Vramohe le()cr. — De telegrafie, waar-
van de medewerking in de Krim zoo initlig geweest is, is later 
op nieuw op de krijgsverrigtingen toegepast: eene telegrafische zen-
ding werd aan het leger van Italië toegevoegd. Zij had niet alleen 
ten doel, de telegraallijnen in den rug van het leger te herstellen, 
maar moest de generale staven vergezellen, en de verschillende 
korj)sen met elkander in verbinding stellen, waarbij men van alle 
bekende middelen en van alle gunstige oinslandighedeii gebruik 
moest maken. 

De zeiuling bestond uit één honldtipziener vijl" 
opzieners {inspccleurs), vier stationchefs (//ira'/cj/rs), twaalf telegra-
fisten istalionnaires) en achtentwintig hjnwaehters {suneillanls). 

(Zie: Annales tèléijraiihiques, 1850, pag. liiM.) 

Hein om de wereld. — Men zegt, dat een opmerkelijke logt 
te Antwerpen wordt voortbereid en wel niet minder dan eene 
wetenschai)|)erijke en industriele reis om de wereld. Een vaartuig 
wordt, naar men zegt, in gereedheid gebragt, ten behoeve van 
passagiers, hunne werktuigen, wetenschappelijke verzamelingen en 
handelss|)eculatien. liet jilan is, van Antwerpen op het eind van 
Maart uit te zeilen, Lissabon aan te doen, vandaar te zeilen 
naar de Kaapverdische eilanden, de kaap de Goeile Hoop, Siani, 
(lochin-Ciiia, .lava, Siukapoer, llong-Koii!,', Caiiton, Jeddo in 
.lajian, de Kurile-eilanden en de russische nederzettingen aan den 
Ainur en in de golf van Üchotsk, om over San Francisco, Lima, 
Val|)araiso, Datagonie, door de straat van Magellaaii en over Kio 
de Janeiro naar Antwerpen terug te keereii. De kosten voor den 
geheelen togt, met inbegrip van die voor de levensbehoenen, be-
dragen -idOÜ franken voor iederen kajuitpassagier. Men berekent dat 
de reis 11 maanden zal duren. 

[The Mechanics Mayawie, March 18, 1850, p. 102.) 

Meuwe dokken te Sunderland. — De hydraulische toestel, welke 
onlangs door den heer Armstrong is vervaardigd voor het openen 
van de groote sluizen, welke gebruikt worden, om de geul aan 
de zuidelijke uitmonding te S|)uijen , alsmede om de dokdeuren en 
de groote rolbrug in beweging te brengen, werkt iloor eeiien 
accumulator met een blok van 2 voet ((V-lOl) middellijn en 17 
voet (r)''1.2) slag, belast met een gewigt van 100 ton, gevende 
eene werkzame drukking van iO.') pond oj) den vierk. duim (:](> 
ned. pond op den vierk. m;d. duim) verzameld door een horizontaal 
pomptuig van dertig paardenkracht. De spuisluizen zijn verdeeld 
in twee groepen, elke met vier openingen, gelegen aan iedere 
zijde van de buitenste doorvaart; iedere opening is 8 voet 10 duim 
(2''MiO) wijd en 7 voet ^2«'l.l l) hoog; zij worden met .snelheid ge-
opend door middel van de hydraulische drukking, waartoe slechts 
ongeveer eene halve minnut noodig is, en bieden bij laag water 
cene gezamenlijke oppervlakte aan van 405 vierk. voet (ifi vierk. 
el), waardoor eene plotselinge afstrooming van eene groote massa 
water van het hoogere peil binnen de deuren veroorzaakt wordt, ten 
gevolge waarvan hel kanaal van ingang met kracht gespuid en lot 
in zee opengehouden wordt. De groote rolbrug, welke 100 voet 
(30 el) spanning en l i voel breedte heeft, beweegl zijd-

waarts over rollen, wordt over ile invaart van hel dok gebragt 
door middel van een paar horizontale hydraulische cilinders van 
10 dunn (0''1.25) middellijn met kettingen, die zijn geplaatst en 
werken onder den staart van de rolbrug, welke mei hel over-
hangend gedeelte eveiiwigt maakt ; hel geheele beweegbare ge-
deelte, dal 150 ton weegt, daalt al>dan If) duim (O'-U) tot op 
eene stevige bedding, door middel van een paar verticale hydrau-
lische cilinders van 17 dunn ((H.W» iniddellijn, welke dienen om 

Meuwe Atlantische tekijraafkabel. — In eene vergadering, welke in 
hel begin van dit jaar op hel stadhuis te .Maiiclie-Mer werd gehouden, 
heeft de heer Allan zijne denkbeelden medegedeeld omtrent den 
kabel, welken hij voorstell door den Atlanlischen Oceaan Ie leggen. 
De heer Allan zeide, dat hij van den beginne af cvertnigd was 
geweest, dat een kabel, zoo zwaar als die, welke door den Atlanti-
schen Oceaan gelegd was geworden, niet iii diep water kon worden 
gebragt zonder uit te rekken, waarvan eene ongelijkheid in hel 
isoleren hel gevolg was. In ondiep water zou een hgte kabel onge-
schikt zijn, maar daarentegen is hij voor diep water de eenige ge-
schikte. Hij hel vervaardigen van ligle kaliels heeft men eene be-
sparing van iO ten honderd en hij stelde voor, die besparing te 
bezigen, om hel geleidingsverniogen eii de isolatie Ie versterken. 
Zijn kabel bestaat uil een enkel koperdruail, bekleed met dimnere 
draden en voorts met drie lagen van een mengsel gelah-|)er!ja en 
eene andere zelfstandigheid. (;etah-pertja alleen zou ligtelijk be-
zwijken door de hitte van een scheepsriiiin, maar hel mengsel, 
dal de taaiheid van leder heelt, is iii slaat aan eene hitte van 
150 graden wederstand te bieden. Weinig meer dan twee uren 
zou er noodig zijn om 2000 vademen (IKR) el) van dezen kabel 
tc doen zinken, welken hij voorstelt in eene bijna horizontale rigling 
onder water te brengen, zoodal het gevaar van uitrekken zou 
worden ontgaan. De kabel, die in den herfst van hel vorige jaar 
is gelegd, woog 21 centenaars de mijl, terwijl het gewigt van den 
door hem voorgestelden slechts 8 centenaars beilraagl, zoodat een 
vaartuig van 1200 Imi scheepsruimle de g e h e e l e lengte zou kunnen 
bergen. Hel wederstandsvermogen van den nieuwen kabel tegen 
breking iu de open luclil bedraagt niet uieer dan ile helft van dat 
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van den ouden kabel, maar onder waler is het verschil veel 
minder. Dc heer Allan berekent de kosten van dezen nieuwen 
kabel op 100 pond sterling de mijl. 

[Aid. p. lO;).) 

Elektrisch tveefijetouw van lionelli. — In de vergadering van 
de Académie des Sciences van den 7den Maart jl. heeft de heer 
Senaiicourt aan de leden medegedeeld, dal de heer Kroment aan-
merkelijke verbeteringen heeft tol stand gebragl in den elektrischen 
Nvccfl()esl(j|, uilgevonden door den heer l^inelli, direcleiir van den 
.«iardinischen lelegraaf, welke weeftoestel aanwezig was opdeparij-
sclie tentoonstelling van 1855, terwijl eene commissie was benoemd 
Olli dien te onderzoeken en aan de akademie rapport uil te bren-
gen. De heer C-hevrenil deelde mede, dat hij den toestel in werking 
liad gezien in het bijzijn van den voorzitter van de kamer van 
ivoopliandel en van andere beeren en dal hij had verbaasd gestaan 
over de verkregene uitkomsten. De uitvinding bestaal hoofdzakelijk 
hierin, dal de kaarten van Jaccpiard vervangen worden door eene 
dniine plaat tin, op welke hel i)alroon, dat in de fabriek moet 
worden voortgidiragl, met vernis of isolerende inkt is afgebeeld. 
De opheHing van het raam lirengt eene metalen kam, bestaande 
nit kleine afzonderlijke tanden, in aanraking met het patroon, 
als wanneer eenige van de landen het vernis van hel patroon, 
andere hel metaal aanraken; de lanilen, die met hel metaal alleen 
in aanraking zijn, laten den elektrischen stroom door, voorlgebragt 
door eene Hmiseiische batterij en voeren dien naar de kleine elektro-
magneten , met welke zij door middel van een dunnen kojierdraad 
verbonden zijii. Deze elektro-magneten werken op een gelijk getal 
kleine ijzeren staven, mn die jilaats te doen maken voor de draden 
van den Jacquard-toestel, terwijl die tanden, welke in aanraking 
zijn met hel vernis van hel patroon, vrijelijk kumien werken op 
de draden van dien toestel, op gelijke wijze als de thans ge-
bmikelijke kaarten. Om eene proef te geven hoe gemakkelijk 
nieuwe patronen kunnen worden opgezet, beeft de heer Froment, 
bij een bezoek, dal de keizer en de keizerin aan de fabriek brag-
ten, om hel weefgetouw te bezigtigen, zonder het werk te doen 
staken, het jiatroon, dat men bezig was uil te voeren, vervangen 
door cene dunne strook tin, waarop hij de woorden «Napoleon III» 
gesclirevcn had, welke dan ook te voor.scliijn kwamen, achter de 
bloenicn, waaruil het eerste patroon bestond. 

{The Mechanics' Marjazine, Ajtril 8, 1850, j). 2I]0.) 

M'KIlOI.OfifF'. 

Ilobert Siephenson. — Den 12den Oclober jl. overleed te Londen 
(Ilyde Park) de beroemde ingenieur Hobert Ste|)lienson in den onder-
(loni van ruim 55 jaren. De onlangs overledene llrunel was de 
oenige, die als engelsch ingenieur met hem kon wedijvoren. Mij 
Nvas geboren tc Willington Otiay, op eenige mijlen afslands van 
^Wcaslle-on-Tyno, den I('»den Oclober 1803, in eene nederige woning, 
welke, ter eere van de beide Slephensons, verleden jaar in eene 
school is hervormd. Zijn vader, de niet minder beroemde (ieorgc 

Stephenson, was ten tijde van de geboorte zijns zoons ecu eenvoudig 
landbouwer, maar hij streefde er ernstig naar, dezen een goede 
ojivoeding te geven ; daartoe werkte hij onvermoeid cn bespaarde 
wal hij kon, terwijl zijn voorbeeld op den jongeling den gelukkig-
slcn invloed uitoefende. Deze was getuige van zijns vaders proeven 
met sleenkolengas, toen hij zich bezig hield mei zijne uilvinding 
van de vciligheidslamp, en gewoon om op een stoel Ie klimmen 
ten einde hem te helpen. Zij vader leerde hem plans en leekenin-
gcn begrijpen, onderwees hem de beginselen der werktuigkunde 
en onderhield zich mei hem over de eigenschap|ien van den stoom. 
Hij legde zich voortdurend met ijver toe, en na eenige jaren als 
leerling in de steenkolengroeven van Killingworth Ie hebben door-
gebragt werd hij naar Edinburgh College gezonden om de naluur-
wetenschappen te beoefenen, waarvan hij na verloop van een jaar 
lerngkeerdc met den prijs voor de wiskunde. 

Hij was daarna met zijnen vader bezig mei het leggen van spoor-
wegen Ic Helton en Darlington, en werd levens in zijns vaders 
werkplaats te Killingworth gebezigd, alwaar hij bedreven werd in de 
werktuigkunde, zoodat hij reeds op Iwec-en-twintig-jarigen leeftijd 
de vaste stoomtuigen ontwierp voor eene spoorweghelling nabij Dar-
lington, Maar zijne aanhoudende werkzaamheid had zijne gezondheid 
geschokt, en ten einde eenige verandering in bezigheid te vinden 
en ook van klimaat te verwisselen, nam hij cene plaatsing aan als 
ingenieur in eene mijn in Cohnnbia, werwaarls hij in 1821 vertrok. 
Hij bleef daar lol hel ciiul van 1827, toen zijn vader — destijds 
belast met den aanleg van den Liverpool- en Manchesterspoorweg, — 
hem schreef om onverwijld terug te keeren. IVij zijne aankomst in 
Fngeland nam hij onmiddellijk ile leiding van de fabriek van slooni-
luigen op zich, welke zijn vader omsirceks dien lijd Ic Xewcastle 
had opgerigt. De machine the liocket, die met eeiieii eerprijs werd 
bekroond, werd aldaar onder hel jjcrsoonlijk loezigt van Ilobert 
Siephenson vervaardigd , en alhoewel hel denkbeeld cn hel alge-
meene ontwerp van zijn vader afkomstig was, zoo droeg hij toch 
door de bewerking van de onderdeelen er veel toe bij dal de ma-
chine den prijs behaalde. Vele jaren achtereen wijdde hij zich met 
ijver aan de verbetering van locomolieven en hij deell met zijnen 
vailerden mem, die nullige machinen Ie hebben verbeterden volmaakl, 

Kr is naauwelijks een gedeelte van Kngeland noch een land in 
het overige Kuropa, alwaar hij niet betrokken is geweest in den 
aanleg van spoorwegen. Î ij de opening in 1850 van eene liooge 
brug te Newcaslle, een van zijne voornaamste werken, werd door 
den voorzitter der vergadering medegedeeld, dal niet minder dan 
1850 mijlen spoorweg volgens zijne ontwerpen en onder zijn opper-
toezigt waren gemaakt, voor eene som van ongeveer 70 millioen 
pond sterling. Daarenboven maakte hij zich beroemd door andere 
groolsche werken, de Menai-kokerbrug, de twee groote kokerbrug-
gen in den egyplischen spoorweg over den Nijl en de Victoriabrug 
in den rirand-Trunc-spoorwcg in Canada over de rivier de St, l.aw-
rence nabij Montreal. Dit laatste en grootste werk, een kokerbriig 
van reusachtige afmetingen en onmetelijke sterkte, tien malen zoo 
lang als de nieuwe Chelseabrug over den Theems en vijf malen 
zoo lang als de Üriltannia-brug over de Menai-straal, nadert zijne 
voltooijing, 

{Alg. Konst- en leiterlmle, 1850, bldz. Xll.) 



PniJSVnAGKN. 

Xan de Ilollandsche Maatschappij der Wetenschappen 
te Haarlem. 

Ter hcaniwooriliiig vóór 1 Jamiarij 1801: 

1. Welken invloed hebben de vorderingen derorganischeseheikunde 
gehad op de theorie der zamenstelling van de anorganische sloileii ? 
Wat kan thans worden vastgesteld omtrent het al ol niet bestaan 
van zaïnengestelde radikalen? 

'2. iJe toepassing der photographie op de sterreknnde zoude voor 
die wetenschap van onberekenbare gevolgen kunnen zijn, indien 
het gelukken mögt, in een klein deel eener tijdssecoiule, photo-
graphische beelden van hemellicliten (e verkrijgen, zoo als die van 
aardsche voorwerpen inderdaad verkregen zijn. Men heeft, bieren 
daar, pogingen aangewend om photographische beelden van zon en 
maan te verkrijgen, maar de uitslag dier pogingen was niet bevre-
digend, hoofdzakelijk omdat de beelden voor liiinne vestiging steeds 
Ie veel tijds behoefden. Niemand scbijnl hel nog gelukt Ie zijn 
pholügraj)hische beelden van planeten of slerregroepen tol stand te 
brengen. Opdat de photographie meer aan de belangen der sterre-
knnde dienstbaar gemaakt worde, verlangt de M aalschappij de 
uitvoerige en naauwkeurige beschrijving van eene handelwijze, door 
welke, in een klein gedeelte van eene tijdssecomle, photographische 
beelden van hemellichlen verkregen knniien worden, metilc proeven, 
welke de doehualigheid dier handelwijze bevestigen. 

.'L Ofschoon do bekende rheostalen belangrijke dienslen aan de 
wetenschap bewezen hebben, zoo is het er echler verre vandaan, 
dat zij, wat zekerheiil en naanwkeiiriglieid betreft, mei andere meer 
volmaakte jihysische instruinenten op ('éne lijn kunnen geplaatst 
worden. Üe .Maatschappij verlangt daarom de beschrijving te ontvangen 
van een rheostaat, die aan de gebreken der hestaande rheoslaten 
niet onderhevig is. Deze beschrijving moet vergezeld zijn van de 
mededeeling eener reeks van proelhemingeu, waaruil de siiperiorileil 
van het nieuwe werktuig ten diiidelijksie blijkt. 

i. De maxima van spanning, beanlwoonlende aan verschillende 
lemperaturen, zijn, voor eenige dampen, met eene hooge male van 
naauwkeurigheid bepaald. De Maatschappij verlangt dat men de 
maxima van spanning voor andere dampen mei dezelfde zorg bepale. 

5. De wel van Heriiouilli omirent de uitstrooming van gassen 
is niet in overeenstemming met de ervaring. De iMaatscliappij verlangt 
dal deze zaak op nieuw proefondervindelijk wonle onderzocht. 

0. Voor de iheorelische scheikunde is het van het hoogste behing 
de verhouding te kennen der krachten, waarmede 1, 2 of meerdere 
eiiuivalenlen eener slof aan 1 equiv. eener andere gebonden zijn. 
Aangenomen dat de warmle-ontwikkeling bij liet ontslaan eener 
verbinding lol maatstaf dier krachten kunne dienen, verlangt men 
een proefondervindelijk onderzoek naar de hoeveelheden warmle, 
die bij de scheikundige verbinding van een erpiiv. eener enkelvoudige 
.>lof met 1, 2 of meer equiv. eener andere ontslaan. 

7. De snelheid, waarmede de magneetkracht in eene massa ijzer 
wordt voortgeplant, wanneer een deel daarvan op de eene of aiulere 
wijze magnelisch gemaakt wordt, is tot nog toe niet bekend; de 
Maatschii|i|)ij wenschl dal deze snelheid ondorzochl, en met zekerheiil 
bepaald worde. 

tS. De niet overeenkomende gelallenwaanlen. door verschillende 
natuurkundigen verkregen bij de bepaling \an den gelcivlingswcdcr-
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stand voor de elektriciteit in hetzelfde metaal, maken eene nieuwe 
reeks van j)roefnemingen over dit onderwerp wenschelijk — de 
Maatschaj)pij verlangt daarom eene naauwkeurige bepaling van dien 
wederstand in de meest gebruikelijke metalen en metaalmengsels; 
de cercle scheikundig zuiver, de tweede in juist bekende verhou-
dingen. Zoo mogelijk wenscht zij uit deze bepalingen de wel te 
zien afgeleid, volgens welke de wederstand in alliages afhangt van 
dien der componenten. 

0. De Maatschappij vraagt eene beschrijving van de fossile Fauna, 
die in de Nederlandsche provinciën Gelderland en Overijssel voorkomt, 
vergeleken met de Fauna van overeenkomslige terreinen in naburige 
gewesten; ook die verhandelingen, waarvan de schrijvers zich 
bepalen heizij hij de gewervelde dieren, hetzij bij de ongewervelde, 
zullen 1er bekrooning in aanmerking kunnen komen. 

10. Over geheel Furopa vindt men hier en daar in de diluviale 
gronden de beenderen van zoogdieren begraven; de Maalscha|)|nj 
verlangt eene vergelijkende zamenstelling van het voorkomen dier 
beenderen op verschillende plaatsen, zoodat daaruit, zoo niet met 
zekerheid, ten minsten met hooge waarschijnlijkheid worde afgeleid, 
op welk eene wijze, en ten gevolge van welke oorzaken zij inhei 
diluvium bedolven werden. 

11. De meeste geologen zijn thans van gevoelen, dal een der 
laatste geologische tijdperken gekeninerkl is geweest door over eene 
zeer groote oppervlakte van vele gewesten uitgebreide, onder den 
naam van glaciers (gletscher) bekende ijsvelden; de .Maatschappij 
vraagt, welk eenen invloed deze groote ijsverspreidiiig, indien men 
ze als werkelijk aanneemi, op de faniia en de Hora van verschillende 
gewesten, en op de teinperatunr van den dampkring waarschijnlijk 
zal gehad hebben. 

12. liet is bekend, dal op Java zeer belangrijke Polythalamien 
voorkomen; de Maatsckappij vraagt eene met afbeeldingen voorziene 
beschrijving van eenige, lot nog toe onbekende, vormen uit deze 
afdeeling van den .lavaanscheii bodem. 

l;{. Door verschillende pahieonlologen, zoo als onder anderen 
door von Meijer, lieer, Agassiz, Raup, zijn vele diersoorten van 
de in de geschiedenis der geologie zoo beroemde groeven van 
Oeningen, op de Dadensche en Zwilsersche grenzen gelegen, be-
schreven en afgebeeld; gedurende en na hunne oiulerzoekiiigeii 
heell men niet opgehouden nieuwe diersoorten uit deze groeven 
aan hel licht te brengen; de Maatschappij verlangt daarvan goede 
beschrijvingen en afbeeldingen te onlvangen; zij zal hare gouden 
medaille uitreiken aan den Xaliiurkimdige, die of de iiieuw gevonden 
zoogdieren , of de visschen, of de insecten beschreven en zoo noodig 
afgebeeld zal hebben. 

l i . Kr bestaal groote waarschijnlijkheid, dat de bergketen, 
waardoor Nederlandsch (luyana begrensd wordt, gmidvoereiide aders 
bevat, en dat in het rols-delritus, dat aan den voel dier keten 
gevonden wordt, goud voorkomt; men verlangt, dal dit delriliis in 
dit ojr/igl worde onderzorht en dat de geologische gesteldheid van 
die bergketen worde beschreven. 

li). De elektrische vonk geeft het middel aan de hand, om snel 
bewogeiie ligchamen als geheel stilstaand waar Ie nemen. .Men 
vraagt nieuwe onderzoekingen daardoor Ie werk gesteld. 

10. De Maatschappij verlangt een onderzoek door nieuwe jiroel-
neniingen naar de schikking, die ijzerdeelljes aannemen, wamn.'er 
7.ij in of op dc een of andere vloeistof drijvend aan den invloed 

18G0.] 

van een galvanischen stroom, die door een spiraaldraad geleid 
wordt, worden onderworpen en eene toepassing van het aldus 
waargenomene op hetgeen bij ijzeren staven gedurende hel magnetisch 
worden gebeurt. 

17. Uit verschillende verschijnselen, zoo als onder anderendoor 
de beweging in het kwikzilver boven een metaaldraail, waardoor 
een galvanische stroom geleid wordt, beshiil men dat de deeltjes 
der zelfstandigheden, waardoor zulk een stroom gaat, elkanileren 
onderling afstooten. Men verlangt nieuwe proefondervindelijke onder-
zoekingen omtrent deze zaak, en onder anderen ook bejiaald te 
zien, in hoe verre de bekende proefneming met den bewegenden 
bol van flore met deze afslooting al of niet in verband is. 

18. .Men verlangt een naauwkeurig eigen miderzoek door proef-
nemingen, in hoeverre de in de werken van Teylers tweede ge-
nootschap door van Marinii beschreven en afgebeelde verspreidingen 
van metaaldraden door middel van eene sterke eleklrische ontlading 
overeenkomen met, en aan dezelfde oorzaak toe te schrijven zijn, 
als de slratilicalien, die men in de (leislersclie buizen waarneemt. 

10. Omtrent den jiolaiisatietoestand van hel dilliise licht bestaal, 
ondanks de proeven van Arago, nog onzekerheid; de Maatschappij 
vraagt daarom eeii nieuwen zoo volledig mogelijk jiroefondervindelijk 
onderzoek naar het wezen en den polarisatieloeslaiid zoo wel van 
het dill'iise lichl, als van hel licht dat door gloeijende ligchamen 
wordt uitgestraald. 

Ter beaiitwonrding vóór 1 Januarij 1800: 
20. Dewijl de verbindingen van een elekiroposilief chloormetaal 

met eene eleklronegatieve chloorverbinding, de zoogenoenido chloor-
zouleii, nog bijna onbekend zijn, vraagt de .Maalschapjüj een 
onderzoek naar deze uil een welenschappelijk oogpunt hoogst ge-
wiglige zouten. 

21. .Men vraagt een nieuw onderzoek omtrent de ontwikkeling 
van elektriciteit, die vloeislollen, door middel van wrijving legen 
vaste ligchamen, kunnen voortbrengen. De Maatschappij verlangt 
inzonderheid, dat men de exjierimenten van Faraday, doch mei 
stoom van hoogere drukking, herhale; ilaar het meer dan waar-
schijnlijk is, dal men alsdan uilzonderingen op de door den beroemden 
natuurkundige gestelde regels zal vinden. Ook verlangt de maat-
.scha|)|)ij dal worde uitgemaakt, of de ontwikkeling van elektriciteit, 
die dikwerf bij het ophouden van den zoogenaamdcn spheroïdaal-
toesland wordt waargenomen, alleenlijk door wrijving wordt ver-
oorzaakt, en levens dat een oiuh.'rzoek worde ingesteld omtrent de 
gegrondheid van de nieening, dat, zoo men met oplossingen van 
vaste ligchamen experimenteert, het grootste gedeelte der waar-
genomene elektriciteit aan de wrijving der vloei>lof l(!gen de vaste 
deden, die uil de oplossing zijn afgescheiden, moet worden toe-
geschreven. 

22. Hel elektrisch licht, dal onder bepaalde omslandigheden in 
hel luchtledig bij den toeslel van Kuhmkorll"gezien wordt, vertoont 
donkere lagen, vaii welke men zich nog geeiie rekenschap heeft 
kunnen geven; de Maatschappij verbuigt eene naauwkeurige ver-
klaring van dit ver.schijnsel. 

2o. De onderzoekingen van (löppert en van anderen hebben 
bewezen, dal, zoo niet alle, ten minste de nieesle dersleenkolen-
beddiiigen op de plaals zelve, waar zij aaiigetrolleii worden, zijn 
ontstaan; minder zeker is hel, op welk eene wijze dit geschiedde 
en het blijlt nog te onderzoeken, of zij in den oceaan, in zoel 

water, ofwel oj) hel drooge land zijn gevormd, het blij 11 ook nog 
• Iwijfelachlig, of niet deze op gene, andere weder op andere wijzen 
I werden daargesteld, en hei is niet uitgemaakt, in hoeverre hare 
I wording met die van de tegenwoordige lage en hooge veenen kan 
i vergeleken worden. 

De Maatschappij vraagt een naauwkeurig op eigen kennis zoi» 
I van verschillende sleenkolenfornialien, als van hier en daar voor-

komende veenen gegrond onderzoek, waardoor deze vragen zooveel 
mogelijk wurden ojigelost. 

2 i . De meerdere juistheid, verkregen in het schieten en werpen 
van kogels en bommen, door het gebruiken van uilmiddelpuntige 
projectielen, dat is van projectielen alwaar hel zwaartepunt gelegen 
is builen het middelpunt van den bol, heeft het belang doen inzien, 
gelegen in eene juiste kennis van den invloed dier uilmiddelpiinligheid. 

Kr wordt dieiisvolgeiis gevraagd: 
Aan eenen bol van ongelijke digiheid is eene voortgaande snelheiil 

in eene gegevene rigling medegedeeld; de vergelijking Ie vinden 
van de baan van hel zwaartepunt van dien bol, wanneer de beweging 
jdaats heeft in de gewone damiikringslucbl, waarvan de wederstand 
aangenomen wordl evenredig aan hel vierkant der snelheid ; de bol 
wordt hier ondersteld te zijn eene trage massa, zonder gewigt, 
zoo dal alleen de wederstand der lucht in aanmerking komt. 

25. Terwijl het bekend is, dat de scheikundige verwantschap 
der slolfen tot elkander zeer gewijzigd wordt door verandering in 
de temperatuur, en men tegenwoordig op eene gemakkelijke wijze 
over zeer hooge lemperaturen kan beschikken, vraagt de Maalschai»pij 
eene reeks onderzoekingen over de verwantschap der slollen lol 
elkander op zeer hooge lemperaluren. 

20. Wanneer een metalen draad gedurende eenigen lijd aan de 
werking van een galvanischen stroom onderworpen is geweest, dan 
heeft zijn geleidingsvermo^en eene vermindering ondergaan, die 
blijvend is, of althans langzaam verdwijnt. — De Maatschappij 
verlangt een onderzoek van de wetten, waaraan dit verschijnsel 
gehoorzaamt. 

27. De actieve toesland van de zuurstof (ozon) is reeds door ver-
scheiden natuurkundigen onderzocht. Hij sommige andere gassoorten 
heeft men een dergelijken toesland ineenen te vinden, doch onze 
kennis hieromtrent is nog zeer onvolkomen. — De Maatschappij 
verlangt, dal door ))roehiemingen meerder licht over dit gewiglig 
punt worde verspreid. 

28. In de stammen van vele boomgewassen is eene spiraalvormige 
buiging waar Ie nemen. Kr wordl een i)hy&iologisch onderzoek ge-
vraagd naar de oorzaak van deze buiging. 

20. Men verlangt een naauwkeurig onderzoek, waaruit met 
zekerheid blijke, of de vulkaan van het eiland Amboina voor een 
groot deel door de ophelliiig der beddingen, die den oorsproiikelijkcn 
bodem vormen, daargesteld is, dan wel of hij geheel uit door eenr 
opening opgewor|iene stollen beslaat? 

Van de Nederlandsche. Maatschappij ter bevordering 
van Xijvcrheid. 

1. Dc Maatschappij looft hare gouilen nn'daillc uit aan den 
gezagvoerder van eenen nederlandscheii bodem, welke binnen d.'n 

j tijd van twee jaren, te rekenen van 1 Oclober 1850, het beste 
' cxlract-journaal, mits gehouden naar de voorschriflen van hel koniiik-
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Lijk nedorlaiulscli rnctcorologiscli instituut, aan liaar zal liebbcn 
ingelevLM\l. 

Aan iiel naastliijkonienil journaal zal do tweede gouden medaille 
worden [lilgcreikl. 

Voor liet geval, dal meerdere journalen, door verschillende ge-
zagvoenlcrs ingezonden, gelijke aanspraak niogten geven, zal aan 
elk de tweede gouden medaille worden toegekend. 

2. Het valt niet te onikennen, dal scholen voor aanstaande 
handelaren en vooral rabrijkanlen eene behoelle van onzen lijd 
zijn; diegene, welke bij onze naburen beslaan, de resullalen, die 
zij hebben opgeleverd en de reeds aanwezige in ons land lalen 
daaroinlrenl geen redelijken Iwijl'el. 

I)e vraag is alleen, voldoen deze laalsie, zijn onze inrigtiiigen 
van onderwijs voor rabrijkanlen en kooitlieden overeenkonislig onze 
bohoerien, en zoo niel, wat zoude daaromtrent wenschelijk zijn'? 

Tevens mei het oog op de aanstaande regeling van hooger en 
middelbaar onderwijs, verlangt de niaatscliappij over dit onderwerp 
eene goede en uilgewerkle verhaiuleling en belooft voor de door 
haar iiel liesl gekeurde dt; gouden medaille cii vijlliondenj gjilden. 

AnIwoorden in Ie zenden vóór ultimo September I8IW. 
II. Vele landliouw-scheikinulige onderzoekingen hebben in ilen 

laalslen lijd licht verspreid over de soort en hoeveelheid der stollen , 
welke gekweekte planten uit den grond tot zich nemen, en over 
de wijze, waaro|i men die uit den grond oiigenomen stollen aan 
den bodem kan terug geven. Intussclien hebben deze nasj)oringen 
nog weinig ingang bij den nederlandsclien landbouwer gevonden, 
eensdeels, zoo het schijnl, nit gebrek aan genoegzame kennis van 
de welbewezene gronilslagen der zaak zelve, anderdeels omdat die 
zaak nog niel genoeg o|) den nederlandsclien grond en oji ile in 
Neilerbnjil gekweekte planten loegepasl en niel genoeg door on-
middellijke proeven, in Nederland genomen, bevestigd is. 

De .Maatschappij, hierin voor een deel Ie gemoet wenschende Ie 
komen, vraagt : 

(. Ken lieknof)/ en po[)iil,nr overzig/ v.in lie/gecn nwl /^vkrrJiüiil 
bekend is nopens de oiibewerkluigde (of minerale) stollen, welke 
de ook in ons land gekweekte akker|)lanlen uit den bouwgrond 
o|inemen, en nopens de middelen, die met vrucht aanbevolen zijn, 
om gebrek aan die ilellstolfelijke deeien in den grond voor te 
komen (d" te lierstcllen 

11. Ilt'l scheikundig onderzoek van ten minste drie .soorten, op 
bouwgronden in Xeilerlaml in hel groot gekweekte gewassen en 
wel liefst eene soort van graan, eene jieulvriicht en een wortel-
gewas, ontleed met betrekking lot Imn gehalte aan onbewerktuigde 
stollen, in verband met een onderzoek derzellde stollen in den 
grond, w.iarop die gewassen gegroeid zijn, en wel dit laatste vóór 
dat die g(!wassen daarin gezaaid of gepool en nadat zij daaruit 

ingeoogst waren. 
Dij dit tweede gedeelte der vraag moet in hel antwoord duidelijk 

worden aangewezeti, dal deze nnsponngcii niel lol hnlt.r iJivoivtisviw 
liespiegeliiigen leiilen, maar dal zij indedaad praktisch mit beloven 
en dat de voorgeslagene hulpmidtlelen door den landbouwer kunnen 
worden uitgevoerd. 

l'rijs: de gouden medaille en /" ódO. Antwoorden vóór of op 
den laalslen September l8fi-2. 

•i. Wordt gevraagd «Ken hnndhoek voor de beleeling van nieuw 
ingedijkte of drooggeniaakle polders.» 

Prijs de gouden medaille en f 200. 
Antwoorden in Ie zenden vóór of op ultimo September 1801. 
Tot toelichting diene dal verlangd wordl: Eene handleiding tol 

de licsic wijze, waarop de laudboinv, gednri.'ndc de cer.sle jaren, 
zoowel op uil zee ingedijkte polders als in droogmakerijen van 
meeren of |)lassen zal kimneii uitgeocfend worden. Hel handele alzoo 
over al hel werk, dal na hel leggen van den dijk cn hel boven komen 
van den grond moet plaats lieiiben, waartoe vooral wordt gebragt: 

a. De beste wijze van verdeelen van den grond ol'hel verkavelen, 
hel plaatsen van woningen, schuren, enz. in verband met de op 
den duur beste wijze van landbezit (vrij eigendom, grondpacht, 
beklemming, enz.) 

IJ. Hel leggen van grootere afwateringen, en van slooten en 
greppels lot kleinere arscheidingen. 

c. De wijze van behandeling en beleeling van den bodem, naar 
de verschillende soorten van gronden, waarbij de beste wijze, 
waarop de gewas.sen elkander zullen opvolgen of het aan te nemen 
bouwslelsel moet worden ojigegeven. 

Alle.s mei ijiaclilueinijig van hejgeen de ondervinding, vooral in 
ons land, liieromlrent heeft geleerd. 

'). De Maatschappij looft hare gouden medaille benevens f 200 
uit aan hem, die voor ultimo September 1802 zal hebben inge-
leverd eene verhandeling over de oiilgiiming van liei<leveld door 
besproeijing, alles met hel oog op onzen nederlandsclien bodem. 

De Maalscliapinj, overtuigd, dat niel één bepaald stelsel van 
besproeijing voor alle heidevelden geschikt is, verlangt daarvoor 
eene handleiding te bekomen. Zij vraagt berekeningen van kosten, 
en schets-leekeningen, zoo van voedings- als van afwateringskanalen, 
alsmede van de kimslwerken, die noodig zullen geoord(!eld worden; 
zij wenschl, dal daarin oji voldoende gronden aangewezen worde, 
welk water cn welke bodem voor de bijsproeijing geschikt zijn, 
en welke die geschiktheid missen. Zij vraagl de waarde der gronden 
na de daarslelling der werken, vergeleken met de oorspronkelijke 
waarde en de n;)n Ie wenden kosten, zoo naanwkeurig mogelijk 
opgegeven te zien. 

0. Dij de groote moeijelijkheid, die er in gelegen is, om den 
gewonen landbouwer smaak voor geschriften over zijn vak in Ie 
boezemen, en bij gebrek aan leclmir, welke voor I I C J I J ge.«fhikf if;, 
vraagl de Maatschappij: 

Keiie verzameling van ten minste vijf en twintig losse stukjes, 
ieder ongeveer een hall" vel druks grool, in groot octavo formaat, 
bestemd en geschikt om onder den boerenstand verspreid te worden. 

Populariteit in den vorm moet aan degelijkheid van inbond 
gepaard gaan, met het doel om bij den landman nadenken en lust 
l<il onderzoek op te wekken of beslaande vooroorileelen te bestrijden. 

De Maalscbajijiij wil d(!n schrijver in de keuze der onderwerpen 
niel beperken, maar zoude wenschen, nevens den akkerbouw ook de 
veeteelt, nevens de bouwlanden ook de graslanden behandeld Ie zien. 

Zij hol) voor de be,sle en op zich zelve voldoende verzameling 
hare zilveren medaille en eene belooning van f 150 uil, doch be-
houdt zich hel regl voor, om uit de aan haar in Ie zenden en 
niel bekroonde verzamelingen de voor haar doel gischiki gerekende 
opslelien legen eene itillijke bi'looning over tc iK'incn, cn deze, 
hetzij mei andere vereenigd, lielzij afzonderlijk, uit Ie geven. .Ant-
woorden in te zenden vóór ultimo SephMuber 18fil. 

1. Men vraagl, len eersle: 
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«. Of de inlandscli geslamptc meekrap, na verloop van 2, 3 o f | 
•i Jaren aan innerlijke waarde vermeerdert, en zoo ja, i 

/). Door welke oorzaken deze verandering wordt Ie weeg gebragt, i 
c. Of naar aanleiding van de sub f). beantwoorde vraag, ilie 

oorzaken dezelfile verandering te weeg brengen in de racine of I 
gedroogde wortel. 

Ten tweede: Welke middelen geeft de wetenschap aan de hand, 
oiii n:iii de gesla/ijj)te of gemalen ineekr;)|) en aan de racine de 
waardevermeerdering, welke de lijd slechts langzaam aanbrengt, 
spoediger mede te deeien en welk is het ge.M'hiklsl oogeiibhk, om 
deze midilelen loe te passen, met bijvoeging echter, dat de inzender 
vcrpligt zal zijn over te leggen monsters van door lie/n bewerkte 
en van de tol bewerking gebezigde meekrap, alsmede vergelijkende 
monsters van katoenen ofwollen stollen, mei deze meekrap geverwd, 
geslaafd door berekeningen, waaruil blijkt, dat de waanlevermeerde-
ring len minste de kosten van bereiding goedmaakt. 

De maatschai»pij looft hiervoor uit hare gouden medaille en eene 
premie van f 1300. 

Antwoorden in Ie zenden vóór ultimo September 1802. 
8. llehalve de rondgeweven Manchons, aan den vervaardiger 

waarvan vroeger door de .Maatschappij eene zilveren medaille is 
toegekend, worden door de machuiale papierfabrieken gebruikt 
rond geweven vilten, van verschillende grootte of dikte, naar ge-
lang, dal deze voor de eerste of Iweede jiers-rollen, dan wel voor 
droogvillen moeien dienen. 

Hel verbruik daarvan is veel aanzienlijker dan dat der rondge-
weven Manchons. De .Maalschappij louft dus liarc 'gouden /nedaille 
uil aan hem, die van iedere soort minstensééne vilt, van voldoende 
(pialiteit, vóór of op den laalslen September 1801 inzendt, met 
ojigaaf vaii prijzen en geluigschrillen. 

De Maatschappij looll hare gouden medaille uil aan dengene, 
die in Nederland van kojierdraud geweven doek vervaariligl, ter 
voldoening aan de behoeften bij onze machinale papierfabrijken, 
en dat in deugdzaamheid en prijs het buiteiilandsche evenaart. 
Inzeniling van proeven voor ulliino Seplember 1801. 

10. Kene beschrijving van de wording der schorren, aanwassen 
of kwelders in Nederland, met vermelding der beste middelen om 
de vorming van zoodanige gronden Ie bevorderen. Anhvoordeii in 
te leveren met ultimo Seplember 1800, ouder uilloving der gouden 
meilaille. 

Men zal de tweede gouden medaille geven voor eene genoegzaam be-
langrijke bea/ilwoording dezer vraag, over een gedeelle V J H J Nederland. 

11. De Maatscha|ipij looft hare tweede gouden medaille uit voor 
de beste verhandeling op de vraag: Hoe moeten model- en proef-
boerderijen in Nederland ingerigl worden, om daarvan het meeste 
nul voor het algemeen te trekken. Antwoorden in te zenden voor 
ultimo Seplember 1800. 

12. De Maatschappij vraagt: 
u. Welke wijze van afvoer of verzameling van lecale slolfen en 

verderen afval nit onze sleden is met hel oog op hel niit van 
deze voor ilen landbouw hel meest verkie.selijk. 

/j. Hoe moeten deze stollen worden toebereid, opdat zij behoorlijk 
kunnen worden vervoerd, en toch hare mestende kracht niet ver-
minderd, maar zooveel mogelijk versterkt worde? 

c. De Maatschappij verlangt, dat de beantwoording dezer vraag 
zoodanig geschiedde, dat de gezondheids-toestand der steden zooveel 

mogelijk gebaat worde, en de kosten van (oebereiding aan de 
waarde van hel product geëvenrodigd zijn. 

De Maatschappij looft hare eerste gouden medaille en/'500nit; 
antwoorden in te zenden voor September 1800. 

III. Hoewel sederi de nilvindiiig van het Ditmonlsche lilinun de 
onikleuring van planlenvloeisloneii, be|iaaldelijk der suikeroplossing 
door middel van beenzwart, eene groote nilbreiding verkregen heeft, 
zoo is het echter niel te onikennen, dal de toepassing daarvan in 
hel grool nog iiiet is gebragt op die boogie, waarvoor zij valbaar is. 

Hiervan geluigen de verschillende handelwijzen der fabriekanten, 
waarvan sommige lijnregt tegen de iheorie der onikleuring schijnen 
ta strijden, alsm '̂de hd verschil van gevoelen, du( besl.'iat omirent 
de wijze van verlevendiging (revivicatie) vaii hel gebruikte been-
zwart langs den natten weg door loogen, of langs den droogen 
weg door overgloeijiiig. 

Daar nu de .Maal.scliappij het van belang acht, ilal de onikleuring 
door middel van beenzwart in liet groot zooveel mogelijk tot zeker-
heid worde gebragt, looll zij hare gouden medaille uit aan den 
zamensleller van een voldoend en volledig handboek over de fahrijk-
nialige onikleuring door middel van lieenzwarl, waarin zal moeten 
behandeld worden : 

«. De vereischie gesteldheid van de te ontkleuren vloeistof. 
It. Idem van hel daartoe Ie bezigen beenzwart 1er opneming van 

de meeste kleurstof 

c. De verschillende wijzen, waarop ile opgenomene kleurstof aan 
het beenzwart wederom ontnomen kan worden; aan welke wijze 
de voorkem* niocl worden ^v^vvcn cn )ioo deze niocl worden uit-
gevoerd, met be|)aling van: 

f/. Den inhoud en de verdere gesteldheid der liltrums, de hoe-
grootheid van de korrels van hel beenzwart met de male van 

' snelheid der liltratie en de hieriiiede verkregen graad van ontkleuring 
en van den invloed, die een en ander heeft op de hoedanigheid 

I lier Ie ontkleuren vloeistof 
j Terwijl aan den .selirijver van zoodanig handboek nog eene re-
[ muneratie van /" 000 zal worden toegekend, indien hel zal bewezen 
' zijn, dat zijm; ojigegevene methode in hel grool toegepast wordt 

eu boven de andere beslaande handelwijzen den voorrang verdient. 
Antwoorden in Ie zenden vóór iillimo September 18f)0. 
l i . Daar in verscheidene gedeelten van .lava, Sumatra, lîorneo 

en andere eilanden van den groolen Indischen Archipel, sedert 
onheugelijke jaren, door ile eilanders uil eene soort van brandnetel, 
bekend onder deji njalei.schen naiim vjjj) ihinuw lUm'u' [Hoehmeiin 
lenacissima, (landicliaud; WUwwa, Museum Luijihtno-lltilavum, 11, 
p. 211—212, lab. 50 1!) eene vezelaclilige slof gewomien wordl, 
welke zich, door dmirzaamheul en fraaiheid van voorkomen, bijzonder 
gunstig aanbeveelt voor alle zuoilanige (abrijkatiüi, waarvan lienne|i 
en vlas de grondstof uitmaken, en daar hel hoogst waarschijnlijk 
is, dat de uitbreiding »1er kiilliiur van deze plani in de nederlaiidsche 
koloniën, en dien tmi gevolge de matige jirijs, waar\oor de vezel-
aclilige slof, die zij oiileveri, 1er iiiarkt zal kunnen komen, eene 
nieuwe bron van welvaart, zoowel voor ile koloniën, als voor ile 
nijverheid in ons vaderland, zou openen, zoo looll de .Maatschappij 
hare gouden medaille en / '500 daarenboven tol jiremie uit, aan 
dengene, die ten minste een bunder lands met genielden brandnetel 
b(ïplaul, en de daarvan gediiremle twee jaren gewonnen vezelslol, 
wel behandeld, in Nederland verkrijgbaar gesteld zal hebben; be-



lioiidciis 50 ncd. ponden, daarvan aan dc Maatschappij tc/enden; 
te gelijk met een uitvoerig verslag aangaande de kuituur en bereiding 
dezer vezelstof, cn cene naauwkeurige opgave van den prijs, 
waarvoor zij in den handel zal kunnen geleverd worden. 

De anlwoorden, door voldoende hewijzen cn cerlilicaten van 
oorsprong gestaald, moeien vóór of o|nlen laatslcn S(!plend)er 181)0 
worden ingezonden, terwijl noglans de hekrooning ieder jaar zal 
kunnen plaats hehhen, zoodra er aan het gevraagde zal voldaan 
zijn; zullende de toewijzing der premie van f 500, — slechts 
trnmaal, en wel aan dengene geschieden, die de meeste vezelstof 
van deze plant, op Java of in eenig ander gedeelte onzer Oost-
en West-Indische bezittingen gewonnen en van voldoende hoeda-
nigheid, hier te lande ter markt zal heliben gebragt; terwijl 
daarentegen de bekrooning met de gondciu medaille, tot aan drie 
personen, die aan de voorgeschreven vereischten zullen hebben 
voldaan, kan te beurt vallen, mits de bedoelde aanplanting in 
onderscheidene streken van Oost- en West-Indie hebbe plaats gehad. 

15. De Maatschappij looft bare tweede gouden medaille uit voor 
de beste en tevens genoegzaam naauwkeurige opgave van proeven 
mei de beme>ting van den grond of van gras of akkerj)Ianten met 
verdund zwavelzuur, van eene be])aalde sterkte, en zulks 0|) len 
minste nederlandsche roeden. Zie hierover Meycr, AUfjemeine 
Zeiluntj für die iMudwirlhscIiufl, 1811 , S. 85—8'.); I8i:), .S'. 357— 
3(35, cn 1815, S. 141 — 113, en Tijdsclirifl van Xijverheid, D. 
VII, St. 2, bladz. 2 7 8 - 2 7 0 en r)38-f.30. 

Antwoorden, uict volledige bewijzen en getuigschrinen, in te 
zenden vóór ol op ilen laatslcn Septendjcr I8GI. 

II». Op welke wijze kan hel zwavelzuur, hetzij op zich zelf, 
heizij in verecniging met andere stollen, als een brandwerend 
middel, tot bereiding van het zaaizaad worden gebezigd? De Maat-
schappij wenschl, dal hieromirenl eenige proeven worden genomen 
met tarwe, haver en gerst, en wel in dier voege, dal voor elk 
newas ten minsie één bumler worde genomen, waarvan een gc-
deelle zonder bereiding, een ander gedwlle mei zaad, door zwavel-
zuur bereid, worde bezaaid. 

De anlwoorden met getuigschriften in te zenden vóór of op ultimo 
Septend)er 1801 , met uitloving der tweede gouden medaille en/" 100. 

17. Welke middelen kunnen er worden aangewend om het moe-
derkoren {Secale cornulum) in de rogge voor te komen? Prijs de 
tweede gouden medaille. Antwoorden in te zenden vóór ultimo 
Se|ilembcr 1801. 

18. Kr bestaan belangrijke beschrijvingen van den landbouw in 
eenige gedeelten van .Nederland; terwijl echter deze afzonderlijke 
opstellen niet anilers kunnen worden beschouwd, dan als bouw-
>tollen voor eene algemeene wetenschappelijke beschrijving van den 
landbouw in Nederland, en er, behalve de beschrevene, hier te 
lande nog eene menigte andere wijzen om den landbouw te drijven 
beslaan, welke evcnz(!er belangrijk zijn voor de geschiedenis der 
wetenschap en de vergelijking van den toestand onzes landbonws 
met dien van den builenlandschcn, zoo zoude het hoogst wensche-
lijk zijn, langzamerhand genoegzame bouw.sloll'en bijeen te kunnen 
verzamelen, voor eene volledige beschrijving van heiboeren-bedrijf 
over hel geheele Koningrijk. 

Dc Maatschappij verlangt Ie dien einde: «Kene naauwkeurige 
landhuishoudkundige beschrijving van eene provincie van Nederland 
of van een genoegzaam belangrijk gedeelte van deze.» 

[1859-

Voor elk voldoend cn, ingeval van mededinging, best gekeurd 
anlwooril, looft de Maatschapjiij uit hare goutlen medaille, cn, 
indien de verdicnslc van het sink daartoe grond geel't, eene rennmc-
ralie. De anlwoorden in te zenden vóór of op ultimo Soplcmber 1801. 

10. Men vraagt een overzigt van den staat dor landhuishonding 
en landhuishoudkundige kennis in Nederland, in vergelijking met 
die van andere landen, vooral met die van Kngeland, Delgië en 
Duitschland, met het doel om, zonder uit het oog te verliezen het 
wezenlijke goede, dat ons vaderland in dit opzigl bezit, echter 
inzoiulerhcid na te gaan, in welke punten en door het inslaan van 
welken weg onze landbouw naar dien van amlcre volken verbeterd 
zoude kunnen worden. 

Voor hel beste en voldoende antwoord looft de Maatschappij hare 
gouden medaille e<i f 150 uil. In te zenden vóór of op den laatslcn 
Se|)tember 18()l. 

20. De gouden medaille, welke door Zijne Majesteit onzen be-
schermheer voor de Maatschappij is beschikbaar gesteld, wordt 
uitgeloofd aan dengene, die in Nederland fabrijkinatig vervaardigd 
zal hebben ploegen, in prijs cn deugdzaandieid geheel gelijkslaand(̂  
aan de amerikaansche arendploegen, uit de lalirijk van de hecren 
John Mayer en (lo. te New York. 

Ken in zoodanige fabrijk vervaardigden ph)CG met bewijzen en 
getuigschriften in te zenden voor of op ultimo September 18GI. 

21. In vele wetenschappelijke werken worden thans de afbeel-
dingen, die tol toelichting moeten dienen, in den leksl zelvcn ge-
voegd, waartoe men zich van houlsneden bedient, in welker ver-
vaardiging men echler hier te lande verre bij het buitenland ten 
achteren staal, De graveerkunst beeft hier altijd nitinunlcnde voort-
brengselen opgeleverd en de iMaatschappij weiisclit dal ook in dit 
opzigt de houlsneekunst aan alle eischen mag voldoen, die daarvan 
thans gevorderd worden. Zij looft daarom de gonden medaille uit 
aan hem, die d îarvan voldoende proeven inleverl, welke met de 
beste buitenlandsche kunnen wedijveren. Proeven cn getuigschriflen 
in te zenden vóór of op den laalsten September 1800. 

22. De Maatschappij vraagt eene ojigave en beoordeeling der 
scheikundige middelen om de gewone wijze van rooling van hcnne|) 
en vlas te vervangen. Zij verlangt eene naauwkeurige beschrijving 
van dc neheele bewerkiufj; zoowel als der proeliieiningen, welke 
gestrekt hebben ter beoordeeling. 

Voor het best voldoend antwoord looft de Maatschapjuj hare 
gouden medaille uil. Antwoorden in te zemlen vóór ultimo Sep-
tember 1800. 

23. Daar de uilkomsten, door Talbot cn anderen bekend gemaakt, 
den weg aanwijzen, om, niet behulp van schcikiindige prejiaraten, 
door invloed van het zonnelicht, zoowel als van kunstlicht, aftee-
keningen van velerhande voorwerpen, alsmede overdrukken van 
prenten 4jn teekeningen te verkrijgen, zoo looft de Maatschappij 
eene premie uit, beslaande in hare tweede gonden medaille of vijf 
en zeventig gulden, aan den nederlandschen kunstenaar, die het 
middel zal ontdekken en mededeelen, om van deze nieuwe wijze 
van Icekenen door het licht (photographie) op eene allezins vol-
doende wijze gebruik te maken tol het regtsirccks voortbrengen 
van aneekeningen en indrukken op den lilliographisclien steen. 
Monsters cn afdrukken, benevens bewijzen cn getuigschriften, in 
Ie zenden voor of op den laatslcn Seplcmbci' IBGü. 

18()0.] 

TelcDraalUjnen in Oostelijk Europa. — Het Giornale del Hefjno 
delle due Sicilië (het ollkiele blad van de regering van Na|)elsen 
Sicilië) van ti Maart jl. bevatte den tekst der overeenkomst, welke 
lusschen den koning van Napels en den sultan van Turkije is aange-
gaan met betrekking lot den aanleg van lelegraaflijnen lusschen beide 
staten. Hij die overeenkomst verbindt de sultan zich, aanteleggen: 

1. Eene lijn van Constantinopel naar Vallona aan de Adrialische 
Zee (Turkscli grondgebied); 

2. Kene tweede lyn van Vallona naar Scutari d'Albania cn Caltaro, 
het punt van verbinding met de lelegraailijnen van Oostenrijk; 

3. Kene derde lijn van Constantinopel naar de russische grenzen 
nabij Ismail. 

De koning van Napels verbindt zich van zijnen kant om voor 
zijne kosten een onderzecschen kabel te leggen, welke van 
Olranlo in het koningrijk Napels lot Vallona door de Aurialische 
Zee zal gaan en waarvan hel loezigt cn de kosten van onderhoud 
Icn lasle van de napolitaansche regering komen. 

De brutj bij Warschau over de Weichsel. — De regering van 
het koningrijk Polen lieefl aan de fransche ondernemers Krnsl 
Gouin (k Homp. den aanleg van de eerste vaste brug over de Weich.sel 
bij Warschau opgedragen. Deze aanzienlijke stroom heeft hier niet 
minder dan 500 el breedte en vloeil over cene zwakke zandlaag, 
die bij hoog waler diep wordt uitgespoeld, om welke reilen hel ook 
noodig is, aan de grondslagen eene zeer groote diepte Ie geven, 
liovcndien moeten dc pijlers wegens den sterken ijsgang zeer ver 
van elkander verwijderd zijn, opdal het ijs vrij kunne wegdrijven. 

Dc aanleg van eene brug onder zoodanige omslamligheden was 
voor eenige jaren bijna onmogelijk; maar len gevolge van de vor-
deringen , welke de welenscha|) van den ingenieur in den laalsten 
tijd heeft gemaakt is zij thans uitvoerbaar. Kik van de vijf midileii-
pijlers der nieuwe brug zal op twee gegoten ijzeren cilinders van 
5i.'l.5 miililellijii en op cilinders van 3 cl middellijn komen te 
slaan, die lot op 10 el onder den laagsten waterstand worden 
gezonken. Deze cilinders reiken tol den laagwalerspiegel, worden 
van binnen uitgegraven en dan met beton cn metselweik van kleine 
slecnen opgevuld. De cilinders worden door een rooster van ge-
goten ijzer met elkander verbonden. De pijlers zelf worden van 
.̂ ilezisch marmer opgetrokken. 

De zes openingen van de brug hebben elk eene spanning van 
80 el. De brug bestaal uil twee regie tralicbalken van gesmeed ijzer 
van O el boogie, waaraan de dwarsbalken hangen, welke het | 
bruggcilek dragen, hetwelk met hout bestraat is, op eene wijze, | 
welke reeds sedert verscheidene jaren in eene van de meest bezochtc | 
straten van Warschau met goed gevolg is beproefd geworden. De i 
weg lusschen de beide Iraliebalken heeft eene breedte van 11 el. 
De beide voetpaden liggen buiten de balken op consoles en hebben 
eene breedt»! van 3 el. 

Hel werk, hetwelk in hel jaar 1802 voltooid moet zijn, wordt ' 
zoodanig uitgevoerd, dal de spoorstaven van den nader aan Ie | 
leggen spoorweg daaroji kuinien worden aangebragl. Volgens hel | 
bestek zal men l,i- millioen ned. ponden gegoten ijzer cn 1 } millioen j 
ncd. ponden gesmeed ijzer voor dit werk bezigen. ' 

(Allfjemeine Dauzeitung, 1850, Nolizblati, S. 352.) | 

. M E N I : I ) K I : I - I . \ G I : N E.N I J K U I G T E N , 1 8 5 0 — 1 8 0 0 . 

PllIJSVUAGKiN. 

Van de Maatschappij tot kvordcrlnij der EouivLnnst, 1850. 

De maatschappij stelt voor: Als eerste onderwerp, een museum 
voor kunstwerken en oudheden voor eene ijruote stad des rijks. — 
Hel gebouw moei dienstbaar gemaakt worden aan het bijeenbrengen 
en lentoonstellen van de verzamelingen van kmislwerkeii van niet 
in leven zijnde meesters, in het bezit van hel rijk, de provincie, 
de stad der vestiging en van erkende geiiootschapjien. 

Deze kunslwerken kunnen beslaan uit: 
1. Schilderwerken, uitgevoerd op doek, paneel, metaal of glas, 
2. Teekeningen, prenten , etsen , gravures en audere voortbreng-

selen der gravecrnaald. 
3. Snij-, drijl- en beeldhouwwerk in hel algemeen, heizij in 

boni, ivoor, melaal, steen enz.; en verder al wal betrekking heeft 
op de kunsl van hel voorgeslacht, en voor zoover het geschikt 
wordt geacht om in een museum te worden opgenomen en len-
loongesleld. 

Het gebouw zal rondom vrijstaan, doch op eene doeltrcilende 
wijze van den openbaren weg afgezonderd wezen. Aanvankelijk 
zal de bebouwde ü|i))ervlakte niet meer belioeven Ie bedragen dan 
2 000 (twee duizend) vierkante ellen, doch ile gelegenheid tot uit-
breiding door aanbcmw moet worilen aaiigewezeii. 

De lokalen voor de kinistwerken ïnoelen in twee verdiepiiig(.'ii 
zijn aangebragl. 

Die voor de schilderwerken zullen op de voornaamste ol bovenste 
verdieping zijn gelegen. Hunne verdeeling moet geregeld wonleii 
naar den aard der daarin Ie plaatsen kinislwcrkeu, waartoe des 
noods verplaatsbare afscheidingen kunnen worden aangebragl. 

De schilderwerken oj) glas vcrcischeii afzonilerlijke lokalen met 
passende dagverlichting. 

Voor de beide andere houfd-afileelingcn zullen de hdcalen gelijk-
vloers worden ingerigt. 

De zalen voor de teekeningen, prenten en gravures moeten voor-
zien zijn van bekwame kniislkasteii, met verdeelingcn naar den aanl 
der behandelde omlerwerpen. 

De zalen voor de beeldhouwwerken en oudheden moeien ingerigt 
worden om de voorwerpen stclsehnalig te kunnen rangschikken en 
tenlooiislellen, met de noodige waarborgen voor hunne instandhouding. 

Mij al de kunstzalen moet gelet worden op eene doelmatige rig-
ting der hemelstreken; de dagverlichting en de verwarming der 
lokalen zorgvuldig en doelmatig in te rigten, duidelijk aan te tooncn 
en te omschrijven. Kr moet gelet worden op het gerief der bezoekers 
door het aaidircngen van doeltrelleiid geplaatste riistbaiiken, terwijl 
lie afmeting der lokalen het op de plaats copil-ren der schilderwerken 
moet veroorloven zonder stdornis voor liet jiubliek. 

Wijders zorg te dragen voor bekwame zalen lol receptie en tot 
het houden van bijeenkomsten voor de directie, waarbij eenige 
spreekvertrekken of kabinetten. De bureaux en lokalen voor de 
conservators, de woonkamers voor den concierge en zijn gezin met 
afzonderlijken toegang van buiten af, alsmede de verblijven voor 
hel dienst-iiersoneel en bergplaalsen voor dagelijksche beuoodigdhedcn 
voor de dienst van hel nniseum zullen in eene verdieping tv/60//.v-
terrain moeten gevonden worden. 

De toegangen, vestibules, corridors, Irappen, portalen, reliradeii 
CU verdere noodig gekeurde lokalen zullen ruim, goed vcirlicbl en 
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goinakki'lijk loogaukelijk zijn, met ticiioodigewaarljorgcnvoorccnc 
goede surveillance. 

iJe uil- en inwendige vormen en sieraden gei'vciircdigd aan de 
liesicnnning van Iiel gebouw. Alles zooveel mogelijk brandvrij en 
van dnnrzame bouwstoHen. 

.Men verlangt de teekeningen der platte gronden, opstanden en 
doorsneden op de scbaal van " i streep per el, alsmede eene toe-
liclilende beschrijving. 

Voor het de bekrooning waardig, ol'best gekeurd ontwerp wordl 
nilgeloord een vereerend getuigschrirt, met eene som van twee 
honderd vijftig gulden. 

'fer mededinging wortlen uitgenoodigd alle bouwkundigen, geboren 
of woonachtig in het koningrijk der Nederlanden. 

Als Iweedc ouden,!erp, Eene durps-hcrherf) mei logement en 
s((üUn<i. — Hel gebouw en aanhoorigheden wordt verondersteld 
gelegen te zijn op een vrij terrein, aan eenen straatweg van de eerste 
klasse, in een aangenaam oord. 

Met moet gclegeidieid aanbieden lol dagehjksch verkeer, lol het 
bekwaam logeren van reizigers en tol hel stallen van paarden en 
rijtuigen. 

Haartoe moeten gevonden worden gelijkvloers: 
Kene veslibule rnct hoofdtrap naar de eersie verdieping. — Eene 

mime gelagkamer met bullet en aangrenzende kamer voor een biljart, 
welke Ie zamen een geheel moeten kunnen vonnen lol het houden 
van verkoopingen, of vergaderingen van een genootschap. Eene 
kamer voor de huishouiling en eene woning voor den herbergier 
met keuken, kelder, bergplaatsen voor provisiën en brandstollen, 
en slaapplaatsen voor dienstboden. 

I)|) de eersie verdieping eene ruime kamer lot bel honden van 
afzonderlijke bijeenkomsten of partijen , en minstens zes logeerkamers 
voor l en 2 personen, welke afzonderlijk of wel vereenigd kunnen 
in gebruik genomen worden. 

Alle lokalen van ile vereischie gemakken en stookjilaatsen voorzien, 
alsmede privés en waterplaatsen oj) beide verdiepingen. 

In verband met hel lioofdgebouw aan te brengen eene stalling 
voor eenige paarden en runderen, met pomp, liergplaatsen voor 
hooi, slroo en voeder, en gelegenheid tol afvoer van den mest. In 
verbinding daarmede een ruim koels- en wagenlinis, met luigenkast 
(Ml verdere gerielelijkheden, gemakkelijk toegankelijk van den open-
baren weg. 

Wijders al wal strekken kan tol veraangenaming van hel verblijf 
der bezoekers van het dorp en van de doortrekkende reizigers. 

Het uitwendige in gepaslen landelijken stijl. 
De teekeningen der platte gronden, opstanden en doorsneden op 

de schaal van 7.} sireep per el, alsmede eene toelichtende beschrijving. 
Voor hel de bekrooniiig waardig, of best gekenrtl ontwerp wordt 

uitgeloofd een vereerend getuigschrift, met eene som van honderd 
gulden. 

Ah derde onderwerp, Een heweefjlxuir tuinhek van hout. — 
Met hek moei dienen tol afsluiting van den toegang voor rijtuigen 
op een buitenverblijf gelegen aan den algeineenen weg, entevens 
ingerigt zijn voor hel dngelijksch verkeer van voelgangers. 

Ib'l gedeelle voorde rijtuigen zal eene breedte hebben van ininslens 
2''l..')(), bij eene hoogte van k'l.riO, en in ééns moeien opendraaijen. 

Ibïl moet zamengeslehl zijn van boni, (»ji zoodanige wijze ingerigt, 
dat liechlheid met sierlijke vormen gepaard zij. 

[1859-

llet hang- cn sluilsverk eenvoudig cn stevig in te rigleii. 
De leekening in plan, opstand en doorsnede op de schaal van 

") duim per cl, met détails tot verduidelijking vali de voornaamste 
verbindingen op de helll der ware grootte. 

\oor hel de bekrooning waardig, of best gekeurd ontwerp wordl 
uitgeloofd een vereerend geluigsclirift, met eene .som van vijf en 
twintig gulden. 

Ter mededinging naar de beide laatste onderwerpen worden alleen 
toegelaten de leden der maatschappij. 

Alfiemcene hepnUnfjen. — Artikel 1. Alle stukken, 1er beanlwoor-
ding dezer prijsvragen, moeten, vóór of op den eersten November 
1800, vrachtvrij worden ingezonden aan den secretaris der maat-
schappij, op de Leidschegracht bij de Keizersgracht, buurt 1111, 
n». 12. 

Artikel 2. De in te zenden stukken moeten zijn geteekend met 
eene spreuk of een merk, en voorzien van een verzegeld brielje, 
waaroj) van builen dezelfde spreuk of hel merk, benevens een 
kennelijk lecken 1er nadere terugvordering, en van binnen de naam, 
kwaliteit en woonplaats van den inzender vermeld zijn. 

Artikel 3. De toelichtende beschrijving cn het letterschrift op de 
leekeiiingen moeien door eene andere hand, dan die van den inzender, 
geschreven zijn; en zoo het blijken mögt dat hij in ileze anders 
gehandeld, of zich op de eene of andere wijze als vervaardiger der 
ingezonden stukken kenbaar gemaakt hail, zoo zal hij, al inoglen 
zijne stukken bekroond worden, van den prijs versloken blijven. 

De teekeningen zullen niet op houten ramen mogen gespannen zijn. 
Artikel 4. De bekroonde ontwerpen blijven de eigendom der 

maal-schappij ; de onbekroonde daarenlegen zullen, legen opgave van 
het in artikel 2 vermelde kennelijk lecken op het iiaambrielje, 
aan de belanghebbenden svorden teruggegeven. 

Artikel 5. De vervaardigers iler bekroonde stukken zijn iles ge-
vorderd verpligi, om hunne teekeningen, in den kortst iiiogelijken 
lijd, op zulk eene verkleinde schaal over le brengen, als doorliet 
bestuur voor de gravure zal verlangd worden. 

Van de UoUamhche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, 
— Om beantwoord te worden vimr 1 Januarij 1801: 
1. Welken invloed hebben de vorderingen der organische schei-

kunde gehad op de theorie der zanienstelling van de anorganische 
stollen'? Wat kan thans worden vastgesteld omtrent hel al of niel 
beslaan van zaniengestelde railikalen? 

2. De toepassing der photographie op de sterrekunde zoude voor 
die wetenschap van onberekenbare gevolgen kunnen zijn, indien 
hel gelukken inogl, in een klein deel eener lijdsseconde pliotogra-
phische beelden van hemellichten Ie verkrijgen, zooals die van 
aardsche voorwerpen inderdaad verkregen zijn. Men heefi, bieren 
daar, pogingen aangewend om iiholographische beidden van zon en 
maan Ie verkrijgen, maar de uilslag dier pogingen was niet be-
vredigend, hoofdzakelijk omdat de beelden voor hunne vestiging 
steeds te veel lijds behoefden. Niemand schijnt het nog gehikl tc 
zijn i»holograplnsche beelden van planeten of s\erregvovpon lol 

18G0.] 

stand tc brengen. Opdat de photographie meer aan de belangen 
der sterrekunde dienstbaar gemaakt worde, verlangt de maat-
schappij de uitvoerige en naauwkeurige beschrijving van eene handel-
wijze, door welke, in een klein gedeelle van eene lijdsseconde, 
pholographische beelden van hemellichten verkregen kumien wor-
den, met de proeven, welke de doehiialigheid dier handelwijze 
bevestigen. 

[]. Wat hebben de talrijke onldekkiiigcii van kleine planeten, 
die zich tusschen de loopbanen van Mars en Juiiiter om de Zon 
bewegen, tot heden, voor de sterrekunde opgeleverd? Welke be-
teekenis hebben zij thans voor die wetenschap, wat beloven zij 
voor de toekomst? 

4. Ofschoon de bekende rheoslalen belangrijke diensten aan de 
weienschap bewezen hebben, zoo is hel er echter verre van daan, 
dat zij, wat zekerheid en naauwkeurigheid betreft, met andere 
meer volmaakte physische inslrunienten op ééne lijn kunnen ge-
plaatst worden. De maatschapi)ij verlangt daarom de beschrijving 
te ontvangen van een rheostaat die aan de gebreken der be-
staande rheoslalen niel onderhevig is. Deze beschrijving moet ver-
gezeld zijn van de mededeeling eener reeks van proefnemingen, 
waaruil de superioriteit van het nieuwe werktuig ten duidelijkste 
blijkt. 

5. De maxima van spanning, beantwoordende aan verschillende 
temperaturen, zijn, voor eenige dampen, met eene hooge mate 
van naauwkeurigheid bepaald. De maalscliapiiij verlangt dat men 
de maxima van spanning voor andere dampen met dezellile zorg 
bepale. 

0. De wet van Hernoulli omtrent de uitstrooming van gassen 
is niet in overeenstemming mei de ervaring. De niaalschappij ver-
langt dat ileze zaak oji nieuw proefondervindelijk worde onder-
zocht. 

7. Voor de theoretische scheikunde is het van het hoogste be-
lang de verhouiling Ie kennen der krachten, waarmede 1, 2 of 
meerdere eijuivaleuteii eener stof aan l eipiivalent eener andere 
gebonden zijn. Aangenomen dal de warmteontwikkeling bij het 
ontslaan eener verbinding tot maatstaf dier krachten kunne dienen, 
verlangt men een proefondervindelijk onderzoek naar de hoeveel-
heden warinle, die bij de scheikundige verbinding van één eipii-
valent eener enkelvoudige slof met 1, 2 of meer ecpiivalenten 
eener andere ontstaan. 

8. De snelheid, waarmede de magiicetkracbt in eene massa ijzer 
wordl voorlgeplant, wanneer een deel daarvan op ile eene of 
andere wijze magnetisch gemaakt wordt, is tol nog toe niet be-
kend; de maatschappij wenscbt dat deze snelheid onderzocht, en 
met zekerheid bepaald worde. 

y. De niet overeenkomende getallenwaarden, door vcrscliilleude 
natuurkundigen verkregen bij de bepaling van den geleidings-
wederstand voor de eleclriciteit in hetzelfde metaal, maken eene 
nieuwe reeks van proefnemingen over dit onderwerp wenschelijk — 
de maatschappij verlangt daarom eene naauwkeurige bepaling van 
dien wederstand in de meest gebruikelijke metalen en metaal-
mengsels; de eerste scheikundig zuiver, de tweede in juist bekende 
verhoudingen. Zoo mogelijk wensclil zij uit deze bepalingen de 
wel te zien afgeleid, volgens welke dc wederstand in alliages af-
hangt van dien der componenten. 

10. De maatschappij vraagt eene beschrijving van de fossile 
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Fauna, die in de nederlandsche provinc iën Gelderland en Overijssel 
voorkomt, vergeleken met de Kanna van overeenkomstige terreinen 
in naburige gewesten; ook die verhanileliiigen, waarvan de schrij-
vers zich bepalen, hetzij bij de gewervelde dieren, hetzij bij de 
ongewervelde, zullen ter bekromiing in a a n m e r k i n g kunnen komen. 

11. Over geheel Europa vindt men hier en daar in de diluviale 
gronden de beenderen van zoogdieren begraven; de niaalschappij 
verlangt eene vergelijkende zanienstelling van het voorkomen dier 
beenderen op verschillende plaatsen, zoodat daaruit, zoo niet met 
zekerheid, ten minsten met h o o g e waarschijnlijkheid worde afgeleid, 
op welk eene wijze, en len gevolge van welke oorzaken zij in het 
diluvium bedolven werden. 

12. De meeste geologen zijn thans van gevoelen, dat een der 
laalsie geologische tijdperken gekenmerkt is geweest door over eene 
zeer groote oppervlakte van vele gewesten uilgebreidde, onder den 
naam van glaciers {ijletsclters) bekende ijsvelden; de maatschappij 
vraagt, welk eenen invloed deze groote ijsverspreiding, indien 
men ze als werkelijk aanneemt, op de fauna en de Hora van ver-
schillende gewesten, eu op de temperatuur van den ilampkring 
waarschijnlijk zal gehad hebben. 

13. liet is bekend, dal op Java zeer belangrijke Dolylhalamien 
voorkomen ; de maatschappij vraagt eene met albeeldingen voorziene 
beschrijving van eenige, tol nog loe onbekende, vormen nit deze 
afdeeliug van den Javaanscben bodem. 

l i . Er beslaat groote w a a r . s c h i j n l i j k l i e i d , dat dc bergketen, waar-
door nederlandscli Giuyana begrensd wordl, goudvoerende aders 
beval, en dat in het rots-detrilus, dal aan den voel dier kelen 
gevonden wordl, goud voorkomt; men verlangt, dat dit détritus in 
dit opzigl worde onderzocht, en dal de geologische geslehlheid van 
die bergketen worde beschreven. 

15. De koninklijke slerrekundige van Grool-lïritlannië, G. H. Airy, 
heeft [Monthhj Xolkea uf the lluyal Astronomical Socielij, vol. 
Xl.\ n". 5) eenige bedenkingen in hel midden gebragt legen dc 
handelwijzen, waarop men tot nu loe, uit dc schijnbare eigene 
bewegingen der vaste sterren, de beweging van dc zon met het zonne-
stelsel door de ruimte van de schepping heeft Iraclilen af te leiden. 
Airy heeft eene geheel nieuwe handelwijze, 1er bereiking van hetzelfde 
doel, voorgesteld, maar die op slechts weinige sterren toegepast. De 
maatschappij verlangt, naar aanleiding van dc opmerkingen van 
Airy een nieuw en grondig onderzoek omtrent de beweging van de 
zon mei hel zonnestelsel, gevestigd oj) zoovele vaste sterren, als 
waarvan de eigene beweging met eene daartoe voldoende juistheid 
is bepaald geworden. 

10. De elektrische vonk geeft het middel aan de hand, om snel 
bewogene ligchamen als geheel stilstaand waar te nemen. Men vraagt 
nieuwe onderzoekingen ilaardoor Ie werk geslehl. 

17. De nuialschappij verlangt een onderzoek door nieuwe proef-
nemingen naar de schikking, die ijzerdeeltjes aannemen, wanneer 
zij in of op de een of aiulere v loe i s to f drijveiul aan den invloed van 
een galvanischen stroom, die door een sj)iraaldraad geleid wordt, 
worden onderworpen en eene toepassing van het alilus waargenomene 
op hetgeen bij ijzeren slaven gedurenile het magnetisch worden 
gebeurt. 

18. .Men verlangt een naanwkeurig eigen onderzoek door proef-
nemingen, in hoeverre ile in de werken van Teylers tweede ge-
nootschap door van Marum beschreven cn afgebeelde verspreiding 
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lier dcelljos van niolaakiraden doorniiddci van cencslerkeolL'klrist'lic 
ontlading overeenkoincn mul, cn aan dczcH'dc oorzaak toe Ic sclirijvcn 
zijn, als dc slralilicalicn, die men in de Cieislerselic buizen waarneenil. 

10. ünilrenl den polarisatieloestand van bel dillnse licbl bestaal, 
ondanks de proeven van Arago, nog onzekerheid; de niaalsehappij 
vraagt daarom een nieuw en zoo volledig mogelijk proelbudervimlelijk 
onderzoek naar het wezen en den iiolarisatictoestand zoowel van 
het diÜusc licht, als van hel licht dat door gloeijende ligchamen 
wordt uitgestraald. 

üm beantwoord te worden vóór 1 Januarij 180*2. 
20. Terwijl hel bekend is, dat de scheikundige verwantschap der 

stollen tot elkander zeer gewijzigd wordt iloor verandering in de 
Icmpcraluur, cn men tegenwoordig op eene gemakkelijke wijze over 
zeer hooge temperaturen kan beschikken, vraagt de maatschappij 
eene reeks van onderzoekingen over de verwantschap der stoHen 
lot elkander op zeer hooge lemperaluren. 

21. Wanneer een metalen draad gedurende eenigen tijd aan dc 
werking van een galvanischen stroom onderworpen is geweest, dan 
liccri zijn geleidingsvermogen eene vermindering ondergaan, die 
blijvend is, ol' althans langzaam verdwijnt. De maatschappij verlangt 
een onderzoek van de wellen, waaraan dit verschijnsel gehoorzaamt. 

22. Men verlangt een nieuw (uulerzoek door prochiemingen van 
het verschijnsel, dat men den naam van lliiorescenlie beert gegeven, 
waarbij vooral ook bepaald worde, in hoeverre het overeenkomt met 
hetgeen men bij zeUstandigbedcn waarneemt, die ól'na verwarming 
óf na aan bel licht bloolgeslehl geweest te zijn, ól' we! van zeil', 
lichtende zijn. 

23. De actieve toestand van de zuurslol' {ozon) is reeds door 
verscheiden naluurkuniligen onderzochl. Hij sommige andere gas-
.soorlcn heefl men een dergelijken toestand nieenen te vinden, doch 
onze kennis hieromtrent is nog zeer onvolkomen. De maatschappij 
verlangt, dal door proernemingen meerder lichl over dit gewiglig 
punt worde verspreiil. 

24. In de stammen van vele boomgewassen is eene spiraalvormige 
buiging waar te nemen. Er wordl een physiologisch onderzoek ge-
vraagd naar de oorzaak van deze buiging. 

20. Men verlangt een naauwkeurig onderzoek, waaruit met 
zekerheid blijke, ol' de vulkaan van het eiland Amboina voor een 
groot deel door de ophelling der beddingen die den oorspronkelijken 
bodem vormen, daargesteld is, dan wel ol' hij geheel uit door eene 
opening opgeworpene stollen beslaat? 

20. De heer Person meent eene wel te hebben gevonden, waar-
door men in slaat wordl gesteld om, wanneer van eene zell-
.standighcid het smeltpunt benevens de soortelijke warmte bij den 
vasten en den vloeibaren toestand bekend zijn, de warmte te kunnen 
bepalen, die door deze zeirslandigheid bij den overgang van den 
vasten tol den vloeibaren toestand gebonden wordt. Daar de maat-
schappij van oordeel is, dal deze wet niet op een genoegzaam 
aantal van waargenomene reilen berust, zoo verlangt zij dat men 
de door den heer Person verkregene uitkomst nader aan de er-
varing loelse. 

27. Dc onderzoekingen van Dale cn Gladslonc (zie /'/<//. Timsnct. 
Vol. Pi8i hebben bijzonder dc aandacht der natuurkundigen gerigt 
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op de veranderingen der brekingscoënicienten van vloeislollen ten 
gevolge van tempcraluursvcrandering. Dc niaalsehappij stelt een 
hoog belang in dc nadere kennis van het verband lusschen de 
cocllicient van refractie en dc Icmperatuur, in de vcrwachling dat 
daardoor tot nog toe oidiekende wellen cn betrekkingen zullen aan 
hel licht komen. — Zij verlangt daarom eene reeks van hoogst 
naauwkeurige onderzoekingen omtrent dit punt, zoowel voor zui-
vere vloeistoiren als voor oplossingen van vaste sloflcn. 

28. Umtrent de oorzaak der beweging van den zoogenaamden 
bol van Gore bestaat er verschil van gevoelen lusschen dc natuur-
kundigen. Kr wordl verlangd, dat door naauwkeurige en nieuwe 
proel'nemingen deze oorzaak duidelijk worde aangetoond. 

20. De proeven vooral van den rranschen naluurkundige Dumoncel 
hebben doen zien, hoe hel elektrische licht door den toestel van 
Piulnnkorir ontwikkeld nil twee deelen bestaal, de eigenlijke vonk, 
en eenen lichtenden dampkring; men vraagt nieuwe onderzoekingen 
omtrent de omstandigheden, die het ontslaan dezer twee deden 
veroorzaken en vergezellen, cn omtrent de verschillende eigenschap-
pen van beide. 

30. De jiroeven van (juinckc hebben aangetoond, dat wanneer 
eene vloeistof door een porcusen wand geperst wordt, er ecu gal-
vanische stroom ontslaat; er wordt verlangd, dal men door nieuwe 
proeven dit belangrijk ver.schijnsel onderzoeke, zoo dat daardoor 
de oorzaak van hel ontstaan van den stroom worde aangewezen. 

31. De maatschap|)ij verlangt, dal men in verschillende zeeën 
door sondeerlocslellen stalen van den bodem opbrenge, cn dat men 
daaruit mei waarschijnlijkheid eenig besluit opmake omtrent den 
aard van dezen bodem. 

32. Men vraagt naauwkeurige waarnemingen omtrent de iloor-
schijnendbeid van den dampkring op hel eiland Java, vergeleken 
mei die in Nederland of in eenig ander gewest van Kiiropa. 

33. In het bergachtig landschap op den linker oever van den 
Pihijn gelegen, dal den naam van de Kyü'el draagt, worden vele 
bergkegels gevonden, die hun oorsprong aan volkanische werking 
ontleenen ; de maatschappij verlangt door een naauwkeurig plaatse-
lijk onderzoek bepaald Ie zien, of er in dit gebergte eenig spoor 
van ophdling (suulêvemenl) der oude beddingen te vinden is, dan 
wel of deze volkanische kcgds alleen bestaan uit uitgeworpenc stoffen. 

De antwoorden moeien duidelijk geschreven, met een verzegeld 
billet, des schrijvers naam bevallende, in bet nederduitsch, fransch, 
latijn, engelsdi, italiaansch of hoogduitsch (doch met gcene hoog-
duilsche letter,) franco gezonden worden aan den sccrclaris der 
maatschappij, den hoogleeraar J. G. S. van Hreda, te Haarlem. 

Dc eereprijs der maatschappij voor hel voldoende antwoord op 
elk van hare vragen is eene gouden medaille, op den gewonen 
stempel der maatschappij geslagen, met den naam van den schrijver 
en bel jaartal op den rand, of honderd vijHig gulden, 1er keuze 
van den schrijver, en nog daarenboven indien hel antwoord zulks 
waardig geoordeeld wordt, eene premie van honderd vijftig gulden. 
Hel zal dengenen, die den prijs behalen zal, niet vrijstaan, z'ijne 
verbandeling, welke bekroond is, heizij afzonderlijk of bij eenig 
werk Ie doen drukken, zonder de uildrukkdijkc toeslemming van 
dc maalschapjiij te hebben bekomen. 
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Wdligl zullen dc volgende aanteckeningen, die gedurende eene 
wetenschappelijke reis door Kiigdand, Frankrijk cn Helgië in den 
zomer van I85G verzameld zijn, voor de lezers van dit tijdschrift 
daarom van eenig belang zijn, wijl zij in hnnne betrekking ge-
woonlijk met liaiulwerkslieden en arbdders van allerlei aard in 
aanraking komen; voor hen kan het dus wdligl nuttig zijn, eenigcr-
mate bekend te worden met het leven der arbdders, niel alleen 
in hun eigen vaJerland, maar ook in den vreemde. 

Tevens mceii ik te mogen onderstellen, dat die mannen van 
hel vak, welke oen groot aantal arbeiders onder zich hdiben, 
groot belang in ile welvaart van deze stellen en door eene meer 
naauwkeurige kennis van hunne maatschappelijke verhouding te 
eerder in slaat zullen zijn hun wdzijn inderdaad te bevorderen. 
Met het oog opliet doel van dit tijdschrift, wordt in hetgeen hier 
volgt bij voorkeur over den stand der bouw-handwcrkslicden en 
der werktuig-arlieiders gdiandeld. 

Hel is noodijj', wanneer men over dc arbddcrs-vercenii^ingcn in 
Kngdand een oonled wil vdlen, zich vooraf te herimieren, dat in 
dil land, gdijk iii rrankrijk en Hdgië, volkomen vrijhdil van be-
roepsuitoefenini,'hostaal ; ieder heefl hel regt, eenig handwerk, wal 
ook, als arbeider of als meester uit Ie oefenen. Ten gevolge hier-
van worden eenige lakken van nijverhdd op groote schaal door 
kapitalisten of maatschappijen gedreven, welke op deze wijze 
vruchten van hnnne kiipilalcn trachten te trekken. Buitendien 
bestaal er nog eene menigte bazen, die hun handwerk in de prak-
tijk gdcord lieliHen en inet eenige weinige gezdlen vaak voor 

rekening van |,'enoemde kapitalisten werkzaam zijn. Wanneer deze 
bazen, die in bet klein beginnen, geluk en geschiktheid hebben, 
geraken zij dikwijls tot welvaart en rijkdom. Door de oiihelcni-
nierde mededinging wordl de uitvinding- en ondernemiiigsgeesl aan-
gespoord ; ieder meester of werkvcrschalfer is gedwongen, om zooveel 
mogelijk van de nieuwere uitvindingen belrelfende zijn vak partij 
te trekken, ten einde verbeteringen in Ie voeren en met zijne 
mededingers gelijken tred te houden. 

liij de bonw-bandwerkslieden is het onderscheid tussclien kleine 
en groote werkverschall'ers zeer in het oog vallend. Terwijhie bazen 
zieh gewoonlijk slechts met herslellingswerk ophouden en weinig 
boven de gewone arbeiders slaan, worden groote bouwwerken steeds 
door bouwondernemers {Ihiildcru of (mlvactors) nilgevocril ; in den 
regd zijn deze wclenscha|ipdijk gevormde ingenieurs of ardiilekten, 
over een aanzienlijk kapitaal en eene menigte handwerkslieden van 
de verschillende vakken, die bij hel bouwen in aanmerking komen, 
kuimende besdiikkcn, van welke zij zich of onmiddeHijk of door 
tusschenkomsl van bazen bij hunne werken bedienen. Ten einde 
zich een ilerikbeeld te vormen, hoe eene dergelijke zaak zich kan 
uitbreiden, moet men bijvoorbedd de werkplaatsen van den heer 
Cuhill te Londen bezoeken, die, met de Inilp van den rijken markies 
van Westminster, geheele wijken in hel wesleinde van Londen nil 
speculatie heefl gebouwd. In deze werkplaalsen worden alle voor-
wcrjien, die bij den huisbouw noodig zijn, als: schrijnwerk, 
slolenmakerswerk, schoorslcenen, gips- en sleenornainenlcn enz. 
in het groot en zoo mogelijk door werktuigen vervaardigd; ook 
zijn zagerijen voor hout en steen, eene gieterij en eene werkplaats 
tot vervaardiging van werktuigen daarmede verbonden. De verhou-
ding lusschen een groot bouwondernemer en de bij hem dienende 
handwerkslieden is nagenoeg dezelfde als welke lusschen den he-
ziller eener fabriek en zijne arbdders beslaat. 

In Frankrijk cn Helgië schijnen in het geheel gcene overblijf-
1 



selen ilcr oude gilden meer Ic beslann, in Engeland nog slechts 
weinige, welke van lieverlede verdwijnen. In de Cily van Londen 
bestaan nog ongeveer tlO vereenigingen van verschillende handwerks-
en kooplieden, die binnen den kring der City uitsluitend hel 
regt van hunne beroepsuitoefening hebben. Deze ligchamen {City 
(hmpnmes) zijn meestal in het bezit van een aanzienlijk vermogen, 
waarvan de renten deels voor groote feestelijkheden, deels lot onder-
sleuin'ng van verarnnle medeleden der vereenigingen worden aan-
gewend. Dergelijke vereenigingen bestaan ook nog in andere sleden 
van Ciroot-Ilrittaimie, bijvoorbeeld in Glasgow. Men stoort zich 
evenwel nog slechts zelden aan deze gikle-voorregten, ook daar, 
waar zij nog in naam beslaan. 

De tegenwoordige arbeiders-vereenigingen in Frankrijk, Delgië en 
Engeland dagteekenen alle van nieuweren lijd, de meeste van de 
laatste tientallen jaren, en hebben slechts zeer weinig overeenkomst 
met de oude gilden. IJijna iiitslnilend bestaan zij onder arbeiders; 
ile werkverschallers nemen er zeKlen deel aan. Menigvuldig en in 
groote uitbreiding vindt men deze vereenigingen in Engeland, 
waar men ze nagenoeg in vier verschillende klassen verdeelen 
kan, als: 

t. Ihndwerlis-vereeniyinyen (Trades-socicties) welke eene \er-
broedering onder de handwerkslieden van hetzelfde vak moeten te 
weeg brengen en eene regeling (eigenlijk verhooging) van de 
arbeidsloonen len doel hebben. 

2. /(imeiuL'firhende yezelschappen {Cooperntive societics), waar 
verscheiden arbeiders van een zelfde beroep zich vereenigen, om 
zonder tus.scheidiomst van een meester lol gezamenlijk voordeel 
hun beroep nit te oefenen, of om levensmiddelen, kleederen enz. 
in hel groot aan te koopen en dan te verdeelen, terwijl alle klein-
handel vermeden wordt. 

I). Onderstcuninys- en liekntnis-vereeniyingcn [Friendly societies), 
die bij ziekten eene zekere dagelijksche ondersteuning en bij sterf-
geval eene zekere som uitbetalen, minstens toereikende ter be-
strijding van de begrafeniskosten. 

A. Mmlaohnppelijkc en ocfcninrjs-vereemijinrjcn {Meclianirs-insti-
tiilion'i), die lol verdere geestontwikkeling en tot gezellig verkeer 
der arbeiders, alsook der bazen en kleine ondernemers moeien 
dienen en zich voornanudijk uit verstandelijk ontwikkelde hand-
werkslieden vormen, die naar verbetering streven. 

liet behoeft wel naauwelijks vermelding, dat er hier en daarin 
Engelaml arbeiders-vereenigingen zijn, voor welke geen van de op-
gegeven namen passen zoude; deze zijn echter oji zich zelf slaande 
verschijnselen en kuimen voorloopig slechts als proehiemingen aan-
gemerkt worden. 

Een nader onderzoek betrekkelijk den toestand en de inrigling 
van enkele vereenigingen zal in hetgeen hier volgt de beleekenis 
en het doel der bovengenoemde vier verschillende soorten van asso-
('ialiën duidelijker maken. 

1. Uandwerks'Vereeniginijcn. — Deze vereenigingen, gewoonlijk 
Tnideft-mieties genaamd, zijn door geheel Engeland verspreid en 
van groote beleekenis; in cenig opzigl hebben zij iels van de oude 
gdden, zij onderscheiden er zich echter van in dit voorname 
punt, dat zij slechts door eigenlijke arbeiders {workiny men) ge-
vormd worden en meestal vijaiulelijk tegenover de nnieslers of 
arbeidverschalfers {eniployen) staan. Hun hoofddoel is namelijk, 
om steeds eene verlioogin-' van diiiiloon tc wee<J! Ie bren'«en 
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slechts in den uitersten nood zich eene verlaging Ie laten welge-
vallen. Zij zoeken hun doel te bereiken door onderhandelingen eii 
mimielijke schikking met de werkverschallers, en wanneer hun dit 
niet gelukt, nemen zij dikwijls tot de staking van den arbeid in 
het groot {stri/ics) huime toevlugt. 

De inrigtiiig dezer baudwerksvereenigingen is tamelijk cenvoiidiy 
cn bijna overal dezelfde. In iedere kleine stad, of in iedere wijk van 
eene groolu, sluiten zich de arbeiders van een bepaald beroep aan 
en vormen zulk een gezelschap, om humie belangen tegenover do 
werkverschallers Ie behartigen. Ijehalve eene zekere entree betalen 
de leden eene jaarlijksche bijdrage van ongeveer 12 shillings (/"".SO) 
in de vereciiigingskas. Somtijds worden ook buitengewone bijdratien 
ingezameld , wanneer ergens onder de arbeiders, die tot de verceniginy 
zelve of tol andere daarmede in verband staande bebooren, eene groote 
staking van den arbeid heeft plaats gehad, waarbij bijzondere gel-
delijke ondursteuningen gevorderd worden. De zaken der vereeni-
gingen worden dooreen comité, uit leden bestaande, bestuurd,in 
verband mei oenen secretaris, die in den regel een van de verstandî 'ste 
leden der vereeniging is, de geheele briefwisseling en rekeiiin!^ 
behandelt en alle drie maanden daarvan verantwoording doet. Al 
deze leden van het bestuur iler vereeniging genieten voor hunne 
zorgen eene geldelijke tegemoetkoming. 

Iedere maand wordl des avonds eene algemccnc vergadering ge-
houden, waarhij ilan de belangen der vereeniging besproken worden. 
l)ez(5 vergaderingen moeien tegelijk dienen tot eene gezellige bijeen-
komst der arbeiders en ontaarden niel zelden in ware drinkiiela''en. 

C/ 0 

De vergadering heeft namelijk veelal in eene herberg plaats, rmls 
kenbaar aan haar uithangbord (zoo als bij de dnilscbe liamKvcrks-
herbergen); h. v. hel o|)schrifl llricliUuien Arma beteekent verga-
deringplaals voor metselaars, Carpenlers Arms voor rnnmerliedcn: 
enz. De tnclil in de vereenigingen is vrij streng. Die de algenieene 
vergaderingen verzuimt of eenigzins tegen de instellingen der ver-
eeniging handelt, wordt met eene geldboete gestraft of naar onislan-
digheden uil de vereeniging gezet; hetzelfde geldt voor ieder lid 
van het be.'̂ luur, dat zijn ))ligt niet vervuil. De persoonlijke vrijlieiii 
der arbeiders wordt tegelijk zeer beperkt, want een ieder is verpligi 
voor geen lager loon te werken, dan door de vereeniging is voor-
geschreven. 

De besteen vlijtigste arbeiilers bebooren veelal niel tol de liaiul-
werksvereeiiigiIlgen, daar zij liglelijk voor zich een hoog loon kun-
nen erlangen en in de door de vereenigingen gemaakle s/rihes 
gewoonlijk geen genoegen nemen. De middehnalige en slechte 
arbeiders verdringen er integendeel elkander, daar zij alleen hierdnnr 
meenen hoojjer loon Ie kunnen bekomen. 

De arbeidverschalfers stellen zich namelijk meestal len doel, 
hooger of lager loon te besleden naar gelang van dc dengdelijklieid 
der arbeiders en zoo mogelijk volgens akkoord Ie laleii werken, 
terwijl de vereenigingen steeds eene zoo groot mogelijke gelijk-
matigheid iii de arbeidsloonen trachten te bewerken. Die arbeiders, 
welke lol geenc vereeniging bebooren en echler sleeds door ile 
werkverschallers worden begunstigd, staan natuurlijk vijandig tĉ L'cn-
over de vereenigingen; het is den leden dan ook soms verboden 
niet hen te arbeiden. 

Naast lid hoofddoel der handwerks-vercenigingen, dat uit het 
voorafgaande blijkt, zijn er andere van minder belang, te weten, 
(lat vle vereniging aan hare leden hel verlies vergoedt van luinth' 
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werktuigen, zoo die door brand mogten vernield worden, dal bij 
sterfgeval van een lid of van zijne echtgenoote, eene zekere som, 
ongeveer 8 tot 10 pond {f 00 lot f 120), wordl uitgekeerd, ter be-
strijding van de begrafeniskosten, dat veelal ook die leden ondersteund 
worden, die door ongeval of ziekte verhinderd worden te arbeiilen. 
De vereenigingen behouden hoofdzakelijk deze inrigtiiigen, mn door 
zulke klaarblijkelijke voordeden meer leden te lokken en zich met 
schijnbaar regl den schoonklinkenden naam van Friendly societies 
te kunnen aanmatigen, hoewel deze haar vol.strekt niel toekomt. 
Door de engelsche regering worden zij, ja g e d u l d , echler ongaarne 
gezien; doorgaans worden zij niet door de wet beschermd, terwijl 
de eigenlijke Friendly cn Cuöperative societies als reglmatige 
ligchamen door de wel worden erkend en beschermd. 

De handwerks-vercenigingen in Engeland hebben voornamelijk 
daardoor een bijzonder gewigl verkregen, ilat zeer vaak eene menigte 
vereenigingen, tot hetzelfde berwp in verschillende plaafsen behoo-
rende, te zamen een verbond vormen [Trades-Vniun), aan het 
hoofd waarvan dan een {Covernment Secretary) 
en een verbonds-comité staat, die soms eene groote magl uitoefenen 
en over een aanzienlijk vermogen te beschikken hebben. Het is 
slechts op deze wijze mogelijk geweest, om de groote slakingen 
van arbeid, die in den jongsten lijd zoo veelvuldig in Engeland zijn 
vooruekomen, te doen ontslaan, en de daarbij betrokken arbeiders ö ' 
voor langen lijd met hel noodigc geld te ondersteunen. In den 
regel bekomen de arbeiders, die in zoodanige staking belrokken 
zijn, gedurende al den lijd, dal deze duurt, de hell! van hun 
vroeger arbeidsloon ter ondersleuning, om te kunnen leven. In ieder 
verbond bestaal namelijk eene algenieene of verbondskas, waartoe 
de afzonderlijke vereeiiigingen uit hare kassen bijdragen in even-
redigheid van het aantal harer leden en die voornamelijk dient, 
om in geval van staking van arbeid de noodige geldelijke middelen 
te leveren. — Tevens dient zij ook nog om die leden van het verbond, 
welke ledig loopen en werk zoeken, eenigeii onderstand te verschallen. 
De secretarissen van de afzonderlijke vereenigingen zijn daarenboven 
vcrpligt, zulke verbondsleden, die zich bij hen aanmelden, zoo 
sjioedig mogelijk werk tc verschallen, tegen een behoorlijk loon. 

Wanneer de leden eener afzonderlijke vereeniging wegens gering 
loon of wegens eenige andere oorzaak ontevreden zijn over hunne 
werkverschallers en eene slaking van werk willen doen ontslaan, 
dan moet de secretaris der vereeniging daarover het eerst den 
secretaris van het verbond schrijven en vervolgens de beslissing 
van het verbonds-comité afwachlen. In geval dit laatste de vergunning 
geeft lot het plan en daarbij de noodige ondersteuning in geld 
voegt, dan wordt er eene deputatie uit de arbeiders naar de be-
trokken werkverschallers gezonden, om zoo mogelijk door minnelijke 
schikking de begeerde loonsverhooging of andere vergunningen te 
erlangen; in geval van weigering verlaten al de leden der vereeniging 
het werk. Ten einde h e t doel zekerder te bereiken, heeft het verbond 
dan dikwiils afzonderlijke agenten, die deels door overreding, deels 
door bedreigingen cn geldaaubiedingen, vreemde arbeiders trachten 
te verhinderen, om bij zulke in den ban gedane werkverschallers 
te dienen. Wanneer de bij eene strike belrokken arbeiders van 
eene afzonderlijke vereeniging zich w e d e r m e t hunne vorige arbeids-
verschall'ers wenschen te verzoenen cn het werk op nieuw willen 
hervatten, moet daartoe e v e n e e n s vooraf het verlof van het verbonds-
comité verkre'jcn worden. 

De handwerksvcrecnigingen en verbonden zijn naluurlijk het 
talrijkst in zulke vakken, waarbij een groot aantal arbeiders gevorderd 
wordl, cn welke voornamelijk in het groot, dat is fabriekmatig 
worden gedreven. In dit opzigl bebooren vooreerst genoeiiul tc 
worden dc inachine-arbeiders [MecMnics cn Fngineers), die door 
hunne meerdere ontwikkeling eene soort van aristokralie onder d(; 
engelsche arbeiders uitmaken en h u n n e vereenigingen op de ruimste 
en volkoinenstc schaal hebben georganiseerd. Daarna komen hel 
eersl dc ketehnakers en de scheepstimmerlieden. Voorts zijn ih; 
vereenigingen belangrijk onder de b o u w - h a n d w c r k s l i e d e n , namelijk 
de metselaars, de stukadoors, dc steenhonwers, de timmerlieden 
en de schrijnwerkers. 

Van minder belang zijn over het algemeen de vereenigingen 
onder de overige handwerkslieden. Onder dc eigenlijke fabriek-
arbeiders vindt men ook talrijke vereenigingen, vooreerst in de 
si)inuerijen en weverijen, verder onder de mijnwerkers en dc potle-
bakkers; deze vereenigingen zijn in den re^el echter uit zeer on-
wetende leden zaniengesteld, en slechts in zoo ver van belang, 
dat zij het ligst lol ongeregeldheden overslaah, cn in vroeger lij<l 
zich hel meest geneigd hebben getoond om de bemoeijingen der 
Churtisten te ondersteunen. 

De werkverschallers of meesiers, die tol een bepaald vak be-
booren, slaan in hel algemeen niet met elkander in betrekking; 
slechts dan, wanneer bij een hunner eene s/r/Ac voorkomt, voegen 
zij zich wel voor eenigen tijd bij elkander, en verbinden zich onder-
liiig, geen hooger loon te betalen, dan dat zij algesproken en 
bepaald hebben, en om ook geene arbeiders in dienst Ie behoudeji, 
die lot die vereeniging of dat verbond behooren, waarbij de s/rïAe 
is voorgekomen, of hen in eenige wijze tc ondersteunen. Dergelijk 

I geval kwam bij voorbeeld in 1851 bij dc groole strike van ile 
: machine-werklieden te Manchester voor, alwaar de niachine-fabriekcn 
; gelijktijdig door de eigenaars gesloten werden, len einde dc ver-

bonden inachiiie-werklieden alzoo geen geld voor dc volvoering der 
strike tc doen toekomen. 

' Over hel algemeen genomen strekken de liandwerks-vcreenigingen 
; en verbonden niet tot welzijn der engelsche arbeiders, en hel is 
' van groole beleekenis, dal juist de beste arbeiders zich builen 
I dergelijke vereenigingen trachten te houden. De strikes zijn slechts 
i in zeer enkele gevallen te regtvaardigen, en leiden onder alleom-
i standigheden tot groote g e l d e l i j k e verliezen cn tot hevige verbittering 
I van beide zijden. Tc betreuren is het ook, dat de leden de verga-
' deringen der vereeniging als eene gelegenheid waarnemen om 
i sterken drank te drinken, iels waartoe de engelsche arbeiders maar 
I al te zeer geneigd zijn. 

Dergelijke handwerk.svereenigingen bestaan in Frankrijk niet, zij 
zouden door de regering aldaar ook niet geduld worden. Het schijnt 
dat tol in de laatste jaren nog eenige soorlgclijke verbonden in 
hel geheim beslaan hebben, doch thans geheel en al zijn opge-
ruimd. In Frankrijk beslaat daarenlegen, gelijk in lïelgie, de inrigling 
van bijzondere scheidsgerigleu {(Junseils de Pnid'hommes), die alle 
bezwaren der arbeiders tegen h u n n e weikversehalfers aanhooren, 
de toedragt der zaak onderzoeken en door een onpartijdig oordeel 
alle twistoorzaken tusschen hen alsook tusschen de arbeiders 
onderling trachten weg te ruimen. 

2. Zamenwerkende geielschnppen. — Deze gezelschappen beoogen 
pene gomecnschappelijkheid in de voortbrenging cn gedeeltelijk ook in 



Iicl vcrliniik, ton einilc bij koop en verkoop allen kostbaren tusscbeu-
liaiulel te vermijden. In den grond der zaak zijn zij eigenlijk niets 
anders dan eene praktische toepassing van de denkbeelden der 
Iranscbe socialisten; de eerste aanleiding tot Innmevestigingscbijnt 
dan ook van Frankrijk te zijn uitgegaan. 

In Kngelaml worden zulke vereenigingen door eenige pbilantbro-
|)iscbe docb niet zeer praktische mannen uit den beschaaldeu stand 
gevormd, in de meening, dat zij daardoor het welzijn der arbeidende 
klasse bevorderen. Daartoe bohooreu Lord (uulerich, professor 
Maurice bij het Oueen's College te Londen, de jiredikant Kingsley, 
schrijver van eenige socialistische romans, de advokaten Vansittarl-
Neale en Ludlow, ile fransche socialist .hdes Lechevalier, en meer 
anderen. Ter meerdere verbreiding van hunne denkbeelden stichtten 
deze maimen, wijl de engelsehe jters zich in hel algemeen ongunstig 
voor hun streven toonde, een bijzonder en met veel geest gesleld 
blad, eerst The Chnsiian Sucklist The Joumtl of Amciiilluu 
genaamd, dat echter naauwelijks twee jaren lang bestond en we-
gens gebrek aan ondersteuning in hel jaar IS.Vi ojjliield. 

Deze associatiën vormden zich voornamelijk uil zulke arbeiders, 
die len gevolge van eene nlrike zonder werk waren en gemeene 
zaak trachtten te maken, om in hun levensonderhoud te voorzien. 
In 1852 had deze beweging zidk een omvang verkregen, dal het 
aantal zamenwerkende gezelschappen geklommen was tol 250 met 
150 000 leden. Van al ileze vereenigingen beslaan er echler tegen-
woordig slechts weinig meer; ile meeste werden na korten lijil 
weder ontbonden, deels uil gebrek aan geld, deels ook daarom, 
wijl zij uil Ie vreemdsoortige bestanddeelen zamengesleld waren, 
welke slechts met de grootste moeite konden in orde gehouden 
worden, daar zij zich alle even veel regt toekenden en zich niet 
aan de leiding van een enkelen wilden onderwerpen. Die enkele 
vereenigingen, welke sints dien tijd nog voorlbestaa»! en in zekere 
mate haren proeftijil hebben düorge>taan, beviiulen zich meest in 
eiMi geregelden en bloeijenden toesUuid. 

Door de onvermoeide pogingen van lord lîoderich en de audere 
bovengenoemde mannen weril in 1852 te weeg gebragl, dat de 
engulsche regering, met toestemming van het parlement, eene bij-
zondere wel, Ihe Iiuluslml nml PnwhleiU Suciclies Hill, uitvaar-
digde, waarbij de zamenwerkende gezelschapjien ouder de bescher-
imng der wel werden gesteld, terwijl hun de regtspersooidijkheid 
werd verleend. Deze wel bepaalt, dat de arbeiilers, welke tot eene 
associatie behooren, vooreerst slechts een gewoon dagloon zullen 
verkrijgen, en dal van de zuivere winst, uil de zaak voorlvloeijende, 
hoogstens één derde onder de gezelschajisleden mag verdeeld wor-
den; het overige moet echter gedeeltelijk dienen ter uitbreiding 
der zaak, deels als reservefonds voor een weldadigheidsdoel, voor-
namelijk ter ondersteuning van zieke of oude en gebrekkige leden, 
leiler lid is met zijn gaiische vermogen veraiitwoordelijk voor de 
door hel gezelschap wettig aangegane verpligtiiigen, ook nog ge-
durende een tijdvak van twee jaren, uadal hij het gezelschap heeft 
verlaten. 

Uiider de weinige nog in Kngeland bestaande zamenwerkende 
gezel:>chappen, waarvan hel doel geiiieenschap|)elijke voortbrenging 
is, mag als bijzou(l«.'r model genoemd worden de inrigling der 
kli.'edt'rmakers-associatie te L o n d e n [ihc Wurhiiuj Tailors Imluslnal 
SocieU/). Dit gezeUchap is in 185 i nieuw genrgaiiiseerd, nadat het 
reeds iii 1852 be>l.iaii bail, maar zich mo'-Nt o n l b i i i d e i i , wijl loen-

maals ouder hel grool aantal leden geen orde Ie houden was. Thans 
beslaat hel geheele gezelschap voorloopig slechts uit I I werklieden, 
die zeer voorziglig zijn in bel opnemen van nieuwe leden, waardoor 
de vereeniging niet weder gevaar loopen kan, om, gelijk vroeger, 
door luiheid en wanorde van enkele leden, bankroet te geraken. 
Hel gezelschap bezit een zeer nelten winkel in Castlestreel bij t).\-
forilslreet, en heeft een bestuurder {Munuger), die geheel en aide 
plaats van meester vervangt, voor den koop en verkoop zorgt, den 
leden hun werk ver.H-bart, en daarenboven de goede orde hand-
haaft. Hij is verantwoording schuldig aan een raad van bestuur 
{Council), uit .'} tot G leden bestaande, en uit l] vertrouwde man-
nen {Truslcen, dat zijn geachte en beschaafde maimeii, die niet 
tot het gezelschap behooren, doch daarin ijverig belang stellen) en 
moei voor buitengewone gevallen, bij voorbeeld voor hel sluiten 

I van een coiitracl boven de 100 pond sterling {f I200), eerst de 
I loesteiiimiiig van den raad van bestuur hebben. Wanneer vele be-

stellingen Ie gelijker tijd plaats vinden, is het gezelscluiji soms 
gewoon enkele andere werklieden, die geen leden zijn, in dienst 
te nemen; deze worden dan eveiizoo betaald aU de werkelijke leden , 
dat is, zij bekomen vooreerst hun vast naar hel stuk berekend loon 

' en buvendien een evenredig aandeel in het Ier verdeeling aange-
wezene derde gedeelte van de zuivere winst, welke in dien tus-

I scheiilijd gemaakt is. Op deze wijze niuel ieder werkman, die een 
werkelijk lid der vereeniging wenschl te worden, te voren minuien.»» 
een halfjaar lang bij hel gezelschap werken, en dus een werkelijken 
proeftijd doorslaan. 

Ken dergelijk lot als van deze kleeilermakers-associalie iii den 
eersten tijd van haar bestaan, trof een gezeUchap van ongeveer 50 ma-
chinewerklieden, die in 1851 eene kleine machinefabriek in Cumber-
landslreet bij Mile-Kud, te Londen, stichtlen, The cast London Iron 
Works genaamd. Daar zich namelijk een aantal liiije en onorde-
lijke werklieden ouder hen bevond, en niemand liet noodige gezag 
bezat, om hen aan den arbeid en in orde te liomlen, geraakte de 
onderneming spoedig bankroet. De fondsen kwamen toen in het bezit 
van vier bijzonder ijverige en geschikte werklieden, ledeu van het 
ontbonden gezelscha|), die echler de vorming van een nieuw zameu-
werkend gezelschap vol^trekl niet beoogden, maar andere werk-
lieden in dienst namen en betaalden, gelijk de gewone werkver-
schallers, maar de winst voor zich zelf behielden. Ken van de 
tegenwoordige bezitters liet zich tegen mij op eene bijzonder be-
slissende wijze legen de vorming van zamenwerkende gezelschapjien 
uit. Hij meende, dal Maurice Kingsley en al de andere mannen, 
tlie aan hel hoofd stonden der beweging voor zamenwerking in 
Kugeland, ongetwijfeld iloor dc beste en meest menschlievendeoog-
merken in bunnc handelingen wenleii geleid, maar den aard der 
gewone werklleileii, wier welzijn zij juist weiiM hten te bevorderen, 
te weinig keuden, en dal dan ook de inrigliugen dor door iien 
gestichte associaliën bijna overal zeer onpraktisch waren bevonden. 

In de engelsche fabriekdistriclen, bijvoorbeeld in Leeds, beslaan 
nog eenige kleine machinale spinnerijen en weverijen, die door 
zamenwerkende gezelscha|ipen gedreven worden. Van de vele samen-
werkende werkplaatsen {(kooperative shops), die door de machine-
werklieden te Manchester geslicht werden, na de groote î laking 
van arbeid in 1851, hcbtaal tegenwoordig nog slechts ééiie. 

Associaliën van bouwlieden schijnen haast niet meer in Kngeland 
Ie beslaan; vroeger waren er vier, als: een klein gezelsrba() van 
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metselaars te Smiderland en drie gezelschappen uil metselaars en , 
timmerlieden bcslaamie in Londen, de IHniHco liuilders, de Xorth \ 
London Uuilders en de Metropolitan liuilders. Deze gezelschaitpeii , 
losten zich evenwel spoeilig wéér op, gedeeltelijk wegens oneenig-
heid cn kleine twisten onder de ledeu, deels daar zij over het ge-
heel geen werk genoeg bekwamen en ook geen genoegzaam kapitaal 
en krediet bezaten, om op eigen hand een terrein aan Ie koopen 
en huizen uit speknlalie Ie kunnen bouwen, gelijk doorgaans bij 
de bouwondernemers in Kngelaiul jdeegl te geschieden. Voorts deed 
zich bij de metselaars en timmerlieden een groot bezwaar op, dat 
namelijk hun werk zich niet bij het stnk maar slechts bij dag-
looiien laat berekenen, dat derhalve een arbeider oj) zich zelf er 
geen Injzonder belang bij heeft, vlijtig te zijn, terwijl bij de meeste 
andere ambachlen het werk al ligt bij het stuk, in evenredigheid 
dus van teders vlijt, kan berekend worden, üver hel algemeen zijn 
de engelsche nielselaars en timmerlieden zeer weinig geschikt voor 
de zameustelling van associaliën, daar zij doorgaans te ruw en 
onbeschaafd zijn. 

De doeleinden der zamenwerkende gezelschappen kunnen op eene 
meer eenvoudige eu natuurlijke wijze daardoor bereikt W(U'den, dal 
de werkverscliallers hunne arbeiilers eeniu,ermate laleu deel hebben 
in de zaak, dat wil zeggen, dat zij hun, behalve hel gewone 
arbeidsloon, nog zekere percenten van de zuivere winst uitbetalen. 
Dit is bijvoorbeeld het geval in de kolossale kaarsenfabriek (/'r/fc's 
l'aient Candie Factorij) te lielmonl bij Vauxhall, te Londen, welke 
aan een gezelschap van kai)ilalisten toebehoort. Dit gezelschap be-
taalt zijne arbeiders naar hel getal vervaardigde kaarsen, en waar-
borgt hun buitendien nog jaarlijks een gedeelte der zuivere winst 
^ongeveer 5 percent) zonder daartoe eenigzins verpligt Ie zijn; 
aanziiMilijke sommen worden aangewend voor onderwijs eler kinderen, 
iii dienst bij de fabriek, cn ook des avonds voor volwassenen; hel 
gezelschap verschaft des zomers eenige pleiziertogten aan de arbeiders, 
ondersteunt de zieken en is er steeds op bedacht, voor het welzijn 
der arbeiders in ieder ojizigl zorg te dragen. Dergelijke weldadige 
inrigrnigen beslaan nog in veb; andere engelsche fabrieken, bijvoor-
beeld in de groote vlasspinnerijen van .Marshall en Comp, te Leeds, 
en van Daxler en Comp, te Dundec. 

Veel nmnigvuldiger dan de zamenwerkende gezelschappen, die 
voortbrenging ten doel hebben, vindt men tegenwoordig iii Kugeland 
zulke, die een gcmeen.schappelijk verbruik beoogeii, dal is, hel 
aanschalfeu van levensmiddelen cn kleederen in het groot, om die 
later te verdeelen. Hoewel van deze gezelschaitpen ook later vele 
te gronde zijn gegaan, len gevolge van limine slechtij inrigling en 
beheer, beslaan er echler nog eene meiiigle, waarvan de onder-
nemingen meestal goed z'ijn geslaagd en vooruitgegaan. Voornamelijk 
zoeken deze gczelschap])cn zich goed brood tegen een billijken prijs 
te verschallen. Te dien einde zijn op soiinuige plaatsen, bij voor-
beeld Ie Leeds en Uochdale, groote korenmolens (/'7üJ/r »///As) door 
de associaliën gesticht; verder ecu groot aantal bakkerijen, krui-
dejiierswinkels en magazijnen van verschillende levensmiddelen, 
kiceding, brandstollen, enz. opgerigt, welke gewoonlyk aan de 
verwacblingcn volkomen beantwoorden, cn hel gezelschap dikwijls 
eejie niet onbeduidendü winst aanbraglen. Zulk een gezelschap, 
Jlelmimt Ainicahla initi/ genaamd, beslaat bij voorbeeld onder de 
werklieden di.T bovengenoemde kaarsenfabriek te Hehnont ; hel bezit 
ce/ie zeer goed i/igerigle bakkerij en bezoldigt Ie dien einde een 

bijzonderen bakker met zijne handlangers. Hel ver-.aardigde brood 
wordt legen den gebruikclijken prijs aan de ledeu geleverd, en ook 
dikwijls openbaar verkocht. De zaak wordt door een comité van 
bestuur icommittee of menaijemenl), uil twaalf leden van de vei -
eeniging bestaande, en door drie vertrouwde ni.innen {Trustfcs] 
nagegaan en geleid. Hel aanlegkapilaal is door iN; leden vati hel 
gezelschap bijeeiigebragt; twee derden van de zuivere winsl worden 
jaarlijks als dividend naar gelang van de iiileggeldeii v(;riieel(l; hel 
overig derde strekt lot uitbreiding der zaak en lol verschillende 
weldadige oogmerken. 

Kort na de Kebruarij-omwenteliiig in 1818 vormden zich m 
Frankrijk verscheidene zamenwerkende gezelscliaiipen; vele andere 
ontstonden later na de ophelling der nationale werkplaalseii, terwijl 
zij het voor de iurigtiiig der zaak benoodigde aanlegkapilaal van 
den slaat bekwamen. De meeste van deze gezelschappen {Associa-
tions ouvrières) beslonden eenige jaren lang, en losten zich ver-
volgens meeslal vrijwillig op; verscheidene werden ook door de 
polilie belemmerd. In 1851 beslonden er Ie Darijs nog over de 200 
associaliën, thans zijn daarvan nog 20 ongeveer over, welke alle 
cene gemeenschappelijke voorlbreuging len doel hebben. Zij slaan 
onder de bescherming der wet en zijn geheel oji deii voet van de 
nog in Engeland beslaande gezelschajipen ingerigt. 

Als bijzonder doelmatig ingerigt mag de associatie van vorm-
niakers (l-'ormiers) te Darijs vernield worden, waarbij een bezoldigd 
beambte {(jêrant) den koop en den verkoop bcslmirl en met de 
correspoiuleutie, hel boekhoiulen eii de verdeeling van het werk 
belasi is. Hij staat onder hel loezigt van een raad, welke uit vijf 
ledeu der vereeniging beslaat. Minstens tweemaal 'sjaars is er eene 
algcineene vergadering der leden; zij onderzoekt de rekening en 
verantwoonling, beslist over hel aannemen van iiieuwe leden en 
anilere belangrijke aangelegenheden, en benoemt nieuwe raads-
leden. Kr behooren ook vrouwen lol het gezelschap als arbeid-
sters; zij hebben echler geen slenircgt. Hel werk wordt volgens 
een vasten laks bij het stuk betaald; om hel half jaar wordt 
de zuivere winst, die het gezelschap gemaakt heefi, berekend, 
waarvan dan GO len honderd worden verdeeld. Hef overige komt 
in het reservefonds of wordt aangewend Ier uitbreiding van de 
zaak, tot vorming van eene ondersteuningskas, voor de verzor-
ging van oude ledeu, voor ziekten en sterfgevallen. Wanneer hel 
gezelschap lijdelijk met werk inogl overladen zijn, kan liet andere 
werklieden aannemen, die dan op dezelfde wijze als de leden wor-
den betaald; mögt echler die arbeidsvermeerdering cene voort-
ilureiide zijn, dan moet zich het gezelschap door opneming van 
nieuwe leden, naar behoel'le, vergrooten. De nieuw aan Ie nemen 
leden moeten eerst gedurende een lijd van minstens driemaanden 
voor het gezelschap hebben gewerkt. Hel inlegkapilaal bestaat uil 
bijdragen van 500 franken, welke ieder lid bij zijne aanneming moei 
betalen, of welke achlereeiivolgens van zijne aaiideelen in de winst 
{beneßces) worden ingehouden. Hel gezelschap bezit een winkelen 
twee bijzondere werkpinalsen, ieder van een klein magazijn voor-
zien, Ie Darijs en Ie lielleville, waar de arbeid door een opzigler 
{chef d'atelier) wordt bestuurd, door wieii levens streng orde wordt 
gehouden. De verkoopiiig heelt steeds tegen contante betaling plaats. 
Ten einde den prijs van cenig vervaardigd voorwerp Ie bepalen, 
wordt de waarde der verbruikte grondstollén, hel uitbetaald arbeids-
loon en de daarop !e maken uiiist bij elkander gcïvoe^d. 



lic a>sorialir'ii van IjoiiwIiL'den lieijheii iii Frankrijk even weinig 
goede nilkonislcn opgeleverd, als in Kngeland, daar zij in heide 
landen nu-t dezcllilo bezwaren hadden Ie kampen. 

Nadat in IS.')!.» zich te Parijs een gezelschap van limmerlieden 
van zeil' onlhondeii had, en een tweede door de politie is onder-
drukt geworden, is er tegenwoordig nog slechts eene enkele 
associatie van metselaars te Parijs, welke sints langen tijd goede 
zaken heelt gemaakt en reeds sedert 181 (S hestaat. Zij hevat ongeveer 
80 leden, waarvan ieder zich met eene bijdrage van 2000 Irnnken 
heeft ingekoclil, zoodal het inlegkapitaal omstreeks 100000 franken 
bedraagt. In IcSöC» moest hel gezelschap groote werken uitvoeren voor 
•len minister Fould , den bankier Louis Fonld en het (Irédit Mobilier, 
i'-n bedrage van millioen franken, lot welk eind zij ongeveer 
500 helpers noodig had. Iedere maand heell er eene algemeene 
vergadering der verceniging plaals, waarin verslag over den loop 
der zaak uitgchragl, een besluit daarover genomen en len slotte 
een vriendscha|ipelijk maal gehouden wordl, bij welke gelegenheid 
dan Ie gelijk dc geschillen, die moglen bestaan, beslecht worden. 

In Frankrijken Ilelgie beslaan nog associatiën van werklieden, 
waarvan het doel eene genieenschappelijke aanschairmg van levens-
middeh.'u is; zij zijn gedeeltelijk uil werklieden, als werkelijke 
leden, en gedeeltelijk uit lieden uit den hoogeren stand, als eereleden, 
zamengestcld; deze laatsten slaan aan bet hoofd der vereeninin'j:, ö O ' 

leiden de zaken en dragen tol de kosten bij, zonder voor zich zelf 
daaruit eenig voordeel Ie trekken. I\Iet het beschikbare geld wordl 
wintervoorraail, als aardappelen en steenkolen, ingekocht, welke 
gedurende de wintermaanden onder de werkeliike leden naar "elancr 
van de inlcggclden worden verdeeld. Deze gezelschappen , welke zich 
noemen Socicles d'cjmi'gnei} pour rachat de provisions dliive.r, 
hebben gelijk men weet in den laatsten lijd in Dnilschland vele 
navolgingen ^^evonden, die goed zijn geslaagd. 

Ik wil hier nog eenige zamenwerkende associatiën vermelden, 
welke nog Imilcn Fugeland en Frankrijk worden gevonden en 
waarop ik opmerkzaam gemaakt ben geworden bij gelegenheid van 
mijn onderzoek in die landen. Sints eenige jaren beslaan in ver-
st heidene .sleden van de pruissische provincie Saksen onder de 
schoenmakers eenige dergelijke kleine gezelschappen, die eene ge-
meenschappidijke voortbrenging len doel hebben. In IJelgie, met 
name in Brussel, bestaan reeds sints lang eenige associatiën in 
verschillende anibachten, van soortgelijke inrigling als de fransche. 

In Turijn vindt men verscheidene niet onbelangrijke zamenwerkende 
vereenigingen, die, onder anderen, ook zorg dragen voorliet 
.schoolonderwijs van dc kinderen der leden. Associatiën op groote 
schaal komen voor in den slaat Massachusetts in Noord-Amerika, 
h. V. in de stad ^Vorcestcr, waar eenige duizenden schoenmakers 
hun handwerk fabriekmatig uitoefenen, door machines hel leer 
snijden en du vervaainligde schoenen en laarzen in het groot naar 
het zuiden zenden om verkocht te worden. In de boomwolsiiinnerijen 
en weverijen der stad Lowell, waarin bij de 20 000 menschen 
bezig zijn, zijn de arbeiders (zoowel mannen als vrouwen) gewoon, 
hunne spaarpenningen in aklien van deze fabriekonderncming tc 
beleggen, zoodal zij in geringe male mede-eigenaar zijn van de 
fabriek, waarin zij werken, en dus tc meer belang in hun werk 
stellen. 

Onder de vcrschilIcndc geschriften over zamenwerkende associatiën 
(welke ecliter over liot aigemccn inel veel anders zijn dan woov-
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denrijke ontwikkelingen van .sociale ihcorien en omtrent de feilen 
mededeelingen inhouden, die weinig vertrouwen verdienen), zijn 
welligl de drie volgende de meest opmerkelijke: 

i'ebcr die hoopcraliven Arbeiler-AsHociazionen in Eng/and, door 
II. A. Iliiber, Herlijn, 1852. 

Labour and Capital, door F. Vansittart-Nealc, Londen, 1852. 
L'associalion oiivricre indmtviclïe et a(jricole,do(n'l\. Feugueray, 

Parijs, 1851. 
Ondersteuningn- cn zielicnhus-vereeniyingen. — In vroegercn tijd 

bezat ieder afzonderlijk gild in Fngeland, Frankrijk en Helgie in 
den regel zijne bijzondere ondersleunings- en ziekenbus; sedert de 
invoering van de vrijheid der ambachlen hebben zich spoedig van 
lijd lot lijd meer ondersleuniiigs-vereenigiiigen gevormd, uit arbei-
ders van verscheidene bedrijven en uil den geriiigeren burgerstand 
beslaande. Daarnevens bestaan nog dergelijke vereenigingen, die 
zich tot een zelfde bedrijf bepalen, voornamelijk onder die werk-
lieden, die bij bet berg- en mijnwezen of bij groote fabrieken, bij 
het aanleggen van spoorwegen of andere aanzienlijke bouwwerken 
geplaalsl zijn. Iets dergelijks is in Duitschland gelijk men weel ook 
meestal het neval. Zulke ondersteunin''s-vereeniuin"en staan in den C ö C C 
regel onder het toezigt van de fabrikanten of bouwondernemers, 
die veelal dan ook aanzienlijke bijdragen aan de algemeene kas 
geven. Als bijzonder omvattend en doelmatig kunnen hier die inrig-
lingen genoeiml worden, welke hel gezelschap Vielle Muntagne 
in Helgie in hel belang zijner arbeiders gevormd heell Tc dien einde 
zijn niet alleen ondersteuningsbussen, verzekeringen en spaarkassen 
geslicht, maar er wordt ook voor het bouwen van arbeiderswoningen 
gezorgil, voor den aankoop van levensmiddelen in hel groot, voor 

! het aanleggen van slagterijen en bakkerijen, voor godsdienst cn 
onderwijs, voor de vorming van nmzikale en andere gezellige vereeni-
gingen onder de arbeiders, enz. Fenige mededeelingen daaromtrent 
kan men vinden in deel XIV der Annales des travaux publics de 
l>elgi(pie, 1855—1850. Dergelijke inrigtingen, hoewel over hel 
geheel niet zoo volledig, komen zeer veel bij de engelsche fabrieken 
voor. 

In Fngeland vindt men een zeer groot aantal ondersteuiiings-
vercenigingen door het geheele land versi)reid, onder de namen van 
Fricndly Socicties, Uenelit Societics of 67c/» in enkele graaf-
schapj)en, als in Lancai>hire en Yorkshire, bestaan vele duizenden 
van zulke gczelscbajipen, en het zou bezwaarlijk zijn een goed 
werkman te vinden, die niet tol de eene of andere verceniging 
behoorde. Dc inrigling dezer onderscheidene gezelschappen, welke 
meest klein zijn en geiniildeld ongeveer 150 leden tellen, is natuurlijk 
zeer verschillend; het doel evenwel is steeds hetzelfde, om namelijk 
den leden in geval vaii ziekte eene ondersleuning te verschalTcn 
van O tol 12 shillings (/' 3.00 tol f 7.20) 's weeks, en bij sterfgeval 
van een lid of zijne echtgenoot daarenboven eene som uit te keeren 
van 5 tol 50 pond sterling l/'00 lot/'000), dienende ter bestrijding 
van de begrafeniskosten en ter ondersteuning der nagelaten betrek-
kingen. Soms verstrekken deze vereenigingen ook pensioenen aan 
oude gebrekkige leden of aan weduwen cn weezen, bekostigen 
bij ziekte den geneesheer en den apotheker, of oiidcrsleuncn die 
leden, welke geldgebrek moglen hebben, door lecning. 

Dikwijls is de inrigting der vereenigingen zeer gebrekkig cn zijn 
dc bijilragen der leden niet toereikend om op den duur de aangegane 
verpliglingen te vervullen. Daar zulke vereenigingen in den regel 
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slechts door eenvoudige werklieden worden gesticht, die bij dc 
bepaling der tc betalen bijdragen cn dc zieken- en slcrfgelden ge-
woonlijk geen zaakkundige raadpleegden, is hel meermalen gebeurd, 
dal deze vereenigingen in hel begin genoeg geld in kas hadden, 
toen de meeste leden nog jong waren cn weinig ondersleuning 
behoefden, maar later bankroet geraakten, wanneer de leden ouder 
werden en de gelden der verceniging steeds krachtiger werden 
aangesproken. Zoolang dc Friendlji Socieües nog onder de bescher-
ming eener bijzondere wel waren, kwamen ook veelal bedriegerijen 
voor van den kanl der secretarissen of penningmeesters, die de 
gelden der verceniging onder zich hadden. Daaruit laat het zich 
verklaren, waarom de engelsche Friendh/ Socielies in het buitenland 
eenigermate in wantrouwen zijn g e r a a k t , hoewel over bel algemeen 
len onregle. In Fngeland bestaan versdieideiie groote over het 
gansche land verspreide vereenigingen, zoo als de Üdd-Fellows, \ 
Forestcrs, Dniids, Shephcrds en anderen, die uil eene menigte 
kleine ziekenbus-vcrecnigingen beslaan, die elkander des noodig 
onderling ondersteunen, die zeer goed ingerigt zijn en (de daarbij 
gebruikelijke kinderachtige plegligheden daargelaten) toch in vele | 
opzigteii navolging verdienen. Tegelijkertijd oefenen zij een zeer | 
weldadigcn invloed op de m i n d e r e volksklasse uit, daar al de daartoe | 
behoorende werklieden en kleine arbeiilers zich zeker kunnen ge- , 
voelen, dat zij in ziekte of andere ramp steeds bij de verceniging j 
ondersleuning kunnen vindenen nimmer genoodzaakt zullen worden, j 
van aalmoezen van anderen te moeten leven of hunne toevlugl bij ' 
armen'j;eslichlen te moeten zoeken. 

lie Fviendhj Sociclies slaan thans onder de he.̂ cberming eener 
wel (dalo 2;} Julij 1855, u". 18 en 10 Viel. kap. Olj), welke haar 
de volleilige regleu van zedelijke ligchamen verleent, zoodra de 
inrigting van het gezelschap van wege de regering is onderzocht 
en overeenkomstig de voorschriften is Ijevonden. Daartoe beslaat bij 
de regering een registralenr, llegistrar of Friendbj Societics ge-
naamd, aan wieii de slatuten van alle soortgelijke vereenigingen 
m Fngeland en Wales lol onderzoek en herigt moeien toegezonden 
worden. Tegenwoordig wordt deze betrekking vervuld door den heer 
John Tidd Hratt, n®. 10, Üld Jewrystreet, in de binnenslail {city) 
van Londen. Voor Schotland en Ierland beslaan afzonderlijke re-
gistraloren. 

De boven aangehaalde wel bepaalt niets omlrenl de grootte der 
Ie belalen bijdragen en den aard van de te verleenen ondersteu-
ningen; zij strekt voornamelijk daartoe, om aan de slechte cn be-
driegelijke wijze van besluur, waardoor zoo FriendIg Sociclies 
te gronde zijn gegaan, een eind te maken. De wet geeft daarom 
de noodige voorschriften omtrent de inrigling van het hestnur van 
zulke gezelschappen, waaronder bijzonder valt o|) Ie merken, dal 
hel geld der vereenigingen n ie l in gewaagde speciilaliën mag worden 
gestoken, maar in leeiiingen op zeki.Tehypotheken, in rentegevende 
engelsche staatspapieren, in spaarbanken of in de engelsche bank 
moet worden belegd. Het bestuur over de zaken der verceniging 
moet in handen zijn van drie verlronwtle mnnnen, een comité van 
bestuur, uil leden der vereenigiiig beslaande, een secretaris en een 
penningmecsler; deze laatste is persoonlijk voor de kas verant-
woordelijk cn moei borg slellen. 

Onder al de ondcrsteunings-vcrcenigingcn in Fngeland is bet 
groote veibond ikr (Jdd-Fellows, dat tegenwoordig ongeveer 200000 
leden lelt, hel belangrijkste en doehnaligste, cn ook op dc meest 

volkomcne wijze ingerigt. liet maakt eene soort van vrijinclselaara-
ordc onder dc lagere volksklassen uil, m e t d e r g e l y k e i)legtigbcden, 
teckenen, wachtwoorden, titels en zoogenaamde geheimen als bij 
dc vrijmetselaars, maar met veel praktischer doeleinden dan die, 
welke door de werkelijke vrijmetselaars onder de hoogere standen 
in Engeland worden beoogd. De orde {ilie Independent Order of 
Odd-Fellows) is in verscheidene districten verdeeld {District bran-
ches), waarvan ieder wederom uit eene menigte kleine vereenigingen 
{Lodges) beslaat. De ziekengelden worden uil de kassen der ver-
eenigingen betaald, de gelden voor sterfgeval en ter andere onder-
steuning uit dc dii^lrictskassen, gevormd door bijdragen uit de 
eerstgenoemde kassen. Mogl eene dislriclskas niet in staat zijn aan 
hare vcrpliglingcn tc voldoen, dan komt de algemeene kas van de 
geheele orde Ie hulp, en op deze wijze wordt ieder gedeelte door 
de geheele orde gewaarborî d. Hehalve een b e d r a g van 5 lot O pence 
(25 tol IJO cents) 'sweeks, hebben de leden, wanneer zij er op 
den leeftijd van 18 tot 22 jaren inkomen, verder niels te belalen 
wanneer zij op den leeftijd lusschen 22 en .']0 jaren inkomen, 
moeten zij nog eene buitengewone jaarlijksche bijdrage leve-
ren, die, naar gelang van den ouderdom van den nieuweling, 
lusschen O pence cn 7 shillings O pence (;]0 cents en / 4.50) 
verschilt. Leden ouder dan 30 jaar worden slechts bij uilzon-
dering in dc verceniging opgenomen. Personen uit den hoogeren 
stand worden soms als eereleden aangenomen; zij betalen eene 
jaarlijksche bijdrage, zonder eenige aanspraak op de kas der ver-
ceniging te maken; aan het b e s t u u r v a n de orde of hare onderdeelen 
mogen zij echter geen deel nemen. De werkelijke leden bekomen 
van hunne verceniging, in geval van ziekte, eene wekelijka-be 
ondersteuning van 12 shillings (f 7.20), en bij sterfgeval van een 
lid wordt een sterfgeld van 12 pond sterling {f M i ) , bij den dood 
van de vrouw van een lid O pond sterling (/•72) uit de districtskas 
uitbetaald. Voor behocllige leden of v o o r h u n n e weduwen en weezen 
kunnen nog bijzondere geldelijke onderslcuningen bekomen wonlen 
mei toeslemming van hel belndiken dislriclsbestuur. Die leden ver-
der, welke buiten werk en oji reis zijn, ten einde arbeid te zoeken , 
verkrijgen van hun dislricl een reispas (card), op vertoon van 
welken zij in andere districten reisgeld en goetlen raad bekomen. 
Zulk een reispas wordl evenwel niel altijd verstrekt, en iii het 
bijzonder niet aan die leden, die dtior eene strike buiten werk 
geraakt zijn. Dc orde der Odd-Fellows wacht zich dus wel, om 
dc pogingen der Trades-l'nions op eenigerlei wijze te ondersleii-
nen. De vergaderingen der Odd-Fellows onderscheiden zich ook, 
door de bedaarde en ordelijke houding der leden, o|) eene voor-
dcelige wijze van die der Tradrs-Sucieties, en in dil ojizigl schijnen 
wel de vrijmetselaarachlige |)legligbeden en de geheimzinnige sluijer, 
waarmede zich de orde omgeell, van wezenlijk nul te zijn, daar 
zij den mccslal onbeschaafden leden eene soort van heiligen eerbied 
voor de waarde en de magt hunner orde inboezemen. Wanneer 
overigens eenig lid de orde verstoort, of tegen de wetten der ver-
ceniging handell, wordl hij tol geldhoele veroordeeld of zoo noodig 
vcrsloolcn. Ambtenaren bij de verceniging, die hun jdigt verzuimen, 
worden cvenzoo gestraft. Alle geschillen lusschen leden der orde 
worden scheidsrcgterlijk beslecht. 

Naast dc Odd-Fellows is het meest belangrijk de orde der Fo-
resters, mei meer dan 100000 leden cn met geheel gelijksoortige 
inrigtingen. In Fngeland bestaan bovendien nog meer andere der-



gelijke veibomieii, maai' van minder heleckenis. Ücl groote voordeel 
van deze groole orden, in legenslelling van de enkele rricndbj 
Socictics van een geringer aantal leden, en de liooldzakelijke reden, 
waarom de eersie langzameiiiand zulke groote uitbreiding bebben 
verkregen, bestaat daarin, dat een groot verbond aan de al/.ouderlijkc 
leden over bet algemeen meer zekerheid waarborgt, dan een klein 
gezelsehap, daar hel laatste meer alliankelijk is van loevallige 
omstandigheden, en in ongelukkige jaren ligter bankroet geraken 
kan. Iletzeirde is ook blijkbaar hel geval met alle verzekeriiigs-
maatschujipijeii, van welken aard ook. 

Eene van de voornaamste redenen, waarom vele der l'riendhj 
Sociclies le gnnide zijn gegaan, kan daarin gezocht worden, dat 
de bejaarde leden van die gezelschapjien in ilen regel vrij aan-
zienlijke ziekengelden vereischen, daar ouderdom naauwelijks van 
ziekte le onderscheiden is. Volyens het voorschrill van den eii"cl-e ö 
sclien regislrateur Tidd Pralt mogen de vereenigingen slechts tot 
zekeren ouderdom, van 00 lot 05 jaar, ziekengelden aan deleden 
iiilkeeren, en moeten zij het aan deze overlaten, om bij hoogere 
jaren zich renten {(lovornment AniuiUies) le koopen, bij de door 
de engelsche regering ingerigte rentekas, die onder het toezigt van 
de Xalionnl Hebt Ojjicc staal. 

In Frankrijk slaat dc regering in veel nadere betrekking tot de 
onderslemiings-vereenigingen voor de arbeidende klassen, dan in 
Engeland. De inrigling dier gezelschappen is in het algemeen voor-
ge.<clireven bij de wel op de Sociètés de secours mutuel (van 20 
Maart 1X.')2, n". oül.'l). Eene bijzondere rijkscommissie {(lomvih-
sion d'ewmragenieiit et de surveilldiice des sociéiês de secours 
mutuel) onderzoekt de statuien der alzonderlijke gczelscJiappen, 
alsook dl' jaarlijksche verslagen en rekeningen, leder gezelschap 
be l̂aat uil niel meer dan 51)0 werkelijke leden (Associés jmrUci-
jiants) en uil eereleden, dii; tol den beschaarden stand bebooren 
en de kas der vereeniging geschenken geven, zonderzell'oponder-
steuningen aansjiraak le niakc.'n. 

liet comité van besluiir {llureau d'udministratiou) wordt in den 
regel slechts nil deze laalslen gevormd. l»e voorzitter van ieder 
gezelschap wordt door de regering beiioeind; door deze is dan ook 
een afzonderlijk fonds geslicht, om die gezelschappen, welke door 
ongelukkige jaren in geldelijken nood mogten geraakt zijn, le hulp 
le komen. L)e regering ver.strekt dus eenigermate tol borg voor 
iedere vereeniging. De aan le nemen werkelijke leden mogen slcchls 
bij uilzondering jonger dan Hi en ouder dan 50 jaar zijn; zij be-
talen in den regel slechts 1 tol 11- frank maandelijks als bijdrage 
en bekomen in geval van ziekte daarvoor bovendien geneesknndige 
hulp en geneesmidilelen. Hij den dood van een lid worden do be-
grafeniskosten benevens eene kleine ondersleuning aan de nagelalen 
belrekkiiü'eii uilbelaald door de vereeniuinu, waarloe ieder lid in tj C. C' ' 

den regel | frank heefI bij le dragen. Naar omstandigheden kunnen 
er somlijds nog andere builengewone bijdragen van de leden ge-
vordenl worden. Somlijds worden ook de vrouwen der leden in de 
vereeniging opgenomen tegen betaling van eene mindere bijdrage, 
en bekomen dan in ziekte (als ook in de kraamt geneeskundige 
hulp en bijna de helft van hel ziekengeld der mannen. Densioenen 
voor ouderdom worden slechts zelden door hel gezelschap verstrekt; 
hiertoe heelt de frans(die regering eene bijzonilere rentekas voor 
arbeiders geslicht {Cnissc de retraite jmr la vieillesse). 

De in Frankrijk be.slaande Sociélcs de secours mutuel/Ajn \n zoo 
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ver verschillend ingerigt, als zij bestemd zijn tot opneming van 
Christenen van alle ĵ ecten. Joden en andere geloofsgenoolen, of 
eene meer bepaald katholieke kleur bezitten. Met het oog op de 
voordeden, welke deze gezelschap|)en aanbieden, en de daarvan door 
de regering gewaarborgde zekeiheid, is het opmerkelijk, dat de 
fransche werklieden, die over hel algemeen zeer weinig over de 
toekomst schijnen te denken, er geen algemeen gebruik van maken, 
terwijl de engdsche arbdders, met weinig uilzonderingen, tot de eene 
of andere VriendUj Societu behooren, die nooit zulke groote voor-
deden en, naar het schijnt, nooit zulke zekerheid kan waarborgen 
als de fransche gezelschappen. Misschien kan de reden wel daarin 
gezocht worden, dat de engelsche arbeiders zelf deel aan hel be-
stuur van hunne ondersleuning.s-vereenigingen nemen, en er dus 
le levendiger belang in stdlen, terwijl hel bestuur der fransche 
gezelschappen bijna uilsluitend in handen van hooggeplaatste per-
sonen berust. 

In de jaarlijksche inedededingen van de centraalvereeniging in 
I'ruissen voor hel welzijn der arbeidende klassen, vindt men zeer 
volledige en deugdelijke berigteii onilrent de ondersleuningsgezd-
scbappen in Engeland, Frankrijk, Ildgië en iJuilschland, alsmede 
in de bdangrijke verhaudeling van 1'rof lliillle, welke in het 
Vrojjramma van de polytechnische sdiool te Dresden in 1850 voor-
komt, en waarin bepaalddijk de statistieke verhoudingen van de 
ondersteunings-vereenigingen in de verschillende landen uit een 
wcleuschappelijk oogpunt worden beschouwd. 

4. Maatschajipelijke vereenifjinfjen. — Onder de weldadigste en 
nuttigsle inriglingen in Engelanil behooren die gezelschappen, welke 
voornamelijk uit leden der arbeidende klasse, voor een deel echter 
ook uit meer beschaafden bestaan en daarbij bet doel hebben, om de 
arbdders in de gelegenheid te stellen tol verdere vonning van den 
geest als ook tot onschuldige en goedkoope uilspanningen. Deze 
gezelschappen, gewoonlijk Meclianics lustitutiuns •^cuaimul, bestaan 
in den regel uil meer of min beschaafde werklieden, voornamelijk 

i uil macliinearbeiders {Meclmics}, vanwaar dan ook de naam komt, 
I en uit handwerkslieileii, die op zidi zdf slaan (meesters) in de meest 
I verschillende vakken. Grootdijks is het aan deze gezdschappen toe 
! te .schrijven, dat de onvruchlbare denkbeelden der Iranscbe socia-

listen weinig ingang bij de engelsche arbeiders hebben gevonden 
en dat deze arbdders nog niel meer aan den drank verslaafd raken, 
ofschoon ( nereenkomstig den wensch der hoog ernstige engdsche 
geestdijkhdd) de kroegen de eenige plaatsen zijn, waar de mindere 
volksklasse des zondags eenige uitspanning vinden kan. 

De inrigling der genoemde gezcLsdiappcn, welke zich bijna in 
iedere stad bevinden, is even als bij de noord-duilsche vereeni-
gingen voor arbeiders of ter beschaving van handwerkslieden, 

I van dien aard, dat eene groole leeskamer benevens eene kleine 
' bibliotheek steeds open slaau voor de leden als ook voor andere 
I personen, mits deze een kldn cntrée-gdd betalen; daarenboven 

bezit ieder gezelschaji gewoonlijk nog eene groole zaal, welke ge-
bruikt wordt voor feeslelijkheden (concerten, bals en tooneelvoor-
stdlingen), alsook lot hel houden van vergaderingen der vereeni-
ging of lot openbare voorlezingen. Ook wordl in deze zaal en in 

' de aangrenzende kamers een regelmatig onderwijs gegeven in 
vreemde lalen, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, handlee-

• kenen, muzijk, dansen enz., waarvoor de leden, die daaraan wen-
schen ded te nemen, slechts weinig behoeven le betalen. 
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De openbare populaire voorlezingen worden meestal door mannen, 
welke in de vereeniging belang sidlen, kostdoos gehouden, lle-
schouwl men dc gcschikle houding van de arbeiilers en hunne 
huisgezinnen in zulke lokalen, dan komt men ligt lot dc erkenning, 
dal deze gezelschappen veel toebrengen tot de veredeling van ilen 
werkenden stand, te meer, wanneer hooger gejdaatsle geachte 
personen zich het gezelschap krachtdadig aantrekken. 

Tot beter overzigt der inrigling van deze niaalschappdijke ver-
eenigingen, kan hel doelmatig zijn hier eenige bepaalde opgaven 
mede te deden, bclrelfende een gezelschap van machine-werldiedcn 
le Swindon, hetwelk, hoewel niet van groole nilgebreidheid zijnde, 
loch in zijne soort voorbeeldig is ingerigt, en daardoor bijzonder 
geschikt schijnt, om er den aard van dergelijke gezelschappen van 
werklieden in Engeland over het algemeen nader uil te leeren 
kennen. 

Te Swindon, eene kleine plaats aan den Grcat-Western-s|)oorweg 
gelegen, ongeveer in het midden lusschen Londen en Drislol, al-
waar de zijlak naar Gloucesler zich aan de hoofdlijn sluit, liggen 
in de nabijheid van hel slalion de hoofdwerkplaatsen van den Great-
Western-spoorweg, waarin, naar de behoeften, lusschen de 2000 
cn 4000 werklieden geplaatst zijn (machine-arbeiders, smeden, 
schrijnwerkers, enz.). Onder deze werklieden heeft zich eene ven-
nootschap gevormd [Swindou-Improi'ement-(Joinpany); aan hel hoofd 
staal de ingenieur-werktuigkundige, die het toezigt over de werk-
plaatsen heeft als voorzitter, en bovendien nemen verscheidene 
andere ingenieurs van denzelfden spoorweg (o(di Drunel) er aan 
deel. Door dit gezelschap is in hel plaalsje Swindon, dat echter 
over het geheel slechts uit kleine door de .«:poorweg-maalschappij 
gebouwde arbeiders-woningen bestaat, eene bevallige kleine markt-
zaal gesticht, waarvan de platte grond de gedaante heelt van een 
regelinatigcn achthoek; ook een gebouw voor eene vereeniging van 
machine-arbeiders {Mechanics-lnstitution), die zich insgelijks onder 
d(! arbeiders der genoemde werkplaatsen gevormd heeft. Hel laalsie 
gebouw, dal hieronder is besdireven, is volgens een goed jilan 
uebouwd en zeer doelmatig ingerigt; onderstaande liguur vertoont 
den plallen grond der twee verdiepingen. 

In den platten grond der eerste verdieping is a dc groote lees-
kamer, / de bibliotheek, h vertrekken voor den secretaris van het 
gezelschap en den bnIVethouder, b ruimte vonr een ketel (voor heel 
wateri, henevens een kleine koelbak voor koud water daarboven. 

waarmede verscheidene baden bij c voorzien worden. De ligging 
dezer baden, welke eenvoudig doch zeer zindelijk ingerigt en met 
bouten wanden omringd zijn, was hier daarom noodzakelijk, wijl 
het plaatsje Swindon geen openbaar badhuis bezit, en buitendien 

heell zich deze verbinding van de baden met hel gezelschapslokaal 
als zeer doelmatig doen kennen, wijl er door de arbeiders veel 
gebruik van de baden wordt gemaakt, lleneden aan den trap bevindt 
zidi in de eersie verdieping nog een vertrekje, dienende voor hel 
algeven van kaarljes, op concert- of tooned-avonden. 

Dc leeskamer is met tafds en lessenaars bezet, voorzien van 
staalkundige, letlerkundige cn welenscha|)pclijketijdschriften; langs 
den muur hangen groote afbeeldingen van machines, cn zijn mo-
dellen van werktuigen, als ook een kleine verzameling van gesteenten 
geplaatst. In de bibliotheek zijn alle boeken genommerd; dezenom-
mers zijn naar volgorde op de hieronder staande wijze op eene, 
groole houlen tafel door haakjes aangegeven. 
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Zoodra een boek in handen is, wordt een koper ringetje aan 
het daartoe behoorend haakje gehangen, zoodal men, zonder verder 
te zoeken, zien kan, welke boeken nog te krijgen zijn. 

De tweede verdieping van het gebouw wordl bijna gebed iloor 
eene groote zaal ingenomen, dienende voor leestelijkheden, looiieel-
voorstellingen, vfdksvoorlezingen enz.; aan hel vooreind bevindt zich 
eene gaanderij op honten kolommen, en aan de achterzijde een 
looneel d met het ordicst Dc inrigling van hel tooned is natuurlijk 
zoo eenvoudig mogelijk; het gordijn van groen doek wordt met 
koorden opgehaald, de schermen worden OJI rollen loopende ter 
zijde geschoven, waarbij op den vloer gespijkerde houten regds tot 
leiders dienen. 

.\chler en nevens hel looneel zijn de kleedkamers en is ruimte 
tot berniii" van schermen en andere loonedbehoerten. .Van het vooreind t* O 
der zaal bevindl zich in het torenvorniige gebouw aan de eene zijde 
de trap, in hel andere een ververschingslokaal /", en daartusschen 
eene opene jilaats g, wdke juist tegenover den ingang van het gebouw-
is gelegen. De gewellVormige zamensldling van het dak over de 
zaal is van onderen ziglbaar en is op soortgdijke wijze vervaardigd, 
als men die vedal in de hoofdzalen der oude engdsche sloten 
vindt; voor het geluid ware hier echter welligl een vlak plafond 
beter geweest. 

De uiterlijke bouworde is in den bekenden engdsch-golhischen stijl 
en brengt over hel geheel een aangeiiamen indruk le weeg. De 
zijmuren der zaal zijn door uilweiulige conlra-forlen versterkt; 
aan beide zijden gaat de gevel tot boven aan het dak over het 
tooneid, waardoor zooveel mogelijk ruimte in de boogie gewonnen 
wordt. Het metselwerk beslaat uit onregelmatige breuksleeiien, 
aan de builenmuurvlakken glad bdiakt, terwijl de boeken niet regel-
matig bdiakten steen zijn bekleed; de nissen, boogvormige venster-
en deurlijsten, enz. zijn van hardsteen. Het eene torenvorniige voor-
gebouw is van een uurwerk, het andere van een windwijzer voorzien. 

De toonedvoorsldlingen worden gewoonlijk door leden van bet 
gezdschap gegeven, die hiertoe weder eene bijzondere vereeniging 
gevormd hebben {Amateur Thvatrical club). 



Zo») k'slual ook eoiic iiiiizikale voreunigiiig bij bet gezelseiia|) 
{(jvcnt Wcslcrn lUtihray Ihuid), welke bij tooneelvoorslellii)gen en 
('oiiceilavoiideii bet orebest nitiiiaakl. iJe beiiooiligde instriiinenten, 
boeken enz. worden door bet gezelsebap vcrscbalt, waartoe de 
nmzikale vereeiiiging behoort; iedere week hebben er regelmatig 
op twee avonden muzikale vereenigingen plaats. Het gezelschap 
bepaalt zich niel alleen tol het plaatsje Swiiidon; ieder werkman 
die bij den Great-Western-spoorweg in dienst is, kan er lid van 
worden. De vereeniging wordl door een raad van 18 personen be-
stuurd, welke ieder jaar oj) nieuw gekozen wordl en voor de eene 
lielÜ uil werklieden, voor dc andere hein uit spoorwegbeambten 
moet beslaan. De penningmeester, de secretaris, bibliolhekaris, 
voorzitter en onder-voorzitter worden door den raad van bestinn' 
benoemd; de beide laatste moeten spoorwcigbeamblen zijn. De 
maandelijkschc bijdragen voor ieder werkelijk lid zijn in verhouding 
met zijne wekelijksche verdienslen, waarvan zij gemiddeld be-
dragen; zij verschillen lusschen sh. en 1 sh. De hooger slaande 
personen, die als ecniledcn lot de vereeniging behooren, zijn ge-
woon haar 'sjaarlijks een aanzieidijk gesebeidc Ie geven, liet ge-
zelsehap beslaat eerst sints 1.'} jaren, het getal leden bedraagt 
ongeveer "DO en de jaarlijksche uitgaven bcloopen omstreeks iOO 
pond sterling (f 4 800]. 

liet is mij niel b e k e n d , of dergelijke vereenigingen lot beschaving 
van handwerkslieden ook in Frankrijk bestaan; in ieder geval zijn 
zij van weinig beleekenis. De Iranscbe regering tracht voor de be-
schaving der handwerklieden te zorgen, door openbare ambacht-
scholen en vergaderingen, zoo als men die te Darijs b. v. vindt 
in hel (lonscrvaloirfl des nrts el métiers; naar evenredigheid schijnen 
echler weiniycn van deze ifcleî enheid gebruik te maken. 

r.KONDlUCGELKN VOOR DE IXlliC/J'lNG DEIJ SrOOUWKCEN 
IN DtJITSCIILANI) (I). 

(Proi'éoU der zu Triest nm 1.3, 14 mul 15 Se/ilcmbcr 1 8 5 8 abgchaltcucn 

(ieucral-]'crs(tmmluuij des ]'ereim JJculnchcr Kiseub(ih}i-]'eriL'allini(jcn. 

Zcitsvhri/'t di'S vsterreichischcu Jtiijenieur-1 'ereiues, 

1858, 0. u. 10. Hef t , S . 1G8.) 

(M. C. J . I M K r E K S , L. K . Inst. v. I . | 

(Tlaat 1.) 

De wijzigingen cn verbeteringen in de voorloopige tenjare 1850 
te Itcrlijn vastgestelde grondregelen voor de inrigting der duitsche 
spoorwegen, voorgedragen iloor de in ï\lei 1857 Ie Weeuen gehou-
den vergadering van lechnische hoorilbeamblen, zoo als die bereids 
zijn opgenomen in n". l vaii da Uittreksels uit vreemde tijdsvhriften, 
jaargang 1858—1850, zijn, na nogmaals omlerworpen Ie zijn ge-
weekt aan de beoordi.'eling eener connuissie, in de algeuKïene ver-
gadering der vereeniging Ie Triest, in ile zitting van den Inden 
September 1858, incl zeer geringe veranderingen, ilelinilief goed-
gekeurd en aan de verschillen(l(! S|ioorwegbestm'en, lot de vereeni-
ging behoorende, dringend aanbevolen. 

(1) Zie rittrch^clx uit vreemde tijdschriften, jnnifrun^cn IS.'il—IS.-iS, 
l.ludz. 'J.'), enz. on U^.jS-if.V.i, bladz. 1 enz. (M. C. V.) 
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Uji uilnoodiging van hel k. k. oostenrijksch handelsminislcrie 
hebben zich de vertegenwoordigers der spoorwegbesluren, boven-
genoemde commissie uitmakende, in eene gcinccnschappclijkc ver-
gadering vercenigd te Weenen van den 2 islcn tot den 28slen Jnnij 
1858, lol overweging van de adviezen over de voorgestelde grond-
regelen, ingekomen van twintig besluren van duitsche spoorwegen, 
om daarnaar op te maken een eindrapport aan de algemeene ver-
gadering over deze aangelegenheid. De ingekomen aanmerkingen cn 
voorslt.'lb M der spoorwegdireclien hadden boolilzakelijk len doel 
eene meer juislc omschrijving der bepalingen van enkele paragrafen 
of aanvullingen, die uil den aard der zaak reeds van zelve volgden, 
en slechls zeer weinigen hielden wezenlijke veranderingen in. De 
commissie luicfl die voorslellen rijpelijk overwogen, en daarnaar 
het volgende eindvoorstel opgemaakt, waarvan ik, om in gecne 
herhalingen Ie vervallen, hieronder alleen zal overnemen helgecn 
in de verschillende paragrafen der vroeger medegedeelde grond-
regelen werkelijk is veranderd of gewijzigd. 

Hel hoofd of opschrift moet worden aangevuld als volgl: 

1. GHONimKC.KLi:.N VOOU MK INHIGTINfi DKU Sl'OOUWF.GKN I.N nUlT.SC.II-
I,AM) , WF.I.KrC ZOO nu GKin-KI. NIITWI-N AAM,KG, ALS UIJ 

C.HOOTK lirrniU-lDlNGKN OF VKUAMtKmNGK.N 
niUNGKM» AAMJKVot.i'N \vouin;.\. 

A. Platic (jrml cn hovenhuuw. 

>} 1. lUiitte grond. De i)latte grond iler baan van spoorwegen, 
welke met slechls zijtakken moeien blijven, moei zoodanig zijn, 
dal, wanneer zulks noodzakelijk wordl, twee sporen daarop kun-
nen gelegd worden. 

jj ;}. Hellingen en hogtcn. Hij te voegen aan hel slot: De ver-
eeniging der verschillende hellingen onderling moet, lot hel ver-
krijgen van een naauwen o v e r g a n g , geschieden met bogen van eenen 
zoo groolen straal mogelijk. 

5. Hij Ie voegen: 

Op de stations mogen geen sterkere hellingen dan van l : i()(t 

voorkomen. 
JJ 0. .\j'tiHitering. De baan moet zoo droog gelegd worden, dal hel 

diepst indringen van de vorsl in den grond der baan den stand 
van het wiler niel bereikt. (Hel overige vervalt.) 

17. De grootste last, welken de spoorslaven van één rad Ie 
dragen hebben, mag, bij de legenwoordig gebruikelijke zwaarte en 
soort van materiaal der rails, IIIO Zoll-centncr (0 500 ned. pond) 
niet te boven gaan. 

18. De spoorslaven moeten naar binnen overhellen tol een 
bedrag van iiiinslens der hoogte. 

I 20. In bogten van meer dan 3 000 voel (̂ 015 el) straal moet 
hel spoor daarom niel wijder gelegd worden. In boglen van 000 
voel (18;] el) straal mag de verbreeding hoogstens 1 d u i m (O'̂ lOnS) 
bedragen. 

22. De bevestiging der spoorslaven op de onderliggers kan 
zoowel door stoelen, als, bij rails met breed grondvlak, onmid-
dellijk geschieden. Hel bovenvlak der rails moet aan de binnenzijde 
minstens l i duim (0''1.038) boven de stoelen, boulen of anderzins 
verheven zijn. 

Kt. Strijkvcijeis. Hehalve bij weg-overgangcn, wisscl»;poren en 
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op de stations, is het aanbrengen van strijkrcgels (zoogenaamde | 
veiligheids-rails) niet geoorloofd. 

g 18. Iletlingwijzers. Iedere verandering van hcHing in de baan | 
moet door een wijzer worden aangeduid, waarop tevens de lengte 
van die helling moet zijn uitgedrukt. j 

H. Stations-inrigtingen. ! 
i 

jj 'iO. Stations van aansluiting. Wanneer twee spoorwegen van 
verschillende besturen aan hunne iiileiiidcn aan elkander sluiten, 
dan moeten, wanneer eene volkomcne vereeniging in een station 
niet mogelijk is, de stations onmiddeHijk naast elkander op dezelfde 
hoogte worden aangelegd. Tussclien deze beiden, en vooral lusschen 
tic goedercn-slations moeien gemakkelijke verbindingssporen worden 
gemaakt. 

50. De stations kunnen ook zoodanig worden aangelegd, dat 
de reizigers over de sporen moeien gaan, daar zulks, als de 
treinen niet in beweging zijn, zonder gevaar is. , 

71. Holwagens voor locomotieven moeien uit gesmeed ijzer 
zijn zamengesteld. Voor de rijtuigen worden bouten veroorloofd. 
De putten mogen niet meer dan 18 duim (0''l..i57) diep zijn. 

^ 70. De banketten onder de overdekte riiimten zoo binnen als 
voor de stalionsgebouwen moeten len minste 18 voet (5(.'l.-i80) 
breed zijn. (liet overige van deze ji blijft onveranderd.) 

^ 80, Locomolicvcn-loodsen. leden; locomotief moei zoo ruim slaan, 
dal men aan alle zijden gemakkelijk erbij kan komen om te werken, 
Fr is dus ook veel lichl noodig, Groote vensters moeien hiertoe lot 
bijna op den vloer reiken. Tussclien de sporen zijn ziiikpiitten van 
2.i voet lot II;] voet (llt!l.702 lot I<'1.113) diepte met treden aan 
beide einden noodig, welke door onderaardsche goten nilwaleren. 

^ 02. liet eerste gedeelte blijft onveranderd. Hel slot wordt ge-
wijzigd als volgt: 

Ook kunnen er zoowel binnen het gebouw als buiten er legen 
waterkranen worden aant'ebrafjl. O c 

!/ 08, De deuropeningen moeten minslens 11 voet (3''l.353) wijd 
en 15 voet O duim (1''1.801) hoog zijn. 

C. Locomotieven. 

107. Ileweegbaar onderstel. Op grond van ondervinding en van 
aan dc commissie ingediende bewijzen wordt de in deze jJ voor-
gestelde kleinste straal van 1 000 voet (305 el) op 800 voet (211 el) 
gesteld. 

^ 108. GewigtsverdecUng. Hij de legenwoordig gebruikelijke zwaarte 
en soort van materiaal der rails wordl aanbevolen, enz. (het overige 
blijft onveranderd.) 

J} 111. De hoogte iler llenzen mag niet meer bedragen dan 1', 
tliiim (0<'l.031) en niet minder dan 1 duim (0il.025), gemeten van 
den bovenkant der rails. 

D. lUjtuigen. 

^ 152. Afstand der wielen. Het eerste gedeelte blijft onveranderd. 
Het slot wordl: 

Zijn de rijtuigen zoodanig ingerigt, dat de midilen- ofcindassen 
genoegzaam kunnen schuiven ofdraaijen, dan kan de afstand der 
wielen 3- worden vermeerderd. 

^ 10". De dikte der asarmen moet bepaald worden naarmate van 
den bruto-lasl, dien de assen dragen moeten; in verband met 101 
wordl als miniimim dier dikte aangeprezen: 
bij 75 cenlners (3750 ned. pond) bruto last per as duim (Ô d.OOO) 

100 rt (5000 » » ) » » .. .) 3 » (0<.d.070) 
» 130 « ((»500 .> « ) » » » 3 | » (0<'l.082) 

Hij eene vermindering van deze afmetingen door afslijting moet 
die as voor den daarvoor bepaalden last niel meer worden gebruikt. 

Lange asarmen worden aanbevolen; hunne lengte moei niet 
mimb.'r dan 5 duim (0''1.127) cn niet meer dan 8 duim (0''1.203) 
bedragen. 

188. Hoogte der wagens. De hoogste piinlen van het bovendek 
der wagens mogen niet meer dan 12 voet 1 dnim (3i'l.700) boven 
de spoorslaven hoog zijn. Ihj wagens, waarop zich in hel midden 
eene uitgebouwde overdekte zitjihiats voor een coiiduclcur bevindt, 
mag daarvan hel hoogste punt niet meer dan 15 voel (l''l.5"2) en 
de voelbank niel meer dan O voel 1 dnim (2i'1.8i5) boven de 
spoorstaven verheven zijn. 

^ 180. Hoor de vereeniging van deze jJ met de vorige, is daarvoor 
het volgende nieuwe voorschrift voorgedragen en aangenomen: 

He boogie iii den dag van den bak der personen-wagens moet 
minsleiis O voel 1 iluiin (H'I.UJI) bedragen; voorgoederen-wagens 
wordt aanbevolen, den boilem 1 voet (Hd.210) hoog boven de spoor-
staven te maken. 

F. Seininrigtingcn. 

103. Optische cn akouslische seinen. Met en benevens de 
eleklro-magnetische telegrafen moeten optische en akouslische seinen 
behouden worden. 

^ 105. Op den weg moeten de volgende seinen gegeven kunnen 
worden: 

1. Fr is enz. (het overige Mijfl onveranderd). 

11. vi:ru)ni)i:.NiNni;N vooit dk vKii.iGiirai». 

Dc commissie heelt hel voor doelmatig geacht in het opschrift 
voor deze afdeeling de woorden «van ])oliriet> weg te laten; en om 
dezelfde reden in de ^̂  27 en 28 in plaals van «technische keuring 
van overheidswegen alleen te schrijven «keuring.« 

A. Staat van den weg. 

^ 3. Strijk- en veiligheidi^-regels. Hehalve bij wegovergangeii, 
wisselsporen en op de slalions mogen er gecne sl rij kregels (zooge-
naamde veiligheids-rails) worden aangelegd. 

^ 11. Verlichting. Ook hij andere afsluilingen moeten in het 
donker, zoolang zij gesloten zijn, de overgangen van groote 
wegen of van druk bezochte gemeentewegen verlicht zijn, waartoe 
de handlantaarn des wachters evenwel als voldoende kan geacht 
worden. 

Op dc slalions moeten een half uur voor cn na hel vertrek van 
iederen trein de bankellen cn de toegangswegen verlicht zijn. 

§ 17. Ilellingwijzers. Op die punten der baan, waar de helling 
verandert, moeten hellingwijzers worden geplaatst, waarop naar 
weerszijden de graad van klimtning of van daling moet worden 
aangeduid, en wel zoodanig, dat tevens de lengte iler bclrekkclijke 
helling aangewezen worde. 
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H. SUial (Ier vervoermiddelen. 

g .ilJ. Verlichling (/<•;• De personenwagens rnoclen 
geilnreinle den togt in hel donker behoorlijk verliehl worden. Dit 
moet ook geschieden in tinniels, waarvan hel doorrijden 3 minuten 
of langer duurt. Al de wagens moeten zoodanig ingerigt zijn, dat 
daaraan seinlanlaarns kunnen worden bevestigd. 

C. Instandhouding van de dienst. 

^ 48. Remtoeslellen. Aan het slot dezer j} moet komen: Dij 
sterkere hellingen dan van 1:300 moet de laatste wagen een 
remtoestel hebben. 

g 40. Indeeling der wagens. Het slot dezer «lang hout mag 
enz.» vervalt. 

g .'>0. Tol meerdere duidelijkheid moet de slotzin zijn: 
In gemengde treinen mogen wagens met ongewone koppeling 

niet onmiddellijk voor en niet onmiddellijk achter de personenwagens 
worden gesteld. 

^ 53. De voorlaatste zinsnede van deze ^ moet zijn: .Naderen 
de treinen elkander op korter lijdruimle dan 5 minuten, of op 
een geringer afstand dan van 3000 voel (2712 el) dan moet enz. 
Ai het overige blijft onveranderd. 

jj 50. Treinpersoneel. Het begeleidingspersoueel van den trein moet 
gedurende de reis slechts aan beambte ondergeschikt zijn. Het 
moet zoo verdeeld zijn, dat het alle deelen van den trein kan overzien 
en met den machinist in gemeenschap staan kan. 

^ 01. Middelen van toezigt en gemeenschap. In den aanvang der 
tweede zinsnede in plaats van «geen zeker middel«te stellen «geen 
volkomen zeker middel.« 

02. Extra treinen mogen niet loopen, zoiuler dat de baan 
behoorlijk is bewaakt, de baanwachters vooraf door een sein zijn 
gewaarschuwd cn het eerstvolgende station daarvan op de voorge-
schrevene wijze is onderrigt. 

Hl. KKNVOIIMIC.K V O O n S C i m i F T F N VOOR IIFT nOOIUlAANnK 

VKnKEKU 01' DE SI'OORWEC.EN DKU VEIlEENir . lNG. 

Daar deze voorschriften (1) genoegzaam geheel zijn omgewerkt, 
en bovendien volgens het oordeel der connuissie er hel meest toe 
hebben bijgedragen om hel doorgaande verkeer op de (luitsche 
spoorwegen te vergemakkelijken, zoo niet mogelijk te maken, zoo 
acht ik het niet ondoelmatig, ook met het oog op de bij ons te 
lande reeds bestaande cn nog voorgenomen aansluitingen met de 
duitsche wegen, die im nog eens in haar geheel hier op Ie nemen. 

Platte grond en hovent/ouw. 

jj 1. Plaatsing der spoorstaven. De spoorwijdte moet op alle 
duitsche spoorwegen bedragen -i voet duim (D'I.'135), gemeten 
in de binnenzijden der rails. 

fj 2. In hogten, bescbrcven met stralen van minder dan 2000 
voet (000 el) straal, moet die spoorwijdte vergroot worden in reden 
van de vermiiulering des straals, zonder dat die vergroeiing innner 
meer mag bedragen dan 1 duim (0''l.025). 

(1) Zie Uittrvhels uit vreemde tiJdscJiri/teu, 1850, Deel l , IViIc s tuk , 
b l a i U . 2 0 8 , e n z . ( M . C . J . T . ) 
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g 3. Voor de doorgaande of hoofdsporen wordt bepaald als ge-
ringste straal der bogten: op den weg zelvcn 1 200 voet (300 el) 
en op de stations of in de omniddellijke nabijheid daarvan üOO 
voet (183 el). Waar zulks niet te vermijden is, worden evenwel 
kleinere stralen toegestaan, doch in het eerste geval nimmer kleiner 
dan 000 voel (183 el), in het tweede geval niet minder dan 500 
voet (152 el). 

g 1. De bevestiging der rails op de onderliggers bij de stoot-
vcrbindiugen met enkel hakkelbouten, zonder vcrbindingsplaten, 
is in hel doorgaaiule spoor onvoldoende. 

5. De bovenkant der rails moet aan dc binnenzijde minstens 
IJ- duim (0«'1.038) verbeven zijn boven de stoelen, bouten, enz. 

^ 0. De bovenvlakken der beiile rails van hetzelfde Sj)oor moeten 
in de regie gedeelten der baan juist op dezelfde hoogte liggen. 

In de bogten nu)et de buitenste spoorstaaf, met het oog op de 
gebruikelijke snelheid der treinen, zooveel honger dan de binnenste 
worden gelegd, dat de llenzen der wielen dc binnenzijde der rails 
niet kumicn beschadigen. 

7. Hij dubbel spoor mag de afstand der beide sporen van 
midden tot midden niet minder bedragen dan 11 voet 1 duim 
(3t-l..i57). 

^ 8. Wegovergangen en slrijkregels. Bij wegovergangen in sporen 
van gewone breedte moet de sleuf voor de Henzeu 2̂  duim (O'-t.OOO) 
breed, en mmstens IJ- duim (0''l.038) diep zijn. 

Hij wegovergangen in sporen van groolere breedte nu)eten de 
sleuven voor de ilenzen naar evenredigheiil wijder worden. 

g 0. Hehalvc bij wegovergangen, wisselspoien eii oj) de stations is 
het aanbrengen van slrijkregels (zoogenaamde veiligheidsrails) niet 
geoorloofd. 

^ 10. Wisselsporen. Wisselingen, welke bij eene onjuiste stelling 
ten gevolge kuimen hebben, dal de wielen van de spoorslaven ge-
raken, mogtn in de hoofdsporen of in dezulke, waarover doorgaande 
treinen loopen, niet worden gelegd. 

2 I I . Draaischijven en gezonken sporen mogen niet in dc door-
gaande sporen geidaatst worden. 

^ 12. Ligging der vaste kunstwerken ten opzigte van de sporen. 
Hij tunnels en bij alle andere werken over den spoorweg mag binnen 
de breedte der .sporen geen deel minder dan 15 voet O duim 
(4''I.70I) boven hel bovenvlak der rails verbeven zijn. 

g 13. Wnterkranen. Dc uilloopen der waterkranen moeten minstcïis 
8 voet 3 duim (2»!l.515) boven hel bovenvlak der rails zijn aangebragl. 

B. Middelen van vervoer. 

§ 11. Locomotieven. De locomotieven mogen inct worden in dienst 
gesteld, dan nadat ze aan het voorgeschrevene onderzoek zijn 
onderwor|)en geweest. De len gevolge van dat onderzoek geoorloofde 
grootste sloomspannijig juoct op eene zigtbare wijze np de machine 
worden aangeduid. 

15. Zoodra cene locomotief met een nieuwen ketel lOOOO 
duitsche mijlen (ruim 71000 ned. mijlen) zal hebben afgelegd, en 
later telkens wanneer eene belangrijke iierstelling aan den ketel 
heell plaats gehad, of wamiecr de locomolier weder 8000 mijlen 
(ruim 50 000 ned. mijlen) zal doorloopen heljben, moet er eene nieuwe 
beproeving met geheel onlblooten ketel jdaals vinden; in elk geval 
moet zulks om de drie jaren geschieden, i'ij elke beproeving moeten 
levens dc beUsliugcu der veiligheidskleppen morden nagezien. 
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^ 10. Iedere locomotief moet voorzien zijn van ten minste twee 
veiligheidskleppen, een zoo vohnaakt mogelijkcn manometer, een 
waterstandswijzer en drie probeerkrancn. 

De veiligheidskleppen moeten gesloten worden door vccren aan 
hefboomen bevestigd, of ook door vrije gcwigls- of drukbelasling; 
cn N\cl zoodanig dal de kleppen eene verlikale beweging van [ 
duim (0«d.003) kunnen maken. 

g 17. De schoorsleen der locomotieven mag niet meer dan 15 
voet (1''1.527) hoog zijn, gcmclcn van den bovenkant der rails. 

18. Aan iedere locomotief moeten v o o r de voorwielen krachtige 
baanruimcrs zijn aangebragl op eene hoogte van 2 lot 2J- duim 
(Oel.051 tol 0''1.003) boven de spoorslaven. De baam-uimers moeten 
zich juist boven dc rails bevinden. 

g 10. Voor zooveel zidks de soort van brandstof toelaat moet de 
schoorsteen der locomotieven voorzien zijn van cenen voldoenden 
toestel om hel uitvhcgen der vonken Ie beletten. 

Bovendien moet aan elke locomotief, voor welke soort van 
brandstof ook ingerigt, een sluitbare aseidiak zijn aangebragl. 

jJ 20. Iedere machine moet cene krachtig werkende sloomlluit | 
bezitten. ! 

ji 21. Aan het voorste raamsluk der locomotieven njoeten twee I 
veerkrachtige stootkussens, en in het midden lusschen deze een 
sterke trekhaak bevestigd zijn. 

Zoowel de stootkussens als de trekhaken nujctcn geplaatst worden 
cn de afmetingen bekomen zoo als voor de wagens is voorgeschreven. 

^ 22. Dc breedte der locomotieven moet nergens meer dan 10 
voel (3<'1.0i8) bedragen. 

Dc laagste deelen moeten steeds 5 duim (0''I.127) boven den boven-
kanl der rails verbeven blijven. 

^ 23. Tenders. De tenders moeten van krachtige remtoeslellen 

zijn voorzien. 
21. De grootste breedte der tenders mag niet meer dan O voel 

(2«!l.743) en de grootste hoogte van den waterbak boven de rails 
niet meer dan 8 voel (2''1.138) bedragen. 

jJ 25. .'t.ssf» en wielen. De wielbanden mogen bij de locomolieven 
niet minder dan 5.}- duim (0''1.133), bij de wagens niet minder dan 
5 duim (0«'I.127) en bij alle vervoermiddelen niet meer dan O duim 
(0<'1.152) breed zijn. 

Oe kegelvormige helling der wielbanden moei overal minslens 
bedragen. 

^ 20. De wielen van alle vervoermiddelen moeten llenzen hebben. 
De hoogte dier llenzen mag, van den bovenkant der rails gemeten, 
niet meer zijn dan 1} duim (0''I.03I). 

27. De gezamenlijke speelruimte lusschcn de spoorslaven en 
de flenzen (gemeten aan de as volgens de totale ver.schuiving) mag 
niet minder dan g- duim (Oiil.000), en zelfs bij de sterkst geoorloofde 
afslijting nicl meer dan 1 duim (0''l.025) bedragen. Alleen bij de 
middenwieleii van zcswielige locomotieven mag cene gezamenlijke 
speelruimte van 1.} duim (0''l.0l]8) worden toegelaten. 

28. De onderlinge afstand der wielen in den dag moet haaks 
gemeten ovpral bedragen 1 voel 5.̂ - duim (1<'I.350); cene afwijking 
van duim (0''l.003) meer of minder is geoorloofd. 

20. De geringste dikte voor wielbanden, gemeten ter plaatse waar 
hel midden van hel dragende vlak der rails den band raakt, wordt 
bepaald voor locomolieven cn tenders op J duim (0''l.021) en voor 
wagens, welke op audere spoorwegen overgaan, op J duim (O'-'I.018). 
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g 30. Gebrekkige wielen, niet kegelvormige wielen, gescheurde 
assen, cn wielen, die niet onbewegelijk op de as zitten, mogen tol 
het door|5aande verkeer niet worden toegelaten. 

g 31. Wagens. De personenwagens mogen bij de treden en alle 
andere uitstekende vaste deelen niel meer dan 10 voel (3i-'l.018), en 
lusschen de buitenzijden van den bak niet meer dan 8 voet 7 duijii 
(2'-'l.017) breed zijn. 

De goederenwagens mogen met inbegrip van de schuildeuren en 
dc treden niet breeder zijn dan O voet (2L 'I.713). 

g 32. Hij wagens met vaste assen, dat is, dezulke, waarby 
de op de bussen rustemle veren zonder hangijzers of gewrichten 
het raam van oiuleren onmidilellijk dragen, wordt de grootste onder-
linge afstand der assen bepaald op 18 voet (5<'I.10). 

Zijn de wagens zoo ingerigt dat de midden-of cindasscn genoeg-
zaam schniveii of draaijen, ilaii kan die afstand 25 voet (7fl.00) 
bedragen. 

31]. De hoogste punten van eenige van de vaste bovcndeelen der 
wagens inogeii niet meer dan 12 voet 1 duim (3»-'1.70) boven de 
spoorstaven verheven zijn. 

Bevindt zich op den wagen eene iiitgelimmerde overdekte zitplaats 
voor een conducteur, dan mag het hoogste punt daarvan niet meer 
dan 15 voel (4"'l.572) en de voetbank in elk geval niet meer dan 
O voet 1 duim (2''1.8i5) hoogte hebben boven de rails. 

^ 31. De wagens, die op andere spoorwegen overgaan, moeten 
duidelijk en bepaald gemerkt worden mei den naam van den eigenaar, 
met hel gewigt mei inbegrip van de assen, en met de grootste 
lading, waarmede zij belast mogen worden, in Zoll-centners. 

^ 35. Sloot- en trektoestellen. Iedere wagen, welke op andere 
spoorwegen overgaat, moet aan bciile eiiiilen voorzien zijn van 
vcerkr ad 11 ige st ooi i n r igt i 11 gei i. 

g 30. De normale afstand der stootkussens vim midden lot miilden 
moet 5 voet O diiiun h'l.753), de normale hoogte van het middelpunt 
der stool kussens boven de rails 3 voel 5 duim (D'1.011) bedragen. 
Bij ledige wagens wordt eene afwijking van I duim (0''1.025) boven 
en bij geladene van 1 duim (0"'l. 102) beneden die hoogte toegelaten. 

g 3". De afstand van hel stoolvlak tot de voorrib van hel onderstel 
des -wagens moet bij geheel ingedrukte stootkussens bedragen ten 
minste 14i duim (0''1.373) en de middellijn dier sloolkusscns 11 
duim (0''l.30); ook moet aan ieder eind van den wagen helsloot-
kussen aan de eene zijde vlak, aan de andere zijde afgerond zijn, 
en wel zoodanig, dal van uit den wagen gezien de schijf van het 
linker.^toolkusscn vlak en die van het regter bol afgeroiul is. 

Tiisschen de stootkussens en trekhaken moet steeds voovcci ruiinle 
overblijven, dal bij geheel ingedrukte stoolkussens de man, met 
hel aaneenkoppelen der wagens belasi, zich gemakkelijk en zonder 
gevaar kan bewegen. 

g 38. Alle doorgaande spoorwegwagens moeien aan beide einden 
met veerkrachtige Irekinrigtingen zijn voorzien. 

g 30. De trckinrigting moet zooilanig zijn aangebragl, dat ze 
minstens 2 duim (0''1.05) en hoogstens O duim (0''U52j tol voorbij 
de voorrib van het onderstel kan iiitgctrokkcu worden. 

^ .10. lu normalen toestand moei het binncngedeclte van den 
niet nitgclrokken trekhaak l l j - duim (Oi'l.373) verwijderd zijn van 
de buitenste slootvlakken der kussens. Kene afwijking van 
duim (0''l.0125) meer of minder wordt veroorloofd. 

§ 41. Hel wordt aanbevolen de wagens aan de beide eimlen 
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te vuorzien met trekhaken volgens tie al'heekling m liguur 1 van 
plaat 1. 

Waar beweegbare beugels in gebruik zijn, vervaanlige men die 
volgens liguur 2 van plaat 1. 

'i^. I'tij doorgaande personen-, post- en bagaadje-wagens moet 
de ko])peling steeds geschieden met jialent-schroellvettingen. 

De goederenwagens kunnen ol' met een schroelketting of met 
eenvoudige schakelkettingen gekoj)peld worden. 

In elk geval nniet aan ieder einde des wagens een koppelketting 
{.<chroer ol' schakelkelling) vast bevestigd zijn. 

jJ 'ilj. In ile ligmen Ij en I van jilaat 1 is de stelling der kop-
peling bij de aangenomen ahnetingen iler stootkussens, trekhaken, 
enz. duidelijk aangewezen. 

jJ l i . Aan ieder einde van eiken spoorwagen moeten twee nood-
kettingen vast bevestigd zijn. 

-15, He beide noodkettingen aan een der wageneinden moeten 
',] voet t» duim (IfLOCiT) uit elkander, ol' 1 voel 1) duim (0''l.5;].']) 

uit het midden des wagens slaan, even hoog als de trekhaken en 
.Mootkussens zijn aangebragt, en zoo lang zijn dal ze, iiitgelrokken 
zijnde, met de binnenzijde van den haak minstens 12 duim ((3''l..'10l) 
Noorbij de sloolvlakken der kussens reiken. 

Voorts moeten ze aan het einde stevige haken bezitten, waarvan 
de ijzerdikte echter niel meer mag beilragen dan 2 duim (O'-Mtf)) 
hoogte en 1 duim (0i'l.02r)) breedte; bij het koppelen moeten deze 
haken niel meer in elkander maar in een van de schakels worden 
gehangen. 

10. Hem locs! ellen. De remloestellen moeten zoodanig zijn in-
gerigl, dal d(! as daarmede kan worden vastgezet. 

j/ 17. Hel aantal der wielen, welke, uitgezonderd die van den 
lender, in eiken wagentrein met werkende remloestellen moeten zijn 
voorzien, wordt vastgesteld als volgt: bij hellingen in den weg op 
langere gedeelten lot 

bij personentreinen hel 8sle, bij goederentreinen het 12de paar. 
it tl Ode, » ft i> lOde » 

» r»de, ** » n 8ste >t 
»> 4de, i> f » 7de « 
rt 13de, f> « nde " 

lüj spoorwegen met hellingen van , welke met locomotieven 
worden bediend, moet bij personentreinen hel 2de, bij goederen-
treinen het 4de jiaar wielen kunnen worden vastgezet, tenzij voor 
de remming bijzondere toestellen als remsleden ol' dergelijke 
worden uebruikt. 

lod ' 

fo ff ' 
1 

r O O ' 
1 üff ' 

l)oor de vergadering van teclnnsche hooldbeandjlen, gehouden te 
Weenen in 1857, was ook met ahjemeene stemmen besloten tot 
de aaidjeveling van het invoeren van ééne eenvormige maal voor 
geheel Duitschland in plaats van de lot mi toe aangenomen en-
gelsche maal. 

he connni.ssie heelt het als haren pligt beschouwd ook dit voor-
stel in overweging te nemen. Hel groole belang van deze aange-
legenheid, maar levens ook de omstandigheid, dat zij daaromtrent 
van de algemeene vergadering le München geene bepaalde opdragt 
had ontvangen, deed haar besluiten aan de algemeene vergadering 
le Trii}st liel volgende voorstel in tc dieneir. 
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«l»e algemeene vergadering gelieve de kwestie omtrent de spoedige 
(I invoering van ééne eenvormige maat voor de duitsche spoorwegen 
«in hamlen le stellen van eene bijzondere commissie, niet den last 
«daarover in de eer.stvolgende algemeene vergadering verslag uit te 
«brengen en de haar doelmatigst voorkomende miildelen tot be-
«reiking van het gewenschle doel aan te wijzen.» 

Dit voorstel is door de vergadering te Triest met algemeene stem-
men aangenomen. 

O P M E U K I N G K N O M T R E N T H E T ONDEUIIÜUD VAN l ' U l N W E C i E N . 

(Allyeme'mc Bauzeituug, 1858, lieft I , S . 19.) 

( 0 . C. B U Y S K E S , IJ. L . K. Inst. v. I,) 

Opmerliingen over de hoedanigheid der deklaag van puinwe-
gen cn over hunnen aanleg. He eerste voorwaarden, waaraan de 
hehleedinglaag moet voldoen. — He deklaag van puinwegen, die 
steenlaag namelijk, op welke het verkeer plaats heeft en waarop 
het rijden invloed oefent, wordt gevormd door hel opl»rengen van 
behoorlijk verbrijzelde steenen, en daar zij bestemd is om bereden 
te worden, moet zij de beide volgende eigenbchappen bezillen,zij 
moet namelijk: 1. vast genoeg zijn, om den druk van zware lasten 
te kunnen weerstaan, en 2. moet zij eene zoo gelijk mogelijke 
oppervlakle aanbieden. Opdat nu bij eenen weg, uit afzonderlijke 
stukken steen le zaniengesteld, de beide eigenschappen van vast-
heid en elfenheid gelijktijdig worden verkregen, moet men trachten 
de oorsjironkelijke en naluuiiijke bewegelijkheid dezer opgebragle 
afzonderlijke deelen weg te nemen, wanl zoolang deze bewege-
lijkheid beslaat, zal noch eene elfene oppervlakte noch eenevasie 

j deklaag verkregen worden. 

i Eerste zamendrukking na hel opbrengen van de verbrijzelde 
i steenen. •— Het eerste middel, dat de bewegelijkheid zoo al niet 
I geheel opheft, dan toch zeer vermindert, is de zamendrukking der 

verbrijzelde bonwstolfen, nadat die eersl op de bestemde plaats zijn 
gebragt volgens het profd van den weg. Door deze eerste zamen-
drukking worden de steenslukken nader bij elkander gebragt, 
hunne tusschenruimlen worden kleiner, dc verschillende deelen der 
deklaag schikken zich legen elkander en de geheele laag heeft 
door de eerî le daarop uitgeoefende drukking ontegenzeggelijk een 
vrij aanzienlijken graad van vastheid verkregen, hetzij door de 
wrijving, welke ontstaat door de met elkander in aanraking komende 
vlakken, hetzij door het in elkander grijpen der deelen bij het 
indringen der ligchamen ui de ledige ruimten. 

Het is daarom zeer nuttig en noodzakelijk, dal de opgebragle 
verbrijzelde steenen aan eene sterke drukking onderwurjien worden, 
hetwelk men doen kan door rollen of door stampen. Het laatste 
slaat bij het eersie niet zooveel len achteren, als men weldenken 
zou; het is onkostbaarder en heeft bovendien dat groote voordeel, 
dal het overal en door iedereen gedaan kan worden. 

Hoe zorgvuldig de zamendrukking ook mag uitgevoerd zijn, zal 
men echler al de lusschenrnimlen nog niet weggenomen hebben; 
zonder twijfel heeft men die verminderd, er beslaan echter nog 
vele tusschenruimlen, en zoolang de steenen nog eenigzins van 
elkander liggen, bekomt men naauwelijks een oogenblikkelijk 
eveuwigl; etleuheid en vastheid van het oppervlak mogen tevens 
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verkregen zijn, zij zijn evenwel terstond onderworpen aan den in-
vloed van werkingen, welke verre slaan onder ilie, waaraan de 
elfenheid en vastheid moeten wederstand bieden. 

Wanneer zich eene ledige ruimte rondom een voorwerp bevindt, 
kan dit voorwerp ligt van stand veranderen, om eene stelling in 
te nemen, welke die ruimte toelaat. Zoolang er dus openingen 
bestaan, zal de laag bewegelijk zijn, en eerst bij hel verdwijnen 
van deze zullen de begeerde eigenschappen der wegoppervlakle ver-
kregen worden. 

Opvulling der lusschenruimten met aardachtige stofjhi. — Wan-
neer men door rollen of stampen eene zoo sterk mogelijke zamen-
drukking heell verkregen, brengt men met de scholfels eene zoo 
dun mogelijke laag zorgvuldig gezuiverde aarde op den steen, 
zooals wij in den verderen loop dezer verhandeling zullen aanwijzen. 
Daar het noodzakelijk is dat deze aarde zooveel mogelijk in de ruimten 
tusschen de steenen dringe, moet zij ninmier in hoopen of lagen 
op hel puin gebragt worden ; hel is veeleer noodig om, zoolang de 
opvulling der ruimten nog niel verkregen is, haar zoo verdeeld 
mogelijk le spreiden, opdat zij gemakkelijk in de ruiiiilen dringe; 
om dezelfde reden mag zij oidi niel vochtig zijn. 

Om dil indringen gemakkelijk le maken is het doelmatig de 
gestrooide aarde met een groolen bezem heen en weer te strijken, 
waarbij men de voorzorg gebruikt, dezen bijna horizontaal te hou-
den, opdat de op de oppervlakte terugblijvende aarde in de ruimten 
valle en er niet weder uitgeveegd wonlen kan. 

Schijnt de opvulling der ruimten voldoende na deze bewerking, 
dan wordl op nieuw gerold of gestampt, en daar hel doel van 
deze tweede zamendrukking is, om de aarde digter aaneen en 
naar beneden te drukken en bij gevolg hel volumen le verminde-
ren, dat zij bij de strooijing op ile deklaag innam, zoo moet men 
bij voorldurend rollen of stamiien, zoolang zich nieuwe ruimlen 
mogten voordoen, ook versche aarde slrooijen. 

(Icbruik van water bij hel rollen. — Zoo even werd opgemerkt 
liai de ojivullingstof op hel oogenblik van gebruik zoo droog 
mogelijk moest zijn en de reden daarvoor is toen opgegeven. Nog-
taiis speelt het water eene belangrijke rol bij hel rollen, gelijk wij 
terstond zullen zien. 

Wanneer de aarde over de oppervlakte des wegs uitgespreid is 
en door den bezem zoo diep mogelijk in de ruiinlen is gedreven, 
begiet men de geheele oppervlakte, helwidk voor ile vastheid der 
deklaag van het grootste gewigl is. Het water bevochligl de steenen, 
waardoor de aarde zich heler legen deze aansluit ; buitendien voert 
het water steeds eene hoeveelheid aarde met zich mede; deze 
wordt aldus werktuigelijk in de benedenste ruimlen gevoerd, waar zij 
anders niet zou komen. Kindelijk wordt de grondlaag van het door-
dringende water doortrokken en de vcrbimling der bovenlaag met 
de oppervlakte, waarop zij rust, wordt daardoor l̂ evorderd. Keeds 
om deze laatste reden is hel voordeelig, om voor de aanwending 
der en zelfs voor hel eersie rollen van de deklaag 

den weg ter dege te begielen, waardoor de steenen digter bij 
elkander komen en de lusschenruimlen kleiner worden. ,"\leu be-
komt daardoor de meeste zekerheid voor hel begin eener goede 
verbinding lusschen de sleenen der deklaag met den grondslag. 

Deze maatregel is minder noodzakelijk, wanneer de natuurlijke 
bodem nog bedekt is met eene laag van verbrijzelden steen of wan-
neer deze op een grondslag van miuirwerk van gruissteen komt 
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te liggen; komt de laag echler ter plaatse van een vroegereii 
weg te liggen, waarvan de ondergrond als versteend is, zoo is hel 
volstrekt noodzakelijk den laalslen le verwecken door bevochligiiig. 
Overigens laat hel zich ligt begrijpen, dat om dezelfde redenen, 
waarom de vidlingaarde zoo gelijk mogelijk over de deklaag moet 
worden verdeelil, de bevochtiging ook gelijkmatig moet plaatsheb-
ben , want bel is noodzakelijk, dat alle deelen vochtig worden, en wel 
niet te veel en niel le weinig. Dij het begielen des wegs moet men 
zich iiiet van een emmer of dergelijk val bedienen, maar van een 
ton, voorzien van eene plaat met gaaljes, zooals bij besproeijing 
van wegen gebruikt wordl. Doelmatiger is het echter de deklaag 
door arbeiders met een gieter te doen bevochtigen. 

Uit hel voorgaande laat het zich begrijpen, dat hel niet voor-
deelig is op regentijd le rekenen bij hel rollen der straten; men 
zou in dezen tijil ja wel eenige kosten voor hel watervervoer 
besparen, over het geheel zou echter het werk slecht uitvallen, 
daar men geen meester is over de regelmatige verdeeling van bet 
water; dan valt er te veel dan le weinig, hetgeen het nadeel heeft, 
dat men in bet eersie geval te dikwijls moei ophouden, in het 
andere hel rollen te dikwerf moet herhalen. In één woord, men 
verliest hel uilzigt op eene goede uitkomst, wanneer men ge-
noodzaakt is van den regentijd gebruik te maken; men kan dan 
het puin niet droog slrooijen, hetgeen eene noodzakelijke voor-
waarde voor de gelijkmatige verdeeling is. 

Slcchls door eene reeks van dergelijke bewerkingen, als door 
verdeeliug van aarde of vulmiddel, door hevochtigen, door rollen, 
doelmatig uitgevoerd en gedurig herhaald, kan meu binnen -1 tot 
5 dagen of hoogstens in eene week eene nieuwe wego|tj)ervlakte 
verkrijgen, die geheel elfen is en al de vastheid bezit, die men bij 
oude en goed onderhonden siraalwegen vindt. 

Ilelasting der rol gedurende de verschillende tijdperken der 
bewerking. — Het is in het geheel niet onverschillig of de rol 
eene bepaalde belasting bezit; de belasling moei integendeel ge-
regeld worden naar de verschillende vordeiingen van het werk, 
naar den aard van den arbeid, dien meu van het werktuig verlangt. 
Die arbeid is echler van tweederlei soort, namelijk bij het begin 
der bewerking hel doen naderen der sleenen tot elkander, de ver-
mindering der natinuTijke lusschenruiniten, die bij het opbrengen 
van den steen ontslaan, later het aanvoeren van het vulmiddel in 
bet ligchaani des wegs, de vaste verbinding der aarde met den 
sleen. lleschouwen wij echler wal nader, aan welke eischen de rol 
moet vohloen. 

Steeds vertoont tle oppervlakle der deklaag dan de groolsle onet-
fenheden, wanneer de verbrijzelde steen pas is opgebragl; het gevolg 
ilaarvan is, dal de rol niel drukl over hare geheele lengte, maar 
slechts op enkele punten, gevormd door de meest uitstekende hoeken 
tier steenen. Was het gewigl der rol nu te groot, dan zouden die 
weinige steenen, op welke de cilinder rust, dit gewigl niet kunnen 
dragen, maar verbrijzeld worden, en daar de sleenen over het 
algemeen kostbaar zijn, moet men ze niel nulleloos bederven. Ten 
andere bezit de deklaag de grootste bewegelijkheid oji hel oogenblik 
dal de sleenen opgebragl worden, en wanneer de rol te zwaar 
belast is, zal zij in de steenlaag zinken. Deze inzinking brengt ge-
ihireiule bet rollen aan de voorzijde eene sterke verhooging der 
materialen tc weeg; de op ileze wijze ojtgeligle sleenen worilen 
.«slechts door de nd verzet, zonder met elkander verbonden le 
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wordeu; integeiuleel, hoc aanzienlijker deze verzetting is, dal is, 
hoe zwaarder dc rol is, des tc minder ontslaat er eene innige 
verbinding; zij zal even merkbaar zijn bij de slecnen der onderste 
laag, terwijl zij aan dc oppervlakte geheel ontbreekt, liet beoogde 
doel wordt dan geheel gemist. 

Daarom is hel volstrekt noodzakelijk, dal de rol bij liet begin 
der bewerking nicl tc zwaar zij; zij moet nog nicl belast worden. 
Met het oog op dc kosten verkrijgt men hierdoor besparingen, 
want een aanzienlijke last kan slechts door eene aanzienlijke kracht 
over oenc nieuwe wcglaag vervoerd worden. Nu ontstaat echter de 
noodzakelijkheid om de rol bij het begin der bewerking te kunnen 
verliglen, wijl alsdan de laag het meest onelïen en bewegelijk is; 
naarmale echter er meer ellenheid komt cn de bewegelijkheid 
vermindert, na eenmaal rollen en na het eerste aanbrengen van 
het vulmiddel, nemen de beide redenen om den last te verininderen 
al', cn bet gewigt des cilinders zal langzamerliand moeien vergroot 
worden tot hel een maximum van 120 lot 113 ecnlcnaars beeft 
bereikt. 

Lnalxte mnatregelen, bij hei eind der bewcrhinr) te nmen. — 
Ten slotte dionl nog opgemerkt Ie worden, dat men niel tc.̂ i)oedig 
denken moei, dal de bewerking thans geheel afgeloopen is. liet 
gebcm-t menigmaal, dat hel aanzien des wcgs geheel naarwcnscli 
is, dat hij vast cn vlak schijnt, dat hel oog geen gebrek aan de 
oppervlakte ontdekt, en zich evenwel vele oneirenlicden tooneu als 
dc weg drie of vier dagen bereden is; eenige steenen hebben zich 
alsdan van de laag losgemaakt, en er komen gaten te voorschijn. 
Men dienl dan op nieuw te rollen, en deze arbeid is niet de onbe-
langrijkste, want zij maakt het slot der bewerking uil, waardoor 
de straat voltooid wordt. 

Men voorkomt overigens de oueirenhedeii der oppervlakte, hel 
losraken tier slecnen en de vorming van nieuwe gaten, wanneer 
men eindelijk op den gerolden weg eene rijkelijke laag van hel 
vulmiddel brengt, evenzoo als men op eene nieuwe straal gedurende 
eenige dagen cene zandlaag laat liggen. Deze laag geeft daareidioven 
hel kostbare voordeel, dal zij ecu dek vormt, hetwelk den weg beschut, 
waardoor de wielen en de {»aardenhoeven verhinderd worden, hunne 
werking niet slechts op enkele slecnen uit te oefenen, welke zij 
verbrijzelen, maar op al den steen die bedekt is. ricdnrende al den 
tijd echter dal deze besclmtlaag op den steen ligt, moet men haar 
zoowel bij het drooge als natte jaargetijde zorgvuldig eileuen, om 
de wagensporen te doen verdwijnen, opdat de wagens niel steeds 
in hetzelfde spoor rijden en opdal de drukking door laalstî enoemdc 
uitgeoefend zoo gelijk mogelijk verdeeld worde. Door dezen maat-
regel kan des zomers veel stof en des winters veel slijk ontstaan; 
daar dc goede uitwerkingen, welke men zoekt te verkrijgen, zich 
echter spoedig zullen vertoonen, kan men na verloop van eenige 
dagen de nu overtollig geworden bescliiitlaag wc;;neinen, cn de 
zich door den tijd gevormde vaste en elfenc oppervlakte van den 
nieuwen weg bloolleggen. 

Over de doelmatijfite dikte van de steenlaag voor het rollen. — 
Noodig is het hier op tc merken, dat het rollen niet bij elke 
willekeurige dikte der stecidaag kan geschieden; hieromirenl beslaan 
zekere grenzen, die niet overschreden mogen worden, want hel is 
vooreerst duidelijk, dal, wanneer in hel algemeen O'd.OO de maal 
is voor den stuk geslagen steen, nimmer op cene dunnere laag 
dan O'̂ kOf) kan "crold worden; heeft men evenwel la «ren van 12, 

15, 18, 20 ned. duimen, dan doet zich dc vraag voor of het 
wel het doelmatigst is de geheele dikte in eens tc rollen. liet valt 
ligt te begrijpen dat het antwoord op deze vraag ontkennend zal 
zijn, want hoe dikker dc laag is, des te minder zal zich dcdruk 
der rol op dc onderste deden doen gevoelen en des te mocijelijker 
zal bet vulmiddel naar beneden dringen; men zoude op deze w ijze 
eencn slechten weg maken, huitcndien valt op tc merken, dat de 
laag bewcgelijkcr is naarmate zij dikker is; men moet dan tol 
groolere trekkracht de locvhigt nemen, waardoor de kosten boven 
alle verhouding stijgen. Men moet toch niet denken, dal, wanneer 
5 paarden noodig zijn om zekeren wederstand te overwinnen, er 
10 noodig zijn om den dubbelen wederstand te overwimicn; daartoe 
zou noodig zijn, dat op ieder oogenblik de trekilicren gelijktijdig 
trokken. Nu zal evenwel ieder die met de middelen van vervoer 
bekend is, zich herinneren, dat de gelijktijdige werking der bespanning 
wanneer men boven een zeker aantal paarden komt, te weten 
naauwelijks meer dan vier of vijf, des te mocijelijker is te ver-
krijgen , naarmate hel voorspan talrijker is. Ten gevolge van deze 
beschouwingen moet men erkennen, dat, wanneer de .steenlaag te 
dik is, het rollen tweemaal dienl gedaan te worden, cn naar onze 
ondervinding moet deze bepaling gevolgd worden, zoodra de dikte 
meer dan 0''l. 12 en tol 0il.20 bedraagt, bij welke dikte, die overigens 
zelden over.schreden wordt, hel toereikend is tweemaal te rollen. 

Wanneer men overigens de bewerking aldus in twee verschillende 
deelen afgedeeld heeft, behocll men hel benedenste gedeelte niet 
zoo zorgvuldig te behaiulclen als later met het bovenste het geval 
moet wezen. Wilde men aan deze onderste laag een ellen oppervlak 
geven, dan zou dit nnttclooze moeite zijn, niet alleen, maar ook 
een slecht werk, want de steenen der oppcdaag zonden zich niet 
behoorlijk of mocijelijker met die der ondedaag verbinden; men 
zoude om zoo te zeggen twee platen op elkander legijen, men zou 
geeue vaste cn gelijkslachtige nias.̂ a vormen, welke een kunstweg 
toch zijn moei. Dij het omlerste gedeelte der laag vergeuncgl men 
zich met zoolang te rollen als toereikend is om eene voldoende 
vastheid te verkrijgen, doch men zorge, niel al het voor eene clfene 
opjiervlakte benoodigde vuhirnldel te verbruiken; de ongelijkheden 
der onderste laag brengen te weeg, dat de iieheele weg cene 
groolere vastheid bekomt. 

Het rollen der kunstwegen moet bij gedretlen, in de rigling van 
de lengte plaats hebben. — llel is iedereen bekend, dal bij werk-
zaamheden, die in de open lucht uitgevoerd worden, waar zij aan 
het gevaar blootstaan, van ten gevolge van invloeden der almosphcer 
bemoeijelijkl of geheel gestremd te worden, hel van hel grootste 
belang is, die zoo spoedig mogelijk te volvoeren. Vertragingen 
hebben veelal ecu dubbel verlies aan goed werk en geld ten gevolge. 
Deze opmerking is van dien aard dat zij het bewijs levert, 
dal, wanneer de aanl van het werk veniorlooll om het in ver-
scheidene deelen te splitsen, het veel voordeeliger is, den arbeid 
niel geheel, maar bij gedeelten te ondernemen. Dil is juist het 
geval met hel rollen. 

(iebruikt men vier of vijf dagen, om dozc bewerking over eene 
lengte van 400 el Ie verrigten, zoo hcell men er twintig notnlig 
voor 2000 el, en de mogelijkheid van storing wordt in dit geval 
aanzienlijk grootcr. Is nu bij het rollen van -iOO el deze geringe 
lengte reeds vatbaar voor lastige verstoringen, zoo zal, wanneer men 
het rollen over dc iiansche lenglc onderneem», dc geheele weg dit 

1 8 0 0 . ] 17 

nadeel aanbieden. Wilde men verder het rollen over 2000 el gelijk-
tijdig aanvangen, dan zou m e n de rijtuigen gedurende twintig dagen 
over deze lengte aan de grootste bezwaren blootstellen, terwijl bij 
het trapsgewijze rollen, iedere wagen, welke gedurende deze twintig 
dagen den weg berijdt, slechls een vierde of vijlde deel van de 
wederstanden van het eerste geval te overwinnen hecIl 

Iedere wederstand nu, welken ecu rijtuig op een weg overwinnen 
moet, en iedere vermeerdering van trekkracht, die cr hel gevolg 
van is, werkt uadeelig op den kunstwegen beschadigt hom, wijl 
de brtuwslolfen, die men wil vastzeilen , losgemaakt, verschoven of 
verbrijzeld worden. 

Ten andere valt het op te merken, dat de wagens, voor den 
waleraanvoer bestemd, veel zwarigheid ontmoeten en meer lijd lot 
hunne beweging noodig hebben, wanneer men eene te groote 
wegleiigtc op eenmaal zou willen rollen ; hun aantal moet dan 
naar evenredigheid worden vermeerderd, waardoor de nioeijelijk-
hedeii aan de werkplaats grootcr worden; er kunnen zich ook 
gevallen voordoen dat ileze vcrinecnloring geheel onmogelijk is. 
Men zou ook voor een zeker oogenblik eene groolere hoeveel-
heid water behoeven, daar de tc hevocbtigen oppervlakte grootcr is 
en de verdamping langer diinrl; vaak derhalve weder een nieuw 
bezwaar, want hel water is dikwijls zeer moeljclijk te bekomen. 

Wij zijn daarom van meeuing, dat bet rollen van kimslwegen 
steeds in gedeelten van -iOO el of daai-omtrent, doch nimmer boven 
dc grens van 000 el moet plaats liebhen. 

Kenige opmerkingen over het zumendnikken door sUunpen. — Ifij 
den aanvang dezer verhandeling gaven wij reeds te kennen, dal 
hel vastmaken der kunstwegen even goed door stampen als door 
rollen ucschiedcn kan. 

Wij komen hier op dit onderwerp terug, omdat het niel van • 
belang is ontbloot. De kosten eener rol zijn iiidenlaad vrij aanzien-
lijk, zij beloopen 2100 franken ( ' / I I IU), welke in vele gevallen 
niet beschikbaar kunnen zijn. Uit hol vervolg zal echter blijken, 
dat cene lengte wegs van 2000 el reeds toereikende is, om de 
kosten van hare aanschalling te dekken, wanneer men de tegen-
woordig nog in zwang zijnde liandeKvijze, om dc baan enkel door 
de rijtuigen te laten vastilrukken, er tegenover stelt. Niet altijd 
moeten cr 2000 el bedekt worden, en zelfs in dit geval kan men, 
als men niet om handen verlegen is on men integendeel gedwongen 
is arbeiders werk te verschallen, het rollen door stamjien vervan-
gen; daarbij moeten dezelfde voorschrillen gevolgil worden, als in 
het andere geval, want de opvolging in ile bewerking is geheel 
dezelfde; men heeft dezelfde maatregelen van voorzigtigbeid met 
het cebruik van water en het dek- of vulmiddel in het oo^ te ^ O 
houden; in één woord, het is hetzelfde w ĵrk doch met een ander 
werktuig. Ook dc uitgaven zijn even grool en wanneer de eene 
wijze al goedkooper zou zijn dan de andere, dan is het voordeel 
aan de zijde van het stampen. Ons zijn twee wegen bekend, 
waarvan de cene, lang 3000 el, gerold is, terwijl ileandere, lang 
5000 el, gestampt is. Dcide zijn 5 d breed; de bouwstof voor beide 
was quarlz. llel rollen kostte O . l l l frank {[ 0.35), het stampen 
0.732 frank {f 0.31) de el, waarbij nog valt op te merken, dat 
in het eerste geval het water gemakkelijker te bekomen was dan 
in hel tweede; evenwel werd dit voordcel door cene sterkere hel-
ling in den weg opgewogen, üvcr liet algemeen is het resultaat, 
lial lv\sschcn beide handdwijicn geen merkbaar onderscheid beslaat; 

alleen kan men den kunstweg door rollen ongeveer in dc helft 
van den tijd bevestigen, die voor hel stampen wordt vereischt. 

Heeft men slechts eene korte lengte te bedekken cn moet dc rol 
van verre aangevoerd worden, zoo behoeft men niet tc aarzelen om 
den stamper te gebruiken, en hetzelfde is hel geval wanneer de 
helling van ilen weg 0''l.05 op de el bennkl, als wnnncer men 
van de rol afstand moet doeii. Om kort te gaan, wanneer hel be-
lang liet medebrengt, den arbeiders werk te geven, wanneer de 
te bedekken weglengte slechts gering is cn wanneer de helling 
meer dan ()''l.05 bedraagt, dan bedient men zich van den stamper. 
Is er evenwel gebrek aan arbeiders en moet de weg spoedig in 
orde gebragl worden, dan geeft men aan de rol de voorkeur. 

Over de noodiakelijkheid om de natuurlijke lusschenruimten zoo 
gering mogelijk te maken. — Het is eerst sints 20 jaren dat de 
gewoonte van kimslwegen te rollen algemeen werd. Vóór dien tijd 
wertlen de opgebragte steenen aan ile werking der rijtuigen over-
gelaten, en men gebruikte geeue aardachtige slof ter verbinding; 
ilaareulegen was hel uitdrukkelijk verboden, iets hoegenaamd op 
ileii weg te strooijen. Deze handelwijze, die echter nog in vele 
landen beslaat, moge ons zonderliiig toeschijnen; zij berustte op 
eene valsche, oogenschijulijk gegronde redenering, welke langen 
lijd oenen groolen invloed op hel maken van kunstwegen heeft 
uitgeoefend. .Men beweerde namelijk, dal, daar de steen, welken men 
voor kunstwegen bezigde, een wederstand booil, oneindig grooler 
dan de aarde, deze bijgevolg onvoorwaardelijk van de wegen diemle 
verwijderd te worden, welke enkel van steenen konden gemaakt 
worilen, als wanneer zij den h o o g s l e n graad van wedersland zouden 
aanbieden. Kon men wegen bouwen uit n a a u w k e u r i g op elkander ge-
plaatste, digi aaneensluitende en geeue tusschenruimteu openlatende 
bouwstoflen, cn ware het tegelijkertijd mogelijk op deze wijze eene 
volkomen clfene oppervlakte Ie bekomen, dan zoude deze soort van 
wegenbouw zonder twijfel de voortrellelijkste zijn. Het is echter 
niel alzoo. De gej)laveide wegen, die, welke van alle uit de meest 
regelmatige elementen beslaan, waarvan ieder met de hand ge-
plaatst wordt, vertoonen zeer duidelijke tusschenruimteu, waarvan 
de verhouding' tegenover hel ueheele volumen afwisselt lusschen S o 
0.10 bij een leerlingvormigcn kopsteen van 0''1.2l zijde tol 0.18 
bij cenen kopsteen vaii 0''1.15. lüj muurwerk uil breuksleen, waar 
insgelijks alles met ile hand gesteld wordt, doch waar de enkele 
steenen veel minder in de groeve bewerkt worden dan bij hel 
plaveijen, beilraagl dc verhouding der tusschenruimteu circa 0.30. 
lüj onze kunstwegen eindelijk, welke uit de hardste steenen wor-
den zamengesleld, vindt men voor de verhouding van den inhoud 
der lusschenruimten of der aarde lot dien der steenlaag nooit 
minder dan 0.10. Nu is juist het verwaarloozen dezer feiten dc 
reden, dal men zoo lang hel gebruik van aardachtige stollen bij 
nieuwe wegen uitsloot. Sedert men echter erkennen moest, dat 
zulk een weg, aan dc werking der rijtuigen overgelaten, niel eerder 
vast en vlak kon worden, len zij alle tusschenruimteu geheel waren 
opgevuld, en nien inzag, dat deze opvulling slechts geschieden 
kon door de vergruizing der steenen door de wielen, wijl men aan 
dc steenen baan gcenc aardachtige stollen had toegevoegd, van dit 
oogenblik, zeggen wij, hccf\ men begrepen, dat het voordeeliger 
was deze vast- cn cnenhcid door kunsl daar te stellen, cn wel door 
bet opbrengen van aardachtige slof op de sleenbedekking; deze is 
goedkooper en even zoo goed cn wel beter dan ccnc opvullingslof, 
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welke door hel verhrijzelen der üleenen is ontslaan, waarhij de 
trekdieren tevens op eene wreede wijze gekweld worden. 

Eene opvnilingslot' is daarom noodzakelijk; zonder deze kuinien 
gecne knnslwegen worden zamengesteld, en eerst dan mag men 
iets van eenen steenweg verwachten, als men dien er van voorzien 
heeri. Daar hel ininsschen \iilgemaakt is, dat aardachlige stollen 
minder wedersland hieden dan steen, zoo ontstaat de noodzakelijk-
heid , van deze stof niel meer te bezigen, dan voor de opvulling 
der tusschcmniimten juist noodig is, en die ruimten vóór het op-
vullen eerst zooveel mogelijk te verminderen. Het ware eene groote 
fout, indien men dezen maatregel wilde verzuimen, en men zou 
niet met de gegeven materialen den grootst mogelijken wederstand 
en vastheid verkrijgen. Na deze verklaringen is het daarom he-
grijpelijk, waarom het rollen daarmede beginnen moet, dat dc 
steencn worden te zamen gedrukt, alvorens er eenige aardachtige 
stof wordt opgebragl; het is ook duidelijk, waarom het ondoel-
matig is, eene tc dikke steenlaag in eens te rollen. In één woord, 
men moet door hel aanwenden van alle mogelijke middelen de 
tusschenrnimten zoo klein mogelijk maken, voor men tot dc op-
vulling overgaat, en daar hel water over bet algemeen het over 
elkander glijden der stecncn bevordert cn ze beter verbindt, is het 
hierom zeer niitlig de lagen tc bevochtigen, alvorens met het rollen 
te beginnen. 

ÜVKIÏ HET BEREKENEN VAN DE SNELHEDEN MET HET 
MOLENT.IE VAN WOLTMANN, DOOR DEN HEEli 

LATElïIvADK, lugemcur der Bruggen cn Wegen. 

{Annnles des Ponts et Chaussées, 1858, .Tiuivicr Ct Février , pag. 121.) 

Op een tijdstip, dal len gevolge van de overslroomingen zeer 
vele watermetingen moeten plaats hebben, waarvoor het molenlje 
van Woltmann bepaaldelijk wordt aanbevolen, is hel welligl niel 
ongepast de uitkomsten mede te deelen van eenige praktische waar-
nemingen , omtrent de wijze van berekening van de snelheden, 
door dit werktuig verkregen. 

Wij kennen drie verschillende Ibrnnilen, door onderscheidene 
schrijvers gegeven, om deze sncllieden te berekenen uit bet waar-
genomen aantal omwentelingen in de seconde. 

1. De heer d'Aubuisson geell in zijn Tmilé dliydraullquc (biz. 
173 van de 2de uitgave) de volgende formule: i' = x n , waarin 
n het aantal omwentelingen in de seconde aanduidt, cc een stand-
vast igen coënicienl en r de snelheid. 

2. De heer ('diasles geeft in den Cours de machines de l'école 
pohjtechni(}ue (jaargang 181.')—18i0, blz. 30(>), de formule V = 
a ô - h b , lol welke hij geraakt met behulp van analytische beschou-
wingen. In deze formule beteekenl /j het aantal omwentelingen in 
de seconde, V de overeenkomslige snelheid, a en b zijn twee 
standvastige coéllicienlen. 

3. De heer ingenieur Baumgarten gccfl in eene verhandeling, 

geplaatst in de Annales des Punis cl Chaussées (1817, novembre 

ct décend)re), iu'^gelijks met behulp van analytische beschouwingen, 

de fonuule f / r ^ C - j - - H " ^ ) i'iii ver-

handeling), waarin n het aantal omwentelingen in de .seconde aan-

[1851)-~ 

duidt, C, A en H drie standvastige coëfTicientcn cn 7 het quotiënt 

— , dat is: de snelheid V, gedeeld door het overeenkomstig aantal 

omwentelingen in de seconde n. 
Om de vergelijking van deze fornnilen gemakkelijk te maken, 

zullen wij ze tol een zelfden vorm en gelijke letters herleiden. 
De formule van den heer d'Aubuisson wordt alsdan: 

t' = A n (1ste formule). 
Die van den heer Chasics: 

y A n -I- H (2de formule). 
En die van den heer Haiimgarten: 

V z=z A /J - H 1 / (H /î  4 - C) (3de formule). 
Ten einde de betrekkelijke juistheid van deze drie formulen tc 

onderzoeken, hebben wij de ondervinding geraadjileegd. Wij hebben 
gemeend, de uitkomsten van onze eigene iirocfnemingen met stil-
zwijgen Ie moeten voorbijgaan , en hebben er ons toe bepaald 
onze vergelijking Ie gronden op die, welke door den beer Haum-
garlen zijn gedaan en in zijne verhandeling worden vermeld, daar 
wij overtuigd waren, dal de erkende verdienslen van dezen inge-
nieur voldoenden grond zouden opleveren, om verlrouwen te slellen 
in de uilkomstcMi, waartoe hij gekomen is. 

Om allen schijn van parlijdigheid te vermijden, hebben wij ge-
meend gcene van de proefnemingen van den heer Haumgarlen te 
moeten overslaan. 

Wij hebben zoodoende vijf en vijOig uitkomsten verkregen, over-
eenkomende mei snelheden, afwisselend van 0"'I.3I7 tot 3'!l.5.i0 in 
de seconde, dal is bijgevolg met al de snelheden, die men ge-
woonlijk in de praktijk ontmoet; en len einde de vergelijking zoo 
naauwkeurig mogelijk te maken, hebben wij onze fornnilen toe-
gcjiast, niet op de gemiddelden, door den heer Haumgarlen uil een 
aantal proefnemingen genomen, maar op de oorspronkelijke proef-
nemingen zelve, daar dit naar onze mecning van meer belang is. 

Deze proefnemingen zijn op tweederlei zeer verschillende wijzen 
gedaan; de eene door het molentje in eene regie lijn voort te 
bewegen in een bijna slil water, de andere door het eene cirkel-
vormige beweging mede te deelen. Voor hel eerste hebben wij 
een gemiddeld genomen uit dc proehicmingcn, in beide riglingen 
gedaan, gelijk door den heer Haumgarlen is aangewezen, en 
alleen die iiroefnemingen verwaarloosd, die slechts in eene enkele 
rigling wai'cn gedaan. Wat de tweede soort betreft, deze hebben 
wij verbeterd met behulj) van den coëlVicient, door denzelfden 
ingenieur gegeven, om dc cirkelvormige beweging tot de regtlijnig(; 
beweging te herleiden. 

De coënicienten in de twee eerste formulen zijn afgeleid uit de 
proefneiningen door eene handelwijze, gelijk die, welke wij hebben 
aangegeven in eene verbandeling over de stadia, geplaatst in de 
Annales des l^onls el Chaussées, 1855, seplembre et oclobre, 
blz. 178, aanteekening 1 (I). Deze handelwijze, die overigens hoogst 
eenvoudig is, komt ons voor, hel voordeel te bezitleii, dat men 
daarmede alle ])roefnemingen gelijkelijk doet slrekkcn l(;r bepaling 
van de eoëflieienlen van proefondervindelijke formulen. Wal de derde 
formule aangaat, zoo hebben wij natuurlijk slechls de gegevene 
coëllicienten behoeven over Ie nemen. 

Wij hebben dan de volgende formulen: 

18C0.] 

Isteformide: t - = 0.31)30/i. 
2dc formule: r = 0.3782 n 0 . 0 . U 5 . 
3de formule : = 0.3505 n 4 - ] / (0.00070001 4 - 0.0035211). 
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De volgende tafel geeft een overzigt \an de afwijkingen, welke 
deze formnlen met de proefnemingen opleveren. 

Aantal 

der 

procfne-

Eersle Ibrnnihï. 
vz=Xn. 

Tweede formule. 
V A 4 - H. 

Grootste 
afwijking. 

V o l -
s t r e k t e . 

T e n 
l io i i -
d e r d . 

(iemiddelde 
afwijking. 

V o l -
s t r e k t e . 

T e n 
h o n -
d e r d . 

(ïrootsle 
afwijking. 

V o l -
s t r e k t e . 

T e n 
h o n -
derd . 

(ïeiniddelde 
kinu. 

Vol-
strekte. 

T e n 
h o n -
d e r d . 

Derde formule. 
i' = A ; i 4 - l ^ (H /Jï-f-C). 

(Ïrootsle 
afwijking. 

Gemiddelde 
afwijking. 

Vol-
strekte. 

Ten 
hon-
derd. 

Vol-
sl rekle. 1 

Ton 
hon-
derd. 

Snelheden minder dan 1 el 
in dc seconde . . . . 

Snelh(;den van 1 tot 2 el in 
de seconde 

Snelheden van 2 tot 3 el in 
de siïcondc 

Snelheden van 3 lol 4 el in 
de seconde 

De proefnemingen Ie zamen. 

31 

18 

O 

O 

55 

0.057 

0.038 
» 

O.l.iO 

0.110 

22.0 

2.2 

I) 

1.0 

22.0 

0.022 

0.013 

i> 

0.101 

0.028 

5.11 

0.02 

>1 

3.00 

3.70 

0.022 

0.018 
p 

O.OiO 

O.OiO 

7.1G 

1.70 

R 

1.30 

7.10 

0.000 

0.007 

n 

0.010 

0.007 

1.21 

0.03 

i 

0.17 

0.01-

O.OIO 

0.020 

I) 

0.070 

0.070 

5.31 

1.00 

n 

2.81 

5.30 

0.000 

0.008 
p 

0.011 

0.010 

1.08 

0.71 

1.15 

0.00 

I 'il bovenstaande tafel schijnt hel, dat de eerste formule lol minder 
juiste uilkomslen leidt dan de beide andere, doch dal de uitkom-
sten van de beide laatste fornnilen nagenoeg dezelfde r.iate van 
naauwkeurigheid bezillen (1). 

Daar de tweede formule bijna even eenvoudig is als dc eerste 
en veel eenvoudiger dan de derde, zoo kunnen wij daaruit beslui-
ten, dat men aan de tweede formule in de praktijk de voorkeur 
moet geven. 

Voordeden van de tweede formule en gevolgtrekkingen, die men 
er uit kan ajleiden. — Hehalve de voordeden, welke de tweede 
fornnde uit het oogpunt van eenvoudigheid aanbiedt, zoo leverl zij 
er nog een ander op, namelijk dat zij in dc praktijk het onnoodig 
maakt, de snelheid te berekenen, overeenkomende met ieder jiunt, 
alwaar men bel aantal omwentelingen van bet molentje in de se-
conde heell geleld. 

Inderdaad is het volgens deze formule voldoende, wanneer men 
geen ander doel heell dan de gemiddelde snelheid in een dwarspro-
lll Ie bepalen, het gemiddelde tc nemen van het aantal omwente-
lingen , op ieder punt waargenomen, cn de formule op dat geinid-
ilelde toe te passen. 

Hieruit vloeit voort, dal men zich kan ontslaan van de bereke-
ning der tafels voor de bepaling der snelheden; eene berekening, 
die vrij omslaglig is, vooral wanneer men van dc derde fornnde 
zou gebruik maken. 

(1) Zio Uiilrcksels, 1857—185S, Mz. I I ! . (Utd.) 

(1) Het is meer d:\n waar.'scliijnlijk, dat dc nfwijklnj; van T.-lG icn hon-
derd , bij de tweede ibnnule voor een enkel peval uanf?e?cven, toe te schrij-
ven is aan eene (»nregelniatiglicid in de iiroefneniinp, want hij dc derde 
formule vindt men voor hetzelfde pcval eene hijna even sterke afwijking 
(5.34 in plaats van 7.4C). Wanneer men deze proefncniing hniten rekening 
laaf , dan is dc grootste afwijking 2.7 ten honderd voor de tweede formule 
en 3.2 ten honderd voor dc derde. Hieruit volgt, dat er onder dc vijf-en-
vijftig proefnemingen van den den heer IJaunigartcn slechts ccne enkele 
onjuiste is, waaruit Mijkt met welke zorg zij zijn gcduan. 

Wij hebben verschillende ingenieurs vaak de vraag hooren op-
peren of hel molenlje een geschikt werktuig zou zijn voor water-
meling, wegens de veranderüjkhcid der wrijvingen, al naar male 
het werktuig gesmeerd is en naar gelang van den invloed, dien dit 
heefl op de waarde der coëflicicnten, tot welke men verpligt is de 
toevlugl te nemen. 

Uit heigeen wij boven hebben gezegd blijkt, dat de tweede for-
mule door de ondervinding is bekrachtigd. Wanneer men nu de 
analyse nagaat, waardoor zij is verkregen, dan ziet men dat de 
wrijving alleen invloed heefl op den term onafhankelijk van n. Daar 
deze term altijd zeer klein is en met betrekking lot den eersten 
altijd zooveel kleiner als de snelheid grooler is, zoo kan men 
daaruit besluiten, dat de werking der wrijvingen slechts een zeer 
geringen invloed op het molentje heeft, en dal die invloed geringer 
is naarmate de snelheid grooler is ( 1 ) . 

Wanneer men de uilkomslen , verkregen met de tweede en met 
de derde formule, vergelijkt met die, welke men regtslreeks door 
de proefneming verkrijgt, dan mag men aannemen, dat bij proef-
nemingen, met zorg en in gunstige omstandigheden gedaan, men 
met behulp van het molentje de snelheden tol op ongeveer een hon-
derdste juist kan waarnemen. 

(l) Deze analyse komt eigenlijk neder op de onderstelling, dat de wrijvingen 
der deelen van liet werktuig op elkander alleen afhangen van dc drukkingen, 
door die deelen op elkander uitgeoefend, en dal alzoo dc snelheid der deelen 
daarop geenen invloed uitoefent. Deze onderstelling is wel geheel ju i s t , 
maar dc drukking, door de as van het molentje omlergaan, is hij grooterc 
snelheden niet geheel dezelfde cn alzoo ook niet de wrijving; dit helct 
daarom niet het gebruik der aanbcvolenc ft rmulc , maar doet het raadzaam 
blijven, dc wrijvingen zooveel mogelijk, door gelijkmatige behandeling, on-
veranderd tc laten. (Ucd.i) 
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A A N T K E K I - N I N G E N O V E R D E N B O U W V A N DE D R A A I B R U G 
O V E l i J I E T P A l ' E N B U U G E R K A N A A L , DOOK D E N 

I N G E N I E U R G A U S , (c Papenburg. 

[Zcitschift des Architecten' tiud Ingenieur-Vereins für das Königreich 

Ilannover, 1856 , l i e f t 4 , S. 470.) 

( r i n a t 2 , figuren 1—5.) 

Het I'ajieiiljurger kanaal komt iloor het Drosten-Syhl, tegenover 
Halte, in ile Eins uil, en vormt, in verscheidene armen verdeeld, 
den voornaamslen weg van verkeer voor hel ongeveer eene mijl lange 
Dajienhnrg. Tusschen de Drosten-Syhl cn de plaats kruist de spoor-
weg van Usnahrück naar Kinhden het kanaal, cn daartoe moest er eene 
brug over worden aangelegd. Deze brug, waarvan de wijdte in den 
dag op 00 voet (17''l.ó'2) was bepaald, sluit onmidilellijk aan de 
zuidzijde van het slation te Papeidjurg, cn werd ontworpen mei 
twee openingen, elke van 30 voet (8>-'1.70) wijdie in den dag. 
Ten gevolge van het drukke verkeer van rivier- en zeeschepen, 
waarvan er jaarlijks 15 lot 20 le Dapeidjurg worden aangebouwd, 
en die grootendeels daar overwinteren, moest de eene opening als 
draaibrug worden ingerigt. 

Omtrent den pijler en de hoofden diene hel volgende: In plaats van 
bel kanaal afzonderlijk voor den jiijler en de hoofden af le dammen, 
kwam bet goedkoojier en doelnialiger uit, het kanaal ter breedte van 
40 voet (llt'1.08) al le leiden, bet hoofdkanaal door aarden dammen 
van 12 voet (3«'.5) breedte aan de kruin af le shiilen, en de 
plaats van bet werk als een enkelen bouwput voor de beide hoofden 
en den middenpijler lol op den benoodigden kanaalbodem uit te 
graven. Deze aardewerken werden op den 27slen .Mei 1852begon-
Jien; le gelijker lijd werden de damplaid;en en de rigipalen gegroefd, 
de heistelling gereed gemaakt, zoodat met het iidieijen van de 
damplaidicn van den middenpijler op den 3den Julij 1852 een begin 
kon gemaakt worden. De in figuren 3 — 5 van plaat 2 afgebeelde 
heistellingen vormden levens vaste slennpunlen voor de damplanken 
en werden later iloor kleine j)alen van 5 lot O duim (()i'l, 1215 lol 
0''I.1458) middellijn en 5 voet lengte (1<'I.400), alsmede door ijzeren 
krannnen bevcsligd. liet binnengcdeelle van dc heistelling diende 
later lol inwendige schoring der afzonderlijke bouwpullen, dewijl 
de geheele werkpul wegens de uilmaling van hel water met dadelijk 
lol op den laleren kanaalhodem, die in liguiir 1 is aangegeven, 
koude worden uilgegraven. Hel inhcijcn van de damjilanken leverde 
eenige zwarigheden op in den zandbodem, dewijl door eene 
kunsthei, met een blok van 800 tot lOllO pond (;{'.I2 lot 400 ned, 
pond) zwaarle en met eene valhoogte van 10 voel (2''1.92), dagelijks 
slechts 3 stuks damplanken van 14 tol 10 duim (0i'l,34 tot 0''l,388) 
breedte, en met eene gewone hei, juct een blok van 000 jiond 
(204 ned, pond), slechts 7 damplanken konden worden ingeheid. 
Door 3 kunst- en 2 gewone beijen werd het heiwerk oj) den 21 sten 
,\ugnslus voltooid. 

Xa hel uitgraven der ruimte bimien de damiilanken werd zoo 
spoedig mogelijk de beton gestort, om zoo mogelijk hel ojiwellen 
van den ondergrond tegen te gaan. De beton bestond uit 2 deelen 
gebluscbten kalk van Hbeine, 2 deelen tras, 2 deelen zand en O 
deelen gebroken steen. Wegens de geringe benoodigde hoeveelheid 
werd zij uit de bami liereid en gestort. .\a de hetonstorting werd 
de oppervlakte bedekt met eene planken bevloering, met 1 800 
centenaars (88122 ned. pond) sleenen belust, welke belaslliig later 

tot IJ 000 centenaars (170 244 ned. pond) werd gebragt. Na het 
verharden der beton cn bet wegnemen der bela.sling vertoonden 
zich bij iederen pijler twee wellen, die water ojigaven. Deze werden 
bij hel iN'oord er hoofd en bij den uiiddenpijlcr tot aan den bovenkant 
der damplanken in de hoogte geleid cn daarna zijwaarts uit den 
pijler afgeleid. 

Men moest dit echter voor den draaipijler op eene andere wijze 
verhelpen, daar de wellen zich juist op die plaals vertoonden, 
alwaar eene opening moest worden uilgespaard, om het punt te 
bereiken voor de bevestiging van den lap van de draaibrug. Ten 
einde deze opening walerdigl te houden, hieuw men uit de ver-
harde belon eene laag van 8 duim (O«'!. 19.14) dikte uit, met eenen 
beitel, die den vorm van de opening had en twee steenlenglen 
breeder was dan deze. Daarna werd uit dc schacht in de beton 
eene smalle goot lot aan de achterste rei damplanken uitgekapt; 
(ligt aan deze rei werd een eenigzins grooter en dieper gat uil-
gebroken, Door deze goot werden de wellen naar de damplanken 
geleid, aldaar werd hel water gedurende O dagen met eene kleine 
handpomp uitgepomiit, en gedurende dien tijd werd de bodem der 
opening en der schacht met I] lagen sleenen in spoedig verhardende 
ronieinsche cement gemetseld, walerdigl gemaakt, en te gelijker lijd 
werden de wanden met dezelfde slof, een steen dik, opgetrokken. 
Do goot tol de alleiding der wellen werd mei fijne j)nin aangevuld 
even als bij afvoerriolen. 

De opmelseling van de brug van sleen in trasmortel, met be; 
kleediug in klinkers en boeken en bedekking van gehouwen steen, 
leverde niets belangrijks op. Men bediende zich tot hel plaatsen 
der gehouwen steenen van eenvoudige stellingen en van hel winda.s 
eener kunslhei. .Men was met hel melsclwerk, behalve met de be-
dekking van den draaipijler, bij den aanvang vaii den winter ge-
reed, en deze laatste werd in het volgende voorjaar gelegd. 

De bouwput, die ongeveer 5000 vierkante voel (420 vierkanle 
elj groot was, kon, met eene dubbele poini), door vier maii droog 
gehouden worden, waarbij het water 11 voet (3l'1,21) hoog moest 
worden opgevoerd. 

De bovenbouw der brug is, even als algemeen bij de hannover-
sche spoorwegen is aangenomen, volgens de plaalijzer-conslructie ver-
vaardigd. Hel beweegbare gedeelle bestaat eveneens uit jdaalijzer 
en komt geheel overeen met bet beweegbare gedeelle van den 
bovenbouw van de Sedabrug, die in Daiid 11 van bet Notii-Dlatt 
op plaat 42 afgebeeld is, Dil beweegbare gedeelle heelhlrie liggers, 
hel vaste gedeelte twee liggers onder de sporen, waarvan de eerst-
genoemde O voet OJ duim (D'1,91), en de laatste 13 voel 1 duim 
(3i'l.82) van miilden lot midden van elkander verwijderd zijn. De 
vaste dragers zijn 38 duim (0''l.923), de beweegbare 30 iluim 
(0'-'I,875) hoog en deze laatste loojien tot op 23 duim j0''1.559) 
verdunnend uil. De dikte van hel plaatijzer der eersie is J duim 
(0<-'l.009), en die der laatste } duim (0'.'l.012). Voor hel vaste ge-
deelle is hel geheele bovenwerk 30 voet 4.} duim (11<'I.005) lang 
en voor hel beweegbare gedeelle -18 voet (hb'l.OlG). Hel gesnujcd ijzer 
van bet eerste beeft een gewigt van 210 centenaars ä ItIO han-
noversche p(Hiden (10 281 ned. pond), cn van bet laatste 385 
centenaars (18 855) ned. pond). Het gegoten ijzer van bet vaste 
gedeelle weegt 800 pond (392 ned. pond) en van bet beweegbare 
gedeelle, bidialve bet legenwigt, 157 centenaars (7089 ned. pond). 

De voornaamste zorg, hij de werkzaandieden van den boven-
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bouw, was, om de deelen lot den draailoestel behoorende zoo 
naanwkeurig mogelijk te maken. Eerst werd de onderste loopring 
van gegoten ijzer zorgvuldig gesteld en vastgegoten, daarna de 
rolring met den tap opgetrokken, en tevens g ebez igd als een steun-
))nnt om den ondersten loopring af le draaijen, terwijl deze door 
een windas met ketting werd rondgedraaid. Omgekeerd werd de 
bovenste loopring door een dergelijk ronddraaijen van den rolring 
afgedraaid, door eenen aan den ring bevestigden vaststaanden 
beitel. Het spreekt van zelf dal de gegoten ijzeren looprollen zorg-
vuldig op gelijke middellijn werden afgedraaid. De uitkomst beeft 
de doehnatighcid der constructe en van deze handelwijze bewezen. 
De draaibrug kan zeer gemakkelijk bewogen worden, zoo noodig 
door eenen werkman worden gesloten en geopend; bij goed weder 
duurt hel opendraaijen slcchls ^ minuut. 

Volgens de gespeciliëerde begrooling bedragen de kosten dezer 
bru O • 

Voor aardwerken, afdamming en 
drooghouden 
Voor timmerwerk: a bonwstolfen. . 
b arbeidsloonen 
Metsel- en steenbouwerswerk: a bouw-
slollen 
b arbeidsloonen 
Werken in melaal 
Stellingen en gereedschappen. . . 
.Mnemeene kosten 

1 980 Thlr, 
1 451 « 

550 * 

5 151 
1 391 « 
5 377 « 

510 .. 
728 .. 

ic zamen 17 144 Thlr. (/'30 294). 

•Men heeft deze begrooling bij de uilvoeriiig van het werk, we-
gens de sederi geslegen prijzen der bouwslolfen en der arbeidsloo-
nen, ongeveer 20 ten honderd overschreden, zoodat de geheele 
v(dtooijing 21 208 Thlr. (/•37 581) liecft gekost. 

Ofschoon des noods ecu man voldoende is om de brug te bewe-
gen, zoo zijn er echter zekerheidshalve twee brugwaeblers tot hel 
bedienen der brug bestemd. 

Voor de veiligheid van het verkeer is er op 100 roeden ten 
zuiden van de brug, en noordwaarts op bet spoorwegstation nevens 
de brug, een zelfwerkend baltsein aangebragt, dal, door het trekken 
aan eene lijn, eerst door den brugwachter moet worden ter zijde 
gebragt, wanneer men de brug gesloten heeft, en dal men weder 
op de plaats brengt alvorens men de brug begint te openen. He-
halve dat, slaat er naast de brug een gewone telegraaf,waarmede 
op gewone wijze het baltsein wordt gedaan, dal niet weggenomen 
wordl voor dat de brug geheel gesloten is. Eindelijk bevindl zich 
nog eene seinscbijf op het beweegbare gedeelle der brug zelf, cn 
bij nacht een lantaarn met een rood licht, dat, wanneer de brug 
gesloten is, in de rigling van hel kanaal voor de schippers, en, 
wanneer de brug open is, in de rigling van den spoorweg, voor 
de sjioorwegbeambten ziglbaar is. 
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O V E R R E U K E L O O Z E S E K R E T E N . 

{Aügemeine üauzcitung, 1858 , H e f t . I I und H l , Notizblut t , S. 156.) 

( r i na t 2 , ligiuir G.) 

Naar aanleiding van het stuk over hel bouwen van kazernen (1) 
wordt aan de redactie van de Alhjemeine Uanzeilunij het volgende 
geschreven: 

uln het stuk over hel bouwen van kazernen, geplaatst in ilen 
jaargang 1857 van uw tijdschrift, wordt oj) biz, 21 (2) aangeraden 
om bij het aanleggen van sekreten afvoer-kanalen onder de bril in 
eenen naburigen verwarmden schoorsteen le leiden, waardoor liet 
ontwijken van de bedorvene lucht zeer bevorderd moet worden, l»it 
is volkomen waar, ondersteld dat de put of het riool van de bui-
lenlucht zoo volkomen mogelijk is afgesloten, want alsdan trekt 
de schoorsteen de lucht door de bril naar beneden en zoo verder 
door het kanaal; terwijl, wanneer bel riool open is, de schoorsteen 
de tot den trek benoodigde lucht van builen opneemt en derhalve 
de schadelijke gassen in geenen deele volkomen uit het sekreet 
verwijderd worden, 

«Sekreten mei volkomen van de builenlucht afgesloten riolen en 
I met afvoerbuizen iii naburige schoorsleeiien, heb ik reeds sedert 

22 jaren in Esthland in groolen getale gebouwd en er worden te-
genwoordig in ilal ganscbe land voorzeker weinig falsocnlijke woon-
huizen gebouwil, welke niel van deze inrigling voorzien zijn. 

I «Op mijne veelvuldige reizen door Husland, Zweden en Duilsch-
: land heb ik nergens ahliis ingerigte sekreten aangelrollen, gelijk 

dan ook in bel algemeen deze plaatsen bijna overal builengewoun 
gebrekkig zijn ingerigt en zich vaak niet eens in hel huis maar in 
den tuin bevinden. Ik heb vele archilekten in Duitschland er oji-
merkzaam op gemaakt hoe men dit gebrek kan verhelpen, maar 
ik heb niel gehoord ilat ergens in Duitschland werkelijk sekreten 
zijn gebouwd, op de bedoelde wijze ingerigt. 

«De vermelding in uw tijdschrift is de eersie die te mijner ken-
nis is gekomen en het is dus wel mogelijk dal men in Weenen 
zoodanige nette inriglingen reeds bezit, In hel jaar 1834 heb ik 
mij gedurende vijfmaanden le Weenen opgehouden, waar zij ech-
ler destijds nog niel beslonden. Voor bel geval dal mijne inrijjling 
van volkomen reukelooze sekreten aan u nog onbekend mogt zijn, 
neem ik de vrijheid deze hier kortelijk te beschrijven met liijvoe-
ging van eene afbeelding in doorsnede (figuur () van plaat 2). Daarin 
is a hel overwelfde riool. Aan de voorzijde beeft bel onder hel 
gewelf eene opening b len behoeve van het schoonmaken. Deze 
o|iening wonlt telkens zorgvuldig weder toegemelsehl. In kazernen 
en dergelijke gebouwen geschiedt hel schoonmaken en derhalve 
het openen meernialen in hel jaar, maar in iiarlikuliere woningen 
geschiedt dil slechts eens in de twee jaren, vooral wanneer de |;roud 
doordringbaar is of wanneer men er voor zorgt dal er niel veel 
waler of urine in hel rioid kan komen. L'oor hel gewelf van hel 
riool voert men nu bonleu buizen c en wel zoo veel als men se-
kreten wil inriglen en plaatst daarop de brillen d. De buizen zijn 
voor de zindelijkheid met een planken wanil omgeven. Zij moeten 
zorgvuldig in het gewelf worden ingevoegd, zoodat er geen liichl 

(1) Vertiiald overgeiionicn in do Uittreksels, 1858—1850, blz. 110 en 
volgende. (^^ed.) 

(2) Zie a ldaa r , l;lz. I I T . (He.l.) 
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lussclicii de buis cu hel luelselwerii kan doordringen. Uil het riool 
loopt eene 8 tot 10 duim wijde buis van ligcbelsteenen e in den 
schoorsteen f , die echter niel volstrekt verwarmd beboert Ie worden, 
ofschoon eene verwarmde buis natuurlijk beter trekt. Nu is het 
iluidelijk dat de schoorsteen de lucht door il en c in het riool a 
en vandaar door e naar // moet trekken. Wanneer het riool zorg-
vuldig is gesloten en de scboorsteeu de voor den trek geschikte 
hoogte en wijdte heefl, dan worden alle hinderlijke staidcen vol-
komen door den schoorsteen verwijderd. Ik heb vier jaar geleden 
een zoodanig sekreet in eene ons loebehoorende lakenfabriek aan-
gelegd, waar vele menschen er bestendig gebruik van maken en 
ik kan verzekeren, dat men aldaar geen spoor van binderlijken 
stank bemerkt, liet riool wordt jaarlijks Iweemaal geopemi om schoon 
gemaakt te worden; het is twaalf voel vóór de fabriek nilgemelseld. 
in onze parlikuliere huizen bevinden zich zoodanige sekreten in alle 
logeer- en slaapkamers, alwaar de zitplaats door een geschikt meu-
bel is bedekt. In kamers, waar veel gerookt wordl, legt men ook 
wel zoodanige sekreten aan om den rook door ile bril te verwij-
deren , hetgeen volkomen voldoet, l'.ij vele zoodanige sekreten is de 
trek te sterk, zoodal hij zelfs lastig kan worden. 

alk heb reeds sekreten gezien, die vier verdiepingen boven elkan-
der lagen en toch slechts ééne afvoerbuis in den schoorsteen beza-
ten. Hel spreekt van zelf, dat het niet volstrekt noodzakelijk is dc 
afvoerbuizen in den schoorsteen bepaald onder den groml te leggen. 
Als men de buis slechts luchldigt niaakt, dan kan zij loodregt aan-
gebragt en boven den grond in den schoorsteen geleid worilen. Ge-
woonlijk maken wij voor de sekreten afzonderlijke buizen in den 
schoorsteen, zoo mogelijk steeds nevens eene verwarmde buis gelegen. 

«Heukclooze, goed iiigerigte, verwarmde sekreten zijn voor het 
gemak, zoowel als voor de gezondheid zeer noodzakelijk, vooral 
in een ruw klimaat; ik heb daarom de vrijheid genomen n boven-
staande korlc mededeeling loc te zenden.» 

A M KR 1KA AXSC11K DEUGSPOOKWKCJ. 

d ' i t (Ic Kiscnbnimzcitwu) overgenomen in het (Jr<janJ"ür die Fortschrittc 

des Eisenbuhnivescus, 1057, Heft 4 , S. IGtj), 

He ingenieur Charles Kllel .Ir. te Washington beeft in het jaar 
1851 over den bergrug Hlueridgc in Virgiiiië een s]ioorweg aange-
legd, welke wal de hellingen en boglen betrell zijne wedergade 
niet heeft, zoodal men voorzeker mei belangslelling van de volgende 
bijzonderheden zal kennis nemen, ontleend aan eene door genoem-
den ingenieur uitgegevene beschrijving van dit werk. 

He bedoelde spoorweg heet de Moimtain-Top {bergloj))-spoorweg 
en maakt een gedeelte uit van de in aanleg zijnde spoorweglijn 
door Virginië, welke ter lengte van omstreeks 'i.'lO eng. mijl 
(()02 ned. mijl) zich van Hichmond tol aan den Ohio zid uitstrek-
ken; 2(10 mijlen (M.']l ned. mijl) van deze lijn vormen dc midden-
baan van Virginië lusschen Hichmond en Covington nabij den oosle-
lijken voet van het Allcghanv-gebergte. Van deze 200 mijlen heefl 
de staal Virginië de nilvoering van 17 mijlen (27 ned. mijl) op zich 
genomen, ilen overgang over den Hlueridgc vormende, waarineen 
groote tunnel begrepen is. Deze aanleg ondervond echler eene groote 
vertraging, en ten einde niet midden in een voor het overige vol-
tooiden spoorweg voor eene reeks van jaren eene gnping over te 
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lalen, ried de ingenieur lïllict den aanleg van een voorloopigen 
spoorweg over den bergrug aan met hellingen en boglen gelijk bet 
terrein die vordert. Heze spoorweg was spoedig ontworjien en in 
den tijd van zeven maanden voltooid. 

He ,'\lomitain-Top-sj)oorweg loopt over den Ijcrgrug Hhie-ridge op 
eene hoogte van 1885 voel (575 elj boven dc oppervlakte der zee. 
He rug zelf is zeer smal cn de weg gaal er over heen met eene 
bogl van UOO voel (02 el) straal; hij levert naauwelijks plaats ge-
noeg op voor eenen gewonen trein tussclien dc beide afhellingcn 
ten oosten en ten westen. De lengte van de helling aan de westzijde 
van den top lot aan den voet van bet gebergte bedraagt 10050 
voet (:J2i8 el) of 2.02 eng. mijl (3.248 ned. mijl.); het verschil 
in hoogte is hier 450 voet (137 el) of gemiddeld 1:23J en het 
sterkst 1.10 (hetwelk overeenkomt met 223.1 en 27Ó.8t voet 
op de eng. mijl of 42.3 en 53.05 el op de ned. mijl). Aan de 
oostzijde is de lengte der helling 12 500 voet (3813 el) of 2.37 
mijl (3.813 ned. mijl); het verschil in hoogte bedraagt 010 voel 
(180 el) of gemiddeld 1:20} en bet sterkst 1:18 (hetwelk overeen-
koml met 257.-i en 205.08 voet op de eng. mijl of 48.8 en 50.05 
el op de neil. mijl). De laatstgenielde grootste helling treft men op 
eene onafgebrokene lengte van eene halve mijl aan. 

Aan de beide zijden van den berg is de straal van de b()gl30O 
voet (02 el); waar deze bogt voorkomt is de ^lijging tol op 1:22^ 
verminderd. Op eene jilaats aan de oostelijke lielling was men ge-
noodzaakt eene bogt van 231 voel (71 el) siraal aan te brengen 
en ook hier is de helling 1:22!. De bij de boi;len aangebraglc ver-
mindering in helling van 1:10 of 1:18 lol op 1:22^ scheen aan-
vankelijk onvoldoende om op te wegen tegen de vermeerdering van 
weder.stand, door de boglen veroorzaakt. Later, toen men het Inilp-
miildel bezigde om de llenzen der locomotielwielen te snieren mei. 
eene met (die verzadigde sjtons, door eene veer er legen gedrukt, 
bleek ile wedersland in dc regie cn gebogen gedeelten bij het 0|)-
gegeven verschil in helling zoo weinig te bedragen, dat men bij 
den overgang der treinen van bel eene tot hel andere gedeelte geen 
onderscheid in de snelheid waarnam. 

De geheele lengte van den weg over hel ĵ ebergle bedraagt 4.30 
mijl (7.00 ned. mijl); daar echter de voorloopige .«spoorweg nog 
3J- mijl (5.03 ned. mijl) langer moest worden gemaakt, len eind»; 
eenige onvoltooide dannnen en openingen Ie ontwijken, zoomoeien 
de locomolievcn over het gebergle omslreeks 8 mijl (12.87 ned. 
mijl) dooiioopen. 

Deze locomolievcn hebben gedurende 2J- jaar zonder oj)houden 
met groote regelmaligheid dienst gedaan, en slechls een enkelen 
dag is ten gevolge van een hevigen sneeuwstorm de geregelde gang 
der treinen verstoord geworden. Zij hebben zes gekoppelde wielen 
van 3^ voel (K'1.0(t8) middellijn, en eene spoorwijdle, bij welke 
de uiler.̂ le aanrakingspunten der wielen mot de sporen niel meer 
dan O voel 4 duim (2'!l.85) van elkander verwijderd zijn. Daarbij 
kunnen de twee voorassen eenigzins draaijen, daar zij door twee 
raamslnkken van gesmeed ijaer verbonden zijn, welke de cilinder-
vormige aslegeringcn bevatten cn in hel midden beweegbaar zijn 
rondom kogelvormige lappen onder bet locomoliefraam. De doorsnede 
van den cylinder is 10} duim (0''1.41), de dag 20 duim (0<'1.5). 
In plaaK van eenen tender is de waterbak op de machine zelf aan-
gebragt en achter de stookplaats hangen ter wederzijden bakken 
voor de brandstof. Het gcwigt der machine niet waler en brandstof 
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voor eenen logt van 8 mijlen bedraagt 55000 pond of 24} ton 
(bijna 25000 ned. pond). 

Dagelijks legt zoodanige locomotief vier loglen van 8 mijlen over 
het gebergte af met eene belasting van een achtwieligen goederen-
wagen en twee zoodanige personenwagens, te zamen 40 lol 43 
ion bruto wegend. Soms, als het verkeer druk is, stijgt de belasting 
tot 50 ton. Met zoodaiiigeii last kan men de treinen op en afwaarts 
naar widgcvallcn doen stilstaan en weder aan den gang brengen, 
lie gewone snelheid is opwaarts 7 } , afwaarts 5 } tot O mijlen 
(12, 8.85 en 0.l.;5 ned. mijl). 

Als veiligheidsmaatregel is voorgeschreven dat er geen wagen over 
het gebergte mag gaan, van welken men niet ieder rad door rem-
toestellen over de sporen kan doen slepen. Vóór hel vertrek van 
iederen trein worden ilaarloe de remtoeslellen door een vertrouwd 
persoon naauwkeurig onderzocht. Met dezelfde naauwkenrigheid 
wordt voor eene behoorlijke koppeling der wagens zorg gedragen 
en hehalve de gewone verbinding zijn twee zware noodkellingen 
aangebragt. In den regel is hel renniien van twee wagens voldoende 
om de snelheid van den trein te regelen. 

Hel gewone verbruik vaii hout der machinen bedraagt op ile 
oostelijke helling en alzoo voor eene lengte van 2.37 mijl, op welke 
men 010 voet moet stijgen en vele boglen van 300 voet (02 el) 
straal moet doorloopen, 42 leerl. voel (1.102 teerl. el). Voor den 
gehcelen logt van 8 mijlen berg op- en afwaarts is het verbruik 
nagenoeg het dubbele. Over het geheel zijn de Irekkoslen, alsmede 
de kosten van onderhoiul bij dezen merkwaardigen bergspoorweg 
minder dan men verwachten zoude. 

MKDI'Dl'ELI.N'G OiMTUENT E E N E N STOOMZUIGEU VAN 
N l i a i W E Z A M E N S T E L L I N G , DOOU DEN INGENIEUR 

L. BARGUM , Ondenoijzer aan dc pohjlcchnische school 

te Ilannover. 

{Zeitschri/t des Architecten- und Ingenieur-Vcreins für das Künigreich 

llannoeer, 185C, Heft 4 , S . 473.) 

i r i aa t 2 , liguur 7.) 

Hij alle technische werken slrcell men er natuurlijk naar, om 
de minst mogelijke kostbaarheid te bereiken. Zoodra deze goed-
koojdieid kan worden verkregen, zonder de stevigheid van hel 
werk te benadeelen, dan is dit streven niet alleen natuurlijk, maar 
tevens zeer prijzenswaardig. He zuiger der slooniwcrkluigen is 
betrekkelijk een zeer kostbaar deel, en men kan dus verwachten, 
dat een zuiger die aan de strengste cischen voldoet zonder daarbij 
zeer kostbaar tc zijn, in de toekomst alle andere conslructien van 
zuigers zal doen vervallen. Welk prakticus is niet van al de nadeelen, 
aan dc gebruikelijke constructie van zuigers verbonden, doordrongen, 
en zal zich niet gelukkig achten wanneer hij de buitensporige 
hoeveelheid van veren, schroeven, wiggen enz. kan missen? 

Kr worden in dc meeste niacbinclabricken van het vasteland 
zuigers van ccne zeer eenvoudige constructie vervaardigil, die den 
meesten onzer lezers bekend zijn, cn waarover wij dus in deze 
verhandeling niet verder zullen uilweiden; vooral geschiedt dit in 
de met roem bekende fabriek van de heeren (j. Waltjen en (̂ o. 
tc iWemen. 

Het ligchaam van den zuiger is eene cilindrische holle kasl, nit 
twee gegoten deelen beslaandc. Aan haar builenojipervlak beeft 
deze kasl, als pakking, verscheidene iii groeven liggende ringen 
van staal of hard getrokken draad, lic ringen, die oorspronkelijk 
met eenen groolcren straal, dan die des cilinders, zijn gebogen, 
drukken met eene kracht tegen den cilinderwand, die afhan-
kelijk is van hunne afmetingen en van hunnen oor . ^ p r o n k e l i j k e i i 
vorm. 

In bovengenoemde fabriek neemt men voor de ringen draad van 
vierkante doorsnede van lot duim zijde; deze wordt cirkel-
vormig gebogen, met eenen straal, die grooler is dan die des 
cilinders, en men bezigt in eenen zuiger van 3—O ringen, waarvan 
dc stuiken natuurlijk verscherven. Figuur 7 van plaat 2 stelt den 
zuiger van (jcn stoomtuig voor, zoo als er in dezen winter een voor hel 
slecpstoomsehip Vulkmm, bestemd voor de vaart op den Neder-
Wezer, in de fabriek van Waltjen is ontworpen. 

Nu doel zich de vraag op, of deze zuiger werkelijk zoo volkomen 
aan de cischen, die der constructie van zuigers zijn gesteld, voldoet, 
dat men daarmede tevreden kan zijn en dien als onverbeterlijk kan 
beschouwen. Naar aanleiding van een door den hoogleeraar Hühlmann 
gedaan verzoek, heb ik dezen zuiger aan een onderzoek (nider-
worpen, dat, ofschoon misschien zonder eenige praktische waarde, 
echter niet geheel van theoretisch belang onlbloot is. 

De vereisclilen, welke een zuiger bezillen moet, zijn: 
1. Dat hij eene volkomcne afsluiting tussclien de beide door hem 

vaneen gescheidene deelen bcsverkstcllige; 
2. dat zonder groote kosten en tijdverlies de afgcsleleiie deelen 

kunnen worden vernieuwd; 
3. dat hij goedkoop zij; 
4. dat de warmle niet liglelijk van den eenen kant van den 

zuiger naar den anderen kunne uitslralen, opdat er zoo weinig 
stoom mogelijk in den cilinder zelf kunne worden gecondenseerd; 

5. dat hij om de regelmaligheid der beweging te bevorderen zoo 
ligt mogelijk zij; 

0. dat dc afslijting, door den zuiger te weeggebragl, den cilinder 
zijne ronde gedaante niet doe verliezen; dit is van groot aanbelang, 
wanneer de ringen met eene aan de hooge spanning van den stroom 
geëvenredigde kracht tegen bel cilinder-oppervlak zullen drukken. 

r i l de ondervinding schijnt het, dal de zuigers, zoo als 
W^alljen die maakt, voldoen aan het vcreischle 1. .Meer hier-
omtrent zullen wij aan hel slot van dit stuk mededeelen. 

Met de alinelingen, die in de fabriek van Waltjen voor (lerin-
gen zijn aangenonien, houden deze het ongeveer Iwee maanden uit, 
cn behoell men slechls den ciliiidenleksel los Ie schroeven om ze 
te vernieuwen. Dewijl deze bnileiidien van lijd tot tijd moet geligt 
worden om de machine schoon te maken, zoo geschiedt dc verwis-
seling der ringen zonder bezwaar, en dus wordt aan het tweede 
punt volilaan. 

Deze zuigers voldoen aan bet derde vereischle ongetwijfeld betei 
dan eenige andere conslruclie. 

Wat bctrell het vierde punt, zoo heeft de zuiger met ringen 
met andere zuigers het groote voordeel gemeen, dat hij eene lucht-
massa bevat, die de uitstraling der warmte naar de beide cilinder-
doelen zeer moeijelijk maakt. 

Heze zuiger voldoet aan het vijfde punt; dit schijnt echter van 
weinig gewigt tc wezen. 
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Ik wil, alvorens lol de beschouwing van hel zesde puul over Ie 
gaan, cene opmerking maken, die misschien niel van gewigl onl-
blool is. llel is bekend dal dc voornaamsle zwarigheid, die lled-
tcnbacher legen de calorische machines aanvoerl, daarin bcslaal, 
dat cr lucht van zeer hooge temperatuur moet aangewend worden, 
om deze machinen eenigzins krachtig tc doen werken; dal cchler 
nocli de gewone pakkingen noch onze alsluitingen tegen deze hoogc 
temperatuur bestand zijn. Het bezwaar, ten minste omtrent de pak-
king, wordt door ilen zuiger met ringen volkomen uil den weg 
geruimd. 

Met dc thans gebruikelijke wijze van aanwending voldoet de 
zuiger in het geheel nicl aan het vereischte N». 0. Hij zal wal dc re-
gelmatigheid der afslijting belrell veel slechtere uitkomsten geven, 
dan een zuiger, die met riniicn van weck metaal voorzien is. De O ' O 

onilervinding leert, dal de zuigerrmgen zeer ongelijk afslijten en 
dientengevolge ook de cilinder-ojipervlakken. De ringen, die na 
een gebruik van ver.̂ chcidene maanden werden uitgenomen, ver-
toonden op vele plaatsen in het geheel geeue vermindering der 
oorspronkelijke dikte (gemeten in de rigling van den straal), terwijl 
zij daarentegen op andere plaatsen zoo geheel iloorgeslelen waren, 
dat de ring uit verschillende ouzamenbangende deelen bestond. 

Natuurlijk is deze ongelijke afslijting slechls het gevolg van eencn 
ongclijkcn druk van enkele deelen van den ring tegen dc cilinder-
oppervlakken. Deze druk moet oji alle punten gelijk zijn, ten einde 
eene gelijke afslijting len gevolge Ie hebben, cn de vraag is dus, 
hoedanig moet de dwarsdoorsnede of de oorspronkelijke vorm van 
den zuigerring zijn, om dit gcwenscbtc doel te bereikeir? Hel is 
gemakkelijk in te zien, dal van beide deze elementen, waarvan de 
druk afhangt, een willekeurig kan worden bepaald, hetzij dat men 
den vorm, volgens welken dc ringen oorspronkelijk gebogen moeten 
worden, vaststelt, cn daarvoor dc afmetingen der dwarsdoorsneden 
bepaalt, hetzij men den Icgeuovcrgcstelden weg inslaat. 

Ju het algemeen lieeH de oplossing dezer vraagstukken (de ontoe-
reikendheid der mathcnjatischc hulpmiddelen daargelaten) geeue 
verdere zwarigheid cn ik zal daarom slechts de eenvoudigste ge-
vallen oplossen, namelijk de beide vtdgende: 

1. De ring is oorspronkelijk cirkelvormig; wordt gevraagd, dc al-
metingen der dwarsdoorsneden te bepalen. 

2. Dc dwarsdoorsnede is .standvastig; wordt gevraagd, den oor-
spronkelijken vorm van den ring Ie bepalen. 

in beide gevallen hebben wij de volgende gegevens: 
r dc straal van den cilinder; 
h breedte van den ring, gemeten in de rigling der cilinderas; 
1' dc druk door de lengleëeidieid van den ring op den cilinder-

wand uilgeocfeud; 
\] dc modulus der vcerkracht. 
Vooreerst moet er alsdan in aanmerking genomen worden dat: 
Daar de werking op de beide hell\en van den ring oji gelijke 

wijze i)laals beeft, bet voldoende is de ccnc helft van den ringtc 
beschouwen, cn aan tc nemen dat deze ter jdaatsc, waar hij met de 
weggedachte helft is verbonden, bevestigd is. Het is verder onver-
schillig of men zich voorstelt dat de ring te zamen gedrukt wordt 
cn alsdan cenen druk D op dc Icngleëenheid uiloclent, of dat dc 
ring uit zijnen oorspronkelijkcn vorm door cenen druk 1' op dc 
lengleëeidieid in cenen cirkelvorm wordt gcbragt, die met dc cilinder-
doorsnede overeenkomt. 
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Laat nu in het eerste geval wezen: 

cp de hoek, dien eenige willekeurige straal C.\ met den vasten 

straal C d , maakt: 

de hoek, dien een tweede willekeurige straal Cl» met CC, 

maakt. 

f (cpj de dikte van de dwarsdoorsnede van den ring in de rigling 

van den straal in bet punt A. 

r , de straal van den oor.spronkelijken vorm van den ring. 

Hel moment van wederstand tegen dc buiging in de dwarsdoor-

snede A wordt, als men daar de magten van verwaarloost 
en de momcnlen len opzigte van de ongedrukte as neemt: 

(') ') 

het momenl der elementaire kracht D r ^ in betrekking lot de-
zelfde as in dc doorsnede A, is: 

A D 

cn dus hel moment van al de krachten: 

= lKr ( r - - ^ - D y ^ s i n ( « ^ - C p ) ? ^ 

= = D . r ( r - - ^ ' ) ( l 4 - c o s ( J ) ) 2) 

Dit moment is echter gelijk aan I ) , gcvolgelijk: 

of 

Uit deze vergelijking kan f (p worden gevonden. Zoo als uit de 

herleiding blykl, kan men het lid, dal met dc eerste magt van 

f(p aangedaan is, verwaarloozen, cn alsdan verkrijgt men uit d) 

Uit deze vergelijking blijkt dat: 

(1) Pczc formule is niet volkomen juist ; men knn Imi c Jiflci<llng vinden 
i n T e l p r n t , Verhandeling over den wederstand van luiken cn ijzeren stm-eu 

§ •>:•., tvcecle druk. (nc<l.) 
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waaruit wij dus reeds duidelijk kunnen opmaken, hoe weinig dc 
lot nog toe gebruikelijke zuigerringcn aan de voorwaarde N®. O 
voldoen kuimen. 

Hel is wel niet te betwijfelen, of de techniek Jdelen, 
om voor eenen ring van gelijkmatige kromming de verschillende 
dwarsdoorsneden te kunnen viiulen. De oorspronkelijke lengte van 
den geheelen ring wordt, dewijl de zamcndrukkende kracht in de 
rigling van den omtrek is, verkort met 
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Voor ile praktijk is eene benadering van het bedrag dezer groot-
heid reeds voldoende. 

Voor het tweede geval is ondersteld, dat de ring overal gelijke 
dwarsdoorsneden heeft, en daaruit zijn oorsjironkelijke vorm moet 
worden bcjiaald. 

Voor dit geval zijn de volgende gegevens noodig: 
P de met Cp veranderlijke kromtestraal van den oorspronkelijkcn 

vorm. 
c do breedte van den ring in de rigling van den straal van den 

cilinder. 
In dit geval is de verkorting: 

Vr 
E.6.C 

2 TT. 

Hel moment der van builen werkende krachten len ojizigte van 
eene dwarsdoorsnede A is: 

= l > , . ( r - 0 ( l - H c o s ( p ) i) 

(let ïuoment van den wederstand in deze dwarsdoorsnede is: 

cn dewijl 1) = 2) is, beeft men dus: 

p 
(1 - f cosCj)) 

= / 3 ( l + c o s < Ï ) ) 

l T ( r - 0 
als men (3 = 1 stolt. 

Kb 
12 

Uit vergelijking (I) volgt: 

1= - / 3 ( H - c o s C p ) 

= ix — (3cosO 

waarin 

is, of 
i 

a — /â cos p m 

Dus wordt voor < p = : 0 p = , 
« — y 3 

voor 0 -

voor CP — TT 

P Cl 

P — - I - / 3 

p neemt dus af voor groolere waarden van Cp cn wordt, dewijl 

— p en dus r is, voor gelijk r. Het dilVerentiaal 
^ y O ^ r 

rjuolienl^, dat negatief is, toont reeds duidelijk hel afnemen yan 

p bij aangroeijende Cp aan. 
Dewijl de kracht V r in de rigling van den ring werkt, zoo 

P r 
wordt de boog A H na de zamendrukking — cp korter en dus 

Ju 6 • c 
was hare oorspronkelijke lengte: 

O+ E 1 7 ) = « < ? > • 
/ p \ 

als men /•( 1 - f - - — ) = i a stelt. 
\ hu c y 

Wanneer men in de oorspronkelijke kromme den boog (van I! 
afgeteld) door < aanduidt, dan heeft men daarvoor: 

s=z(iD 

de daarbij belioorendc kromtestraal p = 1 

a — /2 cos p 

Het is bekend, dat de kromme door deze beide grootheden be-
paald wordt. Het is cchler mocijelijk, daaruit de vergelijking voor 
de reglhoekige coördinaten te vinden. Wij moeten ons dus verge-
noegen dc gedaante bij benadering te construeren, en hiertoe kunnen 
wij Ivvee methoden volgen. De eerste methode is geheel overeen-
komstig met die van W'cisbach voor de constructie der wcrplijn 
(vgl, Weisbach, Meclianik, 2le Aullage, Ud. i , ^ -133). Men 
deelt eerst den hoek tt in n gelijke deelen en neemt: 

Hieruit vindt men: 

s, — aCp, 

hveneens Po = - - 3 - 7 - ; - - . ^ = - v - , — zet men 

van H naar K de waarde af, hese irijll uit K met cenen 

cirkelboog H l i, = « 0 , trekt l i , K en maakt H, K, = : p , , beschrijft 

i 
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uit K, met p̂  als straal eenen cirkelboog 1], zoudat H Bj en als men nu uit bet punt 11 op de lijn l iC onder eenen hoek 
de lijn H B, trekt, 1111, maakt, uit het punt II, de lijn B, B, 
trekt, die met BC een hoek maakt, B B , - f B , maakt 

Nvordt, zet op B, K, de lengte Bj K., = p « al'enz 

IK enz., dan zal de gezochte kromme den veelhoek l l l l j B, nabij komen. 

iMen kan ook nog dc hoeken B K B , , B, K, B, enz. willekeii-
rig nemen, alsdan uit dc bogen B B , , B B, enz. de overeenkom-
stige (p Ijcrckenen, uit de fiiet (p overeenkomstige kromtestralen p, 
ileze op de lijn, die van hel laatst gevondene punt der kromme 
naar het laatste middelpunt der kronnne getrokken is, afzetten, 
en op nieuw met eenen willekeurigen hoek voortgaan, tot dal de 
som der gezamenlijke afzonderlijke hoeken — wordt. 

De tweede manier om de kronnne bij benadering le bepalen is 
als volgt: 

4 ) , ( » + - : ) 

en men neemt aan: 

en verder: 

= rt/3sin0j 

ß C 

Wanneer y de hoek is, dien dc raaklijn aan eenig punt der kromme 
met de as der abcissen maakt, p de kromtestraal in dal pmil der 
kronnne en s dc boog, zoo heeft men : 

In dit geval wordl dus: 

= n — / ^ c o s C f ) ) ? 0 
P 

7 = a x i p — alo sin (p C 

Voor ^ O is y z r - f J , ilus C ^ , 

dat is: r = ^ -h (I — P 

Hierbij kan men nog de vergelijking .s = a ĉ ) gebruiken en uit 

beide kan de kronmie hij benadering geconstrueerd worden, want 

wanneer men even als boven stelt: 

Hoe grooter het getal n is, des te naauwkcurigor zal de con-
struclie wezen. 

De druk 1' wordt berekend naar het beginsel, dat de veerkracht 
van den ring len minste zoo groot moet zijn, als de spanning van 
den stoom, die op een gelijk ojipervlak werkt. 

Het kan niet in mijn plan liggen om over de mogelijkheid der 
constructie van de hier berekende ringen le beslissen; deze mede-

I deeling beell alleen ten doel om de lechnici op dit onderwerp op-
, nierkzaain te maken en hun ile eenvoudigst mogelijke wijze van 
: berekenen aan de hand le doen. 

Dc berekeningen en conslrueringen zullen in allen gevalle door 
tafels veel vereenvoudigd kunnen worden. 

Daar ik ze vooralsnog als overbodig beschouw, zal ik er mets 
verder over mededeelen. 

Ik behoud mij voor om, bij eene andere gelegeidieid , eene mede-
deeling tc doen, die het bewijs vaii de volgende stelling zal bevallen: 

Dat ringen, die overal gelijke dwarsdoorsneden lield)en, en die 
oorspronkelijk gebogen zijn met eenen siraal, die grooter is dan 
de straal des cilinders, niet overal eenen druk /juilriiwnnr/s, dus 
legen hel cilinderoppervlak, uitoefenen, doch op eenige plaatsen van 
hunnen omtrek, in plaats van builenwaarls tedrnkken, iWJr/K/n//. 
binnemviiarts le weeg brengen, en dus op die plaatsen eene nei-
ging bezitten om de sluiting onvolkomen le doen zijn. 

! Men ziet dal zuigers, die van ringen van ongelijke dwarsdoor-
I sneden zijn voorzien, of die eenen vorm hebben, afwijkende van 
; den cirkelvorm, aan dc striktste vercischten voldoen, en men kan 
I van deze dus verwachten wat in den aanvanj; dezer mededeeling 

daaromtrent is gezegd. 

y ^ = a X cp ^ — (I ß sin (p,, enz. 

i W E R K T U I G E N T O T I I E T O N M I D D E L L I . H v V I N D E N V A N DK 
M I D D E L L I J N V A N G R O O T E C I R K E L S , W A A R V A N S L E C H T S 

! E E N K L E I N E HOOG K A N W O K D E N OI 'GENO.MKN. 

i [Schtvcha-ischc Pohjtechiischc Zeitschrift, I I . B a n d , 1857, l i e f t 1, S. 4 1.) 

! (Plaat 2 , figuur 8.) 

1 In dc mededeelingen van bet Gewerbeverein te Ilannover wor-
I den door den heer directeur Karmarsch ilrie werktuigen, dienende 
: tot bovengemeld doel, beschreven, die wel is waar geheel verschil-
j lend van vorm zijn, doch alle volgens helzclfilc beginsel zijninge-
I rigt, door dc volgende wiskunstige stelling uitgedrukt: «dal een 

cirkel door drie gegevene punten wordt bepaald.» 1 lieruil volgt 
I van zelf, dat men van eenen gegevenen cirkelomtrek slechts de on-
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derlinge ligging van drie punten heeft le kennen tot de bepaling 
van de overeenkomstige middellijn. 

Het eerste is bet bekende werktuig, door den ingenieur C. Merz 
te Slullgarl uilgevonden en reeds in hel jaar 1811 hekend gemaakt, 
de zak-dikle-passer; bet tweede is eene soort van stalen halve maan 
met afgeronile einden, in het midden iels dikker, lol bet opslui-
ten van eene ver.scbuilhare koperen liniaal in eene loodregle rig-
ling op de lijn, die de beide einden vereeiiigt. Bij het gebruik 
dezer liniaal leii;l men haar met de beide einden van de halve «5 
maan op den cirkel-omlrek, die moet onderzocht worden, en schuill 
de liniaal zoo veel voort, dat zij met haar afgerond gedeelle levens 
den cirkel aanraakt. Alsdan toont de verdeeling op de liniaal de 
middellijn van den cirkel aan, waarvan de boog afgepast is. 

Deze beide werktuigen hebben echler eene zeer merkbare onvol-
komenheid gemeen, namelijk, dal bij groote ahnelingen de inilee-
lingen oj» de schaal zeer klein worden, en dus de kans van on-
naauwkeurigheid naar evenredigheid toeneemt, zoodat .soms de 
onmiddellijke allezing slechts met 5 of zelfs 10 duimen te gelijk 
geschieden kan. Dit ongemak is des te merkbaarder, daar juist 
bij voorwerpen van groote middellijn (waar dc gewone kromtejias-
sers niel meer bruikbaar zijii) een goed meetwerktuig zeer wen-
schelijk is. 

hl dit opzigl voldoet bet derde werktuig, waarvan in figuur 8 bet 
zijgezigt op de helft der ware grootte is afgebeeld, veel b(!ler aan 
de behoefte, terwijl hel daarentegen veel beperkter in bel gebruik 
is, dewijl bet alleen tol uitwendige metingen dienstig is n̂iet voor 
holle oppervlakken). Ik heb hel uit Darijs onlvangen; de uitvinder 
schijnt .Mennyalle te heeten, len minste deze naam is met de bij-
voeging Blé [brevelé, geoctroijeerd) er op geslenijield. 

Op het eerste gezigt gelijkt de inrigling op die der algemeen 
bekende fransche sclmifmaal, zoo als die thans in de werkplaatsen 
der werkluigmakers enz., en zelfs bij de schoenmakers tot hel ne-
men der maat in gebruik is. Zij verschilt echter daarin, dal zij 
twee uilschuivende geledingen beeft, en dus het geheel uil drie 
deelen beslaat, die even als bij eenen verrekijker in elkander schui-
ven. Hel eerste sluk is eene vierhoekige buis n b van geelkoper; 
in deze is eene dergelijke geelkoperen buis c d geschoven; en daarin 
eindelijk weder eene stalen liniaal e f . Uil de liguur is de traps-
wijze afnemende breedle dezer deelen le zieii; bij a b bedraagt de 
dikte O.J sireep, bij cd 'i, en bij c f slechts 2 strepen. 
Aan bel einde b van de buis of koker n b is een stalen arm li o 
aangebragt, en aan hel einde /'van de liniaal e f m\ dergelijke 
gp-, de naar elkander toegekeerde kanten van heide armen zijn 
om de duurzaamheid le bevorderen, met opgeschroefde geharde 
.stalen plaatjes belegd, die in de liguur door de gestreepte gedeelten 
g en li zijn aangeduid. De denkbeeldige regie lijn, do(n'de hoek-
jiunten g en li gaande, is evenwijdig met ub, cd en ef en van 
r d 25 strejien verwijderd. 

Wanneer het werktuig geheel is ingeschoven, dan raken de kan-
ten der armen f g en c h elkander aan. Trekt men nu de buis 
c d uil ah te voor.schijn (terwijl echler e f geheel in c r/verborgen 
blijft), dan kan men tusschen fg en ch eenig voorwerp vallen, 
waarvan de dikte moet worden gemeten. Het spreekt van zelf, 
dat dil voorwerp eene cirkelvormige doorsnede moei hebben en 
daarvan de middellijn moei bepaald worden. De gezochte ahneting 
wovdl oninlddellijk op de afdeeliug van den koker c d, door deu 

kant c n van den arm h o afgesneden cn kan onmiddellijk worden 
afgelezen. Deze indeeling reikt echler .slechts lot 28 duimen. Wan-
neer de middellijn van het te melen voorwerp grooter is, dan moet, 
nadat cd geheel uitgetrokken is, ook nog e f , zoo ver als noodig 
is, uit c d le voorschijn getrokken worden; ak̂ dan leest men de 
afdeeliug op e f af, die met 28 begint en zich tot 100 duim uit-
strekt; als wijzer dient de kant dm van den koker cf/. Wanneer 
bet werktuig geheel is uitgetrokken, gelijk hel in de liguur is af-
gebeeld, wordt er nog een cilinder van 1 ned. el middellijn gemeten. 

Men moet in allen gevalle het werktuig zoodanig aan den te me-
ten cirkel aanleggen, dat deze de hoekpunten g h van tien arm cn 
tevens een {veranderlijk) punt op den kant c d, dal van zelf ge-
vonden wordt, aanraakt. 

Omtrent den vorm der verdeeling op cd en ef valt nog bel 
volgende o]) te merken. Dewijl volgens bel bier boven gezegde dc 
lengte — sirejien is, zoo volgt hieruit, dat van cirkels van 
ten hoogste 50 strepen de einden der middellijnen door de armen 
c h en f g aangeraakt worden, wanneer men ze op de boven be-
schrevene wijze daartusschen brengt: daarom zijn de eerste5duim 
op c d (van het begin bij d lot aan bet streepje der 5) werkelijke 
onverkleinde maat. Ingeval echter dc groolte van den te meten 
cirkel meer en meer 5 duim overschrijdt, vallen dc hoeken der 
armen g h eenen (wat betreft bet aantal graden) hoe langer zoo 
kleiner wordenden cirkelboog, dewijl zij nu de eindpunten van eene 
koorde aanraken, van eenen cirkelboog van standvastig 25 strepen 
jiijl. Daarom moeien bij bet voorlzctten der verdeeling, eer.sl oj) 
dc cn dan verder op f e de verdeelingen, die met gelijke verschil-
len van middellijn overeenkomen, hoe langer zoo kleiner worden. 
De verdeelingen voor 1 duim van de middellijn behomlen daarbij 
echler nog eene zoodanige groolle, dat zij in onderdeelen kunnen 
worden verdeeld en er dus gedeellen van duimen dadelijk kunnen 
worden afgelezen. Van hel begin af aan lot 20 ingesloten, is 
iedere duim in 10 deelen, van 20 lot 00 in 5, en van 00 lol 
100 in 2 deelen venleeld, zoodal betrekkelijk I , 2 en 5 strepen 
kunnen worden afgelezen. 

De verdeeling geschiedt in de praktijk door de gezamenlijke 
koorden in bogen van f), 7, 8, 9 tot 100 duimen af le zei-
len, of hunne berekende waarde, waarloe uit den aard der zaak 
de volgende fonnule dieiKstig is. 

Zij B de straal van den cirkel in strepen uitgedrukt, dan is 

R - 2.-) 
R 

= cos ] cp 

cn <p de boek, waarvan de boog door bet inslrument wordt om-
val, waarloe men nil de tafels de koorde (of twee malen de sinus 
van 'h-CP) opzoekt: deze laalsie geeft de lengte L der koorde, die 
voor eene middellijn 2B op de schaal moet worden afgepast. 

Op eeiie kortere wijze vindt men h onmiddellijk uil de middel-
lijn 1) van den cirkel door de formule: 

L = 1 0 l / ( D - 2 5 ) 

wanneer men van de in strepen uitgedrukte middellijn 25 aftrekt, 
en tienmalen den vierkantswortel nit het verschil neemt. De boo-
grootheid van 1 duim op de schaal neemt van de ware grootte 
= 10 strepen af, tot op 1.0 .streep. Dc onderafdeelingen van eenen 
cn denzelfden duim kunnen zonder bezwaar even c;rool cenomen 
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Würden. Ten .sloKe nioci nien in aanmerking nemen, dat de heide 
ijreede kanten van den ljuitensten koker n b zijn gebezigd lot cene 
gewone strepenverdeeling, op den achterkant van cd cwef echter 
ook eene dergelijke verdeeling is aangebragt, waarvan de cijfers 
bij f met nnl beginnen en in c met 310 strepen eindigen , zoodat 
ujcn, wamieer eerst e f wordt uitgeschoven en daarna zoo noodig 
ook cd, tusschen de armen c li en f n de dikte of breedte van een 
voorwerp, dat niet gebogen is, meten kan cn omniddellijk in strepen 
kan anezeii. 

( J A S V E K L I C I I T I N G IN KMCINI-: P L A A T S K N . 

( l ' i t liet Practical Mechanics' Mafjazine ovcrgcnoineii \u Rcrite umversclle j 
des mines, N o v c i n b r c 1857, j). 195. ) 

(I^lant 2 , figuren 9—13.) 

De voordeelcu van het gaslicht — en deze zijn grootcr dan ge-
dacht wordt, zoowel iloor hen, die gewoon zijn er gebruik van te 
maken als door hen, die hel gering achten — hebben zich snel ver-
breid tot plaatsen, die tot nog toe verstoken waren gebleven van 
dit .schitterend, standvastig, zindelijk en weinig kostbaar licht. Dit 
j> dijarvaij eejj jjaInnrJijk gevfdg, dat de aandacht der industriëlen 
zich meer en meer heeft gevestigtl op de ontwikkeling van die 
nuddelen, welke iuderdaail nuttig zijn voor de beschaving, liet 
steenkoleugas, na gctlnremle geruimen tijd te hebben gediend 
om onze groote sleden nuM een licht (e overslroomen, dat alleen 
voor hel daglicht onderdoet, bereikt thans de geringste dorpen 
.'u kasloelen en weldra zal men het in de op zich zelf staande 
woningen aautrelfen. De uiibreidiug van dit stek̂ el van verlichting 
werd alleen belemmerd door het denkbeeld, waarin uumi verkeerde, 
dat het in de jiraktijk niet voordeelig kon zijn , dan wanneer het 
OJ» groote schaal werd toegejiast, en (.'erst in den laatsten tijd hebb(!n 
wij loesh'ilen zien rHilstaan, die in het bijzomler waren uitgedacht 
voor afgezonderde plaatsen en de voortbrenging van kleine hoeveel-
heden gas. 'fwee moeijelijkheden deden zich voor: men miste goed-
koojie toestellen, die gemakk(!lijk te behandelen waren en op kleim; 
.M'haal zuinig konilen werken, e»i men belwijlelde de mogelijkheid 
(mi boambteu te bekomen, geschikt voor de zoo verschillende werk-
zaamheden van eene fabriek in het klein. 

Door den gastocstel van den heer (1. üower te St. Neotsillun-
tiiigdon.diire) heeft men deze moeijelijkheden kumien oplossen. Deze 
toestel toch, door de ondervinding bekrachtigd, heeft zich inder-
daad nuttig betomid, hoezeer op eene kleine schaal ingerigt, en 
er ))eslaal volstnikt tieen bezwaar om zijne behandeling eenvoudig 
aan de gewone huiselijke bezigheden toe te. voegen. 

De bovenstaande opmerkingen kwamen bij oiis op ter gelegen-
heid vaii de vcî tiging en de ontwikkeling van de l'ruvinciatc maal-
schappij voitr dc vcn<aardt<jin<i van lich/fpis oi coke, <'ia)i Ijel hoofd 
van welke de heer Dower als ingenieur geplaatst is. Deze nieuwe 
maatschapjiij is opgerigt met het doel, om gasfabrieken te vestigen 
m de kleine steden on gehuchten, die op de plaats zelve geen vol-
doend kapitaal kunnen bijeen brengen. Sedert hare oprigting zijn 
de geliuchleii (lotliugham cn Datringtmi, nabij llull, Navenby, Wel-
lingore en llarrouon-llumber, in l/mcohishire, door haar verlicht 
geworden, cn reeds zijn de noodige stajipen gedaan omojidezelfdi; 

[ 1 8 5 9 - -

wijzü gas (e verschafrcii aan verscheidene andere plaatsen, die in 
dtv.elfde omstandigheden verkeeren. 

Deze onderneming onder.schcidt zich door haren bijzonderen aard: 
in overcensfemming met de eigenaars der huizen verhuurt de 
maatschappij aan deze al de noodige toestellen, welke onder haar 
toezigt blijven. Deze schikking heelt de invoering van dc gasver-
hiiiting aanmerkelijk bevorderd, daar zoodoende de gastoestcllen in 
eene woning gerekend worden tc behooren tot zoodanige voorwer-
pon, welke een huurder daarin behoort aan tc treilen. Zij verhoogt 
dc ontvangsten der ondernemers niet slechts door de opbrengst van 
de huur der indicators, der tocslellen (!n der fornuizen voor hel 
.slokwi van gas, maar ook door het toenemen van IjcI gasverbruik. 

He maatschappij zou eerst beginnen met hel matige kapitaal van 
-11)000 jiond sterling; maar men zag weldra in, dat de onder-
ncnrmg in dezen tijd ccnc behoefte was, en hel gebruik van hel 
gas nam zoo snel toe, dat men het noodig oordeelde, het kapitaal 
tüt 100000 pond sterling Ie brengen. Zulk eene vermeerdering 
hebben weinig maalscbajipijeu, die oji eerlijke grondslagen rusten, 
binnen een zoo kort tijdsverloop ondervonden. Overigens kon men 
uil de uitkomsten, welke men had verkregen in jdaatsen, gelijk 
slaande met die, waarmede de maatschappij zich voorstelde te onder-
handelen, al dadelijk tot de handelswaarde van het ontwerp be-
.̂ liiiten. 

De volgende tafel geei't een overzigt van die uitkomsten, ver-
kregen in 13 kleine gehuchten, die voor de hand zijn gekozen uit 
(Ie voornaamste van de provincie. 

Picdrag van liet tlividcnd ten honderd. 
Namen. 

pd. st. sli. 
Ilrechin S 10 
Slrnllbnl 7 il) 
Kendal 8 la 
heighton 7 O 
Liskeard S O 
Liltlehampton 7 10 
Manslield 10 O 
Mitcham 10 O 
Oundle 7 It) 
Petworth '.) 10 
Onorndon cn .Mount-Sorrel . . 7 O 
St. Neots S O 
Ti verton 10 O 

Het is voldoend(! oji te merken, dat al de in die plaatsen op-
gcrigtn fabrieken geheel op zich zelf staande inrigliugen zijn, die 
ieder hare eigene directie en beheer hebben, om zonder overdrijving 
It; mogen aannemen, dal dit gebrek aan eenheid, deze vermeer-
dering van beambten eene verhoogiiig van uitgaven moesten te 
weeg brengen oji de kosten van voortbrenging van len minste i 
le»i honderd; en dal, door eene enkele directie tol stand Ie brengen, 
men gemakkelijk 2 ten honderd op dc kosten in hel algemeen en 
2 ten homlerd op den aankoop in het groot van de steenkolen en 
de andere grondstollén zou kunnen besparen. 

Van de voortbrengselen der gewone ileslillcring van slmikool 
werden slechts twee, hel gas en de coke, beschouwd als eene 
wezenlijke waanle bezittende. De nieuwe maatschappij trekt voordeel 
nit de amiuoniak en andere voorlbrengseleu. Daar liet ineerendeel 
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vjji hare inrigli/jgen in de landbouwende dislriclen kan worden 
opgerigt, alwaar het zeldzaam voorkomt ilat men des avonds lang 
waakt, en waar gcvolgelijk hel gebruik van gas in den zomer 
buitengewoon gering zal zijn, zoo hccll de heer llowcr, len einde het 
uit die omstandigheid voorlvloeijend verlies te onlgaan, een nieuw 
stelsel van zuivering bedacht, bij hetwelk de ammoniak, in plaats 
van gecondenseerd te worden, wordt verbonden aan cene daartoe 
geschikte zelfstandigheid. Deze, vervolgens met jihosphorzuren en 
andere ;ingsmiddclen verbonden, levert krachtige 

mestsoorten; en daar dc opgehoopte stollen des winters kunnen 
bewaard worden, om eerst in de lente en den zomer in mest te 
worden veranderd, zoo vindt do maatschappij gedurende die beide 
jaargetijden daarin eene bron van arbeid en inkomslen. Deze wijze 
van bandelen is het gevolg van de opzettelijke aanbevcrnigeu der 
jiacblers in de omstreken der fabrick-iurigtiiigen; en men kan in 
die aaiilieveliiigen een waarborg zier» voor hel welsl.igeij der onder-
neming, uil een landbouwkiimlig oogpunt beschouwd, zooveel te 
meer daar de landbouwers geen uitspraak doen omtrent de waarde 
van nieuwigheden, dan ten gevolge van een langdurig onderzoek. 

Deze gasfabrieken kunnen worden opgerigt in jilaatsen, die niel 
meer dan 1 000 inwoners hebben, zoodal de maatschappij een ruim 
veld ter bearbeiding zal vinden, tc midden van eene talrijke klasse 
van verbruikers, die niet zal aarzelen eene verlichling te helalen, 
waaraan zij behoefte heeft, en die haar te gelijker lijd gemak en 
weelde zal verschallen. Wij kiuiuen daarom voorzien, dat de pro-
vinciale maatschajipij voor de vervaardiging van eoki; en gas eene 
van dc welvarendste zal blijkeji Ie zijn onder zoovele ondernemin-
gen, die wij binnen den omtrek van de werking ilezer maat.'̂ cliappij 
zich hebben zien ontwikkelen. 

De gastocstel, voorgesteld in de liguren O en 10 van plaat 2 en 
ontworpen voor plaatsen, waar FI ICU slechls ongeveer 200gasbekken 
noodig heeft, is niet zoo ingerigt, dal men van zuiveringstoe.'sUd 
kan veranderen. De groolere toestellen leveren de middelen, om die 
verandering gemakkcdijk te doen jdaals hebben. Ti; dien einde 
beslaal de zuiveringstoestel uil vier afdeelingcn of vakken, die 
ouderling door den bodem in gemeenschap zijn. Door kranen met 
drie gangen kan men deze gemeen.̂ chap tol stand brengen of af-
sluiten, zoodat men slechts twee afileelingen Ie gelijk doet werken, 
terwijl men in de beide audere de stollen bereidt, die voor de 
zuivering dienen. Deze inrigling is veel eenvoudiger en gemakke-
lijker in de behandeling, dan die van de hydraulische kleppen, 
die zoo alge///een in de gazomeiers worden gcbi.'zigd. IVocfki'anen 
eji manometers worden op elke afdeeling geiilaatst, zoodat men de 
drukking en de hoedanigheid van hel gas steeds gemakkelijk kan 
beoordeelen. Ken drooge regulator, van nieuwe zameustelling, met 
dezen toestel in verbinding gebragt, vermeerdert nog zijne waar-
borgen van zekerheid. 

Allen, ilie hunne crnslige aandacht schenken aan den vooruit-
gang van de nijverheid, zullen zonder aarzeling erkennen, dat het 
door de provinciale maatschappij voor de vervaardiging van gas en 
cnlvc beoogde doel inderdaad in overeenstemming is mei eene be-
hoclle van den tijd, en dat, wanneer deze maalschappij al niet 
n)Ct zoo ra.«:sc schreden is vooruitgegaan als verscheidene van dc 
vernuftige onilernemingcu van onze dagen, zij toch bare eigene 
plaats op cene waardige wijze heeft ingenomen. Door het nieuwe 
stelsel vau zuivering, waardoor men de auunouiak voor hel voorl-

brengen van meslslollen kan verzamelen, en hel zwavelwalcrslofgas 
cn het koolzuur kan vastleggen, worden alle voorlbreiigseleu inderdaad 
nuttig gebruikt. De pachters zijn met dit nieuwe stelsel zeer inge-
nomen cn betreuren alleen dal de destillatie van de steenkool niel 
riiccr amnintiiak opleverf, geschikt o/u door I/are ven/K'JJgi/Jg nivl 
pho.sphorzuur en andere vruchtbaarmakende stollen groote hoeveel-
heden van een zeer gezochten mest te ver.schailen. 

Op plaat 2, liguren I I — 1 3 , is de algemeene inrigling voorgesteld 
van de door den heer llower voor dc kleine gehuchten in de dorpen 
gevestigde fabrieken. Figuur 11 is een bimien-ojistand van het ge-
deelte der fabriek, waarvan in figuur 13 de platte grond is gegeven 
en wel achter de lijn A / J , ondersteld dal de beschouwer naar 
den onderkant vau dc plaal is gekeerd. 

Deze opstand vertoont hel magazijn van steenkolen, coke en 
retorten met zijnen schoorsleen, van voren, alsunnlede magazijnen 
van ongebhj.srblen en gebluschlej) kalk cn de werkplaats; men ziet 
er ook den toestel (J, dienende lol bet wasschen, condenseren en 
zuiveren, en de pomp /), waarmede I IKMI de leer uil den bak pompt. 

Kigiiur 12 is de opstand van het gedeelte der fabriek achler de 
lijn A"/'' van den platten grond, gezien naar den bovenkant der 
plaal. llel vtMioonl den gazomeier, alsmede de woning en hel biiniau 
vau den directeur. 

Figuur 13 is een platte grond, waarop men de geheele fabriek 
en al hare onderdeelen, himien vier reglhoekige muren besloten, 
ziel voorgesteld, .̂ len kan daaroj) den loop van het gas volgen: 
drie convergerende buizen leiden het van de retorten iiaar den 
waschbak Ij, vanwaar hel door de buis // naar deii gazometer 
gaal; eene audere buis voert hel naar den indicator / en vandaar 
naar de hoofdbuis J. 

Fiedurende de vier laatst verloojien jaren heeft welligt niemaml 
in Kngelaftd aan zooveel kleitn» gehuehlen en falirieken de ver-
lichting bezorgd, als de heer llower. Overal zijn, naar wij iiieeneu, 
de uitkomsten gunstig geweest. Met uitgegeven kapitaal heelt 
van T) tol 12 ten honderd opgebragt en de verbruikers zijn vol-
komen Ie vrede geweest; hel is dus voliloeude biiwezen, dat de 
gasverlichting goedkoop is, zelfs al wordt zij op kleine schaal toe-
gcjuist. Wij hebben daarom gemeend, een stelsel, dat uit een 
praktisch en liandelsoogpunl oven oordeelkundig als theoretisch goed 
ontworpen is, in de bijzonilerheden te mocteu doen kenueii. 

ciiK.MiscfiK M[i)ni;rw<;x om de.v vooirrnAXG [ i n 
nr.DKHK IN STKKN TE S'rt;iTliX. 

{The Civll hhujineer and ArchilecCs Journal, May I85S, 140.) 

."\leu heel! in den laalsten lijd in hooge nKile de aandaclil gewijd 
aan de vraag, welke de beste middelen zijn om den voortgang van 
bederf in steen te sluiten en in hel bijzonder om lijn gebeitehl 
werk, hetwelk daardoor mo-^tzijii aangedaan, in den loesland Ie 
behouden, waarin hel zich bevindt, zonder genoodzaakt Ie zijn lol 
herstelling of restauratie over te gaan, want ileze, hoezeer als 
laatste hulpniiddel aan te|irijzen, verstoort noodwendig de inlegrileit 
en het karakter van hel oorspronkelijke werk. Ongeveer twc-e jaar 
geleden zijn met dit doel verscheidene belangwekkende proeven ge-
nomen op eenrgc van de koninklijke grafgcsleeulen in de abdij van 
Weslminsler, onder hel onmiddellijk toezigt van den heer (1. 0. ScoU 
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ilcn leuiMiwoonlim'ii arcliUekl van liet kcrkbcsliiur. Daar dc uil-r r 
kniiislen van deze proeven deslijds vold(R'nde werden geoordeeld en 
daar oj> hel legenwoordig tijdstip er nog geen bederf is waar te 
nemen, zoo hebben wij van de mei de nilvoering belasie personen 
t'11 in hel bijzonder van den heer Poole, den bekwamen en ver-
imlligen bonwknndige, welke met het praktiseiic gedeelle daarvan 
was belast, inliehtingen verzocbl. omlrent de gevolgde handelwijze, 
welke men aldns kan beschrijven: Ten einde bet steenwerk, waarvan 
iiier sprake is, voor Ie bereiden voor de behandeling, die bet moest 
itndergaan, diende men met de uiterste zorgvuldigheid Ie werk gaan, 
daar hel marmer en de slecn voor hel meerendeel zoodanig was 
geschilferd en bedorven, dal het onvoorziglig zon gewecsl zijneen 
horstel, van welke soort o(dv, le gebruiken, ter verwijdering van de 
slof als anderszins, welke in sonnnige gedeelten welligl gedurende 
den loop van eeuwen was opgehoopl. I']en ander middel WCIHI ilien-
lengevolge beiiroefd en wel mei goed gevolg, namelijk handblaasbalgen 
en voor de grooterc oppervlakten een draagbare smidsblaasbalg, 
aan welke eene lange buis van gelah pertsja was bevestigd, eindigende 
in eene beweegbare punt, beslaande uil een jiijpjcvan caoutchouc, 
waarmede de werkman gemakkelijk cu zonder bezwaar de groote 
massa's slof kon wegruimen, welke zich op de aangetaste opper-
vlakten hadden nedergezet, zoowel als in de diepe groeven en het 
uitgebeitelde werk. Zoodoende werden alleen de slof en de geheel 
los zittende deeltjes weggenomen, terwijl dc oppervlakte van het 
werk zelf zuiver en onaaiigctast bleef. De trekker van de blaasbalg 
werd door (.'en arbeider bewogen, terwijl de luchtstroom door een 
w(>rkman met zorg werd geleid. Ten einde al de schinnuei van 
den steen of hel marmer weg le nemen werd er hille aangebragt 
door (jen klein draagbaar rooster, vervaardigd van plaatijzer en 
vo(»rzien van ijzerdraailwerk, waarin men houtskool brandde en 
waarmede men over en langs de oppervlakte ging, welke men 
moest bewerken, lol dal deze droog en volkomen bloedwarm was. 

De oplossing, die de besle is bevonden Ier bevesligiiig van de 
los Zit lende g(.'d(,'e((en en ook (er v(,'rliartliiig van de opjiervlaklen 
11) het algemeen, was een mengsel van ongeveer een pond wil 
schellak op 1 gallon lioutziu'C alcohol [mclhijUtiue) voor Durbeck 
marmer en { pond .schellak voor vmn-steen; doch het zal voorliet 
vervolg beter zijn met eene eenigzins zwakkere oplossing te bc-
gninen, bijvoorbeeld J pond op de gallon voor de eerste en tweede 
lagen van Piirbe( k-marnier en eene geëvenredigde verhouding voor 
vinirslecn. Ilc( mengsel liceff een datf ol' twee noodig oni tol op-
lossing le geraken, hel lak moet in kleine stukjes gebroken worden 
en van lijd lol lijd in hel vocht worden geworpen. 

Ten einde de ojilossing zoo goed mogelijk te doen doordringen, 
zoo beproefde men eene groote kop(,'ren spuit, g(.'lijk men in de 
broeikassen gebruikt, en de ondervinding heell geleerd dal men 
daarmede een o))zelsluk moet verbinden van de lijnst mogelijke 

voorzien: vaak toclj heell incn gezien dal hvee ofzclJstrn 
straaltje voldoende was orn de vereischle hoeveelheid vocht le geven 
en dan werden dc overige gaatjes gestopt. Daar het eenige nioeije-
lijkheid gaf deze kleine gaatjes in het opzelstuk open te houden 
als de S|»uit op de gewone wijze werd gevuld, zoo gebruikte im.'u 
ainlere middelen: men boorde in hel midden van hel ondereind 
een gat van ongeveer } duim (0<-'l.003) middellijn cn vulde daardoor 
de spuil, waarna nicn lict niet een klein bonten zwikje slople tol 
dal de spuit leeg was. Deze moest zoo behandeld worden, dat zij 
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voorldurend een zachlen stroom gaf, jui.st voldoende om eene 
ruimte van ongeveer 2 duim ((Vl.05) naar beneden te gaan en de 
stroom moest zoo gelijk mogelijk over de geheele oppervlakte werken. 
Wanneer zich eenige droppelen opeen hoopten moest men ze met 
ccne spons we^memen, daar zij anders zouden hard worden en 
later hinder geven. 

Men moest er ook met de nitcrste oplellendheid voor zorgen 
dat men het werk staakte, wanneer men glanzigheid bemerkte. 
Wanneer zich schillerende vlakjes voordoen, kan men die doen 
verdwijnen door een weinig zuiveren alcohol met een zeer zacht 
penscel of kwastje aan te brengen. Moglen er gedeelten van het 
steenwerk los worden of zelfs gJieel los geraken, dan kan men 
daarin door een dik deeg van schellak voorzien. Hel is ook noodig 
alle slof en losse deeltjes zorgvuldig le verwijderen uit de holen 
en gaatjes, waarin zij kunnen nedervallen en zich verzamelen ; anders 
zal de o|»lossii]g ze daar bard doen worden ; hel werk wordt dan 
overladen en vuil. 

Wanneer de ojdossing behoorlijk wordt gebruikt dan zal de 
oppervlakle eene bedekking verloonen, beslaande uit eene volkomen 
kleurlo(r/c en onztglliare laag van de mees( harde en dunrzame 
hars. Zij dringt sle(dits oven in den korrel van den steen door maar 
hare sterke kleverigheid, vastheid en digiheid schijnen te voldoen 
aan den ei.sch om hel hier bedoelde werk le bewaren zonder hel 
uilerlijk aanzien le V(;randeien. 

Men heefl gecüie iiilgi.'breide proeven gcmomen len aanzien van 
de geschiktheid van dit mengsel voor werk in de open lucht, 
tnaar er .srliijnl gecne reden le beslaa/i out daaronilrenl I wij lel le 
voeilen. 

In dc nabiiriue uewclven echler heefl men een ''edeelle van de c »-/ fj 
vooruitspringende lijst, waar ile sleen in den ergslen slaal van af-
schilfering en bederf verkeerde, er meile bewerkt; en hoezeer de 
.schilfers zoo dim mogelijk waren en overal hoeken met de opper-

; vlakte vormden, zoo zijn zij thans stevig bevestigd, terwijl de 
! schilderacblige .«̂ cboonljfMil van den aangetasten sleen zoo volkomen 
' is bewaard gebleven dat men eerst bij zeer naauwlellend onderzoek 
'l kan zien wat er heefl plaals gehad. 

OVi: i l Dl' K C I M T K , WKI.KI- DE V E K S C I I I L I . E X D K DEI^MIX DER 
S l 'OOinVEGEX M O E T E N I X N E M E X , DOOli 

r U ü E . 1 'EUDOXNET. 

[Alhjcmcim Bauzcitumj, 1S5S, l lcf t IX und X , S. 2C2.) 

l'.ij het aanleggen van eenen .spoorweg komt hel vcM'ir alles 
daarop aan, dat men de ruimle bepaall, welke voor de verschil-
lende onderdeelen noodig is. Daartoe moeten eerst het jilan en dc 
profillen ihv baan naauwkeurig worden vastgesteld en, als dil ge-
schied is, dan moet men de breedte van de nilgravingen en op-
boogingen alsmede die der kunslwerken, voorts de glooijing van 
de uitgravingen en de aanhoogingim, de breedte van de aan te 
leggen sbjolen of voetpaden langs den bovenkant der glooijingen 
bij de nilgravingen of langs den voet daarvan bij oplioogingen 
bepalen alsmede dc haag, welke den spoorweg van de aangrenzendi! 
landerijen scheidt, voorts de openingen en de hoogte der bruggen 
cn tunnels regelen cn eindelijk de breedte der bermen bij op-
hoogingen voor sommige aardsoorten, de grootte van de eind- en 
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tnsschcn-slations, van dc slalions der materialen, van de werk-
plaatsen, inagazijiien en de daarmede verbondene werven bepalen. 
De geringste font, welke in deze berekening wordt gemaakt, kan 
aanleiding geven lol ccne vaak zeer aanzienlijke vermeerdering van 
kosten, want men betaalt steeds voor de kleine lerreinoppcrvlaktcn 
bij latere vcrgroolingen een veel hoogeren prijs, dan in den aan-
vang voor den grond betaald is geworden. 

Hij de berekening van het terrein voor den weg cn van den 
teerling inhoud der aardwerken mag men niet onopgemerkt laten, 
dal dc lengte-prolillcn gewoonlijk op de hoogte der spoorstaven 
worden genomen en dal de bedding van zand op puin, waarop de 
spoorstaven komen le liggen, gewoonlijk op 0''1.50 tol 0"'l.00 dikte 
wordt g(Miomen. 

1. Afmclimjcn van hd hovenvhtl: van den weg. 

Dc geheele breedte van den weg beslaat bij de ophoogingen uit 
die van de beide spoorwijdten, van den tnsschenweg en van de 
banketten Ier zijden, bij de nilgravingen uit diezelfde breedten met 
toevoeging van de bix'edfe der .sloolen. 

De spoorwijdle van alle fransche en belgische, gelijk ook van 
de me(jsle engelsche voor personen- en goederentreinen bestemde 
spoorwegen, bedraagt 1<'I.50 van midden tot midden der spoor-
slaven of l<̂ l. i i lusschen de binnenkanten der slaven. Hij de spoor-
wegen in lerlaml en bij dien van Sl. I'etersburg naar Zarskoselo 
heefl men die brccdle op 1<'I.83, bij dc nederlaudsclie wegen op 
H'1.03 en eindelijk oj> den weg van Londen naar Hrislol op 2«U3 
lusschen de biimenkanten der slaven bepaald. Hel doel van deze 
groolere .'spoorwijdlc is, zich de mogelijkheid voor lebehonden om 
bnjcdere locomotieven met wielen van groolere middellijn en met 
groolere ketels le vervaardigen, ten eind(! mei groolere snelheid te 
kunnen rijden of zwaardere lasten le kunnen vervoeren. Ook heb-
ben vele machine-fabrikanlen eene groolere spoorwijdte voorgesteld, 
om meer liglheid in den bouw en in hel onderhoud te verkrijgen, 
daar de onderdeelen van deze dan eene groolere ruimle innemen. 

Sedert verscheidene jaren heell men machinen gebouwd, welke 
over eene kleinere spoorwijdte, mei eene evenredige belasting, 
builengewone snelheden (80 kilometers in het uur) bereiken, of 
met geringe siielheden aanzienlijke lasten (150 ton netto gcwigt) 
over eene helling van 5 streep vervoeren. 

liet onderhond van deze machinen is ook vereenvoudigd door dat 
hel mechanismus buiten de wielen werd aangebragt. Niettemin 
heeft de vervaardiging van krachtige machinen voor een spoorweg 
van l<ïl.50 nog zooveel mocijelijkheden, dat de fabrikanten deze ge-
ringe breedte zeer betreuren. 

De invoering van grooterc spoorwijdten is in landen, gelijk Dnilsch-
land, Frankrijk, Helgie enz., alwaar re(jds groote s|K)orwegen be-
staan en waar het zeer moeijelijk zon zijn nieuwe lijnen met eene 
andere S|)oorwijdte aan te leggen, onmogelijk. Oiigetwijfeld zou 
het echler voordeelig zijn in landen als Hnsland, Spanje enz., die 
nog slechls weinig spoorwegen bezitten, eene groolere spoorwijdte 
«an le nemen. In ieder geval is hel noodig eene proeve te nemen, 
in welke mate dit voordeel in verhouding slaal lot dc kosten van 
aanleg der wegen. In onze verhandeling over de spoorwegen hel>-
ben wij onze meening doen kennen ilat men voor ccne spoorwijdte 
van D'VdO machinen kan bouwen, kraclüig genoeg om aan alle 

cischen le voldoen, hetwelk eehler iloor Holoiiceau wordt weder-
sproken. 

Hij de bepaling van de geringste spoorwijdte van IH.r)0 heeft 
men alleen dc hoofdlijnen oj) het oog gehad, o|» welke het verkeer 
met groote loeomoticven plaats heefl. Welligl zonde bij zijlakken 
van minder liclang, alwaar de dienst mei paarden ol' zwakke ma-
chinen geschiedt, eene kleinere spoorwijdte dochnaliger zijn; doch 
alsdan zou het nalnnrlijk oji de verbindingspunten van de zijtakken 
met de hoofdlijnen onvermijdelijk zijn, over te laden. 

Welke spoorbreeilte men ook voor de hoofdlijnen van een land 
moge aannemen, zoo is toch daar, waar sjioorwtignelleii bestaan, 
gelijkvormigheid van zooveel belang, dat men in Fngeland de hreedle 
van sommige banen mei groote koslen verafiderd hoeft, ten einde 
eene gelijke spoorwijdte voor de met elkander in verbinding slaande 
wegen le verkrijgen. Zoo werd de breedte van den .Noord-Ooster-
spoorweg van H'l.OO op i<'l.50 verminderd, en in Huilschlaml be-
draagt de breedte der badensche spoorwegen legenwoordig insgelijks 
slechts 1<'1.50, terwijl zij vroeger breeder waren (I). 

De ruimle lusschen twee evenwijdig loopende sporen heefl op de 
meesie ^poo^wegen viiii Frankrijk en Helgië eene breedte van 1<'I.8(», 
op deii l\onschen spoorweg van 2''l.20, op de meesle engelsche 
wegen van l''l.05, oj) den Hrislol-.spoorweg van H'l.08 en op den 
weg van Ilrussel naar H(.'rgen in Henegouwen van 2i''1.50. 

Men bepaalt de breedte der liis.scbcnriiimle op eene dubbele baan 
zoodanig, dal, wanneer twee treinen elkander tegenkomen, er tiis-
schen de wagenkaslen zulk eene ruimle overblijfl, dat de voelln]-
den van beide treinen elkander niet aariraken en dat de reiziuers 
geen g(;vaar loopen wanneer zij uit den wagen zien. 

He hreedle van hel lusschenvak o|» den lyonschen spoorweg komt 
ons de doelmaligsle voor en hel zon zelfs voordeelig kunnen zijn, 
indien zij nog eenige duimen meer bedroeg, want men zou de 
waiïcnkasten dan no" iels breeder knimeii nemen en van builen ua-D ö e 

lerijen aanbrengen, die zeer niillig zouden zijn. Op den spoorweg 
van Sl. Etienne naar Lyon, oj) welken hel lusschenvak slechls 1 el 
bedroeg, oefende dit op den bouw der wagens een hinderlijken 
invloed nil; men was genoodzaakt, aan deze eene groote lengte 
le geven. Op den weg van Livcrpool naar iMaiichester, die gelijktij-
dig met den zoo even genoemden weg werd aangelegd, heefl hel 
tusschenvak eene groolere breedte, namelijk H:l.55. Wanneer hel 
materiaal van den weg van Harijs naar .Mulhausen niel ook oji alle 
andere lijnen van het oostelijke spoorwegnel dienst had moeien 
doen, zou hel tusschenvak stellig miiisleiis eene biwdle van 2''l.2(l 
hebben hekomen; met hel oog op die omslandigheid echler heelt 
men zich lot eene breedte van 2 el moeien bep(.Tken, welke nog 
Ot'l.21 meer bedraagt dan die o|) den weg van Harijs naar Straats-
burg, wijl men heell ingezien, dal bij eene breedte van l«'1.80 en 
met bel gewone materieel het V(;rkeer vaak gevaarlijk kon worden. 
Hij de nieuwe lijnen voor het noordelijke spoorwegnel werd insgelijks 
eene hreedle van 2 el aangenomen. De znuhdijke spoorwegen van 
Frankrijk hebben een tusschenvak van ld.80 breedte. 

De breedte der banketten is even zoo verschillend als bel bcilrag 
der hellingen al naar tnate van de gesteldheid van het lerrein. Zij 

(1) Ook in Ncdcrlnnil hcefi men zich tot het versmallen viui hut spoor 
ilen UijMSjwoYwcj; nnn/.itnVykc kosten getroost, O'^cd.) 
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nioül gmolLT zijn, iiaarniah.' de grond, waarop de haan ligt, slech-
ter is. Bij de ophoogingen van gewone aarde hedraagl zij 0''l.r)0 
meer dan in de uilgravingen. Is het terrein moerassig, dan moet 
zij integemleel in de laatslgemelde grooter zijn. 

Ilij zekere aardsoorten is de breedte van het banket in de nit-
graving Ji el en bij de ophooging l''l.r)0 lot 2 el. lleze breedte is 
noodig, opdat de door de wagentreinen ontstaande schuddingen niet 
ligt instortingen veroorzaken, of, waimeer deze zijn ontstaan, de 
spoorstaven niet terstond nnnleslorlen ol' mol aarde bedekt worden. 
Men bepaalt ook de breedte der baid̂ etten naar gelang van den we-
derstand, welken de ballast aan de zijdelingsche verschuiving iler 
dwarsliggers biedt; hoe meer wederstand.sverniogen deze heeft, des 
li' mnider is hij geneigd tol uitwijken en zooveel le geringer kan 
de bn.'edte van hel banket zijn. 

Op den l»rist(d-sjioorw(!g bedraagt bij een gewoon terrein de af-
stand van het bnileiio])pervlak der sjioor-staven lot aan den kant 
der ophooging of lot aan den kant der slooten l'i-ir), op den 
weg van i.iverpool naar .Manchesier 1<''.52 , op dien van llirming-
hani naar bonden oji de nieuwe belgische wegen ld.7."). 
Op de nieuwe fransche spoorweglijnen moet zij, volgens de voor-
waarden van bet besltdi, bij goeden grond I el in de uilgraving(;n 
•Ml l''l.r)U bij de opboogingen bedragen. 

In dc Inmiels en ook vaak bij andere knn.Mwerken vermindert 
iiHMi gaarne de breedle der banketten 1er besparing van kosten. 
Het water loopt dan in een in hel midden aangebraglen greppel 
of kanaal. .Men mag echler niet onopgemerkt laten, dat eene le 
slerke vermindering van de breedle der banketten in lunnels tol 
uroote ouLreinkken aanleidinu: kan ueven. ~ O ij 

Afmet'nKjon ilrr sloolcn. — De breedle der langs de uilgravin-
Lien of de ophoogingen aangebragle slooten en in het algemeen al 
liniine afmetingen moeten in verbonding staan lol de watermassa, 
welk(i zij bestemd zijn op te nemen, i )p de Straatsburger lijn waren 
m een gedeelte van den weg, in de nabijheid van Nancy, de af-
melingtüi der slooten onvoldoende voor den behoorlijken alloojivan 
bet water bij groole stortregens, liet bovenvlak van den weg werd 
overstroomd, de ballast medegesleepl en de baan zoodanig bescha-
digd, dat een trein uil hel spoor liep, betwelk de treurigste ge-
volgen had na zich kunnen slepen. 

In lange en diej)e uitgravingen, waarin de slooten niet alleen 
het waler van den weg maar ook datgene, hetwelk van de glooijin-
gen vaak in groote hoeveelheid naar beneden stroomt, moeten op-
ni.'inen, heeft eene behoorlijke ontlasting dikwijls veel moeijelijk-
heid 111 en men ïiioet derhalve meerdere ruimte geven; in elk 
geval moet de diepte zoo berekend zijn, dat de bodem iets beneden 
d(; ballasllaag ligt, welke het bovenvlak van den weg vormt, daar 
<lit zoo droog mogelijk moet worden gehouden. Om de hoogte van 
bel droogliggend gedeelle, InMwelk de baan van hel vochtig ter-
rein afscheiilt, le vermeerderen, moet deze diepte over bet alge-
meen grooter zijn in vochtige dan in drooge gronden, wanl wan-
neer lie trillende bowec-'iimen zich aan dal terrein mededeelen dan G c 
zullen de spoorstaven voorldurend aan beschadigingen blootge-
steld zijn. Dij eene latere gelegenheid zullen wij zien hoe men op 
den spoorweg van Versailles (linkeroever) gehandeld beeft, om in 
een van de weekste en vochligste terreinen het grondvlak door 
diepe slooten droog te leggen. 

Dl' meest crewonc afmetinnen di'r slooten m de iiilciravincren van 
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de oostelijke spoorwegen zijn 0''l.f)0 breedle van boven en O-I.20 
aan den bodem en de diepte 0''l.20. 

Men moei de slooten zoo dikwijls ontlasten als ten gevolge van 
bare groolle gevorderd wordt en de plaatselijke gesteldheid ver-
oorlooft. Op den spoorweg van Versaillles heell men in de 1 700 
lange uitgraving van Clamarl -i zinkputlen gemaakt, hetwelk in 
bet terrein van den omtrek van Parijs bij de gesteldheid van de 
daar aanwezige aardlagen zeer gemakkelijk was, doch niet overal 
in toepassing kan worden gebragt. 

Aan de kruin van de groote glooijingen is bel vaak noodig bet 
water door aarden dijkjes en daarlangs loopende greppels op Ic 
vangen oni de glooij ingen niet te beschadigen He grond uit de 
greppels wonlt dan gekzigd lol bet maken van de dijkjes. .Men 
ontlast de grepjiels door sleenen goten, welke door het dijkje heen 
in gemetselde goten voeren, die op de glooijingen zijn aangelegd en 
met de baaiisloolcn beneden in verband slaan. 

In het algemeen is hel van het grootste gewigl alle deelen van 
een spoorweg en in het bijzonder het .spoor legen hel water, 
betzij grond- of regenwater, op alle mogelijke wijzen te hescher-
men, en men mag niets nalaten om dit doel le bereiken. Wij 
zullen klier de middelen leeren kennen, gebezigd in zoodanige ge-
vallen, die de mecsie zwarigheden opleverden. 

Hij ojdioogingcn loopt het waler, dat niet in de aardmassa 
indringt, bijna altijd langs de hellingen af Wanneer er slooten 
moeten zijn dan maakt men die aan den voel der ophoogingen, 
(lewoonlijk geschiedt dil alleen aan die z'\jde, waar op een hellend 
terrein hel zijdelings tegen den weg vloeijende water dezen van 
onderen zou kunnen beschadigen. 

lirecdle van hel voetpad langs de afschuttingen. — Wanneer de 
behoorlijke helling voor de glooijing der ophooging isbejiaald, dan 
is eene bieodte van 1 el voor het voeljiad lusschen de ophooging 
en bet binnenste latwerk van ile afschutling, die de baan begrenst, 
voldoende voor bel verkeer daarlangs en 1er beveiliging van de 
aangrenzende gronden legen het naar beneden vallen van steenen, 
die van tle ophooging htsraken. 

liet voor de uilgravingen aan te koopen terrein. — Het is vol-
strekt noodig, dat eene spoorwegmaatschappij hel terrein hovende 
groole uitgravingen en voor bare ganscbe lengte nog 1er breedle 
van 2 tol el en des noods nog meer in eigendom bezilte. Die 
ruimte is noodzakelijk om voor den alloop van het water ccne sloot 
le maken, die steeds met de grootste zorg moet worden onder-
houden, want men begrijpt, dat de geringste walerstroorn, die op 
eene zoo hellende vlakte over eene lengte van 12, 15 of 20 el 
loopt, voldoende is om in den grond te dringen, de onderste 
slooten en de baan le beschadigen en instortingen en gevolgelijk 
ongelukken le veroorzaken. Ook moet de maalschapiiij aankoopen 
al de boven de uilgravingen gelegene stukken grond, vooral wanneer 
zij geringe waarde hebben en groole waarschijnlijkheid voor in-
stortingen opleveren, wanl de eigcFiaar van zoodanige gronden kan 
uit kwa ^ , onkunde of wezenlijke behoefte daarop naar 
willekeur gebouwen plaatsen, zonder zich er oin te bekoniniercn, 
of zij geen gevaar loopiMi door de van wege de niaatsebappij uit 
le voeren werken vernield te worden. Heeft er nn een ongeluk 
plaals, waardoor bij van zijn terrein of van zijne gebouwen 
wordt beroofd, dan is bet le vreezen, dat desclieidsregtershet ge-
wigl van de geledene schade niet behoorlijk zullen weten te schatten 
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en eene schadeloosstelling zullen opleggen, niet in verhouding tot 
dc waarde, welke de gronden door dc opening van den nieuwen 
gcmeenschapsweg verkregen hebben. 

De slooten bij groole intgravingcn leiden tot eene aanzienlijke 
vermeerilcring van afgraving, bijzonder aan de bovenzijde van 
den weg, daar de breedte en diepte grooter moeten zijn naar ge-
lang de wanden van de uitgraving hooger zijn. 

2. Helling der glooijingen in de uilgravingen en aan de ophoogingen. 

De regelen, welke ter bepaling van den helUngshoeh der uilgra-
vingen en ophoogingen bij straatwegen of kanalen gevolgd wor-
den, zijn ook van toepassing bij spoorwegen; alleen moet men op-
merken, dal de gevolgen van eene instorting op eenen spoorweg 
van veel ernstiger aard zijn dan op eenen gewonen weg, dal zij 
moeijelijker Ie herstellen zijn, en dat de uitgaven voor eene ver-
andering der glooijingen van eene uilgraving op een reeils in ex-
ploitatie zijnden weg tot eene zeer aanzienlijke hoogte slijgen. Het 
is derhalve bij het aanleggen van eenen spoorweg van hel grootste 
gewigl, den hellingshoek met naauwkeurigheid le bepalen, ojidat 
men niel genoodzaakt zij, na dc opening van den weg daarin ver-
andering le brengen. 

Op de lijn van Alais naar P>eaucaire was de instorting eener 
glooijing in eene uilgraving, waardoor de weg beschadigd werd, 
oorzaak, dal eene locomotief en verscheidene kolenwagens werden 
verbrijzeld. Op den weg van Londen naar Hristol had een gelijk-
soortig ongeval den dood van verscheidene reizigers len gevolge. 
De verbetering van een gedeelte der glooijingen in de groote uil-
graving van Claniart op den spoorweg van Vcrsailles (linkeroever) 
na de opening van den weg verei.schte dubbel zoo veel kosten als 
noodig zouden zijn geweest, wanneer men bel werk van den beginne 
af anders had uitgevoerd, cn had die verbetering niel in den nacht 
plaals gehad, dan zou zij bovendien een verdubbeld toezigt van den 
kanl der baanwachters hebben vcreiscbt. 

Vroeger bragt men op de glooijing op eene geringe hoogte boven 
dc slooten een berm langs (/cn ift?//aan van ongeveer 0''l.30 breedte, 
len doel hebbende de vooral bij vorst of dooiweder van de glooijin-
gen afrollende steentjes te verhinderen in de slooten le vallen en 
die le verstoppen. Ook diende hij, om er bij bel reinigen van de 
slooten de slib neder le leggen. 

Op de nieuwe lijnen heeft men dezen berm, daar die al spoedig 
beschadigd werd en aan het doel slechts onvolkomen beantwoordde, 
weggelaten en door een berm langs bet bovenvlak der baan, lus-
schen den ballast en dc slooten, vervangen, die le gelijk tol het 
bergen van de slib en lot bet verkeer der arbeiders en beambten 
dient. 

De helling der glooijingen is in de uitgravingen binnen zeer 
ruime grenzen veranderlijk. Hij de ophoogingen is zij gewoon-
lijk van I.J- op één. Ileell de ophooging opeen wei'ker terrein 
plaats, of is zij zelve van slechte hoedanigheid, dan vergroot men 
de breedle van haar grondvlak zonder naar evenredigheid die van 
den spoorwegdam te vermeerderen. De helling dezer glooijingen 
kan daardoor veel llaauwer worden; men kan haar echter ook on-
veramlerd laten door op zekere hoogte van de ophooging een 
berm aan te brengen. Wij zullen later zien, welke grondvlakken 
men aan de ophoogingen in betrekking tol de meerdere of mindere 

vastheid van den bodem, waarop zij moeten worden aangebragt, 
te geven heelll. 

Op ilen spoorweg van Londen naar Hirmingham zijn dc glooijin-
gen der uilgravingen zeer vlak; die der groole uilgravingen zijn 
van 2 voel o)) één en die der opboogingen insgelijks. 

Overigens kan men ter naauwernood vooruit bepalen, onder welken 
hoek dc uilgravingen gemaakt moeten worden, om zich van inslor-
lingen te vrijwaren. Kr zijn aardsoorten, die zich hij '15" zeer goed 
houden, andere echter, die bij een veel grooleren boek bewegelijk 
zijn, wijl zij vermengd zijn met kleihoudende en door bet grond-
water verzadigde lagen. In bet algemeen is het benedenwaarls ge-
legene gedeelle der uilgravingen immer vaster dan bel bovenste en 
wel daarom wijl het steeds van waler bevrijil is. 

Om bet doel sneller tc bereiken en om le weten, onder welken 
graad eene uilgraving zich goed kan houden, laat men bel aan 
den tijd, den regen cn dc vorst over om haar onder dien boekte 
brengen, die met de gesteldheid van het terrein overeenkomt cn 
den baanwachters is het ojigedragen de aarde weg te ruimen, als 
zij in ile slooten komt. 

Dit middel leverde vaak goede uitkomslen op, wanneer de uil-
gravingen uit zand met kiezel vermengd beslaan, betwelk tol be-
vestiging van den weg kan dienen. Men heefi echter b'ij afschuivingcn 
opgemerkt, dat, als er zich teelaarde in beweging zet, zij met groote 
onrcgelmatigheiil plaats vinden, cn dat de glooijingen, in plaats 
van eene helling aan tc nemen, gunstig voor bare stabiliteit, het-
welk oogenschijnlijk de uitkomst van eene natuurlijke beweging 
zou moeten zijn, inlegendeel den ougunsligsten vorm aannemen 
voor bel zameiihouden van den grond. De bovenste deelen blij-
ven steeds loodregl afgesneden, de aarde zinkt in het terrein in 
bet midden van de uilgraving neder en het onderste gedeelte stelt 
zich in beweging; men is dienlengevolge genoodzaakt, ten laatste 
veel meer terrein af le graven en men beeft nooit eene zoo vaste 
cn regehnalige glooijing, als wanneer z'y van den beginne af aan 
behoorlijk aangelegd was. 

De glooijing, welke men aan de uitgraving moet geven, hangt 
niel alleen af van de gesteldheid van het terrein, maar ook van 
hare stelling in betrekking lol hare boogie. 

Wanneer de uilgraving eene hoogte op baar boog.ste gedeelte 
snijdt, dan kan men de glooijing steiler nemen, dewijl men noch 
het hemelwater, noch wellen te vreezen heeft; wordl echter de 
berg in zijne helling gesneden, dan is bet doelmatig de glooijing 
ruim le berekenen en niet te vreezen dat men die tc llaauw zal 
maken, len einde zich van zoodanige ongevallen le vrijwaren, die 
laler het verkeer zouden kunnen helenimeren. Ook moet men voor-
zigtig zijn met de aardmassa's, die zich vaak aan de bovenste ge-
deelten van de groole uilgravingen beviiulen en die onder eene 
kleinere of grootere belling sleeds de geneigdheiil hebben, in dc 
uitiiraviuL' te storten cn daarin baar renen- en welwater te ont-C ö C 
la.sten, want bet maken van de uilgraving veroorzaakt dikwijls eene 
doorzijpeling van het waler, die op kleilagen stuit en later af-
schu iVingen veroorzaakt. 

Kindelijk moet ook het klimaat in aanmerking genomen worden 
en in dit opzigl is bet zuidelijke buiten vergelijking slechter dan 
bet noordelijke. Vooral in dc hooge en bergachtige streken van bet 
zuiden heeft men veelvuldige beschadigingen le vreezen, wanl zij 
zijn blootgesteld aan den dubbelen invloeil van tegengestelde klimaten. 
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Zoo liĵ t bij voorbeeld de spoorweg van St. Ktieiuie naiir Lyon in liaar 
iiooysie yedeelle 500 el boven hel oppervlak der zee. Nn weel men, 
dal gemiddeld een versebil in hoogte van UiO cl overeenkomt mei 
een verschil van 1 graad in de lemperalnnr en mei een al'sland 
van aC) franselie lienes (211) kilometers) noordelijker biinien de 
grenzen tnsschen den 30sten en (lOslen graad breedte. He ge-
bouwen hebben derhalve wederstand te bieden aan de nadeelen, 
ontstaande iloor eene kuuile, gelijk aan die, welke 200 lieues 
(888 kilometers) noordelijker op denzelfden lijd plaats vindt; ook 
hebben zij den invloetl Ie wederslaan van de onweersslormen, slorl-
vloeden, enz., welke zoo vaak in ile zuidelijke streken voorkomen. 

Welke nu ook de hoek zij, onder welken zich zekere aardsoor-
ten goed houden, zoo mag men toch niet onojjgemerkl laten, dat 
een zelfde terrein, hetwelk met eene slerke glooijing wederstand 
biedt, alvorens het aan de invloeden van hel weder is blootgesteld 
geweest, bij denzellden hoek kan afschuiven wamieer hel dezen 
invloeil heeft ondervonden. In hel bijzonder worden zekere soorten 
van leiachtige lagen iloor de aanraking niet de lucht week. 

3. Wijdte en hooijte der bruggen. 

Als grondslag voor ons betoog zullen wij hier de bewoordingen 
aanvoeren van hel bestek en voorwaarden voor de nieuwe lijnen 
der fransche spoorwegnetten in het noorden, oosten en zuiden van 
het land, welk bestek voor hel grootste deel, wal betrelhie wijdie 
en hoogte der bruggen, wegleidingen en tunnels, overeenstemt 
met de voorschrillen voor de oude lijnen en aan de maatschap-
pijen de volgende veriiügtingen oplegt: 

«Wanneer de spoorweg over een koniiddijken, dej)arlen)enlalen 
of gemeentelijken weg moei loopen, dan mag de opening van de 
bruggen voor den koniiddijken weg niet minder zijn dan 8 el, 
voor den deparleinenlalen weg 7 el, voor den gemeenteweg met 
aanzienlijk verkeer 5 el, en voor den eenvoudigen gemeenteweg 
\ el. De hoogte onder ilen sluitsteen moet van het'vlak van den 
weg af minslens 5 el en bij houten bruggen lol aan de liggers 
minstens 4''l.30 zijn; de breedte lusschen de leuningen wordl op 
minslens 7cl.-i0 en de hoogte der leuningen op minslens 0''l.80 
bepaald. 

«Wanneer de spoorweg onder een koninklijken, departementalen 
of gemeenteweg moet loopen, dan moet jnen zich aan ile volg(!nde 
afmetingen houden: breedte lusschen de leuningen van de brug, 
welke den straal- of kunstweg draagt, minstens 8 el voor den ko-
ninklijken weg, 7 el voor den deparlemcnlaleii weg, 5 el voor den 
gemeenteweg met aanzienlijk verkeer, \ cl voor den gewonen ge-
meenteweg; opening der bruggen lusschen de landhoofden minslens 
8 el en de loodregle afstand tu.sschen de bimienwelllijn en den 
bovenkant der spoorslaven minstens -ifl.^O. 

«Wanneer reeds bestaande wegen verlegd moeien worden, dan 
mag de helling der nieuwe riglingcn niet meer bedragen dan 3 duim 
op de el voor de koniidilijke en dejiarlemenlale wegen, en 5 duim 
voor de gemeentewegen, n 

Het lilijlll echter aan de administratie overgelaten, de omstandig-
heden in aanmerking te nemen, die aanleiding zouden kuinien 
geven lot eene afwijking van den opgcijeven regel voor zooveel de 
gemeentewegen betrell. 

Dc breedte tussclien de reutslanden der tunnels wordt in hetzelfde 
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bestek op 8 el en de hoogte onder den sluitsteen op öcl.óO bepaald. 
Wat de hoogte der bruggen over de spoorwegen betreft, deze 

moet zoodanig zijn, dal een reiziger van groolc gestalte boven op 
de hoogste wagens met gedeklen hoofde rcgt op kan staan, wanneer 
de trein onder de brug doorgaal. Op den spoorweg van Versailles 
(linkeroever) heeÜ men gezien, dat onvoorzigtige reizigers, die hunne 
plaats builen op hadden, zich onder het rijden oprigtten. Zij zouilen 
ongetwijfeld het leven er bij hebben ingeschoten, indien niet alle 
wegleidingen van deze baan eene aanmerkelijke hoogte boven de 
spoorslaven hadden. Die hoogte is op den weg van den regleroevei' 
minder en men hecll daarom zolderingen boven de zitplaatsen boven 
op aangcbragl, ten einde de reizigers te verhinderen op te staan, 
maar volstrekt niet, zooals zoo menigeen gelooft, om hen daardoor 
voor de zon of den regen te beschullen. 

De hoogste personenwagens hebben eene hoogte van 3<-'l.05, Ne-
men wij nu 2<.'I.10 aan als de lengte van een man van groote ge-
stalte met een hoed op het hoofd, dan zien wij dat hel doelmatig 
is, den loodregten afstand van het spoor lol aan debinnenweinijn 
van eene steenen brug of tol aan de liggers van eene houten brug 
o|> r)''l.'20 te bepalen. 

De groote hoogte der wegleidingen boven het spoor is overigens 
niet alleen wenschelijk ten einde plaats boven op de wagens te 
winnen en ongevallen voor te komen, maar ook len einde diligences, 
zoo zwaar mogelijk belast, op de last- of blokwagens Ie kunnen 
vervoeren. 

Daar men eindelijk heeft gezien, dat de hoogte van de schoor-
steeiien der locomotieven een groolen invloed heeft op de sloom-
voortbrenging, zoo is het doelmatig de bruggen en tuimels zoo in 
Ie riglen, dal die hoogte minslens 2 el bedragen kan. 

•i-. Oppervlak der verschillende slntions en werkplaalnen. 

Mgemeene opmerkingen. — De voorraadplaatsen der materialen 
voor de herstellingen aan de spoorwegen worden gewoonlijk in de 
nabijheid van de plaatsen van herkomst en op die punten aange-
legd, waar de spoorweg op gelijke hoogte niet hel maaiveld ligt. 
Men kan derhalve evenmin hare grootte als haren afstand bepalen. 
Wij maken van die vüorraad|)laatsen dan ook slechts gewag, om 
ilc aandacht van den ingenieur te vestigen op de noodzakelijkheid, 
dat bij eni ontwerp gedacht worde aan voldoende ruimte voor dit 
doel. 

De stations voor reizigers en voor goederen worden onderscheiden 
in eind- en lusschenslations. 

De afmetingen der stations voor reizigers hangen meer van hel 
aantal vertrekkende en aankomende treinen dan van het getal der 
reizigers af. Hij die van de goederen-stations heel\ men tegelijker 
lijd (ip de hoeveelheid der te vervoeren lasten, op hunnen aard en 
op het aantal treinen Ie letten. Spoorwegen kunnen met de scheep-
vaart alleen mededingen onder de voorwaarde, dat zij stations van 
groote uitgestrektheid bezitten, om aldaar handelsgoederen voor een 
zekeren lijd te kuinien bergen. 

Sommige voorwerpen, zooals brandhout, timmerhout, enz.,ver-
eischen eene groote ruimte. 

De eindstations, die gewoonlijk de belangrijkste punten van de 
lijn zijn en vaak herslellingswerkplaalsen voor de locomotieven, 
alsmede inagazijncu bevatten, liebbeii in dcu regel eene grootere 
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uitgestrektheid dan de Inssclienstatinns. Vroeger achtte men 20000 
tol 30000 vierkante el voldoende voor e e n eindstation voor reizigers 
en zelfs voor goederen ; tegenwoordig echter hebben zij veel grootere 
inlgebreidheid, wijl zij vaak niet voor eene enkele lijn maar voor 
groote spoorwegnetten bestemd zijn. Hel reizigers-stal ion van den 
Oosler-spoorweg te Parijs beslaat eene ruimte van 51000 vierkante 
cl en dal van de Noorder-spoorweg van 7'JOOO vierkante el. liet 
goederen-station van den Üostcr-spoorweg, met inbegrip van eene 
groote wagenfabriek en een locomotieven-magazijn, heeft eene opper-
vlakte van 315 000 vierkante el. 

Men geeft tegenwoordig voor lietzelfile verkeer aan de stations 
grootere uitbreiding dan vroeger, en wel niet zoo zeer omdat die 
volstrekt noodig is, als om te voldoen aan de immer toenemende 
eischen van het pid)liek. Niettemin moet men toch in aanmerking 
nemen, dal g e d u r e n d e verscheidene jaren spoorwegen werden ge-
bruikt, op welke hel verkeer zonder merkbare hindernis bij stations 
van zeer kleine uilgebreidheid plaats had. Op de lijn van Dazel 
naar Straatsburg is de vlakte-inhoud op onderscheideiu! stations nog 
even als hij bij de opening van den weg was. Onder die van de 
tweede klasse noemen wij: liellwiller 10 100, Krstein 1)000, llen-
feld lOOlX) vierkante el. Deze drie stations bevatten slechts ge-
bouwen voor de dienst der reizigers en der goederen ; de laatste is 
van weinig belang. 

De .stations Mnlhausen, Cohnar en Schletsladt, onder de stations 
der eerste klasse gelijkstaande nicl de eindstations van Hazel en 
Straatsburg, hebben de volgende oppervlakte: Mnlhausen 28 800, 
Cohnar 21 200 en Schlelstadt 21200 vierkante el. 

liet station van Mnlhausen bevat behalve de bureaux en de 
wachtkamers voor de reizigers eene bergplaats voor vier locomotieven 
en eene voor de wagens, eindelijk eene herstellingswerkplaats voor 
wagens met ile daarbij behoorende gebouwen. De Uoster-spoorweg-
maatschaiipij lieeH terrein aangekocht 1er vergrooling van dit station, 
in hetwelk weldra de sjioorweg van Dazel naar Straatsburg en die 
van Mnlhausen naar Dijon zullen aaneensluiten. 

Op het station (lolmar vindt men gebouwen voor reizigers en 
voor goederen, zoomede bergplaatsen, doch geene werkplaatsen. De 
bergplaats der locoinolieven is kleiner dan die van Mnlhausen (1). 
.Men heeft daar nog ongebruikt terrein voorhanden. 

Indeelinfj der slalions. — In Frankrijk heeft men alle stations 
volgens Innnie belangrijkheid in zeven klassen verdeeld: 

Tot de eerste klasse behooren de groote stations voor reizigers 
cn goederen te Parijs, behoorende lot de hoofdspoorwcgnetten van 
Frankrijk. 

Tot de tweede klasse de eindstations bjiiten Parijs, bijv. hel 
station van l'.ordeaux, de aanzienlijkste tusschenstations, zooals die 
van Lyon, Orleans, Tours, Straatsburg, Metz en Nancy; en eimlelijk 
de slalions aan vertakkingen, waar gewooidijk een aanmerkelijke 
voorraad van machinen, meer of minder aanzienlijke herslelliiigs-
werkjilaatsen, een hullet, enz. aanwezig zijn, bijv. de stations van 
Moidereau, Troves, Epernay, Vierzon, Poitiers, Amiens en llijssel. 
Vaak zijn de vertakkingslalions tevens hoofdstations, zooals die Ie 
Orleans, Straatsburg en Metz, weshalve wij ze daaronder geleld 
hebben. 

Tol de derde klasse rekent men dc lusschenslations van den 

(1) Kr Btniu Culmar in ilcn tokst. (Vcrtiilcr.) 
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eersten rang, waar een a a n z i e n l i j k verkeer van reizigers cn goederen 
plaats hecll. 

De vierde klasse vormen dc slalions, behoorende tot hel gebied 
der Parijzer spoorwegen, alwaar het verkeer der reizigers zeer aan-
zienlijk is, maar dal der goederen niets beleekenl. 

Tol dc vijlde klasse behooren dc lusschenslations van den tweeden 
rang, welke met betrekking lot het gczanunilijk verkeer met die 
van Lagny, Î a Ferlé-sous-Jouarre, enz. vergeleken kumicn worden. 

De lusschenslations van den derden rang vormen de zesde 
klasse. 

Tol de zevende klasse rekent men de zeer kleine slalions, waar 
hel verkeer der reizigers niet aanzienlijk en dal der goederen geheel 
onbeduidend is. 

Afmelingen der teijenwoordifie stations. — In de volgende tafels 
vindl men de afmetingen der slalions van deze verschillende klassen 
voor een zeker aantal spoorwegen van Frankrijk, Kngeland en Delgie. 
Wij hadden zoodanige tafels voor een grooler aantal lijnen kunnen 
vervaardigen, maar de opgaven, welke wij omtrent sommige spoor-
wegen bezillen, zijn Ic onvolledig of te onbepaald, dan dat men 
er oj> kan vertrouwen. Wij geven daarom de voorkeur aan minder 
maar naauwkeuriger cijfers. 

De omstandigheden, ilie zich bij de verschillende stations voor-
doen, zijn zoo menigvuldig, dat men met de door ons mede-
gedeelde opgaven vooraf de uitgestrektheid van een nieuw aan te 
leggen stalion nicl met wiskunstige zekerheid bepalen kan. Men 
zal echter bij het volgen van die opgaven niet zeer verre van de 
waarheid allilijven. 

Verkeert men in het onzekere, dan doet men altijd beter, voor 
den aanleg van een station eene te groote ojipervlakle aan Ie koopen. 
liet terrein, hetwelk men later voor de dienst niet gebruikt, kan 
men steeds zonder verlies, en waarschijnlijk met voordeel vcrkoopen. 
Voorts moet men altijd bedacht zijn, aan de stations afmetingen te 
geven, grooler, dan de tegenwoordige behoefte vereischl, want 
men kan als zeker aannemen, dat het verkeer steeds drukker zal 
worden. 

Vergelijliing van de (jroolle der Parijzer slalions en gevohj-
trelikingen daaruit. — l. P.ij drie belangrijke stations, namelijk 
van den Ooster-, den Noorder- en den Orleans-spoorwt'g, bedraagt 
de lengte van hel rasterwerk rondom hel stationsplein lot aan dc 
punt van de laatste wijkplaats 500 tol 505 el. Dij twee stations 
van deze drie lijnen, namelijk van de Oosl-en Noord-lijn, liggende 
gebouwen cn het terrein dwars voor het begin van den spoorweg. 
Dc lengte van hel slalionsplein en van de gebouwen bedraagl bij 
den Oosler-spoorweg 70 cl, zoo mede bij den Noorder-spoorweg, 
zoodat voor het eigeidijke stalion nog 435 cn 130 cl overblijven. 

Hij den Orleans-spoorwcg is geen plein dwars voor den weg; 
het slation wordl echter door een gebouw, waarvan de uiterste 
grens 25 el van hel stationsgebouw ligt, en door eene overdekte 
ruimte van 75 el lengte afgesloten. Kr blijft derhalve voor de lengte 
van hel cigeidijke station iOO el over. 

Het reizigers-station van den spoorweg van Lyon heeft slechts eene 
lengte van 120 el; dwars voor den weg is echter noch plein, noch 
gebouw; eene wagenbergplaats, even zoo gelegen als ilie op hel 
station van den Orleans-spoorwcg, hecH eene lengte van 00 el. Voor 
hel eigenlijke slation zonder de bergplaats blijft derhalve 31)0 el over. 

Dc lengte van het eigenlijke slation bedraagl dus: 



31) ' 1 8 5 9 - 18G0.] 37 

lö 

ZZ, "-j 
oc 00 w co 1 ^ '•Z/ 

^ ® 
cr5 p "1 t: 

O' o 
cc C' lO 

1 1 C' 
O 

1 -CM 1 s O 1 g; 
O 

• 

1 = to cc CTi IO CC' cc' cc lO IO LO po O 
O ^ O < 
10 c:: 
- i f 

O cc O 
C' cc to cc O 

O Cl 
to 

oc - I c« 
1 

^ 
•J: O C'CO O c» 

C' IO C O C O C Ï S C' O 
ft' 

TT ö 
c 

po O 
O ^ O < 
10 c:: 
- i f 

to lO cc 

ft' 

TT ö -s -V 
ÎÏ 
H S s a fS • 

i 1 
' ë 

O 
O 

cc C' O 
C» i O O 

I f I 
c 

C' 1 O O 
«r j 
c ' 

ft o" 
p -s -V 

ÎÏ 
H S s a fS • ^ 

IO IO to co cc O c : cc oc C IO 

ft 
5 

to c« O ' O' 
O to 

Cl 00 O 
C« 1 O ' O 

C ' I O C ' o o 
— cc O O O O 

C O IO — Cl O 
p 

O IO C' cc IO O to 
to O OT 

Cl IO cc O oc O 
cc --I oc to IO 

C« 1 

c ' 
oc 
o o 

IO O O O C» O 
to IO Cl O 
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voor den Oostcr-spoorweg 
» I) Noordcr-spoorweg 
»> 1) Orieans-sjioorweg 
1) )) sjioorwcg van Lyon 

Dc lengte van de bedekte ruimte is: 
bij den Oostcr-spoorweg 
.» 1» iNoorder-spoorweg 
n » Orlcans-spoorwcg, buiten de bergplaats . 
1) » spoorweg van Lynn 

2. Dc oppervlakte van de reizigers-stations aan den spoorweg van 
Orleans, den Ooster- en Noorder-spoorweg cn dien van Lyon be-
draagt van 37 000 tol 70 ÜOO vierk. el (Orleans- e>i Noordcr-spoorweg.) 

Het reeds voor geruimen lijd gebouwde station van Orleans is 
veel tc klein; dal van den Oostcr-spoorweg zou voor den Straats-
burger spoorweg met zijne vertakkingen voldoende zijn; komt ech-
ler de lijn van Mulhausen in exploitalic, dan zal het waarschijnlijk 
te klein zijn. 

Het station van den Noorder-spoorweg is grootcr dan de zoo 
even genoemde; bet werd voor twee jaren aanmerkelijk vergroot. 
In het bijzonder is dc ruimte, die door hel spoor wordt ingenomen, | 
bij dezen weg veel grootcr, dan bij de overige lijnen; dit is een ^ 
gevolg van de menigte sporen, die voor dc dienst van het stedelijk i 
gebied van Parijs benoodigd zijn. | 

3. De ojipervlakte van het kleinste goedercnstalion (hyon) is 1 
ongeveer 250 000 vierk. el en die van het grootste (Noorder-spoor- j 
weg) 317 000 vierk. el. Van het laatste komt een aanmerkelijk 
gedeelte, ongeveer 140 OOO vierk. el, voor de werk- en bergplaat-
sen cn nevengebouwen, terwijl op bet station van den Oosler-spoor-
we£? de dienst voor het materieel slechts omsirceks 80 000 vierk. 
el, bij den Orlcans-spoorwcg iets meer dan 90 000 vierk. el en bij 
den Lyonschen spoorweg 110 OOO vierk. cl inneemt. 

Oj) den Noordcr-spoorweg is het goederenverkeer levendiger dan 
op dc overige lijnen, cn het tegenwoordige station is zoo wel voor 
dc dienst van de nieuwe lijnen (Soissons, enz.), door welke het 
net vergroot wordt, als voor de dienst der oude spoorwegen be-
stemd. Hoezeer dit station reeds zeer groot is, zoo koopt de maat-
schappij nog stukken gronds aan ter uitbreiding. 

Op het station van den Oester-spoorweg zijn minstens 50000 
vierk. el voor dc dienst van den weg van .Mulhausen bestemd, 
welke nog niet voor het verkeer geopend is. 

Op den spoorweg van Orleans is de maatschappij bezig een zeker 
aantal bunders terrein, grenzende aan het goederen-station, te 
koopen, ten gevolge waarvan de gezamenlijke ojipervlakte van het 
station aanmerkelijk zal vergrooten. 

i . Dc verschillen, welke men bij de bedekte gebouwen voor dc 
dienst der reizigers waarneemt, vinden niet alleen bunnen grond 
in het grootere of kleinere verkeer, maar ook in de bestemming 
der lokalen cn dc inriijling van de gebouwen. 

1. Zoo bevatten bij voorbeeld de gebouwen van de stations van 
den Ooster- cn Noorder-spoorweg de zalen en bureaux van het 
centraal beheer (de algemeene secretarie cn de hooldcomptabilileif), 
terwijl bij de stations van Lyon en Orleans deze zalen cn bureaux 
zich bevinden in een bijzonder gebouw, dat niet tot bet station 
behoort. 

2. De gebouwen van den Ooster- en Noorderspoorweg hebben 
gewoonlijk ecu of twee verdiepingen, terwijl die van Lyon en Or-

leans alleen vertrekken aan den beganen grond hebben. Indien men 
bij deze stations de in alzoiulerlijke gebouwen gcjtlaalsle bm-eaux 
OJ) cene eerste verdieping had overgebragt, zoo zou men ile ojiper-
vlakte verminderd hebben: 

bij het station van den spoorweg van Lyon met 7 132 vierk. ellen. 
» i> )> Noordcr-spoorweg met 5 000 •• » 

en fl I) » Orlcans-spoorwcg met 7 800 » »> 
De bureaux op den Oosler-sjmorweg liggen boven de wachtkamers 

cn goederenbureaiix ; dc daarmede overeenkomende bedekte opper-
vlakte bedraagt 5 üOO vierk. el. Men heeft de uitvoering van nieuwe 
gebouwen onderuomeu, welke eene ojipervlakte van 2 750 vierk. 
el inuenien. Het grootste gedeelte van deze gebouwen is voor 
de dienst der lijn van Mulhausen bestemd, want voor de Straats-
burger lijn alleen zouden zij niel noodig zijn. 

3. De geringe opjiervlakte van het bedekte gedeelte der stations 
van den Ooster- cn Noordcr-spoorweg staal in verband met de ge-
ringe uitgebreidheid der wachtkamers cn goederen-magazijnen. 

•i. De overdekte ruimten, die lot hetzelfde gebruik als de wacht-
kamers dienen, hebben op dc stations van den Ooster-, den Lyon-, 
en den Orlcans-spoorwcg zeer verschillende oppervlakten. De 
oorzaak van dit verschil ligt in dc bedekte ruimten op de stations 
van Lyon eu Orleans, die ook wageuloodsen bevallen, waarvan de 
opjiervlakte voor bet eerste 2 O-iO vierk. el cn voor bet laatste 
3 075 vierk. el bedraagt, zoodat die gedeelten der bedekte ruimten, 
welke uitsluileiid voor hel personen-verkeer zijn bestemd, beslaan: 

0 300 vierk. el voor Lyon. 
5 400 » fl Orleans. 
4 500 »> 1) Oostcr-spoorweg. 
5 700 6 Û den Noordcr-spoorweg. 

5. Ook in dc oppervlakte der onbedekte pleinen en voelpadeii 
van de zevende kolom van tafel I hecrscht een grool verschil, het-
welk zich op de volgende wijze laat verklaren: 

Oj) het station van den Oostcr-spoorweg verdeelt zich dc opper-
vlakte in 

het slation van vertrek aan hel hoofd van hel station 4 050 vierk. cl. 
het slation van aankomst ter zijde 2 750 » 
het zijstalion, tot heden nog ongebruikt . . . 2 750 » 

te zamen O 550 vierk. el. 
Hel gebruikte gedeelte IICGII derhalve slechls cene ojijicrvlakle 

vau ü 800 vierk. el. 
Op den spoorweg van Lyon, waar geen onoverdekte voetpaden 

zijn, bedraagt het 0 000 vierk. el. 
Op l id slation van Orleans nemen de pleinen eene oppervlakte 

van 0 000 vierk. el in. Deze opj)ervlakle is aanzienlijk, doch men 
moet in aanmerking nemen, dal het station van aankomst zeer grool 
is, daar hel alleen beslaal 0125 vierk. el; het station van vertrek 
slechls 2 400 vierk. el. Het overige gedeelte van de oppervlakte is 
bestemd lol een plein of werf voor het gebouw der directie. 

Oj) hel station van den Noorder-sjioorwcg is dc onbedekle opjier-
vlakte volgenderwijze verdeeld: 

Onbedekte voetpaden 1 500 vierk. el. 
Stations vau vertrek en aankomst 1 000 vierk. el. 
Hel jilcin is zeer klein. 
G. Hel overdekte gedeelte der reizigers-slalioiis (kolom 8,Oen 10 

van tafel I) is slechls voor hel goederenverkeer bij groole snclheirl 
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licsleind. Daarin is ook dal van dc postwagens begrepen, dal ge-
woonlijk in verbinding staal niet de pleinen der gebouwen, die voor 
de snclgoederen bcsleind zijn. 

De overdekte ojiiicrvlaktc der stations van den üoster- cn den 
liyon-spoorweg is nagenoeg dezelfde (2 000—2 200 vierk. cl). Hij 
bet station van den Xoordcr-spoorweg is zij grooler (2Ü00 vierk. 
el), een gevolg van bet meer aanzienlijk verkeer. Op den Orleans-
spoorweg becll de geringe oppervlakle van bet lerrein tot bicrioc 
niet vergund goederen-lokalen te bouwen. De niaalscbappij heell 
derhalve een zeer groot terrein aangekorhl, grenzende aan hel 
station van Darijs en op hetwelk spoedig nieuwe gebouwen zullen 
verrijzen. 

Daar op den Oosfcr-spnorweg de dienst der loronjotieven zieli 
bijna geheel tot la Villetle moet beperken, zoo is ccne halve rotonde 
voor 8 locomotieven afgebroken, en door een klein depot voor -i 
locomolievcn met werkplaalsen vervangen. Kvencens heell men ook 
ccne wagenbcrgplaals afgebroken om eene nieuwe van 1020 vierk. 
cl in de plaats tc stellen. 

Hij hel station van den Noordcr-.spoorweg heefl men op het 
reizigers-slalion nocli bergplaalsen voor wagens, noch voor locomo-
lievcn; een bepaald aantal wagens echter is, len minste gedeeltelijk, 
onder afdaken gcjdaatsl, welke de voclpailen der spoorweglijn be-
dekken en daarover uitsteken. 

De overdekte oppervlakte van 410 vierk. cl voor dc materialen, 
welke in tafel I is opgegeven, wordt slechts ingenomen door een 
waterbak, ccne kleine werkplaats cn dc daartoe behoorende neven-
gebouwen. 

Ojf den Orleans-spoorwcg zijn insgelijks gcene bergplaatsen voor 
wagens cn locomotieven; deze worden even als bij den Noorder-
spoorweg in naburige werkplaatsen geborgen. 

7. Hel overdekte gedeelte van het goederen-station bedraagt: 
bij den Ooster-spoorwcg 20000 vierk. cl. 

» Noorder-spoorweg-iO 000 » 
» Hyon-spoorweg 25 000 » 
)) Orleans-spoorwcg 32 000 r 

Het verschil in grootte van de overdekte oppervlakten op de 
stations van den Ooster- en tien Noorder-spoorweg verklaart zich 
door het verschil in hel verkeer op die wegen (1 703 tonnen voor 
den eersten en 2017 toimen voor den tweeden weg) en door den 
aard van de vervoerde vrachten. Evenwel is ile overdekte opper-
vlakle van hel Oostcr-spoorwcg-station iels tc gering. 

Op den Orleans-spoorwcg is de overdekte oppervlakte voor iict 
goederen-verkeer grooler dan op den Ooster-spoorwcg, ofschoon hel 
verkeer tegenover dat van dezen verschil oplevert, wijl de goederen 
in dit station alle onder dak behandeld worden. Kr is gecne opene 
opril voorhanden. 

De groote uitgebreidheid van de opene oppervlakte voor het 
goederen-verkeer bij hel station van den Ooster-spoorwcg vergoedt 
in zekere male de geringe groot (e van dc ovcrdckfc opfiervlakle. 
Niettemin zou men die als overdreven moeten beschouwen, wanneer 
niel een groot gedeelte van die oppervlakte in ovcrilekle lokalen 
moest worden veranderd, zoodra de lijn van Mulhausen voor hel 
verkeer zal worden geopend. Hij den Orleans-spoorwcg bedraagt zij 
niet boven de -iOOOO vierk. el, bij den Noorder-enLyon-spoorweg 
niet boven 18 000 vierk. el. 

H. / i i j d e n O o s f e r - s p o o r w e g iwciul d e r u i m l e v o o r h e l l u n l e r i c e i 

op hel goederen-station slechls ongeveer 21000 vierk. cl overdekte 
en 58 000 vierk. cl onoverdekte o))pervlakte (le zamen ongeveer 8 
bunders) cn bij den Lyon-spoorweg 20 000 vierk. el overdekte cn 
85 000 vierk. el onoverdekte oppervlakte (10.5 bunder) in, terwijl 
bij den Noorder-spoorwcg de bedekte oppervlakte van de werk-en 
bergplaatsen 53000 vierk. cl en de onoverdekle oppervlakle 85 000 
vierk. el (13.8 bunder) en op den Orleans-spoorwcg dc bedekte 
oppervlakle 20 000 vierk. el cn dc onoverdekte 08 000 vierk. cl 
(O.i bunder) bedraagt. 

Het goederen-slalion van den Ooster-spoorwcg bevat slechls hel 
materieel voor ccne groote inrigting lot bet maken van wagens en 
voor bergplaatsen van locomotieven, vanwaar het zich ook laat 
verklaren, dal bet voor dit verkeer bestemde gedeelle ccne kleinere 
ruimle moet innemen dan voor een gelijk doel op de Lyon-, Noorder-
en Orleans-spoorwegen aanwezig is, alwaar het goederen-stalion 
groote herslellingswcrkplaatsen voor locomolievcn bevat. Men ver-
wondert zich echter daarover, dat op het station van Lyon hel 
overdekte gedeelle voor hel materieel niet grooler is dan op bet 
slation van den Oo.sler-spoorweg en dat bet aan den Orleans-aan-
merkelijker kleiner is, dan op den Noorder-spoorweg. De ruimte 
voor bel materieel op den Lyon-spoorweg schijnt onvoldoende te 
zijn. He overdekte opj)crvlakle der werkplaatsen van Ejiernay beval 
geen wagenwerkiilaals en is ongeveer 2 bunders groot. Voegde men 
ccne wagenwcrkplaals er bij, dan zou deze ruimte 3.5 lol l bunders 
bedragen; cn niettemin zijn de werkplaalsen van Kpernay niel te 
groot voor de dienst der Straatsburger lijn met hare vertakkingen. 
Te Mulhausen is men bezig, werkplaatsen van bijna gelijke af-
metingen voor de nieuwe lijnen van het oostelijk spoorwegnet op 
tc riglen. 

De overdekte ruimte der werkplaatsen op ilen Orleans-spoorwcg 
houdt het midden lusschen die van de werkplaatsen van Kpernay 
en van den Noorder-spoorweg. Zij is gering cn in het bijzonder 
is het gedeelte voor de wameniïdjrick onvoliloendc. O 5? 

Op het station van den Noorder-spoorwcg is diezelfde ruimte 
aanmerkelijk; ininsschen hcctl op dezen weg dc nmatscliapfiij hel 
grootste gedeelte van de wcrkzaandieilen van herstelling en aanbouw 
in Harijs zaïnengetrokkcn, terwijl die op den Ooster-spoorwcg lusschen 
Kpernay, Nancy, la Villetle cn Montigny verdeeld zijn. 

0. Hc oppervlakte, door dc sporen oj) de stations van den Ooster-, 
den Lyon- en den Noorder-spciorwcg ingenomen, is nergens minder 
dan 100 000 vierk. cl cn bedraagt in Lyon zelfs 118 000 vierk. 
el. Op liet slation van Orieans bedraagt zij omstreeks 100 000 
vierk. el. 

Uil bet voorafgaande zou men voor spoorwegnetten, welke met 
die van den Ooster-, den Lyon-, den Noorder- cn den Orleans-
spoorwcg le vergelijken zijn, en met hel oog op fransche be-
hoeften de volgende gevolgtrekkingen kunnen maken: 

1. He lengte van het eigenlijke personen-station met uilsluiting 
van ccii vonrpk'in cn een voorgebouw schijnt lus?chen 300 cn '130 
el af le wisselen, cn rekent men een voorplein en een voorgebouw 
er hij, dan zal zij ongeveer 550 el bedragen. Zonder voorplein 
maar met voorgebouw of wagcidmis zou zij op 400 lot 500 cl 
moeten worden be|)aald. Dc lengte van 400 el zou alleen dan 
toereikend zijn als het wagenhuis kort en het s ta t ion breed is, zoo 
als op dat van Lyon. 

De lengte der overdekte ruimten (hallen) op de spoorwegen in 
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den omtrek van Harijs bedraagt 150 tot 100 cl, zoodal men een 
trein van 20 wagens onder ilak kan plaatsen. Deze lengte zou op 
ongeveer 200 el moeten worden gebragl, opdat de lengte van den 
trein de toegelalenc grenzen, namelijk 21 wagens, bereiken kan. 

Op den Oosterspoorweg kan men in het nieuwe station 50 wagens 
achler elkander plaatsen ; maar ili( slalioti moei besclminvd worden 
als twee aansluitende slalions. 

2. Men kan een getal van 5 5 lot 8 bunders aannemen als 
toereikend voor het jiersonen-slalion, voor de bcslelgoederen en 
snelgoederenireinen, welke op dit slation voorkomen. 

3. De overdekte oppervlakle voor ile dienst der reizigers alleen 
zou 7 500 vierk. el voor het gebouw en 1)300 vierk. el voor de 
hallen zonder de belendende bergplaalsen gelijk bij den Lyonspoorweg 
moeten innemen. 

Dc overeenkomslige overdekte ruimten van hel Oost er-spoorweg-
station zijn te klein. 

4. Dc opene op|)ervlakle der pleinen moet niet geringer zijn dan 
O 500 lot 7 000 vierk. el, of 3 000 tol 3 500 vierk. el voor elk 
station van aaidvomsl en vertrek. Terwijl op den Orieansspoorweg 
het stalioj) van aankomst overdreven groot is, zoo is daarentegen 
dat van vertrek le klein. 

5. De overdekle ruimte voor dc dienst der diligences of post-
wagens en der sneltreinen zal, al n a a r male van den rang, tussclien 
2 000 en 4 000 vierk. el en ile opene ruimte lusschen 2 000 cn 
4000 vierk. el afwisselen. 

0. De overdekle en opene oppervlakten voor de dienst van hel 
materieel in de jiersonenslations zullen, al naar male het naast 
bijzijnd depot meer of minder verwijderd is, zeer veranderlijk zijn. 

7. Dc overdekle opjiervlakle voor hel gewone goederenverkeer 
wisselt lusschen 25 000 en 40 000 vierk. el af, al naar mate van 
den aard cn den omvang der goederen. Op den Oostcrsjioorwcg 
bedraagt zij bij een dagelijksch verkeer van IOOOO ton slechts 
21000 vierk. el, wat dan ook onvoldoende is. 

De onoverdekte oppervlakte kan lol op 17 000 vierk. el worden 
gebragl, waarvan een grooler of kleiner deel uit ordjcdekle voet-
paden beslaat. 

Het is echter raadzaam, dat men zoo mogelijk steeds eene 
groolere oppervlakte aanwinne, om de bewegingen gemakkelijker 
te maken en om de schecpsvrachten, die veel ruimle innemen, Ic 
kunnen bergen. 

8. Dc grootte der overdekte oppervlakte voor groote hersleHings-
wcrkplaatsen is zeer veranderlijk. Eene rninjle van 13 lol 14 bunders, 
gelijk bij het Noor(ler-s|)0orweg-slalion, schijnt niet te groot le 
zijn. Voor deze ojjpcrvlakle zou men bij overdekle ruimten niet 
minder dan 2.5 tol 3 bunders moeten rekenen. 

0. De op groote goederen-stations door de sporen ingenomen 
oppervlakle zal lusschen dc 100 000 en 150 000 vierk. el bedragen. 

10. De geheele oppervlakle der groote goederenslalions in den 
omirek van Harijs bedraagt voor geen daarvan minder ilan 25 
bunders en zal zeer binnen kort bij hel Noordcr-siioorweg-station 
tot 44 bmiders toenemen. 

Afmelbigen der reizKjers-slülions te honden. — De hoofd-
stations (1er voornaamste lijnen van Engeland verloonen ons in 
eenige van hunne deelen'zecr merkwaardige verhoudingen in grootte, 
die eerst overdreven schijnen tc zijn, wanneer men ze met die 
van dc slalions van gelijk gcwigt vergelijkt, welke in andere landen 

3 9 

als voldoende zijn erkend. Vooral zijn de overdekle hallen zeer 
schoon en hebben bij groote lengte ccne aanzienlijke breedte. Zoo 
ziet men in het (h'eal-Norlhern-spoorweg-stalion le Londen 14 
sporen overdekt, Ixdialvc die voor hel vertrek en de aankomst, en 
eenen overdekten weg, welke aan den kant van aankomst dc geheele 
lengte der hallen inneemt, welke niet minder dan 21)0 el bedraagt. 
Op hel .station van den (n'eat-\Veslern-sp(Jorweg heefl de hal eene 
breedte van 00 el en tien sporen, eene afrit van meer dan 8 el 
breedte, eene oprit van 15 el breedte, twee tusschenrnimten, de eene 
van 7<'l.50 breedte aan den kanl van vertrek, de andere van G''1.50 
breedte aan den kant van aankomst, en eindelijk aan di(.'zelfdc zijde 
nog een overdekten weg van 13''l.50 breedte. De eigenlijke hal is 
214 el lang en wordl nog verlengd door eene 00 el lange wagen-
bergplaats. 

In Hirminghain heeft de loods van het London- cn Nortli-
Western-spoorweg-slalion ccne breedte van 70 el met een vrijdragend 
dak en eene lengte van 280 el; zij overdekt negen sporen, vier 
gangpaden voor personen en een weg voor de wagens. Dil station 
is tegelijk lusschen- en hoofdstation; ook wordt het in zijne geheele 
lengte door zekere hoofdwegen doorsneden, terwijl andere er als 
in een zak in uitloopen. Alle opritten zijn door eene smalle brug 
verbonden, tot welke men langs breede trappen opklimt. 

Het S l a t i o n van den Cireal-Weslern-spoorweg te Wolverhampton 
heefl dezelfde inrigtingen maar in kleiner ahnctingen; echter is 
de hal toch 200 el lang cn 38 el breed, met een vrijdragend dak. 
Er is ecu vertakkingsslalion, welks sporen 3 rijen spoorslaven hebben, 
om te gelijk voor den gewonen spoorweg van l«l.50 breedte cn 
voor de breeile spoorwijdte van ilen Great-Western-spoorweg gebezigd 
le kunnen worden. 

Hel slat ion van den spoorweg van Lancashire cn Yorkshire le 
Liverpool levert een voorbeeld op van een slation met dienstgebouwen, 
die dwars voor ilen weg liggen. De hal, welke 200 el lengte, 45 
el breedte en een vrijdragend dak heeft, overdekt drie opritten van 
ongelijke lengte en hreedle, welke aan een j)lein aansluiten dwars 
voor (len weg en alwaar hel in- en nilladejj der goederejj plaats 
vindt; deze inrigling is hel gevolg van hel groote aantal treinen, 
die van Livcrpool in deze rigling vertrekken. 

De lusschenrniiiile, in het bijzonder voor het vertrek bestemd, 
beeft 100 cl lengte en 5''l.80 breedte; de beide buitenste oprilten 
hebben ccne breedte van ï el; eene daarvan, voor hel vertrek bestemd, 
is 03 el lang; dc andere, ter lengte van 235 el, is de eenige 
opril van aankomst, en sluit zich aan eenen weg van 12 cl aan, 
voor de wagens onder de hal bestemd. 

Wij konden ons slechls omtrent twee van dc groote engelsche 
stations naauwkeurige inlichtingen verschallen, namelijk omtrent 
die van den Great-Western en van den Great-Norlhcrn-spoorwcg te 
Londen. 

Tafel 1 geell met betrekking tol deze beide stations dezelfde 
numerieke ojigavcn als voor de groote slalions le Harijs, met uit-
zondering echter van hel cijfer van het verkeer voor het station 
van den (ireal-Westcrn-spoorweg. 

Om de oppervlakte van dat gedeelte der gebouwen te berekenen, 
dal inderdaad voor hel personen-verkeer oji deze beide w(}gen bestemd 
is, moet men van dc geheele oppervlakle die van de beide hotels 
garnis aHrekken, welke zich in deze gehouwen bevinden. He opper-
vlakte van het hotel van den Grcat-Wcslcrn-spoorweg is I 400 
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vieik. el en dat van den Greal-Norlliern-spoorweg 801 vierk. el. 
Voor de oppervlakle der bureaux, wacblkaniers enz. blijven dus, 
behalve de lokalen voor de adminislralie, die zieh in eene eersie 
verdieping ol' in een bijzonder gebouw bevinden, bij hel Oreal-
Weslern-spoorweg-slalion 7 385, bij hel (.Ireal-Norlbern-spoorweg-
slalion 2100 vierk. el over. 

Wanneer men deze gegevens verder besehonwl, zoo ziel men : 
1. dal de lengle van de engelsche reizigersslalions weinig van die 

der l'ransche afwijkl ; 
2. dal de oppervlakte van deze stations minder is dan die van 

do meesle Transche stations ; 
3. dal die van de gebouwen, mei uitzondering van de hotels, 

bij den Great-Norlhern-spoorweg kleiner is dan de overeenkomstige 
oppervlakte bij de fransche spoorwegen, maar dal die van den 
Cireal-Western-spoorweg grooter is dan bij de stations van den 
Oosler- en Noorder-spoorweg in l''raida'ijk; 

•i. dat de oppervlakte der hallen grooler is dan op de fransche 
spoorwegen ; 

5. dat de oppervlakte der overdekte pleinen aanmerkelijk is. 
De geringe oppervlakle der geb(uiwen op het lireal-Norlhern-

spoorweg-station en de groolle van de door de hallen overdekte 
ruimte vinden eensdeels haren grond in het verschil tusschen de 
rransche en de engelsche gewoonten en anderdeels in het groole aantal 
spoorstaven, die lusschen dc voetpaden liggen. 

liet is bekend, dat de wachtkamers in Kngeland zeer klein zijn 
cn dal hel publiek onmiddellijk op de voetjiaden of in de wagens 
kan komen. Ook is hel bekend, dal de goederen der reizigers aldaar 
niet, gelijk in Frankrijk, bij de aankomst onderzocht worden. 

De oppervlakte der gebouwen van het rireat-Western-spoorweg-
slation is buitengewoon groot, gelijk in het algemeen de meeste 
afmetingen op dezen spoorweg. D e z e oppervlakle komt bij de overige 
engelsche lijnen met die van den Cireat-Northern veeral overeen. 

liet gebruik om de pleinen le overdekken, alwaar de wagens stil 
slaan, is op alle groote engelsche spoorwegen algemeen en het is 
IC wenschen, dat het ocdv op hel vaste lanil ingang vinde. 

Afmelingen der (jroole enfjchche ooedcren-slalions. — De groote 
goederen-stations in Kngeland wijken in hel alg(!meen van die van 
andere landen, bijzonder van die van Frankrijk, af; zij nemen in 
verhouding lot het verkeer veel minder rnimte in, de dienst is lol 
oen klein aanlal gebouwen beperkt, gewoonlijk vergenoegt men 
zich met eene enkele loods, waaronder zich de opgangen voorliet 
vertrek en de aankomst bevinden en mei een daaraan belendend 
magazijn. Onderzoeken wij deze feilen , zoo bevinden wij dal de 
oorzaken daarvan gelegen zijn: 

1. In de handelsbetrekkingen, welke mei die in Frankrijk niet 
gelijk slaan. In Kngeland beeft de alleveriiig der goederen bijna 
algemeen zonder vertraging plaats; die, welke bij wijze van uit-
zondering langer dan een dag op hel slalion blijven, worden van 
de o|)gangen verwijderd en in het magazijn geborgen; niel één 
woord de goederen belemmeren het alladeii niet. In Frankrijk 
daarentegen laten de kooplieden hunne waren gewooidijk in dc 
S t a t i o n s , en, dewijl in de nabijheid v a n de opgangen geen magazijn 
voorhanden is, zoo ontslaat daardoor eene opeenhooping, welke 
de bovenmatige vergrooting van de bedekte ruimte noodzakelijk 
maakt. 

2. Daarin, dat de magazijnen in Engeland, alwaar de cxpedilie 

der goederen plaals heeft cn de goederen veelvuldig worden opge-
borgen, vaak meerdere verdiepingen hebben. Op hel North-Weslern-
spoorweg-stalion ziet men een magazijn van zes verdiepingen; de 
pakgoederen worden van de eene verdieping naar de andere gebragt 
met hydraulische werktuigen of werktuigelijk bewegemle kranen. 

3. In de mnstandigheid, dat de meesle goederen, die op de 
l'ransche spoorwegstations in de opene lucht behandeld en aldaar 
langen lijd bewaard worden, in Kngeland langs waterwegen aanko-
men; ook bemerkt men dal alle voetpaden der stations in Engeland 
overdekt zijn. Zelfs het vervoer van vee, dal in Kngeland eene zoo 
gewiglige rol speelt, vcreiscbt geene opene rniniten, want er is een 
bijzondere weg aangelegd welke tot aan de markt voert. 

•4. Kindelijk in de goede inrigling van eenige van deze stations. 
Alle stations, welke wij in Kngeland leerden kennen, behooren lol 

de parallelsoorl; bij eenige ziel men eene inrigling, welke men eene 
gemengde zou kunnen noemen en die in een zeer breeden opgang 
beslaat, welke van plaats lot jilaats insnijdingen heelll, alwaar 
dwarsche slaven zijn gelegd, die met de langsslaven door draaischijven 
in verbinding slaan. .Met deze laatste inrigling zijn de voordeelen 
de beide andere verbomlen, in zoo verre namelijk als daardoor eene 
zekere afdeeliug der goederen jilaals vindt, zoiider dat het noodig 
is langwijhgen handenarbeid te verrigten. Men vindt dit stelsel toe-
gepast op de stations van Ilricklayers Arms en Soulh-Counlics in 
honden en op dat van den Norlli-Western-spoorweg te Liver-
pool enz. 

Op de grootere stations wordt de dienst voor hel vertrek en die 
voor de aankomst aan verschillende opgangen verrigt; evenwel 
vindt men op dc beide eersie van de drie genoemde slations slechts 
een enkelen opgang voor de aankomsten gedurende den nacht en 
voor de dage.xpedilie. Welke voordeelen echler daaraan ook ver-
bonden mogten zijn met het oog op de behandeling der ledige 
wagens, zoo veroorzaakt deze inrigling noodwendig eenige ver-
warring, wanneer zij bij groole slations wordl toegepast. 

Verdeeling van dc dienst voor de aankomst en het vertrek is bijna 
overal aangenomen; dc vi.'rdeeling der goederen naar hunnen aaril, 
herkomst of bestemming beeft slechts in weinige gevallen plaats 
en alleen op de toegangen van aankomst; wil men eene classificatie 
aannemen dan is de gemengde, waarvan boven breeder is gesproken, 
als de beste le be.schouwen. 

Dc opgangen voor dc expeditie en voor dc aankomst worden 
bijna altijd aaii beide zijden langs de langssporen en zoo aangelegd, 
dal men de behandeling der ledige wagens zoo veel mogelijk ver-
mijden kan; daartoe behooren dc slations van den North-Western-
spoorweg te Liverpool, welke nagenoeg op die wijze zijn in-
gerigt. 

In tafel I hebben wij de ganscbe oppervlakle der goederen-stalion^ 
van den Great-Western en Great-Northern benevens hunne onder-
afdeelingen opgegeven; deze zijn de eenige van welke wij ons cijfers 
voor onze kolonnnen konden vcrschalfen. In de hiervolgende tafel 
II deelen wij, steunende op het voorafgaande, een gedeelte der 
oppervlakle van eenige andere engelsche goederen-stations mede, cn 
herhalen daarin als punt van vergelijking de overeenkomstige deelen 
der oppervlakte van de beide zoo even vermehle lijnen. 

Hel gemiddelde aantal tomien op de vierk. el opgangen cn 
per dag is 0.327. liet gemiddelde aanlal tonnen op dc vierk. cl 
overdekte oppervlakte cn per dag is 0.095. 
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TAFF.L ir. 

Aanwijzing 

der 

stations. 

Overdekte 
0 )per-
V akte 

der 
opgangen. 

vierk. el. 

Opper-
vlakle 

der s])oren 
onder 

de ballen. 

vierk. el. 

Overdekte 
0)1 ler-
vhivle, 

door bel 
spoor 

in-
genomen. 

vierk. el. 

Gezamen-
lijke 

overdeklc 
01 per-
vlakte. 

vierk. el. 

Gezamen-
lijk 

vervoer 
per dag. 

tonnen. 

1 
Greal-Weslern te Londen . | 0 500 7 100 7 .100 21 000 

1 
1 000 

Great-Northern aldaar. . . ; 1 
1 

3 200 ; 3 200 14 282 20 082 880 1 

t 
1 
1 

Hricklayers Arms aldaar. . 3 500 1 1 800 21)00 
1 

8 200 1500 

London en Soulh-Counlics 
aldaar 

Kastern-Gountics aldaar . . 
2 000 

1 1800 

i 
1 300 

1 2 000 
4 200 
2 800 

7 500 
0 100 

1 
700 j 

1 100 

London en Norlh-Wcslern te 
Liverpool 3 .H)0 

1 

3 100 0 500 1 500 

Gemiddeld 3 400 2 507 1 5(V.)7 

i 

11 OOi 1 113 

Aanmerkingen. 

Twee magazijnen van 2 875 vierk. cl inct drie 
verdieiiingen. 

Hel vervoer van granen is in liet getal van 880 
ton niet begrepen. — Graanmagazijn van 1 020 
vierk. el in drie verdiepingen; daaronder stroomt 
hel kanaal. 

liet aanmerkelijk kolenvervoer op dit slalion heeft 
over eene andere ruimte plaats, dan die voorliet 
eigenlijke goederenverkeer. Ken gedeelte der on-
gangen neemt eene oppervlakte van 1 500 en 3500 
vierk. el in en dient als magazijn voor de goederen, 
die niet terstond worden afgehaald. 

liet station ligt 8 cl mider de spoorslaven; alle 
wagens worden met hydraulische toestellen op-cn 
afgelaten, 'fwee graanmagazijuen van 3 700 vierk. 
el met vijf verdiepingen. Het aanlal tonnen der 
granen is in het cijfer 1 100 niet begrepen. 

De wagens komen reglstreeks tol aan de opgan-
gen van vertrek. Het magazijn heeft 2 200 vierk. 
cl cn twee verdiepingen. 

Op vier van deze slations, namelijk op die van den Great-
Weslern-, Greal-Noribcrn-, Kaslern-Counlies- en London- eiiNorlb-
Wcslern-spoorweg wordt de dienst door stoomtuigen met zeer 
groole snelheid en naauwkeurigheid verrigt; op de o v e r i g e stations 
geschiedt deze arbeid door menscbenhaiulen, zoo als op de fransche 
en andere spoorwegen. 

Het slalion van den Norlh-Weslern te Liverpool komt ons voor, 
een van de volkomensle te zijn. Het beslaat naauwelijks iets meer 

van zes langssporen. 
Het plein van het station ligt lager dan bet waterpas der aan-

grenzende straten, uil welke ligging men een groot voordeel heeft 
gelrokken; daar men de opgangen op dezelfde hoogte aanlegde 
als de straten, kunnen de w a g e n s reglstreeks aan de opgangen aan-
kmnen, aan welke men daarom e e n e builengewone breedte gegeven 
heen, namelijk 25 cl aan dien der afzemliiigen en 21 el aan dien 
der aankomende goederen. De laalsie behoort lot het gemengde 

dan een bunder en er worden dagelijks gemiddeld 1500 ton | stelsel en heeft boven z ich een ruim magazijn van hvee verdiepingen. 

goederen afgegeven cn verzonden; hel is over zijne geheele breedle 
en over het grootste gedeelle van zijne lengte overdekt; hel geheele 
verkeer heeft plaats over twee opgangen, een voor de afzendingen, 
en een voor de aankomende goederen; zij liggen aan beide zijden 

Overdekte oppervlakte 

'ersonen-verkeer 

n tafel 1 hebben wij de geheele oppervlakte ojigegeven, welke 
op de slations van den Greal-Weslern en den Grcat-Norlhcrn-spoor-
weg voor het vervoer van goederen van allerlei aard bestemd is. 
Deze oppervlakle verdeelt zich volgcnderwijze: 

(ircal-Wcslcrn. 

0 515 j vierk. eb 
llolel UOO I 8445 
Andere gebouwen . . . . 870 

Hallen, opene bergplaatsen, afdaken, 

Hoofdgebouw. 

43 042 

('loederen-verkcer 

Voor bet materieel 

opgangen, sekreten 25 845 

Onoverdekte oppervlakte, voetpaden, pleinen en toebehooren . . . . 8352 

Overdeklc oppervlakte, loodsen voor verschillende goederen 21 000 ^ 

» magazijnen 2 872 \ 

C pleinen 22 580 ) 
Opene ruimten, pleinen en opgangen 2 350 \ 

Overdekte oppervlakte, werk- en bergplaatsen 7 827 / 

Onhedekle oppervlakten, jdeinen 2 541 ^ 

23875 

24930 
48 805 

10 303 

Oppervlakte, door dc sporen ingenomen 30 251 
s " 

Te zameu 141 401 
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Overdekte oppervlakte 

Personen-verkeer 

Goedci'en-vcrkeer 

Grcaf-Novlhcrn. 

Ilooldgebonw 2400 
Ilolel 804 

» Hallen, opene bergplaatsen, afdaken, 
sekreten enz 

Opene ruimten, voetpaden, pleinen en toebeliooren 
Overdekte oppurvlakie, loodsen voor verscliillende goederen . . . . 

» » )> aardappelen 
» steeidxolen 

nevengebouwen . 

Vooi' het materieel 

Opene ruimten, waterbassms in verbinding met bet Uegent-kanaal. . 

iileinen . . . 22 832 
D plemen en opganMn 

' iD ö I opgangen . . 2 9.10 
Overdekte oppervlakte, werk- en bergplaatsen voor locomotieven eii 

andere voorwerpen, enz 
Opene ruimten, pleinen Oppervlakte, door de sporen ingenomen 

Opi)ervlaklen, die tot nog toe niet gebruikt worden ol' tot tuinen zijn ingerigt 

3 270 

20 585 
8 117 

20 Ü82 

Ü OOI) 
2 500 
3 804 
7 092 

25 778 

O 374 
0 3Ü5 

31 Ü72 

. . . . 30 052 

. . . . 32 870 

12 73'J 

. . . . 100 057 
. . . . 73 050 

Te zamen 293 340 

In tafel I I hebben wij voor het dagelijksch goederen-verkeer op-
gegeven: op den Great-Western lOOO ton. 

Het steenkolen-verkeer, hetwelk op dit station alleen beslaat uit 
dal van ile aangevoerde kolen voor den kleinhandel, stijgt gemiddeld 
dagelijks slechts lot 400 ton. 

Op den (ireat-Norlhern bedraagt hel verkeer der verschillende 
goederen 880 ton. liet steenkolen-verk-er is op dit slal ion aan-
zieidijker dan op de overige stations van Londen, want hel slijgl 
lol een beilrag van 2025 ton. 

Met verkeer der bonwsloHen, voor lielwelk een duk en eenige 
opene opgangen bestemd zijn, is ons niet bekend. Deze opgangen 
zijn aan particulieren verhuurd en moeten als bijzondere stajiel-
plaalsen worden beschouwd, die niet den spoorweg verbonden zijn. 
Van lie aardappelloodsen geldt hetzelfde. 

Ik cuulslations van den Xoorder- en /uider-spoora'eg te Ihm-
scl. — Deze eind-stations beslaan eene veel mindere ruimte dan 
de Parijzer stations; de redenen daarvan zijn hierin gelegen, dal: 

1. Hel verkeer geringer is, want de dagclijksche gemiddelde 
personen-beweging bedraagl op het Noonler-spoorweg-stalion slechts 
I 407 en o]) het Zuider-spoorweg-slation 838, terwijl hel op de 
Parijzer stations lusschen 1 742 (Ooster-sjioorweg) en 3 750 (Noorder-
spoorweg) afwisselt. Het goederen-verkeer voor het vertrek en tie 
aankomst bedraagl op het belgische Noorder-sponrweg-station 508 
en op dal van den Zuider-spoorweg 218 ton , terwijl op het Nooriler-, 
hel Orleans-, hel Ooster- en hel Lyon-spoorweg-station Ie Parijs 
dagelijks niet minder dan 1 700 Ion (( )oster-spoorweg) en lot 2 000 
ton (Nooi'der-spoorweg) vervoeril worden. 

2. Dal de goederen slechts bij wijze van uitzondering in de 
stations verblijven. Daar de fabrieken en ijzeiimtten met de spoor-
wegen veelal door bijzondere spoorwegen verbonden zijn, zoo heeft 
hel ojiladen van materialen of goederen die veel ruimte innemen, 
oj) de plaats der afzending zelve plaats. Oni dezelfde reden wonlen 
»Ie aankomende goederen hetzij langs tie vermelde bijzondere spoor-
wegen hetzij op wagens, die oiiinitldellijk uil de spoorwegwagens 

geladen worden, naar de plaats hunner bestemming vervoerd. De 
goederen worden meer in de opene lucht dan onder bijzondere 
lootlsen behandeld. Op verschillentle slalions echter, bijvoorbeeld op 
dal van ile Allée Verte te Drussel, op dal te Antwerpen, waarvan 
later sprake zal zijn, verrigl men deze tliensl gedeeltelijk op een 
groot door opgangen ingesloten plein, deels in de vrije lucht De 
voorbrengselen tics laiuls, zoo als ijzer, hout en ktden, zijn meestal 
van tlien aard, dal zij in de vrije liichl behandeld kunnen worden; 
vaak laat men ze zelfs in de wagens op het spoor liggen. 

De oppervlakte der gebouwen op hel Noorder-spoorweg-slalion 
te Drussel is werkelijk kleiner dan die van hel kleinste gebouw 
der stations te Parijs (Noorder-spoorweg), en ilan zijn tleze ge-
houwen nog ten deele besleintl voor andere diensten dan die van 
den spoorweg, hij voorbeeld tlie van tie posterijen en de telegrafen. 

Deze betrekkelijk geringe omvang van het Noorder-spoorweg-
slalion te Hrussel laat zich gemakkelijk daardoor verklaren: 

1. dal het personen-verkeer geringer is dan op de fransche 
slalions. 

2. dal de dienst aldaar nicl op dezelfde wijze geschiedt als bij 
de laatstgemelde; tle reizigers honden zich niet in de wachtkamers 
op, zij blijven op de opgangen of nemen plaats in de rijtuigen 
gelijk in Engeland; de goederen wortleii niet in bijzondere ver-
trekken onderzocht gelijk te Parijs, maar eenvoudig op tien t)pgang. 

De lengte van het belgische station is iels grooler dan die van 
de Parijzer stations. 

De overtlekle loods van tien belgischen Noorder-spoorweg is een 
zeer schoon gebouw; haar groiulvlak is bijna gelijk aan dal van 
tle loods op tien Parijzer Oosler-spoorweg. Hel aantal tnerdekle 
sporen is zeven. Hare lengte, 108 el, zou voor treinen van 24 
rijtuigen onvoldoende zijn. Voor de reizigers heeft men er geen 
))lein en zoowel bij het vertrek als bij do aankomst wordl alles 
o|) tle openbare straat afgehandeld. 

Vergelijldni) met ik stations van andere landen. — Wanneer 
men een blik slaat op onze lafel van de tusschen-stalions op fransche 
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spoorwegen of andere eindstations, zooals dc groote stations van 
Parijs, Ltinden of {{russel, dan vindt men zulke groolc verschillen 
in tle afmetingen van tle ondertleelen tier s l a l i o n s , dat het den schijn 
heeft alsof dc kennis van deze ahnclingen tot geen nuttig einde 
zou kunnen leiden, in het bijzonder wal de meer gewigtige slalions 
betreft, llcschouwt men echter die tafel wat naauwkeuriger, dan 
vindt men analogien, welke niet van belang zijn onlblool voor zoo-
tlanige ingenieurs, die de beslckkcn voor nieuwe lijnen hebben op 
te maken t)f na te gaan. Wij zullen hel bewijs daarvoor Icrslontl 
leveren, en beschouwen eerst de meer aanzienlijke stations, gelijk 
ook de eiiitl- en vertakkingslalions van de straks volgende tafel Hl. 

Het personen- en goederen-verkeer op de tusschen-stalions van 
tien eersten rang en op tle eind- en de vertakking-stations is gewoonlijk 
veel grooler dan op de overige slalions en komt dikwijls dat van 
de cind-slalions te Parijs nabij. Op deze stations vindt men vaak 
niet slechts groolc gebouwen voor hel persmicnverkcer, maar ook 
zeer ruime loodsen voor het goederenverkeer, bullctlen en herslel-
lingswerki»laatscn. Sommige eindstations, b. v. dat van Duinkerken, 
wijken met betrekking tol hunne belangrijkhcitl weinig van de lus-
schenstalimis tier iste klasse af, en vele verlakkingslalitins, b. v. die 
van .liivisy, zoutlen, wanneer men alleen op hel verkeer lelie, in 
tle 2ile klasse tier stations wortlen geplaatst. Ook verschilt het opper-
vlak volgens lafel Hl lusschen 4 en 28 bunders. De stations zijn 
in deze tafel volgens de grootte van hunne oppervlakten opgegeven. 
Vijf daarvan nemen eene opjiervlakte van ongeveer 15 lol 28 bun-
tlcrs in, negen hebben 10 tol 13 bunders, vier 8 tol 8.5 bunder, 
vier 7 lot 7.5 hiinder, zes O tt)t ü.5 bunder, zeven 5 tot 5.5 
bunder, vier 4 tot 4.5 bunder en drie 3 lot 3.5 bunder oppervlakte. 

Hel grootste van al tleze stations is hel station van Vesth, dat 
nagenoeg 28 bunders beslaat. Hel verkeer der reizigers is aldaar 
aanmerkelijk, en bedraagt gemidth'ld 051 dagelijks. Hel goederen-
verkeer is betrekkelijk nog veel aanr.ieidijker. Onder de stations op 
tafel IH overtreft alleen Jiel verkeer op hel slation Lyon (Vaise) 
tlal van Peslli. 

Ook tle beweging van het materiad sjieell te Peslh eene gewig-
tige rtïl; in de nabijheid van dc stad heeft men groote werkplaatsen 
gebouwd , welke, wal de oppervlakte betreft, met die van het Orleans-
spoorweg-stalion gelykstaan. Deze ilienst alleen necml ongeveer 
O bunders in, gelijk uil kolom 11 en 12 van de tafel te zien is. 
Voor hi't goederenverkeer zijn 9 bunders not)dig cn cintlclijk zijn 
nog ongeveer 4 bunders terrein ongebruikt. 

Dc ovorilekle ruimte, welke door de gebouwen voor het verkeer 
tier reizigers wordl ingenomen, slaat op verre na niet gelijk met 
tlie van hel Lyonsche stalit)n; niettemin is zij reeds aanmerkelijk, 
wijl zij tol op ongeveer 100 vierk. el met tlie van de gebouwen 
van het stalion Nancy gelijkstaat. Deze gebouwen voorzien vol-
komen in alle belioeften van tle ditnist. 

llel station van Valencienncs volgt onmiddellijk op dal van Peslh 
met betrekking lol tle nilgebreiilht îtl. Hel personen, cn zelfs het | buiuler beslaan. Hel nog ongebruikte gedeelte van hel terrein bc-
gocdcrenvcrkecr op dit station staat echter beneden dal op andere j tlraagt nagenoeg 5 buntlers. 
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Nancy 083 en te Hordeaux 027 ton. De groolle van hel stalion 
van Valenciennes is dus zoo aanmerkelijk, dat dc sporen eene 
ongehoord groolc oppcrvlaklc, namelijk 10.5 bunder van de 20 
bunders, die het ganschc slalion beslaat, innemen. Of)k liggen nog 
1.5 buntler terrein ongebruikt, zoodat tle werkelijke oppervlakte 
van hel slalion slechls 18.5 bunder betlraagt. 

Door de nabijheid van de belgische grenzen verkrijgt hel station 
van Valenciennes een groot gewigl. De menigte van sporen tmlslaal 
daardoor, dal dil slalion een ehidslalion is, en dat hier alle treinen 
ontbonden en onderzocht worden. 

De gebouwen voor het personenverkeer van het slalion Valen-
ciennes bevallen eene groolc zaal voor het onderzoek der douane 
en dubbele wachtkamers van zeer groote afmetingen. 

Hel station Vaise te Lyon had eigenlijk niet in tle bovenstaande 
talel Hl behoord, daar het wat zijn gewigl aangaat mei tic Parijzer 
stations wetlijvcrl. De gebouwen voor het personenverkeer komen 
in grootte the van het iNoorder- en van bet Ooslerspoorwcg-stalion 
nabij. De bedekte opgangen nemen eene groolere nilgcslreklheid in 
tlan die van het Ooslerspoorweg-slation. Wal de overdekte en opene 
ruimten voor het goederenverkeer betrell, zoo slaan zij in grootte 
verre beneden de overeenkomstige ruimten tier Parijzer slalions, 
doch zijn veel grooler dan die oj» de slalions Mets, Nancy en 
Straatsburg. 

Ilct stalion Mechclen is even als dat van Valenciennes een ex-
ceptioneel station, dat met geen van de slalions in onze tafel Ie 
vergelijken is. Hel is dat station, hetwelk alle reizigers aandoen, 
die het noorden van Delgic bereizen, of waar zij vaak slechts van 
rijtuigen verwisselen zontlcr in tle wachtkamers te gaan. Het ge-
liouw voor deze is dan ook niet veel grootcr dan die op de tus-
schenstations der Isle klasse op de fransche s p o o r w e g e n , zooals te 
Tonnerre, .Meaux enz. Hel goederenverkeer op tlil slalion is in 
weerwil van de groolc oppervlakte ook van geringe belcckcnis; 
het nunit echter boven tle meeste van de overige slalions van den 
eerslen rang nil door tle groote ruimte, welke de werk- en berg-
plaatsen innemen, tlie nagenoeg 8 bunders bedraagt. Trekt men 
tlil getal van de IC» bunders der geheele oppervlakte af, dan 
blijven er nog 8 buntlers voor de overige takken van dienst over. 

liet /uUlcrspoorwegstation te Weenen heeft zeer groote afmetin-
gen (15 bunders), welke echltir die van hel slalion Ie Peslh niet 
nabijkomen; men moet evenwel opmerken, dat het goctlerenvcrkeer 
aldaar niet hel tiende gedeelte van dut van Peslh bedraagt, en dal 
het personenverkeer slechls tle helll van dat van hel laatstgemelde 
beloo|)t. 

Wanneer men den j)lallegrond van dil stalion beschouwt, dan 
ziel men, dat hel vtior twee spoorwegen besicmtl is; voor den weg 
van Weenen naar Haab en voor dien van Weencn naar Triest, 
ook tle Zuitlcrspoorwcg genoemd, liet bevat zeer groote werk-
plaatsen, die mei haar loebehooren eene ruimle van ongeveer 4.0 

slalions, tlie wij insgelijks ontler de slalions van den eerslen rang j 
hebben gorekentl. Zoo bedraagl hel gemiildehle per.'̂ onenverkecr Ie J 
Valenciennes 203, maar Ie Lyon (Vaise) 127), te Straatsburg 709, 
te Monleanx 721, te llijssel 1500, te Antwerpen 710, te Brugge 
348, te Slultgarl 700, enz.; hel goederenverkeer te Valenciennes 
bedraagt 197 tt)n, dal Ie Hergen 1570, Ie Lyon (Vaise) 927, te 

De gebouwen voor de reizigers zijn klein en ovcrtreiren iii 
oppervlakte naauwelijks die van tic fransche lusschcnslalions der 
eerste klasse. Het is echter aan de reizigers geoorloofd, de treinen 
onder de bedekte hal af te wachten. 

Dit stalion zon zeer geschikt zijn, indien de beide spoorwegen 
van Weenen naar Haab en naar Triest aan eene en dezelfile maal-



u [1859-

S ® w p 3 " 1 

O 12:» e « N - UI ^ O „ w v 1 fS * O 
ë-S 2-2 ^ O " 

o j . n 
2 Q « 

EL a 0̂ ! 
8 S S 1 

c ffi S o' 

oc ^̂^ 
O 

c» c' oc in Cl C5 ci CT' c. vs oc - I O O oc C. O O GC C» lil c. SC O O O O O O O O O C C O» 
W iO 
cc :;« 
cc — 
C i. ' 

w' lil» 

oc 'C 
O c 

to CT. i-e 
CT. C 
- O 

— i;« 
CC O O O o o 
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bchappij behoorden. Thans, nu de Iransch-duitsche maatschappij 
den weg naar llaah cn dc Staat dien naar Triest hebben aange-
kocht, is de dienst met mocijelijkheden verbonden. 

De groote lengte van dil station ontstond door den opgang, 
welke het in het waterpas van den beganen grond liggend goederen-
station met hel hooger gelegen personenstation verbindt. 

De stations van Tours, Orieans, Bordeaux, Nantes cn Amjers 
hebben de normale verhoudingen van stations, geschikt voor sleden 
van den eersten rang; ook wisselen hunne oppervlakten lusschen 
zeer enge grenzen, namelijk lusschen 10.5 en 13 bunders, al'. 

Dc overdekte ojipcrvlaktcn voor het personenverkeer in een ge-
deelte van deze slalions schijnen le groot tc zijn voor de opgegeven 
beweging. Op dat tc Nantes bijv., alwaar het gemiddeld dagelijksch ver-
keer 218 personen bedraagt, is die oppervlakte grooler ilan le Nancy, 
alwaar dagelijks 550 reizigers voorkomen. De reden daarvan is 
hierin gelegen, dal de groote stations van den weg van Orieans 
naar Dordcanx volgens betzcirdc model en mei eene zekere pracht 
zijn gebouwd, zomler dal men zich veel om het tegenwoordig ver-
keer heell bekommerd; men heell alleen dc toekomstige ontwik-
keling voor oogen gehad. Overigens is het ook begrijpelijk, dal 
een station voor ccne stad als llordeaux in eenigzins buitengewone 
vcrhoiulingen moet worilen aangelegd. Ook valt op te merken, dat 
op hel slation van Tours drie sitoorwcgen zameiikomen, namelijk 
die van Darijs naar Tours, van Tours naar l l ordeaux en van Tours 
naar Nantes. 

Dc reeds voor geruimcn lijd opgerigle gebouwen voor reizigers 
op het station van Orieans zijn eenigzins te klein voor dc be-
weging, die er jtlaals heell. 

Hel station Bodenbach is hel gewigtigstc op de boheemsche 
spoqrwegen, die llrümi, Ohnütz, l'raag en Hotlenbach verbinilen; 
zijne groote lengte was noodig wegens de hoogte der rot.sen cn 
den oever van de KIbe. 

Hel goederenverkeer op hel station le /V««//is niel aanmerkelijk; 
maar dat der reizigers is bijna hetzeirde als op hel station le Hesth. 
Men zou daaruit alleiden, dal het grondvlak der gebouwen voor 
reizigers te Hraag en Hesth helzeirdc zou moeten zijn; en toch is 
die oppervlakle aldaar twee cn een haihnaal zoo groot cn ovcrirell 
dc overeenkomslige oppervlakte van het slation van Vaise. He oorzaak 
is, dat deze gebouwen, alvorens de weg door de Iransch-duilsche 
maatschappij was aangekocht, lot huisvcsling voor de directie dienden. 
Daar echter tei'ciiwoordiî  de administralien van alle aan de nieuwe ö O 
maatschappij behoorende lijnen in Weenen zijn te zamen gebragl, 
zoo zijn deze gebouwen voor de dienst le groot. Zij bevallen zeer 
ruime wachlkamers, groote zalen voor de douane, een hullet, 
burcaux cn ccne zeer groote vestibule; de overdekte oppervlakle 
voor het goederenverkeer tc Hraag slaal in verbinding uict die 
lokalen. 

De door bet spoor ingenomen oppervlakte bedraagt bijna G biniders. 
liet station van Xancy is niet, gelijk men zou kunnen aan-

nemen, een verlakkings-slalion; eerst te Frouard (8 kilometers) 
sluit zich dc vertakking van iMclz aan den weg van Harijs naar 
Straatsburg aan. 

Hel station van Nancy, hoe uitgebreid hel ook zij, voldoet niel 
geheel cn al aan de behoellen. De maatschappij is daarom van 
plan, nog een bunder terrein aan tc koopcn, om hel slation tc 
vergrootcn. 

45 

Hel gebouw voor dc reizigers laat, wal dc uitgebreidheid betrcll, 
weinig tc wenschen over. Zijne grootte bedraagt meer dan hel 
viervoud van zoodanige gebouwen op de lusschenstalions der Iste 
klasse, bijv. Mcaux. Het beval een ruim bullel (3-10 vierk el), 
zalen voor dc goederen cn voor dc posterijen van niel minder dan 
50-1 vierk. el oppervlakte cn wachlkamers, gangen voor reizigers, 
burcaux der beambten enz., welke eene oppervlakte van 880 vierk. 
cl beslaan. 

Dc overdekte ruimte voor de behandeling der goederen staat in 
verhouding lot den omvang en den aard van de beweging. 

Van de 10.5 bunder, die het station Angers beslaat, worden er 
3 niet gebruikt, zoodat de werkelijke oppervlakte slechts 8.5 bunder 
bedraagt. 

liet station Epernay is een groot vertakkingsstation; men kan 
het vergelijken met de stations van Montereau, Troyes, Creil en 
Blesmes. Trekt men van zijne oppervlakle ongeveer 1 bunder on-
gebruikt terrein al', dan is hel 1.5 bunder grooler dan het station 
van Montereau, cn 2 ol' 2.5 bunder grooler dan die van Troyes 
cn HIesmcs. Hit verschil ontstaat door dat het station Kpernay 
ruime werkplaatsen bevat, die cr in de overige Ycrtakkingsstations 
niet zijn. Het verschil zou zelfs grooler wezen, wanneer de aard 
van dc dienst niel tot de verpligling had geleid, veel meer sporen 
te leggen dan op het station te Kjiernay. 

Al deze stations, dat van lllesines uitgezonderil, bevallen reeds 
groote huircttcn ol' zullen die nog bekomen. Het buU'ct van Kpernay 
in hel hijzonder lieeH zeer groote ahnetingen (-170 vierk. el), 
waaruil het zich ook laat verklaren, waarom de overdekte ruimte 
voor hel personenverkeer aldaar veel grooler is dan tc Montereau, 
ol'schoon bet personenverkeer bij hel vertrek en bij dc aankomst 
niet even aanzienlijk is. 

Vergelijkt men de overdekte ruimte voor bet personenverkeer, 
zonder de huiretlen in aanmerking tc nemen, met Montereau, 
Troyes cn Kpernay, dan vindt men op de plans: 

voor Kjiernay . . . . 5-15 vierk. el 
» Troyes 180 » 
1) Montereau . . . 0-15 )> 

De gezamenlijke oppervlakte van de vier slatons Montereau, Troyes, 
Hlesmes en (̂ reil wisselt slechls lusschen O en 7.5 bunder al'. 

Men heell hun ccne zoodanige uilbreiding gegeven wegens de 
noodzakelijkheid om cr vele sporen te leggen, want te .Alonlereau 
nemen de spoorstaven meer dan drie vierden van de geheele op-
pervlakte in, le Troyes meer dan de helft, te Creil twee derden, 
en tc Hlesmes ongeveer dc belli. 

Hel station te L'hn is insgelijks een vertakkingsslalion. De opper-
vlakte, welke de spoorstaven innemen, is dc belli van het geheele 
grondvlak. 

Aan het station te Kpernay is de oppervlakte door de sporen 
ingenomen veel kleiner, omdat de zijtak van Hheims zich eerst op 
een zekeren afstand van het station aan dc hoofdlijn aansluit. Overi-
gens moeien binnen kort nieuwe sporen op dit slation gelegil worden. 

Wanneer men het personen- en goederenverkeer nagaat, dan 
zou het slalion van Hlesmes tol de stations van de laatste klasse 
moeten worden gerekend. He overdekle ruimten slaan overigensin 
verhouding lol deze geringe beweging. 

Creil is voor hel |)ersonenvcrkeer van groot gcwigt. Sedert de 
opening van den weg van St. Qucnlin zijn dc gebouwen ahlaar te 
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kluiii, eii zullen gelieel onvoldoende worden, wanneer dc wegen 
van St. Denis n;uu' Creil en van Soissons voor het verkeer zullen 
worden geopend. 

Van de vijl" zoo even genoenule vcrlakking-stalions is dal van 
Troyes, niel oj)zigl lol hel goederenverkeer, hel gewigligste, en, niel 
opzigl lol de reizigers, dal van Epcruay. 

iJe overdekte runule voor het goederenverkeer op hel station te 
Troyes is meer dan hel drievoudige van de overeenkomstige opper-
vlakten OJ) die van Montereau en Kpernay; het verkeer aldaar is 
dan ook even zooveel grootcr. 

llel station te Troyes heelt lol heden slechls als vcrlakking-sla-
lion gediend; later zal het een van de gewigligste van den Mul-
hauser-spoorweg en het punt vau aausluiliug aan ilen spoorweg 
van l?ar-sur-Seine worden. Men lieert dan ook op ileze toekomstige 
omslandigheid gelet, toen men het de opgegcvenealinelingen lieert 
eeueveu. a c 

Ikl sladon van llaab ligt oj) de hongaarschc spoorweglijn , welke 
in Weenen heginl. üvcr dezen weg worden hoofdzakelijk granen 
en varkens vervoerd. Dc huilcngewoiic lengte van dit station laai 
zich verklaren door zijne ligging midden in de stad op hel parade-
plehi, hetwelk hel doorsnijdt, terwijl hel nergens meer dan vijf 
sporen naast elkander heell. Ook hehhen de uitwijksporen,oj) welke 
de veelreinen gesteld worden, ccnc groole lengte. 

Üj) het sladon ühn vcreeuigen zich de wegen van Mnnchcn naar 
Slullgart, en van Stuttgarl naar het meer van Constanz. Van de 
8 hunders oppervlakte van dit station worden meer dan 4 door 
dc sporen ingenomen. Ook vall op te merken, dal de plaats van 
dit station in vestingwerken is ingesloten, dal het gehoiiw voor de 
reizigers een klein hullet bevat en daarin ook cene kleine werk-
plaats is opgerigt. De hoofdwerkplaalscn van Wurlemberg bevinilen 
zich te Kssliiigen. 

Uel slaliou Ie Strualsburo is in verhouding lot zijn gewigl te 
klein, maar de buiteiigcwoou hooge waarde van het terrein in eene 
versterkte plaats maakt zijne vcrgrooting uiterst moeijelijk. llel 
personenverkeer is zeer belemmerd cn hel goederenverkeer beert 
slechts voor zulke voorwerpen plaats, die van of naar Straatsburg 
vervoerd worden. De transito-goederen worden in een builen afge-
legen lokaal behandeld. Verkeer vau materieel is onmogelijk, en 
dit zal in hel vervolg, even als bet goederenverkeer, buiten het 
station plaats vinden. Het gebouw voor de reizigers is zeer grool 
en beval de wachtkamers, de bureaux, een buUel, enz. 

Uel slotion van Melz is kleiner dan dal van Nancy; het personen-
en hel goederenverkeer zijn daarentegen minder; ook ligt het in 
dc nabijheid van eene vesting, op een terrein, alwaar zijne ver-
grooting met moeijelijkheden verbonden is. 

Hel gebouw voor de reizigers is bijna vier maal zoo groot, als 
dat op hel slation van Meaux, ofschoon hel personenverkeer wel 
niet veel grootcr zal zijn, maar dal gebouw bevat een bijzonder 
vertrek voor de postcrij, ecu zeer grool bullel, eene groole vestibule 
voor dc aankomende reizigers en een grool verlrek voor de ver-
decling van hunne bagaadje, wal te Meaux niet het geval is. 

Dit station is een eindstation. 
Hel verlrek voor de postcrij beslaal eene ruimte van 451 vierk. 

el, hel hullet 2iO vierk. el, de vestibule voor de aankomende rei-
zigers en hel daarbij bchoorende goederen vertrek 304 vierk. el; er 
blijven derhalve voor hel eigenlijke personenverkeer slechls 500 
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vierk. cl over, welke oppervlakte slechts 140 vierk. el grootcr is dan 
die, welke hel gebouw van het station te Meaux imiecml. 

Van de laatste op onze tafel opgegevene eind- of vertakkingsta-
tious van den eersten rang, hebben dio van lioulogne. Duinkerken, 
Douai, (leut, Slullgart, Charleroi, Nevers en Uijssel niel meer dan 
5 en niel minder dan 4 bunders oppervlakte. 

Hel slaüon van Ihnnkerken heeft geen grool gewigt wat hel per-
sonenverkeer aangaat; maar het goederenverkeer is er aanzienlijker. 

De slalions van Douai en Hijssel hebben geeue uitgestrektheid 
in verhouding tot hun gewigt, doch dit ligt daaraan, dat zij in 
versterkte |)laatsen gevestigd zijn. Waarschijnlijk zou men aan de 
stations van Hergen en (Ibarleroi grootere afmetingen hebben ge-
geven, wanneer zij zich niel insgelijks himien vestingwerken be-
vonden. Het gebouw der reizigers Ie Douai beval ecu lamelijĵ  
grool buflet. Aldaar sluiten zich de belgisehe spoorweg en die naar 
Galais aan; de bagaadjekamers voor de aankomende cn vertrekkende 
reizigers hebben slechts de noodige afnielingen, hoezeer zij grool 
schijnen. 

Op het .Mation Ie Hijssel beeft de groole oppervlakte voor pcj-sonen 
haren grond in hel zeer levendige verkeer van de buitenwijken, in 
verband met het verkeer vau de aldaar uitloopendesjioorwcglinien. 

De overdekte oppervlakten voor het iiersouonverkecr op (/<? «/«/io/js 
van Ikrgen en Charleroi zijn onvoldoende; men moet echter in 
het oog houden, dat de daarvoor bestemde gebouwen, ten minste 
bij Charleroi, sicchts voorloojdg zijn. 

Op het station te Uoulo(jne zijn de gcliouwen voor het personen-
verkeer ruimer dan te Nancy; zij bevallen, builen de wachtkamers 
met haar loebehooren, ccnc zaal van onderzoek cn een hullet. 

llel station te Stuthjarl volgt met betrekking lot de aanzienlijke 
opjiervlakte, ilie voor bet personenverkeer bestemd is, op dal van 
Boulogne; de gebouwen hebben aldaar dezelfde grootte als die te 
Nancy. De wachtkamers zijn zeer ruim en het gebouw beval boven-
dien een groot huHel. Ken gedeelte van de administratie is in de 
eer.ste verdieping van hel hoofdgebouw, een ander gedeelte in een 
nabijzijnd gebouw gevestigd. 

Oj) hel station te Galais beval hel gebouw voor de reizigers 
wachtkamers, die wel klein maar goed ingerigt zijn, een afzon-
derlijk verlrek voor dames, een lokaal voor hel onderzoeken vau 
de bagaadje bij dc aankomst, een verlrek voor de douane, een 
postbureau, een politiebureau en een grool buiret. 

Voor de bagaadje van de reizigers en dc afgifte der plaalsbriefjes 
dient de hal of overdekte spoorwcgruiinte. 

Uel slation van Juvisy is even als die van Troyes cn Monlcreau 
een verlakkingsslatiou, maar een van de Isle klasse, wanl dc 
ojijiervlakte, die hel inneemt, beslaat niet minder dan 4 bunders, 
waarvan nog 3 ongebruikt liggen. Zoowel hel personen- als hel 
goederenverkeer, en vooral bet laatste, zijn zeer gering. 

OverdeLie ruimten of hallen van de bovenvermelde stations. — 
Xadal wij de stations in tafel Hl met hel oog op hunne gezamen-
lijke opjiervlakte en op dc overdeUte niiinle der gebouwen voor 
het jiersonenvcrkeer hebben beschouwd, zoo gaan wij thans tol de 
kolommen over, waarin de door dc lokalen voor de reizigers en 
de afdaken ingcuomene ojijicrvlakte is ojigcgevcii. Deze overdekte 
ojipervlakte is oji hel station hyou (Vaise) het grootst en beslaat 
5 400 vierk. el, Hijssel en rdesmes liebheii 1000 en 4500 vierk. 
el; bij zeven andere slalions van sleden van den eersten rang: 
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Stullgart, Bordeaux, Tours, Gent, Straatsburg, Antwerpen cn 
Nantes loopt deze uitgestrektheid van 3000 lot 4000 vierk. el; bij 
steden van minderen rang, zooals: Ulm, Doiliers, Nancy bedraagt 
zy 2 500 tot 2 000 vierk. el; bij nog kleinere sleden 1 300 tot , 
2100 vierk. el, zooals bij Ie Guétin, Metz, lloulogne, Creil, Douay, ' 
Valcncicimcs, Nevers en St. Gennain-les-Fossés; bij Kpernay, : 
Troyes cn Ostende stijgt zij niet boven 300 vierk. cl. 

Oppervlakte van de sporen in de stations. — L'it kolom 13 van 
laid HI zien wij dat de door de sporen ingenomeuc oppervlakte, | 
vooral op de vertakking-stations, zooals .Montereau en Troyes (40000 i 
en GO 000 vierk. el), op eindstations, zooals Valenciennes (104000 j 

vierk. cl), cn op eenige andere cxccplionnclestations, zooals Lyon-| 
Vaise (137 000 vierk. el), Doiliers (07 000 vierk el), llordeaux, ! 
Stuttgart, Nantes, Tmirs, Mechelen (40000, 50000 en GOOOO 
vierk. el) het aanzienlijkste is. ' 

Huimte, welke het materieel inneemt. — Deze ruimte is natuurlijk i 
zeer verschillend. Zij is alleen zeer groot in die stations, alwaar' 
aanzienlijke herslellingswcrkplaalscu beslaan, zooals te Mechelen ! 
(70000 vierk. el.) en Kjieruay (00000 vierk. el). 

lluimte voor het tjoederenverkeer. — Wij hebben tot nog loc de 
slalions van tafel Hl alleen in betrekking lot het persouenverkecr 
en het materieel behandeld. Hescbouwen wij nu het goederen-
verkeer bij geringe siielhcid, zoo bevinden wij, dat dc verhouding 
van de overdekte opjiervlakte lot het aantal tonnen, met eenige 
uitzonderingen, lusschen zeer ruime grenzen afwisselt cn wel lus-
schen 5 cn 20, veelal cchler lusschen 10 en 15, terwijl het aantal 
vierkante ellen van deze oppervlakte 5 tot 20 maal zoo groot is als 
het aantal der verzondcue cn onlvangcne lonnen. 

Het cijfer 20 wordt alleen door het station Hijssel overschreden, 
waar het lot 30 stijgt, terwijl het alleen bij het slaliou llergen 
in Hcncgouwen tot ouder 5 daalt. 

Te Hijssel zijn niel alleen de gangpaden en de zijsporen over-
dekt; hel dakwerk van de hallen strekt zich over de geheele 
ruimte van de pleinen uil, en toch is de overdekle ojipervlakte nog 
onvoldoende, hetwelk zich verklaren laat uit de handelsgoederen, 
die aldaar moeien worden behandeld, alzoo hier vooral suiker in 
zakken of gerairineerd, rijst, meel, granen, visch, vlas, tabak, 
garen, olie, alcohol, loodwit enz. ontvangen of verzonden wordt. 
Voorwerpen, zooals steenen, ijzer, hout enz. komen hier als 
handelsarlikel niet voor, maar wel te Fives op hel verlakkiiigsjiuiit 
van de naar Hrusscl, Darijs cn Calais voerende lijnen. 

Dc overdekte oppervlakten voor het goederenverkeer, op de bel-
gische stations zijn, met uitzondering van Antwerpen, gewoonlijk 
klein in verhouding tot do beweging, dewijl op deze slatimis de 
behandeling cn bet overladen van den cenen wagen op den anderen 
in ilcn regel op de openc straat plaats heeft. Te Doornik bijvoor-
beeld, waar toch een sterk verkeer plaats vindl, vindt men geeiie hal. 

Te Hergen in Henegouwen, alwaar brandstollen bijna het eenige 
doorloopende handelsarlikel uitmaken, is de overiickle ruimte voor 
het goederenverkeer zeer klein. 

Het verschil lusschcn 5 en 20 bij dc meeste slalions, waar 
handelswaren van verschillenden aard ontvangen of verzoiulen 
worden, is verklaarbaar, wanneer men de ruimle nagaat, tol hunne 
behandeling benoodigd. Uit de volgende lafel zien wij, dal deze 
ruimte zeer veranderlijk is: 
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Oppervlakte der opijamjen, benoodifjd voor de plautsinfj en 
behandelinij van eene ton handelsijoederen van da 

navermelde soort. 

Soort 
van 

dc goederen. 

ijier-
akle 

jier Ion. 
Aauinerkin^en. 

Katoen in balen . . 

Meel en granen in 
zakken . . . . 

Siiikerbrooden . . . 

Wijn in vaten. . . 

Gesmeed cn gegoten 
ijzer 

Handelsgoederen van 
verschillenden aard 

t . l.Izcr moet op zooihuiigc wijze 
pelend worden , dat het l igt te tellen 
is bij iedere ufzeiuliii«^. 

2. De h ien ievens opgegevene opper-
vlakten zijn gesdi ik t voor afzeiidin-
gen en voor «iinkoinciule goederen , 
met uitzondeiiii«; cclitor van die, voor 
welke het doolimitij^ is ^ van de 
oppervlakte meer te jicmcii voor dc 
aankomst . 

Kr doen zich tijdstippen voor, waarin men gedwongen is in cene 
gegevene ruimte eene veel grootere hoeveelheid van goederen te 
moeten hergen en behandelen, dan in dc bovenstaande lafel isoj)-
gegeven; n\en legt alsdan de pakken lot eene grootere hoogte op 
elkander; de kosten worden cchler daardoor en onder nadcelige 
verhoudingen verhoogd. 

Wanneer de ojigangen lusschcn een spoor en eene straat lig-
gen, die beide overdekt zijn, dan moet men de opjiervlakte, voor 
goederen van verschillenden aard noodig, minslens vcrdubljclcn. Daar 
de heliandeling van elke ton katoen in balen ongeveer 5 vierk. el 
oppervlakte vereischt, zoo heelt men minsleus 10 vierk. el over-
dekte oppervlakte noodig. Hij handelsgoederen vau verschillenden 
aard, voor welke men 7 vierk. cl ojigang noodig heell, moet men 
oji 14 vierk. el overdekle oppervlakte rekenen. 

Uil lafel I ziet men, dat de overdekle opjiervlakte in de groote 
gocderenstalions, alwaar zeer ouderschcidene vrachten voorkomen, 
die meestal oji de ojiene straat moeten worden behandeld, voor 
elke onlvangenc of verzondene ton, lusschen 10 en 20 vierk. el 
afwisselt. Op zekere engelsche slalions, alwaar de waren niet zoo-
lang OJ) de ojigangcu blijven liggen, bedraagt zij 10 vierk. el. 

Hij de liisschenstatious, alwaar deze ojijiervlakte lieneden 10 
vierk. el per ton daalt, moei men toelaten, dat een aanmerkelijk 
gedeelte van de goederen oji de opene straat wordt behandeld, 
alzoo de overdekte ruimte onvoldoende is. Daartoe behooren bij 
voorbeeld de stations Château-Thierry, Haab enz. 

Dmchemtations van de eerste klasse. — De tiisschenstalions, 
welke wij tot de cersle klasse brengen, beslaan cene oppervlakte 
van 2 lol 9 bunders, zeer zelden minder dan 2 bunders (alleen 
bij bruggen) cn alleen in een enkel geval (Vierzon) meer dan 

, 7 hunders. 

, 1 
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Ŝ l — 
o c. o Vi 

OTC: o - I 
w c 

Ci CTÎ o -1 -1 ^ oc o o ^ o o oc Cï O'. U! X oc Çî o o W o o o p 
c;î uî c: w'. c. o'cr.'ci c. o 
— ü! Ci oc o — Cï cc cc o o 
IÖ c: OCIO Ci ^ Ç̂ . ;r r ^ 
o - j c i-i» i-y o ^ c c o cî Ü« c i-'C C; o o c o o o 

Ci o c. Ci ^ Ci lû cj cj è: fr i:] s o « l-i- w*? o o oc — ce c w! J,̂  Ci 
C C! CJ Ó C! C O C O C! Ci c: o o Ci o o c o 

O l O O C'! w o 

i-e Ci Ç'i 
c?. Ci 
Ol — 
ooo o - I 
O C i 

^ w — oc — ^ o o — o o 00 c c o Ci o c Ci o 

1-e Ci Ci 01 iT Ci i-o o Ci 
o c o o o Ci o o o Cî o c. 

Gc ^ o a I-ÜO o C! o o o o 
— oï — to li' — lOCi OUO IÖ 
o I c - I Ol Ci — — -1 cc oc GC c oc Ol o lû 
c - I — Ol li- Ol c: o - I o j ; CTi c 5 Ci Ci 
c ' çc Ci o c Ci C'. o c o Ci o Ci o o o o c o o 

ii- iVio — — — — — 
o o — — o Ci o Ci o C! — 
o - I Ci o o» — c. lirf cz oc 14» 
c c c o c o o c o o Ci 

Ci lO — I CC Ci li- lO 01 o Ci l-î  — Ci o C! o o ' Cî o Ci 

— -1 Ci 
Ci c^ o c. o o o o c o 

c Ci 
c o 

o 
C! 

oc 00 r-i/ — CiO 
CiOl - l O C O 

lO 
i© CiCC 
o o 

>— 1-Ü lû 14. 
Ci o lü Ol o - I 
o o c Ci o c Ci Ol 
o c o Ci c: o Ci C'. 

— — 1-0 
lO Ci c l-s c: - I — — o 
1-& c c oc o - 1 t r o o 01 
o o o o o Ol - I Ç o o C! 
C' o c o o o Ci c o o o 
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Gcznmeniijke (jehnnkle oppervlakle. — Kene ojipervlakle van bijna 
2 bimders is voldoende voor stations, alwaar het goederenverkeer 
niet buitengewoon levendig is, gelijk op destations Meaux, Melun, 
enz., alwaar de goederen niet, zoo als le Ghateau-Thierry, van 
dien aard zijn, dat zij veel plaals innemen. Wanneer daarentegen 
dit verkeer aanzieidijk is, zoo als te (ihalons-sm--.Marue en Ton-
nerre, dan zijn niet minder dan 4 tot 7 bunders noodig. TeCha-
leau-Thierry worden van O bunders 2 niel gebruikt, zoodat hel 
station inderdaad slechts 4 bunders groot is. Op hel .station te 
Gdialons-sur-.Marne is 1.5 bunder voor het materieel, met groole 
bergplaatsen, gebezigd. 

Grondvlak der (jebouwen voor personen. — Kene oppervlakle van 
400 lol 450 vierk. el voor bel personengebouw, zoo als op de 
slations Ghalons-sur-Marne, buneville, Meaux, Pont-a-Mousson, St. 
Onentin, is volkomen voldoende, wanneer hel gebouw niel een 
bull'et moet bevatten, zoo als te Ghateau-Thierry, Tonnerre, of 
vertrekken voor de douane, zoo als le Oiuévrain, of wanneer bel 
personenverkeer aldaar op zekere dagen niel buitengewoon grool 
is, gelijk le Fonlainebleau. Hij stations als dat van Kontainebleau 
zou men op die dagen, waaroj) de toevloed van reizigers groot is, 
aan de geringe ruimte van de wachtkamers daardoor kunnen le 
gemoel komen, dal men de reizigers, die op eenen trein wachten, 
onder een afdak bergt, gelijk le Knghi(!n i)laals heell 

Te Ghateau-Thierry neemt hel liulfel alleen eene ruimte van Ti-iO 
vierk. el in, en er blijven dus voor de wachtkamers slechts 330 
vierk. el over, hetwelk voor hel verkeer op dal station voldoende 
is. Ghalons-sur-Marne beell geen hulfet, en le Meaux is er een, 
dal zeer klein is; en toch is bet verkeer op beide stations aanmer-
kelijk. liet station van (Jniévrain is een grensstation, alwaar de 
douane de bagage onderzoekt. De gebouwen ahkiar zijn slechts 
voorloopig en ongeschikt, en toch nenuMi zij eene oppervlakle in, 
welke zoo grool is, dal zij, builen de bureaux voor den stations-
chef en de complahilileil, hduden voor wachtkamers, voor een hulfet 
en voor het onderzoek van de douane, een politiebureau en een 
lolkanloor bevatten. 

Afdaken. — He afdaken op de tusschenslalions van de eersie 
klasse zijn veel korter en smaller dan op de stations van tafel 11. 
Hunne oppervlakle slijgl slechts bij wijze van uilzondering lol 3 000 
vierk. el te Atrecht, en tot 1 800 vierk. el le Vierzoii. Te Sl. Onen-
tin bedraagt zij 1 000 vierk. el. Te Meaux en Gbalons-snr-Marne, 
alwaar de beide oj)gangen over hare ganscbe breedte en over eene 
lengte van 100 el overdekt zijn, bedraagt die ojipervlakle800 vierk. 
el. Over hel algemeen is zij niel zoo grool en toch moet de laalst-
vermelde als onvoldoende worden beschouwd. 

Oppervlakte, door de sporen ingenomen. — De oppervlakle voor 
de sporen op de stations van den eersten rang bereikt nooit iO 000 
vierk. el en wisselt gewoonlijk Insschen 20 000 en 30 000 vierk. 
el af Op de lusschenslalions van de eersie klasse neemt de iloor 
het spoor bedekte oppervlakte 3 tot O bunders in, al naar male hel 
goederenverkeer meer of minder aanzienlijk is, en hel, naar den 
aard der vrachten, meer of minder ruimte vordert. 

Voor slations als die van Nancy en Melun, welke veel overeen-
komst met elkander hebben en stations zijn, alwaar bel personen-
verkeer aanmerkeliik en hel goederenve.rkeer belrekkefijk minder 
beduidend is, is over hel geheel eene oppervlakle van 3 lol 3.5 
luuuler voldoeuile en hel personengebouw neemt eene oppervlakte 
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van 150 vierk. el in. Wanneer men bij Chaleaii-Thierry en Chalons-
sur-Marne hel ongebruikt liggend terrein builen rekening laat, dan 
hedraagl de gebriiikte ruimte 4 tot O bunders (4 bij hel eersie en li 
bij het tweede slation); het goederenverkeer is echler op deze beide 
stations veel grooler dan bij Meaux en Melun, en jiii.st voor hel 
goederenverkeer is de ruimte noodig. 'fe Ghalons bedraagt deze 
ruimte ongeveer hel dubbele van die te Ghaleau-'fhierry. Wanneer 
de overilekte oppervlakle voor hel goederenverkeer niet in verhou-
ding schijnl le slaan met de boeveelheid der goederen, zoo is de 
reden daarvan daarin gelegen, dal een groot gedeelte van die goederen 
le Ghaloiis en Ghaleau-Tliierry op de opene straat bidiandeld kan 
worden. Ook is de op|)ervlakle van de onoverdekte opgangen aan-
merkehjk. 

Wal nu de ruimie betreft, welke voor bet goederenverkeer in 
de In.sscbenslalions van de eersie klasse overdekt is, zoo kan men 
hier dezelfde o|)nierkingen maken als over de overdekte oppervlakle 
op de stations van tafel 11. Deze oppervlakte wisselt lusschen 5 
en 20 vierk. el per Ion. 

Slations der spoorwegen in het gehied eener stad. — Als voorbeelden 
van stations in hel gebied eener stad nemen wij die van den 
spoorweg van Antenil, den spoorweg van Vincennes en eenige 
andere stations van den Noorder- en den Orieans-spoorweg bij 
Parijs aan: (Zie tafel VI op de volgende bladzijde.) 

De beide eersie van deze wegen verschillen aanmerkelijk in di; 
soort van dienst. Die op den weg van Antenil vereischl zoo snol 
achtereen vertrekkende treinen, dat bel noodeloos en zelfs onmogelijk 
is op de tnsschenstations wagens aan le haken. Hij den weg van 
Vincennes beell men de inrigling gemaakt, dal, hoeveel treinen er 
ook moe.slen veiirekkiMi, dit toch minder bedraagt dan op dien van 
Antenil, en men is derhalve vaak genoodzaakt, op de tusschenslalions 
wagens bij de treinen le voegen. Daardoor was men ook vcrpligt, 
op den weg van Vincennes neven-banen aan le leggen, betwelk 
hel gebruik van twee wisselsporen in jdaals van een enkel nood-
zakelijk maakte, om de lengte zoowel als de breedle van hel sta-
tion le vergrooten. 

Op den weg van Antenil zijn alle stalionsgcbouwen boven de in-
graving gebouwd, terwijl tlil op den weg van Vincennes alleen het 
geval is bij de stations Vincennes, Sl. .Mandé, enz. 

Kindelijk werden o)) den weg van Vincennes vaak zeer ruime 
pleinen, die men eigenlijk nii.ssen kan, aan de toegangen van hel 
gebouw aangelegd, betwelk bij den weg van Antenil niel het 
geval is. 

Deze ver.schillende inriglingen geven de verklaring van het 
groole onderscheid, hetwelk men in ile gezanieiilijke opiiervlakle 
van de lusschenslalions op de beide wegen en die opjiervlakte waar-
ueenit, welke in hel bijzonder voor pleinen, onoverilckleopgangen 
of oprillen enz. bestemd is. 

De gebouwen voor de wachtkamers zijn op den weg van Vin-
cennes meeslal kleiner dan op dien van Antenil, hetwelk gedeeltelijk 
daaraan is loe te schrijven, dal zich op den laatstgenoemden weg 
vaak zijlrappen bevinden, die op den weg van Vincennes niel be-
staan, en len deele ook daaraan, dat men op den weg van Vin-
cennes beeft besloten, de personen, die op den trein wachten, op 
de overdekte oprillen le lalen slaan, gelijk bij Kugbien (Noorder-
spoorweg), in jdaals van ze in de wachtkamers te lalen gaan en 
hun deu toegang tol de sloepen te verbieden. 
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ïo — cn O IC CC l i ^ ^ O O c O O' c< c< c c 

cc O O 

- -
cr. O cc cc 

S Sil = c« O O -

cc a 

«1 £5-

1 

s i 

a Si, a 

«O 
<5-

Ji. ^ c: l i cc C' C CC O ü' O' C» - j l i — -- ^̂  

g ! ^ c o o c M Ô c c o ô < o ô c c ; < o o o C w « o 

l i 

Oprillen (d' op- en 
allaadplaatsen. 

IMeinen. 

Werkplaatsen, hergplaalsen 
voor locomotieven en wagens. 

l'leiiien, bergplaatsen voor 
wielen, oprillen voor coke. 

ct 
o c 

l i 
— l i l i li' - rf^ C-. - Cr: l i C'. l i CC ^̂  O C< l i C' 

^ cc ! 1 C' 2 s 

^ ^ j î j î 

I g l 1 S I S Ï ; | ; 1 I M M I I I M M 1 I I 1 Ï 

cc Ci 

1 1 1 
O O 

00 cc oc cc cc 30 
l i l i l i l i le l i 

Oppervlakte, door de sporen ingenomen 

ÇC 
cc 

C. I S . i -C< ' — oc co 

l i — lO l i cc l i 
cc C! CÎ l i O O O O O Ĉ  — O 
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liet stalion Enghien op den Noorderspoorweg is met heirekking 
lol de gezamenlijke oppervlakte en lol de oppervlakle van deper-
soiieiigebonwen van hel slation Mandé nagemiej,' betzelfde en heide 
slalions zullen ook met opzigt tol hel personenverkeer gelijk staan. 
Bij St. Mandé echter is de oppervlakte der lialleii of afdaken veel 
grooler; hij Enghien is de laalsthedoeldc onvoldoende. 

De door de sporen op hel slalion Enghieii inijeiionien oppervlakte 
is zeer groot, hetwelk een gevolg was van de nood/.akelijkheiil, waarin 
men zich bevond, de treinen aldaar zamen te stellen en Ie ontbinden. 

Op hel slation llerblay heeft men weinig reizigers; daarentegen 
is hel goederenverkeer aldaar voor een station in een stedelijk 
gebied zeer aanmerkelijk. Ook vindl men op dit slalion eene over-
dekte loods van ongeveer 300 vierk. el voor vraebtî oedereu, gelijk 
nog slechts eene enkele op een van de overige stations in het stedelijk 
gebied bestaat. 

hl het slation Choisy, oj) den Orieansspoorweg, is hel gebouw 
zeer ruim en hel afdak onbeduidend. Dit zeur oude slalion is onder 
den invloed van denkbeelden gebouwd, die thans v(dslrekl niet 
meer in aanmerking komen. 

Ablon en llis zijn slalions in een sledelijk gebied, op welke het 
verkeer veerminder is dan op de meeste stations van deze soori, 
gelijk bijv. op den weg van Auleuil. 

Savigny en Kiiinay zijn bij hunnen reeds aainnerkelijken afstand 
van Darijs meer tot de lusschenslalions der Inatsle klasse, dan lol 
stations in een stedelijk gebied te rekenen. 

De timchenslatious van de tweede A/wsse nemen eene ojipervlakte 
in, die weinig boven 2.5 bunder stijgt. 

Wij gaan ihans lot de stations van de deriie en vierde klasse over: 
(Zie lafel VII op de volgende bladzijde). 

De oppervlakte van hel gebouw voor reizigers biidraagl 275 lot 
330 vierk. el. 

Hel moei de aandacht wekken, dal de overdekte opjiervlakte op 
zekere stations zoo weinig in verhouding staat lol hel personen-
verkeer. Zoo bemerkt men, dal te Leronville hel dagelijksche ])crsonen-
vorkeer bij 275 vierk. el vlakte-inhoud van hel gebouw slechls 
23 is, terwijl hel te l>agny 118 bedraagt, alwaar die vlakte-inhoud 
slechts 55 vierk. el grooler is. Dit is echter hel î evolg van eene 
dwaling, welke bij de bepaling van hel waarschijn lij kj aantal rei-
zigers is begaan, toen men den bouw van het slalion Lerouville 
ontwierp. 

Dezelfde opmerking kan men ook omlrent het slalion Gommercy 
maken. 

liet goederenverkeer van hel station .Inrbize is onbeleekenend. 
Alleen wegens hel verkeer der reizigers kan men hel onder de 
stations der tweede klasse brengen. 

TuHsclienstatiuns van de derde lihisse. — IIcl gemiddelde personen-
verkeer op de stations van de derde klasse beloopt gewoonlijk 100 
reizigers daags, welke lieweging reeds niet onbelangrijk is. llel 
{goederenverkeer is oj) deze slalions altijd minder dan hel personen-
verkeer. 

De ojipervlakte bedraagl, met nilzonderiiig van de slalions Alberl 
en Si. Michel, 1.5 lot 2 bunders, maar men nioel opmerken, dal 
liet ongebruikle gedeelte op het eerste stalion 5 500 en op het 
tweede bijna 8 01(0 vierk. el bedraagl, waardoor liet oppervlak van 
Albert tol 3 bimders 30 vierk. roeden cn van Sl. Michel tol ongeveer 
2.5 liiuider wordt teriiggebragl. 

I'ij beide slalions is de door dc sporen ingenonienc oppervlakte 
grootcr dan op de overige slalions van dezelfde klasse. Dit is op 
het stalion Albert toe te .schrijven aan hel heslaan van een depot 
van machinen en van eene kleine herstellingswerkplaals. 

De overdekte ruimle voor de reizigers is ony:eveer 200 vierk. el 0 O 
groot. De ruimte voor hel dienst materieel is bijna niets of zeer klein. 

Tusschenstations van de vierde klasse. — De oppervlakte der 
lusschenslalions van de laagste klasse stijgt zelden boven 1 bunder, 
en de overdekte ruimte voor hel gebouw der reizigers komt nooit 
tol 100 vierk. el, gelijk uit lafel VII blijken kan. 

Op den Straatsburger weg vindt men verschillende stations van 
de laagste klasse met groote aliiietingen, hetwelk echter het gevolg 
was van eene valsche berekening bij den aanleg. Wij hebben ze 
om die reden in de lafel niet opgegeven. 

De ruimte voor het goederenverkeer op deze stations is geheel 
onbeduidend. 

Op den Oosterspoorweg heeft men op grond van de ondervinding 
er OJ» gerekend, de afnielingen van het gebouw voor reizigers 
grooler te nemen en men heeft die oj)pcrvlakle op minslens lOO 
vierk. el bejiaald. Intusschen wordt de dienst in de tegenwoordige 
slalions tamelijk wel verrigl. 

Slotsom van het voorafgaand overzigt. 

De oppervlakte van de groolc lusschenslations van den eersten 
rang en van de groote eindstations, met uilzondering van de slalions 
van Darijs, Londen, Drussel, Dcslh, Lyon en Valencienncs, die 
in een cxcejilionnelen loesland verkecren, bedraagl 8 lot 12 bunders. 

De opjiervlakte der stations, waar vertakkingen van de hoofdlijn 
uitgaan, bedraagl, met nilzondering van hel station Kpernay, hetwelk 
groote werkplaatsen beval, en het slation duvisy, dat buitengewoon 
klein is, 0,5 lol 7 bunders. 

De opjtervlakle van de slalions binnen een stedelijk gebied, voor 
een weg als dien van Auleuil, bedraagt 3 000 lot 4000vierk. el, 
voor een weg als dien van Valenciennes 10 000 lol 20 000 vierk. cl. 

Voor lusschenslalions der eerste klasse worden 3 lol 0.5 bunder 
terrein gevorderd, al naarmate van het bedrag en den aard van 
hel goederenverkeer. Tusschenstations van de tweede klasse hebben 
een lerrein van ongeveer 2.5 bunder noodig, die van de derde 
klasse 1.5 tol 2 bunders, en eindelijk die van de vierde klasse 0.5 
tot I bunder, maar zelden dit laatste bedrag. 

llel gebouw voor reizigers oj» de slalions van den eersten rang 
is veel grooler dan op de tusschenstations der eerste klasse, het-
welk vaak daarvan het gevolg is, ilat er een groot bnllel voor-
handen is. 

OJ» de stations met verlakkingswegcn is het gebouw insgelijks 
grooler dan op de slalions van de eersieklasse, en hel koml in uil-
geslreklheid hel gebouw der slalions van den eerslen rang nabij, 
helwelk wederom hel gev(»lg is van de aanwezigheid van een biiH'el. 

De voor de reizigers heslemde ruimle, hel bull'el buiten rekening 
gelaten, verschilt in grootte niet veel van hel overeenkomslige 
gedeelle der slalions van de eersie klasse. 

llel gebouw in de slalions binnen een sledelijk gebied is giï-
woonlijk klein in verhouding lol hel aantal der jiersonen, die 
aldaar verkeercn; zijn vlakle-inhoiid stijgt niet boven 435 vierk. 
el (Eiighien), en hel grondvlak der afdaken of overdekte hallenis 
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j 'Ŝ  I ^̂  ST 

s 
c 

O n P 

— ^ - c : » - ' - — li) — c - I r. — Cl ^ — O -1 

C l I — C : — l i ) l O I 0 0 
C c . C: - cc I -i-c O c c c co .i- la 

O C co lü l i cc l i - I co C ' c l i j cc c ' — — cr. >— - I c ' 

co IO cc cc Cl oc I l o — ^ c< c r : -i-' I l o 

— c Ci p c: lo Cl p p 
' lij oc C< 10 

- I C: IO - I c; O ~ -- - I CC O OC Cl Cl ' co — - I co 
>— — IO 
Cl i--' oc I C« ~ co Cl c. cr. I Cl - I O - I cc 10 O cc 

IO 1 10 10 — C' co 'C ^ O c - cr. lO « — O 2 c --I r. - I c - I IO IO c» 

- i l i ' . . cc O I C' co IO 

— IO Cl 10 Cl I • - O c IO c;i — I C' IO - I 

l i ' lir s.' l® 2 

Cï 

a" S« 
y> a 

10 

c: 

Cl 

cc-

Vi 

Gelicelü lengte van het slation. 

Geheele vlakle-inhoutl van het station. 

Gehouwen met ol' zonder 
hullet. 

Vertrekken voor reizigers 
en afdaken. 

lïuiten-afdaken, [»leinen 
en waterplaatsen. 

2 -

?r 
i. r. ? 
r . re 

Voetpaden, pleinen en 
nevengebouwen. 

bergplaatsen of loodsen. 
c 

Opritten of op- en 
allaadplaatsen. 

IMeinen. 

c "3 
Ci 

Ç 
s ' fT — 
~ re O = 

Werkplaatsen, bergjilaatsen 
voor looomotieven en wagens. 

_ Pleinen, bergplaatsen voor 
wielen, opritten voor coke. 

Zi s 
ST ^ rê re 

3 2 

u Oppervlakte, door de sporen ingenomen. 

oc 

Gedeelten, die nog ongebruikt of tot 
tuinen gemaakt zijn. 

Aantal treinen. 

Maximum op een dag. 

Maxinuun van een trein. 

Gemiddeld. 

n O 

c-

2. 
2. cp" rei 

IO 

IO 

Maximum op een dag. 

Gemiddeld. 

er-re — a 
rêc»; 

" l i re cr. 

3 ft 

a; 

AaiUal treinen. 

Maxinuun op een dag. 

Gemiddeld. 

Ci O re 
cT n re 

TT re re 

5 2" 
A ^ 

r 

18G0.] 5 3 

zeer groot op de wegen van Auteuil cn Vinccnnes (2 000 vierk. el 
te Mandé.) 

lict grondvlak van het gebouw voor de reizigers bij dc stations 
van dc eerste klasse is 400 tot 450 vierk. el, bij die van de 
tweede klasse 275 tot 330 vierk. el, bij die van de derde klasse 
20U vierk. el en eindelijk bij die van de laatste klasse minder dan 
lOll vierk. el. 

De grootte van de minde voor het goederenverkeer op de ver-
schillende tusschenstations verschilt inderdaad naar male van de 
zeer veranderlijke belangrijkheid en naar den aard der behandelde | 
goederen. Hetzelfde is hel geval met de overdekte oppervlakte, 
welke gewoonlijk tusschen 5 cn 20 vierk. el jicr ton afwisselt. 

Daar een en hetzelfde grondvlak voor een meer of minder aan-
zieidijk aantal personen ligt toereikend kan zijn, al naar mate het 
aantal treinen, dat dagelijks op een station aaidvomt, grootcr of 
kleiner is, zoo kan men met opzigt lot het aantal reizigers en de 
overdekte oppervlakte niet dezelfde verhouding aaimemen als bij 
het bedrag vau hel goederenverkeer. 

DE VOORUITGANG IN DE WKIUvTlTIGKLI.IKK TUHFnEHEIDlNG 
IN BEIJKIIEN, DOOU Dr. AUGUST VOGEL Jr. 

(Dinglcr's Pohjlechmchcs Journal, lJa«i(J CLII, Heft 4, S. 272.) 

Mijne voorbereidende studiën voor mijn werk over den turf, dat 
ter perse is ( I ) , hadden mij veelvuldigo aaideiding gegeven lol hel 
bezoeken van enkele veenderijen, waarbij ik voorahnijneaandacht 
vestigde op de bereiding van den turf langs mechauischen weg, 
daar deze, gelijk men weet, in den jongstcn tijd iii Heijeren aan-
merkelijke vorderingen heeft gemaakt. Onder deze veemlerijen heeft 
er eene vooral mijne belangstelling gewekt, die, tol nog toe weinig 
bekend, zich niettemin in zoo hooge mate door de grootschheid en 
doehnatigheitl van hare inriglingen, gelijk mede door de blijkbare 
voorlrell'elijkheid van hare voortbrengselen onderscheidt, dat ik wcn-
schen moest, haar lot voorwerp van een bijzonder onderzoek te 
maken. Ik bedoel de veenderij Slaltach, aan hel oppereind vau hel 
Slarnberger meer gelegen cn loebehoorende aan de hecren .los. von 
Matlei cn W. Weber. Ik had die reeds in de eerste jaren, toen 
hare inriglingen nog niet gansch voltooid waren, bezocht en hare 
belangrijkheid ingezien. Nu dc veenderij in al hare deelen volkomen 
behoorlijk is ingerigt, ben ik in staat, de hier volgendeo|)merkiu-
gen, die op eigene zorgvuldige waarnemingen berusten, mede te 
deelen, daar ik verscheidene dagen achtereen persoonlijk aan de 
exploitatie deelnam, alle wegingen, metingen, opschrijvingen hetzij 
zelf uitvoerde, hetzij onder mijne leiding en toezigt deed uitvoeren, 
zoodat ik mij omtrent geen enkel punt op vrcenule ojigaven be-
hoefde te verlaten. Wie ooil gegevens omtrenl de exjiloitatie van 
dergelijke inriglingen heell verzameld, weet vau welk gewigl hier 
persooidijke aanschouwing en waarneming zijn; langs anderen weg 
verkrijgt men in den regel slechts opgaven, welke de ondernemers 
in hun belang goedvinden mede te deelen en die daarom gewoon-
lijk noch juist noch volledig zijn. 

De veenderij Slaltach ligt aan het zuidelijk uileinde van hel 

(1) Der Torf als Brennmaterial, Iiiaunschweig, C. Wcslcnnann, 1859. 

Starnberger meer, een klein uur boven Scesbatipl, in ccnc bijzon, 
der romantische omgeving, welke tot de schooustc streken van de 
voorste bergen in Opper-lieijereu behoort. Ken prachtige, door de 
eigenaren van de veenderijen aangelegde straatweg voert van Secs-
haupl derwaarts. Terstond boven Seeshaupl beginnen in zuidooste-
lijke rigling uitgcslrekte veenen, vau welke eene uitgebreiilheid van 
meer dan iOO beijersche Tagwerken (34 vierk. roede) tol Slaltach be-
hoort. Zij bevatten een zeer ligt, vezelachtig veen, hetwelk in de 
bovenlagen lichtbruin mei weinig eigeidijke veenstof, in de beneden-
lagen doidvcrbruin gekleurd, met fijne wortclvezelen en rijkelijk met 
huniuskool vermengd is. De veemuassa zelve is in buitengewone male 
zuiver van vreemde bestanddeelen ; veelvuldige bepalingeii van de asch 
gaven mij steeds slechts een aschgehalte van l.O lol 1.8 ten honderd 
van de bij 100 cenligraden gedroogde massa, zoodal deze turfsoort 
onder de zoodanige behoort, welke hel meest vrij van asch zijn. 
De diepte van de veenlaag is zeer aanmerkelijk, reeds nabij den 
rand tol 12 voel (3«:1.5), in hel midden lol 20 voel (5«'l.8) en meer. 
Keu merkwaardig verschijnsel, dat ik echter nicl persoonlijk nader 
kon onderzoeken, vertoont zich op eenige plaatsen van het veen. 
Dc veenlaag rusl op die plaatsen namelijk in eene diepte vau 22 
voet (0'-l.4) op eeiie slechts weinige duimen dikke laag van blaauwe 
leem, onder welke zich wederom veen bevindt. Wordt een boorgat 
tot onder de lecmlaag voortgezet, dan vertoont zich, volgens de 
waariieiningcn van een ingenieur, welke voor ecu ige jaren hel veen 
naauwkeurig onderzocht, eene zeer aanmerkelijke ontwikkeling van 
een brandbaar gas, hetwelk vrij hevig te voorschijn stroomt en 
outsloken zijnde O lot 8 ^»el (omstreeks 2 el) hoog brandt. 

De algemeene indruk, welken het veen Slaltach bij den eersten 
aanblik maakt, is zeer eigenaardig en werkelijk verschillend van 
elk ander vccuwerk met werktuigelijke bereiding. In den regel 
hebben al dergelijke werken iets voorloopigs, hetwelk klaarblijkelijk 
het gevolg is van hel jeugdige van dezen nieuwen tak van nijverheid 
en vau de daarmede onafscheidelijk verbondene proeliieiningen. .Men 
treft daarom meestal onvoldoende, voorloopige gebouwen aan, die 
eerst langzamerhand, zonder orde en zonder algemeen plan, tol 
grootere uitbreiding zijn geraakt, — inrigliugen, die men dikwijls 
heell gewijzigd en weder laten varen, werkluigeu, die men weder 
1er zijde heell gesteld, en wat dies meer zij. Op dit veeiiwerk 
daarentegen is daarvan geen spoor te ontdekken. Men ziet bij den 
eersten oogopslag, dal hel werk met zijne uitgestrekte gebouwen, 
met alle inriglingeii, werktuigen, spoorwegen, enz. zonder uitzon-
dering, volgens een volkomen bepaald, vooraf out worpen jilan, zonder 
merkbare nadere wijziging, is uitgevoerd geworden, in eens af is 
lot stand gebragl. Tevens geven alle gebouwen en inriglingen tol 
in de geringste onderdeden een zoo onmiskenbaren indruk van 
soliditeit, zonder den geringsten schijn van eigenlijke weelde opte 
leveren, dal de besdiouwcr onwillekeurig wordt getrollen doorliet 
verschil lusschen deze en de gewone vceiidcrijen. Niet weinig ilraagt 
lol dezen indruk de eigenaardige ligging bij. iMen treedt uit een 
digi woud van hoog geboomte plotseling op eene opene plek, bijna 
geheel door een grool vierkant van gebouwen ingeuomen, nit welks 
midden een sierlijke, hooge schoorsteen oprijst; hel woud verdeelt 
zich regts en links, in het midden een uitzigt over heeiTijkc velden 
en weilanden open latend, begrensd door de slechts weinige uren 
vcrwijderile bergketen. Vau hel veen is geen spoor te ontdekken en 
alleen als men langs den hoofdspoorweg gaat, bespeurt men, dat 
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liet geen lioiulcnl schreden verwijderd maar bijna geheel door 

geboomte verborgen is. 
De im'igling zelve bestaat uit een groot, 140 voet (-il el) lang 

werktuiggebouw, hetwelk bet stoomtuig, de verkolingtoeslellen, 
eene smidse, en eindelijk woningen voor verscheidene arbeiders 
bevat. Om dit gebouw, betwelk hel midileu van bel geheel vormt, 
zijn in een grool vierkant, waarvan de eene zijde DOO voel (105 el) 
en de andere iets nunder lang is, de drooghuizen gerangschikt, 
welke deels uit opene loodsen, deels uil een alzonderlijkgemetseld 
lokaal, hel eigenlijke drooghuis voor de kunstmatige drooging, bestaan. 
Ter zijde bevindt zich een groot, 100 voet (21) el) lang gebouw 
van sleen, dat de woning van den werkbaas, werk|)laatsen, keukens 
en vervür.schingslokalen, voorts slaajduuners voor de arbeiders bevat. 
.Met zorg vervaardigde stevige spoorwegen verbinden de inrigling 
zoowel met het nabijgelegen veen als alle deelen van de im-igling 
onderling. 

Het werk van de turfbereiding is op zich zeil'eenvoudig, maar bet 
wijkt in al zijne deelen in wezenlijkheid van de bekende nieuwere 
stelsels van turlbereiding al', mei name van die van (iballelou, 
Owyune en Kxler; bet omval alle onderdeelen er van tot aan de 
verkoling toe en is in zijne uitvoering de uilvinding van den heer 
Weber. Hel veen wordl ruw in nia.ssa's uil de groeve gegraven, 
dan tol ])ap verwerkt, gevormd, eerst in overdekte loodsen in de 
lucht en vervolgens kunstmatig gedroogd en len laatste verkoold. 
Kr heeft derhalve noch afslibbing, gelijk bij het stelsel van Challelon, 
noch eenige persing i)laals, maar hel veen wordl eenvoudig aan 
zijne eigene trapsgewijze zaïnenkrimping overgelaten, die echter bij 
deze wijze van behandeling zoo krachtig werkt, dat de daarmede 
verkregene turf volkomen het uiterlijk aanzien van gejierslen turf 
bekomt en dezen in vastheid en zamenhang nog overtreft. In het 
voorjaar van 1851) wekten op de plaatselijke tentoonstelling te 
Alunchen de eersie proeven van dezen turf bij alle kenners zeer 
de oiimerkzaamheid, en al mijne proefnemingen hebben de destijds 
reeds geuite meening volkomen beve.<;tigd, dal de naar dit stelsel 
bereide turf alle andere, en met name den bard geperslen turf, in 
hoeilanigheid verre overlrefl (1). Ken naanwkeurig persoonlijk onder-
zoek van dil stelsel ifi zijne uitvoering in het groot kwam mij 
daarom bijzonder geschikt voor om tot de oplossing le leiden van 
de volgende voor dezen lak van nijverheid hoogsi g(;wiglige vragen: 

1. Waardoor ontstaat de hoogsi opmerkelijke zelfstandige zamen-
krimping der turfvezels; komt zij bij alle Inrfsoorten voor cn van 
welke (unstandigheden hangt zij af? 

Is de drooging onder dak in het groot werkelijk uilvoerbaar 

en mei welke koslen? 

Welke zijn de koslen van de kunslmalige drooging en in welke 

verhouding .slaal zij lol de drooging in de hicbl? 
De beantwoording van de eersie vraag beboori nieer lol hel zuiver 

wetenschappelijk gehied, weshalve ik van plan ben bij eene andere 
gelegenheid daarop lenig le komen, maar de beide laalsie vragen 
zullen, naar ik hoop, in de .slolsom van mijne omlerzoekingen 
eene bijdrage tol bare oplossing vinden. 

(!) Ook l5roineis bevestigt in zijne bekende vcrbandcrmg dc inecn ing , 
dm },'()ed verwerk te en fjodioofrdo lurl' verre tc verkiezen is boven den 
l^cpevMcii UiyV, '/.ouvlcv cclucv vcvdcv over dit stclicl van turfbereiding uit 
te weiden. 
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Ik wil hier vóór alles dc geoctroijeerde behatidelingswijze zelve 

iels naanwkeuriger beschrijven. 
De turf wordl bij massa's uit de groeve gegraven en op kleine 

rolwagens langs een midden in het veen voerenden spoorweg naar 
de inrigling gevoerd. Dit is het eenige werk, dat geheel in de opene 
lucht geschiedt; daarbij worden aanzienlijke hoeveelheden spoedig 
verwerkt. Het veen wordt eerst van ile laag zoden, die het bedekt, 
bevrijd en alsdan wordt terstond met het graven, door i)loegen van 
drie of vier man, een aanvang gemaakt. (îewoonlijk plaatst zich 
een arbeider met eene korte, regie, maar breede en zware schop 
aan den rand der groeve en steekt met krachtige slooten stukken 
van bijna een leerling voel (0.025 teerl. el) inhoud af, welke door een 
tweeden arbeider opgenomen en, al naar gelang van de breedle en 
de diepte der groeve, of terstond op den nevensstaanden rolwagen 
of aan den rand der groeve geworjien worden, vanwaar ze dan een 
derde arbeider in den wagen brengt. Als dc groeve zeer breed en 
diep is, dan heeft men een vierden werkinan noodig. 

Volgens mijne waarnemingen verplaalsen drie man op deze wijze, 
in bet uur, gemiddeld 200 teerl. voet (nagenoeg 5 leerl. el) veen-
massa, welke bij bel ojistapelen in den rolwagen 250 leerl. voel 
(ruim (» leerl. el) innemen. Te gelijker lijd verwijderen deze arbei-
ders al de grootere wortels van hel in hel veen veelvuldig voorko-
mende dennenhoul, I'hm pumilio, welke bier, gelijk op alle 
hooge veenen in Ojiper-Heijeren, bel steken van den lurl ongemeen 
bemoeijelijken. Hel veen ligt iets hooger dan de inrigling, zoodat 
de spoorweg derwaarts eene kleine helling heelt, en een man of, 
als de wagens grooler zijn, twee man brengen den gevulden rol-
wagen lol aan bel werkluighuis, alwaar zij dien door middel van 
eene eenvoudige kraan op een vloer van ongeveer 10 voet (3 el) 
boogie hellen, op welken de wagen met krabbers geledigd wordt. 
In dezen vloer is de eigenlijke lurfmachine, uit niets anders be-
staande dan uit een ijzeren cylinder, waarin zicJi eene as rondwen-
telt, met messen van eeti bijzonderen aard bezet, zoodanig geplaatst, 
dat de bovenste opening van den cylinder, door welke het vullen 
plaals heeft, met den vloer in hetzelfde waterpas ligt. 

Twee arbeiders schuiven onophoudelijk ruwe veenslof in die ope-
ning van den cylinder, uit welken zij beneden als volkomen ver-
werkte pap te voorschijn komt en door een tweede bellend vlak 
wordt opgenomen, waarvan de rand juist zoo hoog is ge.sleld,dal 
eene tweede reeks rolwagens, die insgelijks op sporen loopen, de 
jHip kan ojinemen. Dil eenvoudige en goedkoope werkluig werkt 
zeer krachtig. Het laaije en langvezelige Slallacher veen biedt 
daarbij een vrij aanmerkelijken wederstand, en toch verwerkt de 
machine 400 leerling voel (nagenoeg 10 leerling el) van dit veen 
in hel uur. Als hel veen niet nat genoeg is, moet er van lijd tol 
lijd eenig water worden bijgedaan. Ik bevond dat de groolsle hoe-
veelheid waler, welke moest worden bijgegolen, slechts 2 ten hon-
derd bedroeg; d(! lurf in hel veen bevatte namelijk '.KI ten honderd 
en de natte veenpap '.12 ten honderd waler. Het stoomtuig, van 
ongeveer 10 paardekrachl, werkt in den regel slechts met halve 
kracbl, alzoo men slecbis sloom van drie dampkringen druks ge-
bruikt. Heeft echler het veen korte vezelen en is hel minder met 
wortelen doormengd, dan kan de machine gemakkelijk hel dubbele 
van de vermelde boeveelheid leveren. 

De uit de machine le voor.schijn komende tamelijk stijve j»a)t 
is volkomen doorwerk!, maar niet zoo lijn gewrevet» als bij ih' 
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handelwijze van Challeton plaats heeft, welke overigens bij den 
aard van hel Slallacher veen volstrekt niet zou kunnen worden 
toegepast. Door ileze verwerking wordl het volumen der vecninassa 
iels, doch niet aanmerkelijk, verminderd. 

Deze veenpap wordl nu op twee verschillende wijzen tol slukkeii 
gevormd. De eersie wijze komt volkometi overeeti mei de behan-
deling van den gewonen model- of baggerturf, maar zij geschicdt 
niel in de opene lucht, maar in drooghntlcn op stellaadjen. De 
veenpap wordt namelijk met de hand gestreken in horden, welke 
onder.schei(lene vormen bevatten, die de grootte van lurven bebben. 
Deze vormen, en dus ook de ruwe turven, bebben 17 beijersche 
duimen (Oel..il) lengte, 7} duim (0''1.18) breedtecu 5.i duhn (0''1.K{) 
hoogte. Kr gaat dus 2̂ - turf op den leerling voel; een zoodanige 
turf we(!gt ruw 18 jiond (10 ned. pond) (1). 

Klke slellaadje van de drooghullen beval in acht lagen op 148 
vierkanle voel (12.03 vierk. el) grondvlak 840 brokken, en, mei 
inbegrip van de ruimte onder het dak, 1 200 brokken; de ruimte, 
lol hel behandelen van de massa en tot de ongehinderde beweging 
van de arbeiders benoodigd, bedraagt voor iedere slellaadje 128 
vierkante voet (bijna 11 vierk. el), zoodat derhalve op iederen 
vierkanlen voel grondvlak ongeveer 4 turfbrokken kunnen worden 
gerekend, hetwelk, daar de gezamelijke drooghullen eene ruimie 
van 52000 vierkante voet (4434 vierk. el) innemen, voor iedere 
inbrenging 200 000 turfbrokken uitmaakt. Op deze stellaadjen blijlt 
(le turf zoo lang, lol hij zoo vast is, dat hij weggenomen en 
opgestapeld kan worden, waartoe bij goed weder acht lol veertien 
dagen, maar bij slecht weder, voornamelijk in den naherfst, tot 
zelfs vier weken noodig zijn. Daar dc turf op de stellaadjen legeti 
ligte vorsl beschermd is, zoo kan dit werk in Aj)ril begonnen en 
tot in ?>\)vember voortgezet worden; men kan derhalve de stel-
laadjen minslens twaalf malen in het jaar vullen. De van de 
stellaadjen weggenoiuene lurf wordt of terstond in hel drooghuis 
gebragt en kunstmatig gedroogd, of in groote hoopen opeenge-
slapeld, om langzaam uit te droogen. 

De tweede wijze van vormen heeft iels van bet gewone steken 
van den lurf De veenpap wordt tol dat einde terstond in groote, 
diepe groeven gebragl, welke van waleraneidingen zijn voorzien. 
In deze groeven zet hij zich bimien korten tijd aanmerkelijk en 
verliest in het gunstig jaargetijde bimien weinige weken een vijfde 
lot een vierde van zijn watergehalle. Zijne vermindering in volninen 
bedraagt daarbij ongeveer 15 ten honderd. Uil de groeven wordt 
bij, met gewone sleekijzers gevormd, opgehaald en beeft door de 
voorafgaande behandeling reeds zooveel vastheid verkregen, dal 
hij terstond of na korten tijd in rijen en hoopen kan worden op-
geslapeld. Hiertoe worden alsnu dc lusschenruimten lusschen de 
.stellaadjen, die bij de eerste wijze van vorming noodig waren, 
dienstbaar gemaakt, zoodat de geheele ruimte van de drooghullen 
nuttig wordl gebruikt. Ook is hel duidelijk dat dc turfbereiding in 
de groeven door geenerlei weder worill belet en zelfs geiliirende 
den winter, de koudste dagen uitgezonderd, kan worden voortgezet. 

Dc groeven, die zich bij deze inrigling bcvimlen, zijn zeer uit-
gestrekt; de grofdste daarvan hebben meer dan 12000 teerling 

(1) Bij do herloldingon is het gcwono bcijcrselic pond ~ 0..50 iicd. pond 
genomcu. Ilct poud vaa Uijn-Bcijcrcn is juist 0.5 ned. pond, (Verluier.) 

voet (ongeveer 300 leerl. cl) inhoud en, dewijl baar aantal voorl-
durend wordl vermeerderd, zoo kan men de opbrengst van turf 
aanmerkelijk doen toenemen. Een grool voonleel van dil stelsel, 
dal terstond in bel oog valt, is de beperking van de lurfbear-
beiding tot eene geringe ruimte, welke niel alleen de exploitatie in 
het algemeen zeer eenvoudig en gemakkelijk maakt, maar ook 
de kosten van vervoer naar dc droogplaatsen en magazijnen zeer 
vermindert. 

De gevormde turihrokken, welke volgens de bovenopgegevene 
malen in natten toestand een inbond van 0.4 teerling voel (0.01 
leerling cl) hebben, slinken bij toenemende drooging zeer aamner-
kelijk, cn wel des tc regelmatiger en volkomener, Jiaar mate de 
drooging gelijkmatiger en langzamer plaals beeft. Ik heb verleden 
zomer turf gezien, welke, nadat hij eenige vastheid bad verkregen, 
opzetlelijk aan dc vrije lucht was blootgesteld geworden, en ik heb 
bevonden, dal, ofschoon de regen er geen invloed meer op kon uit-
oefenen, echler alle stukken, welke aan dc afwisseling van regen 
en zonneschijn waren blootgesteld geweest, een veel ouregelmaliger 
vorm, ruwere buitenvlakken cn ook van binnen enkele kloven ver-
toonden, terwijl de langzaam en onder eene overdekking gedroogde 
stukken hunnen regehnatigen vorm volkomen hadden behouden en 
van binnen eene geheel gelijkslachtige, vasle mas.sa vertoonden. Op 
gelijke wijze heeft turf, welke nog in natten toesland, terstond na 
de vorming, in hel drooghuis gebrsgt en aan de kunslmalige 
drooging onderworpen wordt, veel minder vastheid, hardheid en 
soorlel'jk gewigt dan de langzaam gedroogde. 

De grootere vastheid, welke de turf oji deze wijze bij bel traps-
gewijze droogen verkrijgt, belemmert overigens in hooge male eene 
volkoinei\e drooging in de lucht. Het duurt verscheidene maanden 
eer hij van de 00 ten honderd water, welke hij in het veen beval, 
75 ten honderd verliest, hi der.en toesland wegen de afzonderlijke 
stukken nog ongeveer 3 pond (ruim 1.5 ned. pond), zijn van 
builen tamelijk vast, maar van binnen iets weeker en nog vochtig. 
De kunslmalige drooging maakt derhalve een zeer belangrijk, ja 
men kan zeggen het gewigligste gedeelle van dit .stelsel nil. Zij 
heefi jdaals in een grool massief gebouw van 120 voel (35 el) lengte 
en 40 voet (l;i'd.5) breedte, door midilel van verwarmde drooge 
lucbtslroomen. Deze worden voortgebragt door vier groole warmle-
kanalen, welke door hel geheele gebouw loo|)en en wederom met 
lucbikanalen omgeven zijn, zoodat de daardoor gaande damp-
kringslucht een lioogen warmtegraad bezit en veel vocht kan tot 
zich nemen. 

De warmtekanalen liggen diep en eerst op eene boogie van 5 
voel (D'l.5) daarboven zijn de stellingen voor den turf aangebragt, 
zoodal een arbeider zich gemakkelijk onder de stellingen bewegen 
kan. De vochtige dampen trekken door een grool aanlal zinken 
schoorsl(!enen weg, welke ongeveer 20 voel (bijna O el) hoog zijn 
en binnen in het gebouw, digi bij den grond, uilniondeii. Hel ge-
heele gebouw, maar voornamelijk de warmte-, hichl- en dampkanalen, 
zijn met voorbeeldige juistheid en stevigheid vervaardigd. Het ge-
bouw ïuoel bij iedere inbrenging ongeveer 300000 stuks bevallen; 
de turf wordl slecbis lot 45 of 40" H. verwarmd; hel inbrengen 
zoowel als hel wegnemen van den lurf beeft snel en zonder v(de 
koslen plaals, wijl midden door bet gebouw een spoor loojil, dal 
uïet alle drooghullen en andere lokalen in verbinding slaat. De 
bewerking duurt, ul naar mate van den graad van vochtigheidvau 



0I> "1859— 

ilen ingebraî len iurf, 8 lot 12 dagen; geliccl versclie natie lurl' 
vereischl l i dagen. 

llel sinken geschicill mei afval van ver.schillendeii aard en des 
noods ook met Inrf, uit verwijderde groeven gesloken. 

He werking van dit stelsel van drooging op den hewerklen turf 
is zeer merkwaardig. Koml hij reeds tamelijk luchtdroog in het 
drooglmis, dan wordt hij hij toenemende warmte week en zwelt 
levens zoidang tol hij door en door den warmtegraad van het 
drooglmis heeft bereikt; eerst dan begini hel eigenlijke lijdpcrk van 
zijne drooging, gedurende helwelk hij snel iii volumen weder af-
neemt en ten laatste eene hardheid en vasllieid verkrijgt, waarin 
hij door geene andere bereide turf wordl overtrollen. Zonder het 
bezigen van groote kracht is het naauw(;lijks mogelijk stukken Ie 
verbreken; wordt hij gesneden, dan ziet hij er als gepolijst uit; 
van vochtigheid is zelfs in het binnenste gedeelle zonder chemische 
middelen naauwelijks een spoor te ontdekken; naar di'u klank en 
hel uiterlijk aanzien heelt hij eene hoornachtige gesteldheid; hel 
spreekt van zelf, dut hij in dezen loesland bij verplaatsing, over-
latling enz. geen afval geeft en in het algemeen ook de ruwste 
behandernig kan verdragen. Als brandstof is hij voortreilelijk; hij 
geeft eene zuivere, heldere, rijkelijke vlam, die lang aanhoudt, en 
eene voorldiireiule slerke gloeihit Ie. 

Ken van de belangwekkenilsie gedeelten van de Staltacher lurf-
hereiding is de verkuling. Deze geschiedt door hel regtstreeks aan-
brengen van heele liichl. He vcrkolingsoveii bestaal uit een cylinder 
van dun plaatijzer van 15 voet middellijn en ongeveer 
voet (1 el) hoogte. Deze rust op eene gemetselde kuil vaii onge-
veer 1 voet (()';l.3) hoogte en is geheel iloor een tweeden cylinder 
van metselwerk oinijeven. lioven de gemetselde kuil is een rooster, 
waarop de turf wordt opgestapeld. De bovenste cylinderopening is 
met een deksel gesloten, helwelk door een hefloeslel kan worden 
(ipgeligl. Naast dezen verkolingsoven bevindt zich een kleiner oven 
mn de heele lucht voort te hreiigen, mei eene soort van hellenden 
haard van naauwelijks 2 vierkante voet (0.1:3 vierkante el) op-
pervlakte. De haard heell zijne uilnionding in den groolen oven; 
de Liassen worden aldaar door buizen behoorlijk verdeeld, ontwij-O 
ken alsdan in eene gemetselde en overwelfde ruimle, alwaar zich 
de condensalievoortlirengselen nederzetten, en ten laable dooreen 
kleinen zeer gewonen exiianslor in eeiien schoorsteen. Deze gansche 
inrigting en hare werking geeft zulk eenen indruk van natimrlijk-
heid en eenvoudigheid, dat men ter naanwernood herinnerd wordl 
aan de groote nioeijelijkheden, die er te overwinnen waren, 
alvorens men lol deze uilkoinsl geraakte en welke ik hij eigene er-
varing maar al te goed heb leeren kennen. De oven beval 528 
leerling voel (ruim 13 teerl. el) turf. De bewerking diiurt ge-
middeld 15 uren en de afkoeling 12 uren; hel verbruik van 
bramlslof bedraagt voor iedere bewerking centenaar (bijna 
2 lied. centenaar) lioul of turf. Twee man vullen den oven in 
een dag en ledigen dien in een lialveii dag. 

De kool zelve van uitstekende hoedanigheid; slechls weinige 
turfbrokken breken bij het uitnemen en meestal behouden zij ge-
heel hunnen (mrspronkelijktm vorm; kleinere stukken kunnen mei 
de hand naauwelijks verbroken worden; de knol is klinkend, hard en 
vast, en vertoont niet z e l d e n e e n melaalachligeii glans, gelijk cokes. 
Zij is veel zwaarder dan houlskool, — een zak hê te houtskool woog 
250 pond en dezelfde hoeveelheid turfkool 150 pond. Uin de op-

brengst der kolen volgens inhoud en gewigt na Ie gaan, vulde ik 
een vat van naauwkeurig 2 leerling voel (0.05 teerl. cl) inhoud 
met volkomen drooge turfbrokken, zoo als zij aan tle verkoling 
worden overgegeven; hel bevatte 20 stukken, welke jiond 
(21 ned. pond) wogen; hierop woog ik 20 gave turfkolen, welke 
21 pond (13.5 ned. pond) wogen. In het hovenvermeldo val gingen 
31- slnks van deze kolen, cn deze wogen 33J- pond (bijna 19ned. 
pnnd). De turf levert derhalve naar den inhoud 70.5 en volgens 
het gewigl 50 ten honderd kolen op. 

liet ligt in den aard van de gebezigde wijze van verkolen, dat 
men de verkoling naar willekeur kan doen voortduren of staken 
en derhalve zoowel sterk als zwak gebrande kolen voortbrengen. 
Veelvuldige proeven, daaromtrent op mijn voorstel gen omen, lever-
den de uitkomst op, dat ook de zwakst gebrande kolen door hare 
gansche massa volkomen en gelijkmatig verkoold waren, dat wil 
zeggen, de vezelstof van den turf was op hel oog geheel in kool 
veranderd, ofschoon de koolwalerstofverbindingen 11015 
verdreven waren. Naarmate van den graad van verkoling verschilt 
elan ook gewigt en dc vastheid van de kool; ik bevond bij enkele 
proelhemingen het gewigt van een teerling voet geheel drooge, 
goed gebrande kool lusschen 10 en 20 pond (9 en I I ned. pond) 
en derhalve hel soortelijk gewigt 0.21 lot 0.38. 

Van deze turf kolen was aan de inr ig t ing e e n e niet onaanzienlijke 
haeveellieid voorhanden, zoodat ik mij van de gelijknialigheid van 
liel voorlbreiigsel voldoende kon overtuigen. Ook worden zij in de 
werktuigfahriek van den heer von Mallei reeds in het groot gebe-
zigd , alwaar zij gebleken zijn, volkomen aan hel doel te beant-
woorden. 

Ten einde hel overzigt gemakkelijker te maken, wil ik liicr de 
nilkomsteii van de cijfers bijeenvoegen, welke ik door veelvuldige 
wegingen en metingen verkregen heb. 

Ik bevond dat hel soortelijk gewigt van den Staltaclior steeklurf, 
wanneer deze op eene diepte van ongeveer 3 lol 5 voet Ô'-LO lol 
h'!.')) op gewone wijze gesloken en zoo volkomen mogelijk in de 
Inehl (derhalve lot een walergehalle van 18 lol 20 ten honderd) 
gedroogd was geworden, 0.23 lot 0.2-1 of 11 lol 15.S pond op 
tien leerl. voel (0.313 lol 0.350 neil. pond op tien leerl. palm) 
liirfmassa bedroeg. Op tien leerling voet inhoud gaan ongeveer 20 
slukken, waarvan elk gemitldeld 11 holh (0.25 ned. pond) weegt, 
zooilal de leerling voel opgestapelde Iurf 9 ponti (5 ned. pond) 
weegl. Turf uit tlezelfde groeve, maar werkluigelijk bearbeitl en 
kunslinalig getlroogd, heeft een soortelijk gewigl van 0.05 bij 
een walergehalle van 12 ten honderd; ieder tiirlbrok meel, gelijk 
boven is vermeld, in ruwen loesland 17 bij 7 | en 5i- tliiiin, of 
1)77 leerling duim (bijna O.Ol teerl. el) en weegt 18 tot 19J-pond 
(10 lot I I ned. iHHul). Iluwe stecktnrl, tlie eene gelijke ruimte in-
neemt, weegt 17.} pmid (9.8 ned. poml). In tle liithl gedroogd 
wetjgl ieder afzoiulerlijk stuk migeveer 3 pond (bijna 1.7 ned. jmiid). 
Hoor de kunstmatige drtmging wordl bel walergehalle lol 12 ten 
hmiderd, de afmetingen tot l i j , 3 | en 2:| duim (0''l.27, ()''l.08 
en 0'-'l.07) en hel gewigt lol 2 pond (ruim l . l ned. poiitl) vt;r-
ininderd. Vtiór de verkoling wordl het droogen nog eeiiigen lijd 
voortgezet, zoodal hel gewigl nog mintler wordt. 

I Men kan tlerhalve aannemen, dat de teerling voet drooge, 
I verkoopbare tiirfmassa 31 tol 35 poml (omstreeks 19 ntid. poml) 

weegt. Dij tle ojislapeling vvwi dc lurfbrukken ^aan er echter 
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gemiddeld slechls 13 op den leerling voel; de leerling voel opge-
stapelde liirf weegt tlerhalve 20 pond (l i.5 netl. pond). 

De kimstmatigo drooging wordt in tien regel sleclils voortgezet 
lot dal hel walergehalle 10 lol 12 ten hontlerti bedraagl; hel 
droogen verder voort Ie zettt;n zou nicl alleen ktislhaar maar ook 
nutteloos zijn, tiaar de turf bij hel langer liggen allijtl wetler 
water uit de lucht tol zich trekt. Uit etme tloor mij gciiomcne proef 
blijk! echter, hoe zeer tloor eene geschikte bearbeitliiig en kunsl-
maligc tiroogiiig tleze hygroskopische eigenschap kan wortlen ver-
mintlerd. Ik b;gde namelijk een sliik kimslnialig heiritlc, Slaltacber 
Inrf ^ verscheidene tlagen op t̂ ene vocblige plaats in tien 

ktdder en bevond dal zijn walcrgtdialle slechts lot 15 ten honderd 
hatl loegtMiomcn, terwijl hel walergehalle van gewonen slet-klurf 
in zoodanigen loesland minslens 25 lol 30 ten honihM'd bedroeg. 

Vergelijkt men de bovenstaande getallen mei tle liekcnde cijfers 
van den gewonen turf, tlan is bet tluidelijk, dat liet oekonomisch 
beginsel van de Staltacher bereiding gelegen motil zijn in hel aan-
zienlijk slofgehalle van iederen Inrf. Immers tloor dal ietlere Iurf 
1 lol T) maal zooveel veenmassa beval als een gtnvone sleekliirf, 
wonlen de kosten van tle werktuigelijke bereiding en van tle bciioo-
digtle drt)oginrigtiiige]i rijkelijk opgtnvogen en hel gewiglige voordeel 
verkregt-n, dat men grtiole massa's op eene helirkkelijk geringe 
ruimle kan voorllireiigen. De kosten van tle knihtniatii^e ilrooi-ii]'' r ö r 
worden opgewogen tloor de aanmerkelijk verhtiogde liraiidslofwaanle 
en de veriniiideriiig tier kosten van vervoer. Door dit. allt.'S wordt 
mijne elders (1) geuite meening, dal tle Inrf bij cent' doelmatige 
werktuigelijke bewerking en kunstmatige drooging goedkooper kan 
wortlen voortgehrngl dan tloor hel gewone .«ïlckcn, V(dkomcn btv 
vestigd. Mijne waarnemingen Ie Slallach hebben aan die nu;eiiing 
np nieuw groote kracht bijgezet. 

Vtilgensdie waarnemingen leveren namelijk 3 man tlaugs uit tle groeve 
gtjiniddeld 2.100 leerling voel (00 teerl. eli ruwen Inrl'en tle aanwezige 
machine kan minstens het dubbele verwerken. Neemt men slechls 
1500 Itierling voet ruwen Iurf tlaags aan, zoo geven tleze t)ngeveer 
1 3 0 0 leerling voet veenpap of 10 750 turven ol'1122 centenaars 
hiclildroogen of 215 centenaars kunslinalig gedniogtlen turf. bij 
het vormen leveren 2 man volgens tle bovenvcrmt.'Ide eersie wijze 
van hebantleling 2 000 stuks, volgens de tweede wijze ongeveer 
hel dubbele; men kan alzoo gemiddeld voor ieder man daags 1 500 
stiiUs rckentm. De kosten aan arbeidsloon berekent /nen derhalve 
volgentlerwijze: 

Graven, (j man tegen 48 kr i 11. 48 kr. 
Vervoer naar tle machine cn ailadcn, 2 man 

tegen 48 kr 1 « 30 ^ 
Inlirengcn, 2 man tegen 48 kr 1 » 30 » 
Vervoer van de veenpap, 1 man tegen48kr. O n 48 »> 

Vnrnicn, 7 man tegen 48 kr 5 ti 30 i> 
Omzeilen, 1 man O n 48 n 

Ic bepalen, begrool ik de kosten van den gczamenlijkcn aanleg der 
gehtïelc inrigting, met uitzondering van het drooglmis voor kunst-
matige tlrooging en van de viirkolingstoeslelleii, op 25 000 gulden 
en neem hiervan 5000 gl. met 20 ten hontleril voor renten, 
aiiiorlisatic en onderhoud tier wcrkliiigcn, bel overige mei 7J- ten 
hontlerd inlcrtisl voor tie gebouwen, spoorslaven en overige inrig-
lingen. Ik vtM'krijg zoo doende de volgende poslen voor tle jaar-
rekening: 

Wi'rktuigen 1 000 (1. 
(Ichouwen cn overige inriglingcn 1 500 n 
Jaarwedde van tien opzigter 800 p 
Jaarwetltle van den machinist .'JOO f 
Voor gercedscbapjien 500 » 
E.vploitaliekajiitaal 5000 11. legen 5 ten honderd . 250 n 
Hiiserve 500 i-

4 850 n. 
of voor 200 werkdagen, tegen 322 ccnlenaars, of in ronde 

getallen 00 000 ct^nlenaars, 1.8 kr. den centenaar {f 0.145 tle 
100 ned. |)on(l). 

De kosten voor in de lucht gedroogden lurl komen alztio np 7.8 of 
8kr. den centenaar (migeveer /"O.^l de 100 ned. pmitl) te slaan. Om 
nu dezelfde massa aan slei;kturf Ie verkrijgen, bcell men ongeveer 
13 701)000 stuks noodig. Neemt men nu tien geringslen prijs aan, 
tlie in den rt)gel voor sl«ken, opstapelen, droogen en allcvcreii 
ht?laahl wordt, namelijk 50 kr. de 1 000 stuks, 

Zoo geeft dit 11410 11. 
Doveiidicn voor magazijnen 000 p 

» voor beheer en loczigt 500 « 
Ucnlen van het cxploilatickapilaal, 10 000 fl. legen 

5 ten honderd 500 i. 
J^cserve 500 , 

19 man 15 0. 12 kr. (2) 

of op tien centenaar luchltlroogcn turf 3 kr. (/"O.O'.) tle 100 ned pond). 

Om tic renten van hel kajiilaal van aanleg en vnn tle werktuigen 

(1) Abcndhlnil der Kcurn Miinrhcncr Zatmn, IS.')?, 11', .'iS. 
(2) D c bcijcrsclic (xnldcn, die in CO krcu/.cr vcnlcold w o i t l t , slnnt m -

{;cnf»cï inct den iicderhuidsohcn gulden pclijk. (Kod.) 

13 510 li. 
of 13J kr. den t:entenaar (/* O.ll de 100 ned. pond). 
Deze berekening koml ook zeer nabij overeen met dc praktische 

nitkomslt.'n op groote veenderijen verkregen, in den regel kunnen 
tleze, wanneer zij liglt.'rc turfsoorten verwerken, goctle luchidrooge 
waar (mei 18 lot 20 ten hniidord walergehallt») niet hcnctlen 12 
of 13 kr. tien rentenaar vervaartligen; alleen bij zwaartlere turf-
soorten f,Mi hij minder uilgebreitl debiel, waiint;er tle ko.sicn van 
beheer en dergelijke niel in rekening woriltMi gebragl, kan rncn er 
toe geraken de voorlbrengingskostcn bcnethMi 12 kr. den centenaar 
Ie dtien dalen, tloch zij zullen wel nooil lager komen dan 8 of O 
kreuz(M'. 

Door tle kunslmalige tlrooging wordt het ver.«;chil ten gunste van 
den werkluigelijk vervaardigden Iurf nog grooler. De hoctlanigheitl 
van (lezen wordl namelijk bij loenemcnde drooging in veel grootere 
njate verhoogd, dan overeenkomt met de koslen van tle kunstmatige 
tlrooging. Men ^rool deel van tleze wonlt r(?ed> tloor du verniindtTde 
kosten van vervoer opgewogen, manr ook zoiuler dal is het voonleel van 
dc kmislniatige tlrooging mibelwislbaar. Evenzeer zal hier hel voordeel 
van dc meer gemakkelijke m snellere btdiainleling, van de beperking 
tier exploilalic lol t̂ ene geringere ruimte, van tic onaniankelijkheid van 
weder cn jaargetijde en dergelijke geheel buitrn beschouwing blijven. 
Hij dc iloehnatige verdoeling der lokalen in Slallach en de verbinding 

8 
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van al die lokalen door spoorwegen is hel vullen en ledigen van hel niel hennlliging van alle nevenvoorlbrengselen. Daarbij is de voorl-
drooghuis eene betrekkelijk gemakkelijke cn weinig kostbare/aak; gebragle lurl'uiterst digi, bijna even zoo zwaar als sterk geperste 
20 arbeiders, len decle vrouwen cn kinderen, vullen in twee dagen lurl', welken hij in vasllieiil en het ontbreken van afval nog over-
hel drooghuis en ledigen het in een dag. Neemt men, in plaals j treft, liet gewigtigstc voordeel van dit stelsel boven andere soorten 
van het volle bedrag der inbrengsl, namel i jk 300 000 stuks, slechts : van turfbereiding ligt in de eenvoudigheid der werktuigen en het 

250000 aan, dan kan men de kosten van iedere knnstmalige 
drooging van ongeveer 5 000 centenaars volgcmlerwijze berekenen : 

Voor vullen en ledigen, 00 lagen legen legen 30 kr. 30 11. 
p 2 stokers, 14 dagen tegen 1 fl 28 d 

Drandslof, in den regel slechls afval zonder waarde, 
doch voor iederen keer stoken op 1 11. 30 kr. daags 
gerekend 84 » 

148 n. 

vermijden van alle aanzienlijke herslellingen. Ik zelf had vroeger 
de bedenking geopperd, of de benoodigde uitgcstrcklbcid van de 
overdekle droogplaatsen en door haren aanleg veroorzaakte kosten 
voldoende door de nilkonislcn zouden worden opgewogen, maar 
ik heb mij door de nadere beschouwing, met name door dc waar-
neming van den stevigen bouw der droogplaatsen, van hel aan-
zienlijk gehalte van den verwerkten turf, van het doehnalige 
gebruik der ruimte en van de verbinding der kunstmatige drooging 
met de drooging in de lucht, volkomen overtuigd, dat bij deze wijze 
van droogiiig niet slechts de kosten van aanleg en onderhond der of iets meer dan 1J kr. den rentenaar (bijna / O.Oló de 100 ned. pond) 

Hierbij komen na de kosten van aanleg, welke op 10 ten honderd ; drooghuizeii rykelijk worden vergoed, maar dat er nog een aanmer-
van 12000 1)., derhalve op 1 200 11.'sjaarsof 1.2 kr. den centenaar 
[f 0.035 de 100 neil. pond) worden geschal; de kosten van (le kuiisl-
maligc drooging komen dus gezamenlijk op 2i(- kr. den centenaar 
{f 0.08 dc 100 ned. itondl te staan. 

Daar het warmle-elVe(;l van den gewonen in de lucht gedroogden 
liirf 4.00, dal van den kimslmatig gedroogden wiTklnigelijk bereiden 
Uirf 0.50 bedraagt, zoo kan men hel vei>chil in waarde, door de 
kimstmatigc drooging verkregen, oj) minstens 4 lol (> kr. den 
centenaar (/'0.12 tot /'0.145 de KKl ned. pond) berekenen. 

De oekonomische waarde van de verkoling laat zich n-edsuitde 
bovenstaande opgaven berekenen. Zelfs wanneer men de verhoudings-
cijfcrs van andere wijzen van verk(diiig aanneemt, komt men lot 
verrassend gunstige uitkomsten. Stelt men namelijk, dat de kolen 
volgens het gcwigt sledils 33^ len honderd oj)leveren, dan heefl 
men de volgende berekening: 
528 teerling voel opgeslapelde turf of 137 centenaar, 

leuen 12 kr. . 27 11. 24 kr. 
Inbrengen en uithalen, O lagen tegen 40 kr. . . 4 n 
1 laag tol de verkoling l p 
Hrandslof 3 | centenaar tegen 12 kr O o .12 ^ 

Derhalve koslen 40 centenaars 33 11. O kr. 
ol 43 kr. den centenaar {[ 1.305 de 100 ned. pond). 
De slijtaadje cn het omh.'rhond der loeslellen is vfdgens mijne 

waarnemingen zeer onbeduidend, en in allen gevalle wordt zij 
door de nevenvoorlbrengselen van de verkoling, die bij de boven-
.slaande berekening geheel 1er zijde zijii gelalen, maar bij andere 
verkoliiigs-inrigliiigen in den regel met z(ïer aanmerkelijke cijfers 
voorkomen, meer dan opgewogen. De verkoopsprijs der houtskolen 
bedraagl tegenwoordig le Mimchcn l II. 12 kr. tot i 11. 24 kr. 
den centenaar if 2.10 lol f 2.52 de H10 ned. pond). 

Naar mijne overtuiging, tot welke ik als onpartijdig waarnemer 
ben gekomen, moei het hier beschrevene stelsel van linibcreiding 
ontegenzeggelijk tot de volkomensle van de thans bekende behan-
delingswijzen worden gerekend. IhM geeft den lurl' de hoogsle lol 
hiertoe verkregene waarde als brandstof, verzekert bijna volkomcne 
oiiafliankelijkheid van wed(!r en jaargetijde, vordert geen bovenmatige 
kosten van aaiil(.'g, in het bijzonder ge(Mi zamcngc.'̂ lelde werktuigen, 
leverl daarl.iij groole hoeveelheden in eene belrekk(;lijk geringe 
v\nnUe en in kovleu lijd, en laa! de gelijklijdijie verkoling loc, 

kelijk voordeel len gniiste van de gedekte droogplaatsen overblijft. 
Welke ook de verdere ontwikkeling van de werktuigelijke turf-

bereiding, die klaarblijkelijk een nieuwen, zeer gewigligen lak van 
nijverheid zal vormen, wezen moge, zoo is hel in allen gevalle 
hoogst merkwaardig, dal deze nieuwe en zeker gewigtige voornilgang 
niel door eene vermeerdering van zamengeslelde werktuigen en 
inrigtingen, gelijk hij het stelsel van drooge persing, maar door 
eene zoo aanmerkelijke vermindering en vereenvoudiging der werk-
tuigen zoowel als van de geheele behandeling is bereikt geworden, 
welke zich aan de overoude stelsels van het slekeii en strijken 
weder aansluit. Zelfs de kunslmalige droogiiig van den lurf, dii' 
altijd groolere gebouwen zal vereischen, is hier op eene wijze 
beproefd en bereikt g(ïworden, welke voor de praktische zoowel 
als voor de welenschappelijkc techniek dc hoogste belangslelling 
moet wekken. Ik vermeen niet te dwalen, als ik aan dil stelsel van 
lurfbercidiiig eene groole toekomst voorspel. 

OVKR DK Sr001lWKGI: :X KN DK KEIZKHLIJKK WIïGKN VIT 
I IKT O O G P U N T V A N DE lilCLANGUl.ïKIIKlI) VAN IIKT 

VKIlVOKlï DAAKOVKli (1), DOOR DKX l lEKl l 
VALLKS, Jwjvnicur ilcr Bruggcn cn H'cr/e;». 

{Arwaics di\i Poi.ts ct Chmissà's, Juillet et Août 18.53, png. .'il.) 

Als men zi.'kere personen wil gelooveii, die, in weerwil van hun 
hoogen roep van bekwaamheid, zich naauwelijks meer dan opper-
vlakkig mei de vraagstukken bezig houden en bijna geheel hel 

(1) Wij liclilicu met het liier vol-jenil opstel niet de l>edoeliii}j;,uiloen te 
zetten, hetgeen zidi over dc geheele uitgestrektheid viui ons (rrauscli; 
gror.dgehied voordoet. IJinuen onzen uedcrigen kring is het ons ter n.iauwer-
nood mogelijk te weten hetgeen elders dun bij ons plaats liccft on \vij 
willen alleen spreken van hetgeen v i j goel weten. :\Iaar men heefl in 
het algemeen gezegd dat de spoorwegen onze wegen hebben gedood (/«<'), 
dat is de geijkte ui tdrukking: en dit is verre van waar tc zijn voor allo 
s t reken: in die, we'Ue v.ij bewonen, heeft het omgekeerde iila.ils. 

De gewone wegen, wel verre van in verval tc geraken, hebben zich 
belangrijk ontwikkeld; hun invloed is zelfs sneller toegenomen dan die 
van dc spoorwegen, waarmede zij in verbinding zijn. Dehooren onze wegen 
tot de uitz<ni<loringen of tot den algcnieenen regel? Het hoofdbestuur bezit 
legenwoordig de gegevens (>m dit tc weten. 

Is hel eerste het geval, dan maken dy belangen van dc dienst, die ons 
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onderzoek van hetgeen deze in wezenlijkheid omvatten vcr-
waarloozen, die door uiterlijkcn schijn cn drogredenen in den 
vorm een maar al te wezenlijk gebrek aan teclmischc kennis 
en onbekendheid met dc ware beginselen van b(iheer en staats-
huishoudkunde zoeken goed te maken; als men hen wilde ge-
looven, zeggen wij, dan is hel zoo onverslandig mngeüjk, om, 
sinls lalrijke spoorwegen in exploitatie zijn, er aan te denken, 
om zich met de gewone wegen even ernstig als vroeger bezig le 
houden. Indien men aan deze personen vroeg, wal zij weldenken 
van de verhouding, die cr kan bestaan lusschen hel bedrag van 
het vervoer over een belangrijken sjioorwcg en dal van hel vervoer 
over de keizerlijke wegen in een departenient, bij voorbeeld dat 
van de Aisne, dan zouden zij hoogst waarschijnlijk in hnuiic ge-
dachten die verhouding zeer hoog slellen, en zij zouden ongetwijfeld 
mcenen verre beneden de waarheid le blijven, wanneer zij ver-
klaarden, dat de spoorweg minslens twintig- lot dertigmaal meer 
vervoert dan een nederige landweg. 

Dc verbeelding heefl inderdaad in hel stuk der spoorwegen ruim 
sjHïl. Hoe is hel mogelijk niel aan le nemen (zoo zullen zij rede-
neren), dat deze nieuwe gcmceiischapswegcn, die zeer veel b(jbben 
gekost, die door zulke grootsche kunstwerken onze verwondering 
wekken, die 30, 40, 50 wagens mei goederen It;gelijk vervoeren, 
op welke men den tijd bij de minnnl berekent, hoe is het mogelijk 
niet aan te nemen, dat die wegen ware reuzen zijn, in vergelijking 
incl onze g(iwone wegen? He eerslgemelde zijn de dicblerlijke eik 
met de trolsche kruin, dc andere zijn 1er naaiiwernood IKÏI broze 
riet met zijn dunnen stengel en zijne enkele bladeren. Ziedaar wal 
ongetwijfeld de verb(}elding zou antwoorden en wat zelfs het ver-
meend gezond verstand van eenige menschen antwoordt, die zich 
bekwaam achten lot zeer wijze raadgevingen; maar de verbeelding 
is, gelijk het spreekwoord zegt, erger dan de derdendaagsche koorts; 
wil men volgens haar zijne berekeningî n maken, dan wikkelt men 
zich in eene stalislii-'k van begoochelingen. Dat dus deze wonderlijke 
bespiegermgen ons eenige oogenblikken van alleiding verM.'hairen, 
eenige even willekeurig verlangde als gemakkelijk verkregene ver-
poozing van de vernioeijenis van een crnsligen cn verpligleu arbeid ; 
maar houden wij ze builen de deuren van het heiligdom onzer 
studiën, waarbinnen wij alleen de ondervinding en het nadenken 
willen toelaten. 

Wij zijn verre van te betwisten, dal, wanneer men zich lot 
eene eerste oppervlakkige beschouwing bepaall, bi;l niet gemakkelijk 
is op zijne hoede le zijn legen den indruk, welken men onder-
vindt , wanneer eene krachtige locomotief snel over een sjioorwcg 

is toevertrouwd, het ons ten pligt dc aandacht op dezen buitengewonen 
toe.-taud tc vestigen, opdat men daaraan te gemoet zou kunnen komen. 
Is het tweede hel geval , dan zidlcn onze waarnemingen, in verband met 
diü van onzo ambtgenooten, er toe bijdragen om een nooillotiig vooroordeel 
te yernictigen en lot maatregelen van lier.stel leiden, bij gebreke van welke 
dc gewigtigstc belangen schade zouden lijden. 

Dat ieder in zijne omgeving zich rekenschap geve van dc vcr.schillendc 
afwisselingen, welke het vak van hci vervoer sedert tien jaren l iccfidoor ' 
loopen; dan zullen wij eensdeels tc weten komen of ten sloifc do op de 
begrooting toegestane sommen voor het ondcrlioutl van dc wegen ver-
mcerderil of verminderd moeten worden, cn anderdeels of het niet noodig 
is geworden, in dc verdecling van die sommen, geljcel of ten dcclc ,ceno 
belangrijke hervorming tc brengen. 

stoomt, terwijl zij dc goederen voorlslcepl, die op eene lange reeks 
van wagens geladen zijn; bet is niel jninder zeker, dal, wanneer 
na dil indrukwekkend gezigl men in zijne gedachleii terugkeert 
lot de middelen van vervoer, die op onzo gewone wegen gebezigd 
worden, men zich genoopt gevoelt, met medelijdend schomhjrop-
halen die schaarschc karretjes le begroeten, die van lijd lol lijd zich 
OJ» de wegen verloonen, met een nietig span van twee of drie 
paarden, die in langzanien stap voorwaarts gaan en in een dag 
niet meer weg alleggcn dan de locomotief in een uur. 

Ziedaar den eersten indruk, (laan wij thans na wat de uitkomst 
zal zijn van een naauwgezel onderzoek van hel vraagstuk. 

Vooreerst dan, zijn al de wagens, waaruit een trein bestaal, 
geladen? Neen, voorzeker, men lelt er vaak verscheidene, die ledig 
zijn. Ken ieder heefl bij het voorbijgaan van een trein dil feil 
kunnen waarnemen en zells zou men hel aantal wagens, die aldus 
onlieladen den logt volbrengen, niet te gering moeten schatten. 
Om zich van deze waarheid le Over l ingen is hel voldoende op le 
merken, dat bijvoorbeeld op den .Xoorderspoorweg de hoeveelheid 
gocdi'iTii, di(ï Harijs verlaat, naauwelijks hel derde gedeelle bfi-
draagt van die, welke er hinnen komt, ten gevolge waarvan, bij 
het vertrek van de boofdslad, twee derden van dc goederenwagons 
ledig worden aangehaakt en derhalve een improdtiklicven logt doen 
uil hel oogpuni van een nuttig vervoer. Is niel reeds deze eerste 
soori van overwegingen genoegzaam om ccne aanmerkelijke wijzi-
ging teweeg le brengen in de indrukken, door eene eerste en 
oppervlakkige aanschouwing teweeg gebragl? 

Hovendien worden over de spoorwegen niel elke 15, 10 of 5 
minuien goederen vervoerd, gel'ijk op de gewone wegen plaats heell. 
Hezillen dus de eerslgemelde het voordeel van het vervoer van 
groote hoeveelh(!den in eens, zoo onlbreekt er veel aan dat zij, 
gelijk de laalslvermelde, bet voordeel bezillen van ccne drukkere 
cn voorldurende beweging, die in hare gezamenlijke, hoczeer dan 
o(dc minder merkbare, uilkomslen, len slotte, ten gevolge van bel 
aantal, gedeeltelijk te gemoet komt aan helg(jen in het gcwigt 
mag ontbreken. 

Zieldaar eene tweede oorzaak van wijziging; trachten wij thans 
door eenige cijfers duidelijker te maken helgecn in deze beschou-
wingen nog onzekers ovcrblijll. 

Wij mcenen zeer nabij de waarheid le zijn, wanneer wij hel 
goederenverkeer op den Noorderspoorweg gemiddeld op tien treinen 
daags slidlen ( I ) , ieder beslaande nil derlig zoo volle als ledige 
wagens, waarvan de helft op- en de helft afwaarts gaal, en aan-
nemen, dat iedere geladen wagen een nullig gcwigt van 500<̂ l 
IK'd. pmid draagt; is dil zoo, dan zal hel gezamenlijk getal ver-
voerde wagens per dag 300 bedragen, waarvan 150, die geheel 
geladen naar Hiu-ijs gaan en 150, die voor twee derde gedeelleii 
ledig Parijs verlaten. De gezamenlijke lielasting zon dus overeen-
komen met twee honderd wagens, ieder belast met 5000 ncil. 
lionden, gelijk tlaaiuli! mei (.'cn aantal van 1000 tonnen (2). 

Komt de ondervinding met deze uilkomslen overeen ? Wij kunnen 
zeggen, dat zij ze volkomen bevestigt; wij hebben voor ons liggen 

(1) In dc 21 .«te kolom van tafel I van het stuk van den heer Ter-
donncl , hierboven op blz. medegedeeld, wordt dit getal op 31 treinen 
Kcsteld. (Kcd.) 

(2) lu de tafel hierboven vermeld 2C17. (r^cd.) 
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ilc verslagen van iloii Noonlcrspoorweg over liet ilioiisljaar 1851, 
en wij zien ilaamil: 

1. (lal liel aantal tonnen vervoerde t̂ oeiloien in den loop van 
liet j;iar op de alNlatidseenlieid van 1 kilometer W niillioenen 
liedraa^t, waarvan üO zicli van Parijs verwijderen en 203 zicli 
derwaarts licvvcgeii; 

'1. dat liet aantal tonnen, over den î clieelen af̂ tand van den 
weg ("10 kilometers) vervoerd, ^odnrende hot ^elieelejaar liedraa;^ 
;578 Oii."), waarvan IK} 080 zich van Parijs verwijileren en i28ü 570 
zich derwaarts bewegen; 

ilat het getal tonnen, insgelijks over deti goheelen afstand 
vervoerd, per dag bedraagt tJ55, die zich van Parijs verwijderen, 
en IS'2, die zich derwaarts bewegen, gevende voor iederen ilag een 
gezamenlijk hedrag van ItHH tonnen. 

Ziedaar dns olliciele cijfers, die met eene merkwaardige naanw-
keuri^heid bevestigen hetgeen wij hebben gezegd, zoowel omtrent 
het aantal wagens, die ledig worden voortgesleept, als omtrent 
het gemiddeld gewigi, dat ieileren dag over de geheele nilgestrekt-
heiil van den spoorweg beweegt. 

Vergelijken wij thans met deze nilkomsten betrekkelijk den 
.«jpoorwê ' die, welke op de keizerlijke wegen betrekking hebben. 

lil het/olfile jaar lN5i bestoml de dagelijkscln! beweging op de 
wegen van het departement van de Aisne, volgens de olViciele op-
name, L'edaaii in 1851 —185:2, alleen wal de goederen betreft en 
na aftrek van de ledige voertnigen: tonnen 

L'it lo7 paardenvrachten {cullicn) (1) geregeld vervoer tol 
een gcMuiddeld bedrag van 1000 ned. pond of eene ton nuttige 
belasting elk, dus te zamen 137 

til 81) dito vrachten met voortbrengselen van den landbmiw 
en andere, tol een gemiddeld bedrag van 800 ned. pond 
niilli^e belasting elk, dus te zanien <U 

(lezainenlijkc nuttige belasting, dagelijks door de wagens 
vervoerd -01 

Hierhij moet men voegen hel gewigt der runderen , paarden , 
varkens, schapen, die in de wagons over den spoorweg wor-
dfin vervoerd en op ile gewune wegen te voet gaan. 

Viui een gezamenlijk getal wagons, ten bedrage van .1031), 
wcnien er ilen spoorweg in 1851 voor het beestenvervocr 
55S-i L.cbezigd, dal is ongeveer haten wij beneden deze 
seliatiiiig blijven en voor dit vervoer slechts de verhouding 
viui aannemen, alhoewel het zeker i-«, dat hel oj) de ge-
wone wegen meer bedraagt dan op den spoorweg, dan ver-
krijgen wij een verhoogd bedrag van '10 

Te zamen . . .2-21 
hit cijfer, gelijk men ziet, bedraagt veel meer dan het of 

J j van hetgeen de sj)oorw((g oplevert; hel staat zelfs hooger dan 
j'j. Zijne waarde valt tusscheii » en ] van het gemiddeld vervoer 
niet de wagons; deze verhouding is aanmerkelijk en het zmi be-
ilenkelijk zijn zich het gewigt daarvan te verhelen. Wegen, waar-
over een gi'iniddelde mill}(jc lasi van 121 tonnen in de 2-1 uren 

(1) l'oor colliers vcrsfant men dc pimrdcii nan ccii vraclitwnnrcn rjc. 
spnuncii. Tü/Ziu-e « <juatrc collicrs is ceii wagen met vier pauidcn 1)0-
simiiricn. (Ucd.) 

wordt vervoerd, wegen, die gelijk staan met meer dan ] vaneen 
spoorweg, moeten niet verlaten noch zelfs verwaarloosd worden; 
zij vertegenwoordigen een te aanmerkelijk gedeelte van het nationaal 
vermogen, dan dat men niet integeiuleel er zich op zou behooren 
toe te leggen, ze in een zeer goeden toestand te houden. Deze 
cijfers brengen een hoogst gewiglig feit aan het licht en bevatten 
eene schitterende logenslrairmg van verderfelijke vooroordeelen, 
welke, naar hel ons voorkomt, alle onzekerheiil kaïi doen ver-
dwijnen en, gelijk wij hojien, de denkbeelden zal wijzigen, 
door sommigen gekoesterd omtrent het zoo vaak verkondigd eu 
zoo diej) belreuril verval van onze gewone wegen. Keiie ver-
gelijking lusschen hel getal tonnen, dal dagelijks over den spoor-
weg en over de keizerlijke wegen van het departement van de Aisne 
worilt vervoerd, komt ons derhalve geschikt voor om eeurge van 
die verkeerde denkbeelden weg te nemen, die zich ten gevolge 
van de ojiening van de spoorwegen met snelheid onder het pu-
bliek hebben vers|)reid. Als men de geheele massa van het vervoer 
bijeen telt, dal op de gansche lijn van den Noorderspoorweg 
plaats heeft en die vergelijkt iiiet met het vervoer in een enkel 
departement, maar met dat over de keizerlijke wegen in al de 
departement(!n, welke door die lijn worden doorsneden, dan heeft 
de slolsom, tot welke men komt, een nog veel grooler gewigt, 
en zij is, naar het ons toeschijnt, zeer geschikt om ook hel laatste 
spoor van de vooroordeelen, waarlegen wij de slem verhellen, te 
doen verdwijnen. 

De iN'oorilersjioorweg, met zijne hoofdlijnen en vertakkingen, 
strekte zich in 1851 over de departementen van de Seine, van 
Seine-et-Oise, van de (Jise, van ile Aisne, van de Soumie, van 
het Pas-de-(lalais en van Ie Nord uil. 

Wanneer wij van den Invloed van dezen spoorweg aftrekken 
hetgeen met regt aan anilere sjioorwegen moet worden toegekend, 
die een gedeelte van deze zelfde departemeiileii doorloojien, dan 
rekenen wij dal de oppervlakte, waarover zijne werking zich doet 
gevoi'leii, kan geschat worden als v(dgt: voor hel di'partemenl 

I van de Seine , voor dat van Seine-el-Oise voor dat van de 
! Oise voor dat van de Aisne l , voor dat van de Soumie, voor 
! dat van hel 1'as-de-Calais en voor dat van Ie Nord hel geheele 
i bedrag van de uitgestrektheid van het departement. 
! Neemt men nu dit aan, dan bevindt ineii : kilom. 

Dat het van de keizerlijke wegen in het departement 
van de Seine bedraagt 13 

Dal het ^ van die in het departemeul van Seine-et-Oise 
hedraaul 

Dat het \ van die in hel departement van de Oise bedraagt 151 
Dal i! van die in het departement van de Aisne bedragen 188 
Dal lie gezamenlijke wegen in de di-parlementen van de 

Somme, het 1'as-de-Calais en Ie Nord lang zijn . . . . 1875 

Te zamen . . . 2 0D.) 
W'ij mcenen niet verre van de waarheid af te wijken en in 

allen geval eerder daarbeneden te blijven ilan daarboven te gaan, 
wanneer wij aannemen dat de 221 lonnen, die dagelijks op de 
keizerlijke wegen van het departemeul van de Aisne nuttig worden 
vervoerd, als grondslag kunnen worden aangenomen voor de be-
rekening van die, welke de wegen van dezellile soort doorloopen 
over lie geheele uitgestreklhcid, welke wij hier beschouwen. Picn-
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volgens zou de jaarlijkselic hoeveelheid goederen, welke op eiken 
van de boven opgegevene 2 O DJ kilometers worill vervoerd, 80 005 
tonnen bedragen en gevolgelijk zou hel aantal jaarlijks vervoerde 
lonnen per afstandseenheid van I kilometer op deze wegen gelijk 
slaan met 211 inillioen; nu bedraagt o]) den spoorweg het over-
eenkomend aanliil 208 inillioen; wij hebben dus hier niet meer 
eene verhouding van I tol | maar van I , dat wil zeggen een 
bijna gelijkstaand bedrag. Kii dit wil men laten varen, dit beweert 
men nutteloos to zijn geworden, te zijn ingeslokl door de spoor-
wegen! .Men ovcrdrijll aan den eeiieii kant, terwijl men aan den 
anderen kant met hardnekkigheid gering schal; 208 inillioen aan 
de eene zijde is een lieiiielhooge berg, terwijl 211 inillioen aan 
de andere zijde niets beleekenl. Ziedaar de slotsom iL'r berekeningen 
van deze bekwame en uaauwgezetle rekenaars. .Men kan hiernaar 
beoordeeleii van hoeveel belang hel in de staatshuishoudkunde is, 
dal men op zijne hoede zij tegen de droomen van de verbeelding. 

Wanneer wij nu na h(;t goederenvervoer dat van de reizigers 
besehouweii, dan vinden wij eensdeels dezelfde dwalingen en voor-
oordeelen en komen anderdeels tol ontdekkingen, die niet minder 
beleekeneiid, wclligl niet minder onverwacht zijn. 

Voorzeker de reiziger, die des zomers op een feestdag de hoold-
slad nadert, die hij hel voorbijrijden van ieder station een blik 
werpt op het talrijk publiek, dat hel uur van verlrek verbeidt, de 
wachtkamers en de stations vuil, naar de rijtuigen snelt zoodra 
zij aankomen, maar er niet allijd plaats vindt en op het aanhaken 
van nieuwe wagens aandringt; voorzeker zoodanig reiziger zal zich 
slechts een zeer overdreven denkbeeld kunnen \ornien van het gemid-
deld aanlal reir/i^iprs, dat gedurende deii looj) van het jaar langs den 
spoorweg wordl vervoerd, en hij zal dat aanlal ontzaggelijk hoog 
schallen. Alles wel berekend is hij echler in dwaling. Het eigenlijk 
bedrag is zeer matig; het wordt uitgedrukt door cijfers, waaraan 
men onmogelijk, hoe gaarne men ook wilde, het voorregt kan 
loekennen dat zij hoog zijn; de slotsom van de rekening is, dat 
hel gemiddeld dagulijksch getal reizigers, in 1851 langs den Noorder-
spoorweg over den geheeleii afstand vervoerd, 1018 per dag heeft 
bedragen, liit leert ons de oHlciele statistiek. Maar de stati.stiek 
bepaalt zich niet tot hel opteekenen van den stand van het vervoer 
op de zon- en fcesldagen, en gedurende de vier of vijf schoonste 
maanden van lii;l ja;ir, wanneer de toevloed aanmerkelijk is; zij 
bepaalt zich niet lol de grnole opeenhoojtiiig van reizigers o|) de 
stations in de nahijheid van i'arijs; zij berekent niet enkel wal 
een spoorweg oplevert, waar hij in aanraking konil met eene be-
volking van I 7Ö0 0U0 zielen, zoo als die van hel depark'ineiil van 
de Seiiie; de slalisliek brengt alles in rekening, zoowel kleine als 
groote getallen, zoowel de sneeuw van den winter, als het uil-
lokkend zoniersaizoen, zoowel den invloed van de steden, als dien 
van het jdatU; land; zij verzint niels, maar zij lelt; zij tracht niet 
zich hegoochernî cn te maken, maar slreefl er naar, waar Ie zijn. 

lji;rekcnen wij thans hel aanlal reizigers, dat dagelijks gebruik 
maakl van de keizerlijke wegen in het departement van de Aisne. 
De uilkomst van de lelling is geweest, dal het verkeer in 1811 
en 1815 heel't bedragen 330 personen, verdeebl als volgt: 

Reizigers in ojteiibare of bijzondere rijtuigen vervoerd . . 87 

25 
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ileizigers te paard 
Voetgangers. . . 

Derhalve zou voor deze soorl van vervoer de verhouding lusschen 
de beide wegen nog aannierkelijker zijn dan voor hel goederen-
vervoer: zij zou tol i stijgen; wel is waar was in 1811 en 1815 
de noorder-spoorweg nog niet in e.\ploilalie: cersl in Jiinij 18111 
is de tak, die hel departement van de Aisne doorsnijdt, voor hel 
publiek geoj)end. liet is daan)m des te noodzakelijker om het cijfer 
van dc telling van i8 il ' en 1815 te laten varen, omdat onze tegen-
standers niet zonden nalaten te beweren, dat het hierboven opge-
geven aanlal van 330 reizigers voor een goed gedeelte door den 
spoorweg moet zijn opgeslokt; men moet dus zijnetoevlugt nemen 
lot de berekeningen, die zes jaren later, namelijk in 1851 en 1852, 
werden gedaan. Ongelukkigerwijze heeft men destijds geene rekening 
gehouden van de reizigers te paard en de voetgangers en wij kunnen 
gevolgelijk hel ware cijfer van hel verkeer iiiel doen kennen; 
nielleiniii zullen de hier volgende overwegingen ons lol uitkomsten 
geleiden, die, hoewel niet volkomen zeker, echter, naar hel 
ons voorkomt, de meest mogelijke waarschijnlijkheid voor zich 
hebben. 

Ongetwijfeld zal men niet weigeren a priori Ie erkennen, dat de 
spoorwegen, die hel voordeel opleveren van den duur van hel 
vervoer aanmerkelijk te verkorten en van, gevolgelijk, de ver-
moeijeiiissen van hel reizen Ie verminderen en tijd te hesparen, 
noodwendig bij den monsch zijne natnurlijke neiging lol verj)laalsing 
hebben ontwikkeld. Dat die invloed zich niet in dezelfde male voor 
de goederen lieefl doen gevoelen, zal men ligtelijk begrijpen, want 
voor het meerendeel daarvan is eeiiig opoiiliioiul op verre na niet 
van dat gewigl als voor den mensch; maar voor dezen heelt de 
tijd bijna altijd zooveel waarde, dal wij ongetwijfeld door niemand 

I zullen worden wedersproken, wanneer wij dit beginsel stellen, dal 
men sedert de opening van de spoorwegen veel meer reist dan 

; vroeger. Nu schijnt men nioeijelijk te kunnen aannemen dat de 
vermeerderde verjilaalsingeii van dc peivonen alleen van invloed 

^ zonden geweest zijn oj) den spoorweg en volslrekl geen uilwerking 
; zouden hebben gehad o|i dc landwegen. Kr scheelt inderdaad veel 

aan dat al heigeen door de spoorwegwagens wordl vervoerd zich 
alleen over de lijn van de spoorslaven beweegt en dat de spoorwe^-

, stations het begin en hel eind van alle reizen zijn. Overigens zullen 
de cijfers, die wij hier zulb'ii mededeelen, voldoende zijn, omhel 
gegronde van de gemaakte o|)merkingen te doen uitkomen. 

Wanneer wij Itij de lellingen van 1851 en 1852 de opgave van 
de reizigers te paard en de vo(!tgangers missen, zoo bezitten wij 
toch die van de reizigers, in rijtuigen vervoerd, en hel komt ons 
voor, dal het natuurlijk is uil hetgeen deze soorl in hel bijzonder 
betreft een besluit te trekken voor hel geheele aanlal reizigers. 

Terwijl nu in 1811 en I 8 i 5 hel dagclijk^ch getal paarden aan 
de rijtuigen voor de reizigers slechts 35.1 bedroeg is het van 
1851 op 1852 lot 18.1 gestegen en dns met i vermeerderd. 
Wanneer wij deze verhouding loepassen itp het gezanrnlijk 
aanlal van de in 1815 gelelde reizigers, dan mcenen wij het ah 
zeer waarschijnlijk te mogen beschouwen, dal in ht;t jaar 1851, 
waarover wij hier liandcleii, het aantal personen, dal zich op d:* 
keizerlijke wegen van het departement van de Aisne zoo te voet als 
te paard en in voertuigen lieefl bewogen, nagenoeji 110 zal hebben 
bedragen of ongeveer di' helft van hel getal, dat door de spoorweg-

' rijtuigen is vervoerd. Derhalve is het bedrag van hel vervoer over 
I de keizerlijke wegen in vergelijking met da! over de spoorweeeii 
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nog aanzienlijker waar het de verplaatsing van de personen dan 
waar hel die van de goederen geldt. 

indien wij tlians, gelijk wij voor laatslgennddc lieliljen gedaan, 
ons trachten rekenschap te geven van heigeen niet slechts een eidiel 
departement betreft maar alle departtMiienlen te zamen, over welke 
r.ich de spoorweg uitstrekt, en wanneer wij eene vergelijking maken 
van hetgeen de geheele noorderlijn heelt vervoerd niet hetgeen 
vervoerd is over de geheele iiilgcslroklheitl van hel terrein, dal door 
haar net wordt ingenomen, dan bevinden wij vooreerst, volgens 
de verslagen, die door den raad van heslnur zijn uilgeljragl, dat 
het geheele getal personen, in den loop des jaars door de spoorweg-
wagens over de al'stands-eenhcid van een kiloiiieler vervoerd, !20i 
millioen bedraagt en ten andere, dal liet getafvan de reizigers, die 
over dezellde afslands-eenheid in ile zeven hierboven aangewezen 
departementen de keizerlijke wegen hebben doorloopen, gelijk is 
aan -i^l niillioen, ilat wil zei.{i2eii ? meer. 

|ic slotsom is dus, dat I minder aan •'oedercn en ? moer aan ' t> t.' »1 

reizigers worden vervoerd op ile keizerlijke wegen, vergeleken met 
de noorderlijn. Alles te zaïnen genomen kan men dus voor zooveel 
het terrein aangaat, dal in IS')! door die lijn werd geëxploiteerd, 
r.eggen, dal ile gezamenlijke keizerlijke wegen nagenoeg even veel 
hebben vervoerd als de spoorweg; ziedaar ten slolle, alle begoo-
(•hehiigen daargelaten, de zekere nilkonisl van onze berekeningen. 

Wat is er nii seilert IN.")! gebeurd? .Met de beantwoording van 
deze vraag zullen wij ons thans ijezig houileii. Dil onderzoek is 
van te meer gewigt, omdat twee bedenkingen van een geheel 
legenovergestelden aard tegen onze berekeningen kmnien worden 
iiiLa'braLit. O TY 

J)aar men toch niet ieder jaar, maar slechts over vijljarige lijd-
\akken hel verkeer berekent, zoo zijn wij bij de vergelijking, welke 
wij liierboven heblten gemaakt, genoodzaakt geweest tegenover de 
nitkomsten, door den .-spoorweg in 185-1 verkregen, voor de keizer-
lijke wegen die te stellen, welke ilc jaren 180! en ltSr>"2 hebben 
opgeleverd ; nu zullen aan den eencn kant de voorstanders van het 
groote overwigt der spoorwegen knimen beweren, dal er in hel 
tijdvak van 185! oj) 185:2 voor de nieuwe wegen, die eerst onlangs 
voor hel verkeer waren geopend, nog geen lijd genoeg was geweest 
iim op de keizerlijke wegen al liiinne aantrekkingskracht uil te 
Delenen, en dat wij gevolgelijk bij de door ons gemaakte verge-
lijkingen ten gunste van deze wegen meer hebben verkregen, dan 
wij zouden hebben gevonden, indien wij gebruik hadden kunnen 
maken van de ware cijfers van het verkeer in 1851; aaii den 
anderen kani zullen de tegenstanders van deze meeiiing kunnen 
bew(!ren, dal binnen een tijdsverloop van jaar de aanlrekkings-
krachl van de spoorwegen genoegzaiiien lijii lieefl gehad om hare 
î eheele werking te iloen gevoelen; dat de lelliiigeii van 1851 op 
1852 gevolgelijk een wezenlijk minimum van verkeer op de keizerlijke 
wegen aanwijzen; dal sedert j;eineld tijdslip lot in 1851 de toe-
nemende beweging van de maalseliappelijke beilrijvigheid op die 
wegen eene groolere hoeveelheid van vervoer beeft doen ontslaan, 
('li dal, wanneer wij de cijfers van 1851 hadden kunnen kennen 
en die in rekening hadden gebragl, het betrekkelijk gewigt van de 
wegen gebleken zon zijn nog groolcr te wezen. 

Men kan niet ontkennen, dat heide die meeningen iels voor zich 
hebben. Hoe zal men bij een zoodanig onderwerp, waar alles nieuw 
vuov ons is, ü }muri weten, aan welke zijde do waarheid is? 

Sommigen mogen, zonder onderzoek en ojt hel gevaar af van aan 
een van de voornaamste grondslagen van de openbare welvaart een 
noodloltigeii slag toe te brengen, rondweg verklaren, dal het de 
waarheid is, dat, sedert de spoorwegen veel verrigten, de land-
wegen niets meer beteekenen. L'ie uilslekende vernuften mogen in 
alle onderdeelen mol onbetwistbare zekerheid de uilkomsten welen 
te raden van hel nieuwe tijdperk, door de middelen van vervoer 
ingetreden, en in hunne hooggestemde voor.'̂ pellingen de op be-
rekeningen rustende nitkomsten van de statistiek der feiten voor-
uitloopen. Maar wij zullen ons wel wachten hen te volgen in deze 
onvoorzigtige handelwijze, waarin wij alleen onwetendheid en laat-
dunkendheid kunnen zien; wij zullen ons wel wachten voor te 
geven, dat wij reeds vooraf in het bezit zijn van eene oplossing 
van hel groote maatschappelijke vraagstuk van de verplaatsing 
van menschen en zaken. 

Wij willen den meer nederigen maar meer nuttigen weg inslaan , 
dien de oiiilerviiuliiig aan de hand doel; wij willen op de gebeur-
tenissen niel vooruitluopen, maar ze raadplegen. 

De regering heeft zeer wel begrepen, dal dit inderdaad deecnige 
weg was oin het vraagstuk toe te lichten; zij weet hoe gevaarlijk 
het zou zijn, Ie wilh'ii bepalen wal er oj) onze gemeenschapswegen 
plaats heelt, zonder er de berekening van te maken; zij heeft dan 
ook voorgeschreven, dal men lot eene nieuwe berekening van het 
verkeer oj) de keizerlijke wegen zou overgaan. 

Deze arbeid, den DOsten November I85() aangevangen, zal den 
;jden November 1857 voltooid zijii (1). Wij kennen derhalve de 
eindnilkoinsl nog niet, maar wij zijn in het bezil van twee derden 
van de waarnemingen, en dil is ruim voldoende, zoo al niet om 
eene volkomen naanwkeurige kennis te verkrijgen van hel tegen-
woordig verkeer op de keizerlijke wegen, dan toch om vergelij-
kenderwijze Ie heoordeeleu, of dit verkeer in verval is, gelijk men 
telkens beweert, dan wel iiilegendeel (d'het niet den invloed heefi 
ondervonden van een even opmerkelijken als onverwachten voor-
uitgang. 

Wij zullen eersl opgeven hetgeen in 1850 op hel Nixmler-
spoorwegnet is waargenomen. Wij putten onze inlichtingen uit hel 
ver.̂ lag, door den raad van heslnur uilgebragt, omtrent deeNjiloi-
latie van ilien weg gedurende dal jaar. Men zal dus niel kunnen 
ontkennen, dal onze cijfers het karakter van echtheid bezitten. 

Jn 1851 bedroeg de geë.xploileerde lengte van den weg 710 kilo-
meters; in 1850 stijgt die lengte tot 795. 

Hel aantal tonnen goeileren, dagelijks over den geheelen afstand 
vervoerd, dat in 1851 1037 bedroeg, is in 1850 lol 1170 ge-
stegen; derhalve eene vermeerdering van 112 ton, die niet zonder 
gewigt is en, de tonnenmaat van i851 in aanmerking genomen, 
wordt voorgesteld door de verhouding of 0.11)7 in twee dienst-
jaren, ilat is 0.1)085 'sjaars. 

Maar indien hel waar is, dal de spoorwegen groeijen en bloeijen 
ten nadeele van de landwegen; indien het waar is, dat deze laatste 
meer en meer benadeeld worden ten voordeele van de nieuwe 
gemeenschapswegen; indien het waar is, dat men oj) deze en niet 
op ile oudere wegen, die met eiken dag meer eenzaam worden, 
de liewijzen niucl vinden van de jaarlijk.-'clie tueneming van hel 

(1) 1'it liet vcrvoïg lilijkt, dat dit stuk omstreeks de helft vmi IS.'iT U 
gc5clireveii. (Kcd.) 
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ven'oer, wat moeten ons dan, ik vraag hel, de cijfers opleveren 
van de jongste tellingen op ile keizerlijke wegen'? Voorzeker niets 
anders, dan de blijken van een verval, dat tegenwoordig zijne 
uiterste grenzen moet iiebben bereikt. 

Vai ziehier nu die cijfers, ziehier het overzigt van hel verkeer 
over de landwegen iii hel departeinenl van de Aisne, gedurende 
het tijdvak, loopende van November 1850 lot .hilij 1857, dal wil 
zeggen, dal op hel oogenblik zelf, dal wij dit schrijven, hel ge-
middeld dagelijksch verkeer, in vrachten uilgedriikt, lieetl bedragen : 

paardenvrachten {collierfi.) 
Voor de vrachtwagens 107.7 

•) de landboiiwwagens 128.5 
i> openbare of bijzondere rijtuigen tot hel vervoer van 
reizigers 50.2 
Ziedaar de bruto uilkomsten. Laten wij thans daaruit de gevolgen 

Irekken, en ons vooreerst met de goederen bezighouden. 
tonnen. 

Het nuttig gewigt, door de vrachtwagens vervoerd, gere-
kenil legen i OUü ned. pond per vracht, slaat gelijk mei. 107.7 

Dal van hel door de laiidbouwwagens vervoerde, bere-
kend legen 800 ned. poml per vracht, liedraagl 102.8 

Te zamen voor de wagens. iJOO.5 
Hierbij, even als vroeger, gevoegd voor de beesten 

van allerlei soort ÏKl.O 

Verkrijgt men als slotsom . . . . M30.5 
Ziedaar dan het getal, dal, met het overeenkomstige cijfer van 

1851 op 1852 vergeleken, ons d(!U maalMaf moe» aangeven van 
het noodlolli;; verval van onze g«!won(! wegen. Wel mag men hier 
zeggen: de mensch wikt en God beschikt. Als men de bestrijders 
van hel nul der gewone wegen zou mogen gelooven, dan zou men 
op een onverniijdelijkeii aclileriiitgang moeien rekenen of hoogst 
genomen op een slaat van stilstand, en zie, do 221 tonnen van 
zoo straks zijn lot l])JO geslegen! Ijinnen een tijdsverloop van vijf 
jaren is het vervoer op onze wegen juist mei de hell't vermeerderd 
of met 'sjaars; dal wil zeggen met H, maal zooveel als op de 
spoorwegen. Deze eenvoiulige vergelijking vernietigt een lal van 
begoochelingen en beweringen, die als groole waarheden werden 
voorgedragen en welke men voorlaan naar het t;roole m-afvaii alle 
menschelijke dwalingen moet verbannen. 

Neen, de nijverheid van hel vervoer gaat o]) onze landwegen 
niel achteruil; zij is integendeel oj) den weg van een zeer opuier-
kelijken vooruitgang; zij is loegenoiiieii in eene viyhouding, welke 
de spoorwagen niel hebben bereikt; Ie dien opzigle moet I I K Ü I niet 
aan deze laatsie maar aan de gewone wegen den groolen vooruilgang 
loekennen. In 1851 word de verhouding van het verkeer over de 
wogen van het departement van de AisiM^ tot dal op den spoorweg 
aangewezen door de breuk of 0.211). jn 1850 is die ver-
houding lol 0.28 geslegen. Do gewone wegen, uil hel oogpunt van 
de voorlbreuging van nuttigen arbeid, slaan tegenwoordig gelijk 
met meer dan (icn vierde van een spoorweg; uil dit cijfer blijkt 
i;enoegzaam, welke gedragslijn men te hunnen aanzien heeft te 
vidgen. 

Wij zullen thans het bijzondere voorbeeld van dc wegen in hel 
departement van de Ai.sne laten varen en voor het jaar 1850, even 

als wij voor 1851 hebben gedaan, eene vergelijking maken tusschen 
den gezamenlijken jaaiiijk«;chen arbeid, voorlgebragl op den Noorder-
spoorweg, en dien, verkregen door tie gezamenlijke keizerlijke 
wegen in de departemenlen, over welke de spoorweg zijn net uil-
strek l. Uil hel ollicieele verslag van de Noorder-.'̂ poorweg-maalschappij 
blijkt, dat het gezamenlijk getal tonnen goederen, vervoerd over 
de afslands-eenheid van een kilometer, dat in 1851 heeft bedragen 
200 millioen, in 1850 tot .'{12 millioen is gestegen; ilat is diî  
e.eiic vermeerdering van 7:) millioen tonnen. 

Deze vermeerdering moei aan twee oorzaken worden toegeschreven; 
vooreersi aan het veriiieerdenl getal kilometers, die in exploilalie 
zijn gebragl, ten andere aan di.'ii jaarlijkschen vooruilgang van de 
maatschappelijke bedrijvigheid, waarvan de uilwerking, die naar 
het zeggen van onze legenslanders op de gewone wegen onmerk-
baar is, op de zoo aanirekkelijkiï spoorwcylijnen zich voornamelijk 
doet gevoelen. Indien men alle<'n de eerste oorzaak in aanmerking 
nam, dan zou men bevinden, dat de vermeerdering van vervoer in 
1850 boven 1851 slechts 1)0 millioen moest bedragen; maar, daar 
de nieuwe spoorwegleiigteu , die in dienst zijn gesteld, waar.schijnlijk 
niel helzelfde gemidilelile bedrag hebben als de vroegere (1), zoi. 
zullen wij dal cijfer lol 2;) millioen beperken en derhalve aan de 
tweede oorzaak een invloed toeschrijven, die zich doel kennen door 
eene vermeerdering van vervoer, die, over gelijke lengte, eene 
waarde van 50 millioen loniien heeft. 

Dit vooropgesteld, zoo is de ontwikkelde lengte van de keizerlijke 
wegen, gelegen in de zeven ileparlenienlen, waarover hel Noorder-
spoorwegnel zich uitstrekt, 2{'»10 kilomeiers; en indien men, even 
als hierboven, aanneemt, dal hel gemiddeld bedrag van liet verkeer 
over deze wegen met dal over die in het dejiarlemenl van dc Aisne, 
gelijk slaat (2i, dan zal men bevinden, dal ile nutlige arbeid van 
het viïrvoer over deze gezaimnlijke wegen tegenwoordig lol !)15 
millioen tonnen is nestelen; vroeuer bedroe*̂  die waarde slechts C ij ' C ö 

211, de vermeerdering in dien lusschenlijd is dus 101 millioen, 
dal is de dubbele van die van den s|)oorweg, ingeval de lengle 
van dezen niet ware vermeerderd, en anderhalfmaal die waarde, 
zelfs wanneer men die vermeerdering van geëxploiteerde lengte 
in rekening brengt. 

Wij kiumen dus dil besluit trekken, dat, voor zooveel de koop-
goederen betrefi, de vermeerdering van liet vervoer aanmerkelijk 
veel sneller is op de landwegen dan op den spoorweg en dal de 
eerslgemelde wegen, die iiog in 1851 iels beneden den ijzeren 
weg slondi.'ii, daarmede thans gelijk .'̂ taan en op hel jitml zijn 
van dien te overtrelfen; hel is alleen door deze Uiten, tial men 
de waarheid kan vinden omtrenl hef tiiaatschappelijk nut van beide 
soorleii van wegen. 

(1) Dit Mijkt daaru i t , dat dc gcniiddclde arstai id, door conc toii door-
loopen , welke in IS.')4 IC.') ki lometers of 0.232 van de dcf^tijds pel'Xjiloi-
icerde Icncte bedroog, in 185G lot l.V.) k i lometers is [gedaald, of slcclus 
0.200 van de lenj^te, dio tep;ciiwoordi;; voor het verkeer Is geo|iend. 

(2) W i j kennen dc uitkomsten niet van de nieuwe tellingen in de 7cvcn 
depa r t emen ten , waarvan hier sprake i s ; maar alles leidt cr too c m ic 
(gelooven, dat hunne groote };clijkhcid nit het oofrpunt van h a n d e l , nijver-
heid en l a n d b o u w , c r , voor zooveel het vervoer hc t rcf t , jiclijke u i twerk ing 
zal hebhen peliad als in liet departement van dc Aisne. Voor hel departe-
ment du Nord kunnen wij ons stelli-ïcr v e r k l a r e n , wij weten da t a ldaar 
het getal paardcnvracliten (colliers) pcdurcndc het eerste derde gedeelte van 
dc waarnemingen (wintcrdicnsl) 131 heeft bedragen. 
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Overigens kan ml ile hier vulgcniie n|imerkiiigen hlijken, dal ; 
deze nilkomslen hnngsi nalnm-lijk zijn. Men kan niel nnlkemien, ' 
dal de groolsl mogelijke ontwikkeling der gemeensehajiswegen, 
van welke soorl zij ook zijn mogen, eene krachtig werkende oor- ! 
zaak is van het ontstaan van n i e u w e t a k k e n van nijverheid, waarin 
de kosten van hel vervoer, hetzij voor de g r o n d s t o l l é n , hetzij voor ' 
de fahriekmatige voorthreng<elen, zulk eene g(!wiglige rol spelen. 
Zoo lellen wij hij voorheelil in hel dejiartenient van de Aisne sedert 
\ijr jaren \ijriien of ze s l i en nieuw(! suikerlahrieken; uuiar uil deze 
vermeerdering alleen kan men de groote ontwikkeling der suiker- ^ 
lahrikaadje in onze streken niet heoordeiden, wanl sedert zes jaren 
hehhen al de oude fabrieken haar fahrikaal nagenoeg verduhheld. 
Hel s u i k e r v e r v o e r in hel dejiartemenl van de Aisue, dal in 1851 ' 
hoogst genomen ó̂OOOO ton hedroeg, bedraagt tegenwoordig niet 
minder dan lOüGOOO; het is dus verdrievmuligd. | 

Nu is het onbetwistbaar, dat alles, wat vaji hetgeen in deze fabrieken ' 
wordt verbruikt of voorlgebragt over de spoorwegen gaat, ook over i 
'•rooier of kleiner uil''eslrektheid over de landwegen zal worden ver- ' D ^ l i l ' 

voerd ; maar er is eene a a n z i e n l i j k e hoeveelheid grondstollén, gelijk ui 
oiis geval de beelwort(.'ls, die meereuileels alleen van de laatslgemeldo 
gebruik zidlen maken. Als men nu in hel oog houdt, dat de 
gewigisverhoudiug van de grondstof tot hel voortbrengsel 91 of 
•jr).r) bedraagt, dan kan men uit die cijfers gnnakkelijk alleideu, 
met welke ontzaggelijke hoeveelheid ht!l vervoer over de gewone 
wegen, in vergelijking met dat over de spoorwegen, door dezen 
tak van nijverheid vermeerderd wordt (1). In meerdere of mindere 
mate zijn deze beschouwingen op alle takken vau nijverheid zonder 
ouderscheid van toejiassing. Wat ilen landbouw betreft, zoo levert 
deze in hel grootste gedeelte van zijn vodruilgang een vervoer op, 
dat bijna uilsluiteud van de landwegen gebruik maakt. 

Wanneer wij thans van de goederen tol de reizigers overgaan, 
dan zal onze slolsfim van nog beslissender aard zijn. Te dezen 
opzigte doet zich zelfs een zeer ojirnerkelijk ver.<;chijnsel voor, dat 
wel ijeschikt is om Ie doen begrijpen, hoezeer hel len aanzien van 
de nieuwe wegen van belang is, zich met te verlaten op gevolg-
Irekkingeu, die men alleen zou willen gronden op aualogisclu! ge-
gevens.'̂  Dit verschijn.sel beslaal hierin, dal hel getal vau de over 

(1) Het is niet zonder n n l , liier door ccn voorbeeld nan (e toonen , 
hoever bot bier aangewezen vcrscbil gaan kun . 

De desiilleerderij van Cniiy. l lons. 'c , in be t arrondissement vnn So i ssons , 
verbiu ik t jaar l i jks 700 lou Mcenkolcn cn fal.ricccrt ongeveer .150 ton voort-
brongselen; bet zijn alleen deze beide soorten van s tol len , die 7.oowcl van 
do gewone wegen als van dc spoorwegen of van scheepsgelegenheid ge-
brnik maken . ^Vat de beetwortels en de daarvan overbli jvende brei [jmlpes] 

be t re f t , deze stolTcn, die bepaald met den landbouw in verband .Maan, 
worden uitsluiicnd over dc gewone wegen vervoerd; nn bedraagt ^ t o n 
liet verbruik van de beetwoi tels ' 

Dc overbli jvende brei wordt niel u i tgevoerd; zij wordt door dc 
l.eestcn <.)) dc plaats zelve verteerd cn levert dientengevolge m e s t , 
die over 2.^0 bunders t e r r e i n , tegen 40 ton op don b u n d e r , wordt 
verspre id , hetwelk gelijk slaat met een geznuienlijk gewigt van . 0 200 

V u e - t men nu bierbi j het gewigt van dc steenkolen en van het 
1 O.-jQ 

Dan verkri jgt men een gezamenli jk gewigt van 1' 2.)0 
Derhalve veroorzaakt de/.e fabriek ccn vervoer, dnt zeer nabij I7nmlcn 

grool is op Oe gewone v̂cgen nis op den spoor̂ YCg. 
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den Noorderspoorweg vervoerde reizigers, wel verre van te ver-
meerderen, in 1850 eene vermindering beeft oudergaan, die iloor 
de breuk wordt uitgedrukt. 

Deze uitkomst zou voorzeker niets verrassends hebben, indien 
men de dienst vau 1850 mei die van 1(S55 vergeleek. De laatste 
is gekenmerkt door twee groole gebeurtenissen: de wereldlentoon-
.slelling en den oorlog in de Krim. Nu is hel oubelwislbaar, dat 
die beide op de verplaatsing van personen een aanmerkelijken in-
vloed hebbeu moeten uitoefenen. De ontvangsten voor de reizigers 
en humie goederen met groote snelheid, die het cijfer van 2 i •i'25000 
franken hadden bereikt, zijn dan ook in 1850 tot '22 008 000 
franken gedaald; maar hetgeen vooral opmerkelijk is, dat is, dal 
de vermindering, waarvan wij gewaagden, zich voordoet bij ver-
gelijking van de jaren 1851 en 185G. In eerstgenoemd jaar toch 
bedroeg hel dagelijksch aantal reizigers, over den geheelen afstand 
vervoerd, 1018, en in hel laalslgenoemd jaar slechls IMO. llel is 
dus met GO verminderd of, gelijk wij boven zeitleu, met 

Wat nu de gewone wegen betr(;fl, alles leiilt er toe om aan te 
nemen, dal ilaaroji juist het omgekeerde heeft plaats gehad; want 
wanneer men de uitkomsten van de tegenwoordige telliiigeii met 
die van de vroegere vergelijkt, dan bevindt nieii, dat in het de-
partement van de Aisue het gelal vrachOm ten behoeve vau hel 
vervoer der reizigers tegenwoordig 50.2 beilraagl en te voren slechls 
i8.1. (lelijk wij reeds vroeger hebben gezegd , zijn in deze leHingen 
de ruiters en do voetgangers niet begrepen. Maar indien men, 
gelijk wij boven hebben gedaan, tot het gezamenlijk gelal reizigers 
besluit uil hel getal van hen, die vau de voertuigen gidiriiik ma-
ken, dan komi men lol de slotsom, dat het gezamenlijk gelal 
personen, hetwelk den afstand van I kilometer allegl over di; 
geheele uilgeslrekiheid van de zeven de|iartemenleu van hel Noorder-
spoorweguet, gelijk is aan het bovenvermelde (121000000), ver-
menigvuldigd met de breuk '̂J'j", waardoor men een cijfer van 
.102 millioen verkrijgt. Nu bedraagt het overeeukomslige gelal oji 
den spoorweg slechls 275, of niet ten volle I van het zoo even 
giMuelde. 

De slotsom is, dat wij hel goederenvervoer zien toenemen, maar 
aanmerkelijk minder snel op den spoorweg dan op de gewone 
wegen, terwijl wat de reizigers betreft eene bepaalde vermindering 
op den spoorweg en eene aanhoudende en opmerkelijke vermeer-
dering op de gewone wegen wordt waargenomen. 

Wij kunnen dus hieruit het besluit trekken dal, indien al in 
den beginne en gedurende een zeer klein aantal jaren de Noorder-
spoorweg de keizerlijke wegen, waarmede hij in verbinding is, 
van een gedeelte vau Imn vervoer lieeH kmnieu berooven, dit feil 
tegenwoordig zich niet meer voordoet. Men moei erkennen, dal de 
vermeerdering van het vertier langs den eerstgemeldeu weg, noch 
wat de goeileren noch wat dc reizigers aangaat, gelijken tred 
hmidt met het toenemend vertier op de laatslgeinelde wegen, en 
dal, wanneer zij, die zich t en taak liebbmi gesleld de belangrijkheid 
van de gewone wegen te verkleinen, wezenlijk belang sicllen in 
(Ie welvaart van de nieuwe gemeenschapswegen, zij, in plaats van 
er op aan te dringen dat men het onderhoud van de keizerlijke 
wegen late varen, integendeel al hunne pogingen moeten in het 
werk stellen tol een volkomen herstel van deze aderen, die hel 
zeker.'ite en g.'wigtigste voedingsmiddel vau de sjioorwegen zijn en 
krarbtiii kunnen bijdragen lot den bloei of hel verval van deze, 
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al naar mate zij zelf in ccn slaat van voor- of achteruitgang ver-
keeren. 

Na aldus onze aandacht tc hebben gewijd aan vergelijkingen 
tu.sschen den nulligcn arbeid op de Sjioorwcgen en ile gewone wegen, 
zoo hebben wij nog onderzoekingen van ecu anderen aard Ie doen, 
welke wij, wegens het gewigt van het vraagstuk, niet met stil-
zwijgen mogen voorbijgaan. Uit al wat wij gezegd liebhen blijkt 
duidelijk, dat, in strijd met de aangenomen denklieehlen, de gewone 
wegen hoe langer zoo minder door de spoorwegen worden over-
bodig gemaakt en dat zij, wal het vervoer betreft, in een tijdvak 
van zeer opmerkelijken vooruitgang verkeeren. NVij zullen dien 
vooruitgang in al zijne onderdeelen nagaan en daartoe de cijfers 
van de telling van 1851 op 1852 met die van de tegenwoordige 
telling vergelijken. 

llel werk der telling, gelijk bet in Frankrijk wordt uitgevoerd, 
bestaat uit ecu en twintig waarnemingen, gelijkmatig verdeeld over 
den geheelen loop des jaars en telkens uitgestrekt tot al de vier 
en twintig uren van den ilag. Deze waarnemingen loopen zonder 
onderscheid over iederen ilag van de week; zij zijn verdeeld in 
drie tijdvakken, die gcvolgelijk overeenstemmen met den loop van 
eene weck en die men daarom wekelijksche tijdvakken noemt, llel 
eerste is aangevangen den 30steu Novendier 1850 en geëindigd den 
12den Maart 1857. Het tweede loopi van 20 Maart lol aan hel einde 
van 9 .lulij. liet derde eindigt in November i«S57. 

Hel eerste tijdvak, dat met het wiiiterjaargelijde zamenvalt, 
levert de geringste uitkomsten op. Gedurende hel tweede daaren-
tegen stijgen de cijfers het hoogst. Het derde is het gemiddelde 
tusschen de beide andere; dit zijn ten minste de verlioudiiigen, 
bij vroeger gedane tellingen waargenomen. Daaruit volgt, dal 
het gemiddelde van de beide op dit oogenblik bekende tijilvakken 
zeer nabij gelijk zal moeten staan met het algemeen gemiddelde; 
wij zijn daariloor iii slaat de telhngcu vau 1<S51—52 nuttig te ver-
gelijken met die, waarmede meii thans bezig is. 

Ten einde overigens ons onderzoek nog nuttiger te maken, willen 
wij de uilkomsten, verkregen door de drie leHingen, die lot heden 
zijn gedaan, in een enkel overzigt zamcnvalten. De gevolgtrek-
kingen uit deze dubbele vergelijking zullen ons den wezenlijken 
invloed van de s|ioorwegen op het verkeer langs de gewone wegen 
veel beter doen waarderen. 

Soorten van voertuigen. 

Telling 

Soorten van voertuigen. 
van 

1811—15. 
van 

1851—52. 
van 

1850—57. 

(leregeld v e r v o e r . . . . 
Voertuigen voor den land-

bouw en van plaalselijken 
aard 

Iluurrijliiigeu voor reizigers 
Kigeii rijtuigen . . . . 
Ledige voertuigen . . . 

vrachlen 
130.1 

8(1.2 
15.8 
19.3 
72.5 

vrachten 
<10.0 

108.4 
13.1 
35.0 
"9.3 

vrachlen 
197.7 

128.5 
13.0 
43.2 

liO.7 

Gezamenlijk . . . 321.2 3-2('..4 520.1 
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Wij willen thans de aandacht van den lezer vestigen op dc 
gevolgtrekkingen, welke men uit deze lafel kan alleideu en ons 
vooreerst uitsluitcnd met de beide eerste tellingen bezig houden. 

In 1814 cn 18-15 was er in hel departement van ileAisnegecn 
enkele spoorweg in exploitatie, terwijl iii 1851 cn 1852 twee lijnen 
voor hel verkeer waren geopend, te welen: die van Greil iiaar 
Saiiit-ljuentiu, welke hel geiiocnul deparlemenl over eene lengte 
37 kilomeiers doorloopt en in .liuiij 1810 voor het publiek werd 
opengesteld, en die vau Darijs naar Straatsburg, welke hel depar-
lemenl over eene uilgestrektheid van 33 kilometers doorloopt cn 
in Augustus van hetzelfde jaar in exploitatie is gebragl. Het was 
dus nagenoeg drie jaren geleden, dal die beide spoorwegen geopend 
waren, toen de werkzaamheden van de tweede telling tot op de 
helft waren gevorderd, en had dedialve op dat tijdstip die opening 
reeds voor het groolsle gedeelte hare uitwerking kunnen doen ge-
voelen. 

Als men dit vooropstelt en daarbij in aanmerking neemt, dat een 
spoorweg veelal cene groote lijn is, bestemd om middenpunten tc 
verbinden, die belangrijk zijn door lunnic bevolking, handel en 
nijverheid, dan kan men daaruit aOeiden, dat, indien de aanleg 
van een zoodanigen weg ccnc vermindering te weeg brengt in het 
getal vrachlen, welke over dc gewone wegen van hel land, waardoor 
hij loopt, worden vervoerd, die vermindering het geregeld en van 
verre komend vervoer moet treilen. 

Kn inderdaad zien wij, dal op deze soorl van vervoer vau dc 
cene telling op de andere cene veiinindering plaats heeft van 45.8 
vrachten of juisl een derde; deze vermindering is voorzeker niet 
zonder gewigt, maar, alles zamen genomen, is zij niet overdreven 
en welligt zou men zelfs bij den eersten oogopslag hebben gemeend, 
dat zij aanzienlijker moest zijn; doch van de eene zijde moet men 
UI het oog houden, dal de 70 kilometers geëx|)loileerden sjioorweg 
in het departement van de Aisue slechts ecu zeer gering gedeelte 
uitmaken van de gezamenlijke keizerlijke wegen (010 kilometers); 
dal bij gevolg dc aantrekkingskradit vau den iiienwen weg slechls 
op een vrij klein aantal van dc laatslgcmehie kon werken; aan 
den andereu kant moet men niel uit het oog verliezen, dat op 
de overige wegen, buiten dit niiddenptml vau aantrekking ge-
legen , de spoorweg juisl iii omgekeerden zin moest werken en eene 
groolere levendigheid in het verkeer doen ontstaan. De uitkomst 
van deze twee legeuovergestclde invloeden is len slotte cene ver-
mindering geweest, ten bedrage van -15.8 vrachlen. 

Wat de voertuigen voor den landbouw en die van plaatsclijkcn 
aard betreft, zou schijnt het bij den eersten oogopslag moeijelijk 
aan te nemen, dat een spoorweg vermindering in hun getal kan 
te weeg brengen; steeds toch zullen zij tusschen het veld en de 
bouwhoeve moeten heen- en wediirgaan, op meer of min verwij-
derden afstand dc aarde en de mcststolfeii gaan halen en de plaatselijke 
markten bezoeken. Hel zou integeiuleel volstrekt niel te verwonderen 
zijn , dat men op deze soort van vervoer binnen een tijdsverlooji 
van zes of zeven jaren eene venneerdering waarnam en zulks niel, 
gelijk men begrijjit, ten gevolge vau den aanleg der spoorwegen, 
maar door de onlwikkeling van den landbouw zelf en van de ver-
schillende takken van nijverheid, waarvoor zijne voortbrengselen 
verbruikt worilen. 

De uilkoiiist heeft deze meening geregtvaardigd: van 80 vrachten 
van landbouw komen wij in het tweede tijdvak tol 108; dit is cene 
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vcrmccnlLTing van een derde, zeer geschikt om don aanhoiulenden 
iMi jaarlijksriien vooniilgaiig van de verbelerin^en in dun landbuiiw 
te (loeii uit komen. 

De oiihelwislliarc verineerderiiig, die de spoorwegen in het verkeer 
der reizigers hebben doen ontstaan, geell aanleidingoni lo gebioveii 
dat de rijtuijjen, tot Inin vervoer op de gewone wegen bestemd, 
wel vcrri! van in aantal Ie verminderen, daarentegen zijn toege-
nomen. Ongctwijtbld zijn de groote ondernemingen van postwagens 
cn diligences, welke vroeger in de rigtingen liepen, lan ĵs welke de 
spoür\vc;;eii zijn aangelegd, acbtereenvolgens verdwenen; maar er 
zijn andere van minder gewigt mitstaan, in verst'iiillendc rigtingen 
verspreid, ten einde te voldoen aan die grootere belioelle aan Ije-
wcging, waaraan de spoorwegen bet aanzijn liebben gegeven; alles 
zamengeiiomen is in bel departement van de Aisnc de slotsom 
geweest, dat er eene geringe vermindering van 2.7 vraclilen beefl 
plaats geliad. I\Iaar van den anderen kant beeft bet aantal eigen 
rijtuigL'ii moeten toenemen, betzij om in dezellde lieboefte te voor-
zien, Iielzij ten gevolge van de overwegende toeneming der welvaart, 
wat landbouw, liandel en nijverheid betreft, betzij eindelijk omdat 
onze ziiclil naar gemak van jaar tot jaar zicb onbetwistbaar ont-
wikkelt; het aantal van deze vrachten is dan ook bijna verdulil)eld. 

Indien eindelijk liet aantal van de geregelde voertuigen is ver-
minderd, en (lat voor den landbonw en van plaatselij ken aard 
is toegenomen, dan is bet te verwachten, dat bet aantal ledige 
voertuigen eerder vermeerderd dan verminderd zal zijn; men gaat 
er toch niet ligt toe over om voertuigen voor de nijverheiil in 
oiibelaslcn toestand te laten loopen, terwijl het in een groot aantal 
gevallen onmogelijk kan worden vermeden, dat voertuigen, die voor 
den landbouw cn voor plaatselijke behoeften worden gebezigd, ledig 
terugkeeren. Deze soort van vrachten is inderdaad vari liet eene tijd-
vak tol liet andere van 7-2.5 tol 70.5 gestegen. 

(Jaanwij thans van deze bescbonwing der onderdeden lot de slotsom 
over, dan bevinden wij, dat, volgens deeersie telling, over de keizerlijke 
wegen dagelijks 3'21 en, volgens de Iweede lelling, vrachten werden 
vorvourd; hel verkeer is dus standvastig gebleven. Wat moet men daar-
uit afleiden? Dat de strekking om Ie verminderen, bet gevolg van dt-
aantrckkingskraeht van den spoorweg, juist gelijk beefl i-eslaan met de 
strekking om te vermeerderen, die het uitvloeisel was van den 
toeiieiiienden gang van den menscbelijken arbeid; dal len slotte de 
sjmoruegen geen teriigwerkenden invloed hebben geliad op lii-t ver-
keer over de andere wegen , maar dat zij slechts de oorzaak zijn 
geweest van een kortstondigen stilstand. Dit is voorzeker in strijil 
met hetgeen onze tegenstanders beweren; maar de cijfers, gelijk 
men ziet, zijn verre van hen in hel gelijk te stellen. 

Dit eerste onderzoek leidt er ons toe om aan te neuien, dal in 
bet tijdvak van 1851 —1852 de spoorwegen waarschijnlijk al hunnen 
invloed op de gewone wegen hadden doen gevoelen en dat, daar 
de volgende jaren dien niet meer hadden te ondergaan, men hel 
vervoer van allerlei soort langs laatslgemelde wegen heefi zien toe-
nemen in overeenstemming met de natuurlijke en aanhoiideiule 
ontwikkeling van de bedrijvigheid der menscheii, in eene maat-
schappij, waarin de vooruitgang verre is van zijne nilerste grenzen 
te hclihcn hereikt. Kn inderdaad laten de uilkomsten van de tegen-
woordigo tellingen omlreiil de waarheid daarvan niet den geringsten 
twijfel over. In die tellingen toch ziet men geen enkele soort van 
vraelilen, dif, vermindering bceU ondergaa\», alle daarentegen zijn 

toegenomen en sommige daarvan in eene verhouding, welke men 
verre was van te verwachten. 

De vrachten der landhouwvoerluigen zijn van 108.4 tol 128.5 
gestegen en hebben derhalve eene vermeerdering ondergaan, die 
de verbeteringen cn de uitbreiding vertegenwoordigt, aan de be-
bouwing (Ier gronden gegeven. 

De huurrijtuigen voor reizigers zijn in weerwil van de aanhoudende 
mededinging, welke de spoorwegen, naarmate hel nel van deze 
zich uitbreidt, hun aandoen, o|) hetzelfde bedrag van KJ vrachten 
gebleven; worden zij van den eenen weg verjaagd, zij gaan oii-
middeHijk op andere wegen over, daarin begunstigd door de nil-
breiding en de verbeteringen, welke de deparlemenlale-en gemeente-
wegen jaarlijks ondergaan. Wal de eigen rijtuigen voor reizigers 
beircfl, hun aantal is van 35 lol .13 vrachten gestegen, waaruil 
wij hierboven hebben afgeleid dat hel vervoer van de personen, dat 
op de s()00rwegen is verminderd, op de landwegen niet beefl op-
gehouden toe te nemen. 

De vermeerdering van de ledige rijtuigen vindt hare natuurlijke 
verklaring; zij is bet onvermijdelijk gevolg van do algemeene ver-
meerdering van hel verkeer. 

Maar de uilkomst, die het incest de aaiulachl moet trekken, is 
de wezenlijk oj)merkelijke vermeerdering van bet aantal vraciiten 
van hel geregeld vervoer [rmUujé). Deze soort van vervoer, die 
men bijna vernietigd waande, aan welke de spoorwegen een nood-
lotligen slag moesten toebrengen, die van 1845 lot 1851 inderdaad 
eene aanvankelijke vermindering had ondergaan, welke naar men 
verwachtte al meer en meer zou toenemen, deze soort van vervoer 
beeft, in weerwil van al belgeen men had voorzien, plotseling eene 
even aanzienlijke als onverwacble ontwikkeling bekomen: zij is 
meer dan verdtibbehl, want tcgenov(!r de 80 vrachten van 1852 
telt men er thans 108. 

Dit feil doet zich tegenwoordig onder zulke opmerkelijke ver-
houdingen voor en verloonl eene zoo sterke oiilwikkeliiig, dal wij 
bet noodig achten hier eenige beschouwingen Ie doen volgen, ge-
schikt om bet Ie verklaren cn tevens allen twijfel weg te nemen, 
welken de kritiek te dezen opzigle zou kunnen Irachlen Ie doen 
rijzen, door de juistheid te betwisten van de waarnemingen, waar-
uit hel is afgeleid. 

liet geregeld vervoer, wij erkennen het, beefl tegenwoordig zelden 
olaals in dien omvang, dien hel had vóór den aanleg van de sjutor-
weg(!n; men ontmoet zeldzaam voertuigen, die langdurige tugleu 
ondernemen en bel derde gedeelte, de helft of twee derden van 
Frankrijk doorloopen. De spoorwegen en de scheepvaart heblien 
tegenwoordig voor het grootste gedeelte bel monopolie van deze 
soort van vervoer. i\laar de onbetwislbare ontwikkeling, die bet aan-
leggen van de nieuwe gcmecnscbapswcgcn aan al onze werken 
lieclï medegedeeld, heeft eene nieuwe soort van vervoer doen ont-
slaan, die, hoezeer oji vergelijkenderwijze zeer geringe afstanden 
plaats vindende, niettemin eene grooto beilrijvigbeid oplevert en 
waarbij de hoeveelheid legen hel verlies aan uilgebreidbeid opweegt. 
Afgescheiden van de steeds talrijker wordende inriglingen van 
nijverheid, die oj) ons grondgebied verrijzen, zoo worden onder-
scheidene vooitbrengselen van de doorsneden landstreken, die zonder 

'de ijzeren wegen niet in den handel zouden zijn gekomen, zoo uls 
sleenen, hout, delfslollen, in grootere hocveelbeiil in hel verkeer 
gebragt. Verscheidene plaatsen, die NOor tien jaren sicchls eens in 
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de weck door plaatselijke boden bare eetwaren en andere in- cn 
»nllandsclie voorwerpen van verbruik ontvingen, worden tegenwoordig 
geregeld door voertuigen bediend, liet nel van de deparicmenlale 
en gemeentewegen, dat in onzen tijd eene zoo groote ontwikkeling 
beeft verkregen, de nieuwe j)oliliewel op het vervoer, die toelaat, 
dat men de krachl van het paard len volle bezigt, de verbeteringen, 
die in hel onderhond der wegen zijn gebragt, hebben er krachlig 
loc bijgedragen om het verlier Ie vergemakkelijken en te doen toe-
nemen. Vandaar verklaart zich die snelle vooruitgang, welke uit 
de jongste verslagen omtrent het verkeer blijkt, een vooruitgang, 
die zich aan den anderen kant cn, naar wij meencn, len krachtigste 
openbaart door de even opmerkelijke als aanhoudende toeneming 
van dc opbrengst der directe belastingen; want de indirecte belasting 
vertegenwoordigt hel verbruik, en wij vragen: welk voorwerp van 
verbruik heeft niet vooraf in meerdere of mindere male een ver-
voer moeien ondergaan? 

liet verbruik van onze gewone wegen ondergaal dus sedert eenige 
jaren aanmerkelijke vermeerderingen en reeds zijn wij zoover ge-
komen, dal versclieidene van die wegen uit bel oogpunt van vervoer 
met de spoorwegen gelijken tred houden; in hel gezegde isgeene 
overdrijving hoegenaamd: onder de OIO kilometers, die bel nel 
van de keizerlijke wegen in hel deparlement van de Aisnc vormen, 
lelt men er III» of ongeveer hel vijlde, waarop het dagelijksch 
verkeer 1*200 vrachten Ie boven gaal. Ten einde omtrent dit puni 
de kritiek geheel lol zwijgen te brengen, zoo geven wij in de 
volgende tafel een ovcrzigl van de waarnemingen, tol heden gedaan 
op die wegen, voor welke de telling getallen beefl opgeleverd 
hooier dan 8I.)0 vrachten. 

Wegen. Lengte. (ietelde vrachten. üi'weuini:. 

N". 2 
{ kilom. 
1 13.1 1 223 10 388.2 

N". 30 : j l i .7 
j 12.0 

1 750 
1 OOf» 

25 813.2 
12 OOO.O 

.N". :]7 
1 

3.2 
' 10.0 
( II.O 

OOI 
2 021 
1 107 

3 171.2 
2(1210.0 
13 107.0 

N". 30 j » 0.7 
1 7.0 

1 004 
880 

0 738.8 
7 023.1 

, 8.5 
1 O.ü 

3.8 
12.0 

2 oor. 
852 
85) 
021 

17 501.0 
7 OCkS.O 
3 2 i5.2 

11 052.0 

Getal 110.1 147 037.7 

(iemiddeld . . . 
147 037.7 
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Als men uit deze tafel de uitkomsten afzondert, die hooger zijn 
dan lOOO vrachten, om die afzonderlijk in rekening te brengen, 
dan bevindt men dal op 80 kilometers het dagelijksch gemiddeld 
verkeer l i l i vrachten bedraagt, hetwelk met bet verkeer op bet 
Noorder-spoorwegnet gelijk slaat. Wij hebben dus niets dan de 
waarheid gezegd, toen wij beweerden, dat over een aanmerkelijk 
gedeelte van de gewone wegen in het departement van de Aisne 

het verkeer een cijfer bereikt, dat volstrekt niet onderdoet voor 
dat van het verkeer op den s|)oorweg. 

Op grond van het bovenstaand vertoog kunnen wij dus zeggen 
lot ben, die onze gewone wegen bestrijden : 

Deze gemeenschapswegen, waarvan gij beweert dat zij heden len 
dage, verdrongen door de spoorwegen, al huiiiie belangrijkheid 
hebben verloren; deze wegen, waarvoor gij bij eene vcrnederenile 
vergelijking met de nieuwe middelen van gemeenschap dc schouders 
ophaalt ; waarop men nu cn dan een enkel karrelje aanschouwt ; 
waarop men zoo langzaam voortgaat, ja waarop, als men u moet 
gelooven, men in bet geheel niet meer gaal; deze verlaleiic, nut-
lelooze wegen, waarop men bij deslaalshegrooling 1er naauwernood 
de aandacht zon behooreii Ie vestigen, leveren in weerwil van dat 
alles over sommige gedeelten bet zomlerlinge schouwspel op, dat 
zij uit hel oogpniil van vervoer van liooge beteekenis, ja niet meer 
of minder dan wezenlijke spoorwegen zijn; dat iederen dag 5 , ö 
tol 700 karren er over loopen; dat dagelijks 1000, 1500 tot 
2000 vrachten er over worden vcrvcx'id, en zulks niet alleen in 
de omstreken van de hoofdstad, niet alleen nabij de groote middcl-
pnnlen van bevolking, maar in eenige van onze deparlemenlen, 
in dat van de Aisne bij voorbeelil, op 40 cn 50 mijlen van Darijs, 
verre van het sladsgewoel. Die wegen, bescheiden maar daarom 
niet minder nullig, vervoeren even gocil als ile spoorwegen het 
fabelachtig bedrag van een millioen ponden in 24 uren, een bedrag, 
dal gij bun als eene uildaging, eene veroordeelingen een doodvonnis 
hebt willen tegenwerpen. 

Kortzigligen die gij zijl, door niet te zien dal de bloei van de 
spoorwegen en van het land innig zamciibaiigt mei dien van onze 
gewone wegen ; die niet in hel oog hondi, dat mcnschen en goe-
deren over de gehecle oppervlakte van Frankrijk zijn verspreid, cn 
niet slechts over de spoorweglijn, waarover zij gedurende een korten 
lijd loopen; dal, alvorens die lijn Ie bereizen, men haar moet lie-
reiken, dat als men haar verlaat, men volstrekt niet altijd hel eind 
van zijnen logt voor zich beell ; dat gevolgelijk hoe meer gij hel 
gewigt van de nieuwe wegen doel uitkomen, gij reeds daanloor 
op zich zelf de oude wegen verheft, waardoor de cerstgemcble 
wordcïi gevoed. Kortzigligen, die niet begrijpt, dal de ontwikke-
ling van het nationaal vermogen een rcgistreeksch , onvermijdelijk 
gevolg is van de verplaatsing der zaken cn der menschen oj) den 
eenen weg zoo goed als op den anderen; dal, wanneer onze indirecte 
belaslingen telken jare in ontzaggelijke verhoudingen toenemen, 
dit niet alleen geschiedt omdat dc S})oorwegen zijn ontslaan, maar 
omdat Ie gelijker tijd hel uitgebreiele net van de gewone wegen 
zich meer en meer beeft vergroot len behoeve van onze bevolkin-
gen, van al onze takken van nijverheid, van onze bosschen, van 
onze groeven en mijnen, van onze markten, in één woord van 
alles wal voortbrengt en van alles wat verbruikt. Kortzigligen eindelijk, 
die, in plaats van op dc staatsbegrooting eenige armzalige mil-
liocncn te willen schrappen, jaarlijks voor het onderhoud der 
wegen vcreischt (hel zeshonderdste gedeelte misschien van hel 
eindcijfer), op het gevaar af, dal weldra onder uwe oidiekwame 
hanilen een ontzaggelijk kapitaal, dc pogingen cn de besparingen 
van het verleden, verloren ga, integendeel u gelukkig moest rekenen, 
dat gij op die begrooting, als het duidelijkst teeken van onze toe-
nemende welvaart, de verhoogingon moogt aanbrengen, welke u 
van alle kanten worden gevraagd door hen, die onze wegen dagelijks 
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zien, ilic nagaan, lioc snel zij vervallen, die reeds het naderend 
lijdslij) berekenen van Inni onverniijdelijken onderĵ ang. 

Maar dan wilt gij aan den werkman, aan de grondeigenaren, 
aan de industrii'len, die geen nilslnitend gebruik van den sjioorweg 
maken (en het aantal van doze is niet gering), de voldoening van 
hnnne meest wettige behoefluii, de bevordering van hun materieel 
belang en van bun moreel genot onthouden. Gij wilt dat zij, als 
zij de sjioorwegwagens verlaten, die hen met snelheid over een 
vasten en ell'enen weg hebben vervoerd, in vuile moddergaten ver-
vallen, dal zij den last, het gevaar en de schande ondervinden, 
om van de fijnste besciiaving tot de uiter>to barbaarsehheid over 
Ie gaan. Vergeet torh niet dat de gemakkelijkheid van het vervoer 
langs de ijzeren wegen ons met eiken dag meer doet eisehen ; dat, 
wamieer de menschheid zich zeer gemakkelijk en zeer spoedig aan 
welvaart went, zij met moeite den overgang van het goede tol het 
kwade verdraagt, vooral wanneer zij begrijpt dat men dien had 
kuimen vermijden; dal, indien onze voorvaderen, onbekend niet de 
vorderingen van de toekomst, zich getroostten zeven ol'acht mijlen 
in eenen dag al' te leggen , wij tegenwoordig gewend zijn denzeH'den 
overlogt in minder dan een uur te doen, en dat, indien het een-
maal onverhoopt gebeurde, dat men nevens de spoorwegen slechts 
vervallen en nagenoeg oidjruikbare landwegen vond, uil hel midden 
des volks een verschrikkelijke kreet van afkeuring zou opgaan, 
vrij wat meer te vreezen dan de woeste kreten in lijden van politieke 
beroering, omdat, terwijl deze maar al te vaak hunne oorzaak 
vinden in de kunstmatige opwindingen van eenige ontevredene eer-
znchligen, welke men mei een weinig standvastigheid en gezond 
verstand tot rede kan brengen, die aiulere kreet de wanhopige 
klagl van een geheel volk zou zijn, dat getrolfen was in zijn land-
bouw, zijn handel, zijne nijverheid en zijne onwederstaanbare be-
hoefte aan gezellig verkeer. 

iMaar, zal men zeggen, wij zijn verre van zulk een betrenrens-
waardigen staat van zaken en wij zullen er altijd hij tijds in 
kunnen voorzien. Ongetwijfeld, mei gelil herstelt men altijd de 
rampen ; maar indien men al op die wijze de toekomstige onheilen 
voorkomt, dan brengt men niet de minste verzachting in die van 
het verledene en niets is nioeijelijker terug te wimien dan de ver-
loren tijd. Ilovendien hetgeen men niet bij tijds zal kunnen ver-
mijtlen is dit, dal, in plaals van matige uitgaven, men zeer aan-
zienlijke zal behoeven, ten einde de gevolgen te doen verdwijnen 
van eene zorgeloosheid, die tegenover een tijdelijk nagenoeg on-
beduidend voordeel een ontzaggelijken last op de toekomst zal doen 
wegen. Als men in bel onderhoud hel bedrag van ééne eeidieid 
verwaarloost, dan verslindt men er, al naar mate van de gevallen, 

5 , () en 10 op het kapitaal. 

Mi'U wele toch, dat, wanneer een weg verslijt, het door zorg, 
overleg en handigheid mogelijk is zijne oppervlakte gechn-ende 
(•enigen tijd vast en ellen te houden, al herstell men de geleden 
v(;rliezen niet in hun geheel; dit uiterste hnlpmiddol van ile kunsl 
wordt tegenwoordig door de ingenieurs aangewend en ilaardoor 
gaal men nog over de wegen zonder de geheele uilgeslrekiheiil 
van het gevaar Ie vermoeden; maar aan dat alles is eene grens 
en reeds is voor eenige van onze gemeenschapswegen die grens 
aanwezig. Wanneer de straatwegen tot een zeker minimum van 
dikt(ï zijn gekoiuen, dan zijn ze door geen zorgen, opolferingen 
en bekwaandieid te redden, het verval is volkomen en oinniddellijk , 
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de laatste steenen van de oppervlakte worden spoedig vergruisd 
tusscben de raderen der voertuigen en de blokken van de fundc-
ringslaag, als deze bestaal, of in den ondergrond gedrongen en 
begraven, als die laag niel aanwezig is. Ken hobbelige weg of 
diepe sporen, ziedaar hetgeen de wegen alsdan voor het vervoer 
opleveren, en men kan ze niet meer gebruiken dan op voorwaarde 
van minder te laden, hel getal van de paarden Ie verdubbelen en 
kostbare vertragingen te ondergaan. 

' Wil men zich een denkbeeld vormen van het verlies, dat de 
• maalscha|ipy door een zoodanigen staat van zaken kan lijden, hel 
' is gemakkelijk zich dit door eene zeer eenvoudige berekening 

duidelijk te maken. 
I Dagelijks worden op de gezamenlijke keizerlijke wegen van het de-
' parlement van de Aisne "iOUllOO tonnen goederen over een afstand 

van 1 kilometer vervoerd. He kosten van vervoer voor dezen afstand 
zijn '20 Cent imen de ton. Nemen wij aan, dat hel verval van onze 
wegen dien jjrijs slechts met de helfl verhooge, dan zal het ver-
voer, en bijgevolg de maatschappij, dagelijks met eene improductieve 

j uitgave van 20 000 franken worden belast, dat is dus 730 000 
j franken in hel jaar voor een enkel departement, of ongeveer 

50 000 000 voor geheel Frankrijk (I). Ziedaar de meest zekere, 
meesl onvermijdelijke en zoo matig mogelijk berekende uitkomst, 
die al spoedig bet gevolg zou zijn van die noodlottige besparing 
van of 3 millioen, welke men op hel onderhond van de wegen 
zou willen verkrijgen; en ini spreken wij hier nog niel van het 
vernietigd kapitaal en van den verschrikkelijken slaat van krisis, 
die alle verkeer zou treilen. 

Slaan wij stil, ini het nog tijd is, op dezen noodlottigen weg; 
' dat zij, die met het beheer van het nationaal vermogen belast 
; zijn, al hel gewigl van den toestand begrijpen. Wij, die de kwaal 

van nabij zien, die haar eiken dag peilen en haren vooruitgang 
nagaan, wij konden niel onverschillig blijven bij dit schouwspel 
van eene spoedige vernieling; als voorpost oj) hel gebied van de 
groote maalschappelijke belangen zouden wij onzen pligt geheel 

i hebben verzaakt, wanneer wij tegenover het gevaar hel stilzwijgen 
hadden bewaard; gelijk de zeeman zijn schip en de krijgsman 
zijne vlag wil redden, zoo ook willen wij onze wegen redden. 

VKK.SLAn OMTKKNT Dli V1':ULICHT1N(; VAN SrOOUWlKlKN MKT 
GAS, CiKIU(iT AAN DEN IIKKU l'KHDONNHT, Li l) VAN 

DKN HAAI) VAN IJESTUrU VAN DEN l-liANSClilCN 
OOSTKll-SrOOKWEd, DOOK DEN HEEK OSCAU 

VALIN, buryerlijk iuijenicur. 

{i\uiwdlvs Aunalcs dc la Cuustrucliun, Ecvricr Iti.VJ.) 

(A. C L E K M O N T , M. E. K. In?t. v. 1.) 

Parijs, 13 Oclober 1858. 

. M i j n h e e r , 

Ik heb de eer u bij deze een kort verslag aan Ie bieden omlreiil 
de verlichting der stations uwer lijn, waartoe gij alle vereischle 
stukken wel te mijner beschikking hebt willen stellen liet strekt 
mij tot genoegen, van deze gelegenheid gebruik te kunnen maken, 

i 

(1) Wij incciicn ilut op deze Ijcrckciiing wel wni valt af tc dingen; ineii 
vergelijke ten overvloede de noot, Nvatuincle het stuk aanvangt. (Vcit.) 
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om u mijne dankbetuigingen Ie herhalen voor de hulp, die gij 
mij, bij de uitvoering van een nuttig werk, verleend hebt. 

Dc nieuwe verlichling, die ik de eer heb aan uwe beoordeeling 
te onderwer|)en, is die, voortgebragt door de oiitvlannning van 
hel draagbaar gas. Dit laatste wordt gelrokken uil het ho(}-head 
(een aard-harsige leisteen uit Scholland) door eene destillatie, ge-
lijkstaande met die, welke men, 1er voortbrenging van hel 
gewoon gas, aan de steenkolen doel ondergaan. De voorlbreng-
selen dezer destillatie zijn van tweederlei aard; liet gas en hel 
leer. Dit laatste levert, na op nieuw gedestilleerd en gezuiverd te 
zijn, de leisteen-oliën op, wier gebruik reeds zoo algemeen ver-
spreid is. 

Ik zal alleen spreken over het gas, en n doen opmerken dat 
zijn verlichtend vermogen er werkelijk een draagbaar gas van ge-
maakt heell De niaal.schappij, die er reeds te Darijs en in de 
omstreken belangrijke hoeveelli(;den van verkoopt, geeft aan hare 
geabonneerden den waarborg, dal 100 liters draagbaar gas, in hel 
uur verbruikt, het licht geven zullen van 30 waskaarsen. Alge-
meen is het bekend, dat 100 liters kolengas, in denzelfden tijd 
verbrand, het licht geven van O waskaarsen, zoudat, bij gelijken 
inhoud, het draagbaar gas vijfmaal meer verlicht dan het kolen-
gas. In het voorbijgaan merk ik op, dal dit gas te Parijs voor I 
frank de teerling el wordt verkocht en aldus 33 ten honderd 
minder kost dan hel kolengas, waarvoor men 30 ceiilimen be-
taalt. De labrikatie-kosten van dit eerste gas, zelfs in eene kleinere 
fabriek dan die van Parijs, zouden nog minder dan 70 eentimen 
dc teerling el bedragen. 

Het gas wordt vervoerd, geperst in plaatijzeren cilinders, en de 
heer d'llarcourl heeft in eene memorie, geplaatst in het Jüimuil 
dc l'cchtiraye au jjaz, bewezen, dal het gewigl bij het ver-
voer, onder welke drukking dit ook j)laals had, IS ned. pond de 
leerling el gas, tot de drukking van den ilampkring herleid, be-
droeg. 

Het vervoer geschiedt onder eene drukking van 11 atniospheren. 
KIke zamengedrnkte teerling el gas komt dus overeen niet 11 X 
1 8 = IIKS lied. pond. 

Dewijl hel gas op de plaals zelve van het verbruik in vaten ge-
goten wordt, waarin eene drukking van A atniospheren beslaat, 
blijft ook het gas onder deze drukking in de cilinders, waarin hel 
vervoerd wordt; zoodal 108 ned. pond in wezenlijkheid ilienen lot 
hel vervoer van slechts 7 leerling el gas. 

198 
Hel wezenlijk gewigl per teerling el is dus — of 30 pond. 

!)aar één teerling el gas hel licht geeft van 30O waskaarsen ge-
durende één uur, in dien lijd 3 pond stearine-ziiur verbrandende, 
zoo ziet men dat het vervoer van gas slechts tienmaal meer kost 
dan dat van waskaarsen, en dat het vervoer van 100 pond gas 
gelijk staat met het transport van het licht, door lOOO waskaarsen 
gedurende één uur verspreid. 

Ik druk hierop, om Ie doen begrijpen hoezeer het draagbaar gas 
eene vervoerbare koopwaar is, en om mijne overtuiging lo doen 
deelen , dal hel draagbaar gas een belangrijk baiidelsvoorwerp zal 
worden, zoodra men het nit de groote steden naar de kleinere plaatsen, 
di(ï door de spoorwegen bediend worden, zal verzenden. 

De adminislratien moeten er hel voorbeeld van geven. Zij moeten 
dit te meer doen, daar zij zelve daardoor kosten zullen besparen, 
gelijk het slot dezer memorie zal bewijzen. 

(j ï t 

100 pond gewigl der cilinders, 3.3 leerling el beschikbaar gas 
bevattende, door den spoorweg gefabriceerd voor 70 eentimen 
de leerling el, zullen "2 franken 31 Cent imen kosten en het licht 
geven van 5 X 3.3 = HköO leerling el kolengas. Deze hoeveelheid 
kolengas zonde, tegen 30 eentimen berekend, i franken 0.") ceiitimeii 
kosten. 

Dus, zoolang de spoorweg voor hel vervoer van 100 pond, heen 
en terug, lussclien de fabriek en de stations, minder ilan4.'J5 — 
'2.31 =-2.l>t franken betaalt, of eenvoudiger van dc fabriek naar het 

2.04 
Station — = 1.3'2 frank, zal die spoorweg goedkooper verlicht 

worden dan legen den prijs van 30 eentimen de leerling el, dien 

hij aan de kniengas-fabrieken betaalt. 
Wij nemen lot voorbeeld der bezuiniging die, welke op de lijn 

van Parijs naar Straalslnirg wenschelijk is, en stellen een station 
ongeveer in hel midden dezer lijn, bij voorbeeld Ilar-le-Duc (1), 
om er eene kleine fabriek van llog-head-gas op te zetten. Twee platU' 
wagons, met cilinders beladen, kunnen alle stations Itisschcn Parijs 
en Mar-le-Duc, eii tussehen Ilar-le-Diic en Straatsburg bedienen. 
Ik'ze wagons brengen, wel is waar, naar Parijs en naar Straatsburg 
hel gewigl van het op de geheele lijn verbruikte gas, en hel 
is dus als of al het Ie P)ar-le-Duc gefabriceerde gas naar een der 
meesl afgelegen stations vervoerd werd; maar, al kostte hel aan 
de maatschappij van den Oosler-spoorweg I.3i2 trank om lOOnetl. 
pond gas van Har-le-Diie naar Parijs Ie vervoeren, dan zou de 
maalsrliappij nog in betere omslaiuligheilen verkeeren, dan indien 
zij overal haar kolengas tegen 30 eentimen betaalde. 

De Oosler-spoorwtig-maalsehappij verlicht hare lijn mei olie, en 
heefi in 1857 tussehen l'arijs en Straatsburg in hare vaste lampen 
verbrand: 

lluilen-lantaarns 22 140 ned. pniid olie;. 
Vierkante lampen . 5 075 n » >« 
Slation.s-scliijven (2) 5 S(i8 » »> 

Totaal 33 08'l .. 

ilerekend tegen den gemiddelden prijs van 1.23 frank per ned. 

jiond olie, maakt dit eene uilgaaf van 33 080 X 1.23 = 40 500 

franken. Het gemiddelde verbruik dezer lampen is dagelijks geweest 

van — 0 0 . 0 5 7 ned. iiond olie. 305 ' 
Eene carcel-lainp verbrandt 42 wigtjes olie in het uur. De 00.057 

dagelijks verbrande ponden olie zouden dus het licbl voortgebragt 

hebben van = 2 150 carcel-lanipen gedurende ('én uur 

brandend(\ 

(!) Rtraatslmrp is 502 kilonictcrs van Parijs verwijderd. Dar-lc-Duc ligt 
tiissclien deze twee steden, en wel op 2r)4 kilometers van Parijs, en op 
218 kilometers van Straatsburg. (A. C.) 

(2) Dit zijn jilaatijzeren, op 4 el hooge ijzeren zullen geplaatste schijven 
van p. m. 1 cl middellijn, waaraan eene draaijende beweging gegeven 
wordt door een stelsel van liefboomen aan den voet der zuilen aange-
bragt; deze liefboomen worden van het station (waarvan de schijven onge-
veer een kilometer verwijderd zijn) a f , door een ijzerdraad, zoo als 
bij trekbarricres, in beweging gcl)ragt. Do schijven {disques d^arrct)?.]}]] 

des nachts niet eene lantaarn voorzien. Zij dienen om den aankomenden 
treinen te signaleren, of liet ."tation, dat zij moeten binneninopen, vrij ol 
onvrij is. (A. V.i 
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Om het liciit eener carcel-lainp voort te brengen, is er een gas-
voinnien noodig van 30 liters in hol nnr. 

Om zijne olie-verlicbling le vervangen, zal dus dc Ooster-spoor-
weg dagelijks tnsseben Parijs en Straatsburg 2 150 x 30 = 04 770 
liters of 05 teerling el llog-liead-gas verbranden. 

Die 05 teerling el, tegen 70 cenlimen berckenil, zullen dus kosten 
05 X 0.70 = 45.50 Iranken, en in één jaar zal de uitgaaf zijn 
45.50 x 305 = fr. 10 007.00 

05 leerling el gas wegen, volgens betgeen vroeger 
gezegd is, — = 1052 ned. pond, die dage-
lijks van Har-le-Duc naar een der meest afgelegen sta-
tions, en vice versa, vervoerd moeten worden. Dit is 
dus een jaarlijkscb gewigt van 1 052 X 305 = 713 000 
ned. pond. In de onderstelling, dal dil vervoer 
aan de niaatsebappij 5 fraidien de Ion kost, dan 
geraakt men lol eene jaarlijksche uitgaaf van 
7 1 3 x 5 = fr. 3 505.00 

Totaal der jaarlijksche uitgaaf fr. 20 172.00 
In 1857 werd voor hetzelfde licht uitgegeven r> 40 500.00 

Dus verkrijgt men door het gebruik van Dog-
head-gas eene bezuiniging van fr. 20427.00 
Dus meer dan 50 len honderd. 

Dij deze bezuiniging van 20 000 fraidvcn, tusschen Darijs cn Straats-
burg verkregen, moet die nog gevoegd wordcii, welke verkregen 
kan worden bij de tegenwoordige kolengas-verlichting. Ik bezil de 
gegevens niet om biervan insgelijks eene berekening te maken; 
maar bet is niet minder bui len twijfel dal, zoo lang de maatschappij 
kolengas gebruikt, de verlichting haar meer zal kosten, dan indien 
zij haar eigen gefabriceerd draagbaar gas gebruikte. 

Ik treed niel verder in de bijzonderheden der voordeelen van 
de gas-verlichling boven dc olie-verlicbling. Ik geloof, dat de hier 
boven aangegeven cijfers opmerking verdienen, en ik eindig mei 
de hoop, dal gij die wel in aanmerking zult geheven le nemen. 

r U O K F A A N G A A N D E D E V E R L I C H T I N G D E R T E R S O N E N - W A G E N S 
o r S P O O R W E G E N DOOR D l l A A G B A A R G A S . 

[Nouvclles Ammles dc la Construction, Fcvr ic r 1859.) 

Den lOden December II., ten 8 ure 'savonds, vertrok van het 
station van den Ooster-spoorweg te Parijs, in de rigling van 
Straatsbm'g, een personenwagen der eerste klasse, welke door 
draagbaar gas verlicht werd. De gebruikte lantaarn was eene gewone 
olie-lanlaarn. Alleen was de olie door het gas vervangen. 

iNa ongeveer 458 kilmneters gedurende 13 uren doorlooj)en tc 
hebben, ging het gas le Saverne uit, dewijl eene buis, door bel 
loopen daarover, door een' arbeider gebroken was. 

Diezelfde per.sonenwagen is len 5 ure 25 minuien des avonds 
weder van Slraalsbnrg vertrokken. De buis was thans door een 
plankje beschermd, liet gas werd een half uur vóór het vertrek 
aangestoken, en brandde zomler oiihouden tol Parijs, alzoo geduremie 
13 uren en op eene reis, waarbij 502 kilometers wenleu afgelegd, 
liet licht was wit, vast en wekte dc bewondering der reizigers op 
de verschillende stations. 

Gedurende de terugreis zijn 11 liters gas per lantaarn en in hel 
uur verbruikt, of 3.3 cenlimen in hel uur voor den geheelen wagen, 
of ongeveer -iO centiinen voor dc verlichting gedurende 12 uren, 
dal is, gedm'cndc de geheele reis. 

De Société du gaz porlatif, die gedurende zes maanilen een 
gewoon rijtuig in de straten van Parijs liet rondrijilen, met dit 
gas verlicht, en na dien tijd dc spnorwegmaalschappijcn verzocht, 
eene proef le nemen, van welker goeden uilslag zij zich te voren 
overtuigd hiehl, had onlangs de vergunning daartoe van den heer 
Sauvage, hoofd-ingenieur van der» Ooster-spoorweg, ontvangen. 

Hij de reeds verkreijen uitkomslen, zal men liglelijk het groote 
behing gevoelen, dal voor dc spoorwegen gelegen is in dc ver-
licbling der treinen, stations, tunnels, enz. door draagbaar gas. 

G R O O T E I . IZERKN HIUTO T E CRÜ.MEIN IN D E N S P O O R W E G 
V A N N E W - r O R T N A A R I I E R E E O R D ( E N G E L A N D ) . 

(Nouvclles Ammles de la Construction, Avri l 1659.) 

(A. C L K U . M O N T , H. L . K. Inst. v . I.) 

(Plnnt 3.) 

liet Crmnlin-dal wordt door twee bergen, ter hoogte van 70''l.25, 
ingesloten. Ihnuie kruinen zijn 540 el van elkander verwijderd. 
Door dil dal loopen: 1°. een spoorweg, 2°. een straatweg, 3°. een 
kanaal en 4". eene rivier, stroomende lusschen talrijke woningen 
cn fabrieken. Deze twee bergtoppen moesten met elkander verbon-
den worden, zonder ilat hel dal opgevuld wienl met aarden dannnen 
of massa's metselwerk, die hel bijna geheel zoiulen ingenomen 
bebben. 

De brug van Grnrnlin heeft dit moeijelijk vraagstuk op eene zeer 
gebdvkige wijze opgelost, en is bestemd om tol voorbeeld le dienen 
voor den overtogi van alle valleijen van denzelfden aard. 

Dil groolsche kuiislwerk is 500 el lang, met iidjcgrip van bel 
eiland air, 05 el hoog boven hel laagste punt van hel dal, cn 
7'-l.32 breed. 

llehalvc de landhoofden bestaal het geheel uit ijzer. Even als de 
funderingen der pijlers, zijn de landhoofden uit metselwerk ver-
vaardigd. Kr werden 1 250 tonnen gesmeed en 1 250 lomien ge-
goten ijzer aan verwerkt. 

De plannen zijn opgemaakt door den heer Karei Liddell, en dc 
uilvocring is ondernomen door den beer Thomas Kennard, die de 
dynamische berekeningen maakte. Dc fabriek 11. W. Kennard leverde 
bet ijzer. 

De eigenlijke brug beslaat uit brngliggers of balken van gesmeed 
ijzer, 45«'l.75 lang cn 2''l.75 breed, verbonden door slerke kruisen 
volgens hel gebrevelcerde stelsel van Warren; zij wordt gedragen 
door acht pijlers, van ongelijke hoogten en op ongelijke afstanden 
van elkander gelegen, naar dc onregelmatigheden van het terrein. 

Dc pijlers zijn zaniengesteld uil op elkander geplaatste gegolen 
ijzeren kleine zuilen. De ahliis gevormde zuilen zijn onderling door 
gesmeed ijzeren slaven verbonden. Zij zijn hol, cn hebben elk 
5''1.185 boogie, 0<̂ 1.;)05 middellijn en 0>-'l.025 ijzerdikte. 

De gesmeed ijzeren slaven zijn gedeeltelijk uit rond cn geik?el-
lelijk uil vierkant ijzer vervaardigd. De eerste hebben 0''1.03 iniil-
dellijn, de tweede O '̂UO breedte op ü'-'1.08 dikte. 
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Dc breedte der pijlers aan den voet verscbill volgens de boogie, 
maar is gemiddeld 13';l.883 op 0''l.405. Hoven op deze pijlers ligl 
een raamwerk, 7'-'1.32 op 4''l.88 breed, en zaïnengesleld uil liggers 
van gegolen ijzer, van 0''l.305 dikte. Op dil raamwerk rusten de 
brngliggers. 

De proeven, waaraan deze brug onderworpen werd, alvorens 
door de spoortreinen bereden le worden, hebben van hare sterkte 
genoegzame bewijzen gegeven. Zes locomotieven mei hare lenders 
en wagons, te zamen 380 tonnen wegende, en gelijktijdig over 
eene lengte van 45'-'1.75 op de twee sporen geplaatst, uitmakende 
een gewigl van lUO tonnen op elk paar balken of brngliggers, 
veroorzaakten eene doorljuiging van sleehls 2^ tot 4 ned. duim. 

H E T O N T S ' l ' A A N V A N K U I S T A L V O U M E N IN E N H E T DAAR-
DOOR O N T A A R D E N V A N H E T I J Z E R . — I N V L O E D 

V A N H E T M A G N E T I S M U S , DOOR L A N D R I N , 
Imjerlijk ingenieur, 

(Jjhujcmur, 1857 , Mftrs , p . 94.) 

(G. C . l U T Y S K E S , l i . L . K. Inst. v. I.) 

Vier oorzaken van wijziging hebben op het ijzer een zonderlingen i 
uivloed: de warmte, het niagnelismns, het slaan en voortdurende j 
trilling. Het is mijn voornemen niel, hier de theorie daarvan le | 
ontvouwen, deze is nog niet gevestigd; maar ik zal feilen opgeven, j 
deze met elkander in vedtand brengen, en len minste de rigling ' 
aangeven, die bij bet onderzoek naar de verwonderlijke wijziging, 
welke bet weefsel van het ijzer door deze belangrijke invloeden 
ondergaat, behoort gevolî d le worden. 

De eigenschap, welke aan bet ijzer een hijzonder karakter geeft, 
is die van het magnetisch worden; wanneer eene koude staaf ge-
durende eenigen lijd in dc rigling van den magnetischen meridiaan 
en onder eene, van de breedte der plaats afhankelijke, helling is 
geplaatst, zal zij magnelisch worden. In ijzermagazijnen is hel 
eene gewone zaak, le zien dal verticaal of nagenoeg verticaal 
geplaatste staven, na verloop van zekeren lijd, polarileit verkrijgen 
en deze behouden, zoolang zij in ilien sland blijven; worden zij 
horizonlaal geplaatst, dan verliezen zij deze hoedanigheid liglelijk. 

iMagnelismus kan dus zonder verwarming, alleen door een lang-
durigen slaiul in dezelfde rigling, onlslaan. De krislalvormige zanien-
stelling ontslaal evenzoo. 

Een anker, dat gediu-enilc meer dan honderd jaren op de werf 
van hel marine-établissement aan den Theems, le Woolwich lag, 
en dat naar allen .schijn van goed vczelaehlig ijzer was gesmeed, 
werd in 1842 aan wederslands-jirocven onderworpen; onder den 
eersten slag brak het onmiddellijk: de breuk vertoonde groole 
kristallen. 

Wanneer eene slaaf eenmaal magnelisch is, blijll zij hel, zelfs 
bij plaatsing in dc hitte van een smidsvuur; deze eigenschap blijft 
echter slechts tot zekere grens beslaan; wordt deze overschreden, 
dan verdwijnt zij. 

Deze grens is de kersroode gloeihitte; het is ook de tempe-
ratuur, bij welke vez:elachtig ijzer krislalvormig en in de hitte 
bros wordt. 

Deze zonderlinge ovcreenslcraming van de wijziging, zoowel in 

het weefsel als in de elcklricileil van bel ijzer, verdient een ernstig 
onderzoek, hetwelk wij, die bimien het bestek van een tijdschrift 
beperkt zijn, bier niel kumien instellen. Wij zullen or in hel breede 
Oj) terngkomen in ons geschrin: Le mallrc de fonjes, waarvan 
wchira eene nieuwe uitgave hel licht zal zien. Niettemin doen wij 
hier eenige opmerkingen volgen, welke wij aan het oordeel onzer 
lezers onderwerpen. 

De voortrellelijke ijzersoorten daar latende, kan men die, welke 
hel meest in den handel voorkomen en die van uilsmelting met 
coke afkomstig zijn , in twee hoofdklassen verdeelen: bel koud bros 
ijzer en hel warm bros ijzer. Eerstgenoemd ijzer bezit sleeds een 
krislalaehlig weefsel en is meer of minder bros; hel kan echter 
goed in de hitte bearbeid worden; bel laalslgenoeinde integendeel 
is vczelaehlig, zeer laai, goed koud smeedbaar, bij hooge teinpe-
ralniir breekt bel echler. 

De krislalvormige en de vezelaclilige toesland spruiten niet uit 
dezelfde oorzaak voort: de eene is een natuurverschijnsel, de andere 
een kunst voortbrengsel. 

De natuurlijke zanienstelling van bet ijzer is de kristalvorm. De 
mee>le metalen hebben dil gemeen: het meteoor ijzer vertoont 
octaeders, tetraëders en vormen tol het regelmatig stelsel behoorende. 
Niet zelden bekomt men uit de smeltidaats van een hoogoven 
bladeiige reglboekigc stukken ijzer, waarvan door klieving gemak-
kelijk teerlingen zijn le bekomen even volkomen als van zwavellood. 
Sommige staven, die in gloei-ovcus als roosiers hebben gediend, 
vertoonen na zekeren lijd een dergelijk verschijnsel; dikwijls vindl 
men gedeelten van oclaëders in groole gietwerken. Kanonnen van 
ruw ijzer, waarvan het verloren hoofd niel grool genoeg was, ver-
toonen alle teerling kristallen, wanneer het stuk uil den vorm 
komt. David Mushct zond in 1704 aan llaüy ijzeren tecdingcn, op 
den bodem van de smelliilaals in den hoogoven te Chjde Jvon-Worh 
gevoiiilen. Allen waren zij magnelisch. 

Het vezclachtig ijzer daarenlegen is een kunstvoorlbrengsel, dal 
zijne krislalvormige zanienstelling zoekt le herkrijgen, ÖII die dan' 
ook liernecnil, zoodra de omslandigheden deze verandering begun-
stigen. Deze onislandigbeden hebben plaals bij bel koud hameren 
of slaan, trilling, of leniperaluursveranderiug. 

Hel koud hameren levert kristalachtig ijzer; het is de zanien-
stelling, die vezclachtig ijzer aannecml, wanneer hot koud gesmeed 
wordt. Het tweede uilsmellsel met digten korrel, voornamelijk uil 
den reverbcer-oven, neemt, wanneer het gehamerd wonlt, eene 
zanienstelling van breede kristallen aan. hi week ijzer wordt on-
middellijk door slaan magnetismus opgewekt. 

Dil feil komt iederen dag in de smederijen voor bij hel smeden 
van ijzer uit den airmeei-oven: de ijzerklomp (massuijuc) wordl 
aan het eene eind over bijna de helft der lengte verhit; vervolgens 
in dien toestand onder den hamer gebragt cn bij hooge tcmjie-
ralmir uilgeplet; daarna wordt de andere helft in hel vuur gebragl 
en op dezelfde wijze gehamerd. Daar er eiiulelijk in bet midden 
een klomp zou blijven, indien men de uilpletling niel tot over de 
verkoelde helft voorlzelle, geel! men eenige slagen, koud op bel 
begin dezer eerste helfl. 

Tracht men deze in twee geileellen uitgeplettc staaf tc breken, 
dan vertoonen de twee alzoo verhitte en gehanierde deelen een 
dradig weefsel; breekt men de slaaf op de jdaals, waar de kloniji 
zou zijn, die men door koud.smeden heelt doen verdwijnen, dan 
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is ilc breuk krislalaclilig. IleeH de werkman liet middengedeelte 
der staaf te veel laten afkoelen, dan is bet gevolg daarvan 
opmerkelijk: valt bet stuk dan slechts op den vloer, dan 
breekt het, 

In een enkel voorbeeld ziet men hier het gevolg van het koud 
en heet hameren: bet smeden bij hooge temperatuur kan geen 
kristalvorm te weeg brengen, wijl de moleculen dan onvatbaar voor 
magnetisnius zijn; zoodra neemt de hitte niet af, of zij worden 
er vatbaar voor; de neiging der atomen om polair te worilen 
openbaart zich en wordt door het slaan begunstigd: hel gevolg is 
dat hel ijzer kristalvormig wordt. Hoor den tijd veroorzaken tril-
lingen hetzelfde als hel slaan, dat schielijk werkt: stukken ijzer, 
welke langen tijd aan triHingen blootgesteld zijn, nemen een 
kristalvorinigen toestand aan. Dit is volkomen bevestigd door de 
proeven van llunt, flloyal Conmill l'olyicclinic staven, 
welke enkel aan den invloed van trillingen zijn blootgesteld, heb-
ben hunne vezelachtige zameiisteUing verloren. De kristalvorm 
wordl spoediger door den invloed van hel magnetismus voortge-
bragt. De assen van rijtuigen en wagons, welke onophoudelijk in 
beweging en aan Irillingen blootgesteld zijn, verliezen met der tijd 
hunne sterkte, en worden van kristalachtigeii aard; alsdan breken 
zij liglelijk; voornamelijk in hel begin van den winter, wanneer 
de koude jjlotseling hare zamentrekkende kracht voegt bij de aan-
houdende spanning der inwendige melaaldeelen. 

York had daarom voorgesteld de locomotief-assen hol te maken. 
Zulke assen heeft hij met massieve aan vergelijkende proeven onder-
worpen. (lewomdijk breken bij proefneming de massieve, zoo al niel 
bij den eersten slag, dan toch bij den tweeden, onder een gewigt 
van 300 ned. ponden van eene hoogte van 2'-'l.'5 vallende; de 
holle assen braken eerst bij een gewigt van 500 ned. poiub;n bij 
eene valhoogte van •i<-'1.50. 

De werking der trilling doel zich op de meeste metalen ge-
voelen; zelfs op de houtvezel, bij welke zij het vezelachlige doet 
verdwijnen cn eene schijnbare kristalachtige zamensleHing le voor-
.scliijn roept. Dit verschijnsel komt veel voor bij hanierslelen, welke 
eene korte, niet splintcrige, doch korrelige breuk verloonen. 

De warmte is eene van de krachtigste oorzaken van de verande-
ring der zamcubteHing van de ijzerdeelen: men weet, dal alle 
zuivere metalen, zonder vreemde bijinengselen gesmolten zijnde, 
bij rustige afkoeling kristalvormen aannemen. 

Men heel\ de proef genonnm met twee stukken van ccne slaaf 
van deugilzaam ijzer: hel eene stuk werd, na 30 tol 40 hamer-
slagen kmid ontvangen te hebben, kristalachtig en bros; hel andere 
werd eveneens gehamerd tol men hetzelfde verschijnsel waarnam. 
Men staakte hel hameren, slak hel stuk in hel vuur en bragl bet 
tot kersroodc gloeihitte; men nam hel cr vervolgens uil en liet 
het langzaam alkoelen. liet werd gebroken, cn aan de breuk bleek 
dal hel ijzer zijne vorige zaïnensleirmg bad heniomen. De bij deze 
proefneming gebezigde slaaf kwam uil de werkplaats van den heer 
Lucas le Sbellicld. 

Dc heer Kairbairn, le Mancbcster, heell hieromtrent lalriikc 
proeven genomen; hij is lot de slotsom gekomen, dat ijzer, het-
welk zijne taaiheid verloren heefl en onder het kmulsmeden kristal-
achtig is geworden, zijne dradige zamenstelling hernoemt bij bloot-
stelling aan eene ligte gloeihitte, door langzame afkoeling opgevolgd, 
llclzell'de heeft denbeer W. W. Fox bevestigd, daar hij aan hel 

ijzer zijne dradige eigenschap in de kersroodc gloeihitte teruggaf (I). 
Een opmerkelijk overeenkomstig verschijnsel heeft |)laats bij 

gietijzer; bij langzame afkoeling wordt het namelijk grijs, bij 
plotselinge afkoeling wil. Hier is bet niel zoo zeer de eigenlijke 
krislal-tocstand, maar meer bet korrelachtige van hel koolstot-ijzer. 
lu hel voorbijgaan zij opgemerkt, dal zuiver ijzer, met koolstof 
verbonden, zijnen kristalvorm verliest, om den korrel van het staal 
aan tc nemen. Hlotseliiige afkoeling is werkelijk oorzaak van zeer 
zonderlinge verschijnsels; wordl eene goed ijzeren slaaf tot de 
kersroodc gloeihille gebragl en vervolgens in koud waler gedon»-
peld, dan wordl zij kristalachtig. .Men kan ligt den invloed der 
clcktriciteil hierin erkennen. Vooreerst beeft doctor Ure, in zijn 
Journal of Sciences, aangetoond dal de negatieve elektricileil in 
de meeste gevallen plotseling den kiislalvorm veroorzaakt; len 
andere heelt dc beer llumphrv Davy {Chemical l^hilosophy) be-
wezen, dat elke verdamping deze elektricileil, in de met stoom in 
aanraking zijnde ligchamen, opwekt. 

Hoewol de aard van hel ijzer eenige wijziging in deze twee be-
ginselen kan leweegbrengeu, en dat metaal niet op de wijze van 
de gewone kristallen iloor de liedoelde werkingen moet zijn aan-
gedaan, zoo is het niet minder waar, dat al deze aanwijzingen, 
uil bewezene feiten afgeleid, eene zelfde rigling hebben en eens lot 
ccne volledige theorie zullen leiden. 

Zekere Lowe, directeur over gaswerken, kwam op hel denkbeeld om 
de gegoten slaven, die bij voor zijne fornuisroosters bezigde, door 
ücsinccdc te vervangen. Een ketel water bevond zich in de nabij-c t? 

beid, en nu had de daaruit komende sloom de slaven magnelisch 
gemaakt. Genoemde industrieel merkte nu op, dal telkens, wanneer 
de le vervangen staven op den grond werden geworpen, zij in 
stukken braken en eene kristalachtige breuk vertoonden. 

Heze op zich zelf staande feiten, afgeleid uit proeven, met ver-
schillende doeleinden genomen, leveren zeker geen geheel op, 
volledig genoeg om daaruil een stelsel te kunnen vormen; men 
kan er echler reeds eenige nieuwe gevolgen uil trekken, welke 
hunne toepassing zullen vinden, waimeer zekere nog ontbrekende 
omstandigheden (de important A</jA-vauden heer Slephensou) zullen 
toelaten, de theorie verder le vollooijen. Inlusschen schijnt hel 
zeker dal : 

1. de natuurlijke zamenstelling van het ijzer de krislalvormige 
is; de dradige is eene kunslmalige. 

2. Hel magnetismus werkt op koud ijzer, wanneer dit gedurende 
eenigen tijd in een bepaalden stand is geplaatst. He invloed blijft 
voortduren bij meerdere hitte, lot aan de kersroode gloeihille. Is 
het daarboven verhit, dan verdwijnt die invloeil gansch en al. 

(1) Het zij ons vc rgnml , tvls voorbeelden van de s te rk te , welke het ijzer 
bij den overgang vnn den kristnlvormigen tot den vezelnclitigen toestand 
kan v e r k r i j g e n , twee proeven tc ve rmelden , genomen op vierkante staven 
uit IJrctagne, van 9 strepen z i jde , dus van 81 vierkante strepen doorsnede. 

1». Keno staaf met grof kristalachtigen korrel brak na u i t r e k k i n g , bij 
een gcwigt van 17.99 pond op de vierk . s t reep; weder in het vuur gcbragt 
en langzaam a fgekoe ld , werd zij s t e r k e r , en cr was toen 35.11 pond noodig 
om ze tc breken. 

2». l iene s taaf , van middelbaren k o r r e l , cn in dien toestand bij eene 
d rukk ing van 23.95 pond b rekende , vcrcisehtc daartoe 43,23 p o n d , nadat 
zij verhit was en hare vezelachtige zamenstel l ing had terug bekomen. 
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3. Het koud smeden of hameren geeft het ijzer eene kristal-
achtige zamenstelling. 

4-. He dradige toeslaiul wordt aan het ijzer teruggegeven door 
gloeijiiig en langzame verkoeling. 

5. Hij plol.̂ elinge afkoeling beeft hel omgekeerde plaats: dradig 
ijzer, gloeijeiid gemaakt en in koud waler gedompeld, wordl kris-
talvormig en magnetisch. 

G. Ten slotte zijn de warmle, het magnetismus, het slaan en 
de trillingen de voornaamste oorzaken van de veraiulering in de 
schikking der ijzerdeelen, en daarop heefl de lijd groolen invloed. 

O V E I l I I A A U D K N E N K A G C I I E L S T E R V E l l W A H M I N G 
V A N V i : i n ' K E K K E N . 

(Allijcmcinc Umzeituny, 1858, Heft IX und X , S. 293.) 

In den jongslen lijd is men in Engeland begonnen de roosters 
bij de haaiden, die ter verwarming van vertrekken dienen, veel 
lager le slellen dan vroeger hel geval was. He gronden, welke 
men voor deze verandering bijbrengt, zijn, dat een laag vuur beter 
brandt (of uil dezelfde hoeveelheid brandstof meer warmte ontwikkelt) 
dan een hooger en dal bovendien een laag vuur, wijl hel nader 
bij den vloer is, dezen beter verwarmt, waardoor het groole nadeel 
van koude voeten vermeden wordl. In beide deze oiidersleirmgen 
vergist men zich echler, zij berusten op valsche begrijipen omlrenl 
de warmte, in bet bijzonder omlrenl de uitstralende warmle. 

Gelijk men weel verspreiden zich de lichl- en warniteslralen 
straalsgewijze, terwijl zij regllijiiig van hel brand|mnt uitgaan; 
wanneer men bij voorbeeld eene lamp in hel midden van eene 
kamer plaatst, dan straalt zij licht en warmte in bijna alle riglingen 
op dezelfde wijze uil. liet is ook een algemeen bekend feil, dal, 
wanneer men aan de eene zijde van eene lamp een ondoorschijneiideii 
spiegel aanbrengt, deze niet slechts alle op hem vallende stralen 
opvangt en daardoor ook de helft van het door de lamj) versjireide 
lichl, maar dat hij bovendien die slralen terugkaatst en wel in 
legeiiovergestelde rigling, zoodat in die rigling het licht zoo goed 
als verdubbeld wordl. 

Velen zullen ook reeds hebben opgemerkt, dat, wanneer eene 
vuur- of eene rood-gloeijende nietaalmassa in eene vrije ruimle 
wordt gebragl, zij hare warmte even als haar licht tamelijk gelijk-
matig in alle riglingen uitstraalt; weinigen zullen echter hunne 
waarnemingen ver genoeg uitstrekken om zelf te ontdekken, dat, 
wanneer de ojipervlakte van eenig voorwerp, bij voorbeeld van een 
vuurvasten tegel, die sterken wederstand biedt aan den doorgang 
van de warmte, digi bij een vuur wordl gebragl, hij niet alleen 
de daaro]» vallende warmtestralen opvangt, maar dat hij bovendien, 
nadat hij die stralen opgeslorpt en daardoor zich verwarmd heeft, 
ja somwijlen zelfs roodgloeijend is geworden, alsdan het grootste 
gedeelte van de warmle terugwerpt, even als of er meer brandstof 
in hel vuur was geworpen, len gevolge waarvan de voelbare 
warmte in de betrokken riglingen zoo goed als verdubbeld wordt. 

Evenmin zullen de meesten door eigene waarneming op hel feil 
letten, dat van de warmte, die in een gewonen kamerhaard door de 
verbranding wordt voorlgebragt, een gedeelle (iets meer dan de 

j helft) even als hel licht door de uitstraling in de omringende opene 
: rniinle verspreid wordl, terwijl hel overige gedeelte aan de lucht, 

die de verbranding onderhoudt, alsmede aan hel maleriaal van de 
j slookplaals wordt medegedeeld. Derhalve is het bij eenen haard 

bijna alleen de nilslralende hille, die hel vertrek verwarmt, terwijl 
de overige warmle zich mei de verbrande lucht of den rook verbindt 
en in den schoorsteen trekt. 

Eindelijk welen velen niet, dal de warniteslralen, welke door 
zuivere of doorschijnende lucht drhigen, deze lucht volstrekt niel 
verwarmen, dat integendeel slechts de vaste en ondoorschijnende 
ligchamen verwarmd worden, welke de slralen opvangen, cn dat 
derhalve de lucht in een vertrek slechls uil de tweede hand ver-
warmd wordt, namelijk door aanraking met de vaste wanden cn 
meiibeleii, die de warmtestralen hebben opgevangen en daardoor 
eerst zelf zijn verwarmd. Iets dergelijks heell plaals, wanneer de 
zonnestralen, die zoowel licht als warmle aan de aarde mededeelen, 
aldaar de dalen en vlakten verwannen, nadat zij door de hoogere 
lagen van den dampkring zijn gedrongen, waarvan de warmtegraad 
steeds onder het vriespnnl is. Daarmede komt ook dit feit overeen, 
dal glazen kogels, die met koud water of zelfs met ijs zijn gevuld, 
in de zonnestralen als brandglazen kunnen worden gebezigd. Wanneer 
men dit alles in aanmerking neemt, dan springen de beide vermelde 
dwalingen betrekkelijk hel aanbrengen van lage vuren terstond in 

: hel oog: 

1. De onderstelling, dal, wanneer dc brandslof op een lagen 
'j rooster verbrandt, zij meer warmle ontwikkelt, had haren oorsprong 

in hel niel inzien, dal, wanneer men de hand boven een zoo laag 
gelegen vuur houdt, zij niel .slechts de nilslralende warmte van bet 
vuur zelf voelt, maar ook de stralende warmte van den digi daar-
onder zich bevindenden haard, zoodat het scbijnl, dal de warmlc-
hoeveellieid volstrekt grooler is; maar dit tweede gedeelte van dc 
warmte zou, wanneer de rooster hoog lag, naar beneden en naar 
buiten oj) den meer verwijderden vloer uitslralen en dezen verwarmen, 

i 2. De bewering, dal bel vuur, wanneer het nader bij den vloer 
I is, dezen meer moet verwarmen, is het gevolg van ccne onjuiste 

gevolgtrekking, volgens welke de haard en ile vloer, wanneer zij 
op een gelijk waterpas liggen, in gelijken toestand zouden zijn. 

I Maar werkelijk iicenil in zoodanig geval hel gedeelle van den haard 
I bimieii den roosier of mider deii schoorsteen bijna alle nederwaarts 
j gaande slralen op en de vloer nagenoeg gcene, even als, wanneer 
; men ecu licht oj) ecu tamelijken afstand voor eenen spiegel houdt, 

dit zijne warmle daarover vrij gelijkmatig verspreidt, maar daaren-
tegen den s|)iegel zeer beet maakt, zelfs lot sj)ringens toe, wanneer 
men hel licht le digi bij een gedeelte houdt, dewijl ahdan de 
overige deelen kmid blijven. 

Een vuur op een lagen haard staal lol den vloer in dezelfde ver-
houding als dc op- (d' ondergaande zon lol de oppervlakle van een 
veld: de stralen schiclen bijna alle van de oppervlakte omhoog en 
de weinige, welke haar nabijkomen, vallen onder een zeer scherpen 
hoek (d" evenwijdig met haar, zmider haar aan tc raken en deelen 
haar daarom ook gecne warmte mede. 

Van de sl()okj)laals of het middelpnnt der uitstraling gaan de 
slralen in de geheele vrije rninitc uit. Alsdan kan echler de wand, 
waarinde rooster van den haard of de kagcbel is aangebragt, regt-
slreeks geen van de slralen van hel vuur op de stookplaats opne-
men, gelijk dit nagenoeg ook met den vloer het geval is. Met dezen 
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ligl tic stookplaats zoo goed als gelijk. Ware deze vloer in het 
geheel niet voorhanilen, dan zonden tic warmtestralen even rijkelijk 
naar henedeii gaan als naar hoven ; maar dc vinn'plaat op tien vloer 
vangt eerst alle ncdergaande stralen op cn kaalst die alsdan Icrng 
naar hoven ; zij vcrwarinl dus den vloer niel, maar deze verwarming 
heel\ eerst plaats tloor eene tweede uilstraling van tle zoldering. 
Op een matigen afstand onder hel vuur bevindt zich een vloertje, 
van welks hitte veel op den grond wordl uitgestraald en dezen biimcn 
een zekeren omtrek vcrwarinl. 

Men kan de hier besproken feiten onmiddellijk bewijzen door 
thermometers aan te brengen op den vloer van een vertrek, met eene 
laag gelegene stookplaats en op dien van een antler vertrek waar 
de stookplaats hooger, bij voorbeeld 15 of lü engelsche duim boven 
den vloer is aangcbragl. Eene op deze wijze gedane proefneming, 
waarbij de tliermomclcrs in beide vertrekken op eene piano, 4 
voel boven den vloer, 02° F. aangaven, had tot uilkoinst dat de 
warinlegraad op den vloer van het vertrek met zeer laag gelegen 
stookjilaals 5 0 F. cn o|) dien van het vertrek met hooger gelegen 
stookplaats F. (18° U.) bedroeg. 

Gelijk men ziet, moeten laag gelegene haarden de oorzaak zijn 
van koude voelen en alleen zij kunnen warme voelen hebben, die 
digi bij het vuur zitten en de voelen legen den rooster plaatsen. 

Eene omstandigheid, die medewerkt lol deze dwaling, is, dal, wan-
neer de opening van de kagchel ook laag is aangebragt, tic laag 
van de slilstaande warme lucht in hel vertrek insgelijks een lager 
standpunt inneemt, dan wanneer dc tipcning van de kagchel hooger 
is en bij zoodanige inrigting kan een vertrek, uitgenomen in de 
nabijheid van den vloer, warmer dan te voren zijn. Het voordeel van 
tleze inrigting gaal echter spoedig weder daardoor verloren dal men 
do kagchelopening te wijd laat, waardoor daaronder een sterke 
koude luchtstroom ontstaat. 

OVKR H E T l I O N Ü l t A r v I U M VAN DE n O U W l v U N D I G E N VOOR 
l lUNNtO W E K K E N . 

(Allyemchie Dauzcituiig, 1858, Hef t I X und X , NotizldaU, S. 210.) 

llel is voorzeker als een groot gebrek te beschouwen, dal men 
er in onze wetgeving nog niel aan heeÜ getlacbl, eene regelmaat 
\asl te stellen, waarnaar in betwislbare gevallen eene beslissing 
kan worden genomen omlrent hel honorarium, aan de bouwkun-
digen voor liet bewerken van plannen en begrootingen van kosten, 
alsmede voor de uitvoering van bouwwerken loc Ie kennen. In 
den regel heeft hij, die de plannen hestell of de bouwheer zelden 
begrip van do moeite en tien lijd, ntR'h ook van de geldelijke 
voorschollen, welke tloor de bouwkuiitligen zoowel bij de voor-
bereidende werkzaamheden als bij den bouw zeiven moeten wor-
den besteed, en niet allijtl kan de bouwmeester, alvorens de 
bestelling of de uilvoering op zich Ie nemen, zich behoorlijk ver-
zekeren, dat hij zot)wel vtior zijne nitschollen als voor zijne moeite 
en zorgen bij het vollooijen van den bouw voldoende gedekt is. 
Het gebeurt daarom niet zelden, dal omtrent hel aan den bouw-
meester toekomende honorarinin oneenighcden ontslaan, die in 
het eind er toe leiden, dat hij zich met eene Ie geringe som moet 
btcn afschepen, indien hij niet lol den regier de loevlngl wil 

nemen, hetwelk iedereen zooveel mogelijk zoekt te vermijden, ja 
zelfs aldaar wel vermijden moet, waar dc regter geen grond-
slag voor zijne beslissingen zou hebben, namelijk alwaar geen 
reglement bestaat ter bepaling van het honorarium van dc bouw-
kundigen. Zoover wij weten is alleen in Frankrijk van wege het 
staatsbestuur eene verordening hieromtrent uitgevaardigd (zie hier-
onder A), cn al is deze ook van oudere dagleekening zoo is zij 
toch lot hetlen het eenige olViciële stuk van dezen aard in dal 
land. Hehalve dal, bestaan er in Frankrijk (zie P») en Rusland 
(zie G) verordeningen omlrent de bepalingen van hel honorarium 
der bouwkundigen voor rijksgebouwen. Toevallig zijn deze beide 
soorten van verortleningen te onzer kennis gekomen cn wij achten 
ze belangrijk genoeg om ze in dil tijdschrift meer algemeen be-
kend te maken. 

A. Decreet van 12 Pluviôse van het jaar YIII (1800). 

Gezien het aan hel ministerie van binnenlandsche zaken inge-
diend berigl ; gezien den brief van den minister van binnenland-
sche zaken, cn in aanmerking nemende dal omtrent hel honora-
rium der architeklen voor onlwerpcn en uilvoeringen van bouw-
werken geen bepaalde wel maar een gebruik bestaat, dal steeds als 
regel heeft gegolden, cn eindelijk overwegende dal dc met den 
werkkring van tien architekl verbonden emolumenlen rcgtmatig ver-
tliend zijn en naar gelang van de belangrijkheid der werken en van 
hunne plaatsing moeten worden bepaald, zoo besluiten wij als volgt: 

1. Voor gewone bouwwerken in Parijs wordt bepaald dal tle 
architeklen voor tle vervaardiging van plannen een honorarium be-
komen van IJ- centime den frank — l i percent 

2. Voor tle uitvoering van het werk . . . . r z 1 » 
3. Voor de bearbeiding van de hegrooling der 

kosten en de verificatie der rekeningen . . . . = 2 •• 

•1. Voorontwerp en uilvoering te zamen derhalve. = 5 percent. 
5. Worden er liegroolingen van kosten opgemaakt voor bouw-

werken, welke niet worden uitgevoerd, dan moet hel honorarium 
daarvoor tegen 1 percent berekentl wortlen. 

0. Hel dubbele van de boveiislaantle cijfers moet voor dezelfde 
gehouwen worden betaald, wanneer tleze meer tlan 5000 el (g' geogra-
phische mijl) van de woonplaats van den architekl verwijdcrtl 
iiggen. De reiskosten komen tlan echter voor rekening van dezen. 

7. Wanneer er voor uil te voeren werken leekeniny-en en modellen 
noodig zijn, die buitengewone uitgaven veroorzaken, zoo moet 
men die afzonderlijk in rekening brengen. 

(gel.) DKL.VNGEII. 

D. Ileglement van hel fransche ministerie van binnenlandsche 
zaken van 18 üctober 1808. 

Titel I. Gewone herstellingen en aanbouwingen. 

Art. 1. Dc gewone aanbouw en de hersteHing van de rijks-
gebouwen worden als gewone bouwwerken beschouwd. 

Art. 2. De daaruK.'de belaste archileklen blijven in hel genot\an 
hunne vaste jaarlijkschc bezoldiging en ontvangen, wanneer tle 
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kosten van den bouw meer dan 50000 franken bedragen, eene schade-
loosstelling in verhouding lot de uitgebreidheid van bet werk. 

Art. 3. Deze schadelotisslcllini^ wordl naarmate van de grootte en 
dc bewerking van de plannen, van dc niocijelijkheitl van de werken, 
van tle wijze, waarop zij zijn nilgevoerd cn van tle verkregen be-
sparing van kosten door den minister berekend en zij kan lol hel 
tlubbele van de vaste bezoldiging bedragen. 

Art. 4. De gewone bouwwerken geven aan tle architeklen volstrekt 
geen rcgl, gelden voor plannen of bureaukosten in rekening te 
brengen. 

Titel 11. Duitengewone bouwwerken. 

Art. 5. Dc architeklen, met buitengewone bouwwerken cn in hel 
bijzonder met nieuwe uitvoeringen van gcdenkleekcncn of groolsche 
werken belast, ontvangen: 

1. eene vaste bezoldiging; 
2. eene bezoldiging naar gelang van dc kosten van den bouw; 
3. en eindelijk hebben zij het regt in zekere gevallen eene giali-

ficatie te verlangen. 
Art. 0. De vaste bezoldiging wordl op tle volgende wijze geregeld. 
De bouwwerken worden volgens de bepalingen van tien minister 

in drie klassen verdeeltl. Tol tle eerste klasse behooren tle bouw-
werken, welke in bolrekking lol de kunst en tot de koslen het 
aanzitMilijksl zijn, welke laatste een milliocn franken moeten te 
hoven gaan. 

De tweede klasse bevat de minder inoeijelijkc bouwwerken, 
waarvan de koslen van 300 OOO tol hoogst ens 1 000000 franken 
beloopen. 

Tot tle derde klasse behooren dc geboinven, waarvan dc ont-
werpen en de uilvoering geene artistieke moeijelijkheden medebrengen 
cn, naar zich laat berekenen, geen 300000 franken zullen kosten. 

De minister bepaalt tle klassen, tol welke de verschillende bouw-
werken behooren. 

Dc jaarlijkschc vaste bezoldiging, gedurende de uitvoering van 
de werken, bedraagt bij de werken van dc eerste klasse 3500,bij 
die van tic tweede 2 500 en bij die van dc derde 1 500 franken. 

Art. 7. Dehalvc tic vaste bezoldiging ontvangen tic architeklen 
het volneiul honorarium : 

Wanneer de gczamcnrijkc koslen niet meer bedragen dan 100000 

van 100 000 lot 

200000 franken 

van 200000 lot 

300000 franken 

van 500000 lol 

750000 franken 

Eerste 100000 franken 
Twcctlc » It 
Derde » » 
Vierde » » 

ccnlinicn. 
C)l 

11 
1 

van 750000 lot 

1000000 franken 

3 
2.} 
2 

n 
1 

i-
3 Iff 

A 

van 300 000 lol 

400000 Iranken 

van /i00 000 lot 

500000 franken 

ren frank 3 Centimen. 
Eerste 100 000 frank . . . 2 n 

Wat 100 OOO fr. te boven gaat Ql. K 

Eersie 100 000 frank . . . 3 » 

Tweede » f . . . 01. 
- a 

2 « 

Eerste 100 000 frank . . . 3 1) 

Twet.'de » » . . . 01. 
- 3 1» 

Dcrtle i> » . . . 2 » 

Daarboven i l fl 
Eerste 100 000 frank . . . 3 n 

'fweede >» n . . . 21 )) 

Derde « n . . . 2 * 

Vierde « « . . . H n 

1 n 

Daarboven 

Eerste 100000 franken . 
Tweede » » 
Derde » >» 
Viertle » »» 
Vijfde » » 
Van 500 tot 750000 . . 

Daarboven 

Voor ieder bedrac; boven 1 milliocn franken 

Arl. 8. De naar tle hoofdsom berekende bezoldiging wordl bij 
den aanvang van het jaar voor alle werken van het voorafgegaan 
werkjaar berekend, gedurentlc helwelk volgens de door den minister 
bepaalde verhoutlingcn betalingen in mindering kunnen worden 
verstrekt. 

Art. 9. r.L'lialve dc vaste cn de b e t r e k k e l i j k e bezoldiging knnnen 
de architeklen na de vollt)oijing der bouwwerken eene gralilkatie 
bekomen, wamieer die werken met vlijt, zuinigheid en arlislisch 
zoo volmaakt mogelijk zijn uitgevoerd. 

Zoodanige gratilicatic wordl door den minister bepaald cn niet 
als een geblelijk voonleel, maar als een eerbewijs loegekend. Het 
voldoen aan tien cisch van orde cn zuinigheid wortll door alle 
middelen, welke tle architekl aanwijst of kan doen gelden, bewezen 
cn in hel hijzonder door overwegingen van dezen aard: dal dc 
koslen van den bouw beneden de hegrooling zijn gebleven, dal do 
gebruikte ImnwsloHen van uilstekcnde hoedanigheid zijn geweest, 
dat het linanlieel beheer van tien bouw met bijzondere naauwkeu-
righeitl is gevoerd, dal de voor een bouwjaar aangewezene sommen 
tot aan .laiiiiarij van hel vo lgende jaar hebben gestrekt, dal wegens 
de behoorlijke opinakingcn van de berekeningen het niet noodig 
is geweest tt)t een hooger lietlrag van houwslolVeii te konuiu en 
eindelijk tlal tle ondernemers met regtvaardigheid maar onder streng 
loezigi zijn behandeld. 

Art. 10. De algeinetïne en bijzondere kosten voor de inspectie cn 
conIrtMe, gelijk ook voor de verschillende bij de uitvoering benoodigde 
beainblen, en eindelijk de bureanktislen worden uit hel bouwfonds 
bestreden. 

De kleine bureaukosten van den architekl worden telken jarc 
door den minister he|)aahl. 

Art. I I . De ontwerpen, plannen, teckeningen, rekeningen en 
begrootingen, welke de minister schriftelijk van een archilekt ver-
langt, moeten naar gelang van tien daaraan besleden arbeid vergoed 
worden, wanneer hel niet lol tle uitvoering koml. De minislerhecll 
die vergoeding Ie bepalen, tloch daarbij wordl gtïcn achl geslagen 
op de koslen , die vtior hel ontwerp in rekening zijn gebragl. 

Art. 12. \Vaimeer de tloor een archilekt geleverde plannen cn 
ontwerpen door hem zelf worden uitgevoerd, dan kan hij opniels 
verder aanspraak maken tlan op zijne uitschollen voor motlellen, 
opnamen cn reizen ; de berekening daarvan wonlt door den minister 
geregeld. 

Art. 1Î3. Wanneer de door den minister aangenomen plannen, 
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om welke reden ook, niel worden nilgevoerd ofwel ecrsl laler, 
doch donr een anderen areliilekl en vóór dat er vijf jaren verstre-
ken zijn, dan lieeft de maker van de plannen, zijne weduwe of 
zijne kiiuleren het regl, van den minister het vierile gedeelte van 
(Ic belreJikolijko bezoldiging lo vorderoj), die aan dejj uitvoerenden 
archilekl is toegekend, llloedverwanten in de zijlinie, noch schuld-
eischer.s liehbeii echter daaroj) eenige aanspraak. 

Het re^l op deze vergoeding vervall nadat zij tien jaren is genoten, 
ai is het i)ouwwerk alsdan nog niel voltooid. 

Oni op die vergoeding aans|)raak te kinnien maken, moet de 
nilvoerini; met de ontwerpen in de onderdeelen overeenstemmen, 
omtrent welk punt de minister beslist. 

C. Iic(jlemeul van (S Juiiij 18r)7, omtrent de verdcclhf} der 
uilguvcn hij het hcheer der heizerlijk lUmischc ijclnmve)}. 

j/ 1. liet beheer over de gebouwen vereischt Iweederlei uilgaven: 
1. do zoodanige, die met het tcchnisch-artistisch beheer in verband 

slaan on 2. dc zondanige, die bejjooiligd zijj) voor het hnisbonderijk 
loezigt en de politie. 

^̂  2. Tot de uitgaven van de eersie soort belmoren: de vergoe-
ding, welke de archilekl voor hel opmaken van zijn ontwerp en 
voor ifü leiding van de werken verkrijg!; de liezoldiging van zijne 
helpers, gelijk bij voorbeeld van den jongeren archilekl, den adjunct-
architeUt, den Ijouwmeester en diens heljiers; het loon van de door 
de kroon aangesleble Dessiatniki; de uitgaven voor de bureau-be-
hoeften cn de leekeningen van den archilekl. 

§ De uitgaven, benoodigd voor het huishoudelijk toezigt cn 
dc politic, be.stnau in dc bezoldiging van den ojizigler en van zijne 
bcl])ers cn in het loon van de waclilers van verschillenden rang. 

I. De uitijavcn voor het technisch-drtistisch beheer. 

g 'i. liet leclniisch-arlislisch beheer wordt vergoed, hetzij 1. door 
eeiJC bepanlde som, welke de archilekl, al naar male van den lak 
van bosliMU', waarbij hij is aangesteld, ontvangt, hetzij 2. tloor per-
centen, (lic naar gelang van de waarde van den arbeid berekend worden. 

^ T). KLMIC vasie be/oliliging ontvangt de archilekl voor gewone 
verlieforiiigen aan gcbfniwen cn in hel alge/neen zood.migc jaar-
lijkschü bouw(nilwer|)eu en werken, welke binnen den werkkring | 
van dien tak van beslnur, bij welken hij is aangesteld, worden 
uitgevoerd en ^evolgelijk tot zijne regtslreekscheandjlelijkeverplig-
tingen lieliooren. 

{i l>. Zoodra echter aan den nrchitekt nieuwe bouwwerken of 
bijzonilcrc lioofdvcrbeleringen worden opgeilragen, zoowel bimien 
den werkkring van den lak van beiiluur, bij welken hij is aange-
steld, alsook binnen dicii van andere lakken, worill aan hem cn 
zijne helpers belialvc de v ^̂  bezoldiging nog eene afzonder-
lijke vergoeding toegekend in den vorm v(m bepaalde percenten, 
die van de waarde der werken afbangen. 

^ 7. Deze p(?rcentsgewij7.e vergoeding, welke aan (h.'u opper-archi-
tekl wordt nilbelaabl, valt aan allen ten deel, die in j:/2 zijn opge-
menul en bij de bouwwerken hel technisch-arlistisch beheer uit-
maken, dal is aan den oji|ierarcliifekt zelf, den jortgert'f» archilekl, 
dc adjiinel-arcliileklen, den bouwmeester en zijne helpers, do 
Dessiatniki van de kroon , alsmede de burcankoslen van den archilekl. 

Hel slaat aan den oppcr-architckt, zich het benoodigd aantal van 
zijne technische helpers Ie kiezen cn zich met hen omtrent hun 
aandeel in de pcrcenisgcwijzc betaling Ic verstaan; het overige 
behoudt hij voor zich zelf. 

g 8. De bepaling van dc jicrcentcn regelt zich 1. naar dc waarde 
van het werk, 2. naar den aard daarvan, en 3. naar de plaals, 
waar de bouwwerken worilen uitgevoerd. 

g 0. Hoe kunstrijker het gebouw moei worden uitgevoerd, des 
te grooler is de moeile, welke de archilekl aan liet /naken van 
zijn ontwerp en aan dc delail-teekeningen moei besteden; met des 
te meer zorg moeten ook de werken worden geleid. Dienvolgens 
worden dc gebouwen naar gelang van hunnen aard iii vier klassen 
verdeeld: 1. pracht [lebou wen, met kostbare artistische versieringen, 
gelijk bijv. jialeizen, musea, gedenkteekenen, rijk versierde schouw-
burgen, kunstrijke zomerhuizen en dergelijke; 2. middelmatige 

(jctmnven met geringe artistische versieringen, gelijk bijv. neven-
gebouwen bij dc paleizen, gewone woonhuizen en in het algemeen 
gebouwen, die geeiic kostbare en prachtige uilvoering vercischcn; 
3. gewone gebouwen, kazernen en dergelijke meer of minder be-
duidende gebouwen, verschillende huizen met de daartoe beboorcndc 
nevengebouwen, kleine houten bouwwerken, zoomede schipbruggen, 
dijken, gewone bruggen enz.; I . lol dc vierde klasse behoort 
eigenlijk de artistische versiering van de ruw ojigelrokken gc-
Ijoiiwen, gelijk bijv. de inwendige versiering' van vcrlrekken in 
paleizen, hel bewerken van rijk versierde gevels cn in hel alge-
meen zoodanige werken, die talrijke oriiaineiittcckeningcn j c r -
eischen. 

g 10. Do percenten worden naar gelang van dc waarde der 
gebouwen van de eerste klasse volgenderwijzc bepaalil. 

Kost hel gebouw dan wordt van dc geheele som 
belaald: 

Kocbcls. Ten lionderd. Rocliels. 
lol 25 000 10 of lol 2 500 

Van 25 000 « 50 000 v. 10 tol OJ- ». 2 500 » 4 500 
50 000 « 75 000 » O « 8 » .i TiOO n 0 000 

n 75 000 » 125 000 » 8 ft 7 » 0 000 i> 8 750 
I. 125 000 « 250 000 « 7 » O « 8 750 r 15 000 
n 250 000 n 500 000 p O » 5 » 15 0O0 n 25 000 
» 500 000 » 1000 000 » 5 » i « 25 000 « -iOOOO 
» 1000 000 - 1500 000 « -i n 3i- »40 000 o 52 500 
» 1500 000 en meer, » 3J-.> 3 » 52 500 en meer. 
g 11. Voor gebouwen van dc tweede klasse wordt de som met 

een half percenl vermiiulerd. 
g 12. Voor gebouwen van dc derde klasse wordt dc som niel 

een percent verminderd. 
g 13. I'ij de werken van uitsluitend artistischen aard of de zoo-

danige, die tot dc vierde klasse behooren, wordt dc som met 
een percenl verhoogd. 

g 1-t. r»ij het maken van dc begrooting van den bouw moei dc 
archilekl oji den grond.slag van dil reglement en van de som, welke 
hel geliouw kosten moet, alle onkosten opgeven, die benoodigd 
zijn zoowel voor het technisch beheer als voor het huishoudelijk 
toezigt. Doch eerst, nadat de begrooting goedgekeurd en dc wezcn-
lijko boiiwsonj na alloop van de ojjderbandeling is vaslgesteld, 
bepaalt hel bouwbureau voor goed die kosten in verhouding tol 
de eigenlijke gezamenlijke kosten van het werk. 
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g 15. De bepaling van dc pereenten wordt door hel bouwbureau 
aan de goedkeuring van den minisler onderworpen. 

g 10. Heeft de archilekl bij zijne begrooting eenige werken over 
het hoofd gezien of niel in dc behoorlijke maal en omvang aange- j 
wezen, dan heell hij voor dc werken 1er aanvulling, waarvan in j 
hel conlracl geen melding is gemaakt, gecne aanspraak op eene 
toelage. :\logt echter, len gevolge van eenige veranderingen in het 
ontwerp, het werk iii aard en omvang vermiiidercn of vermeerderen, 
dan ondergaan ook dc oorsponkelijk bcjiaaldc percenlen eene ver-
andering. 

g 17. Hevindt dc archilekl hel mogelijk, door verstandige maat-
regelen eene besparing in de voor hel werk bepaalde som te ver-
krijgen, zonder nadeel voor de slevigheid, de reinheid en dc 
sierlijkheid van den bouw, dan ontvangt hij, behalve de hem 
toegewezen ))ercenten, uil het bespaarde kapitaal nog eene toe-
lage, die door den minisler wordt bepaald. 

g 18. De aan den opper-arcliitekt in evcnredighciil van de 
hoofdsom voor het werk toegewezene percenten worden gedeeld in 
hel aantal van de jaren, binnen welke hel werk voltooid moei 
worden, wel Ie verslaan niel in gelijke deelen, maar naar verhou-
ding lot de som, die jaarlijks voor de werken wordt toegewezen. 
Dienvolgens ontvaiigl de opper-architekt van het bouwbureau na 
verloop van vier maanden [Terzial) uil de percenten een gedeelte, 
in overeeiislemniing mei hel in dien lijd uitgevoerde werk. Doch 
hierbij wordt in het oog gehouden, dal de archilekl gedurende den 
ganscbeii houw niet meer dan } van het geheele bedrag der per-
centen verkrijgt ; het laatste vierde gedeelte wordt hem ecrsl dan 
uilbelaald , wanneer hel ge)>onw aan de belrokken nnlojilcil over-
gegeven en van den bouw behoorlijk rekenschap gedaan is. 

g 11). Wanneer de op|ierarelntekt om dc eene of andere reden 
(sterven, langdurige ziekte of ontslag) van zijn aandeel in den bouw 
afstand moet doen, dan wordt de lierekening van de percenten over-
eenkomstig g 18 afgesloten met den dag, waarop hij zijne bezig-
heden heelt geslaakt. 

g 20. In geval het gebouw niel wordt uitgevoerd in dc stad, 
waar de opper-architekl zijne woonplaats en zijne betrekking heefi, 
dan verkrijgt hij, buiten de in de gg 10, 11, 12 en 13 vermelde 
vergoeding, nog ^ van hel bedrag der percenlen voor reiskosten 
en voor huur van een lokaal voor zijne heljiers. 

g 21. De opper-archilekl, die krachtens g 7 het regt heeft zijne 
helpers zelf te kiezen, is echter verpligt omtrent de aaiislellingen 
hel ontslag, zoowel van d(.'n bouwmeester, die over ile bouwstollen 
van dc kmon Ie be.schikken heefi, als van den jongeren archilekl, 
die in enkele gevallen de plaats van den opper-architekt iimeemt, 
berigt te doen aan het bouwbureau, dal van zijne zijde daarnmirent 
dc meening van den minister inwint. 

g 22. Hel aantal van de overige in g 2 vermelde |iersonen, 
welke hel lechnisch-artislisch beheer uitmaken, wordt door den 
o|)per-archilekt eenvoudig aan hel bouwbureau opgegeven, opdat 
dil bureau zich kan overtuigen, dat het aantal iler techni.'<che 
beambten voor den geregelden gang der werkzaamheden vol-
doende is. 

g 23. llij dc aanstelling van dat personeel moet de opper-architekt 
met zijne helpers schril\elijke overcenkomslen sluiten, opdat bel 
bureau bij dc beslisssing omtrent klagten en eisehen, welke moglen 
worden ingebragt, zich op schrillelijkc stukken kunne gronden. 
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11. Dc uitgaven voor het huishoudelijk toezigt en de politie. 

g 21. Deze uitgaven, die naar luid van g 3 in de bezoldiging 
van de opzigters en wachters beslaan, worden door hel houw-
biireaii, onafhankelijk van de iierceiilen, in den volgenden maatstaf 
bestreden: Voor den opzigler 450 tol 000 roebels ( I ) , voor zijne 
helpers 300 tot 450 roebels, voor den oudsten wachter 200 lol 
250 roebels, voor den jongeren wachter 150 lol 180 roebels, voor 
de overige 100 tol 120 roebels. Ilovendien kan aan den opzigler 
eene kleine som voor bureaukosten worden toegelegd, wanneer de 
omvauif van hel werk of andere redenen dil vereischen. 

O 

g 25. Hel aantal van hel in g 2 i vernielile personeel verschilt 
naar gelang van den aard en den omvang der werken; bij een 
eenvoudig bouwwerk moei het zeer gering zijn; bij werken, welke 
met bouwstolfen van de kroon worden uitgevoerd, wordt het 
grooler, en nog aanzienlijker wordt hel bij loonwerkcii uit bouw-
slollen van de kroon, alwaar hel opzigi en hel loezigl over de 
bouwstolfen en de werklieden ingewikkelder en oiiivatteiidcr wordt. 
Dc omvang van dit itersoneel wordt hij ieder werk 0|) voorstel van 
den archilekl door hel bouwbureau berekend en door den minister 
vastgesteld, die ook de in g 24 vermelde grenzen van de bezoldiging 
bepaalt. 

g 20. De keus van de opzigters en van hunne helpers hangt 
van het bouwbureau af en wordt door den minister goedgekeurd. 
De keus van de wachters is aan den hoofdopzigter ovcrgelalen en 
hij blijft voor hen verantwoordelijk. 

OYKU DE l i K W K G l N G V A N W A T K R IN T O K K U Z E G U O N D K N , 
D O ü U D U I ' U I T . 

{Door den schrijver ijctrolhcn uit eene memorie, door hm aan dc akademie 

van IL'etenschnjij^en aaugeloden.] 

[i:hujénimr, Avri l IS."):, pag. 143.) 

Dc beweging van water in poreuze groiidcn is nog slechts voor 
een zeer klein gedeelte uit een theoretisch en praktisch oogpunt 
beschouwd. 

De verschijnselen, welke zij oplevert, zijn evenwel opmerkelijk; want 
dc verborgen wateren, welke door den grond zijpelen, sjielen eene 
meer en meer belangrijke rol in den landbouw en de nijverheid, 
hetzij men die zoekt te beniilligen, hetzij men er zich van tracht 
te ontdoen. Dc naluiuTijke bronnen, dc gewone putten, de arlcsi-
schc pnllen, de zinkpnilen, dc sleenen walerleidingen, de na-
tuurlijke cn kunstmatige doorzij|ielingen {liltres), de ilrooglegging, 
de stcenen bekleedingen, de ojisloppingen, dc aflapjiiiigen, en 
vele andere werken van liydraiilischeii aard hebben verbeteringen 
te verwaclilen van de (lieorie, welke wij in deze nicmorie zullen 
trachlcn te vestigen. 

Hij den eersten oogopslag schijnt de beweging van het water, 
dal zich in de vele poriën van een doordringbaar ligchaam ver-
deelt, ingewikkelder te wezen, dan die welke over eene ruime 
doorsnede plaats vindt, waar zich gecne andere wederstaiulen voor-
doen, dan de wrijving tegen den wand cn de aankleving der 

(1) Dc roebel is bijna / 2. (lied.) 
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deelljos. Dit is echter niet liet geval; wanneer men dc zaak van 
naderbij beschouwt; let men slechts op dal deze beweging een 
bijzonder geval is van de gewone beweging in buizen van zeer 
kleine doorsnede, cn daar men bier enkel met zeer kleine snel-
heden en doorsneden tc doen beert, kunnen uit de tot deze be-
weging bclrckkclijkc formulen zekere termen geëlimineerd worden, 
welke termen, bij groote doorsneden en snelheden, de formulen 
omslagtig maken. 

Rij de gewone beweging van het water beval de formule tus-
schen het verhang cn de middelbare snelheid, behalve de twee 
eersie magten dezer .«üiellicid, nog den inhoud van bel dwarsprofd 
en den natten omtrek. 

Bij de beweging door eene poreuze stof kan de term betrekkelijk 
dc tweede magt der snelheid verwaarloosd worden; dc verhouding 
tusschen den inbond van het dwarsprofd en den natten omtrek 
vcreenigt zich dan met den coënicient \an den eerslen magt der 
snelheid, zoodat de formule der gelijkmatige beweging van gewone 
walerstroomen 

voor poreuze gronden overgaat in 

? = fl u. 

Deze theoretische uitkomst is volkomen bevcsligd door de proeven 
omtrent de doorzijging, medegedeeld in bel nieuwe werk van den 
beer Darcy over de fonteinen van Dijon. 

De voorgaande formule is evenzeer voor de veranderlijke als 
voor de gelijkmatige beweging geschikt, aangezien de term,welke 
op dc verandering der snelheid betrekking heefi, sleeds kan verwaar-
loosd worden. Kr bestaal dus voor de beweging van vloeistolfen in 
poreuze gronden slechts ééne formule, en het is opmerkelijk, dal zij 
naanwkeuriger is dan die voor de gewone beweging, wijl deze formule 
bij al dc deelen dezelfde snelheid, gelijk aan de gemiddelde, onder-
stelt, hetwelk onnaauwkenrig in groote doorsneden is, waar de 
waterdeclen verschillende snelheden aannemen. 

Van de formule uitgaande, bepalen wij eerst de ver-
gelijkingen der wateroppervlakte, wanneer hel waler vrijelijk door 
een poreuzen grond in een kanaal van veranderlijke helling en 
doorsncile dringt; wij vergelijken die verder met hetgeen wij voor 
de gewone walerstroomen gevonden hebben in onze Eindes sur 
le mouvement des caux courantes, in 1818 uilgegevcn. 

Dc verkregen vergelijkingen bewijzen, dat de waterspiegels, onaf-
hankelijk van den coëflicient van doordringbaarheid, overeenkomen 
met die van vrijstroomend waler, wanneer de opsluwingcn niet 
zeer aanzienlijk zijn, doch met eene waterdiepte driemaal grooler 
dan die van den gewonen gelijkmaligen afvoer; waaruit volgt, 
dal, wanneer men de watervlakte in de vochtige lagen eene ver-
andering doel ondergaan, door sluw-, vernaauwings- ofverwijdings-
inriglingen, alsdan die verandering zich veel verder doet gevoelen, 
dan in een vrijstroomend waler. 

Verder het geval beschouwende, wanneer de vocbtige laag tus-
schen twee ondoordringbare lagen bedwongen is, bepalen wij in 
ieder jinnt de drukking of de hoogte welke het water in eene lood-
regle onbcjiaald verlengde buis bereiken zou. Deze bijzondere be-
weging, met die van het water in besloten geleidingen geheel 
overeenkomende, geeft aanleiding tol gelijksoortige formulen, als 

wij ontwikkeld hebben in ons Traité de la distribution des eaux, 
in 1854 uitgegeven. 

Ten slotte behelst onze memorie eene toepassing van deze alge-
meene formulen op de beweging van onderaardsclic wateren, cn 
in bet bijzonder op de bepaling van de boeveelliedcn water, welke 
men door gewone putten uit onbedekte vocbligc lagen en met ar-
tesische pullen uit besloten lagen verzamelen kan. 

Bij eene altapping in eene nagenoeg horizontale vochtige laag 
doen wij zien dat de nieuwe waterspiegel noch van dc dikte noch 
van de porcuzitcit der laag alliangt; dat deze grootheden alleen op 
de opbrengst invloed hebben, welke evenredig is aan dc hoogte, 
op welke men bet water in den punt houdt en aan de gemiddelde 
dikte der vochtige laag. Wat do middellijn, den natten omtrek, 
de oppervlakte en de diepte van den put betreft, dc invloed 
daarvan verdwijnt bijna geheel tegenover dien van dc waterhoogte 
in den put 

De vergelijking van dc uitdrukking voor dc opbrengst van een 
put, met die van eene strekkende ned. el op gelijke diepte gegraven 
horizontalen watcraanvoer toont het aanzienlijk voordeel van putten 
boven watergangen, in bet bijzonder wanneer bel bekken, hetwelk 
de vochtige laag voedt, van bet midden van den pul verwijderd 
is. Van deze eigenschap kan men bij dc verticale drooglegging en 
bij die, voor waterwerken vereischl, gebruik maken. 

Door de tcekens te veranderen, kan men dc formulen, welke op 
een gewonen put betrekking bebben, loepassen op de zinkputten, 
welke dan geen bijzondere theorie noodig bebben. 

Die, welke op artesische putten betrekking hebben, eenvoudiger 
dan die voor de gewone putten, leeren volkomen gelijke eigen-
schappen kennen. 

Wal de niiddcllijn van een opgaanden put of buis aangaat, zij 
is even als voor de gewone putten van bijna geen invloed. Wij 
hebben gctrarbl deze eigenschappen uithoofde van haar praktisch 
belang door de ondervinding en door de theorie te bewijzen. Dc mid-
dellijn van eene boring moet dus alleen be|)aald worden met het 
doel om bet werk zoo min mogelijk kostbaar le maken. Overigens 
geven wij op, waaraan men kan zien dat deze afmeting ten 
opzigle van de opbrengst van weinig belang is. 

'fot slaving onzer theorie hebben wij de verbeleringswerkcn kun-
nen aanhalen, aan den put van (irencllc uitgevoerd, toen wij met 
dc stedelijke dienst van de stail Darijs belast waren. 

De opbrengst van dezen put was aanzienlijk afgenomen door de 
afwijking van het onderste gedeelte der buis; men was vcrpligt 
binnen deze eene veel kleinere buis te brengen, en, opdat het-
zelfde ongeval zich niet meer mogt herbalen, werd het benedenste 
gedeelte dezer buis door een in den grond gedreven vierkant ge-
deelle dat nu den benedenmond vormt, versterkt, zoodal hel water 
tegenwoordig slechts in dc gaten dringen kan, in den verticalen 
wand geboord en zich slechts in de geringe ruimte beweegt, tns-
seben bet vierkant en den omgeschreven cirkel begrepen. Deze 
werken, welke naar onze raadgeving, door den bekwamen Mulot 
zijn uitgevoerd, hebben de oorspronkelijke opbrengst van den pul 
niet noemenswaardig verminderd. 

Hetgeen inderdaad deze opbrengst beperkt, is de groole legcn-
sland, welken het water in de poreuze laag moet overwinnen, en 
niel de tegenstand, welke zich in dc buis voordoet. 

Dij den put tc Dassy valt dus, wat de opbrengst betreft, niets 
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te verwachten van de groole middellijn, welke men hem heelt ge-
geven. Indien men in dezelfde laag meer water verkrijgt, wordt 
zulks door andere plaatselijke omstandigheden veroorzaakt. 

Wij onderzoeken vervolgens den wederkeerigen invloed van nabij 
elkander gelegen pullen. W îj doen z ien dat door deze onbepaaldelijk 
op dezelfde verticale doorsnede eener laag tc vermenigvuldigen, 
men slechts een gedeelte van dc opbrengst kan verkrijgen, welke 
bepaald wordt door de betrekking lusschen de hoogte des waters 
in de buis boven de opening en der drukhoogte boven de uit-
monding. 

In dc onderstelling dat {zooals waarschijnlijk is) te Parijs bijv. 
zich de vochtige laag lol in zee uitstrekt, zal men slechts (1) 
van de opbrengst der laag in de opgaande buis kunnen doen stijgen; 
met het aantal pulten le vergrooten, vermeerdert men dus dc op-
brengst niel, men nadert slechts eene grens, die men somtijds vrij 
nabij is. Te Tours is dc opbrengst van iederen put verminderd, 
naarmate men nieuwe boringen heeft gedaan. 

Uit deze beschouwingen volgt, dat de onderlinge afstand der 
artesische putten naar zekere plaatselijke omstandigheden moet be-
rekend worden, en dat deze wijze van voeding, welke voor eene 
verspreide bevolking voldoende kan zijn, daarentegen voor groote 
opcengeboopte bevolkingen, welke veel water binnen een klein 
bestek vereischen, ontoereikende wordt. Trouwens dc hoeveelheid 
water, welke men alzoo kan verkrijgen is zeer versebillend, naar 
male van de dikte en de doordringbaarheid der vochtige lagen. 
Nu is de artesische laag van den put van Grenellc ongelukkig niet 
zeer overvloedig, indien men ze mei de andere lagen vergelijkt, 
door welke bekende pullen worden gevoed: de aanzienlijke druk-
king op dc benedenopening, welke oiigcvccr 57 ned. el bedraagt, 
is enkel oorzaak dat men 12.50 ned. kannen in dc seconde be-
komt. Uit deze gegevens blijkt, dat de le Parijs geboorde putten 
een uitgestrekt grondgebied vorderen, en dat men daar slechts op 
aanzienlijke afstanden van elkander pulten mag boren. De onder-
vinding van Passy kan len deze nuttige wenken geven; bel zoude 
namelijk volstrekt niet onmogelijk zijn, dat door deze boring de 
opbrengst van den put van Grenelle eene wijziging onderging. 

Wij zijn voornemens dergelijke toepassingen der wellen van 
de beweging des waters door poreuze aardlagen voort te zetten op 
velerlei onderwerpen, welke voor de wetenschap cn de nijverheid 
belangrijk zijn. Een nieuw veld wordt daarmede voor de werktuig-
kundige nasporingen geopend; dc uitgestrektheid en het praktisch 
belang daarvan aan le toonen, is ons hoofddoel in dit eerste ge-
schrift geweest. 
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werken, cn hoofdzakelijk in de zeehavens, alwaar deze toestel reeds 
groole diensten beeft bewezen, zoowel voor het onilerzoek van den 
toestand der onderzces(die werken, als voor de uilvoering van 
nieuwe ol herstellingswerken. Ik mag hel dus overbodig achten dil 
werktuig, dal tegenwoordig volkomen bekendis, in zijne bijzonder-
heden te beschrijven. 

Ik zal er mij loe bepalen te bcrinncren, dat bet ten doel heeft 
den ondergedompelilen werkman volkomen van het waler af te 
zonderen, en hem daarbij de vrijheid te laten om zich te bewegen 
en met zijne banden te arbeiden, de eenige deelen van zijn lig-
chaani, die met de omriiigcnde vloeistof in aanraking zijn. Dil doel 
wordt bereikt door bel gebruik van een ondoordringbaar kleed of 
hansop van caoutchouc, met beenen en arnien, eindigende ineen 
lederen kraag, waaraan eene soort van borstharnas met kleine 
scbroefboulen verbonden is. Dil harnas, hel welk op kussentjes rust, 
die op de schouders van den werkman zijii geplaatst, heeft van 
boven drie schroefdraden oin den hehn te onivangen, die bet hoofd 
moet omgeven. Twee ter zijde geplaatste glazen in den helm dienen 
om le zien; een derde van voren is eene soort van venster, het-
welk men slnil, wanneer dc werkman in bel waler daalt, en dat 
men, als bij er uitkomt, opent, om hem vrijer le doen adem-
halen of met hem tc spreken. De lucht, benoodigd voor de adem-
haling en om evenwigt met deu druk van bet water le maken, 
wordt den duiker toegevoerd door eene ponij), waaraan eene buis, 
die aan den hehn vastzit, alwaar zij zich in drie lakken verdeelt. 
De overvloedige liicbl stroomt aanhoudciid door den helm en ont-
snapt daaruit door eene klep met springveer, die zich van binnen 
naar buiten opent. Zij brengt aan de oppervlakte des waters eene 
borreling le weeg, die ten naasten bij de plaals aanwijst, waarde 
duiker zich bevindt, wanneer overigens het water niet helder ge-
noeg is om hem le zien arbeiden (1). 

De aanvrage van een skaphander voor de haven van Cetle werd 

H E R S T E L L I N G V A N D E F U N D E R I N G E N ONDER W A T E R V A N 
DE l ïRUG L E G R A N D , T E C E T T E , DOOR M I D D E L V A N DEN 

S K A l ' l I A N D E R . DOOR DEN H E E R RÉGY, hoofd-inrjenkur 

der brwjijeu en wegen. 

(Anmles des Ponts et ChaussL^es, 1858, .liiillct et A o û t , piig. 8-1.) 

(I'liuU 4 , figuren 1—11 cn plaat 5 , f iguren 1—8.) 

I . VOOUAFGAANDR OP.MEIU<INGE.\' E.N INLICIITINGKN. 

De duikertoestel, skaphander genaamd, is tegenwoordig algemeen 

aangenomen door de ingenieurs, belast mei waterbouwkundige 

I ( I) skui)lianilcr, die in I85G van den fal)rikant Sièbo te Londen 
I werd g e k o c h t , h e e f t , komplee t , te l . o n d c n , IGO pond sterl ing g e k o s t , o f , 
j het pond sterling op 25.21 f n u i k e n g e r e k e n d , 4Ü32.G0 f r anken ( ƒ 1905, 

volgens onze hcrekcning vnn f 12 het pond s ter l ing f 1920). Zie hier de 
bereken ing van de o n d e r d e d e n : f r anken . 

1 Eene luchtpomp met toebclioorcn cn eenige vcrwissclstukken . 22C8.90 
: Twee klecdii igstukken van caoutchouc met twaalf a rmbanden om 
I dc mouw tc sluhen boven het gewricht van den jjols . . . 302.41 

Wol len kleederen oin over d e huid aan te t r e k k e n ; k o u s e n , onder-
I b r o e k e n , mutsen , enz • . . 103.2Ö 
I Koperen helm met he t harnas cn tocbeliuorcn 654.G2 
: 150 voet {45''.75) buizeii van dubbele caoutchouc met l innen 
! omkleedse l , ter geleidini; v an de lucht 

Een paar s terke scliocncn, voorzien van met lood bcklcede zolen 
T w e e loodcn gewigtcu ter ovcrbchisting om van voren op het 

harnns tc plaatsen 
Een mes« met schcedc cn lederen koppel 
Verschi l lende voorwerpen : 180 voet (55'i .20) touw voor dc se inen , 

eene flcsch van gegoten caoutchouc, ecu stuk l innen oni do 
klecdercn to he r s i e l l en , twee glazen in voorraad 147.19 

T e zamen . . . 4U33.C1 
Hierbi j komt voor kosten van i n p a k k e n , vervoer en inkomendo 

rcgtcu ongeveer 350.00 

513.02 
44.11 

C3.00 
37.11 

(1) In het oorspronkel i jke staat (Red.) 
T e zamen 

of in rondü cijfers 
43S3.G I 
4I00.Ü0 
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iii 18t51 goilaan, na een onderzoek van den (oeslaiul der lietoiis 
van de linidering dor werken Ie Helle, niel name van de Itrng 
Legrand over liel kanaal van ('elle. 

De ingenieurs, mijne voorgangers, o)imerkzaam geworden door 
de vernieling van de beton onmiddellijk beneden de bekleeding 
iler melselwerken hoven waler, liadilen reeds gezien, vooral bij de 
bruggen, dat de vernieling zich veel dieper uitstrekte; maar zij waren 
er verre van ai'de nilgebreidlieid te vermoeden van bel kwaad, het-
welk zij aan de krarhl van de slroomen toeschreven. Ik deed pei-
lingen aan de brug Legrand, waarvan de timderingen in slechter 
toestand schenen lu zijn dan de andere. Die peilingen werden door 
op een vlot geplaalsle werkliwle/i nicl eene lat bewerkslelligd. ^ij 
wezen aan, dat er nillioHingen van meer dan eene el diepte onder 

de landhoofden aanwezig' waren en dal de beton meer dan middel-ö 
matig was. 

Dij dezen toestand van de beton der i)rug I.egrand vesligde zich 
natuurlijk mijne aandacht bel eerst op het onvoldoende van de 
ruwe middelen, die mij ten iliensie stonden om het zoo hoogst 
noodzakelijke jnisto begrip te verkrijgen van den toestand der lun-
deringen onder tle overige werken, en vervt)lgens om mij op de 
hoogte te stellen ten aanzien van tle kosten en vooral omlrent tle 
afbreking van het verkeer tiver tle brug, welke een imotlwentlig 
gevolg is van de gewone wijze vaii hantlcleii bij tleze soorl van 
herstellingen. Dij tlcbrng Virla, stroomopwaarts over hetzelfde kanaal 
gelegen, hailden t.Ie nilgaven voor tle beide hnitlhoofden I'M 000 
franken bedragen bij afdamming en aanbrenging van steeidjestorting, 
hetwelk ze ccliler niet l iai l gevrijwaard voor nieuwe heistellingen, 
die thans weer noodzakelijk zijn. llel bewegelijk dek van ile draai-
brug was er afgenomen, de staking van bet verkeer over de brug 
had tlrie jaren gcdnurtl cn tle scheepvaart in hel kanaal was ge-
durende al dien lijd zeer Ijelemmerd gewt.'csl. I>eze langthirige 
staking leverde bij de brug bt.'grantl den groolsten lasi t»p, daar 
tlie brug, ten gevolge van de plaatselijke gesleltlheid, ile eenige 
gemcciischaj) voor de voertuigen was, lusschen hel ten we>len van 
hel kanaal gelegen gctleelle der slatl, alwaar al tle landwegen uit-
loopen, en tle liaveiikaaijeii, ten weslen van de oiiile havenkom, 
llel kwam mij voor, dal men zoo iets niet kon toelaten voor eene 
brug in tlie gesleldlieitl, waarover jaarlyks -200 000 lomien wortlen 
vervoerd en tl.igelijks 10000 ])ersonen overgaan. 

Volgens tle niededeelingcii, mij verstrekt tloor den heer tlaillonx, 
inspecteur-generaal, en tien heer Desplaces, ingenieur, omlrent tle 
(lienslen door dcii {ikajdi.intler bewezen gedurende den aanleg van 
tle funderingen van den viathicl in tien S j ioorweg over tle Ilhriue, 
kwam het mij vf)or tlal ik dien Itieslcl zou kunnen bezigen, voor-
tïcrsl om den loesland der helonfunderingen van al tle werken h; 
Oetle met jiiistlieii-i op te nemen, en vervtilgens om ze mei mintler 
kt)Slen en met beleren uilslag tlan vroeger Ic herstellen, zontbïr 
tlaareiiboven bel verkeer van voertuigen en voetgangers over de 
te herstellen bruggen te slreiiimen tif tle scheepvaart in hel kanaal 
te belemmeren. 

Dieiitengevolge sleltle ik aan hel booftibeslnnr tle aanschalVnig 
\an een skaphantler voor en werd tlaarloe gemagtigd. Deze wenl 
lerslond gebezigd lot het onderzoeken van den staat der belons 
en tol het tloen van voorafgaande proefnemiiigeu, om te welen 
of de hert.lellingLMi van de bruggen op tle hierontler a a n g e w e z d i 
wlj'/.c konden pkiyts hebben. Ik zal daarvan thans verslag geven. 

Pi'ofillcn van de [undcvuujbctons, over de buitenzijden genomen. — 
Zie bier o|) welke wijze de prolillen der belons ontler water wer-
den opgenomen. 

Twee met tien skaphander beklecde werklieden plaatsten op een 
bepaaltlen afstand van den muur Ie lood eene ijzeren slaaf, van 
20 tot 20 duim met galen tloorbtiord. Door tleze gaten slaken zij 
pinnen, tol zoo verre als dc uitgcspoehie deeleii toelieten. Deze pinnen 
waren insgelijks van 5 tol 5 iliiiin van gaten voorzien; zoodra de 
pin de beton aanraakte, plaatste de werkman een spiraalring, ten 
einde deze niel zou kunnen komen in het gat van de pin, bet 
naast bij de loodregle slang gelegen. Nadat tleze arbeid over de geheele 
boogie van dc bckleedijjg verrigl was, baalth^n de werklieden 
aan den ticvcr den loeslel op, die alstlan hel geheele proiil aan-
wees, de loodregle ordinaat op de ijzeren slaaf en de horizontale 
abscissen op de pinnen. Aldus is men in den aanvang Ic werk gegaan, 
maar men heeft de handt-lwijzc in het vervolg aanmerkelijk vereen-
voutligd. De duiker had slechls tlrie pinnen, welke hij achtereen-
volgens aan den besluurder van hel vaartuig deed toekomen; zij 
waren voorzien van tien kleinen spiraalring, die tle horizontale 
ahscis aanwees, terwijl tle lootlregle ortliiiaat werd aangegeven 
door het getal van de gebezigde pinnen, tiaar bel punt van aan-
vang op de ijzeren slaaf was aangeteekend. Nog laler, ttien wij 
liemerkt hadden, dal men zeer goeti met een zwart of rood 
tinjiiieriiianspollood ontler water op ecu behallasi |dankje kan 
sclirijveii, leekcntle tle werkman zelf tien vorm van tle uithoHing 
met tipgave van tien horizontalen afstand van de btiilenbekleeding, 
terwijl een of Iwce loodregle prolillen tle diepten van die uilhoHing 
aanwezen. Door dit plaiikjt) vormde zich eene soorl van briefwis-
seling lusschen tien duiker en tien ingenieur of den conducteur, 
werden aan cerslgemelde de noodige bevelen en inslruclien gegeven, 
vroeg iiij op zijne benrl de werkltiigen, die hij /loodig jiijd, cn /leelde 
mtMle wal hij had bevonden len aanzien van den loesland der 
lietons, van welke hij zoo noodig moutlers loezoiitl. De vot)r dezen 
arbeid, die niet zwaar is, gebezigde skaph.nitlerdragers kunnen 
vicM- of vijf tiren achtcreenvolgens onder water verblijven. 

Op deze wijze werd de tt)esland van de lietoiifnmleringen aan 
de werken te Cclte opgentunen. Dat ontlerzoek hr.igt ongelukkiger-
wijze zware en talrijke beschatligingen aan hel licht: tle uitspoeling 
of de vernieling van een groot gedeelte van de gebezigde beltm; 
hel aanwezig zijn in de betonmassa's, betzij van uitbollingen, 
waarvan de kanten bard en glad waren en waarin t)ok somtijds 
beton werd aangclroifen, tlie geene vaslheitl bezat en met tle hand 
kon wonlen fijngewreven, heizij van lagen magere of melkachtige 
beton. Deze uithollingen waren vaak zeer zontlerhng, vooral aan 
den noslelijken kop van den zeebreker (zie iignur 11 van jilaal -l). 

Het is hier de plaals niet om de oorzaken van deze» slaal van 
zaken na te gaan. Ik zal er alleen van zeggen dat er meer tlan 
eene is. Ongetwijfeld kunnen deze belons door tle zee wortlen 
aangetast, en wanneer men ze van de blokken ontler waler los 
iiiaakl, onlbintlen zij zich in tien bak van hel sclieikuiulig lafiora-
toriiiin; maar het is niel minder zeker tlal tleze belons, na hare 
verharding, als zij eenmaal op hare tipitervlakle met zt;eplanten 
en schelpen bekleed en over eene geringe tlikle tloor het vrije 
koolzuur van de zee verzatligd zijn, genoegzaam tegen de werking 
van liet zeewater zijn beschermd om gt)ed slaiid Ie boutleii. 

De ontbinding van deze belons is aan drie oorzaken toe te schrij-
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ven, die afzonderryk cn te zamen invloed gehad hebben: 1. aan 
dc chemische werking van dc zee; 2. aan de slechte hoedanigheid 
van kalk.soortcn, die soms vermengd zijn; 3. aan de aangenomen 
w'yze van indompeling of aan gebrek aan zorg bij deze bewerking. 

Ilct is aan deze laatsle oorzaak, dat men voornamelijk dc on-
gelijkheden moet toeschrijven, die zich in de buitenvlakken der , 
betons vertoonen en door dc profdien worden aangewezen. Dil feil ^ 
doel zich nagenoeg algemeen voor cn dc ingenieurs hebben hel 1 
kunntin waarnemen bij alle belons, die lalcr ontbloot zijn dtior het ! 
wegnemen van de beplanking, binnen welke zij waren onderge- | 
dompeld, hetzij zidks het gevolg zij geweest van het aangenomen ' 
stelsel van beweegbare vakken, hetzij van tle noodzakelijkheid, 
waarin men verkeerde om de bcplankingtni weg te nemen, die, 
gelijk te Geile, door den paalworm ztniden zijn veniicld. lürisveel 
voorzorg en moeite nt)odig, om Ic voorkt)men dal zich legen de 
wanden der be)dankingen melkachtige of mag(.'re betons aanzeilen, 
welke hij hel wegnemen van de bej)lankingen loslaten en oorzaak I 
zijn van de onregelmatigheden, die men bij de belonfundering 
hccfl waargenomen. 

Xoovafgmmle proefnemingen. — De in 1851 gedane proclne-
mingen bcslontlen in de vcrvaanliging van eene soorl van gemel-
seltlen beer, ontler water aangebragt tegen do beschadigde funde-
ringen van de brug van Montpellier, ter hoogte van 3 ei op eene 
vierkante el doorsnede. Dil blok werd in gedeeltt-'lijke beplankingen 
van Ooi.30 hoogte gestort, welke de duiker acblereeiivt)lgens aan-
bragl voor de uitvoering van de hooger geltigen lagen. Verschillende 
inriglingen van metsel- en timmerwerk en mtieijelijkheden van 
zamenslelling wenlen beproefd. 

Deze proefnemingen, met hoogst onvolmaakte werkinigen gedaan, 
waren beslissend. Zij detlen zien, tlal een werkman met den ska-
phander bekleed alle soorl van metselwerk kan uitvoeren, in beton, 
in gewonen breuksteen, in behouwen breuksteen, of in behaklen 
steen, met mortels tlie spoedig genoeg hard worden; dat hij bont 
kan zagen en tloorboren, schrtiefboulen aanbrengen; eindelijk tlal 
hij alle li»nmeruerk kan niaken en ook afbreken en wegnemen, 
len einde jilaats te maken voor tmlworpen werken. Al naargelang 
van de moeijelijkheid van tien arbeid kon de duiker achlereen-
volgens van 3 tt)t A uren ontler waler blijven. 

Werken .sedert 1851 uitgevoerd. — Na deze proefnenn'ngen werd 
te Geile de skaphander een onmisbaar hul|)midtlel voor alle uit Ie 
voeren hnideringwerken. Ziehier tle werken, welke wy daardoor 
konden ontlerneinen en tlie thans tol sland zijn gebragl: 

De berslelling der funderingen van tle beide landhoolden van de 
brug Lcgrantl over eene nilgcslreklheid van (')2 el, eene boogie 
van 4 el en eene tlikle, afwisselende van 0''l.50 lol 2 el. (Zie de 
prolillen in iignur 4 van jdaal 4.) 

Het bouwen van eenen nmur op 4 el cn .i''1.50 onder waler, 
rt)ndüin tle funderingen van hel oostelijke hooftl van den zcebreker. 
Deze bekleetling in metselwerk van cement had len tloel de zwak-
kere ge(l(?ellen van de l^don, welke in /nelkachligen loesland ver-
keerden (Ml door de werking der stormen waren uitgespoeld, tegen 
dc werking van tle zee en de golven Ie hcschermen. 

Hel vullen met metselwerk in cemenlmortel van de horizontale 
cn verlikale voegen, Ier breedte van 0<'I.1, 0''1.3 cn 0''l.4 in tic 
kunstblokken, gebezigd \oor de fundering der kaaijen van de nieuwe 
havenkom. Deze funderingen beslaan uit drie rijen opeengestapelde 

blokken, een onderzccschen muur vormende van 5'.'1.50 hoogte met 
loodregle voorzijde en geregelde lagen, uil blokken van 12 leer-
ling cl bestaande (l). (Zie figuren 9 en 10 van plaat 4.) 

Voorts, werken van verschillenden en ondergeschikten aani: vcri-
ficaiien, tinnnerwerk, aanbrengen van "ijzerwerk aan scheejishel-
lingcn of lot kisldannnen, bekleedingsmuren voor bet storlen van 
de beton, mijngalen om rotsen Ie tloen springen of er ijzeren 
standaards in Ie plaatsen tot bevestiging van bouten bckleeding '̂n, enz. 

Deze opgave heeli (en doel om Ie tloe/i zien, dal er gcc/i soorl 
van werken is, tlie niet ontler water met den skaphander kan wor-
den nilgevotird. 

Vtiór 1851 had deze toestel in Frankrijk slechts gediend lol bet 
opnemen van den loesland der wt;rken, der dammen en der fun-
deringen, welke men onder handen had, lot bel ontladen van 
gtislrande vaartuigen, in een woord voor eenige zeer bijzondere 
werken van korten duur; mögt al tle tluikcr een helper zijn bij 
de uitvoering van waterwerken, hij was er niel tic hooftlpcrsoon 
bij, g'-lijk hij tle werken die ik heb vermeld. In Fngelantlgebruikt 
men den skaphander voor bet bouwen van onderzeesche nnircn uil 
lo.sse sleenblokken, evenwel van mindere afmermgen dan de fun-
denngi)bdd:en van dc nieuwe havenkom, maar ik heb niet ver-
nomen, dat men hem gebruikt voor mclselwcrk, zooals in de haven 
van Geile (2). 

(1) Mcii is hczls deze funderingen uit to voeren voor den minleg van 
knaijcii cn een onderzccschen Ktcuninmir voor dc helling der seliccpstiinmcr-
wcrvcn over ccnc lengte viin ongeveer COü cl; 200 strekkende cl zïjn 
geheel voltooid. Dc blokken zijn vervoerd cn geplaatst door een drijver, 
even gemakkelijk als men bij het bouwen van eenen nnnir fe land ge-
honwcn ctcen met ccnc kraan zou vervoeren. Deze oudcrzecscho muren 
hebben bij bun aanleg gecnerlci stcigcrwcrk, gcencriei voorloojiigc werk-
zaanilicdcii noodig; men kan }iiin»en hoinr xowkr hczwn.!!-cn xonilcr ver-

meerdering van kosten staken cn weder oj)vattcn; daar zij bestaan nit 
magere betons, die in dc lucht verhard cn aan dc buitenzijden door kool-
znur verzadigd {carbomilt's cn parement) zijn; zij zijn niet kostI>aar cn tegen 
alle vcrniclinjj en besdmdiging beveiligd, zoowel gedin'cndc dc uitvoering 
als daarna. 

Dc afbeelding in figuur 9 op jilaat 4 stelt een gebrekkig waterpas in dc 
onderste laag vergroot voor, on» te doen zien dat men vnn dc tweede 
laag a f , welke ook de bodem zij, het wntcrpas door steenen wiggen weer kan 
herstellen. V\'ij hebben ons deze voorwaarde gesteld, hoezeer zij voor dc 
stevigheid der kaaijen niet noodig is. De heer ingenieur Girct, die dczo 
werken met zijne gewone schranderheid bestuurt, heeft voor deze funde-
ringen zeer juiste horizontale lagen en eene volkomen vcnikalc bcklccding 
verkregen. 

(2) Indien de diensten, welke volgens de inlichtingen, mij door tic 
ingenieurs verstrekt, door den skaphander zijn bewezen gedurende dc uit-
voering van den viadtict over de Kliunc, do hoofdaanlciding zijn geweest 
voor dc to Cettc gcdjiHO proefnemingen, zoo waren die proefnemingen op 
hare beurt cn de in nj51 cn lutcr uitgevoerde werken, als ik mij niel 
bedrieg, niet zonder invloed op dc invoering van dezen toestel aan de 
werven vnn Toulon cn Marscille, alwaar tegenwoordig cr verscheidene 
gebezigd worden. De skaphander beeft te Cettc dikwijls gediend oni den 
toestand der vaartnigen te onderzoeken en in het bijzonder, bij eeno be-
langrijke omstandigheid, de kiel van een rijksstoomvaartnig, dat op dc 
steenstortingen van de havcidioofdcn had gcstootcn. Dit vaaruiig kon dc 
reis vervolgen na gedaan onderzoek en het aanbrengen van geringe her-
stellingen, zonder weder te Toidon binnen te loopen. Dc gezagvoerder 
van een stoomvaartnig, de heer D. I)'...., tcgenwo(«dig kapitein ter zee, 
van plan zijnde om ecu ska])handcr voor zijn schip aan te vragen, ver-
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Na ilczc voorloopigo opmerkingen en inliclilingen, zal ik overgaan 
lol (Ie Jiosehrijving van ile werken, Ier lierslelling van ile belon-
innderingen aan de lirng Legrand uitgevoerd. 

11. l i m S T K L L I N f . DI 'U F f N D i : l U N G K N Y.\.N DK n i l l ' G L l ' ü a . \ M ) . 

Hel massief van tle oude funderingbelon was ondergedompeld 
door zoogenoemde immersion u lulus coulanls, biimeii eene be-
planking waarvan de binnenwanil 0''I.3U builen de voorzijde van 
bel lamllioofd uilsprong. De lu'olillen (plaat -1, liguur 1) wijzen 
aan, welk gedeelte van deze beton losgeraakt of vernield was na 
bet wegnemen van de bekisting, benevens bet massief van nieuw 
metselwerk mei den skajiliander aangebragl. De dagzijde van deze 
nieuwe liinderiugeu is volmaakt vlak, van boven l)>'l.2U en beneden 
1 el builen bel laudboofd uitkomende, zoodat de oude beton allijil 
bedekt bleef als zij van onderen bebouden kon blijven. 

Hel gedeelte beton, weggenomen om bet biimenwerk te bereiken 
en daaraan een gesebiklen vorm Ie geven, tol bel ontvangen van 
bel nieuwe metselwerk, is insgelijks op de prolillen aangewezen 
met horizontale arceringen. 

De herstellingen hebben achtereenvolgens met looilregle lagen ter 
breedte van 2 el plaats gehad. Zij beslaan eene ontwikkelde lengte 
van 02 el over de beide laudhoofden. 

KIke herstelde laag werd op de volgende wijze uitgevoerd: de 
dagzijde in metselwerk van platten breuksteen met cement mortel 
van Vassv; van achteren uit belon van cementinorlel van Vassy, 
of in het algemeen van Lavalentine en somtijds alleen van mortel 
van kalk van Theil, gemengd met cement, wanneer de diepteiler 
vernielingen meer dan 0''l.5 en 0''l.(> bedroeg. Het blok werd in 
sonuuige gevallen voltooid door metselwerk in gewonen breuksteen, 
gelijk dal van de buileid)ekleeding, ten einde het volmaakt met 
de ouilo beton te verbinden. 

Klke laag had op de kanten twee of drie groote biiulsteenen. 
Alvorens do bijzonderheden van de bewerking meile Ie deelen, 

moet ik het gereedschaj) doen keimen, voor de herstelling van 
deze fimderiugen gebezigd. 

Gcrccduchnp, drijver of vlol (ligunr 5, O en 7 van plaat 4 en 
figuur 1, 2 en 3 van plaat 5). — liet vlol was bestemd tot het 
dragen van de bouwsloHeii en het gereedschap van de kalkmengers 
en de opperlieden voor dc vervaardiging van de cemenlmortels. 
Hel werd eerst dan voor de te herstellen laag op zijne jilaats ge-
jjragl, wanneer de baggering was geëindigd en hel metselwerk een 
aanvang kon nemen. Men bragt hel achter den boekmuur na hel 
voltooijen van de herstelling van iedere laag en zoo lang de arbeid 
werd gestaakt, opdat do doorvaart voor de schepen lusschen de 
landhoofden geheel vrij kon blijven. Moest I I H M I de laag onvoltooid 
\erlalen, dan beschermde men de bewegelijke bekisting of her-
sttdlingsloeslel tegen den schok der vaartuigen door een klein drij-
vend houten vierkant, aan het landhoofil vastgemeerd. Ik moet 
nog opmerken, dal wanneer de werkzaamheden aan den gang 
waren , hel vlot eene zeer voldoende ruinile voor den doorlogt van 
de vaarlnii'en overliet. 

Dil vlol bestond uil Iwec tonnen T van 2«!l.ir) lengte en IH.U) 
middellijn, onderling verbonden door twee jukken of sjorhouten J , 
en opgesloten lusschen twee langhonten en twee dwarsliggers ter 
verbinding van deze laatste. Al deze stukken waren dennenhout 
en afkomstig van oude afgekeurde materialen in de magazijnen 
van de bruggen en wegen. 

De jukken hadden aan hunne beide einden haken, 1er ontvangst 
van vier schakels van kettingen (J, aan Inmne uiteinden aan de 
beugels der langshouten bevestigd. Deze inrigting diende mn de 
boogie van het vlot boven water binnen de grenzen van 10toH2 
duim te doen afwisselen; dit bail zijn nut aan hel einde van de 
bewerking, toen hel hout, met water en zout doortrokken, zwaarder 
was geworden. Door den op ile jukken aangebraglen vloer te be-
lasten, deed men de tonnen zinken; men maakte alsdan de ket-
tingen los om ze te verkorten, door ze in een anderen schakel 
te haken. De vloer van het vlol rees weder wanneer men de op 
de lonnen aangebragte belasting wegnam. 

Het vlot had ter wederzijde van den drijver twee stellen, elk 
van drie emmers en achter die emmers drie vaten, bestenul, hel 
eerste om cement van Vassy, het tweede om cement van Lava-
lentine en bet derde om zand te ontvangen; een vierde vat bevatte 
somtijds kalk van Theil. 

De vloer van den drijver /'droeg breuksteen en kleinere stcenen, 
bestenul voor hel metselwerk in de heions. 

Een kaapstander [lour-morl] met lot.'behooren, diende om den 
herstidlingstoestel op te hellen en te ondersteunen wanneer men 
van slelling veranderde. 

Kindelijk diende een ijzeren slaander P met een blok om de 
bakken met mortel en belon neder te laten en aan den duiker te 
doen toekomen, die onder water met de herstelling van de laag 
bezig was. 

Hel vlol was volkomen ingerigt voor een ploeg arbeiders, 0|i 
zijn hoogst beslaande uit zes mengers en vijf opperlieden (I). 

llerslelHn()sloeslel (2). — De herstellingstoe.>tel is bestemd om 
dc beweegbare bejdanking te vormen, tol herstelling van de liin-
deringen bij lagen van ten hoogsle 2 el breedte en volgens de 
helling voor de builenzijde aangenomen. 

Deze toestel beslaat uil een vierkant raamwerk van stevig ijzer. 
De twee lange zijden worden gevormd door twee stijlen / van rond 
ijzer, 0''1.01 in middellijn. Zij moeten volkomen evenwijdig blijven 
en zijn daarom van onderen in een gegoten ijzeren bak en van 
boven in eene doorboorde ijzeren staaf bevestigd, welke laatste op-

r.oclil mij om cciii|rc niiiitcckciiiiigcn over »lit (Hidcrwerp. Ilct scliijnl éxt 
siiits dicii tijd dc mnntrojrcl nlfromccii is gowordcii en dat men tcgcinvoordig; 
op dc vooniaiun-stc rijkssclicpcn duiUcrtocMu'len b e d t . 

(1) Ik hel) dc afbcclduig van het vlot alleen medegedeeld om dc middelen 
te doen kennen , tc Ccttc voor dc hier bedoelde herstellingen gebezigd. 
Het sjireekt wel van zelf, dat ik overtuigd hen, dat men overal elders 
anders en beter kan handelen. Ik had dc tonnen in het midden geplaatst , 
ten einde dit vlut geschikt tc maken om «Is baggcrvlot te dienen. Dc bok 
van den baggcrtoestel stond aan het eene uiteinde en dc arbeiders aan 
dien toestel, waarvan dc kettingen onder dc toimen doorgingen, liepen 
over de tialken aan den anderen kant. '1'c dien einde was dc beweegbare 
vloer opgeheven en werden de balken zoo noodig met tv,cc drijvende 
stuklicn verlengd. Het is beter bevonden den hcrstcllingstoestel volkomen 
van den bnggcrtocstcl tc scheiden. Zij werden beurtelings gebruikt. 

(2) Deze toestel is hangende aan het vlot afgebeeld in liguren 2 en 3 
van i)laat r» en op dc plaats gebragt tot dc uitvoering van dc metselwerken 
iu tiguicu 1, 5 , C en 7 van plaat 
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en nederwaarts kan worden bewogen, ten einde het raam langer 
of korter te maken. De gegoten ijzeren bak heell overigens alleen 
ten doel de stevigheid van den toestel, wanneer die op zijne plaats 
is gebragt, te vermeerderen. 

Twee andere stijlen I' vormen voor het eerste raam een tweede 
van meer dan 2 el breedte. Zij gaan door oogjes, geplaatst op de 
hovendwarsstaaf van den toestel en aan him ondereind door gaten 
in dc hoeken van den gegolen ijzeren bak. Deze twee stijlen zijn 
bestemd om boven en beneden den toestel te bevesligen, wanneer 
hij eenmaal in de behoorlijke rigting en volgens de voor de buiten-
beklceding aangenomen belling is geplaatst. Te dien einde slaat 
men ze in den l)odem en maakt ze aan bun boveneind met ijzer-
draden vasl aan pinnen, in de gording van het laudboofd gedreven 
(liguren 2 en 3 van jjlaat 5). Deze stijlen hebben op elke twee 
palm afslands gaten; het zijn overigens dezelfde, die, gelijk boven 
is gezegd, hebben gediend om de profillen van de betons op te 
nemen. Deze gaten dienen om door een stiftje de keUingringcn 
terug te houden van het kleine losse sleigerwerk, bestaande uit 
eene met ijzer beslagenc plank, waarop dc duiker staat en wdkc 
hij verplaatst al naar mate bel metselwerk van de in aanbouw zijnde 
laag hooger rijst. Diezelfde gaten dienen ook om op verschillende 
hoogten op dezelfde wijze de ijzeren korf op te hangen, die den 
voorraail breuksteenen voor den werkman beval. 

Als de toestel op zijne plaats is gebragt, dan dienen de stijlen 
t tot het geleiden en terughouden van de 0''l.3 liooge ))lanken, 
waaruil de opeengeplaatste bekislingen bestaan, welke de duiker 
mei metselwerk vult, al naar male zij in elkander zijn gezel. Deze 
planken zijn afgebeeld in liguur 1 van plaat 5; zij hebben elk op 
den alstanil van de- stijlen / twee ringen in twee gedeellen; bol 
eene vast en het andere inel een scharnier. Men openl die om er 
de stijlen door te brengen, nadat men de plank van boven 
buiten het water lusschen hel ijzeren lijstwerk en het landhoofd 
heeft gebragt. Nadat de ringen weder gesloten zijn, laai men do 
plank door haar eigen gewigt naar beneden zakken. De duiker geei'l 
haar zoo noodig de behoorhjke rigting (MI bevestigt haar oj) de 
bestemde plaats. De vier kleine ijzeren stijltjes »/, boven en beneden 
aan de plank, zijn bestemd om haar binnen het vlak van de ont-
worpen buiteiibekleeding te houden. De schuif ii aan een van ilu 
einden dient om eene ijzeren plaat Ie ontvangen, den zijwand vor-
mende, welke aan de zijde van de niet herstelde lagen de ge-
deidtelijke bekislingen sluit (1). 

Kisten uoor hel 'Jnken. — Deze kisten zijn vervaardigd naar 
die, door den heer Noid Ie Toulon gebezigd. Zij liebben den vorm 
van een parallelopipeduiii, van onderen uitloopende in een drie-

(1) Dc gegoicn ijzeren kist van den hcrstcllingstocstel zou kunnen ver-
v;dlen telkens wanneer het eerste lijstwerk, gelijk gezegd is, in het geval 
van een doonlringliaar terrein door het tweede werd bevestigd, en dat 
meerdere sieviglieid niet noodig was. Dc cevstc regthock t l zon alsdan een 
oenvondig ijzeren vierkant z i jn , waarvan alleen dc bovenzijde l)cwcegbaar 
was, I')c twee stijlen l ' t ' zouden elk afzonderlijk rondom de stijlen / als 
ni» draaijen, aan welke zij bevestigd zouden zijn door ijzeren staven , 
oindigendc in ecu ring. In het geval van een steenachtigcn bodem, hij 
voorbeeld aan den voet van het te herstellen werk , zou men door dc 
bcwcfigltaarheid van de stijlen t' om de stijlen l al spoedig een steunpunt 
kunnen vinden. 

hoekig prisma, waarvan dc mcl scharnieren voorziene luiken zich 
openen langs den benedenkant (zie ligtiur 8 van jilaal T)). 

De kist 11". 1 kan -iO liters bevallen, de kleine kist u®. 2 slechts 
20. De derde kist, die als hel ware de helft tiilniaaki van de kisl 
11", 2, van boven naar beneden door midden gedeeld, heeft slechts 
één blik en kan 10 liters mortel bevatten. Zij is voorzien van eene 
schalt, hesleniil om een langen houlen steel Ieonlvangen, en vormt 
eene soort van morlelspade, met gesloleneii bak, die zeer gemakkelijk 
en nultig werkt en dikwijls is gebezigil voor metselwerken aan de 
liuitenbekleediiig. 

De groote ebezigd om langzaam verhardende kisl n». I werd 
beton aan den duiker te zenden, namelijk belon uil kalkmortel 
van Theil en cement ; de kleine kist iT, 2 is gebruikt om spoedig 
versteencnde belon te zenden en de derde alleen voor cemeutmortel, 
bij de nilvoering van melselwerk in hreiiksteen. De laatstgemelde 
kist wordl aan den duiker aangeboden door een op hel vlol ge-
])laatslen werkman; deze houdl haar hij den steel vasl en de duiker 
openl haar daar ter plaatse, waar de sleen in een bed van mortel 
moet wonlen gelegd. 

lUfiiicrluesiel, schuitje, enz. — Voegl men bij het beschreven 
materieel nu nog den ska]thander, een kleinen baggertocstel I) 
(ligimr 5 van jdaat 5), een schuitje en ile noodige gereedschappen 
voor hel wegbreken en het weder o|)lrekken van hel melselwerk, 
dan heeft men alles wal er noodig is geweest voor de herstelling 
van de funderingen der brug Legrand. 

iiijiunderheilen omirent de uitvocrinr]. — Het zal niet overbodig 
zijn in herinnering te brengen, in welken toestand zich de brug 
in IS'jf) bevond, loen ile herstelling werd oiidernomen (liguren 2 
en 3 van plaat •[). 

Op dat tijdstip en sints de laatste peilingen, die in 1853 ten 
grondslag liadiltMi verstrekt aan de (Milwerpen, welke aan het be-
st uur waren aangebiulen en waarvan hel omlerzoek en de behan-
deling de liersleihng van ile brug Lciirand hadden vertraagd, was 
de vernieling aan het Jandhoofd op den linkeroever, dal in vrij 
wat slechter slaat dan dal van den regieroever verkeerde, zeer 
toegenomen; brokken beton, waarvan sommige eetic halve, ja zelfs 
eene teerling el groot wart'ii, waren losgerukt; de bovenzijde aan 
den hoek siroomopwaarls was weggezakt; de uithollingen onder 
ibï builetibekleeiliiig van dit landhoofd waren grooler geworden, 
zoodal de sleenen uit het lood hingen, op sommige plaatsen ten 
bedrage van I el. Dit landhof)fd kon ieder oogenhlik instorten en 
hel was te vreezen, naar hetgeen men had waargenomen, dat het 
onderhanden nemen zijnen val zou verhaasten. 

Men nam alsloeii de navolgende voorzorgen: in hel vooruitzigt 
van eene mogelijke iieilerstorliiig van de brug, plaatste men eeii 
steiger om hel ijzeren bruggedek te ontvangen en boven water Ie 
hoiidiMi. De gehouwen sleenen van de benedenlaag der buiteii-
hekliHjihng werden aan de houlen gording van het hindhoofd vast-
gemaakt door slaven, waarvan de omgebogen uiteinden onder de 
sit.'eiien en boven de gording werden gebragt. De andere hoek 
stroomafwaarts dreigde in te slorleii ; de steenmassa werd insgelijks 
opgehangen aan zwaar limmerw(;rk, op den bovenkanl bevestigd, 
waarvan de deelen zoodoende (Uiderliiig verbonden werden. De her-
slellingen werden slechts achlereenvolgelijk ondernomen, hij lood-
regte lagen van 2 el breeilte; de baggering weril met voorzigligheid 
uitgevoerd en in den aanvang bijna geheel door den iluiker; bet 
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zanti hoo|)lo hij op nnn iĉ )crĉ ) knnt, om ah sicun Ic dienen voor 
de logen in de nabijheid van de oude funderingen, die verzwakt 
waren over de uilgeslrektheid van 2 el, welke men lot aan den 
tufsteen moest schoon maken oni den lierstellingstoestel te plaatsen. 
Gedurende de uitvoering der werken iieell geenerlei ongeval plaals 
gehad. 

Gelijk reeds is gezegd was bij bet eerste onderzoek gebleken, 
dat de beton van het landhoofd op den linkeroever geene gelijk-
slachtigheid bezat, dal er in de nilliollingen Ier zijde van zeer zachte 
gedeelten zich zeer harde brokken bevonden, welke te midden van 
de massa eene soort van pijlers vonnden, waardoor het zich ver-
klaren laai, boe bet buulhoofd zich op deze afzonderlijke sleunj)unten 
beefl kunnen staande houden. Toen men bij het baggeren de fun-
deringen ontblootte, vond men hel onder.ste gedeelte beton in nog 
slecbleren toestand, en bij hel wegbreken zag men, dal hel ge-
hecle blok op vcrsdiilicnde pinalscn doorsnellen v/erd door naar 
hel water hellende lagen van steenljes, die geheel van mortel waren 
ontbloot; dal het blok niet op den tufslecn rustic, maar op eene 
laag zand van 0''l.2, 0'l.3 en Oi'l.i dikte, liet is altijd moeijelijk 
deze laalstgemelde laa'' door baifuerinir wcfj Ie ruimen. KeniüC 
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S t u k k e n bout, over hel algemeen bindbalken, waren in de belon 
blijven zitten. 

Ik zal Ihans de uil voering van al dc werken in bet bijzonder, 
van dc baggering, van de wegrniniing tol aan bet weiler oplrekkcn 
van hel metselwerk onder water, in de bijzonderheden nagaan. 

Ilngtjevinfi. — Dc eerste te vcrriglen werkzaamheid was bet 
baggeren. Ik heb reeds gezegd, dat, ten gevolge van den toestand 
van dc beton, dit werk voor het linkerhmdhoofil zich moest be-
palen tol hel schoonmaken van de ruimie, welke volstrekt nood-
zakelijk was om den toestel Ie plaatsen. 1'ij de eerste laag werd 
inji werk ifi zijn gel/eel door den dn/ker vorngl; iiij inaaklc den 
grond met een houweel iiiiémonlmse) los en ruimde dien weg met 
eene tweepuntige spade, ten einde de aarde in de rninite te ver-
spreiden, of wel op de beide kanten op te zeilen; van de tweede 
laag af bezigden wij voor een gedeelle van den grond den kleinen 
baui'ertoestel. Toen de ileelen onder bel metalen bruggedek her-
steld waren, kon men gebruik maken van bet vlot, waarmede 
men den omtrek der funderingen, al naar luale van den toestand 
der betons, meer of minder diep schoon maakte; de kleine baggcr-
loestel werd vervolgens gebezigd cn eindelijk voltooide de duiker 
hel werk gelijk gezegd is. 

Wf'i/ru'i))!}!}!/ viin (Ic omît' helon. — De wegruiming, door de 
werklieden (l<''ijr(nl(i(jc genoemd, bad len doel de los geworden beton 
in de uithollingen weg Ie nemen, gelijk ook somtijds die, welke 
builen hel ontworpen profil uitstak, zoo als in sommige gedeelten 
van he( regler laiidlioolil, bij liclwelk de bc(on, gelijk ik gezegd 
heb, van aanmerkelijk veel beter hoeilaiiigheid was dan bij hel 
linker landlioofd. Deze wegruiming wertl door den duiker met het 
houweel verrigt, wanneer zij van weinig belang was of wanneer 
er voorzorgen waren Ie nemen, en soms, in bel legenovergesleldc 
geval, mt'l eene mijnslaaf, aan welke de duiker de rigliiig gaf en 
waarop een op bel vlot geplaatst werkman sloeg. Met bebakken 
der oppervlakte van de oude belon, om baar geschikt Ie maken 
tot verbinding van bel nieuwe inel.«;elwerk, werd allijd door den 
duiker mei hel houweel verrigt. De hoogte, lol welke ile wegruiming 
plaals had, hing geheel af van den luesland van de belon. Zoo 

werd voor de ccrslc Jagcu dit werk ter naauwernood lot Oel.5 of 
0>'I.O hoogte verrigt, terwijl voor de laatste, bij het regler land-
hoofd, men trachtte de oude beton over hare gelicele liooglc in 
gcschiklen toestand Ie brengen. 

Jlet metselen. — Het metselwerk werd vervaardigd niet den reeds 
beschreven herslellingstoestcl. 

Kadal de baggcring op den bodem was voleindigd, voerde de 
drijver den hangeniicn toestel naar hel te herstellen gededle. iMen 

deed de ijzeren kist op de builenbekleetrmg van het voorafgaand 
reeds hersteld gededle steunen en in de verlangde rigling, door 
merken aangewezen, terwijl men de helling van den toestel vol-
gens de aanwijzingen van den duiker stelde. Men deed vervolgens 
het raam overeenkomstig de te maken bekleeding overhellen; men 
bevestigde de stijlen /' in den tufsteen en van boven aan eene pin 
in de lijst van hel landlioofd (figuur 2 van plaat 5 en figuren 5 , 
ü i'/i 7 van plaat -i;. 

Daarna deed de duiker eene ijzeren plaat glijden langs den kant 
van de ijzeren kist, die hij tol aan de oude heton voortduwde. 
Mij vormde zoodoende eene eerste bekisting, ontstaande aan ilen eenen 
kant door liet reeds lierslelde gedeelle, aan den anderen kant door 
de ijzeren plaat cn voor de bnitenbekleediiig door de kist zelve. 

Nailat (Ie oude belon aan de o))pervlakte was heliakt cn de be-
kisting door den duiker tot op den lufsteen volknincn gereinigd, 
gaf deze bet teeken voor de vervaardiging van den mortel. De 
beide handlangers achter dc bakken ge])laalsl .stortten in eiken van 
deze het cement cn het zand met kleine blikke maatjes volgens 
de aangenomen menging; de zes mengers gingen daarop aan het 
wei'k. Zij schepten water uit eene ton E (figuur 5 van plaat 4) en 
besloegen den mortel. Een man nam met ccnc schop hel steengruis 
van den vloer van den drijver en \vier|) hel in de bakken. De 
bereide cemenl-bclon werd door dkej] menger in eenen emmer 
gestort, die naar den bak n°. 2 werd gevoerd en daarin gdedigd. 
Met dezeu arbdd waren twee werklieden bezig, terwijl twee andere 
belast waren met den mortel naar deii duiker to doen aftlalen. 

Deze eerste bekisting cn soms de (weedc werd tnel eene beton 
van een weinig vellen cemcntmorlel gevuld. 

Ileeds is gezegd op welke wijze men achterecuvolgens dc overige 
gedeelldijke bekistingen vormde, door eene plank neder Ie laten 
en in ile zijgroeven eene ijzeren plaat te plaatsen, die men even 
als de straks vermdile tol aan de oude beton voortduwde, len einde 
de bekisting af te sluiten. 

Voor de herslelliiigen boven de bekistingen van den bodem bezigde 
men gewoonlijk tweederlei soort van melsdweik ; hel eene van 
gewonen breuksteen niet ccmenlmortd, hel aiulere van belon van 
zuiveren cenienlinortd of wel gemengd met kalk van Theil. liet 
gclyrnik van deze verscbiDendo melsdwcj kc}} voor eenzelfde gcded'e 
vereisdit bij de uitvoering eenige voorzorgen en eene regelmaat, 
aangewezen door waarneiniiigcn gedurende de proefnemingen gedaan. 

Die jiroefneiningen hadden doen zien, dal do cenienlmorld zich 
zeer goed verbond met al het oude of nieuwe inclselwerk, van 
welken aard ook, maar vooral met hel nieuwe voor dat de mortels 
verhard waren. De beton van kalk van Theil, zuiver of met cement 
vermengd, bechltc zich daarentegen slechts zeer weinig, zdfs aan 
hel nieuwe metselwerk. Zoo moest zij, wanneer men eene kern van 
langzaam verhardende belon mei cenc basis van kalk en cement 
wible bezigen, vervaardigd worden vóór hel metselwerk in cemeni 
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van dc buitcnbekleeding, ten dnde cr ccnc verbinding zou ontslaan 
door de doordringing van deze beide metsdwerken. 

Tc dien einde hield men voor cn langs de plank van den toestel 
eene ruimte van 0«'l.2 open, door twee plaatijzeren bakken, ieder 
laHg 0''1.!), met twee nilstckendcgcdedtcn, ten dnde dc oppervlakte 
van ile beide inctselwcrken bogtig en niet vlak zou zijn. Door de 
heide bakken om te keeren, zorgde men dal de uitstekende ge-
deelten in twee opoenvolgende bekistingen niet met elkander 
overeen kwamen (in liguur 0 van plaat 5 is ccn zoodanige hak 
afgeljceld). 

Nadat deze hakken door den duiker geplaatst waren, vroeg hij door 
een teeken de beton van kalkmortcl en cement, die wegens hare 
belrckkdijk langzame versteening vooraf en voortdurend kon worden 
bereid. Men deed baar in den groolsten bak n®. 1 zinken. Wanneer 
deze kern van metselwerk in beton geheel was voltooid, gaf de 
duiker hel teeken tot de vervaardiging van den cemeiilmorlel voor 
de uilvoering van hel inclselwerk in breuksteen van dc builciibe-
kleediiig; hij zelf nam een van de plaatijzeren bakken weg, die 
tegen den toestel was geplaatst. Daar de beton van de kern bard 
beslagen was, zoo bdjidd zij den vorm van den wand van dien 
bak; overigens maakte de duiker, alvorens met hel mctsdcn aan 
Ie vangen, de ledig geworden ruimte met een krabber schoon. Daarop 
trok hij hel metselwerk in die ruimte op met inorlcl, die hem met 
den schuins (oeloopeiulen bak n°. jnel l.'uigcn sled, werd loe-
gezondeii en inel breuksleeneii, die door hem uil de naast hem 
hangende mand werden genomen. 

Deze breuksteen was plat; met de hand gednikl deed hij den 
niorlel naar huilen vloeijcn, alwaar hij eene volkomen gladde laag 
vormde; onder die kleine drukking drong bij in de beton met 
ongelijke oppervlakte, waarmede hij goed zaïncnhiiig, gelijk on-
weilerlegbaar is gebleken uit de losgemaakte gedeelten van bet blok, 
dat bij wijze van proefneming voor de brug van Montpcllier is 
vervaardigd. 

Somtijds maakte men op den bodem van de uitgraving metselwerk 
iii hreiiksleen, gelijk aan dat van de biiitenbeklceding, hetwelk, 
terwijl bel niel die beide melsclwerkcn zameiihing ter verbinding 
strekte van de nieuwe met de oude beton. Om dc ruimte voor dit 
metselwerk vrij te houden, beiliende iiieii zich van eene gdiogen 
spade van (30 iluim brccdie en '30 (hriin boogie met ecu gebogen 
houten steel (fig. 7 van plaat 5). Na deze Ie hebben weggenomen, 
iiielscble men acbtereenvolgens bij lengten van O'-l.00, al naar male 
de kern van beton vooral die lengte bereikt had. 

Ziellier de regelen, welke over hel algemeen in acht werden ge-
nomen. Wanneer bel blok der bekisting iii zwaarte afwisselde lussclien 
0''f.2, zijnde de minste ilikte aan de bniteiizijile, en 0i'l.4, dan 
bestond het slechts uil gewoon metselwerk met cement mortel. 

liij 0''I.4 lol 0"l.0 dikte gebruikte men nog eene enkele soort van 
metselwerk in breuksteen of wel twee soorten: beton van cemcnl-
inorlel van achteren cu nictsdwerk in breuksteen aan de voorzijde. 
Daar de morlel dezelfde was, zoo was bel niel noodig de plaals voor 
do huitcnbekleediiig o|)cn Ie laten; het metselwerk werd in een 
blok vervaardigd, van achteren naar voren. Op die wijze is bijna 
bet gcbecle regler landlioofd bewerkt. 

Van ü ' ' 1 . 0 tol IL'I.2 bezigde men al dc drie vermelde wijzen van 
inclsdeu. Hiiven die afmetingen liet men bel melsdwcrk in brcukslecn 
van acbleren vervallen. 

Uit zuinigheid en ter bespoediging vervaardigde men het gehcclü 
blok, behalve dc bnitenbekleeding, in belon van kalk en mnent, 
als het een op zich zdfstaand gdieel kon vormen zonder zamenbang 
met de oude beton, die alsdan slechls Ier dikte van Od.5 lot0<-'l.8 
overbleef; daar deze mortel gevoelig is voor dc werking van het 
zeewater, ten minste in de kuipen van het laboratorium, zoo mag 
die nooit voor de bnitenbekleeding worden gebruikt, maar cr is geen 
bezwaar in gelegen, hem achter een metselwerk in cement te 
bezigen. Tol heden beeft men nog gecnerlei waarneming in zee 
gedaan, wdkc zou kunnen doen oiulerslcllen, dat aan dc kusten 
van Celtc dc morlcls van cement cn zand zouden kunnen worden 
aangetast. Op deze wijze beell voornamelijk de herstdiing van hel 
regler landlioofd plaats gdiad. 

Hel profil in figuur 5 van plaat 4 stelt de hcrsteHing voor van 
eene laag gedurende dc uitvoering. 

Nadat de laag geheel voltooid was liet men den toestel een of 
twee dagen op de plaals blijven, terwijl men cenc andere laag gereed 
maakte. 

Dc volgende werklieden werden gdjczigd: 
Zeventien arbdders op zijn hoogst voor hel optrekken van de 

groote blokken en slechts twaalf, wanneer die blokken kleiner 
waren. 

In hel eerste geval waren deze werklieden aldus verdeeld: 
Duikers f. 

Een duiker arbeidde onder water; een ander, de laatst 
afgeloste, hield liet reddings- en seinkoord; vier werden 
cr als mengers gebezigd. 

Mengers 2 
Met de vier als mengers gebezigde duikers maaklen 

zij bel aantal van zes mengers voltallig. 
Gewone opperlieden 7 

Twee aan de luchl|ionip, twee om den mortel of de 
beton in de kisten Ie dragen, twee om dien naar den 
duiker te doen afdalen, een om het puin aan dc men-
gers te geven. 

Kldnc handlangers 2 
OJJI het ccinent cn bel zand aan de mengers te geven. 

Gezamenlijk aantal werklieden . . . 

In bet Iweede geval was de vcrdedi/Jg als volgt; 
Duikers 

Dc duikers beliooren altijd tot de ploeg; zij behooren 
tot de beste arbeiders. Wanneer zij niel onder water 
bezig zijn, bezigt men zc als mengers of als opperlieden. 

Gewone opperlieden 
Jonge handlanger 

Gezamenlijk aantal werklieden . . , 12 

De duikers arliddcn onder water gedureiule vier uren aciilcrccn; 
in de lange dagen heeft nicn drio schoDvn nl' )2 werknren cn 
gedurende de korte dagen slechls twee. De duikers-mengers ont-
vangen Ic Gelte, behalve hun daggeld van o franken of liever van 
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()..') IVank in het uur, als keurarheiders l.Ht) frank voor ieder uur 
arheid onder water, waardoor hun daggeld tot U of 10.50 fraidien 
stijgt. He duiker, die uit het water komt, wordt gebezigd oni het 
reddings- en seinkoord vast te houden van den duiker, die hem 
onder water vervangt. Maar hel aantal duikers steeds O bedraagt, 
7,00 zijn zij om de twee of drie dagen onder water werkzaam. 

De duiker, die hel seinkoord vasthoudt, de pomp en de werk-
lieden die haar bedienen, i<laan builen bel vlot. 

He vervaardigde mortels waren alihis zamengcsteld : voor de 
cementmortels i deel cement en 1 deel zand; voor de kalkmorlels 
met cement vermengd 2 deelen kalk, 1 deel cement en 3 deeleu 
zand. 

Ken menger beslaat in hel uur 00 pond cement van Vassy ofI20 
pond van Lavalentiue, dus gemiildeld 100 pond. Hit verschil ligt 
in de verschillende hoeveelheid van stollen, die men bezigen moet 
om 1 teerling el morlel te verkrijgen {rcmUmenl). In een leerling 
el cemenlmorlel van Vassy gaat 050 pond cement en 0.7 leerling 
el zand, terwijl in een let-rling el cemenlmorlel van l.avalenline 
880 pond cement en 0.75 teerl. el zand begrepen is. Men moet 
opmerken, dal de verhoiulingen van cement en puin niet slamlvaslig 
waren, zij wisselden af naar gelang van de diepte waarop het 
metselwerk moest worden gemaakt, naar de snelheid van versleening, 
in verband met de iioedamgheid van de eemenl of den warmtegraad 
van hel jaargetijde, en eimlelijk naar male van de siroomsnelheid 
onder de brug, welke gediu'ende de uilvoering lol 1 el in ile seconde 
kon stijgen, riovendien gaat er door de indoiupeling cement verloreii. 
He duiker is verpligl de cement weg te werpen, die reeds hardis 
geworden als hij de kisten ontvangt. Ziedaar de oorzaken van storing 
in de normale verhouding van de gebezigde slollen. 

He 100 potuien (-(ïmenl vim Vassy hebben, Ie Helle in de magazijnen 
van de adminislralie geleverd, voor tb* brtig Legrand I I fraida-n 
gekost. Hie prijs is legenwoordig lot op 10.10 franken verminderd. 
He cement \an Lavalenlinc komt op 7.50 liaidien te staan. Heze 
cementen worden verzomlen in vaten, die gemiildeld'250 pond voor 
Vassy en jiond voor Lavalenline inhouden. He vaten v;m Vassy 
wegen met de impierbeklecding ongeveer 20 pond. Voor Lavalenline 
is dil gcwigl zeer veramli'rlijk ; over hel algemeen bedraagt het 
15 pond. 

Vihjawn. — He hersti-llingeii voor de brug Legrand hebhen met 
hel oog op de kostbaarheid in de meê l ongunstige omslandigheden 
plaals gehad. Haar hel echter voor de ingenieurs, welke dergelijke 
werken moglcn hebben uil Ie voeren, van belang is, gegevens Ie 
bezil ten, al zij hel ook tol een hoogste bedrag, zoo aarzel ik niet 
onder medcdeeliiig van de omslandigheden de betrekkelijke cijfers 
Ie doen kennen. 

(lediireiule het eer l̂e jaar, in 1855, is hel werk geregeld voort-
uenaan zoniler andere sloornis dan die, door het slechte weder « c 
veroorzaakt; maar in het tweede en derde jaar was dit niet het geval. 
He voorzetting van het werk hij de herslelling van de brug Legrand 
was mlzonderiiig en staking de regel, daar deze her>tellinggeheel 
oiulerueschiki was aan de weikzaamlieden aan den zeebreker in cl 
de haven van ('<ette, die den meeslen haast hadden, terwijl dc reeds 
voltooide arbeid aan hel linker landhotdd-van de brug de instorting 
verhinderde en oorzaak was, dat men de nog te maken herstellingen 
zonder gevaar, zoo al niel zonder vermeerdering van kosten, kon 
uilstellen. 

Het arbeidend personeel wci'd dus in 1850 naar den zeebrcker 
overgebragl. Aldaar hadden de winterstormen aan den oostelijken 
kop dc twaalf el lange kmislblokken, die Ier versterking waren 
aangebragl, weggeslagen en door de uitspoeling van de slcenslor-
tingen tol o|) \ (JI en i''l.50 diepte de Imideringen, waarop de 
koppen rnsllen, blootgelegd. Hun loesland boezemde de ernsligste 
bezorgdheid in; het was dringend noodzakelijk het jier.soneel der 
duikers derwaarts te brengen. Het werd gebezigd om dc onder-
zeeschc slcenslortingen oj) te melf̂ eleu en om een 1 el hoogen 
nmur op te trekken romlom de gebrekkige gedeelten van de beton 
der funderingen, cn ten behoeve van den zeebreker om insluilings-
miu'en te bouwen, waardoor alleen binnen de daardoor bepaalde 
ruimte stil water kon verkregen worden, vereischl voor hel storten 
van de belons in zee, bestemd voor de funderingen van den kop 
van den zeebreker. Hel personeel der duikers, dal men steeds bezig 
moest honden, werd dus in 1850 en 1857 alleen dan voor de brug 
Legrand gebezigd, als de zee onsluimig was. Men staakte den 
arbeid aan de brug, onver.schillig hoe ver het oiulernoinen werk 
gevorderd was, om zich op nieuw naar den zeebreker te begeven 
en somtijds ook naar dc nieuwe havenkom, om de onderzeesche 
verbindingen te maken van den nmur van sleenblokken, waarvan 
wij hebben gesproken, len einde Ie verhinderen, dat dc aard-
aanhoogingen van achter dezen muur naar voren drongen (figuren 
O en 10 van plaat 4). 

Van een anderen kant zijn in hel eerste jaar de uilgaven be-
zwaard geworden door de onkoslen, welke steeds met het aaiileeren 
van eene zaak gej)aard gaan en met de wrijving, om het zoo eens 
tiil te dnddien, van elk nieuw werktuig, dal in beweging wordt 
gebragl. 

In bet Iweeilc en het derde jaar zijn de uitgaven vermeerderd 
met de allijd zeer zware onkosten, veroorzaakt door het aanhoudend 
staken en weder voor korten duur hervallen der werkzaamlieden, 
en eindelijk door de plaatselijke omstandigheden, waarin de her-
slellingen werden uitgevoerd. Hel personeel toch verliet den zee-
breker alleen omdal de zee Ie onsluinüg was en alstlan was de stroom 
in hel kanaal van (<ettc, in reglstreeksche verbinding met die zee 
staande, dikwerf aanzienlijk, soms van meer dan 1 el in de seconde. 
In dezen slaat van zaken voerden wij bij voorketu' werken oj) den 
bodem uit. Overigens is het, zoowel in het kanaal als in de zee, 
dikwijls gebeiu'd, dat de duikers wegens de hevigheiil van dc golven 
of van de slroomen niel meer nabij de oppervlakte van het water 
konden werken, terwijl dil nog oji 2, ü en 1 el onder water 
mogelijk was. 

Aan hel regisler tier werkzaandieden aan de brug en aan het 
grootboek van den eonducleur Mazel, die in hel bijzonder belasl 
is geweesl mei de leiding van de werkzaamheden der duikers, zijn 
dc volgende cijfers ontleend. 

Hel getal werkdagen van hel personeel heeft bedragen: 
In 1855, van 15 Junij lol 20 October . . . . lo l dagen. 
» 1850, van O Mei lot 10 Heccndjer . . . . 100 n 
»> 1857, van 8 April tol 7 Novendjcr . . . . 05 )> 

e zamen m 

In dien lijd zijn dc volgende werkzaandieden uitgevoerd: 

1860 . ] 

In 1855: cl teerling cl 

15 lagen ter lengte van 20.00 met een inhoud van 101.07 metselwerk, 

in 1850: 

7 lagen ter lengte van 13.10 met een inbond van 30.15 metselwerk. 

In 1857: 
12 la^en ter lengte van 10.00 met een inhoud van 52.00 metselwerk. 

Gezamenlijke ontwikkelde 

lengte van dc herstelde 
landhoofden . . . 02.00 of teerling inhoud 

melsclwerk onder water 101.11 
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Men heeft bovendien langs dc landhoofden 300 leerling cl zand, 
gemengd met kiezel- en tufsteen, weggeruimd. Gelijk boven is 
aangetoond, zijn deze stollen aan het linker landlioolU meermalen 
weiler opgezet en weggeruimd moeten worilen. 

He leerling inhoud van hel weggebroken gedeelte, die slechts 
bij beiuulering is op te geven, heeft ongeveer 80 teerling el be-
dragen. Ken groot gedeelte daarvan bestond aan het regter land-
hoofil tiil de beton, uitstekende builen dc door liet bestuur aan-
genomen buitenzijde, en welke men tot op ten minste 20 duim 
achter die buitenzijde heeft moeten wegbreken. 

Wij doen hier een overzigt van dc uilgaven volgen: 

Hoofden. 

Ilaggeriug en verplaatsing der stollen, schoonniaking van den 
Werkzaam- ) bodem 

heden ) Afbreking en behakking van oud metselwerk 
Metselwerk en beton 

(dement van Vassy 
Oment van la Valentiiie 
Kalk vaii Theil 

nouwstoHen( Zand 
Ilreuksleenen 
Puin 
Verbiiidingssteeiien tusschen de opvolgende lagen . . . . 

( Skaphander en toebehooren j njlJ.!!|el|jn('r ' ' . ! 

^ f r , , . , i Aan'koop ° ' 
schappen \ Gewoon materieel • • • | ||urstelhng 

f Voorwerpen van verschillenden aard 

Verdere \ -r- i s' Werkzaamheden . . . . 
cmko^, ) ! Malciaal 

Vermindering van hel materieel ten bedrage van 0.3 der waarde 

iijkomcndc { Metselwerk buiten water 
onkoslen "j (.luderzoek mei den skaphander 

Gezamenlijk bedrag der uitgaven 

in 1855. 

Uitgaven 

franken 
2 581.15 
2 301.07 
3 828.80 

5 128.00 
0.00 

780.77 
187.71 

32.73 
110.11 

38.81 

21.50 
531.81 
275.83 
780.21 
277..i5 

250.20 
01.53 

17 237.21 

in 1850. 

franken 
1 385.27 
1431.41 
1 020.10 

1.101.05 
08.03 
0.00 

72.50 
7.38 

21.71 
8.00 

300.70 
587.42 
210.00 
325.13 
120.20 

18.10 
20.25 

8 031.80 

0.00 I 
145.00 I 

0.00 
70.00 

in 1857. 

franken 
510.02 
043.50 

2 441.50 

1 800.28 
1 370.33 

117.42 
122.12 
10.80 
01.22 

1.00 

18.00 
125.75 

18.50 
200.07 

45.00 

181.00 
100.25 

Sommen 

8 107.50 

441.81 
0.00 

gedeelte-
liike. ichcele. 

franken franken 
1500.11 } 
1377.00 ) 17 083.08 
8 1 0 0 . 0 1 ) 

8 330.32 
1 177.01) 

028.10 
382.12 

ttO.dO [ 
202.37 \ 

17.81 ) 

130.20 
515.01 
505.23 
312.31 
148.77 

455.00 
221.03 

441.81 
215.00 

11438.10 

1241.52 

070.00 

33 430.00 
1 020.00 

34 150.00 

000.50 

35 120.10 

Naar mijne berekening zouden deze uitgaven O of 7 duizend 
franken minder hebben kunnen bedragen, en de werkzaamheden 
door hel jiersoneel voltooid kunnen zijn iii 250 werkdagen, indien 
de herslellingen van de brug L e g r a n d onafgebroken waren volvoerd, 
zonder ondergeschikt te zijn aan de werkzaamheden aan den zee-
breker. 

Uc som van 5 021.12 franken, die onder het geheele bedrag van 
35 120.10 franken voor onderhoud, herstelling enverachleringvan 
hel materieel voorkomt, is te groot; in allen gevalle is zij meer 
dan voldoende voor dergelijke herstellingen, zelfs dan, wanneer, 
gelijk te Geile, dil materieel niel voortdurend tot werkzaamheden 
van dezen aard voor verschillende bavenworkeu wordt gebezigd. 

He gedelailleerde kosten van aankoop van dil materieel bedragen: 

Ken volledige skaphander 
Drijver of vlot 
HersleHingstocstel, bevallende dc twee ver-

cenigdc kisten, wegende 302 pond en de 
planken met al haar ijzerwerk . . . 

Kleine baggerlocstel 

1 373.05 

10.00 j 
50.00 ) 

1 kist van 40 kan . . . . 

2 kisten van 20 kan . . . 
1 nioi lelspaile van 10 kan . . 25.00 ] 
Hierbij gevoegd voor verschillende gereed-

schappen in de magazijnen genomen . 
Te zamen 

075.10 
134.40 

115.00 

franken 
1 -lOO-OO 

) 3 400.00 

101.55 ' 
1 f 800.00 
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Uit ilezc opgaven verkrijgt men de volgende uitkomsten voor 
ieder jaar: 

In 1855 is de herstelling van inelsclwerk, met inbegrip van de 
koslen van wegruiming, schoonmaken, afbreken en behakken van 
het oude metselwerk en van de herstellingskoslen van den skaphander, 

op de leerling el te slaan irrtkomen op of 11)7.93 franken. 
' - ' 104.G7 

In dit cijfer komt de prijs van dc teerling cl metselwerk alleen 

0G.G2 franken. 
, . 10 113.50 
tc slaan op — — -

^ 10.1.07 
üc duur van den arbeid, berekend per teerling el hersteld mclsel-

werk, met inbegrip van alle werkzaamheden, komt te slaan op 
134 dagen , i 
- ï ö r ö r = 

In 185G heelt men voor dezelfde onderdeelen: 
Dc leerling el hcrslcid melselwcrk met inbegrip van alle koslen 

8 507.50 
30.50 

229.45 franken. 

3 539.42 De teerling el hersteld metselwerk alleen J lJ l—97.10 franken. 
30.45 

Duur van den arbeid 2.45 dagen. 
In 1857 heeft men als volgt: 
De teerling cl herstellingsmclsclwerk met inbegrip van alle koslen 

8 507.50 
52.99 

IGO.55 franken. 

5 984 8^ De teerling cl hcrslcid metselwerk alleen ! J l ~ 112.94 franken. 
° 52.99 

Duur van den arbeid 1.78 dagen. 
Voor de drie jaren laten zich de onderdeelen van de geheele 

som, herleid lol de leerling cl hcrslcid melselwcrk onder water, 
aldus berekenen: 
Koslen van baggcring cn weg-

ruiming 4 500.44 of voor een teerling el metsel-
werk onder water 

4 500.4 i 
Koslen van wegbreken cn 194.11 

behakken 4 377.00 p 
Koslen voor materieel, tini-

merwerk als anderszins. 5 938.51 n 

23.21 franken. 

22.55 

. . 30.59 

Uitgaven voor dc uitvoering Tc zamen . 70.35 t 
van hel melselwcrk . . 19 037.74 dc teerling el komt te staan 

op . . . 101.17 n 
(iczamcnlijk bedrag voor dc 

uitvoering van bet mel-
selwcrk onder water. .34 459.09 

.Meer, voor bet metselwerk 
boven waler . . . . 000.50 

Tezamen . . .35 120.10 
(icheel bedrag van de teerling el herstellingswerk 

onder waler met inbegrip van alle kosten . . 177.52 fraidvcn. 

De blijkbare ougelijkmatigheid van deze uitkomsten laat zich ver-
klaren door de onregehnaligheid in den gang der werkzaamheden 
cn in hel aantal van de gebezigde werklieden, alsmede door de 
zamenslelling van de teerling el metselwerk, voor de herstellingen 

[ 1 8 5 9 — 

gebezigd, naar gelang van den toestand cn de plaats van het oude 
melselwcrk. 

Men ziel dat het personeel voor de hcrslclling van de leerling 
cl metselwerk in 1850 nagenoeg het dubbele van het getal werkdagen 
van 1855 beeft noodig gehad, cn dat niettemin de leerling cl van 
dal metselwerk alleen, nadat eenmaal dc voorbereidende werkzaam-
heden waren uitgevoerd, niel meer heeft gekost dan in 1855. Dit 
is daaraan toe te schrijven, dal dc onvoorziene uitgaven van staking 
cn hervalling bijna alle tol de voorbereidende werkzaamheden hebben 
betrekking gehad. Het gold toch hier minstens bel wegruimen en de 
behakking van het oude metselwerk cn zeer dikwijls, zoo nicl altijd, 
hel baggeren en hel wegruimen van de oude belons, voorafgaande 
aan hel maken van het nieuwe metselwerk. 

Dal in 1857 dc prijs vau dc leerling cl hersteld melselwcrk 
hooger te slaan komt, is hoofdzakelijk daaraan loc Ic schrijven, 
dal, daar de licrsteirmgsblokken aan het reglerlandhoofd, hetwelk 
in dat jaar 1857 is hersteld, minder dik waren, reeds daardoor 
alleen meer handenarbeid is gevorderd cn bij gevolg het inelsclwerk 
door den aard van zijne zamenslelling duurder moest te slaan komen. 
Zoo is de kalkniorlel van Theil slechls gebezigd in de hoeken, waar 
dc dikle vau hel blok het verooHoofde; in de overige gedeelten 
heeft men in hel algeinccn over de geheele dikle slechts metselwerk 
van gewonen breuksleen met ccmenlmorlel gebezigd. 

Ccltc, 31 December 1857. 

O V E R DE K O S T E N V A N H E T E L E K T I U S C I I L I C H T , DOOR 
E D M O N D l l E C Q U E R E L (1). 

[Uhvjmcxir, 1 8 5 7 , p . 2 2 3 . ) 

Men houdt zich, en te regt, met het gebruik van hel elektrisch licht 
bepaald bezig, en bij eiken nieuwen toestel, welken men uitdenkt 
om hel licht standvastig te maken, doen zich dezelfde vragen voor : 
Is het voordeeli'' om zich van elektrisch licht te bedienen? in welke O 
omstandigheden kan men hel gebruiken? Hoewel hel niet mogelijk 
is hierop een volledig antwoord te geven, aangezien dc verschillende 
voorwaarden van licbtvoorbrcnging, naar mate van dc intensiteit der 
elektrische stroomen, niel genoegzaam bekend zijn, zullen wij 
evenwel trachten eenige aanwijzingen tc geven, welke voldoende 
zullen zijn om de denkbeelden oji dit punt te vestigen. 

Het is al dadelijk blijkbaar dat de toestellen, welke men tegen-
woordig bezit om het elektrisch licht tc regelen, vohlocnde genoeg 
werken om ••ebezii'd te kunnen worden, in ucval de bron der 
elektriciteit behoorlijk voldeed aan de voorwaarden van regelmatigheid 
en zuinigheid. Dit sluit niel uil, dat de toestellen voor verbetering 
vatbaar zijn, dat ze vereenvoudigd kunnen worden, dal in het 
bijzonder de vervaardiging der koolspitsen kan verbeterd worden, 
maar zooals zij zijn, doet er de vorm weinig toe, en men zoude 
met dezelfde elektrische bron dezelfde hoeveelheid licht bekomen. 

Herhaaldelijk heeft men reeds ile noodzakelijke koslen berekend 
om gedurende een bepaalden tijd een elektrisch licht tc bekomen, 
zonder evenwel in de meeste gevallen de overcenslemmcnde hocvecl-

(1) r i t t r c k s c l uit ccn vers ing , gcplnntst in dc Dullctm dc la Socu'tc 

d'eticouragement, A u g u s t u s 1857 . 
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beid licht van amieren oorsprong tc bepalen. Hunsen (11 evenwel heeft 
den uitslag van eene jiroef medegedeeld, volgens welke het verbruik van 
300 wigtjes zink, 450 wigtjes sterk zwavelzuur cn 008 wigljessaliieter-
zuur van een soortelijk gewigt van l.30(>, gedurende een uur een licht 
zou kmincn voeden, hetwelk in hchtsterkte met dal vau 572 wa.s-
kaarscn overeensicmt. Dit zou in hel uur, voor eene verlichting met 
die vau 500 waskaarsen overeenkomende, eene uitgaaf vorderen vau 
slechts 05 ceutimen (/' 0.311; maar deze berekeuing is klaarblijkelijk 
te laag en kan tegenwoordig niet meer in de praktijk worden aan-
geuomcii: men kan toch niel aannenien, dat de tegenwoordige 
ballerijen gedurende viirscheidene uren even slerk voorlwerken, als 
op hel oogenblik van dc lading, en zoo de sterkte vau den elektrischen 
stroom dan ahieemt, vermindert de lichtsterkte in veel groolere 
male, zoodal de hoevcelluMd voortgiibragt licht niet evenredig kan 
geacht worden aan het verbruik, zoo als ilit in de eerste oogen-
blikkcn plaats heeft. Vau den anderen kant is hel werkelijk verbruik 
veel grooler dan zulks door ile wet der elektro-chemische outlediiigeu 
in bepaalde vcrhoiuhugeu wordt aangewezen, want om deze wet 
na te gaan, worden voorzorgen vereischt, die men niet kan in acht 
nemen bij batterijen, zoo als die gewoonlijk voor de werkzaamheden 
in de nijverheid gebezigd worden (2). 

Wij hebben hel dus van belang geacht te bepalen, wat onder 
dezelfde omstandigheden, als bij de voor uwe commissie gedane 
proeven, de prijs vau het elektrisch licht is geweest, met de gebruikte 
en gewoonlijk in gebruik zijmIe hattcrijeu; dat is te zeggen de kosten 
der batterijen voor eeiie bepaalile lichtslerkte. Dc gebruikte batterijen 
zijn die, welke tegenwoordig algemeen gebezigd worden, namelijk 
die met saljielerzuur; gelijk bekend is, heell men haar in weerwil 
van hare zure uitdani|rmgen de voorkeur gegeven, wegens hare 
groole elektromotorische kracht en geringen wederstand in de geleiding, 
waardoor zij, met het oog op de koslen der verbruikte stollen, de 
vermögendste van de lol nu toe voorgestelde batlerijen zijn. .Met cene 
ballcrij vau Hiiuseu, vau 1)0 elementen, grool model (waarbij de 
holle zinkciliuders 20 duim hoog en 8.5 duim in middellijn zijn, 
terwijl de poreuze potten 20 duim hoog en 0.5 duim middellijn 
hebben), welke gediiremle meer dan drie uren heeft gewerkt, heeft 
men de volgende uitkomsten verknigcu, terwijl hel licht in dier 
voege werd oiiderhoiideii, dal de wedersland in de geleiding 0.5 
tot 0.07 vau den wedersland in de batterij bedroeg. 
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Ken uur na het 
stellen der jilaten-
jiaren, toen zij be-
gonnen te werken 

Twee uren later . 

iHocvcelheid zink, door Stroomslerkle, 
de tiO elemeiileu 

in hel uur verbruikt. 

1.080 pond 

().82G .> 

volgens eene | Kichl-
sinus-boussole.; sterkte. 

0.003 

0.5U7 

500 

195 

De hoeveelheden zink zijn verkregen door den nedcrslag vau 
koper in een voltaiueter met siilphas ciipri te berekenen, cn door 
aan te nemen dal het chemisch cipiivalent vau het zink in ieder 
paar opgelost zij; dit theoretisch cijfer is, gelijk men weel, iels 
minder, dan hetgeen werkelijk waargenomen wordt. 

Men moet opmerken, ilat de lichtsterkte spoedig is algenomen, 
terwijl de stroonisterkte slechts weinig veranderde. Maar men kan 
zich hiervan ligt rekenschap geven, wamieer men bedenkt, dat de 
lichlslerkte cene functie van de vrij geworden warmte is, welke in 
vierkante reden met de in een be|iaalden lijd doorgestroomde hoe-
veelheid elektriciteit atiicemt. 

I»ij deze proef is hel licht wat spoediger afgenomen dan deze wet 
zou aangeven. 

De hoeveelheden zink en zwavelzuur bij deze proef verbruikt zijn, 
volgens dc cheuiische eipiivalciiteii, in het uur de volgende: 

Zink 0.95G poiid legen 0.80 fr. het poiid. . . . 0.705 fr. 
Zwavelzuur (SO' HO) 1.401 jiond legen 0.18 fr. . 0.2t)4 r 

1.029 fr. 

Derhalve iets meer dan een frank. 

(1) Aumdcs dc jihijsiijue et de chimio, serie, deel V l l i , Miidz. 34. — 
Deel I V , .'»C j aa rgang '2' se i i c , Aujinstus 1857. 

(2) De lieer Sccclii l ieert , na het uitlircngen van dit vers lag, een overzigt 
gegeven van nitkonislcn van dergel i jke j)r()efneiningeii. Voor liet verbruik 
der hntterijen lieeft hij een merkel i jk hetere uitkomst dan de onze verkregen; 
hij vindt nameli jk voor kosten ccnc uitgaaf van 9 Centimen voor elk 
element in het u u r , hetwelk het duhhele is van hetgeen later wordt opge-
geven ; wat de lichtsterkte a a n g a a t , zij over t ref t zoozeer die, welke wij ver-
kregen h e h h e n , alsook dio door andere waarnemers wordt 0pgc},'cven, dat 
wij geneigd zijn tc gclooveu , dat de heer Sccchi in cene dwal ing heelt 
verkeerd . Inderdaad heeft hij de licht.sterktc onmiddelli jk met die van ccnc 
waskaars enz. ve rge leken , cn door aldus tc h a n d e l e n , kan cene geringe 
dwal ing in hel schatten der afstanden grooten invloed hehhen op de he-
t r ekk ing der l iohtsterkteu. ( iewoonli jk vergelijkt men het voltasche licht 
met eene kracht ige ca rceMamp, en deze wordt vervolgens met de verkozen 
licht-eenlieid vergeleken ; de heer Secdi i heeft zulks niet gedaan. {Nuovo 
chnento (jiorualc dijisica, Xovcmher cn December 1850, deel I V , bladz. 321), 

Wal de uitgaaf voor bel salpeterzuur betreft, deze is mocijelijker 
naauwkeurig te bepalen. Wamieer men aannecmt, dal dc onlledende 
werking van dit zuur aan de negatieve pool jilaats heeft, terwijl 
er eene verbinding (AzO') wordt geboren, is hel duidelijk, dat er 
voor ieder equivalent verteerd zink een ecpiivaleiit zuur noodig zal 
zijn; er kiimien echter nog andere nevenverbindingen oulstaan; zoo 
als iii sommige gevallen door de vorming van amnioniakale voorl-
breiigscleii blijkt, en alsdan zou hel verbruik van salpeterzuur ge-
ringer zijn. Wij moeten overigens mededeelen, dal wij ons gezamenlijk 
met den heer Kreiuy bezig houden met den invloed van de werking 
der elektrische stroomen op de verschillende slikslof-verbindingeu. 

Wij hebben echter reglstreeks willen nagaan, boe groot hel 
^ verbruik van sal|ielerzuur was in de gewone omstandigheden vau 
I dc proeven; wij hebben plaleiijiareii van (Irove doen werken en de 
I anieiniiig in sterkte vau het zuur langs den alkarmiclrischen weg 

bepaald; uit de uitkomsten, bij ilit rapport gevoegtl, zal men ont-
waren , dal de hoeveelheid verbruikt salpeterzuur iets mimler heeft 
bedragen dan die, welke met een e(|uivalenl opgelost zink zou over-
eenkomen. Dit verbruik bij eipiivalentcn rekenende, zou men voor 
de koslen van de batterij van 00 elemeiiten hebben: 

Kosten van zink en zwavelzuur (gelijk hierboven ge-
zegd i>) 1.03 fr. 

Kosten van een etpiivaleiil salpeterzuur, of 2.0 ponden 
zuur van 30 graden, legen 0.50 fr. hel jiond. . l.iO » 

2.49 fr. 

.Men moet echter in aanmerking nemen, dal de werkelijke kosten 
grootcr zijn; waiil zoo al het overblijvend zink nog dienst kan doen, 
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liet salpeterzuur, dat in sterkte van 30 tot 20 graden van den 
areometer is afgenomen, werkt niet kraelitig genoeg meer om liet 
lielit zoo als liet helioort voort te brengen en bet dient dus door 
ander te worden vervangen. Men ziet dat er te bezuinigen valt, 
door de salpeterzure voortbrengselen, welke gedurende de werking 
der batterij vrij worden, op te vangen, belgeen gewoonlijk niet 
gescbiedt In de onderstelling, dat men evenwel bierop geen aelit 
slaat, en slechts de kosten begroot der verbruikte stollen gedu- | 
rende de voortbrenging der elektriciteit, behoort men echter nog te 
letten o]) het verlies aan kwik, op het meerdere zinkverbruik dan 
de theorie aangeeft, en daarenboven op het verbruik der koolspitsen, 
lusschen welke het licht voorlgebragt wordt en waarvan de strekkende 
el 2.50 franken geldt; men komt dan, voor de hier besproken 
proeven, lol eene uitgaaf van 3 franken in het uur voor de 
zestig elementen, dal is tol omstreeks 5 Centimen per element 
en per uur, waarbij dan de ballerij slechts gedurende 3 of i uren 
werkt. 

Wij hebben nog getracht het verbruik te bepalen van zink en van 
de overeenkimiende zuren, wanneer in eene keten van I'unsensche 

elementen van verschilleiul moilel veranderlijke wederslanden worden 
ingelascht; uil de aaiileekeningen achler dil verslag gevoegd (1) kan 
men zien welke de uitkomst der waarnemingen was; onder gelijke 
omslandigheden als bij de vorige proeven en met even groole 
elementen, was de uilgaaf minder, namelijk 3 Centimen per uur 
en per element; voegt men evenwel bij deze uilgaaf die, welke ontstaat 
nit hel bezwaar, dal men in de ballerij geen salpeterzuur van mindere 
sterkte dan van 25 graden op den areometer van lieaumé kan 
bezigen, het grooler zinkverbruik, hel verlies aan kwik enz., dan 
kan men als gemiddeld cijfer -i cenliinen aannemen; de voor-
gaande uilkomsl, welke 5 cenliinen per uur aangaf, is dus niel 
overdreven. 

Wij moeten 0|)merken, dat wij reeds twee jaren geleden eene 
dergelijke uilkmnsl hadden verkregen, toen wij ons rekenschap 
zochten te verschaden omtrent den prijs der elektrische verlichting, 
welke bij de jiroeven gedurende vijftien achtereenvolgende lessen 
aan het (jonscrvdtoire impcnal des arls d mvHevs had diensl 
geilaan, en waarbij tachtig elemenleii van llimsen, klein model, 
gebezigd werden. Hij deze proeven werd hel salpeterzuur van minder 
dan 25 graden slerkle verworpen en ging dil verloren. De uitslag 
is dus, dal de prijs van i Centimen jier element en per uur, en 
zelfs van 5 cenlimen, indien men zich tegen bijkomende koslen 
dekken wil, als uilgaaf kan worden aaiigenonien, wanneer de 
wedersland in de geleiding de helft van dien in de batterij bedraagl. 
Onder dezen prijs is het slijten der loeslellen en hel in orde brengen 
der batterij niet begrepen; men onderstelt verder, dal de door de 
scheikumlige werkingen voorlgebragle stollen niet benuttigd kunnen 
worden. 

Men moet opmerken, dal deze koslen begroot zijn door het ge-
middelde le nemen van hel verbruik gedurende verscheitlene nren, 
gelijk die van de voorlgebragle licbtsterkte; want indien men de 
oinslandigheden van de bovenstaande waaruemingen nagaat, is de 
prijs van eeiie bepaalde lichlslerkte bij hel begin en hel einde van 
de proeniemiiig als volgt: 

[ 1 8 5 0 -

Licht-
sterkte. 

Kosten van GO elementen in het uur. 
(Uegrooting der gebruikte grond-

stollen alleen. 
Licht-

sterkte. 
Berekend gemiddelde 

liclitsterktc, , overeenkomende met 
d o o r p n . e f . ^an 
nemingen „a skaa r scn . 

verkregen. 

Hij hel begin der 
proef. . . . 

Twee uur later, 
bij hel eind der 
proef. . . . 
Gemiddeld . . 

was-
kaarsen 

500 

105 

franken i franken 
2.81 1 1.00 

i 1 
2.10 j 3.88 

Hij hel begin der 
proef. . . . 

Twee uur later, 
bij hel eind der 
proef. . . . 
Gemiddeld . . 350 2.50 2.50 

De koslen der batterij zijn dus voor eene gegevene lichtsterkte niet 
dezelfde bij het begin en bij hel einde eener proef; dit is een 
natuurlijk gevolg der afuenruig van de slroomsterkle der elementen, 
dat is te zeggen, van de verandering in de zaïiienstelling der vloei-
slollen die zij bevallen. Ware hel, door hel een of ander middel, 
mogelijk die vloeislollen le vernieuwen, dan zou de stroom even 
sterk blijven, eii zouden geene veranderingen waargenomen worden. 

Overigens moet hier nog eene uitkomst worden medegedeeld, 
die het onderzoek naar de koslen, wanneer eene batterij van Grove 
of lUnisen wordt gebruikt, gemakkelijk maakt; bezigt men namelijk 
in eene dezer ballerijen voor een frank zink, dan kan het bedrag 
der andere stollen (zwavelzuur, saljielerzuur en kwik) op 1.50 frank 
geschat worden, zoodat de gidieele uitgaaf 2.50 frank is. 

liet is niet onbelangrijk de prijzen van e e n i g e lichten van verschil-
lenden aard nevens elkander le slellen, alle lol de lichtslerkle van 350 
waskaarsen herleid (hel g e m i d d e l d e van 500 en 105) kaarsen, zijnde 
deze beide laatste cijfers de bij de proeven gevonden uitersten. 

Men heefl dan: 

Lichtbronnen. 

3 « H b I 5 . 3 w _ — I "T! .. > .Kï 
= 3 s •>! « 5 x S s; "3 O 

i ö i s l 

tl M H 

w « « = 

U3 U 

a O O <a ua tt « 

O a 

' O n 

3 

§ ! 

Aanmerkiiigeii. 

Sleenkoleimas. 

Idem . . . 

Sleenohe . . 
Kleklriek lichl. I 

! Olie (gezuiverde j 
I raapolie) . . ^ 
' i 

Talk. . . . ' 
I Slearine-kaars. 
; Waskaars . . > 

kannen 
15 (I) 

Idem 
wii;ljes 

» 

5.20 

10.55 
KUO 
8.21) 

O 

Tra 11 keu 
0.80 

1.00 

1.02 
3.00 

3.05 

(V30 
13.10 
10.20 

Tegen 15 Centimen ile leer-

ling el. 
Tegen 30 ceiilinieii, zijnde 

de prijs voor parlikuliereii. 

Volgens bovengemelde proe-
ven, hel arbeidsloon niet 
daaronder begrepen. 

Volgens genomen proeven, 
de prijs '̂ ierekeiid legen 
1.70 frank hel jiond. 

Idem 1.70 frank. 
Idem 3.00 .. 
hien» 5.00 r> 

;i) Deze komen in dil niitreksel niel voor. (lied I 

Dit deze opgaven ziel men, dat, wanneer men slechts de koslen 
der verbruikte sloHeii in aanmerking neemt, zomler hel arbeidsloon 
te rekenen, hel elekirieke licht, bij gelijke lichtslerkle, onder gelijke 
voorwaarden als ilal, hetwelk wij onderzocht hebben, viermaal zoo 
hoog zou komen als het gaslicht volgens den prijs, waarvoor het aan 

(1) Zie het opstel van den heer L e r o u x , in de Bibliolhhjiie Htiivcrsellc 
dc (Icncvc, Oclober 1850. 
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de stad Parijs wordt geleverd; slechls het dubbel zoo hoog als de 
prijs van hel gas voor parliciilieren; de prijs zou dezelfde zijn als 
die van de verlichting met olie en een vierde van die, wanneer de 
verlichting mei kaarsen plaals vond; rekende men echler het arbeids-
loon, benoodigd voor hel in orde houden der loeslellen, hel slellen 
en vernieuwen der ballerijen, enz. dan zou de prijs ten minstede 
helft meer dan de opgegevene beloopen. 

PROEFXICMINGKN TI':U n E l W I J X G V A N DE DIC.TI IEID V A N 
S T O O M lil] A L L E T E . M l ' K l l A T l J R E N , DOOR W I I . L I A . M 

F A I R r . A l R X (1). 
{'J'he Ch'il I-Jupiuecr and ArchltccCs Jourml, November IS.'iO, pag. 36;").) 

Ik wenscli eene korte beschrijving le geven van een toeslel en 
de nitkoinsten mede te deelen van het onderzoek, hetwelk ik ge-
zamenlijk met den heer Thomas Tale heb in het werk gesteld, 
met het doel om door dadelijke waarneming de wel van digtheid 
van stoom en andere dampen le bepalen, en derhalve, om een lol 
nu toe veelal onaangeroerd vraagstuk o]) te lossen, door een proef-
ondervindelijke methode, welke de theoretische beschouwingen, aan-
gaande het verband lusschen hel specifiek volumen en de lemperatimr 
van den sloom en andere dampen, zal bevestigen of verbeteren. De 
proeven zijn, naar het voorkomt, volgens een geheel nieuw en 
oorspronkelijk grondbeginsel genomen, en dil beginsel is van toepas-
sing bij iedere temperatinir en iedere drukking legen welke glazen 
vaten bestand zijn. 

Voor ecu volkomen gas is het verband lusschen temperaluur en 
volumen bekend als de wet van Gay-Lussac, of van Dalton; zij 
wordl uilgedrukl door de vergelijking 

V X P 
V , X 1'. 

s 
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Nu is de digiheid van sloom door reglslreeksche proefneming 
met naauwkeurigheid bepaald voor de lemperaluur van 212® l'\, 
maar ook alleen voor deze lemperaluur, en wel volgens de methode 
van Diiinas (2). Hij 212° [\ is ile digtheid van den stoom zoo groot, 
dat zijn volumen 1 070 malen zooveel bedraagl, als dat van het 
waler waaruit hij ontstaan is. Substitueert men deze waarden voor 
vohnneii, temperaluur en drukking, zoo verkrijgt men voor hel 
volumen van den stoom, gevormd uil eene eenheid van volumen 
aan waler, voor eenige temperatuur /, 

IGTOX 15 ^ 4.58 -h t 
G70 

of V = : 3 -
4.58 -I- t 

Dit is de bekende en algemeen aangenomen formule, nil welke 
al de tafels van de digtheid van den sloom lol hiertoe zijn afgeleid, 
en op welke de berekeningen met betrekking lol hel vermogen van 
.stoomwerktuigen gegrond zijn geworden. Tot op heden echter is de 
juistheid dezer formule nooil door reglslreeksche proefneming be-
wezen, en evenmin zijn de tot nu toe gebezigde methoden, ter 

(1) Medegeileeld in de zitting van 1859 van de British Association for 

the advancement of science. 

(2) Gm/-JjHssac. (Red.) 
(3) Deze u i td rukking voor V onders te l t , dat met de temperatuur 212»F. i 

overeenkomt een druk van 1.5 eng. p o n d e n , cn een speciliek volumen IC70; j 
die druk echter is 14.73, cn dit specilick volumen is , volgens dc algemeen 
aangenonien w a a r d e , 1.59C. Daar het eerste getal nagenoeg in dezelfde ver-
houding te groot is g e n o m e n , als het tweede fe k l e i n , zou het invoeren der 
meer juiste waarden op de formule 11 slechts van geringen invloed zijn. (Red.) 

bepaling van de digiheid van gassen en dampen, hiertoe geschikt, 
behalve alleen bij het kookpunt van de vloeistof, onder den ge-
wonen dampkringsdriik. Theoretische beschouwingen echler doen 
van een andere zijde groolen twijfel ontstaan, met betrekking lol 
de juistheid van boven vermelde formule, voor zoo veel de toepassing 
op sloom en andere dani|)en betreft. Ouder.scheidene jaren geleden 
hebben dr. .lonie en de hoogleeraar William Thomson, als de uit-
komst van lie toepassing van de nieuwe mechanische warmle-lheorie 
op de wet van Gamot, bekend gemaakt, dat er voor stoom, voor 
temperaturen boven 212° K., eene zeer aanmerkelijke afwijking van 
de wel voor gassen bestaal. Later, in 1855, heefl de hoogleeraar 
Macipiorn Hankine eene nieuwe iheoretiscbe formule voor de digt-
heid van den stoom gegeven, welke onalliankelijk is van de wel 
van Gay-Lussac, en die de onderstelling van den hoogleeraar Thomson 
bevesligde. Maar de uitkomsten dezer beschouwingen liebben nog 
steeds noodig, door reglslreeksche proefneming lol zekerheid le 
worden verheven. 

De digtheid van den sloom is bepaald geworden , door een bekend 
gewigt aan waler in een glazen bol van bekenden inhoud le doen 
verdampen, en de juiste lemperaluur op le teekenen, bij welke 
de geheele hoeveelheid waler in sloom was overgegaan, üil deze 
drie gegevens, vohinien, gewigt en temperatuur, leerl men hel 
specifiek gewigt kennen. Maar wanneer men deze methode volgt 
heeft men twee moeijelijkheilen le overwinnen: vooreerst maakt de 
drukking van den sloom noodig dal de glazen bol verwarmd worde 
in een sterk en gevolgelijk ondoorschijnend val; ten andere, daar 
de sloom spoedig in volumen toeiieenil, bij elke verhooging in 
temperatuur, boven die van de verzadiging, zoo zal het in ieder 
geval onmogelijk zijn, op hel oog de lemperaluur te bepalen, ojt 
welke de geheele hoeveelheid waler in damp is overgegaan. De 
temperatuur van verzadiging, dat is die bij welke al het waler in 
sloom is veranderd, de sloom zelf echler niet oververhit is, moei 
mei de uilerste iiaaiiwkeiirigheid worden bepaald, of de uilkomsten 
zijn zonder waarde. 

De oplossing van het bezwaar komt dus neder op het vinden 
van een ander middel, van voldoende juistheid en gevoeligheid, 
om het oogeiiblik van verzadiging le bepalen. Dit middel is ge-
vonden in hetgeen men den verzadigings-meler {salnmliun gauge) 
zou kunnen noemen; en hierin is hel nieuwe van de le vermelden 
proeven gelegen. 

Het beginsel waarop de 
verzadiging-nieter berust, 
is hel volgende. Twee bol-
len /I en Jl (fig. 1), ver-
bonden door een g(;bogen 
buis, die tol u h met kwik 
gevuld is, zijn geplaalsl 
in een bad, in hetwelk zij 
tol eiken verlangden tem-
peratuur kunnen worden 
verwarmd. Ondersteld nu, 
dal men in beide de bollen 
een torricellisch luchtledig 
heeft doen ontstaan, en 

dat men vervolgens twintig grein water bij en dertig of veertig 



bij b heelt toegevoegd. Ondersteld verder, dat de teinperatnnr gelijk-
matig rondom de beide bollen stijgt, dan zal het water verdampen, 
en de bollen zullen zich vullen met stoom, welks digtheid die is 
welke met die temperatuur overeenkomt, de digtheid toenefnenile 
met de temperatuur. Kindelijk zal men het |)mit bereiken, dat al 
het water in den bol a in stoom zal veranderd zijn, en oji dit 
oogenblik zal de kwikkoloin in a rijzen en die in h dalen; dit is 
hel bewijs van de verzadiging. Het is ligt in te zien wal de oorzaak 
is van wal hier plaats vindl. Zoolang er in .1 en // beiden, ver-
damping plaals had, en de temperatuur gelijkmatig bleet', bevatten 
de beide bollen stoom van dezelfde drukking, en de kwikkolomnien 

deven op dezelfde hoogte. Maar niet zoodra was het water in a 
verdampt, en begon de sloom oververhit le worden, ol'de druk-
king in a hield op dezelfde le zijn als die in / / , en de kwik-
kolom in ö moest plotseling dalen, en hel verschil tusschen beide 
drukkingeii aanwijzen. De jilolselinge verandering in den stand van 
het kwik, wijst het oogenblik aan, op hetwelk de temperatuur in 
hel bad overeenkomt met het vez vaii den sloom in a. 

Ten blijke van de naauwkeurig-
heid kan ik aanvoeren, ilal bij 
21)0" F. de kwikkoloni nagenoeg 
2 eng. duimen zal rijzen, voor 
iederen graad van lemperatuurs-
verhooging, boven hel jiuni van 
verzadiging. De vermeerdering in 
druk , die in dil geval ontslaal door 
de verdamping, is Iwaalfmalen zoo 
groot als die, welke hel gevolg is 
van de oververwarniing. Ken der-
gelijk verschil heeft ook bij de an-
dere temperaturen jdaals. 

De toestel, zoo als deze bij de 
j)roel'nenrmgen wordt gebezigd , ver-
verschilt naar gelang van de druk-
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de binnenste kwikkolom .1, en het gelijktijdig dalen van de buitenste 
kwikkidoin J i Zoodra als al het waler in den bol .1 verdampt is, 
stijgt de binnenste kwikkolom, welke hel evenwigt tracht te herstel-
len, en die rijzing neemt loe bij verdere verhooging van lemj)eraluur. 

Als huljiloestel zijn in E gasbuizen aangebragt, die bij de ver-
warming van hel val moeten dienen, en verder, in (i, een Ojien 
oliebad, met hel doel om die glazen buizen op dezelfde leni|)eratuur 
te houden als hel val; dit oliebail wordt in een zandbad ge j ) l a a l s l , 
en insgelijks met gas verwariinl. Ken ihermometer II wijst de 
teinjieralimr aan, een manometer F den stoomdruk; een afblaas-
kraan /) dient om, wanneer dit noodig is, de temjieratuur te ver-
minderen. Heeds zijn een aantal uilkomsten verkregen, maar voor 
de bekendmaking van deze, is hel onderzoek nog niet ver genoeg 
gevorderd. De volgende getallen, welke bij benadering uit de hoven-
vernielde formule II en uil de uilkomsleii der jiroeveii zijn afgeleid, 
kunnen echter ile toejiassing dezer wijze van onderzoek loelichlen. 
De meest geschikte wijze om de digtheid van den sloom uil te 
drukken, is hel gelal vohimina aan te geven, waarloe het waler, 
waaruit hij gevormd is, zich heeft uilgezel. Zoo zet een leerling 
duim waler zich uit tol 11)70 leerling duim stoom h'q 212" K., 
lot 882 lereliiig duim bij 215°, en lol 400 leerling duim bij ;{04", 
enz. Oj) lleze wijze zijn ook de volgemle gelallen berekeiul: 

Temperatuur. Stoom volumen 
Volgens (le formule. Volgens de proefneiuing. 

244« 
245« 
257" 
202" 
208» 

270° 

1005 (1) 
«)0U 
7110 
740 
080 
000 

540 

800 
800 
751 
080 
m 
00-1 
4110 

'b' en van andere omslandig-
W ^ heden waarin hij wordl gebriiikl. 

Kig. 2 slell een inrigling voor, die 'b-

met vrucht is gebezigd. Zij bestaal 
uit een glazen bol, van ongeveer 
70 leerling duim inhoud, waarin, 
nadat een torricellisch luchtledig 
gevormd was, de afgewogen hoe-
veelheid water gebragl is. De bol 
met zijn buis is voorgesteld in.1; 
de bol is omslolen door een kojiereii 
val HU, dat uitloojit in een sterke 
glazen buis in welke de buis 
die aan den bol bevestigd is, bevat 
is. Dit kojieren vat vormt hel waler-
of stoombad, waarin de bol ver-
warmd wordt, en levens koml hel, 
in het wezenlijke der zaak , overeen 
mei den bol It der vorige figuur. 
De kwikkidom of verzadigings-meler 
bevindl zich in de buis (j C, en het 

oogenblik der verzadiginu wordl aangewezen, door hel rijzen van 

Deze ojigaveii, voor drukkingen van tus.schen de 10 en 50 eng. 
jionden boven den danijdvringdruk, zijn niet naanwkeurig, maar 
alleen bij benadering uil de nitkonislen der jiroeveii afgeleid. iN'ieltemin 
wijzen zij een hejiaalde afwijking van de wel voor gassen aan, in 
den zin als door deu hoogleeraar Thomson werd voorzien ; de digtheid 
is sleeds grooter dan die welke door ile formule wordl aangewezen. 

Nadat deze mededeeling geschied was, vestigde de hoogleeraar 
Mac(]uorn Hankine ile aandacht der vergadering oj) de hevesliging, 
welke de nilkomsten ilezer j i r o e v e n voor de mechanische warmte-
Iheorie ojileveren. De volgende formule is voor hel eersl, uil de 
beginselen dezer iheorie, door den hoogleeraar Clausius afgeleid: 

J L 
V — V = 

IL 

in welke formule, v' is hel volumen, in leerling voeten, van een 
j)ond waler bij een gegeven lemjieratuur I; v het volumen, in 
leerling voelen, van een jiond sloom, op zijn maximum van digiheid 
bij diezelfde leiiijieraluiir; L de warinle gebonden bij de vorming 
van een pond stoom, uitgedrukt in gewone warmle-eenheden ; J , 
Joiile's meehanisch aeijuivalent van een warmle-eenheid, welks 
waarde, voor de schaal van Fahrenheil, 772 voeljmnden bedraagt ; 

(O Het getal lOO.") is blijkbaar onjuist. Met de temperatuur 2-M» 1'\ 
komt overeen een stoonulruk van 20.80 eng. ponden, en , volgens de 
formule 11, bet Sjjccifiek volnnion 970. (Ued.) 
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t de volstrekte emjieralnnr = de tenijieratuur op de schaal van 

Kahrenheil H- 401®. 2; hel dill'erentiaal-(|uolient van de sjian-

niiig van den stoom, ten ojizigte van de temperatuur (1). 
De heer Hankine heeft, bij hel ontbreken van regtstreeksche jiroef-

nemingeii, lalels voor jiraklisch gebruik bestemd, in hel licht ge-
geven, welke volgens deze iheorelische forimde berekend zijn. De 
volgende tafel doel zien, dat de uilktnnslen door die formule ver-
kregen, zeer nabij overeenkomen met die uit de j i r o e v e n van de 
heereii Kairbairn en Tale afgeleid. 

Temperatuur. Vertiouding van bet stoomvolunien tot het watervolumen, 
rahrenliei t . 'J'heoretiH-h. rroefoudcrvindelijk. 

244° IKIO 81)0 
245' 1)20 81)0 
257° 750 751 
202° 01)8 084 
208» o:]5 m 
270° OIO 004 
283^ 500 41)0 

en lusschen de uilkomslen 
1 

.Tis lol - - van de onderling 24 

Hel verdient opmerking, dat de verse 
van theorie en jiroefneming, die vaii 
vergeleken groolheden ojd<limmeii, allen in denzelfden zin zijn; 
sleeds zijn de nitkonislen der theorie de grootste. Het is waar-
schijnlijk, dat dit voortvloeit nit de waarde die voor de digtheid 
van hel water aangenomen is. hi de berekening vidgens de theorie 
is hel volumen van den stoom vergeleken met het kleinst nwijelijk 
volumen van hel gelijk gewigt aan waler, dal is met hel volumen 
van hel water bij 30.1 F. 

ZAK-lXSTl lUAlENT VOOR IXOK.N'IKIIRS KN A R C H I T E K T E N , VAN 
R. LAUTERIiURG, iuijmcur tc Bern. 

{-'^clnccizerische Pohjtcchnische Zeltscliri/t, H l . Band, 18.08, Heft 3, S. 79.) 

(G. C. l iUYSKKS, n . L. K. Inst. v. 1.) 

(IMaat 4 , llgureu 12—17.) 

Zoo dikwijls ook van de zoogenaamde universaal-inslrumenlen 
wordt gezegd, dal zij, wegens hun veelzijtlig doel, lol niets regl 
bruikbaar zijn, kon toch schrijver dezes ile gedachte niel Ojigeveii, 
of hel niel mogelijk zou zijn, een, ja altijd minder volkomen, in-
slrument van dezen aard uil le denkeu, maar dal loch voor vele 
gevallen bruikbaar was. In allen gevalle kwam hij bij de volslagen 
onmogelijkheid om alle tegenwoordig in gebruik zijnde iiislrimienlen 
op zijne vele dienslreizeii mede te voeren, gedurende welke hij 
eene menigle werkzaamheden van den meest veixdiillenden aard met 
meerder of minder naauwkeurigheid heeft te verrigten , tol de over-
tuiging, dat een klein, ligt draagbaar instrumenl voor lioekmetiiig, 
afbakening van hellingen en walerjiassing, alsO(dc voor het onder-
zoek van ontwerjien, voor een met bezigheden overladen iiigenieiir 
niel alleen volstrekt onmisbaar, maar ook zeer goed le vervaardigen 
is; hij weril daarin door eene welgeslaagde jtroef ook inderdaad 
bevestigd. Hij verkoos liever eenige ojijiervlakkige uitkomslen dan 

(1) De afleiding dezer formule is le vinden in 1'oggendnrirs Auuttlcn, 

deel 79, bladz. 508 en voorg , en deel 97, bladz. 458 en voorg., eu ook 
in do onlangs verschenen Grundziige der Mechmisvhen Wiirmelhforie, mit 

besonderer Jlucksicltl au/' das Vcrkdien des WasserdampJ'es, von Dr. Gustav 
Xeuner. Frcibcrg ISCü. Seho 84. (Red ) 

in hel geheel geene of wel het medevoeren van een geheelen voor-

raad instrnmenten. 
De ojigedane ondervinding sjioorde hem daarom aan, om een 

meer volkmnen inslrument te bestellen, waarvoor hij den inslrumenl-
maker .1. .1. Kern, le Aarau, eenige aanwijzingen deed, en sederi de 
ontvangst daarvan bedient hij zich, behalve voor hejiaalde wat(;r-
jia.ssing, van geen ander voor groole en naauwkeurige ojmemingen. 

Dat intus.schen dit zak-inslrumenl de grootere geheel zon verdringen, 
ligt noch in de eenvoudige zamenslelling, noch in zijn doel, dal sleeds 
eenzijtlig blijft. Hel is ook juist geeii werkluig voor eerstbeginnenden. 

Uil het bovenstaande blijkt, tot welk gebruik hel zak-inslrumenl 
bestenid is, en hel behoeft wel geen betoog, dal hel, zoo als het 
hier is afgebeeld en iii de ondersleHiiig van eene ge.schikle be-
handeling, even zoo voor tamelijk naauwkeurige ojnieniingen dienen 
kan, als voor enkele verkenning, in welke beide gevallen .eenige 
bijkomende onderdeelen meer of min noodig zijn. Dit tweezijdig 
doel eu de bejierkle grootte van een zak-inslrument bragt mede, 
dal hel quadrant boven den cirkel werd verkozen. Daar nu echler 
hel zwaarlejiunt builen hel middeniiunt der verdeeling valt, zoo 
moei voor naauwkeurige opneming bel in liguur 17 voorgeslelde 
kniestuk aangebragt worden, waarvan de uilmiddeljiunligheid i//C') 
aan die {E F) van hel bovenstuk gelijk is. Dit kniestuk past van 
boven in de bus 1) en van onderen in den koj) van een zeer ligt 
statief, waaraan bel door eene schroef bevestigd kan worden. Voor 
enkele verkenningen, waar de misslag, door de uilniiddeljiuntigheid 
veroorzaakt, van geen invloed is, bevestigt men de bus slechts oji 
een slok en bij ile allereerste oefeningen houdt men haar zelfs maar 
in de hand. Den kijker laat men weg, als men bij ondervinding 
weet, dat hij bij ligt werk voor een goed oog werkelijk kan gemist 
worden, zonder dal de naauwkeurigheid (1) gevaar loojil. Hij vhigtige 
waterjiassing en meting van hellingen uit de hand wordl iii den 
bovenkant G (liguur 13) een jirisma gesloken, hetwelk aan bel 
viserend oog de luchtbel afsjiiegelt, zoodal, behalve eene geringe 
verj ) l a a t s i i i g der juijiil, geene ligchaamsbewegiiig nooilig is, om de 
bel te conlrolereii. Hij ileze haiulehng laat men ook het naaldhuisje 
IIII' in de doos. Hel hialslgenoenide is overigens slecbis bestemd 
voor enkele waarneming der declinalie alsook voor uilbakening 
mei de naald (2). 

Voor bet meten van hoeken en hellingen is eene bijzondere (in-
en uilweiulige) verdeeling aangebragt, en wel is de inwendige als 
graadverdecling met een iioiiius tol hel allezen der minuien voor-
zien, die natuurlijk bij voorlxïreideinle opnemingen overtollig is. 
Schrijver dezes bedienl zich niet van den nonius, zelfs bij de naauw-
keurig.ste ojnieiningen, daar hij de minuien veel sjioediger en bijna 
even zo(» zeker door schaltuig verkrijgt, terwijl de index van de 

(1) Al staat ook de scherpte van een vizier ver beneden die van een 
goed gcregeldcn k i jker , is het niet zoo gevoelig en deelt ook niet in de fouten 
cn de ligte verplaatsbaarheid der kru i fdraden, en do vraag doet zich voor, 
o f , nog daargelaten, dat aan zijne scherpte nog veel kan worden tocgebragt, 
de fouten, door gebrek aanscherp te , niet van niinder bctcckenis zullen zijn, 
dan de invloed van vele onvermijdelijke oorzaken vau feilen in dc geheele 
opmeting. 

(2) Dc/.c kan bij het uiizctten van bogten cn afstanden in ongelijk terrein 
dikwijls van grool nut zijn. Eiguur 3 stelt voor, hoe het naaldhuisjc in de 
ongelijk uitgesncdene openingen IIh en II' h' geschoven cii met dc wig 
11 vastgeklemd l;an worden. 



1 8 5 0 -

klcinstü liinbiistlecleii allijd nog een klein ilerde = -i iiiiimlcn, 
een derde = 5 iiiimilen, een groot derde (t minuten, ofeene 
kleine lielfl m 7 minuien, en eene groote helft = 8 minuten, 
enz. afsnijilt, al welke gebrokens hij een Tunbusslraal van 4 tien-
deelige duimen spoedig zonder eenige moeile en met volb; zeker-
heid door een geoefend oog worden geschal, zoo ook de deelen 
tussehen O en i minuien. De schaal voor het meten van hellingen 
kafï (laarenlegcn, wegens do ongelijkheid der ileelen, geen nonius 
hebben, zoodal de tiende deelen moeten geschat worden. 

Hier dient alzoo hel instrument slechts lot voorbereidende op-
nemingen en lol vhigtige afslandmelingen lot oji 80 voeten (I) 
lengte; door zijn ilubbel vizier maakl hel echl(!r het melen van 
hellingen veel gemakkelijker en bevordert ook zeer het oj)nemen 
van dwarsprolillen, als men de naauwkeurigheid er van niet over-
drijft. IVij een onderzoek betrekkelijk het opmaken van dwarsprofillen 
wordt de arbeid voor nagenoeg de helft bekort. .Meestal ilient hel 
dubbel vizier voor het uilbakenen van boglen. 

He kosten van het beschreven iustrumenl, met inbegrip van een 
eenvoudig ligf voclsink, doch zonder verdeelij)g op zilver, bedragen 
van 00 tol 110 franken (/" 12 tot f 52.) Veelal echter zal men 
het inslrumenl op een reeds voorhanden voetstuk kunnen plaatsen. 

Wil men het zak-iuslrument voor naauwkeuriger werkzaandiedeii 
bezigen, dan is de volgende inlicliting voldoende. 

He bedoelde werkzaandieden zijn: 
1. Hel melen en uithakenen van horizontale boeken (2); 
2. Waterjiassing, opneming van verticale hoeken en hel meten 

en uitzeilen van hellingen. 
Hij al deze werkzaamheden moet vóór alles de libel door de 

slelschroeven J geregeld worden en door de schroeven A', A", 
A'", A"", het Ifoven-vizier naanwkenrig in de rigting van hel be-
neden-vizier worden gebragt. 

I. Melen van horizontalt' hoeken. 

Nadat het voetstuk mei het kniestuk AUCH op lief oog zoo 
verticaal mogelijk is gesteld, plaatst men het bovenstuk (figuren 
12 en lljj met de bus f) sluitend op de lap, in dier voege dat 
de bus gedurende de waarneming niet draaijen kan. Meu stelt nu 
hel kniestuk zooilanig, dat, nadat eerst de limbus zooveel mogelijk 
horizontaal en met zijnen middenstraal A'/''evenwijdig aan l i C 
(ligiiur 17) is gebragt, het begin der graadverdeeling /•'6'(figuur 
1.')| nagenoeg op hel voorwerp is gerigi, waaroj) men de schroef 

(Ij liij niet tc sterke elevatie leest men namelijk op een ziertje ])innon 
(lo ruimte, door een hoek van 5 of van 10dcelcnafgesneden,jnistzooveel 
lialve of geheele duimen af , als do afstand van het zigt tot hot standpnnt 
in voeten bedraagt. Het .«preekt van zelf, dat de limlnis met zijn op nnl 
gesteld vizier voor iedere dergelijke afstandsmeting op eene zoo gelijk 
mogelijk hooge hoofdverdeelstreep moet gerigt zi jn, ten einde de aflezing 
cn herckenitig zooveel mogelijk te vereenvondigen. 

(2) Wanneer de alhidade een hoek van met den horizon maakt ,zal 
dc afstand van het iiistrnnient tot de l)aak gelijk aan de baakhoogte zijn 
(b. V. m voeten). Laat nu uit ieder deelpunt lijnen tot het middelpunt ge-
trokken zijn, dan verkrijgt men de schaal voor de hellingen. Tien deelen 
op deze .«cliaal stemmen overeen mot een tiende van tic baaklioogto. Daar 
nu de zwitsersche voet juist 10 duimen heeft , zoo stemt het aantal afge-
lezen dnimen op de baak, binnen de ruimte van 10 deelen op de schaal, 
overeen met in, Ken deel op de schaal zal dus overeenstemmen met — 

10 
duimen op de baak. (Vort.) 

/ I goed aamh-aail cn de I N C I I I I J G I door ccnc kleine bewegijjg niel 
de hand eerst in de zoo pas gestelde rigting, en vervolgens in dc 
daarop looilrcglc, doet inspelen, waarbij zich de beweging slechts tot 
den op den bol iViV (figuur 10) ruslenden limbus mag uitslrekken. 
.Men klemme daarom den bol door dc schroeven S,S\S" (figuren 
12, l i en 15) gelijkmatig cn zóó vast aan, dat bij hel inspelen 
der luchtbel de bol niet te onbewegelijk zij, maar ook bij het 
stellen van den limbus de beweging niet door den bol maar door 
de tap / geschiede, om welke reden de laatstgenoemde insgelijks 
niet Ie vast door schroef z aangeklemd mag worden. 

Wanneer voor alle standen van den limbus de bel in.^pcell, dan 
kan deze als liorizonlaal beschoinvd worden en jnen heeft nn nog 
slechts het nulpunt der graadverdeeling naauwkeurig iii de rigting 
van bet voorwerp Ie brengen, om lot de hoekmeting te kunnen 
overgaan. Hiertoe brengt men den wijzer naauwkeurig op nul en 
draait nu den ipiadrant met hem juist in dc rigting van het voorwerp. 

Voor eene gemakkelijke en zekere hoekmeling, kan voor groote 
bewegingen de wijzer heen en weder gcsclioven worden, zonder dat 
men van het rad Q gebruik make en zonder gevaar van den lim-
bus Ie verplaatsen, en de juiste stand van dezen kan ook telkens 
weder beproefd worden, zonder dat de index gedurig weder oj) O 
worde gebragl. Voor hel eerste doel moet, gelijk duidelijk is, óf dc 
gewone fnikromeler-inrigling aangcbragl zijn óf ile verlanding zoo 
juist zijn bearbeid, dat de wijzer (bij behoorlijk zuiver houden en 
van tijd lot tijd insmeren van dc vertanding) slechts door zacbl 
met den vinger tc drukken in beweging gezet kan worden ; he 
gebruik van hel rad bepaalt zich dus alleen tot de mikromeler-
beweging. Heze eigenschap bezit hel werktuig van schrijver 
dezes dan ook werkelijk; daarvoor behoeft de schroef /* (ligimr 
12) slechts een weinig losgedraaid te worden, welke voor de ver-
ticale beweging van den wijzer, bij het waterpassen, weder aangezet 
wordt. Ten einde den vasten stand van den limbus ieder oogenblik 
te kunnen bejtroeven, kan aan dc onderzijde van het vlak van den 
lidibiis een verbelerbaar zekerheids-vizier M M aaugebragl worden, 
dat steeds op hel voorwerp gerigi blijlt (1). Hoe meer echicr voor 
eene gemakkelijke beweging van ile schroef gezorgd wordt, des 
tc eerder kan dil vizier, zoowel als dc mikrometer-inrigling, ge-
mist worden; de stand van den limbus zal dan echter ieilcren keer 
na dc laatste hoekallezing van een rpiadrant moeten onderzocht 
worden, door den wijzer wederom op O terug te brengen. 

In den eersten stand van den limbus, hierboven beschreven, 
kunnen door voor- en rugwaarlsche viscring alle hoeken van het eerste 
en derde (piadrant gemeten worden; men onderscheiill die door 
-t-en —. Is deze meting afgeloopen, ilan maakt men de schroef.l 
los en rigi hel inslnnnoil mei de op 00° gezelte alhidade, {loor 
draaijing om den tap .l/>, met hel boven-of rugwaarts-vizicr op hel 
voorwerp, waardoor men hel tweede (juadrant bekomt, zoodat, na 

i behoorlijke stelling, alle hoeken van het tweede cn vierde (piadrant 
waargenomen kinnicn worden. Eveneens worden deze van elkander 

! door het teeken — o f - h en, van dc waarnemingen van den eer.sten 
' limbussland, bovendien door een zeker teeken onderscheiden. 
I Wegens het nederslaan, mag de hoogte der vizieren dc halve 
I wijzcrlengte niet overircllen, zoodat in zeer heuvelachtig terrein het 
I zeldzaam geval kan voorkomen, dat de hoogte der signalen niet vol-

(1) Dit vi/.icr geeft aan het instrument, wanneer dc wijzer op 90 graden 
'i is gesteld, de eigenschap van een meetkruis, divt soms nuttig kan zijn. 
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doende is en men Inssclicnsi^nakn wnci bezigen, welke door den in /I 
hangenden draail in de verticaal van hel voorwerp worden gerigi. 

11. Waterpassinij en metuuj van heUinijen. 

Hierbij kan het kniestuk gemist worden; een eenvoiidigc slok 
kan overal voor voetstuk worden gebruikt, mits hij maar terdege 
vast in den grond gestoken wordt. De limbus wordt nu, gelijk 
figuren l-t en 15 aanwijzen, rcglop gesteld, in dier voege dat dc 
bel in dc opening oj) zijde ins|)celt. Tot het stellen van hel (jua-
drant komt het er op aan, het statief en den limbus op hel oog 
zooveel mogelijk loodregl tc plaatsen en bij iedere waarneming de 
luehlbel telkens Ie doen inspelen. 

Na inspeling der libel moeten beide vizieren, wanneer zij op de 
nul der schaal voor de hellingen zijn gesteld, in den horizon 
vallen en, op cenig punt der schaal gesteld zijnde, eene klimming 
aanwijzen, die naauwkeurig met de werkelijke klifniningovereenkonil. 

Hij hoogtemeting beeft men bet bezwaar, dal, bij het inspelen 
der libel, het punt (15 graden) van de verdeeling in den Injrizon 
valt cn als punt van uilgang moet gebezigd worden, dat dus van 
alle hoeken 15 graden afgelrokken moei worden, waarbij inlus-
schen (bij nederwaarts gerigi nulpunt) de hoeken hoven of beneden ' 
den horizon van zelf door berekening positief en negatief gevonden 
worden, lerwijl dit door waarneming en afzonderlijke aanleekening 
moei geschieden, als het nulpunt der graadverdeeling in het midden 
wordt gekozen, zoo als bij dc honderddeclige schaal het geval is. 
Overigens is er weinig aan dc keuze gelegen, of zich het nulpunt 
in het miilden of aan het eind der graadverdeelitJg bcvindl. 

Zoo als reeds gezegd is, dient het inslruincnt hier meer voor 
verkenningen en voorloopig uitbakenen, daar voor naauwgezelte 
waterpassing het zien door vizieren te oimaauwkcurig is. Updat 
de wijzer ginlurendc de h(3ogtemeling niel omlaag glijde, moet, 
zoo als reeds gezegd is, de moer / ' ceiiigzins aangedraaid worden. 
Daar dc wijzer verder in zulk eenen stand zou kunnen komen, 
dat daarbij (zoo als in figuur twee verdeelcijfers bedekt wor-
den, zoo moeien ook dc onderverdcelstrepen 5, 15, 25 enz. (in 
loodregten stand) gemunnierd worden. 

Het is niel noodig in verdere bijzonderheden te treden, daar 
ieder bekwaam inslriniienimakcr, na aanwijzing van de hoofdlrekken, 
in staat zal zijn, de onderdeelen behoorlijk in tc rigten. Mogl dit 
ontwerp, dal overigens door een ieder naar zijn oog cn smaak ge-
wijzigd kaïi worden, den ecii of ander van mijne geachte anibl-
geiiooten aanleiding geven, een dergelijk inslrumenl te bestellen, 
dan weusch ik hem hetzelfde nut toe, dat ik er gixlureiide vele jaren 
met veel voordeel van ondervonden heb. Op wetenschappelijke 
nienwigbeid wil ik geen aanspraak maken. 

Hiel, Mei 1858. 

AANTKKIiKNIXOKN OMTRENT DE WASSKN VAN DE YONNl'), DE 
MA1ÎXK K.V DK .SKIXK, DOOR DEN' JIEKR CIIANÜIXE, 

hoofdinymcur der bruggen cn wegen (1). 

(Atmn/e.-! des Punis et Citmssée.<t, Juillet et Août 1858, pag. 113.) 

Dlaats en duur van de waarnemingen. — De Seine, te Parijs, 
wordt gevormd iloor de vereeniging van drie hoofdrivieren: de 
eigenlijk gezegde Seine, de Yonne en dc .Manie. 

Dc Scinc cn dc Yonnc vlocijen te Montcreau (100 kilometers 
boven Parijs) tc zamen om dc groote Scinc tc vormen. De Marne 
vereenigt zich niet die rivier te (^harenton, digi bij Parijs. 

Deze rivieren werken bij het wassen onderling op elkander terug lol 
OJ» een vrij groolen alsland van het punt van zaïnenvloeijing, zoodat 
waarnemingen, die Ic digt bij dal punt zijn gedaan, dc hoogte van 
ccnc was in elke van die rivieren slechts omiaauwkeurig aangeven. 

Ter voorkoming van dergelijke misslagen heb ik waarnemingen 
laten doen: 

Up de Yonnc, Ie Pont-sur-Yonne, op 33.1 kilometers van de 
zanienvlocijing; 

Oj) dc kleine Scinc (1), tc P»ray-.sur-Seinc, op 2'J.5 kilometers 
afstands van het punt van vereeniging mei dc Yonnc; 

Op de beide rivieren vercenigd te iMontereau zelf; 
Op dc Manie, tc Chalifert,op.lO. 1 kilometers afstands van (Iharenton; 
Op de groole Seine, Ic Seine-PorI en Ie Corbeil: dc eerste jtlaals 

ligt 17 kilometers boven Charenton, dc tweede is er slechts 33 
kilometers van verwijderd; 

Op de heide vereenigde rivieren, aan de brug van la Touniellc, 
op 5.7 kiloiiietcrs beneden hare zaïnenvloeijing gelegen. 

Mijne waarnemingen, in 18iO aangevangen, zijn tol in 1850 
voortgezet. 

Ik heb daarbij ondersteld, dal er op dc rivieren Ie Pont-sur-Yonne, 
P)ray-snr-Seine en Montcreau was plaats had, wanneer hel water 
1''1.7 boven den laag-waterstaiul stond; ik heb die hoogte tol 0''1.0 
verinuiderd voor de zomerwassen, maar tot 2 el veniieerderd voor 
dc Marne Ie (vbaliferl cn voor dc Seine te Corbeil en aan de brug 
vaii la Touniellc. 

[ Al dc waarnemingen zijn nagenoeg op dezelfde uren gedaan. Ik 
I heb dc voornaamste uitkomsten daarvan bijcengevat in de beide 

tafels, welke hij dit opstel zijn gevoegd. 
Overzigt der waarnemingen omtrent de wassen van de Yonnc, 

de Seine en de groole Seine, te Monterrau. — D e oppervlakte van 
hel waterbekken van de Yonnc bedraagt 10207 vierkante kilometers. 
Dat van dc kleine Scinc beslaat 10 723 vierkante kilometers, dus 
nagenoeg evenveel. 

De gemiddelde waterhoogte vaii de kleine Seine hoven den laag-
walerstand over lien jaren (1810—1810) bedraagt te Hray-sur-Seiiie 
Oi'l.855. Die van dc Yonnc, over hetzelfde tijdvak, tc Pont-sur-
Yonne 0''l.852. Die van de groote Seine eindelijk, na hunne zamen-
vloeijing, bedraagt te Montcreau l''l.057. 

Deze beide rivieren ondergaan dezellile alinospherische invloeden; 
heeft er in dc eene was plaats, welke ook de hoogte daarvan zij, 
zoo is er ook was in de andere. De hoogste stand van eene was 
iii de Yonnc ontstaat op dc groote Scinc ininstens drie en hoog-
stens zeven dagen v('iór eene was op dc kleine Scinc; het tusscheii-
tijdvak bedraagt gemiddeld vier dagen. 

Dc verschijning van eene hoogste was op de kleine Seine brengt 
geen Iweedc hoogsic was op de groote Seine tc weeg; Ier naauwer-
nood merkt men bij geringe wassen eene rijzing van eenige duimen 
of eenen stilstand van eenige dagen op. (Zie tafel 1.) 

De wassen van deze beide rivieren kunnen in drie groeiien worden 

venleeld. 
De eenvoudige wassen (die welke het gevolg zijn van een nieleo-

(I) De waarnemingen o|) de Yonne en de Marne zijn mij medegedeeld 
door dc beeren Louichc-UesConiaincs, iioofdingciiictir, Qu Pille, i;jgouiciii-. (1) Men geeft dczeu naam aan de Seine boven Montcreau. 
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rologiscli vorscliijnsel, dat zich slechts een enkelen keer voordoef) : 
de wassen 1—5 van tafel 1. 

De zaniengestelde wassen (die welke hel gevolg zijn van de op-
eenvolgend herhaalde werking van dal verschijnsel): wassen O—11 
van tafel 1. 

De zonierwassen, die eenvoudig of zanirngesleld kunnen zijn : de 
wassen D2—10 van lafel 1. 

Van 1810 lot 1819 heh ik vijf eenvoudige, zes zaniengestelde 
en vijf zonierwassen waargenonien. 

Dc grootste hoogte van eene eenvoudige was kan even groot 
zijn als die van eene zaniengestelde was. De duur van eene een-
vomligc was wisselt van 25 lol 150 dagen af; die van eene zanien-
gestelde was kan langer dan twee niaanden duren. 

llel getal der afzonderlijke {élémonlaire) wassen van eene zaïnen-
gcstehle was bedraagt zelden vijf; hel is dus verre van onbepaald 
Ie zijn. 

llel aantal afzonderlijke wassen van eeno zameiigeslelde was is 
hctzelfde in beide de rivieren en zij doen er zich als eenvoudige wassen 
voor; bij gevolg wordt een inaxiniuni van de Voiiiie op de groote 
Seine, ininslens drie en hoogstens zeven dagen vóór dat het zich 
op de kleine Seine voordoet, w a a r g e i i o i n e n en, hetgeen opmerkelijk 
is, een maximum van de Vonne, bij voorbeeld n°. I) van eene 
zaniengestelde was, heeft zich nooil op de groote Seine voorgedaan 
Ie gelijker lijd mei hel voorgaand maximum, dal is te zeggen n». 2 
van eene zameiigeslelde was op de kleine Seine. 

Men moet daaruit evenwel niel alleiden, dat deze nadeeligc om-
standiglieid nooil zon kuimen ]»laals vinden, want men zal in de 
was 11°. 8 van lafel l opmerken, dat het tweede maximum van 
de was van de Yonne den 25sten December 1815 op de groote 
Seine lieel'l plaats gehad, terwijl het eerste niaximiun van de was 
van de kleine Seine er den vorigen dag, di-ii 2islen, en gevolgelijk 
slechls één dag vroeger, is ontslaan, /oo is ook in 18 ili hel tweede 
maximum van de negende was van de Yonne (tafel 1) o|) de groote 
Seine den 8sten April ingetreden, .«ilecbis twee dagen na het eersie 
maximum van de was der kleine Seine, die zich ahlaar den ('uien 
April bad voorgedaan. In 1815 is dan ook het maxiniiun van de 
was der groolc Seine tot 5''l.8o en in I8i('» tol 19 geslegen, 
hoezeer de maxima van de afzoiideiTijke wassen van de Yonne en 
van de kleine Seine geen van beiden eene hoogte van 3 el hadden 
bereikt, .̂ len moet niet nit het oog verliezen, dat bel hoog water 
der wassen op dc kleine Seine verscheidene dagen duurl. 

Dikwijls, maar gelukkig niet altijd, is het laatste niaximiun van 
eene zaniengeslelde was het grootste van hare maxima. Hij de zevende 
was (tafel \) is het grootste maximum hel eerste; bij de achtste 
is bel bet derde; bij de zeventiende, die van 185(», is het het derde. 

Men kan niet zeggen, dat de hoogste wassen van ile groolc zij-
lakken van de Seine allijd zanienvallen. Daarin is dus bel gevaar 
van do wassen op de groote Seine niel gelegen, llel wezenlijk ge-
vaar (dat zich zelfs in een tijdvak van tien jaren nicl eens heeft 
voorcedaan) bestaal daarin, dal de maxima van twee niet overeen-
komstige afzonderlijke wassen van eene zameiigeslelde was op de 
Yonne en van eene zamengeslehle was op de kleine Seine zich te 
gelijkertijd te .Montercau voordoen, vooral wanneer die maxima voor 
beiile rivieren de hoogste zijn van de twee zamenge.<tehle wassen. 

(IverJijt ihr minrnemhujen onilmil dc unmcn vnn dc Munie 
rn de Seine. — De oppervlakte van bet walerbekken van de .Marne, 

van bare bronnen lol aan Chabferl, bedraagt 11 U.'>0 vierkanto 
kilometers, die van hel waterbekken van de Seine boven (̂ orbeil 
20 (lil) vierkante kilometers, en te Darijs . i !}2il vierkante kilometers. 

De waarnemingen hebben plaats gehad van 1817 lol 1851. (le-
dureiide dil vijljarig tijdvak heeft de geiiiiddelde waterhoogle van 
de .Manie hoven den laag-waterstand te (ïhalifert O''!.095 bedragen, 
die van de groote Seine, lusschen Seine-l'orI en Corbeil, D'l.050 ; 
die van de Seine, te Darijs, D'l.108. 

Deze beide rivieren ondergaan niel dezelfde atmospherische in-
vloeden en die invloeden werken niet standvastig, llel gev(dg daar\an 
is, dat de wassen van de groote Seine voorafgegaan of gevolgd 
kunnen worden door de wassen van de Manie of zich tegelijk met 
deze te Parijs kunnen voordoen, (levolgelijk kan eene van dirze rivieren 
wassenil zijn, terwijl de andere bijna op laag-waterstand is. Men 
vergelijke slechts de zesde, zevende en achtste wassen van tafel 2. 

De heer ingenieur Stapfer hecll bovendien opgemerkt, dal van 
twee en vijftig, te Parijs, van 1 .laiiuarij 1850 lol 30 Junij 1851 > 
waargenomen maxima : 

twaalf zijn ontstaan door de werking van de groolc Seine alleen ; 
een en twintig door de werking van de Manie alleen; 
negentien door die van de beide rivieren ; 
(Men houile in hel oog, dat bij hem eene was eerst begint op 

eene hoogte van 2''l (» boven het peil.) 
De wassen van deze beide rivieren kunnen eenvoudig of zanicn-

gestehl zijn. 
(leilureiide het hierboven aangewezen tijdvak van waarnemingen 

heb ik drie eenvoudige en drie zameiigeslelde wassen geteld. 
De was van 1851') is eene zameiigeslelde was geweest, met drie 

maxima voor de Seine. 
De wassen voor de Marne en de Seine brengen ccnc groote rijzing 

van water voort, wanneer zij gezamenlijk of nagenoeg op hetzelfde 
tijdstip te Parijs intreden en vooral wanneer de was voor de Seine 
die van de Manie voorafgaat, dewijl hel hoogwater van eene was 
van de Seine vrij lang duurt. 

Men heeft slechls ééne zomerwas waargenonien gedurende bet 
onderzoclite vijfjarig tijdvak. Zij is in haar geheel door eene was 
van de groote Seine ontslaan. 

De wassen van Mei en .liiiiij 1850 zijn uitsluilend door de groolc 
Seine Ie weeg gebragl; de .Manie stond toen bijna op laag water-
stand. De kleine was, welke men cr in .lunij opmerkt, heeft zich 
te ChaliferI eerst drie dagen na den doortogt van de was van de 
Seiiic te Parijs iloen gevoelen. 

Men heeft nog waargenomen, dat den 17den Mei het water boven 
de sluw van Saint Maiir slechts l''l.50 teekende en dal de groote 
Soiiie, in de bedding van ile .Manie lerngvloeijeiidt;, het geheele 
verval van deze, ilat over 17 kilunieters 2i'1.15 bedraagt, lot o|i 
0<'l.37 heeft verminderd. 

Hesluil. — l'il deze waarneming moet men afleiden, dat eene 
groote was te Parijs kan worden Ie weeg gebragl, iloor de ont-
moeting te Montereau van twee groote maxima van zameiigeslelde 
wassen op de Yonne en de kleine Seine en door de vereeiiiging 
van huil gezamenlijk bedrag met een groot maximum op de .Manie. 

r>eze duliliele outmoeting is hoogst oiiwaarschijnlijk, maar toch 
mogelijk, en omdat zij mogelijk is, moet men Irachlen haar Ie 
voorkomen. 

De vervanging van de naauwc bogen van de oude bruggen door 
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wijdere bogen draagt cr ongetwijfeld in zekere male toe bij, om de ! 
hoogte der wassen te vennindereii, maar zij kan de onlmoetiiig der I 
maxima niet veiirnideren. j 

Dc kanalen van lionrgondie, van Ic Nivernais, van dc Oppcr-
Seine, van de .Mnrne, hiiiine vergaderbekkens en luinnc voedings-
takken venneerderen de watermassa en hebben onbelwislbaar invloed 
op de hoogte van de maxima der wassen. Maar oefenen zij een 
wezenlijk belangrijken invloed uil op de komst van die maximale 
.Montereau, Ic (jliarentoii cn te Parijs? Men zou dil niet kunnen 
verzekeren; nieltcmin kan men niel ontkennen, dal zij reeds uil-
stekcnde diensten hebben bewezen door een gedeelte van hel water 
op te nemen, dat zonder hen zou hebben bijgedragen lol dc toe-
neming van de wassen. 

.Maar hel vraagsluk is verre van onoplosbaar Ie zijn cn hel is 
aan mannen van Ic veel bekwaamheid cn ondervinding toevertrouwd, 
dan dat men nog lang op eene oplossing zou behoeven Ie wachten, 
die Parijs beveiligen zal voor alle ongevallen, ook zelfs van den 

geringslen aard. 
Hoezeer het mij nicl voegt hier dc ontwerpen mede tedcclen, 

die in gereedheid zijn gebragl om een eind Ic maken aan dc over-
slroomingen van dc Seinc, zoo kan ik niet nalaten te ilocn opmer-
ken, dat het bekken van deze rivier, in zooveel opziglen reeds 
zoozeer bevoordeeld, ook nilslekend geschikt is voor de tijdelijke 
berging van het waler der wassen. Het beval toch lusschen Nogeiil-
sur-Seine en Montereau eene jaarlijks onderloopcnde vlakte van 
15 000 bunders en lusschen Corbeil cn Ivry eene andere vlakte van 
7 000 bunders, in welke bet gemakkelijk is, door verstandig aan-
gebragle kaden [hourrelelft) in dc lengle en in de dwarslc, levens 
onder aanmerkelijke vcrbelering van den legcnwoordigcn toestand 
van deze dalen, lot 200 milliocn teerling el waler teonlvangencn 
lang genoeg op te houden lol dal die massa eerst in de bedding 
der rivier terugstroomt, na den doorlegt der maxima, die men hel 
meest zou hebben te vreczcn. 

I. — Vergelijkend overziut der vaxsen vnn de Yonne, de kleine Seinc en de groole Seine. 

Kleine Seinc. 

Datum. 

2 1811 

3il840 

•i 1817 

1819 

0.1811 

7 1815; 

0 Januarij, Begin. 1.71' 
11 Januarij. i Maxinnnn. 2.81! 
21 Januarij. Einde. 1.01 

20 
1 

Eehriiarij. ' llegin. 1.83 
20 Kehruarij. .Alaxinnun. 2.79 

0 Maart. Einde. 1.73 

23 December. llei^in. 2.10 
25 December. ' Maximum. 3.17 
30 l lecember., Einde. 1.(35; 

S April. llegin. 
\ 

1.70 
15 .April. Maxinnnn. 3.02; 
22 .\prii. ; Einde. 1.75 

12 Januarij. llegin. 2.11 
17 Januarij. i iMaximum. 3.011 
21 Januarij. . Einde. 1.('.5 

30 (jctobcr. i Px'gin. 1 1.58 
l November. 1 Isle maximum. 1 2 . : i 3 

22 November. 1 2de maximum. ' 2.20 
28 November. j 3de niaxiniuni. 2. (ld 
I I December. 1de maximum. 2.70 
21 December. ; Einde. l.('i8 

2(i Februarij. 
j 
1 llegin. 

1 
2.lo' 

1 Maarl. i 1ste maximum. 2.28 
18 Maart. ' 2de niaximiim. 2.2ll 
20 .Maart. i Einde. i 1.72 

1. Ecnvouduje wassen. 

13 

8 

1 i Januarij. 
18 .laniiarij. 
28 Januarij. 

20 l''ebruarij. 
2 Maart. 

20 Maart. 

llegin. 
Maximum. 
Einde. 

I llegin. 
.'\laxiiiium. 
Einde. 

20 December, llegin. 
1 Jan. 1817.'.Maximum. 
O Jan. 1817. Einde. 

i 12 April. 
15 , 20 April. 

! 20 Aj.ril. 

liegin. 
Maxiinuni. 
Einde. 

i £ if :f.> § 
— v s :0 

a « 

(jioolc Seinc. 

el 

1.00 
2.39, 
1.72i 

1.72 
2.72 
4.73 

1.('.5 
2.57 
1.72 

1.(')5 
2.52 

.71 

; H') Januarij. i llegin. 
13 21 Januarij. Maximum. | 

I O Febriiarij. Einde. 

11. — /amcnijcslclde wassen. 

31 October. | llegin. 
Cl Xoveniber. 1ste maximum. 

29 .Nov. {!)) : 2de maxiiiinm. 
2 December. 3de maximum. 

15 December. -Ide maximum. 
5 Jan. 1812. Einde. 

53 

23 

27 1'( 
\ Maarl. 

2.1. Maart 
l April. 

llegin. 
1ste maximum. 
2de maximum. 
Einde. 

1.('.() 
2.51) 
1.05 

1.r.5 
2.25: 
ÜÏC. 
2.P. I 

2.7(1 
1.70 

1.75 
2.31' 
1.93 
1.70 

15 

30 

12 

18 

O.) 

07 

31 

10 Januarij. 
15 Januarij. 
2 Februarij. 

25 [Y'bruarij. 
3 Maart. 

25 Maart. 

23 December. 
2('» Dcceniher. 

O Jan. 1817. 

8 April. 
10 April. 
30 Ajiril. 

12 Januarij. 

O Februarij. 

30 Octidier. 
2 November. 

23 .November. 
28 November. 
12 December. 

begin. 
Maximum. 
Einde. 

llegin. 
Maximum. 
Einde. 

llegin. 
.Maximum. 
Einde. 

llegin. 
Maximum. 
Einde. 

llegin. 
Maxinnnn. 
Einde. 

llegin. ' 
Isle maximum.I 
2de maximum. 
3de maximum. 
1de inaximuni. 

el 

2.11: 
3.291 21 
1.75! 

3 Jan. 1812. F/mde. 

28 i-e 
5 Maarl. 

18 Maart. 
30 Maarl. 

1.91 
3.91 
1.71 

2.01 
3.71 
1.00 

1.03 
3.71 
1.00 

2.03 
3.35 
1.00 

2.03 
2.71' 
2.i'.l 
3.31 
3.37 
1.71 

I.('»8 

3 0 

1 5 

23 

20 

0 0 

llegin. 
Isle maximum.' 2.70 j 
2ile maximum ! 2.15 
Einde. 1.00 

b) Men moet o p m e r k e n , ilnt de mnximn-hooglen der bijzondere wns.«en, den hoogwate rs tand , die alsdan zeer lang kan duren . Deze omstandigheid 
die e lkander op dc kleine Scine met korte tusschenpoozingen opvolgen, is oo rzaak , dat dc ontmoeting van de maxima der zamcngcste lde wassen 
onder l ing weinig in hoopte verschillen. Zij onderhouden om zoo te zeggen | op de Yonnc cn dc kleine Seinc vcelvuldiger plaats hee f t . 
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Ü8 "1859. 

Ver vol f) van Tafel I. 

Younc. 

Daluni. ^ tß « O > O 
2 

Kleine Seine. 

Dalum. Cï c ' = CfO c ^ n 

1815 
en 

1810 

17 Decern lier. 
10 December. 
25 December. 
27 Januarij. 
13 Kebruarij. 

25 Maarl. 
31 Maarl. 

O 181(3' 8 April. 
>21 April. 
' 2.1 April. 

30 .lanuarij. 

2i) 1'ebruarij. 

2 Maarl. 
3 Maarl. 

i 13 Maarl. 
11 1818 25 Maart. 

17 April. 
20 April. 

2 Mei. 

1 Hegin. 
j 1ste maximum. 

2de maximum. 
3de maximum. 
Kinde. 

IJegiii. 
1ste maximum. 
2de maximum. 
3de maximum. 
Kinde. 

el 

2.15 
2.74; 
2.R0 
2.05' 
1.05, 

50 

IJegin. 
Isle maximum. 
2de maximum. 
Kinde. 

llegin. 
1ste maximum. 
2de maximum. 
3de maximum. 
4de maximum. 
5de maximum. 
Kinde. 

1.05i 
2.20' 
2.83 31 
2.01 
1.05 

1.72 
2.28 
3.11 
1.08, 

1.82^ 
1.08 

2.22 
2.05' 
2.78; 
2.01: 
1.751 

27 

02 

, 11 December, 
j 24 December. 
I 28 Dec. ib) 

4 Kebruarij. 
20 Kebruarij. 

20 Maart. 
0 April. 

12 April. 
24 April. 
20 Ajiril. 

1 Kebruarij. 
5 l''ebruarij. 

22 l'̂ ebruarij. 
7 Maart. 

28 I'e 
8 .Maart 

18 .Maart 
31 Maart 
23 April. 
30 April. 
11 Mei. 

Begin. , 1.00 
1ste maximum.; 2.80 
2de maximum.; 2.71 
3dc maximum.' 2.75 
Kiiule. 1.72 

Degin. 1.00 
1ste maximum.; 2.32 
2de maximum. 2.05 

lliiiilcr slirkc da!iii|; 2.07 
Kinde. 2.00 

llegiu. I 1.70, 
1ste maximum., 2.27! 
2de maximum., 2.74! 
Kiiide. I 1.081 

Degin. 
1ste maximum. 

1.71 
2.40 _ 

2de maximum.' 2.30; 
3de maximum.' 2.20; 
4de maximum. 2.70j 
5de maximum. 2.08; 
Kinde. I 1.05' 

78 

20 

35 

i / 

Gruote Seine. 

Datum. 

0 December. 
20 December. 
20 December. 

4 Kebruarij. 
2-i Kebruarij. 

25 Maart. 
31 Maart. 

0 April. 
21 Ai)ril. 
20 April. 

30 Januarij. 
1 Kebruarij. 

10 Kebruarij. 
O Maart. 

20 Kebruarij. 
4 Maarl. 

11 Maart. 
25 Maarl. 
18 April. 
24 April. 
12 Mei. 

Regin. 
Isle maximum. 
2de maxiiiuim. 
3de maximum. 
Kinde. 

Degin. 
Isle maxinniin. 
2de maximum. 
3de maximum. 
Kinde. 

Degin. 
Isle maximum. 
2de maximum. 3.81 
Kinde. l.OOi 

el 

1.71 
3.27 
3.83 
3.01 
1.07 

1.07 
2.50 
2.40 
2.50; 
2.11 

1.04: 
2.53' 

liegin. 
1ste maximum 
2de maximum 
3de maximum 
4de maximum 
5de maximum 
Kinde. 

1.08 
2.50 
2.82 
2.50, 
3.311 
3.01! 
1.07; 

33 

30 

77 

111. — Zonienottusen. 

2 1811 

22 Mei. 
21 Mei. 
31 Mei. 

() Junij. 
10 Junij. 

Hegin. 
Isle maximum. 
2de maximum. 
3de maximum. 
Kinde. 

; 10 Augustus, j Hegin. 
13 1811 11 Augustus. I Isle maximum, 

j 28 Augustus. Kinde. 

5 Junij. 
H j.si'}' ''"'Hi-

Junij. 

Degin. 
1ste maximum. 
2(le maximum. 
Kinde. 

0.021 
1.45| 
1.1'. 1 2 0 
l.Ol! 
0.00 

23 Mei. 

1 Junij. 

20 Junij. 

Ik^gin. 0.05 122 Mei. 
Hijst steeds. 1 25 Mei. 
2de maximum. 1.07 35 31 Mei. 
Daalt steeds. ! : ! 7 Junij. 
Kiiide. ; 0.00 I 17 Junij. 

0.40 i I 13 Augustu.s. 
1.11 10 17 Auïuslus. 
0.()0 ; 20 Augustus. 

32 

1850; 

0 Juiiij. P.egin. 
18 Junij. j Isle maximum.; 

1 0 Julij. 
1 

I Kinde. 
1 1 

! 0 Augustus. Hegin. 
0 Augustus. Maximum. 

i 22 Augustus. '1 Kinde. 1 

2 Mei. 2de ina.ximum. 
: 15 Mei. 3dc maximum. 

2 Junij. 4dc maximum. 
8 Junij. Kinde. 

0.72 
1.02 
1.50 
0.01 

0.08 
1.00; 
O.tiOI 

0.71: 
0.84' 17 
0.77 

)) 
1 

T) 
2.20 
3 45 

t 

2.87 
1.00 

Hegin. 0.08 
Isle maximum. 1.02 17 
Kinde. : O.Ol 

5 Junij. 
10 Junij. 
25 Junij. 

O Julij. 

O Junij. 
25 Junij. 

O Julij. 

Hegin. , 
Isle maximum. 
2de maximum. 
Kinde. 

i 0.00 

Hegin. 
Maximum. 
Kinde. 

a83 ' 

0.73 
1.02 31 

; 0.72-

O Augustus. I Hegin. 
10 Augustus. ..Maximum. 
24 Augustus. ; Kinde. 

IV. — Wassen van 1850. 

0.73 
0.02 
0.70 

18 April. I Hegiu. i 1.711 
23 April. Isle maximum.! 2.05' 
10 Mei. 2de maximum. 2.52 
20 Mei. 3de maximum. 2.(i5 

O Junij. 4de maximum. 2.72' 
18 Junij. Kinde. I.OOj 

02 

11 Augustus. 
17 Augustus. 
31 Augustus. 

5 Junij. 
1.02 ..j, ; 15 Junij. 
« ' 20 Junij. 

10 

O Julij. 

O Junij. 
18 Junij. 

O Julij. 

10 Augustus. 
15 Augustus. 

1 September. 

15 April. 
17 April. 
1 Mei. 

10 Mei. 
3 Junij. 

18 Junij. 

Hegin. 0.08 
Isle maximum. 1.51 
2de maxinuim. 1.75 
3dc maximum. 1.31 
Kinde. 0.60 

Hegin. 0.85 
.Maximum. 1 ijo 
Kinde. O.o? 

Picgin. 0.71' 
Isle maximum. 1.20 
2de maximum. 1.01 
Kinde. 0.00, 

Hegin. 0.70, 
Maximum. 1.77 
Kinde. 0.81 

Hegin. 1.18 
Maximum. 1.20 
Kinde. 0.07i 

Hegin. 2 Oil 
1ste maximum. 2.33 
2de maximum. 2.51 
3dc maximum. 4.30 
4de maximum. 3.31 
Kinde. 1.71 

32 

31 

05 

1800.] 00 

11. _ \cr(jeUjkend over'Jgt der nmsen van de Manic, de fp'oolc Seine en dc Seine te Parijs. 

Marne. 

Datum. 
•1 CJ i) rr ^ .R ^ 
"H c = 

Groote Seine. Groote Seine te Parijs. 

Datum. Datum. 
> 0 -

I I 13 Ajjril. j Hegin. 
1 1817 11 April. Maximum. 

30 April. Kinde. 

H» Januarij. 
2 '1840 22 Januarij. 

I , 21) Januarij. 

30 Januarij. 
3 .1850 7 Kebruarij. 

I I 21 Kebruarij. 

"J fehrnar 
i Kebruarii. 

1817; 11 Kebruarij. 
23 Kebruarij. 
28 Kebruarij. 

1818 

27 Vi'. 
0 Maarl. 

15 April. 
21 April. 

7 Mei. 

22 .Maarl. 
I) April. 

0 ,1851 I I April. 
7 Mei. 

liegiu. 
Maximum. 
Knide. 

Hegin. 
Maximum. 
Kinde. 

Hegin. 
Isle maximum. 
Haling. 
.Maximum. 
Kinde. 

P»egin. 
Isle maximum. 
2de maximum. 
3de maximum. 
Kinde. 

Hegin. 
Isle maximum. 
Kinde. 

1.00, 
2.25I 18 
1.02 

1.02. 

3.20 11 
1.00 I 

I 
1.00 
1.88 20 
1.80 

1.08 
2.30 
1.30 27 
3.08 
1.78 

1.80 
3.20 
2.(»5 71 
3.07 
1.82 

1.00 
0. / O 
1.80 21 
1.71 

» 

I. — Eenvoudiije wassen. 

0 April. 
10 Ajiril. 
20 April. 

13 Januarij. 
18 Januarij. 
31 Januarij. 

27 Januarij. 
5 Kebruarij. 

20 Kebruarij. 

II. — Zamenijestelde wassen. 

31 Januarij. 
1 Kebruarij. 

11 Kebruarij. 
10 Kebruarij. 
2 Maart. 

Hegin. 1.07 0 April. Hegiu. 2.00 
Maximum. 3.88 18 15 April. Maximum. 1.50 21 
Kinde. 1.00 20 April. Kinde. 1.05 

Hegin. 2.00 1 13 Januarij. Hegin. 2.35 
Maximum. 3.30 10 20 Januarij. Maximum. 1.20 23 
Kinde. 1.01 1 Kebruarij. Kinde. 2.20 

HCLMU. 1.71 1 27 Januarij. Hegin. 1.80 
Ö , 

Maximum. 1.12 31 8 Kebruarij. .Maximum. 0.05 38 
Kinde. 1 02 5 Maart. ' Kinde. 1.00 

I Maarl. 
5 Maarl. 

17 April. 
25 April. 

8 Mei. 

20 Maart. 
5 April. 

I I April. 
7 Mei. 

11 Mei. 

Hegin. _ | 2.20j 
Isle maximum.. 3.10i 
2de maximum. 
3de maximum. 
Kinde. 

Hegin. 
Isle maximum. 
2de maximum. 
3de maximum. 
Kinde. 

Hegin. 
Isle maximum. 

2de maximum. 
Kinde. 

HI. — Zomerwassen. 

1851 He hoogte van de Marne verschilt tus-
schen' 0' l.35 en 0H..i0. 

0 Julij. 

30 Julij. 

Hegin. 
Isle maximum. 
2de maximum. 
Kinde. 

2.30 
1.01 
1.00 

1.00 
2.30 
3.5.i-
1.30 
1 . 0 1 

1.07 
2.31 
1.71 
2.30 
1 . 0 1 

I 
1.201 
1.30' 

31 

30 Januarij. j Hegin. 
1 Kebruarij. ; Isle maximum. 

10 Kebruarij. j 2dc maximum. 
18 Kebruarij. j 3de maximum. 
2 i Kebruarij. 4de maximum. 

7 Maart. Kinde. 

00 

17 

25 Kebruarij. 
1 Maarl. 

18 April. 
20 Aiiril. 
12 Mei. 

20 Maart. 
O Aiu-il. 

' 11 April. 
I 7 Mei. 
I 18 Mei. 

Hegin. 
Isle maximum. 
2de maximum. 
3de maximum. 
Kinde. 

Hegin. 
Isle maximum. 

37 

77 

50 

0 Julij. Isle maximum. 
, 30 Jurij. 2de maxinuim. 

Dezti kleine was komt slechts eenmaal voor in den loop der jaren 1848 tol 1851. 
IV. _ Was van 1850, 

8 1850 

1 Mei. Hegin. 0.78 1 Mei. 
0 Mei. Isle maximum. 1.80 3 Mei. 

18 Mei. 2de maximum. l.t)0 44 17 Mei. 
1 Junij. 1.44 44 

A Junij. 7 Junij. 3de maximum. 2.00 A Junij. 
13 Junij. Kinde. 1.05 13 Junij. 

Hegiu. 1 30 April. 
1ste maximinn. 0 Mei. 
2de maximum. 41 ! 17 Mei. 

3de maximum. 3.30 1 Junij. 
Kinde. 2.00, j 18 .liinij. 

Hegin. 
1ste maximum. 
2de maximum. 

3de maximum, 
Kinde. 

2.10 
3.C)0 
2.00 
5.20 
4.80 
1.05 

2.00 
3.05 
1.15 
5.05 
1.05 

1.00 
3.05' 
2.05 
3.05 
2.00 

0.80 
0.85 » 

2 . 0 0 , 
3.20! 
1.00| , , 

" I 
1.10; 
2.(.)0: 

OVKIl DE E I G E N S C I I A I T K N V A N IIKT A L U M I N I U M . 

{Schiceizcrische Pohjicchnxsche Zeitschrift, I I I . l innd, 1858, l ief t 3 , S. 89.) 

In hel programma voor hel jaarlijksche examen van de handels-
school te Leipzig voor 1858 leverde dr. Hirzel van Leijjzig eene 
uitvoerige verhandeling «over hel aluminium en zijne legeringen», 
waarin datgene, wal tot nu toe over de vorming cn de eigenscliajipen 
van dit metaal is bekend geworden, zeer zorgvuldig is vervat, en 
waarin tevens vele, op proeven des schrijvers gegronde, bijdragen 

tol dc kennis der alumiuium-legeringen voorkomen. Omtrenl het 
laatste moeten wij naar de vordienslelijke verhandeling zelve verwijzen 
en geven hier een uittreksel uit hel eerste deel, dal meer algemeen 
de belangstelling zal wekken, 

j i Wanneer wij al hetgeen over de eigenschappen van hel alu-
minium is medegedeeld zonder vooroordeel overwegen, zoo kun-
nen wij zonder twijfel niel verhelen, dat het aluminium naast 

I zijne kostbare eigenschappen ook groote bezwaren oplevert nicl 
betrekking tol zijn technisch gebruik; de geringe wederstand, 
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dien liel namelijk aan vele zuren biedt, met name aan de meeste daarvan, eene kleine boeveelbeid zich oplossen, zoo is hiervan 
chloriden en alkaliën, maakt het voor zeer veel doeleinden geheel ; geen nadeel te vreezen, gelijk bij het gebruik van koper en zelfs 
oidiruikbaar; niettemin zou men verkeerd doen met dc aluminium- I van tin het geval is. IJzeren vaatwerk is niel goed, wijl de reuk 
industrie voor nutteloos tc houden cn te geloovon, dal hel aluminium , der spijzen er door bedorven wordt, en pas verlinde vaten deelen 
niel van buitengewoon belang voor t e c h n i s c h e doeleinden zou kumien | aan de spijzen ecu eigenaardigen vischsmaak van liuzoul (011.11) 
worden, indien er slechts eene onkostbare bereidiiigwijze van bestoiid. j mede. Het ahiminimn, dat zii-h bij de bereiding der spijzen oplossen 
Het is bewezen, dal dc opgave van Wohler, als zoude hel aluminium I kan, verandert in azijnzure aluinaarde, die bij hel koken lot 
zich in warm waler oxyderen, onwaar is; en dit zegt veel. Men | aluinaarde en azijnzuur herleid wordl. Haar het aluminium eerst 
moet verder bedenken, dal het ahiminiuni het builengewone voordeel in de helroode gloeihitte smelt, zoo is het levendigsl keukenvuur 
boven hel ijzer bezit, om op zijii hoogst s l e c h t s aan dc oppervlakte 
tc oxyderen, en dat, wanneer eenmaal eene oxyde-laag is gevormd, 
de oplo.ssing nicl of slechts zeer langzaam dieper doordringt. Hel 
aluminiiim is daarom lol vele doeleinden bijzonder geschikt en 
bepaaldelijk geven zijn wedei>lauds-verniogen en zijne liglheid 
sprekende bewijzen voor zijne iiultigheid. 

«Hoe uiterst doelmatig zou b. v. ccn aluminiiim-dak zijn, hoe 
geschikt zou het aluminimn zijn voor fijne zaken, waar het 
gevaar niet bestaat, dat het mei zuren of alkalische stollen in 
aanraking zal komen, en zoo kan men zich eene menigte doeleinden 
denken, wanneer bet er op aankomt, te bewijzen, dat het alumiuiiim 
van lechnische waarde kan worden. Daarom is hel voorzeker wen-

dat de bereiding vau aluminium in het grool zoodanig 

ontoereikend, om ahiminium-vaten te smelten; daarenboven is de 
soortelijke warmte van hel aluminium zoo aanzienlijk, dat het 
verscheidene uren duurt, eer de uit den gietvorm genonienalunrmium-
staven zoo afkoelen, dat men zo in ile hand kan houden. Deze 
eigenschap heeft dus len gevolge, dat sjiijzen en dranken langen 
lijd warm zullen blijven in alumiuium-valen. Hel aluminium laat 
zich in de lucht gieten, zonder eenige verandering te oudergaan ; 
hel geeft een schoonen klank, sterker dan dien van zilver; door 
de galvanische zuil kan hel verguld worden en de blaauwachtige 
lint staat goed bij die van het goud. 

«Deze nieuw.sle, te onzer kennis gekomene, voordragt van Deville 
bewijst, dat zeker menig schoon en doelmatig gebruik kan worden 
uitgedacht, dal echter door den hoogen prijs(1) van hel aluminium 

vooruitga, dat de bereidingskoslen zoo gering mogelijk uitvallen; voorshandb lol de niet vervulbare wenschen behoort. Deville is nog 
er zullen dan duizenderlei wijzen van gebruik gevonden worden, j steeds bezig, bet aluminium in plaats van zilver aan te bevelen, 
waaraan het nu overtollig is te denken, daar men goedkoopere , waarbovtïii hel zeker eenige voordeden bezit ; maar, ziwlang de hoop 
metalen kan bezigen, dan hel dure aluminium. ' niet bestaat, dat het aluminium eens onze hoofdmetalen, in het 

« In eene vergadering vau dc Société d'encouragement te Parijs, den ; bijzonder het ijzer, bij menig gebruik zal kunnen vervangen, wanneer 
2den December 1857 gehouden, hield Deville eene voordragt over de slechts eenige zaken van weelde er uil vervaardigd kunnen worden, 
industriële aanwending van het aluminium, waarvan dc hoofdinhoud | zal men zich in de verwachtingen, die men met regt van dit metaal 
de volgende was; Het aluminium is bijna zoo wit als zilver, evenwel ! had, zeer teleurgesleld zieii. In de vergadering, voor welke Deville 
is hel witkoken daarvoor even noodig als voor hel zilver, welk | zijne voordragt hield, had liij alumiuium-buizcn tentoongesteld, 
laatste zonder dat ook geeue .schoone kleur beeft. Tot nog loc kan : door drukking oji de draaibank verkregen en voor dc vervaardi-
nien het witkoken van het aluminium niel voldoende bewerkstelligen, 'ging van toouedkijkers beslenid; op deze wijze zou hel lastig 
daar de methode voor bet koken van zilver voor het aluminium ' gewigl van loonedkijkers aanzienlijk verminderd worden. De heer 
niet geschikt is. Wal den glans aangaat, staat hel aluminium beneden : Morin, directeur der aluniinium-fabriek te iNanterrc, had ook vele 
het zilver; hel bezit daareiilegeii meer rekbaarheid dan dit laabte voorwerpen van aluminium ter bezigtigiug gesteld, ouder andere 
en kan lot even lijiie, ja nog lijiicre draden gelrokken worden, • schalen en retorten voor scheikundige werkplaatsen, physische 

wanneer men geheel zuiver aluminium met gelegeerd zilver vergelijkt 
(Karmarsch kon vau zijn ijzerhoudend aluminium geeue draden 
trekken; het volkomen zuiver zijn van het aluiiiinium is dus voor 
dit gebruik ecu hoofdvercischte); want zuiver zilver staal bijna in 
ieder opzigl beneden zuiver aluminium. Ook van de ahuninium-
Icgeringeii zal de nijverheid grool voordeel kunnen trekken. In de 
lucht blijft het alumiuiiim geheel onveranderd; ook zwavelwaterstof 
werkt cr niel op, terwijl bet zilver er zwart door wordl; salpeterzuur 
en zwavelzuur werken niets uit. Te iNancy en op verscheidene 
plaatsen in Diiitschland ('?) bezigde men Volla'sche zuilen, waarin 
hel platina door aluminium werd vervangen. Zoutzuur grijpt geheel 

werktuigen cn allerlei juweliers-werk.» 

ZKLKWKlUvKXDH INRIGTINT. VOOR IIICT I X - K N I I I T S C I ! AKI-LICN 
V A N LTTSVOKMIGK Z l . I T A K K K N IN T M L l X i R A A F L I J N E N , 

DOOR F R I S C H E N , ojnitwr der telefjra/cn ïn Ilnvmrcr. 

(Zfittchri/t des dcutsch-üsterrcicliiscfieii 'J'ele(jraji}ien-Ven i'i, 

IS5S, I lef l 1 , S . 19.) 

(IMunt 4 , fiKtim- 18.) 

Onder dit opschrift werd aan hel in hel hoofd dezes vermelde tijd-

zuivêr aluminium slechts langzaam aan. L.ijnzuur mel'kêukenzout ' sdirift (2) door den heer A. I!.-rnstdn eene inrigling voorgesteld, waar-

gemengd lost het aluminium op, evenwd minder spoedig dan zilver. In^vormige zijtak van zdf van de hoofdlijn nitgeslotcn en 

Doet men het zoute water huigen tijd in ccn aluminium-val koken, w e d e r o n u l a a r i i i ingcschakdd w-ordt, zoodra de in de hoofdlijn liggende 

dan grijpt het in hel keukciizóul aanwezige chlormaguesiiim fook met legengcslelde slroomrigtiug werken, 

het keukenzout zelf grijjit aan) bel vat altijd iets aan; helzdfde , 

geschiedt echler ook bij een zilveren val. Deville doel uitkomen, (i) Steeds noc aoo frnnken het ned. pond tc Tftrys,dii.<meerdannndcr 
dat hel aluminium van alle metalen het onsdiaddijksle is, en, h«lf nmal xoo dunr nis zilver. 
mogt ook bij de aanwending lol keiikengercedsdiap, bij het gebruik 1 ('-') ('SST, Heft 2 , S. 25.) 

18G0.I 
101 

De besdirevcne inrigling op zich zdve is aardig zamcngcsldd, 
maar zij zou iii de praktijk nioeijelijk te gebruiken zijn, dewijl 
daarbij Ic veel voorwaarden moeten vervuld worden; cr is daarbij 
eene afzoiuleiTijke batterij noodig, cr m o e t e n ondersdieidene regdiu-
gen plaats vinden en een onzuiver contacl|iuut kan zdfs de geheele 
leidiii" verstoren. Bovendien worden er te veel toesldlen vereischt. ö 
Gebruikt men daarentegen een enkel relais, volgens de nieuwste 
zanieuslelhug van de heeren Siemens cn Halske, ingerigt zooals in 
figuur 18 vau plaat i is afgebeeld, dan zal men al de gemelde 
gebreken vermijden ; de inrigling heeft geeue regding of alzoiiderlijke 
batterij noodig en is eenvoudig en zeker. K E is de elektroniagueel 
van hel relai<, van boven gezien, met naar elkander toegekeerde 
pooloppervlaklen. 'fusschen de polen kan de door den staabnagnect 
iV magnelisdi gduduceerde long A A zidi om A'draaijen. Deze 
tong is aldus op gelijken afslaud van iederen pool vau den elek-
tromagneet gesldd, dat een bepaald gerigte stroom, die er doorgaat, 
de long tegen 1' drukt, alwaar zij zoo lang blijft liggen lol een 
tegengoldde stroom haar legen / vcrjilaatst. Dc tong kan derhalve 
alleen door stroomwissdingen in beweging worden gebragl , terwijl 
stroomstoringen geen invloed hebben. 

lu de figuur sldl L E de hoofdlijn, SS' den zijtak voor. Hij 
cene bepaalde slroomrigtiug zal de long tegen ]' gedrukt worden 
en bl'ijveu liggen en alsdan is de zijtak mede ingeschakeld. — Door 
cene legengcslelde .slroomrigling wordl de tong legen Z geworpen 
cn de zijtak is uitgeschakeld. 

Het eenige contact-punt / kan, wanneer het onzuiver mogt 
zijn, nooit cene verstoring van de gchede lijn tc weeg brengen, 

bij de andere inrigling mogelijk was. 
Hel Mation in den zijtak kan aan de mindere of meerdere af-

wijking vau den galYaiiomeler ligtelijk bemerken of de zijtak uit-
gesloten is of niel; men moet er alleen op lelleii, dal men bijbel 
stroom geven geen gebruik van dc grondverbindiug maakl en de 
gaugbatterij onmiddellijk in de lijn inschakelt. Hij het gebruiken 
van de grondverbindiug kon men eene in werking zijnde corrcspou-
denlie oji de hoofdlijn ligtelijk storen. 

Voor hel in- en uilschakelen van stations, als wekmiddd enz., 
zou men de besclireveiic inrigling ook wel met goed gevolg kunnen 
bezigen. 

A A N T E E K K . N ' i N G E N O M T l t E N T H E T O N V O L D O E N D E V A N H E T 
.MIDDEL V A N R O U C H E I i l E , T E R l i E W A R l N G 

V A N H E T H O U T IN Z E E . 

(.Unrdrs dcs Punfs ei Chnusxt'es, Mnrs et Avril 1859, pag. 230.) 

De heer Novon, ingenieur der bruggen cn wegen, zendt ons de 
volgende aanteekeiiingeu. Wij zullen die doen volgen door de opgaven 
vau de ontlediiigcii van de monslcrs hout, welke de schrijver aan 
het scheikundig laboratorium der bruggen en wegen beeft gezoiideii. 

«.Men is vrij algemeen geneigd , aan Ie nenien, dat het met zwavel-
zuur kopcroxyde (kopervitriool) doordrongen bont bevdligd is tegen 
de aanvallen der boorwormen; dit is eene grove dwaling cn hel is 
van belang daartegen tc waarschuwen; wij achten bet daarom nuttig 
ter kennis van onze ambtgenooleu orulerscheidcne feiteii te brengen, 
welke wij in de gelegenheid waren in dc haven van Lorient waar 
te nemen cn die duidelijk aanloonen, dal hel middel van dr. IJoucherie 

1er bewaring van hout, dal in zee gebruikt moet worden, onvoldoende is. 
• Overeenkomstig de voorschriften van het hooge bestuur hebben 

wij in 1855 en 1850 de voornaamste stukken van een houlcu 
steigerwerk [appontement] van 100 cl lengte, dat op ile reede van 
I,orient is gebouwd, doen doordringen. Deze bereiding, welke men 
op ongeveer OtK) boomen (zeedeniicii {pin maritime) en ahies peclinata) 
van 8 lot 11) el lengte en 0''1.25 tot 0''1.50 gemiddelde middellijn 
heell toegepast, had vooral ten doel dc lagere gedeelten van hel 
paalwerk tegen de verwoestingen van de boordiereu te beschermen. 

«Ofschoon wij destijds geeue ernstige reden hadden om er aan 
te twijfelen, dal het beoogde doel zou worden bereikt, zoo hebbeu 
wij echler uieltemin gemeend te moeten trachten, omtrent dit 
punt lot zekerheid te komen. 

« Dientengevolge hebben wij in November 1855 twee blokken 
zeedeii, hel eene bereid, hel andere onbereid, onder waler gebragl. 
Deze blokken, 2 el lang en van 0''l.20 gemiddelde niiddellijn zijn 
horizontaal en gelijk mei deii vloer en een weinig beneden de 
sluis vau hel vloeddok geplaatst. Na vcrloo|) van elf maanden waren 
beide reeds aaiigelasl. llel eerste bevatte drie boorwormen van 5 
of O streep middellijn en al de holen bevonden zich op 3 of i 
duim afstaiids van de oppervlakte vau het hout. Piovendien was 
het geheel en al van de kopervilriool beroofd ; ten minste de gele 
hydrocyauaal bragt geeue voor hel oog zigtbare werking te weeg. 
Hel tweede blok was iiog ecu weinig meer beschadigd. 

«Deze uitkomst spoorde oiis aan onze proeliiemiiigcn op eene 
uitgebreidere schaal voort te zetten. Wij herhaaldcn derhalve op twee 
audere stukken deunenhoul de zoo even vermelde proefneming en 
bovendieii deden wij in de slib omstreeks het uiteind van het steiger-
werk kleine toebereide palen plaatsen van zoodanige hoogte, dat 
hun kop nooit onder water kon komen. 

«Hinnen een tijdsverloop van twee jaren (van o Siïplemhcr 1850 
tol 2 Se|)leniber 1858) waren al de sliikken hout, waarmede wij 
proeven hehlieii genomen, zwaar beschadigd. De twee horizontaal 
beiiedeii de sluis geplaatste blokken waren bijna geheel verteerd. 
Hel loebereide blok, ofschoon minder doorboord dan het andere, is 
toch in alle rigtiiigen doorgroefd van boorgaten vau 12 lol 15 streep 
middelliju. Hoveudieu is het geheel van kopervitriool beroofd. 

a Het kwaad is van niimhrr belang in de loodregt ingeheide 
proefpalen. Nieltcmiii dragen ook zij talrijke sporen van boorwormen 
vau gemiddelde grootte, lu die gedeelten van deze palen , welke aan-
houdend met het zeewater in aanraking zijn geweest, is niets van 
de bereidiiigsslofovergdileven ; maar die gedeelten, die bij afwisseling 
onder waler zijn geweest, bevallen daarvan nog cene zekere hoe-
veelheid. 

«Wat het paalwerk van hel 5ldgcrwcrk belrell, dit is over het 
geheel onaangetast gebleven. Die staat van behoud verklaart zich 
door de omstandigheid, dal wij, in het vooruilzigt dat de berdding 
welke hel heeft oudergaan niet zou voldoen, het nog met ccnc 
dikke laag koollcer en pek hebben üuigevcn. Niettemiu vertoonen 
eenige palen aan de oppervlakte kleine boorgaaljes. 

«Kindelijk zijn een grool aantal bereide damphinkeii, ter dikte 
vau 0''l.025, welke in (h; nabijluMd vau hel paalwerk voor tijdelijke 
werkzaamheden moesten dienen, biiiiien een lijdsverlooji van acht 
maanden bijna geheel verteerd over eene lengte van ongeveer 
O'ïl.50 en nagenoeg op dezelfde hoogte. 

«Uit deze feiten mag men alleideu, dat de bereiding met koper 
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vilrionl hel lioiil niel vonr de aanranding van de zeewonnen hciioedl 
on dal zij ijovendien doelloos wordt, wanneer men haar toepast op 
hout, dal in zeewater moet verblijven, daar de luireidingstot', die 
in de sajikanalen is gehragt, zich allengskens onthiïidl en eindelijk 
geheel wordt weggenomen. 

« Zij, die een onwankelbaar vertrouwen in liet middel van Iloncherie 
stellen, zullen welligt beweren dat de ongunstige uilkomst van zijne 
toepassing in de haven van I,orient daaraan moet worden toege-
schreven, dat de bereiding aan onbekwame lianden was toevertrouwd 
ot' wel dat de dosis kopervitriool niet voldoende was. Wij zullen 
deze tegenwerpingen terstond voorkomen en om ze te wederleggen 
ons be|)alen lol de mededeeling van dc volgende omslandigiieden : 

«l^ Wij hebben, op eenige kleine wijzigingen na, den wegen 
de wijze gevolgd, die sedert lang is gebezigd door den heer Aulier, 
teïïenwoordiu een van ile concessionarissen van bet octrooi van dr. c C 
l'oucherie. Onze werkplaats is geheel ingerigt als die, waarover hij 
in 1855 in bet boscli van Fontainebleau was gesteld en volgens de 
ontwerpen en inlichtingen, die wij ons op de plaals zelve hebben 
vcrschafl ; 

a 2. hel hout is op de werkplaats gebleven gedurende al den 
tijd, voor eene goede bereiding benoodigd; alvorens het weg te 
halen, wachtte men lol hel geheel met kopervitriool verzadigd was, 
dal wil zeggen tol dal de uitgeworpen vloeistof evenzeer van water 
ontdaan was als de gebezigile ojilossing. Ten overvloede beefl de 
bewerking onder een druk van l ii'l.50 gemiildeld 10 ilagen voor 
iederen boom van 10 el lengte, of 38 uren de strekkende el be-
reid hout geduurd. 

[1859— 

«3. het door ons gebezigde kopervitriool was van voorlrellelijke 
hnedanigheid; het was zoo zuiver als men hel zich in den handel 
kan verschallen. liet mengsel bevatte 15 wigtjes 0|) de kan, ter-
wijl men zich over hel algemeen tot eene hocveelbeiil van 10 
wigtjes bejiaalt; cn uit de vergelijking van het gewigt van het 
gebezigde kopervitriool met de grootte van de bereide stukken hout 
vloeit voort, dat iedere leerling el ongeveer 7.5 pond van dit zont 
beeft opgenomen, derhalve ongeveer i.5 pond meer dan de door 
dr. r.oucheric aangewezen hoeveelheid (1). 

iWij moeten er overigens bijvoegen dat er gccne reden bestaal 
om groot gewigt te hechten aan de wijze, waarop de behandeling 
mag zijn geschied, daar toch hel bereide hout, na onder water te 
zijn gebragt, binnen korten tijd bel kopervitriool, dal bel heeft 
opgenomen, verliest. 

(ithizc slotsom is dat bet nutteloos is, bout, dat in zee moet 
verblijven, met hel middel van lioucheric te bereiden, omdat deze 
bereiding, waarvan de kosten vrij hoog loopen (2), niel geschikt 
schijnt om de duurzaamheid van bet bont te verlengen.» 

Wij doen hier thans een overzigt volgen van de ontledingen 
van gebezigde stukken hout, door den heer Noyon in bet labora-
torium van dc bruggen en wegen gedaan. 

(1) Annaks des Pontf ct Clinuss^eit, 2« stTie, tonic X I X , pn^;. 23C. 
(2) Die liostcn l)cilrn<;cn 20 fr. tot 24 fr. do teerling c l , naar ge lang van 

den prijs van het kopervitriool en vnn liet nantul cn dc afmetingen van 
dc l)crcid wordende s tukken. 

Monsters. 

Zaïncnstellinif van 100 deelen. 
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1. Onbereid dennenhout, na een tweejarig verblijf in 
zeewater, beneden de sluis van het vlocddok van 
de haven van Loricnl, bijna geheel vernield door 
de ])oordieren 

2. Met kopervitriool bereid denrienhoul na een twee-
jarig verblijf in zeewater, beueden de sluis van het 
vloe'tldok van de haven van i.orient; sterk aangetast 
door de boordieren 

3. Met kojiervilriool bereid dennenhout, na een twee-
jarig verblijf in zeewater, afkomstig van een loodregt 
ingèbeidL'ii paal op de reede van I,oriënt; minder 
aangetast dan het vorige, maar reeds veel boordieren 
bevallende 

.'i. Dennen plank met kopervitriool bereid, geheel aan-
getast na een verblijf van 17 maanden onderwater. 

5. ilemicnhout met kopervitriool bereid op dezelfde wijze 
als 2, 3 en i , niet aan hel zeewater bloolgesleld 
en goed bewaard gebleven 
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De sterke hoeveelheid asch, in de monsters n". 1, 2, 3 cn 4 hebben gehecht cn van bet ka lkacht ig omhulsel, door de boordieren 
irevonden, bestaat voor ccn groot gedeelte uil koolzuren kalk, | op den bodem der galen achtergelaten. 

afkomstig van schelpen, die zich aan dc oppervlakte van bel bout I Lït eene volledige vergelijking van dc monsters n«». 2 en 3 met 
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bet monster n°. 5 blijkt duidelijk boe snel bel kopervitriool afneemt, 
wanneer hel bereide hout aan zeewater wordl blootgesteld. De jilank 
n". 4 is, ten gevolge van hare mindere dikte, binnen korlcren lijd 
geheel van hel behoedend zout beroofd geworden. 

Men moet met den heer Noyon uit de medegedeelde feilen nood-
wendig afleiden, dal het zeewater het in het dennenbont ingedreven 
kopervitriool vrij snel wegneemt en dal overigens eene kleine hoe-
veelheid van dat fout dc ontwikkeling van de zeeworinen met ver-
hindert, daar monsters hout, die geheel met galen waren door-
boord, nog eene zekere bocveelheid van dit vocht bevalleden, dal 
voor hoogere diersoorten doodelijk is. 

Ik kan hier nog bijvoegen dat ik, bij eene andere reeks van tal-
rykc ontledingen, het koper in even groote hoeveelheid heb 
aangelrofVen als bet voor het bereide hout, dal geheel was ver-
nield , gebezigd was. 

Hoe nuttig in de meeste gevallen de vernuftige handelwijze van 
den beer Doucherie kan zijn, in zekere omstandigheden kan zij 
derhalve nog de verwachting van de ingenieurs leleurstcllen. lii 
bel lielang van de zaak zelve, is het nuttig, die bijzondere om-
standigheden aan te wijzen en te onderzoeken, ten einde, roo 
mogelijk, jammerlijke misrekeningen Ic voorkomen. 

G1-:nUUlK V A N I v A B E L S V A N IJZICRDRAAl) T O T I I K T ÜVKK-
ninONGKN V A N IJEWI ' IKGKUACIIT . 

(Jimn/cs den Pouts ct Chmmées, Mars ct Avril 1659, jmg. 2.^)2.) 

De beer Umber, voormalig conducteur der bruggen en wegen, 
zendt ons, oj) verzoek van den heer Münlz, hoofdingenieur der 
bruggen en wegen, het volgend opstel, waarin hij eene zeer vernuftige 
overbrenging van kracht beschrijft, zoo als zij is tol sland gebragt 
in de werk|)laats van den heer llirii, waarin hij boofdopzigler is. 
Deze wijze van overbrenging op grooten alsland kan zeer talrijke 
toepassingen vinden en bejiaaldelijk groote diensten bewijzen op de 
^Ycrkplaalscn voor openbare werken. Gaarne geven wij dus aan dit 
opstel meerdere openbaarheid. 

Als middelen tot overbrenging van de krachten gebruikt men in 
bet algemeen: 

1. ünbuiijlmre ai^scn van metaal of hout, wanneer men groote 
krachten moet overbrengen op afstanden, beneden 30 el; 2. 
wanneer men geringe krachten moei overbrengen. Maar in vele 
omstaiidigheden zou het van belang zijn, de eene of andere be-
weegkracht OJ) een groolercn afstand te kunnen overbrengen; deze 
overweging heeft den heer Ilirii cr loc geleid om te tracblen, groote 
krachten door metalen haheh over Ie brengen. 

Na verscheidene vrucbleloozc |)ogiiigen, in 1850 met platen van 
verstaald ijzer over katrnl-schijven werkende gedaan, is de heer Hirn 
overgedaan lot het gebruik van kabels van ijzerdraad, loojiende 
over gegroefde schijven van groote middellijn. 

Wij doen hier een overzigt volgen van de waarnemingen, welke 
men gedurende zevcii jaren uit een Icchnisch oogpunt omlrcnl dit 
stelsel heeft kumien doen. 

De schijven kunnen van bard hout (eikenhout) zijn; zij moeien 
eene diejie flaauw afgeronde groeve hebben, vau 4 lol 5 duim diepte 
cn 3 tol 4 duim breedte. De bodem van de groeve is met eene reep 
leder of gclah perlja bekleed. 

De schijven moeten de grootst mogelijke snelheid bobben en eene 
middellijn van niel minder dan een el. 

Dc kortste afstand lussclien de schijven, welken men kan aan-
nemen , is omstreeks 40 of 50 el; daarentegen bestaat er om zoo 
te zeggen geen grens van afstand boven dit minste cijfer. Zoo heeft 
men bijvoorbeeld in de werkplaats vau de heeren llaussniann, 
Jordan, Hirn »k Comp., te Cobnar, met den besten uitslag eene 
kracht van 47 paarden op eenen afstand van 232 cl ovcrgebragt 
door ccn kabel van 12 slrceji niiddellijn, in het midden door ccnc 
eenvoudige wrijfrol ondersteund (1). De door wrijving verloren kracht 
bedraagt minder dan 3 ten honderd. 

Men kan de kabels van ijzerdraad zonder eenigen hinder over 
tuinen, loodsen, wegen cn kanalen leiden. Hel is zelfs opmerkelijk 
dal, hoe verder de schijven van elkander verwijderd zijn, de be-
weging des te zachter en gelijkmatiger is. Hel is overigens niel 
noodig dat de beide schijven op de zelfde hoogte slaan. 

Deze wijze van overbrenging is geschikt voor zeer verschillende 
snelheden; de beer Hirn geeft aan de kabels cenc snelheid van 15 
of 10 el in de seconde. 

De scb'ijven moeten eene groote middellijn hebben; het schijnt 
dat eene middellijn van twee honderd maal dc dikte van den kabel 
de geschikistc is. 

De kabels, die het meest algemeen in gebruik zijn, zijn die van 
4, O, 9 en 12 streep middellijn. Zij bestaan altijd uit 30 draden, 
vereemgd in O strengen, elk van O draden, gedraaid om een hart 
van hennep. Iedere streng bevat insgelijks een hart vau hennep. 
Hel nummer of de dikte der draden verschilt natuurlijk naar gelang 
van de middellijn, die aan den kabel moet worden gegeven. 

el pond f r ank 
De kabels van 0.004 wegen 0.10 de strekkende el cn kosten 0.05 de el. 
Die van 0.000 « 0 . 1 7 « « « 0.75 .. 
Die van 0.009 » 0.31 ^ . » 1.00 
Die van 0.012 n 0.45 h « . 1.25 « 

De groote gemakkelijkheid van uitvoering en de goedkoopheid, 
aan dit middel van overbrenging eigen , hebben veroorzaakt dat deze 
ontdekking spoedig algemeen werd en geheel door de partikuliere nij-
verheid in beslag is genomen. De uilvinder, de heer Hirn, wel verre 
van de voordeden er van voor zich Ie willen behouden door hel 
aanvragen van een octrooi, heeft zich beijveril alle gevraagde in-
lichtingen te geven. 

In de inrigtiiig te Logelbach zijn zeven kabels aangebragt, om 
dc beweegkracht in de verschillende werkplaatsen te verdeelen. Zij 
zijn niet onderhevig aan eenig kostbaar of lastig ondeiboiid; men 
behoedt ze voor de roest door het aanbrengen van eene ligle laag 
van ccn mengsel, bestaande uil olie en teer, dat omstreeks twee 
malen in dc maand vernieuwd moet worden. 

(1) De in beweging gcljragtc schijf lieeft 3 cl middel l i jn ; Imnr miJden-
I pnnl bevindt zich 3''.3G hoven den grond. Dc bewegende schi jf , welke 'J^ 

omwentel ingen in de minuut m a a k t , heeft insgelijks 3 el middellijn. Op 
den halvcn afstand, dns op I IC cl van elke schi j f , zijn twee wri jfrol lcn 
iiangcl)ni|;t van I el middel l i jn , op een loodrcgten afstand vnn ongeveer 3 
cl. Het middenpunt van dc benedenste rol bevindt zich op rj ' ' .04 boven den 
grond. De laaght gelegen punten van den onderkant van den kabel zijn 
^ ' . 7 0 Ijovcn den grond ge legen , tusschen de wrijfrollen en de bcwogcno 
schijf en tusschcn dc wrijfrollen cn dc bewegende bchijf. 



101 

De kabels werden eersl aaiigescbafl uit dc werkplaatsen van den 
heer Newal te Londen; maar in de uitbreiding, aan hun gebruik 
in de inrigtingen van nijverheid gegeven, heel't de heer Stein, 
l'abrikant van touwwerk te Muhihauseu, aanleiding gevonden om, 
behalve zijne kabels van iieiniep, ook kabels van ijrerdraad te 
vervaardigen. 

liet sehijnt dat aan hel gebruik van deze kabels in een groot 
aanlal gevallen onhetwistbare voordeden verhonden zijn: voor de 
openbare werken kan men er met nitslekend voordeel partij van 
trekken hij de overbrenging van krachten op w e r k t u i g e n lot droog-
houiling, bij baggerluigen, bij het heijen van palen, bij het maken van 
mortel enz., en vooral in die gevallen, waarin, ten gevolge van 
bijzondere moeijelijkheden van plaalselijken aard, het aanbrengen 
van eene beweegkracht lastig en hinderlijk zou worden voor de 
uitvoering van de werken; in dat geval is het voldoende, het ar-
beideml werktuig van eene gegroefde schijf te voorzien, die altijd 
gemakkelijk in verbinding kan wortlcn gebragt met de schijf van 
het bewegings-werktiiig, op een behoorlijken afstand buiten de 
werkplaats gesteld. 

Ken ander voordeel, dat men niet uit hel oog moet verliezen, 
is het gemak, waarmede men, door deze overbrengingen door de 
open lucht, te gelijker tijd aan al de arbeidende werktuigen van 
eene werkj)laats de kracht uit een enkel bewegings-werkluig kan 
ovcrbrcniieu. 

1)1': 01 'EXHARI- : W K R K E N IN D E V E R E E N I G D E S T A T E N . 

L (1) 

(Uit (Ic iXcic-York Thncs ovcigonoincn in The Civil Kngincer and Archi-

teel"s Journal, Augus t IS.'if), p. 2C3.) 

Jlel is mode geweest eene ongunstige vergelijking te maken van 
(Ie werken in dit land met die van Kuropa. Men dreef dit zoo ver 
rail niet zelden te beweren, dal wij voor de meeste van onze 
voorbeelden het oog op Lngeland of het vasteland hebben te ves-
tigen. Vo(irdurend verhalen ons de reizigers van de grootte, de 
.<clioitiiheid en dc duurzaamheid van de werketi oj) het vasteland 
en van de ontzaggelijke sterkte der engelsche gebouwen. Nu is het 
volkomen waar, dat Enroj)a zich kan beroemen op spoorwegen, 
kanalen, bruggen en waterleidingen, die in de gansche overige 
wereld niet gei'venaard worden, wat de schoonbeid en de uitste-
kendheid van uitvoering en ontwerp betreft ; maar het is niet minder 
waar, dal Amerika o|) werken van nul kan wijzen, die in het 
prachtige van hunne afmetingen nergens elders zijn overtroHen. 

De Aqua .hdia, te Home, is t w e e mijlen (I2i langer dan de Oolon-
waterleidiiig te New-York, gebouwd door .lohn H. .lervise en lloralio 
Allen, maar ile ('roton-waterleiding voert meer water aan dan al 
de zeven waterleidingen van Home te zamen, en meer dim eenige 
andere waterlciiliiig in de geheele wereld, terwijl zij ook langer is 
dan alle andere, de A<pia .hdia alleen uitgezonderd. 

De Illinois ('entraal-sj)oorweg, aangelegd door kolonel Mason,is 

(1) Tot l)ctcr vcrstnnd van liet ouder n». II opgenomen s t u k , l i c e f t m e n 
g e m e e n d , het hier volgend art ikel insgelijks tc moeten plaatsen. (Ued.) 

(3) Dc cngelsdie landmijl is l.G ki lometers . (Ked.) 
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de langste lijn, die ooit door eene maalschapjnj is gelegd, en wal 
de uitvoering betreft, slaat hij met de beste enropesclie .»̂ poorwegeii 
gelijk. 

De nationale weg over de bergen van Cumberland, door hel 
korps ingniicurs van de Vereenigde Staten aangelegd, is verreweg 
grooler en duiirzdiner dan de via Aj)pia. 

De sleenen boog over (labin Joliu's Creek, in dc Washington-
walerleidiiig, gebouwd door kapitein .Meigs, is ongeveer 50 voet 
(15 el) grooler dan eenige andere sleenen boog in de wereld, en 
is veel schooner in zijne verboudinge'u dan de boog over de Oca, 
die zoo lang wegens zijne jiracbt beroemd is geweest. 

De door den heer Hauj)t gebouwde tunnel, in het hoogste ge-
deelte van den l'ennsylvania-spoorwcg, was een moeijelijker werk 
dan de tunnel onder den Theems. 

De werken op den lîaltnnore en den Ohio-spoorweg Ie llarper's 
Ferry, en omstreeks hel hoogsle gedeelte, gebouwil door Lalrohe, 
en de Slarrocca-waterleiding in den New-York- en Krie-spoorweg, 
gebouwil door .Inliiis Adams, slaan in pracht en voorlreil'elijkheid 
van uitvoering gelijk mot alles wat ooit llrunel in Engeland of 
Morin in Erankrijk lot stand heeft gebragt. 

De hangende brug over de Niagara, te l.ewiston, gebouwd door 
majoor Serrell, heeft 1 D'ri voet 10 duim (318 el) spanwijdte en is 
•il") voet (13 el) grooler dan eenige bekende enkele opening in de 
wereld, zijnde nagenoeg tweemaal z(U) groot en even sterk als 
Telforil's beroemde brug over de Menai-slraal in Engeland. 

Hel drooge dok te Itrooklijn, in de Vereenigde Staten, overtreft 
met verscheidene voelen de grootst bekende dokken van di; wereld 
in uitgebreidheid, hi de uitvoering, welke onder de leiding van 
den heer .Mc Alpine en generaal Sluarl heeft plaats gehad, staat 
het gelijk met alles wat van dien aard elders is te vinden, indien 
het er al niet boven staal. De ijzeren platen, welke in de deuren 
van dit dok zijn gebezigd, zijn de grootste, welke ooil zijn ver-
vaardigd, tot op den tijd waarop zij zijn gewalsd. 

De groep van gekoppehie sluizen in hel Erie-kanaal te Loekport, 
door de ingenieurs van den Slaat aangelegd, vindt men slechts op 
eene enkele andere plaats in de christenwereld terug, namelijk in 
Zweden. 

De spoorweghangbrng, door Hoebling over de Niagara gebouwd, 
heeft eene spanwijdte, die op weinige voelen na twee malen die 
van Steiihenson's groote kokerbrug in Engeland bedraagt, overigens 
het grootste werk van dien aard. De spanwijilte is (SOU voet ('241 el) 
en zij is twee verdiepingen hoog, zijnde de spoorweg boven don 
gewonen oi)enbaren weg gelegen. Niels dergelijks bestaat elders. 

De vuurtoren op de Minol's rotsen, gebouwil door kapitein Alex-
ander, beeft eene veel meer blootgestelde ligging, en is, voorzoo 
ver hij voltooid is, veel steviger aaneengebout, dan dc beroemde 

I Eddystone in Engeland. 

De brug te Wlieeling, door Charles Ellel gebouwd, wordt in 
s|)auwijdte alleen door de liewistonbrng overtroll'en en is zwaarder 
dan deze; zij is de tweede in rang van de bekende spanwijdten, 
en veel schooner dan de brug te Ereybnrg, hare europesche mede-
dingster. 

In timmerwerk zijn wij onovertrollen. Zoodanige werken in hout 
als de drooge dokken te San Francisco en l'hiladelphia, de bruggen 
van Mc Eullam en kolonel Seymour in den Erie-spoorweg en zijne 
vertakkingen, de houten wegleidingen in den Catlawissa-spoorweg, 
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door Stanclell, de bruggen van kolonel Long, in de verschillende 
spoorwegen van New-Eiigland, en het hangwerk (/n/.ws) van How, 
te Harrisburg, vinden hun gelijken niet aan gene zijde van den 
Allantischen oceaan. 

Dan zijn er bovendien in Europa vele werken gebouwd, die men 
had kunnen vermijden: een omweg van eenige honderde roeden 
zou den grooten Ilox-tumiel overbodig liebben gemaakt. En wij be-
weren, dat de plaatselijke gesteldheid van Sidell's afdeeling, bij 
voorbeeld, aan de Erie meer vernuft toont in het vermijden van 
de noodzakelijkheid om groote werken aan te leggen, dan in het 
bonwen daarvan kan worden aanschouwd. 

De hoeksleenen van de beurs te Doston, door Hodgers gebouwd, 
zijn grooler dan een afzonderlijke steen in de naald van (Cleopatra, 
en die, welke onlangs zijn gebezigd voor de schatkamer van de 
Vereenigde Slaton te Washington, zijn veel zwaarder, dan eenige 
steen in de zuil van Pompejus of in de pyramideii van Egypte. 

Wal de moeijelijkheden van i)laatselijken aard belrefi, zoo is er 
geen land, waar meer wetenschap en vernuft zijn ten toon gespreid, 
dan hel onze, eii het is een opmerkelijk feit, dat, wat de bere-
kening van t'ijil betreft, verleden jaar ons gemiddeld verkeer 2J 
mij! in het uur meer bedroeg dan in Engeland, wanneer men de 
hooldlijnen van beide landen beschouwt, terwijl de kosten van de 
amerikaansche lijnen slechts iels meer dan de helft van die der 
engelsche bedragen. 

De reden, waarom dit alles niet algemeen is bekend, is hierin 
gelegen, dat wij hier te lande een groot werk bouwen, dal wij 
zijne voltooijing te gelijk met de in-gebruikstelling hekend maken, 
en dal er verder niets meer over gezegd wordt, uitgezonderd wei-
ligt hetgeen in een of twee wetenschappelijke tijdschriften wordt 
openbaar gemaakt, waarin een droog vertoog wordt aaugetroireii 
over voelen en duimen, sterkle, wederstand en buiging, dat nooit 
gelezen wordt dan door den ingenieur van beroej). in Engeland 
en Frankrijk daarentegen, zoodra een groot werk is gebouwd en 
zelfs terwijl het wordl opgerigt, worden er atbeeldingen bij dui-
zenden van openbaar gemaakt, gedenkpenningen worden geslagen 
en in omhio|i gebragt, glazen modellen worden er van gemaakt en 
de geïllustreerde bladen beelden het op ieder tijdstip van vooruit-
gang en uil ieder oogpunt af; de ingenieur wordt tot ridder ge-
slagen, indien hij niet alreeds tot den adelstand behoort, en de 
roem van het gebouw verspreidt zich van land tot land; terwijl 
bij ons, gelijk wij gezien hebben, de meest reusachtige werken 
kunnen worden aangetroll'en, die ooit ondernomen zijn, zonder dal 
er nagenoeg eenige aandaeht aan wordt geschonken. Het is op-
merkelijk, dat de bê te populaire beschrijving van onze eigene 
groote ojieiibare werken in de fijdschriflen van Frankrijk en Duitsch-
land tc vinden is. 

ii. 

(Uit The Emjimer overgenomen in The Civil Kuyiueer aml ArchitccCf i 

Jounuti, Octüher 1650, p. 337.) 

Wij verlangen niets af te dingen op de verdiensten, die met 
regt aan de amerikaansche ingenieurs worden toegekend. Vele van 
hunne werken vertoonen eene groote stoutheid van gedachte, 
zoowel als bekwaamheiil in de uitvoering. Wij zouden daarom den 
fngcnicurssland in Amerika niet verantwoordelijk willen stellen voor 

al de dwaasheid en dwaling, die in het artikel van de AV'/y-l'ür/. 
Times worden aaiigelrollen. 

Hmnc had negen in stede van zeven wateHeidingen en deA(|ua 
Julia was slechts 15 120 romeinsche passen (2 2(V.) el; lang. De 
Croton-waterleiding heell 10 mijlen lengte. De Aipia Claudia te 
Home had nagenoeg 50 mijlen lengte. Volgens Frontinus leverden 
de negen waterleidingen tc Home meer dan 3(i0 milliocu gallons 
in de vier en twintig uren. De waterleiding te (̂ artbago was 
50 mijlen lang, cn in de nabijheid van Udina zijn een duizendtal 
bogen van fraai melselwerk, Ier hoogte van meer dan 100 voet (30 elj, 
overig van eene andere waterleiding, door de Caiihagers gebouwd. 

De waterleiding nabij Lissabon, die de Alcanlara snijdt, beslaat 
uit vijf en dertig bogen, ter gezamenlijke lengte van 2 100 voet 
(732 el) en ter hoogte van 203 voet (80 el). Dit uitgestrekte 
bouwwerk wederstond den schok van dc groote aardbeving, en 
levert nog steeds het water voor Lissabon. De Ponte Madelonc,in 
1753 opgerigt, om hel water van de waterleiding van (^aserla naar 
het koninklijk jialeis tc Napels tc voeren, is ! 7(J0 voet (520 el) 
lang, en heeft drie rijen bogen, ter gezamenlijke hoogte van 17(1 
voel 7 duim (51<'1.<S). De beroemde Pont du Gard of waterleiding 
van Nismes, die van vóór bet christelijk tijdperk dagteekeut, is 
8<S2 voet (2(j'J el) lang, cn de bovenkant der leuning is 101 voet 
(iO el) boven den waterspiegel van dc Gardon verheven. Zij is 
geheel in behouwen metselwerk opgetrokken, en al de lagen zijn 
zoo naauwsluitend aaneengevoegd, zonder mortel of cement, dat 
de heer George llennie hel op vele plaatsen onmogelijk vond het 
lemmet van een pennemes in de voegen tc dringen. 

Maar de waterleiding van Marseille, in 1831) aangevangen en 
in 1817 voltooid, is welligl de grootste van dien aard in de wereld. 
De lengte van het hoofdkanaal is 51 mijlen, en die van de zij-
en voedingtakken 43 mijlen, te zamen 01 mijlen. Op de hoofdlijn 
zijn 30 tunnels, ter lengte van 11.05 mijlen, en als men de ver-
lakkingen er bij rekent, heeft men 81 tunnels, ter gezamenlijke 
lengte van 13.25 mijlen. De tunnel van Les Taillailes is 12 021 
voet (3 007 el) lang, die van Assassin 1131U voet (3 175cl) en 
die van Notre Dame 0 807 voel (3 009 el). Maar het grootste werk 
van allen is de brug of waterleiding van Uoipicfavour, over de 
Are, daar de lengte van dit werk 1 280 voel (303 el), cn zijni; 
geheele hoogte van den bodem der pijlerfunderingen lol aan den 
top van de leuning 305 voet (03 el) bedraagt, waarvan 271 voel 
2 duim (83 el) boven laag waterstand in dc Are. Deze waterleiding 
levert I 250 000 ton water in de 21 uren. 

De Illinois Gentraal-spoorweg is 708 mijlen lang, waarvan 154 
mijlen hoofdlijn en 254 voor den zijtak van Chicago. De («rand 
Trnnk-spoorwcg van Canada is nu over eene uitgestrektheid van 
880 mijlen in exploitatie, waarvan 731 zijn gemaakt door de 
Grand Trunk-maalschappij. De langste spoorsveg, die tegenwoordig 
aan eenige maatschappij behoort, is de Ooster-spoorweg in Frankr'ijk, 
Ier lengte van 1011 mijlen. De groote russische spoorweg zal, 
voltooid, 2 585 mijlen lang zijn. De Illinois Centraal-spoorwcg is 
eene enkele lijn, beslaande uil liglc spoorstaven; honderde mijlen 
z'ijn zonder ballast gelegd, en de gemiddelde spoed der personen-
treinen bedroeg nog onlangs slechts 17.0 mijlen in het uur. Wal 
de uilvoering betreft, zoo kumien wij op een afdoend amerikaansch 
gezag verzekeren, dat de Illinois Centraal-spoorwcg niet vmel 
beste europesche spoorwegen gelijk slaat.» 

11 
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I)o sleonei» boog van kapilcin I\lcigs, in ile Wasbinglon-walLT-
iüiiling, becll, volgens zijn eigen verslag, 221 voel (08<!l.3) span-
wijdle, ol' 21 voet (7«'.3) meer, dan de granieten boog van de 
('irosvenor-brng le Cliesler, op een na de wijdste steenen boog, die 
bestaal, tenzij men de wondervolle verbalen van ilen reiziger Kircber 
mag gelooven, die verzekert, dat er in Cbina steenen bogen van 
•iÜO voet (183 el) spanning aanwezig zijn. In 1390 stond er eebler 
een boog van graniet van 251 voel (77 el) spanning over de Adda, 
bij Trezzo, in bet Milaneselie. Hij werd opgerigt op bevel van 
Harnabó Visconti, bertog van 3lilaan; en ware bij niet opzettelijk 
door Carmagnola verwoest gcwortlcn, dan zou bij boogst waar-
schijnlijk nog beslaan. 

Dc Imnicl in het hoogsle gedeelte van den Hennsylvania-spoorweg 
is 3 012 voet (1100 el) lang, en kostte 02 000 pond sterling 
{f 1 101000), en wij verzekeren, dat hij niet zulk een moeijelijk 
werk is geweest als de tunnel onder den Theems. Voor eenige 
maanden werden, naar men zeide , 175 amerikaansche gallons 
water in de minuut uit den jtul van den Hennsylvania-tunnel ge-
pompt, gelijkstaande met minder dan 1 000 ton water daags. He 
wijze, waarop de bewerking in dezen tunnel plaals heell gehad, is 
geheel dezelfde als die, welke in alle spoorweglunnels is aangenomen. 

He werken te Harper's Kerry zijn veel minder uitgebreid dan de 
Starueea-walerleiding, hel grootste werk van die soort ii. de Ver-
eenigde Staten; men behoell sleehls op te merken, dal de laatst-
genielde viaduct, volgens de ilaarvau uitgegeven beschrijving, van 
onbehouwen steen is gebouwd, ongeveer 1 100 voel (330 el) lang, 
105 voel (33 el) hoog is, en achllien halfcirkelvornnge bogen, elk 
van 50 voet (15 el) wijdte, heeft. Het werk is van alle versiering 
onlbloot, en heeft zelfs geene leuningen ter zijde van ilen spoorweg, 
welke slechts als eene eidiele lijn over den lop loopt. Het is voor-
zeker onnoodig stil te staan bij de vergelijking van dit werk met 
die van Hrunel of Morin. 

Naar wij meenen, zijn er slechts drie of vier groote gemetselde 
spoorweg-viaducten in dc Vereenigde Staten: de Slarneca, die wij 
zoo even hebben beschreven; de Canton, in den Hoslon- en Hro-
videncc-spoorweg; en de Carrollton, in den Haltiniore- en Ühio-
spoorweg; ziedaar de voornaamste werken van dezen aard. Zonder 
nog le gewagen van de Hrilannia-, Conway-, Saltash-ofChepslow-
bruggen, of van de hooge brug le Ncwcaslle, willen wij hier een 
vhigtig overzigt geven van onderscheidene spoorweg-viaducten in 
gehouwen en gebakken steen, in verschillende gedeelten van Groot-
Hritannie en op het vasteland uitgevoerd: 

Namen der 
waterleidingen. 

Llangollen . 
Ceiriog . . 
(jongleton . 
StocKport . 
Dane. . . 
Dutton . . 
Ousc. . . 
Lockwood . 
Victoria . . 
Hibble . . 
Harentin. . 
Indre . . 
])urance. . 
Arles. . . 
Hhone . . 
Goltzsch. . 
Klsler . . 
Kalle Himn;. 
Slarneca. . 

Spoorwegen. Houwstof. 

Shrcwsburv cn Chester, 
"ul. 

London cn North Western, 
id. 
id. 
id. 

Lomlon cn Hrighton. 
Manebcster, Sbellielilen Lincoln. 

North Kastern. 

Harijs cn Havre. 
Tours en Honlcau.K. 

Marseille en Avignon, 
hi. ° 

Harijs en Lyon. 
Saksisclic s loorwegcn. 

i l . 
Sommering. 

New-Vork en Kric. 

cehouwen steen, 
id. 
id. 

geb. en geh. sleen 
gebakken sleen. 
gehouwen steen, 
gebakken steen, 

id. 
gehouwen steen, 

id. 

gebakken sleen. 
id. 
id. 

gebouwen sleen. 

1 
Geheele Geheele Aantal Sjianwijdte Kosten. 
lengle. 

1 

hoogte. bogen. der bogen. ; 
Kosten. 

voel. ! voet. voel. iiond sterl, 
1530 ! 150 10 00 110 000 

850 i 120 11 45 lot 120 
3 078 1 08 • • • • •• 113 000 
1 702 ! IOO 22 03 72 700 
1 717 88 23 (i3 54 000 
1 28.i 84. 20 ('lO 53 103 
1 437 i OC. 37 30 
1 500 130 3 i 30 lot 70 33 (MM) 

812 Hj 20 lot 100 38 000 
750 1 'ïió 5 120 40 000 

2 205 ! 108 27 ('.0 
2 ('.21 1 ('.5 50 30 80 000 
1 0()8 ... f •• I20 0(.M) 
2 520 31 00 80 000 

! . . . ... 210 000 
i'óiio ' 21)4 ... ... 271 500 

853 220 ... 111000 
('.00 Ï5() 

1 100 1 105 18 50 22 aKJ 

Men zou deze lijst nog kunnen vcrmeerileren met de Wharn-
clilVe, Sankey, Ogden, Koord, Klherlon, Anker, Hollin, Avon en 
talrijke andere viaducten in Kngeland, alle grooler dan eenig ame-
rikaansch werk van deuzelfden aard, met uilzondering van de 
Slarucca-walerleiding. I.lzeren viaducten, voor welke zoovele van 
onze spoorwegen beroemd zijn, zijn uit bovenstaande lijst weg-
ï^clatcn, terwijl ook de groole Vicloria-brug, de grootste van dc 
wereld, onlangs door engelsche ingenieurs te Montréal is vol-
tooid, cn de groote bruggen tc Keulen, Kebl, enz. nog in uit-
voering zijn. 

Wal de stoutheid van onlwerp betreft, zoo overlrcll de Halloch-

myle-viadiict in den Glasgow- en South-Western-spoorweg, voor 
omstreeks twaalf jaren geleden door den burgerlijken ingenieur 
.lohu Miller gebouwd, eiken anderen steenen spoorweg-viaduct van 
de wereld. Hij is 035 voet (101 el) lang, heeft drie bogen, ieder 
van 50 voet (15 el) spanwijdte, aan eiken kant van den grooten 
boog, die de grootste bekende spanning heell van alle tot heden 
gemetselde bogen voor s|)oorwegen. Heze boog is hallk-irkelvormig 
en heeft 180 voet (55 el) wijdie in den dag, dal is 28 voel (7^1.5) 
meer dan de middenboog van de London-brug; de geheele hoogte 
van de o|ipervlakte der rivier tot den bovenkant van de leuning 
is 102 voet (10 el). 

1 8 0 0 . ] 10 ' 

Dc viaduct van Ariccia, onlangs door dc romeinschc regering 
gebouwd in den openbaren weg lusschen Albano en Ariccia, is 
geheel van sleen, 1 020 voel (311 el) langen 201 voel (01 el) hoog. 
Hij becll drie rijen boven elkander geplaatste bogen; de bovenste 
rij telt cr achttien, van 30 voel (O el) spanwijdte, en is 71 voet 
(22 el) boog. Hel geheel bevat 1 1 7 5 882 teerling voel (118 505 
teerling el) metselwerk, en kostte een weinig minder dan 30 000 
pond sterling {f 300 000). 

Wij gelooven, dat dc Amerikanen met regt zich kunnen be-
roemen, dat zij de grootste bestaande hangende spanwijdte bezillen, 
maar in alle andere opziglen worden hunne hangende bruggen 
vÄtTCwcg ovcrtrollcn door het groole werk, le Kiell' over den 
Dnieper opgerigt door den heer Charles Vignoles, op last van de 
russische regering. Deze brug, in Scptcndicr 18-18 aangevangen en 
in Oclober 1853 geopend, heeft zeven openingen, vier van 110 
voet (111 el) en twee van 225 voet (00 el) midden tol midden 
van dc pijlers. Hare geheele lengte bedraagl 2 502 voet (782 el), 
lerwijl elke van de vier groole hangkabels 2 280 voel (005 el) lang 
is, en zij le zamen 1 578 ton wegen. Het gansehe gewigt aan 
ijzer, geleverd door Ko.\, Hendersou Comp, van Hirmiugham, 
en .Masgrove ó; Zonen te Hollon-le-Moors, bedraagt 3 500 ton, 
terwijl de inhoud van bet nielselwerk, den gebakken sleen en de 
beton 1 500 000 teerling voet (120 000 leerling el) bedraagt. He 
gezamenlijke koslen van dc brug beliepen 132 000 pond sterling 
(/• 5 181000). 

Wij mcenen ook, dal het nieuwe drooge dok tc Soulhampton 
grooler is dan dal tc Hrooklyn. Hel eerste is 125 voel (130 el) lang 
op den bodem, de ingangen hebben 80 voet (21 el) wijdte, en 
lie diepte boven den drenijiel is 25 voet (7''l.0). Het kan binnen 
drie nren gevuld worden. 

Wat de sluizen le i.ockjiort betreft, waaromtrent men zich hier 
te lande vele bijzonderheden herinnert, zij bestaan uit eene reeks 
van vijf sluizen, elke met eene rijzing van 12 voel O duim (3'l.7), 
in de vaste rots uitgehouwen. Welligl zijn, buiten deze shiizen en 
die van de Trolhoella in Zweden, weinig op dezellde wijze ge-
bouwd; maar ten aanzien van de grootte worden de Lock|iort-
sluizen verre overlrollen door die van hel Welland-kanaal in Canada, 
hetwelk, om dit in hel vom'bijgaan op te merken, op iels minder 
dan 50 mijlen afslands van hel eene eind van het Krie-kanaal loopt. 
Het Welland-kanaal, 1er lengte van slechts 30 mijlen, beeft zeven 
en twintig sluizen, met eene rijzing van 310 voet (100 el); elke 
sluis is lang 150 voet (10 el) en % voet O dnim (8"l.Ij wijd, 
terwijl die van het Krie-kanaal oorspronkelijk 00 voel (28 el) lang 
en 15 voel (l''!.!») wijd zijn gemaakt. Maar de sluizen le Loch 
Kil, in het Kaledonisch kanaal, zijn naar onze nieening veel grooler 
dan eenig werk van dien aard, dal ooit in Amerika of elders is 
gebouwd. Zij beslaan uit eene reeks van acht sluizen, ieder 180 
voel (55 el) lang en 10 voet (12 cl) wijd, met eene gezamenlijke 
rijzing vaii l'il voel (20 cl). Zij vormen eene massa van prachtig 
metselwerk van 1 500 voet (158 el) lengte. Zij werden voor omstreeks 
vijllig jaren door Telford gebouwd. He vijf gekoppelde sluizen te 
Kort Augustus, tot helzclfdc kanaal behoorende, zijn ieder van 
dezelfde alinelingen en zamenstelling, en liebben eene gezamenlijke 
lengte van ongeveer 1 000 voel (300 el) cn eene hoogte van 1() 
voel (12 el). He sluizen le Konceranne, bij lleziers, in hel Canal 
du Midi of hel Canal du Languedoc, in het zuiden van Frankrijk, 

vormen eene massa metselwerk ter lengte van 000 voet (203 el), 
over welke de vaartuigen in acht schuttingen lot 08 voel (21 elj 
rijzen. 

.)lel opzigt tot den vuurtoren zijn wij inderdaad verheugd le 
mogen vernemen, dat bet nieuwe gebouw te Miiiots JiCdge zoo 
ontzaggelijk slerk is, nadat de voormalige vuurtoren, eenige weinige 
jaren geleden, door een storm vernield is geworden, waarbij ook 
de wachters zijn omgekomen. Onze amerikaansche vrienden zullen 
zich herinneren, dat dc Kddyslone-vuurtoren in Oclober 1750 is 
voltooid, en dal hij aan stormen en hooge zecï'u gedurende eene 
eeuw heell wederstand geboden, zonder eenig nadeel te onder-
vinden. 

Omlrent de brug te Whceling moet worden opgemerkt, dat hel 
jammer is dat zij eenmaal werd vernield in een storm, die op den 
Ohio woedde; zoodal, hoe slerk zij ook moge herbouwd zijn,zij, 
naar wij onderstellen, nog moeijelijk te slerk kan zijn. 

Wat de groote timmerwerken betreft, slaan de Amerikanen alleen 
bij de Zwitsers achler, uit den lijd van den oiiden .lohu Gruben-
maini, wiens boulen brug, nabij de abdij van Wittengen, op 
dezelfde wijze als de brug van Scballhansen gebouwd, eene wijdte 
in den dag had van 300 voet (1 H.) el), zoodal zij de wijdste was, 
die ooit is uitgevoerd, cn 115 voel (35 el) wijder dan eenige lionlen 
overspanning, die thans in Amerika is opgerigt. Kn indien de 
Franscben hel uroolsclic werk van Griibenmaim niet in 1700 hadden 
verbrand, dan zou hel ongetwijfeld nog heden bestaan. Dü Ame-
rikanen hebben de verkeerde gewoonte, boulen werken, die «hun 
gelijke in de geheele wereld niel hebben,n van slechle bouwsloiren 
en zonder zorg o|) le riglen ; de aiiierikaansche dagbladen getuigen 
op maar al le treurige wijze van lalrijke ongevallen, die daarvan 
het gevolg z'ijn. Het doet ons waarlijk leed, een Amerikaan le 
hooren roemen op de bonten bruggen in de spoorwegen van zijn 
land, al moge het ook zijn op de hangbrug van Mc Callum, die 
wel de besle van alle schijnt te zijn. 

Ten aanzien van den spoed op de amerikaansche spoorwegen, 
de bewering, dal die gemiddeld even groot is als op de engelsche 
lijnen, is ccne dwaze, holle grootspraak. Op geen anderen spoorweg 
in de wereld heell ooit een Irein geloopen met de snelheid van de 
(ireat-Weslern express-trein tussclien Didcot en Londen, die ge-
regeld 53'f mijl in een uur en tien minuten, of 15!|- in hel uur 
allegl. De snelste treinen op de lIndson-Hiver- en New-Vork Cen-
Iraal-spoorwcgen, op welke de snelsle van de Vereenigde Staten 
loopen, bereiken gemiddeld lang niel 10 mijlen in bet uur. 

De amerikaansche ingenieurs hebben over het algemeen gearbeid 
onder ongnnstigc omstaiidigbeden, wal de iniildeleii van nilvoering 
betreft, lerwijl onze eigene ingenieurs in de praktijk onbeperkt 
waren in de uitgaven. Terwijl nu deze omslandigheid de ontegen-
zeggelijke iniiitlerbcid van de meeste amerikaansche bouwwerken 
in vergelijking met dc europesclie verklaart, zoo is er niettemin 
in Amerika gebrek aan lirbooiTijkc voorzigtigheid, aan naauw-
lellcnde zorg en hijna volslagen gemis aan alles, wat op tusschen-
komsl van regeringswege gelijkt. Hel gevolg is, dat de ameri-
kaansche spoorwegen door onheilen in het groot worden getrollen ; 
zij zijn zeer kostbaar aangelegil, en lijnen, die onder schijnbaar 
lie meest gunstige onislandigheilen werden geopend, gaan voort-
durend hel bankroet te gemoet. Wij beweren niets meer, dan ieder 
goed ingelicht Amerikaan gaarne zal toegeven; en wij maken deze 
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opiiKïrli'mgcn iiiel geen ander gevoel, dan dal van reglnialigen 
eerbied voor hel edele vak, dal door Eiigelsehcn en Amerikanen 
gelijkelijk wordl Ijeoeltiid. 

• 1 8 . V J -

Landen. 

HUIJHAGE TOT DE FINANTIELE GESCHIEDENIS 
DEU SPOOnWEGEN. 

(Allycmcim Bamcitiing, 1859, Ilcft I I I u. I V , Nol izblat t , S. 275.) 

Ulselioon hel in gehrnik komen van de spoorwegen van den 
jongslcii lijd dagleekenl, zoo is hel desniellemiii zeker, dal de 
geschiedenis van hun onlslaan eeingzins in hel dnisler ligl, in 
weerwil van hel huilengewone gewigl, dal deze schoone uilvinding 
lieell verkregen. Hel is derhalve niet van nut onlhlool, een hlik 
op de vervlogene jaren le slaan, om mei eene zekere naauwkeurig-
heid de Irajisgewijze oniwikkeling van de induslrie der spoorwegen 
na le gaan. 

In de omslreken van Newcaslle, alwaar lalrijke kolenmijnen 
heslaan, maakle men, vóór de invoering van de spoorwegen, ge-
hrnik van een eigenaardigeii weg, welke men iruoden Inminxuls 
noemde. (Imslreeks 1050 heslonden reeds zulke honlen hanen, nil 
Iwee langsliggers gevormd, over welke de houlen wagenraderen 
rolden, die alzoo verhinilerd werden hel spoor le verlalen. 

In hel jaar 1790 bekleedde men de langsliggers mei gegolen 
ijzeren slaven, mei randen lol geleiding van de raderen. Eenigen 
lijd daarna vond men gegolen ijzeren raderen mei ramlenuil, die 
men op ile Imms deed loopen, hij welke men die randen had 
we"a;enomen. 

O Ö 

.Men kan derhalve, slreng genmnen, den oorsjtrong der sjioor-
wegen op hel jaar 1700 stellen. De eersie proeve, welke meu mei 
gesmeed ijzer voor spoorslaven nam, had in 1808 in Cund)erland 
jdaals; doch eersl in 18'20 kwam hel gehrnik van gesmeed ijzeren 
slaven meer in zwang. .Men berekent, dat ih? deslijils in Enge-
land aanwezige Iminmuls eene gezamenlijke lengle van 1100 kilo-
meiers hadden, waarvan hel groolsle gedeelle in Wales gelegen 
was. 

Hel jaar 1821 is in de geschiedenis der spoorwegen merkwaardig, 
dewijl in den loop daarvan de concessie werd verleend voor ile 
.Stockton-Darlinglon-baan, de eersie lijn, voor hel openbare verkeer 
besleind. Z'y werd, 1er lengle van 71 kilomeiers, in hel jaar 1825 
geopend. 

l>e engelsche uilvinding verspreidde zi(h snel. In hel jaar 182Î1 
werd aan eene maalschap|)ij vohnagl verleend lol hel aaideggen 
van een spoorweg vau Sl. Etienne naar Andrezienx, welke in hel 
jaar 1828 geojiend weril. 

Dc Vereenigde Stalen van Noord-Anu;rika ondermnnen in hel 
jaar 1827 den aanleg van den eerslen spoorweg op hun gebied. 
Drie en zcslig dagen waren vuldoende, om eene spoorweg-
aldecling 1er lengle van O mijlen tusschen Munk en Sclinnk aan 
te leggen. 

Achtereenvolgens begonnen alle volken hun gebied met dal nieuwe 
en snelle nnddel van gemcensidiap le voorzien. In de volgende tafel 
zijn de spoorwegen opgegeven, die in ieder land het eerst zijn 
aangelegtl, en wel in chronologische volgorde. 

Opgave 

van 

dc eerste spoorwegen. 

boncessie 
verleend 

liol 
juïr. 

VÜDF 
mijlen 
lunflu. 

In exploita-
tie gebragt 

ill met 
liül ' mij Un 

jüur. I Ivugte. 

Engeland . 
Amerika . 
Frankrijk. 
Oo.stenrijk 
Helgic . . 
Heijeren . 
Saksen. . 
Druissen . 
Husland . 
Hrunswijk. 
Na -

ailen . . . 
Nassau. . . 
Ilannover. . 
Toskane . . 
Wiirllemberg. 
Nederlaiul. . 
Sardinië . . 
Spanje. . . 
Denemarken . 
Zwilserland . 
Zweden en 

.Noorwegen . 
Portugal . . 
Homeuische 

Staten . . 
(ïroolherlogd, 

hnxembiirg. 

Slockinglon-Darlington . 
.Mnnk-Scliunk . . . . 
Sl. Elienne-Andrezieux . 
Linz-lludweis . . . . 
11 ij ksweg A111werpen-.Mechelen | 
Neureiibcrg-Fürth . . . . ' 
heipzig-Dresden . . . . 
Hijn-spoorweg 
Czarskocselo 
Hrunswijk-Oschersleben . . 
Napels-Castellainare . . . 
.Mannheini-Haden . . . . 
Taunns-spoorweg . . . . 
Ilannover-llildeslieiin . . . 
Livorno-l''lorence . . . . 
Heilbron-meer van tlonslanz. 
Amslerdain-llaarlem . . . 
Turin-Genua 
llarcelona-.Malaro . , . . 
Kopenhagen-Hoeshildc . . 
Haden-Zurich 

Christiania-See-Miosson . . 
hissabon-Sanlarem. , . . 

Home-Frascati 

Luxemburg lot de grenzen . 

1821 

1822 
182;i 
1820 
18:M 
1 8 : M 
18;]5 
i 8 : n 
I8:n 
I 8 ; ] 7 
1837 
18:]8 
1 8 ; { 8 
1811 
1812 
18111 
1815 
I8i0 
1817 
1818 
1818 

1810 
1 8 5 ; ] 

1852 

1850 

71 1825 
15 1827 
18 1828 

128 1828 

401 1835 
7 1830 

115 1837 
230 1838! 

28 1838̂  
05 1838; 
42 1830 

284 1840 
50 1840, 

318 1841 
03 1814 

220 1845; 
I7t'» 1848 
Hm 1848 

28 1840 
32 1840 
27 1840 

10 1852; 
80 1851 

I ! 
400 1850 

IC.1 — 

71 
1 5 
1 8 
30 
20 

7 
40 
20 
28 
20 
42 
18 

40 
42 
03 
33 
83 
80 
20 
32 
27 

10 
20 

Wij doen deze tafel nog vcdgeii door een overzigt der ontwik-
keling, welke de spoorwegen allengs hebben bekomen: 
Tijdstijipcn. 
Eiml V. h. jaar. 

1825 
1830 
18:55 
1840 
1845 
1850 
1855 

Eiirripa. 
kil. 

110 
4 ' I O 

81)8 

4 0 2 1 

8 801 

2 4 2 3 0 

3 3 1 0 0 

Amerika, 
kil. 

1)0 

1 177 
3 478 
7 250 

11 8(')0 
31 115 

Andere landen 
kil. 

3 4 5 

Te zamen. 
kil. 

110 
5O0 

2 343 
7 508 

10 120 

30 000 
04 500 

In deze cijfers zijn echter volstrekt niel de indii>trieele spoor-
wegen medegerekend, welke len behoeve van kolenmijnen en 
bergwerken zijn aangelegd ; ook bezit men omtrent de lengte zoowel 
ids de kosten van deze wegen weinig zekere opgaven, en in geen 
land maken zij deel uit vau de olliciele slatisti.sche niededeelingen. 

Elk van de vijljarige tijdvakken, sederi bet jaar 18-20 lot heden, 
kemnerkl zich iloor zekere merkwaardige feiten. 

Van 1820 lot 1825 vindl de exploitatie der spoorwegen alleen 
in Engeland jilaats, en wel eersl op het eind van dit lijdvak, 
waarin ile eerste van alle spoorwegen, die van Stockton naar Dar-
liiiglon, voor hel verkeer werd geopend. Dit eersie tijdvak moet 
derhalve als de inleiding tol ile jiraklijk der spoorwegen worden 
bes(diouwil. 

Van 1825 lol 1830 ondernamen Frankrijk, Oostenrijk en de 
Vereenigde Stalen van Noord-Amerika den aanleg van spoorwegen 
in hun gebied, ofschoon met eene zekere besluiteloosheid, wanl 
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op het eind van het jaar 1830 hadden dc gezamenlijke voor het 
verkeer geopende wegen slechts eene lengte van 500 kilometers, 
Dil tweede tijdvak is derhalve dat van de invoering van de spoor-
wegen in de landen buiten Engeland. 

Van 1830 lot 1835 gaal de aanleg van de spoorwegen weder 
eenige schreden vooruil, maar zeer langzaam, wijl in laatstgemeld 
jaar op de geheele aarde slecbis 2 343 kilometers .spoorwegen be-
•slonden, waarvan Amerika alleen meer dan de helft bevatte. 

De jaren van 1835 tol 18i0 zijn merkwaardig, door de snelle 
uitbreiding van dil middel vau vervoer ; alle volken van bel westelijk 
Europa legden spoorwegen aan, en aan hel eind van hel jaar 1840 
bestaat er reeds een net van 7 508 kilometers. Dit tijdvak moet 
beschouwd worden als dat van den aanvang der praktische toe-
passing van de internationale sjioorwegen. 

hl hel lijdvak van 1840 lot 1845 ontwikkelt zich de zaak meer en 
meer; aan het eind daarvan liereiken de spoorwegen eene uitgebreid-
heid van 10 120 kilometers, waarvan iels meer dan de helft in Eurojta. 

Nog grooler wordt de ontwikkeling van 1845 lot 1850: in dit 
korte lijdvak heilraagt de lengte der in cxidoitalie gebragle spoor-
wegen meer dan hel dubbele vau de in hel vorig tijdperk be-
.slaande bauen, wanl zij bereikt een cijfer van 30000 kilometers, 
die de verschillende landen ouderling verbinden. 

.Men kan ilieiivolgens deze beide laatste tijdvakken beschouwen 
als die van de inlernationale algemeenwording van het nieuwe 
middel van vervoer. 

Van 1850 tot 1855 ziet men, dal over de geheele aardesjioor-
wegen worden aangelegd. In dal lijilvak werden niet alleen hoofd-
lijnen, maar ook zijtakken genuiakl, welke de verschillende ge-
deellen vau een en hetzelfde land onderling verbinden. Aan het 
eind van hel jaar 1855 bedraagt de lengte van de in ex]doitalie 
zijnde spoorwegen niet minder dan 04 000 kilomeiers (8 430 oos-
tenrijksche mijlen). 

hl bet lijilvak, waarin wij ons thans bevinden, wordt hel in de 
vorige jaren aangevangen werk voortgezet. 

Ijocomolieven. — Dc locomotieven, welke tegenwoordig op de 
spoorwegen haren logt mei zooveel gemak en in zoo aanzienlijken 
getale volbrengen, hebben vele moeite eu vruchtelooze jiroefnemingen 
gekost, alvorens zij lol den tegenwoordigen graad van volmaaktheid 
geraakten. Op de oude Immmiils werden, even als op de gewone 
wegen, paarden voor bet trekken gebezigd. 

De eer.sle proeve, om eenen wagen door sloom in beweging le 
brengen, klimt lol het jaar 1750 op; zij werd toen door Hobinsoii 
genomen. In het jaar 1700 hadden proefnemingen mei eene door 
Gugnol (le Void in Lotharingen) vervaardigde machine plaats; doch 
zijn wagen, die door een stoomtuig mei lage drukking in beweging 
werd gebragt, was le zwaar om gesleept le worden, weshalve men 
het bij deze proef berusten liet. 

In hel jaar 1781 nam ile beroemde Watt een octrooi voor eene 
locomotief met .stoom; doch het schijnt niet, dal hij aan zijn voor-
nemen ernstig gevolg heeft gegeven. Later, in hel jaar 1707, be-
kwam Oliver Evans, in Amerika, een privilegie voor een sloom-
wagen, en in 1801 bragt hij een volgens zijn stelsel vervaardigd 
werkluig in beweging; hij doorliep daarmede Philadelphia over eene 
lengle van l.l mijl, en, aan hel eind van dien logt gekomen, 
weril de machine ingescheept en bare kracht voor een rad gebezigd, 
dal een vaartuig in beweging bragt. 
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Omstreeks denzelfden tijd deden Trevithick en Vivian proel-
nemingen mei locomotieven op gewone wegen, en in hel jaar 1804 
bekwamen zij een octrooi voor bel verkeer van eene locomotief op 
een van de spoorwegen in Wales; doch deze eersie |)roefneming 
werd niet met gunstig gevolg bekroond; de machine was te ligl 
en oefende niet de behoorlijke drukking op de spoorslaven uit, 
om den trein voort te bewegen. Intiisschen Iiel men den moed niet 
zakken, en het jaar 1808 werd merkwaardig, door hel bezigen 
van een staand sloomtuig, dat door middel van louwen de treinen 
over eene hellende vlakte voerde. 

In hel jaar 1811 hernieuwde men de proefneming met locomo-
tieven op spoorwegen, en ditmaal maakte lllenkinsop gebruik van 
(!ene gelande slang, die op den grond bevestigd was en waarin 
een tandrad greep, dat de m a c h i n e droeg. Hij de eersie jtroelheming 
brak deze inrigling in stukken. 

Twee jaren laler vervaardigde Hlacket, in strijd met de ilestijils 
beer.schende begrippen, eene machine, welke de treinen door een-
voudige adhaesie van de raderen aan dc slaven voortbewoog. Dit 
was de aanvang van de locomotief 

Men was echler omtrent het bij de stoomlocomotief le volgen 
slelsel nog besluiteloos, toen eindelijk de beroemde wedstrijd, welke 

j in hel jaar 1820 op den spoorweg van Manchester naar Liverpool 
plaals vond, aan de meeningen eene be|)aahle rigling gaf De 

' iiKKdiine van Slejihenson erlangde den prijs, en gold sederi als 
moihd voor alle locomolieven, die sederi dien lijd naar hetzelfde 
beginsel en met die verbeteringen vervaardigd werilen, welke de 
praktijk als wenschelijk deed kennen. 

Eersl in hel jaar 1831 liep de eerste locomotief op de ameri-
kaansche spoorwegen, en wel op den .Mobawk-en Hudson-spoorweg; 
deze machines namen snel in aanlal loe, want reeds in het volgende 
jaar waren zij op den Haltimore-en Ohio-weg en op de Zuidcarolina-
baan ingevoerd. In Frankrijk werd de eerste locomolief in het jaar 
1832 op den weg van Sl. Etienne gebruikt; Helgic opende in 1883 
zijne Sjioorwegen voor hel verkeer, en bezigde de locomolieven op 
den weg van Antwerpen naar Mechelen; in Duitschland werden 
zij In.'l eerst in bet jaar 1838 op den weg van Neurenberg naar 
Fürlli gebezigd. 

Van dezen lijtl af werd hel gebruik van locomotieven algemeen, 
en tegenwoordig zijn zij, oji zeer zeldzame uitzoiideringeii na. 
het eenige bewegingsmiddel op de talrijke spoorwegen van den 
aardbol. 

Alle pogingen lol verbetering van de locomotieven hadden een 
thibbel iloel: men wenschle vooreerst dc trekkracht der machine te 
vermeenleren, en Gramplon en Engerlb bezilleii de verdienste daarin 
een aanmerkelijken slap voorwaarts le hebben gedaan, toen zij de 
bekende naar hen genaamde macbinen vervaardigden. Andere po-
gingen hadden eene grootere snelheid der locomotieven ten doel, 
en bet zou daarom zeer belangrijk zijn, de groolsle snelheden te 
leeren kennen, die men in verschillende tijdvakken bereikte, gelijk 
hel volgende overzigt aangeeft: 

1824 0 lieues of OJ kilometers in het uur 
1820 15 » .. 24 1) )) rt .1 

1834 20 n .. 47 f i> 1) » 

1830 37 » .) 00 n 1) 1) >) 

1847 70 « n 112 O 1) » \ 

1853 100 .) ..100 1) 1) )) > 



110 [ 1 8 5 9 -

Oclijk de ocomolievcn thans zijn ingerigt, verbinden zij met de 
hoogere trekkracht hgtbeid in de behandehng en sierlijkheid in 
den vorm, zoodat zij zich in een toestand bevinden, welke de 
volmaaktheid zeer nabij komt. 

Koftlcn van vcrvaardhjiwj per kilometer — Tot ilen aanleg van 
het ontzaggelijke spoorwegnet, dat over de beschaafde landen der 
wereld is gelegd, waren natuurlijk z eer groote kajiitalen benoodigd. 

Wanneer men zich wil vergewissen omtrent de som, welke men 
m ieder land aan de ontwikkeling van dezen nieuwen tak van 
nijverheid wijdde, dan zal men terstond erkennen, dat zieh daarbij 
eenige zwarigheden voordoen, die geene strenge naauwkeurigheid 
gedoogen. Er beslaat bij voorbeekl een aanmerkelijk onderscheid 
lussclien bel toeDestane maatschappelijk kapitaal, waartoe de maat-
schappijen volgens dc voorschriften, naar welke zij werden op-
gerigt, geregtigd zijn, on het kapitaal, dat is dat gedeelte 

van hel toegestane kapitaal, voor helwelk openlijk is ingeschreven; 
en eindelijk bet voor den aanleg ml(je(ieven kapitaal. 

Iieze cijfers wijken van elkander af cn van hel slandpunl, waarop 
ni(!n zich p'aatsl, hangt de keuze van hel eene van deze cijfers 
boven dc andere af Wil men de kosten van aanleg van een kilo-
meter spoorweg welen, dan moet men natuurlijk hel uitgegeven 
kapitaal door dc lengte deelen. Met gebeurt echter dikwijls, dal de 
aanleg van den spoorweg nog niet geheel is voltooid, of dal het 
uitgegeven kapitaal niel juist bekend is; alsilan deelt men het 
loegcstane kapitaal door de aan te leggen spoorweglengte. 

Ook gebeurt hel, dal een groot aantal olViciele stukken in som-
mige landen eerst zeer laai wordt openbaar gemaakt, en als men 
eerst dan gebruik zou willen maken van de uitkomsten, wanneer 
men alle hroimen heeft hijeen verzameld, dan zou dc openbaar-
making van geringe waarde, en de medegedeelde opgaven zouden 
verouderd zijn. iMcn moet zich derhalve in zooilanig geval met dc 
laatst bekend geworden uil komsten vergenoegen. 

Deze verschillende omstandigheden en nog vele andere, die zich 
in de praktijk voordoen, geven aanleiding, dat men zich, wal dc 
algcmeenc uitkomsten betreft, met eene benadering moet tevreden 
stellen, welke overigens ook voldoende is, zoodra het slechls tc 
doen is een algemeen overzigt van den gezamenlijken toestaiiil der 
spoorwegen te verkrijgen. Naauwkeuriger moet men te werk gaan, 
als men de geschiedenisi van eene enkele baan wil behandelen. 

Met het oog op hel voorafgaande, deelen wij de volgende tafel 
meile, welke dc lengte en de kosten van hel mcerendeel der spoor-
wegen aanwijst, die tot op den Isten .lanuarij 1857 werden aan-
gelegd. In dit overzigt ontbreken .slechts die weinige banen, voor 
welke wij geene voldoende benaderende gegevens konden ver-
krijgen. 

Landen. 

Kilo-
meters in 

exploi-
tatie. 

Kosten 
van 

aanleg 
franken. 

Kosten 
per kilo-

^ meter 
franken. 

1. Grool-Hritannie . . . 
2. Erankrijk 
3. Indie en Australie . . 
4. Spanje 
5. Nederland 

15 370 
0211 
1 105 

175 
248 

7 220 551 001) 
5 120 050 975 

470 290 000 
i 00 000 000 
; 84 101 000 

540 010 
505 5111 
455 740 
510 82(1 

! 559 570 1 

- - - - - - - _ . — — —< 

Kilo- Kosten Kosten 

Landen. meters in 
exploi-

van 
aanleg 

per 
kilometer 

tatie. franken. franken. 

0. Saksen 
7. Hebbic 
8. Ikuien 
0. Ilalie 

10. Oostenrijk 
11. Kaap dc Goede Hoop . 
12. Wiirttemberg, . , . 
13. Zwitserland . . . . 
14'. Overige diiilsche vorsten-

dommen 
15. 1'missen 
K). Heijeren 
17. (lanaila 
18. Zuid-.'\nierika . . . 
10. Noordelijke Slatcn . , 
20. Vereenigde Stalen . . 

Tc zamen. . . . 
Gemiddeld per kilometer . 

508 
1 021 

555 
1 2 5 1 

5 12 i 
01 

5 0 3 

5 5 1 

801) 
4 0 0 5 

1 122 
2 570 

2 2 1 
1 507 

58010 

170 4 1 i ; 0 0 
451 007 051 

00 288 200 
501 üüü 820 
850 400 200 

15 0f)0 000 
70 075 700 
71)001527 

11)4 220 701) 
882 585 152 
215 850 400 
511 525 000 

41 500 000 
210 021 050 

4 050 000 000 

500 001 
255 775 
205 400 
245 529 
242 525 
251575 
255 250 
252012 

225 500 
220 50.') 
217 525 
108 418 
1852i;7 
151)500 
127 181 

78 215 19 090 510 750 
255 055 

Uil deze tafel zien wij, dat, lot op ilcn Islen -lanuarij 1857, 
ccnc lengte van 78 215 kilometers, of ongeveer 10.'510 ooslen-
rijkschc mijlen, spoorwegen over alle landen verdeeld waren, cn 
dal daartoe een kapitaal van bijna 20 milliards franken benoodigd 
was, helwelk op 255 035 franken den kilometer spoorweg te slaan 
komt. 

Wij zien ook uil dezellilc tafel, dat de kosten der spoorwegen 
niet gelijk slaan in alle landen, en dat er in dit opzigi zelfs aan-
merkelijke verschillen beslaan. In Engeland was de aanleg der 
spoorwegen het kostbaar.̂ t, want dc kilometer kwam o|) iets meer 
dan 540000 irankcn te slaan; maar dit cijfer heeft op de ilrie 
vereenigde koningrijken betrekking, en in Engeland zelf werd eene 
lengte van 0185 mijlen voor de som van 211 3i)0 855 pond sterling 
uitgevoerd, hetgeen met 005 000 frankeinlen kilometer gelijkstaat. 

He geringste kosten waren met ilc spoorwegen in de Vereenigde 
Staten van Noord-Ainerika gemoeid, alwaar de kilometer voor 
127 184 li'anken werd aangelegd; doch men moet daarbij in aan-
merking nemen, dat de rijkelijke subsidien aan terrein en andere 
geldelijke voordeden, welke van regeringswege aan de spoorweg-
maatschappijen werden verstrekt, niet in rekening zijn gebragl. Hel 
geheele bedrag van deze ondersteuningen is ons niel bekeml; wij 
kennen echter eenige gevallen, waarin zij zeer aanmerkelijk waren, 
gelijk uit de volgende voorbeelden blijken kan. 

Sedert het jaar 1850 (1), derhalve in het begin der ontwikkeling 
van dezen nieuwen tak van nijverheid, bewilligde het wetgevend 
ligchaam van de Vereenigde Staten eene leening van 3 millioen 
ilollars, len behoeve van den New-Vork-Erie-^jioorweg; in de jaren 
1838 en 1840 wenlen aan vele andere amerikaansche spoorwegen 
voorschotten toegcslaan; later werden eenige van deze leeningen 
iii donatien veramlerd, onder andere die van den New-Vork-Erie-
spoorweg; vele daarvan gingen door het biinkroel der maalschap|iij 

(1) 1S5G zrtl lfc3C moeten zijn. ( V e r t a l e r . ] 
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verloren, doch dil verhinderde dc regering iler Vereenigde Slatcn niet, 
den aanleg van spoorwegen door het toeslaan van aanzienlijke 
voordeclcn te begunstigen; in plaats van geldelijke ondersteuningen, 
stond men aan de maalschappijen landerijen af. Ten gevolge van 
dit stelsel kon de regering van den .slaat Illinois in korten tijd 
090 mijlen spoorwegen aanleggen, en dc inaatschappij, welke die 
ondernam, was in staal, aan de aandeelhouders, in den vorm van 
dividenden, het kapitaal van aanleg reeds viermalen terug te betalen. 

Wanneer men bij dit alles nog in aanmerking neemt, dat de 
bankroet geganc niaalschap))ijen hare werken voor zeer lage ))rijzen 
hebben verkocht, en dat dc nieuw gevormde maatschappijen slechts 
de gelden van aankoop, en gevolgelijk ccnc veel g e r i n g e r e waarde 
dan de kosten van aanleg, als kapitaal inlegden, zoo is bet waar-
schijnlijk, wanneer men hel bedrag der subsidien cn dc overige 
omslandigheden naauwkeurig genoeg kentlc, om ze in getallen 
nit te drukken, dal de wezenlijke kosten der amerikaansche .«̂ poor-
wcglijnen in werkelijkheid niel van die der europesche spoorwegen 
verschillen, ingeval men namelijk de engelsche en franschc spoor-
wegen niet in vergelijking brengt, die een cijlcr verloonen, dat 
buiten alle verhouding schijnt Ie zijn met de kusten van aanleg 
in de overige landen. 

Haar nu de amerikaansche s p o o r w e g e n eene zeer aanzienlijke uit-
breiding hebben bekomen, cn dc opgegeven kosten verre beneden 
dc waVe uitgaven staan, zoo volgt hieruit, dal de boven opgegeven 
gemiddelde kosten van 255 035 franken per kilomcler te gering 
zijn, en dat men eene meer naauwkeiirige uitkomst verkrijgt, 
wanneer men voorloojiig de amerikaansche spoorwegen niet mede 
in rekening brengt. Men moet dan echter ook dc spoorwegen in 
Indie, Australië, Afrika, enz. builen beschouwing laten, wijl dc 
gegevens daaromtrent de wenschelijkc naauwkeurigheid missen. Wij 
houden dan slechts de europesche wegen over en wel: 

1ste groep. 

Groot-l»rilannic. . . 540040 franken |)er kilometer 

Erankrijk . . . . 503 310 » » n 

2dc groep. 

Spanje 341) 820 » 1) )) 

Nederland . . . . 339 370 )) n 1) 

Saksen 300 004 » I> n 

1'elgie 255 755 « N 1) 

Hadeii 245 400 n 1) 1) 

Italië 245 329 1) fl )) 

Oostenrijk . . . . 242 523 I) I> R> 

Wurltcmberg . . . 234 250 » D 1) 

Zwitserland. . . . 232 012 » 1) » 

riuibschc Stalen . . 223 500 n I) » 

IVuissen 220593 )) N »» 

Heijeren 217 323 n » 

Noorden van Europa. 150 500 1) )) » 
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Uil deze mededeelingcn blijkt, dal de kosten van aanleg per 
kilometer der engelsche en franschc spoorwegen meer dan hel 
dubbele van die in dc overige landen van Eurojia bedragen. 

He kosten in Hnitschland, lielgic, Italic en Zwitserland, dal i.s 
van het geheele europesche vasteland, met uilzondering van Frankrijk, 
verschillen slechts zeer weinig. Het gemiddelde cijfer bedraagt on-
geveer 230000 franken, terwijl dc kosten van aanleg der engelsche 
en franschc spoorwegen een half miHioen jicr kilometer te boven 
gaan. Om die reden hebben wij de europesche spoorwegen in twee 
groepen verdeeld. 

Gelijk uil dc tafel op bhulz. 110 blijkt, hebben dc spoorwegen 
builen Eiirojia eene lengte van 42 000 kilomelcrs, en vereisehten 
zij eene som van 5 997 115 000 franken; gevolgelijk komt het ge-
middeld bedrag op 140 000 franken per kilometer Ic staan, ccne 
som, die in ieder geval Ic laag is om naauwkeurig tc zijn. 

Wal nu de beide bovengemelde groepen der enrojicscbc spoor-
wegen bclrell, zoo zien wij, dal de eerste uil engelsche cn franschc 
spoorwegen bestaat, die ccnc lengte van . . 19 581 kilomelcrs 
hebben cn ccnc som van 10 340 393 973 franken 
hebben gevorderd, helwelk op 528 390 franken 
per kilomcler tc slaan komt. 

Dc tweede groep, waartoe dc duitsche, noord-europesche, bel-
gische, zwitsersche, ilaliaanschc cn spaansche spoorwegen behooren, 

15 040 kilometers 
. . . 3 047 010 703 franken 

233 030 franken 

Overzigt. 

Gemiddelde van do eerste groep . . 528 590 
n O » tweede » . . . 233 030 

Algemeen gemiddelde 397 538 

hebben eene lengte van . . . . 
en werden aangelegd voor . . . 
of 
per kilomcler. 

Heide groepen van de curopescbc spoorwegen tc zamen geven 
tlerhalvc als gemiddelde cijfers: 
lengte in kilomelcrs 35 227 kilometers. 
kosten van aanleg 1 399 340 430 franken 
of per kilometer 397 538 franken. 

Deze verdeeling der europesche spoorwegen in twee groepen, 
waarvan in dc eene de kosten van aanleg buitengewoon hoog, 
in de andere in vergelijking met de eerste gering voorkomen, 
strekt Ier verklaring van vele nnanlielc uilkomsten, van welke men 
zich zonder zoodanige onderscheiding bezwaarlijk rekenschap zou 
kunnen geven. Zoo zijn de ontvangsten op dc engelsche spoor-
wegen per kilometer veel hooger ilan in Duitschland; cn toch zijn 
de specnlalien in spoorwegen hier voordceliger dan daar, hetwelk 
klaarblijkelijk daarin zijn oorsprong hccll, dal de kosten van aanleg 
in het eene land geringer zijn dan in belandere. Voorts moet men 
ook niet buiten rekening laten, dal dc boven opgegeven kostende 
som zijn van alle kapitalen, die van hel ontstaan der .spoorwegen 
lol heden werden uitgegeven, en dat alle voorbereidingen en jiroe-
ven, die men in den beginne mocsl maken, alle werken, die men 
moest hernieuwen, voorts alle bankiersloonen, dc belooningen der 
makers van de ontwerpen, dc winst van dc ondernemers cn eene 
menigte andere uitgaven in die kosten begrepen zijn. Hieruit volgt 
dus, dat deze prijzen per kilometer van dc in exploitatie zijnde 
spoorwegen, die in het bezit van een aanzienlijk materieel zijnen 
alle tegenspoeden hebben ondervoiulen, die met eene nieuwe, prak-
tisch nog niet beproefde uitvinding gepaard gaan, voor het 
vervolg niel meer tc beschouwen zijn als punten van uilgang voor 
nieuw aan te leggen wegen, maar als een ma.ximum, dal zonder 
zeer gcwigligc redenen niel niag worden overschreden. 
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Knjntnlen. — Kuropa heeft reeds eene som van milhards 
franken voor het maken van zijne spoorwegen uitgegeven; een 
hedrag, dat zoo aanzienlijk is, dat het niet zonder groote moeije-
lijkheden kon worden hijeengehragt. Alleen door hel zamenstrooinen 
van alle hulpmiddelen der particuliere nijverheid, onder den bijstand 
der verschillende regeringen, welke zich borgstelden voor de renten 
en ondersteuningen in geld verschalen of geldleeningen sloten, en 
in verband met andere linantiele operatien, kon men er toe ge-
raken, de fondsen voor deze grootsche ondernemingen zamen te 
brengen. 

In Kngeland, bet moederland van deze nieuwe miildelen vau 
vervoer, heelt zich reeds terstond de particuliere nijverheid opliet 
aanleggen van spoorwegen toegelegd, zonder daartoe de ontler-
steuning van anderen te behoeven. In Frankrijk daarentegen wan îi 
de middelen, tot opwekking van deze ondernemingen gebezigd, 
zeer vele en van verschillenden aard; de regering, de departe-
menten, enkele steden zelfs gaven aan de maatschappijen onder-
steuningen in geld; de regering bewilligde aan die maatschappijen 
zelfs leeningen, in lange termijnen terug te betalen, kocht lan-
derijen, voerde aard- en kunstwerken uil, en stond die vervolgens, 
hetzij zonder vergoeding, helrij voor eene geringe som, geheel 
buiten verhouding met de gedane uitgaven, aan de maatschap-
pijen af. 

In andere europesche landen moedigde men de zaak op dergelijke 
wijze aan, maar over hel algemeen niel op zoo groote schaal als 
in Frankrijk. 

Sommige banen werden uit de staatskassen aangelegd en worden 
üok thans nog geëxploiteerd voor rekening van de regeringen, die 
zc aanlegden; de meeste spoorwegen echter behooren aan de par-
ticuliere nijverheid en worden door rijzende en dalende efleclen 
v e r t e g e n w o o r d i g d , dio evenwel niel alle van denzellden aard zijn, en 
gevoegelijk in twee zeer verschillende lioo 
gcsplil>t, namelijk in actiën en o%ff//c«. He actiën zijn de bewijzen 
van eigendom en de obligatien zijn leeningen, waarvan de spoor-
wegen de hypolheek uitmaken. iJe eerste, welke het eigeiidomsregt 
voorstellen, hebben alle gelukkigeen ongelukkige kansen tedragen, 
die zich bij hel aanleggen en exi)loileren van de spoorwegen kunnen 
voordoen, en zijn derhalve aan r i jz ing en daling ouderworpen, vaak 
in zeer hooge mate; slechls in buitengewoon zeldzame gevallen 
hebben de adieu na verloop van zekeren tijd nog hare nominale 
waarde; het is reeds gebeunl, dat die waarde verdubbeld of ver-
drievoudigd is geworden, maar aan den anderen kant gebeurt het 
ook dat zij tot nul daalt. De obligatien daarentegen hebben eene 
bepaalde rente, ondergaan aan de beurs eene zeer geringe ver-
andering en wijken slechts weinig van hare waarde af; zij dienen 
meer om een kapitaal legen bepaalde rente te beleggen, ilan 
dat zij een voorwerp van speculatie zijn. Deze eigen^cbajtpen 
wijken sterk van elkander af, bijzonder bij de uitgave van 
actiën; later wordt hel verschil m i n d e r , dc exploitatie beefl een 
meer gercgelden loop cn ook de waarde der actiën wordt besten-
diger. 

De subsidicn van allerlei aard worden niel door actiën, maar in 

den vorm van voordeden geschonken, die men gewoonlijk aan de 

aandeelhouders cn menigmaal ook aan de houders der obligatien 

waarborgt, aan welke de regering de toegezegde renten verzeke-

i'cn wil 
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Aard en waarde der sUilikeny die den eifjendom der Europeschr 
spoorwerjen op 1 Januarij 1857 vertcfjenwoordiijen. 

istc Groep, Engeland en Frankrijk. 
Engeland 4 558 082 GOO franken 

! Frankrijk 1 425 200000 
Gepriviligieerde actiën, Engeland . . . 1420 420 500 » 

1 955 085 500 « 
919 525 700 « 

Subsidien: Frankriik 814 000 000 » 

, , . ( Engeland 
Obligatien \ • ... 

® Î l'rankrijk 

Totaal van dc Istc groep 10 875 925 100 » 

2dc Groep. Dnitschland, Italie, Zwitserland, Spanje, Delgie, 
iNcdeiiand en dc noordelijke curoj)cschc sla len. 

' 1'ruissen 551 170 509 frankei 
, Oostenrijk 452 212 500 » 

Heijeren 24 985 000 » 

Saksen 18 750 000 
Duitschc vorstendommen 77 555 000 » 

Actiën 
Helmie 144 510 575 i> 

Actiën 
Nederland 05 000 000 n 

Zweden cn de noordelijke staten UK) 000 000 l> 

Diemonl 05 000 000 )l 

Italie 84 500 (JOO )l 

Zwitserland 55 494 000 1» 

Spanje 00 000 000 n 

Gepriviligieerde actiën van Bdgie 21 800 750 » 

Druissen 204 280 450 1) 

Oostenrijk 198 957 700 11 

Heijeren 0 708 400 » 

Saksen 15 125 000 i> 

Obligatien ^ Duitschc vorstendommen 24 514 000 )> Obligatien ^ 
Hdgic 82 491 255 

Nederland 21 104 000 )> 

Italic 10 210 000 I) 

Zwitserland 21 500 000 t) 

• 1'rnissen 208 508 202 >< 

Oostenrijk 179 250000 )< 

Heijeren 202 058 800 )' 

Hannover 112 577 200 t) 

Subsidien * 
Haden 90 280 200 p 

Subsidien * 
Saksen 158 559 5(J0 )> 

Württemberg 70 075 700 ) 

Duitschc vorstendommen 925 725 500 »> 

Hdgic 182 509 577 II 

Diemonl 140 000 000 p 

Totaal van dc 2dc groep 5 090 089 170 
Totaal van beide groepen 14 072 012 270 

Er blijven derhalve op 1 Januarij 

1857 beschikbaar 

Uit dit overzigt ziet men, dat tol op 

579 257 540 >' 

Januarij 1857 in Europa 

ccnc som van 14.} milliards franken gestort was om tot den aanleg 

van spoorwegen te worden gd)ezigd, cn dat daarvan 14 milliardb 

waren uitgegeven, en bel overige voor de voortzetting van de werken 

gebezigd kon worden. 

Deze som is op de volgende wijze gestort geworden: 

i.si;o.] n ; ' ) 

Actiën 

Gepriviligieerde actiën 
Obligatien 
llijkswcrken 
Subsidien aan de maatschappijen. 

7 450 978 984 
1 448 230 050 
3 430 102 503 
1 417 300 079 

814 000 000 

14 572 012 270 li-aiiken. 

F r a n k e n 

ie zamen . . 
Renten der kapitalen. — Nadat wij aldus een vrij naauwkenrig 

begrip van de kaj)ilalen hebben gegeven , welke voor den nieuwen tak 
van nijverheid, ile spoorwegen, worden gebezigd, zal hel niel van 
belang ontbloot zijn, ilen invloed na Ie gaan, welken zij iioodsvendig 
op hel rmanliele nut van deze werken moeten hebben. 

liet is bij de indiislride operalien regel, de renten der gebezigde 
kapitalen in rekening te brengen; cr bestaat derhalve geen reden 
om bij de spoorwegondernemingen op anilerc wijze te werk te gaan, 
en daar bet ons doel is, de uilkomslen onderling te vergelijken, 
zoo nemen wij den algemeenen renlvoet van 5 ten honilerd voor alle 
land(M) CU zonder inacbliicming van bijzondere omstandigheden aan. 

Hij onze berekeningen vormen deze renten een deel van de 
exploilalie-kosten, even als de uitgaven voor het beheer, voor brand-
stollen, voor de arbeiilslooiien, enz. Nu is cr niets gemakkelijker, 
dan den jaarlijkscben last, welke op de uitgegeven kapitalen drukt, 
Ie bo|)alen, door namelijk van de boven opgegeven sommen 5 len 
honderd te berekenen. i\u lidtben wij aangetoond, dat hel gemiddelde 
getal der kosten voor de euroi)esche spoorwegen per kilometer 
397 538 franken beloopt, waarvan de jaarlijksche renten tegen 
5 ten honderd gemiddeld per kilometer 19 877 franken bedragen. 
Daar het jaar 305 dagen telt, zoo volgl hieruit, dat iedere kilometer 
gemiddeld dagelijks 54 franken moei afwerpen, om de renten van 
de uitgegeven sommen op te brengen. 

Ilieruit blijkt de invloed van de renten op den gang der exploitatie, 
want wamiccr wij de verdeding der spoorwegen in twee groepen, 
bij de eene van welke de kosten van aanleg zeer groot en bij dc 
andere betrekkelijk gering zijn, ook hier weder doen gelden, dan 
zien wij, dat met betrekking lol dc eerste, welke de cngelscheen 
fransche spoorwegen omvat, 20 420 franken renten 'sjaars of 72 
franken daags per kilometer te betalen zijn, terwijl als gemiddeld 
getal voor de spoorwegen op hel vaste land, met uilzondering van 
Frankrijk, .slechts 11052 franken 'sjaars of31 daags per kilometer 
in rekening komen. 

Hieronder volgl cenc opgave van de rcnien, welke men bij de 
exploitatie-kosten der verschillende europesche landen per kilometer 
in rekeniiii,' moet brenuen. ö O 

Istc Groep. 
F r a n k e n 

' s j aa r s , ""s daags. 
. . . . 27(102 74 
. . . . 23 1(35 09 

' n -

Ooslenrijk . 
Wurtlemberj 
Zwitserlanil . . . . 
Dnilsche vorstendommen 
IVuissen 
Heijeren 
Noordelijke stalen . . 

. sjaars. 
12 120 

11 OC.2 
11 030 
I I 175 
11 OC.0 
10 800 

7 525 

' s i l i i ags . 
33 
32 
32 
31 
30 
30 

Gemiddelde der 2de groep . 11 (»52 31 

Algemeen gemiddelde . . 19 877 54 
Opmeriiinij. — In alle landen, waar spoorwegen werden aan-

gelegd, beeft men voor zekere tijdvakken ile rniautielc uitkomsten 
van deze iiiduslriele onderncmingen berekend en openbaar gemaakt, 
hetwelk ongetwijfeld van wezenlijke waarde is. Niellemin kan men 
daartegen inbrengen, dal deze uilkomslen geeji onderlinge verge-

j lijkiiig toelaten, dewijl men voor ileeenheden verschillende lengten, 
munten en zelfs oiiregdmalige lijdperkcn bezigt. De vergelijkende 
stalisliek veiiangi cchicr volstrekt, dal de uitkomsten der bereke-
ningen op cenc cn dezelfde eenheid zijn gegrond, hetwelk van 
groot gewigt is, want daarvan hangt een helder overzigt van de 
vergelijkingen af, welke men lussclien verschillende spoorwegen 
maakt. Men moet derbalve bij deze berekeningen eene maat, eene 
munt en een tijdperk aannemen. Wij hebben derhalve voor de 
eerste den kilometer, voor de tweede den li-ank, voor het derde 
den da'' îîckozeii. a n 

Tafel van onlvantjalen en niUjaven der europesche spoorwegen, 
voor het jaar 1850. 

Engeland 
Frankrijk 

(icmidddde der I sic groep . 2(» 420 

2ile Groep. 

rl 

Spanje . . . 17 341 47 
Nederland. . . . . . 10 908 40 
Saksen . . . . . . . 15 000 41 
Hdgic . . . . . . . 12 788 35 

, , 12 270 34 
Italie . . . 12 200 34 

Landen. 

l i e n g t c 
in 

kilo-
meters. 

Hriito 
ontvangsten. Uitgaven. 

Netto 
ontvanusten. 

riroot-lïritannie . 
Frankriik. . . 

13 370 
5 370 

Som der 1ste grocj) 18 740 

l'rmsscn . . . 
Oostenrijk . . 
lïelgie. . . . 
Heijeren . . . 
Noordelijke staten 
Duitschc vorsten-

dommen . . 
Saksen . . . 
Italie . . . . 
H a d e n . . . . 
Zwitserland . . 
Wiirtleniberg . 
Nedniand . . 
Sjiaiije. . . . 

Isie Groep 
571 501 175 ,270010850 
284 185 879 125 834 179 

300 590 325 
158 351 700 

0031 
! 4 . 2 4 ! 
5IV.I 
122 

0 1 8 ; 

8('.9 
508 
5(io' 
3 5 3 ! 
33 li 

3 0 3 ; 

174 

855 087 054 390 815 029 300 590 325 
2de Groep. 

59 070 710 
52 130 733 
25 (108 877 

8 877 900 
9 309 105 

115 075 355 i 
90 107 483 , 
37 989 147 
19 213 300; 
15 993 500 

10 295 200 
20 281'. 900 
12 813 873 
8 070 000 
3 218 127 
7 345 300 
5 1(18 (V^i 
2 588 008 

55 095 t'.39 
44 03() 750 
12 920 270 
10 335 400 
0 084 125 

9 0 7 0 8 0 0 
9 031 7 0 0 
0 5 1 0 3031 
3 2 8 0 t ;oo' 
1 5 7 8 7 3 3 | 
3 0 3 0 00(1 
2 8 0 7 070 : 
1 3 4 0 5 5 2 

9 t;24 400 
11 255 200 
0 294 510 
4 780 400 
1 030 394 
3 414 700 
2 2.iO 972 
1 248 110 

Som der 2degroep 14 482 3( 

Enuelsch-fransche 
g r o e i i . . . 

Duil-scbc groep . 

Te zamen . 

•)3 105 5S5 193 595 709,1 C.O 509 87() 
Overziul. 

I8 7 i 0 
14 4 8 2 

8 5 5 087 0 5 4 
3 0 3 105 5 8 5 

300 7.15 029,458 942 025 
193 505 709 109 500 870 

33 228,1 238 852 039 500 340 738 028 511 901 

15 
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Tegeiiwoonlig lichben derhalve de ciiropesehe spoorwegen alleen 
eene jaarlijksche ontvangst van 1 200 millioen franken; minder dan 
de helfl van deze som wordt voor de exjjloitatie gebezigd, het 
overige wordt als renten en dividenden onder de aandeelhouders 
verdeeld. 

liet aantal kilometers van de in exploitatie zijnde s|)oorwegen is 
in de bovenstaande tafel iets minder dan dal, van hetwelk wij de kosten 
van aaideg hebben opgegeven, waarvan de reden daarin gelegen 
is, dat wij, in weerwil van alle in bel werk gestelde pogingen, 
de exjiloitatiekoslen van eenige spoorwegen niel te weten konden 
komen. Overigens doel dil aan onze berekening geen groot nadeel, 
daar de opgaven van deze spoorwegen in onze uitkomsten geeue 
wezenlijke verandering zouden brengen. 

Om nu <le cijfers van de bovenstaande tafel geheel ter ver-
gelijking geschikt te maken, moeten wij ze lol de aangenomene 
maal per dag, per kilometer en per frank herleiilen; wij komen 
daartoe, door elke som te deelen iloor het nevensstaand aantal kilo-
meters, en de uitkomst door 305. Wij verkrijgen dan de volgende 
tafel: 

Gcmhldclil vini de (mli'mKjslen cn iiihjaven der europeschc spoor-
ivcjjen /// fnuiken duaijs en per Idhinclcrs, 

over hel jmir 1850. 

Lauden. 
Ont-
vang-
sten, 

fr. 

l"U-
gaveii. 

fr. 

Winst. 
1 

fr. 

Verhouding 
van de 

oiilvangsteii lol 
de uilgaven. 

1ste Groep. 

Frankrijk 
Iirool-Hritaimie . . . . 

111 
113 

Oi 1 
53 

80 
00 

i 0..i5 
0.17 

(iemiildeld . . . 125 58 1 07 1 1 0.40 

2de Groep. 

Saksen 
Hruissen 
Grootbertogdom Haden. . 
Oostenrijk 
Huitsche vorstendommen . 
Wurttend)erg 
Italie . 
Heijeren 
Nederland 
Helgie 
Spanje 
Noordelijke stalen . . . 
Zwitserland 

08 
70 
lj3 
77 
01 
1)0 
53 
47 
50 
00 
41 
43 
32 

4.i 
41 
21) 
42 
30 
3t) 
27 
22 
32 
4 i 
21 
20 
10 

5.i 
38 
37 
35 
31 
30 
20 
25 
21 
22 
2(~) 
17 
IC) 

0.45 
0.52 
0.11 
0.55 
0.40 
0.55 
0.51 
0.47 
0.57 
O.OO 
0.51 
O.OO 
0.50 

1 

Gemiddebl . . . 00 37 32 0.57 

Overzigt. 

Fngelx'h-fraiisrhe groep . 
Duitsche groep . . . . 

125 
00 

58 
37 

07 
32 

0.40 
0.57 

Algemeen gemiddelde . . 102 40 53 0.48 i 
i 

verdeeling in twee groepen, welke wegens de gebrekkige verhouding 
der kosten van aanleg is aangenomen, behouden; maar in iedere 
groep hebben wij de volgorde van de landen naar hel bedrag van 
de zuivere winst, in 1850 genoten, gerangschikt. 

Hel algemeen gemiddelde doel zien, dat de europesche spoor-
wegen, te zamen genomen, 102 franken onlvangslen daags per 
kilometer hebben, dat de exploilalie-koslen -10 franken bedragen 
en dat er derhalve eene zuivere winst van 53 franken daags per 
kilometer overblijft. 

Heze winst is echter niel gelijkmatig oiuler de beide groepen 
verdeeld, in de eersie, die uit de engelsche en fransche spoorwegen 
bestaat, die Oji eene zeer kostbare wijze zijn aangelegd, komt de 
ontvangst op 125 franken den kilometer, de uitgaaf op 58 Iranken 
te staan en de zuivere winst bedraagt derhalve 07 franken. In 
de tweede of duitsche groep, aldus door ons genaamd, omdat de 
duilsche spoorwegen juist d« helft van die op het vaste land (met 
uitzoiulering van Frankrijk) uilmaken, beloopen de onlvangslen 00 
fraidven daags jier kilometer bij eene uitgaaf van 37 franken, zoodal 
de zuivere winst 32 franken bedraagt. 

De zuivere winst van de engelsche en fransche spoorwegen is 
alzoo nagenoeg hel dubbele van die der duilsche groep; gelijk wij 
echter gezien hebben, bedraagt het kapitaal van aanleg der eersl-
gemelde gemiddeld meer dan hel dubbele |)er kilometer, en hieruit 
volgt derhalve, dat, alles wel overwogen, de aanleg der spoorwegen in 
de duilsche groeji, met betrekking lol eenevoordeelige belegging der 
kapilalen, eene betere speculatie was dan in de engelsch-fransche groe]». 

Oplircnfjsten der kapilalen. — Hel is niel van belang ontbloot, 
voor ieder land de interessen te kennen, welke de voor de spoor-
wegen gebezigde kapitalen afwerpen. Til d(ï bovenstaande opgaven 
verkrijgen wij zeer spoeilig daarvan een overzigt. 

Hoven is opgemerkt, dal 51 franken daags per kilometer 5 len 
honderd inlerest van het gezamenlijke kapitaal voor alle spoorwegen 
vertegenwoordigen ; daar de zuivere winst echter sleehls 53 franken 
bedraagt, zoo komt de interest niel naauwkeurig op 5, maar slechts 
op 1.01 franken te staan, zijnde het algemeen gemiddelde voor 
de europesche spoorwegen. Wanneer wij voor elke van de beide 
groepen eene dergelijke berekening maken, dan verkrijgen wij bel 
volgend overzigt : 

Saksen heeft eene gemiddelde zuivere 
ontvangst van 0.7 ten honderd 

I'ruissen 0.3 » 
Frankrijk (1) 
Haden 
Oostenrijk 
Huitsche vorstendommen . . . . 
\Vurl tem berg . 
Heijeren 

ö.i 
5.5 
5.3 
5.0 
1.7 
1.2 

In de voorafgaande tafel hebben wij nog eene kolom bijgevoegd, 
welke de verhouding van de ontvangsten tot de exploitatie-kosten 
aanwijst. Daaruit blijkt, dat 18 ten honderd van de eerslgemelde 
door laalslgemelde worden verbruikl. Wij hebben in deze lafel de 

( l ) Dc fnuisclic re;;criiig l iceft , gelijk rccils is vern ie ld , tot den aatilcg 
van spoorwegen ri jke onders teuning ver leend , \velkc wij ijij de kosten van 
nanleg mede in rekening hebben gebriigt. Dit is dc reden , waarom hier 

! slechts !).! ten honderd als gemiddelde opln cngst vun de fransciic spoorwegen 
is opgegeven; een ci j fer , dat noodwendig beneden do ontvangst der maat-
schappijen s t aa t , welke ulle inkomsten onder l ing v e r d e d e n , ofschoon zij 
slechts een gedeelte van het kapitaal van aanleg geleverd hebben. Inderdaad 
hebben dc fransche maatschappijen 7.4 len honderd zuivere winst gehad. 

hSOO.] l l f ) 

Groot-Hritannie . 
Noordelijke staten 
Italie 
Helgie 0) 
Nederland 2.0 

2.5 
O I 

l . l ten honderd 
1.0 
3.8 

Zwitserland 
Si)anje 
De duitsche groep . . . 

engelsch-fraiische groep 
Algemeen gemiddelde . . 

o.'-J 
1.0 
1.0 

Wij vatten nu alle bovenstaande gegevens in de straks volgende 
tafel te zamen Wij bobben daarin de door de gewone statistiek 
geleverde opgaven builen beschouwing gelaten en slechts de cijfers 
der vergelijkende stalisliek behouden, welke ons in hunnen zamen-
hang een volledig begrij) van de exploitatie der europesche spoor-
wegen geven en van hunne linanliele omstandigheden. Ileschouwt 
men ze door elkander, als ol ze alle in gelijke loeslaiiden ver-
keerden, daii ziel men uil den laatslen regel der tafel, ilal de voor 
den aanleg der .>ipoorwegen gebezigde sommen met een dagelijkschen 
rentelast van 51 li-anken overeenkomen, wat bij den reiitvoet van 
5 ten honderd, dien wij voor de vergelijkende interessen hebben 
aangenomen, met eene gemiddelde ronde som van lOO 000 franken 
gelijk slaat. 

Hoofdover:-i(il van de e.rploilaHe der europesche spoonvcfien, in 185t». 

liandeii. 

1ste Groe 
Frankrijk 5 370 iwr '114 01 80 0.15 5.7 
Kngeland 13 370 1 71 11.3 53 OO 0.17 1.1 

Gemiddeld. . . . 18 7401 I72il25 58 i 07 1 0.10 1.0 
2ile Grotï 

Saksen 5(')8 41' 08'41; 51 0.15 0.7 
Hruis>en 4 003 : 30' 70 41 38 0.52 l').5 
Haden 353 31; 03 21) 37 0.11 5.5 
Oostenrijk 3 421 33! 77 12 35 0.55 5.3 
Duitsche vorslendommen. 81)0 31 01 30 31 0.40 5 
Wurllemberg . . . . 3o;{ 32 1)1) 3r.' 30 0.55 1.7 
Heijeren 1 122 30 17 22 25 0.17 1.2 
Noordelijke staten. . . 1018 21 13 20 17 0.1)0 1 
Italie 500 3 i 1 27 20 i 0.51 3.8 
Helgie 1 5t)0 35 1)0 •11 22 ' 0.01') 3.1 
Neilerland 218 it) , 5() 32 21 0..57 2.0 
Zwitserland 331 32 , 32 10 10 O.50 2.5 

174 11 21 20 0.51 2.1 

Gemiddeld. . . . 14 482 31 ' 00 37 32 0.57 i 5.2 
Overziet. 

Huitsche groep. . . . 14 482 31 ! 1)0' 371 32 0.57 5.2 
Kngelsch-li'ansche groe|). 18 741') 72 125 58 0.41) 1.0 

Algemeen gemiddelde. . 33 228 51 |l02 10 55 0.48 1.0 

l'it denzellden regel zien wij, dat de spoorwegen dagelijks 102 
franken |)er kilometer ontvangen, en dat zij daarvan voor exploi-
lalie-kosten 10 franken uitgeven. Daar derhalve eene zuivere winsl 
van 53 franken daags per kilometer verkregen wordt, zoo bedraagt 
de uilgaaf 0.18 van de ontvangst, en met hel kapitaal vergeleken 
geeft de zuivere winsl 1.0 ten honderd van de belegde som. 

Deze uilkomsleii wijken bij de verschilleuile spoorwegen onder-
ling aanmerkelijk af, gelijk uil de lafel duidelijk Ie zien is. Wij 
onlleenen aan haar nog eenige belangwekkende feiten. Zoo zien 
wij bijvoorbeeld, dat Saksen hel land van Kuropa is, waar de spoor-
wegen de grootste zuivere winst, namelijk 0.7 len honderd, al-
werpen; dat de spoorwegen in het grool-herlogdom Haden melde 
geringste kosten, namelijk 11 ten honderd, geü-xploiteerd worden; 
dal Frankrijk met 111 franken daags per kilometer de grootsli; 
bruto onlvangsl heell; dal alilaar de zuivere winst, 80 franken 
daags per kilometer bedragende, de hoogste is, en dal eindelijk 
de engelsche spoorwegen het kostbaarst, die van de europesche 
noordelijke staten het goedkoopst konden worden aangelegd. 

De in de laatste lafel medegedeelde opgaven en berekeningen 
loopen wel slechts over een jaar, en de opgegeven cijfers zullen 
in andere jaren zich wel eenigzins anders groeperen, waaruit dan 
zal kunnen blijken, of de opbrengst der spoorwegen rijst of daalt. 
In hel algemeen echter blijkt uil die tafel, dat, onder de in hel 
jaar 1850 beslaande omstandigheden, de europesche spoorwegen, 
in massa genomen, in ronde getallen daags per kilomeier 100 
franken opbrengen en dal de helft daarvan voor de exploitatie moet 
worden afgetrokken, de andere helft tot betaling van de interessen 
en ilividenileii, welke ongeveer 5 ten honderil bedragen, gebezigd 
wordt. 

S P O ( ) l i W i : O K N IN G r x O O T . n R I T A N N I E . 

(Eisenbahi-Zeituug, 14 nnd 21 .Jnnnar 18C0.) 

De volgende slalislische opgaven omtrent den toestand van hel 
spoorwegwezen in Grool-Iiritamiie in het jaar 1858 zijn ontleend 
aan een berigt van kapitein Galton omtrent de haiulermgen van hel 
siioorwegbiireau aan het handelsminislerie. 

Hel gelal der aaii hel parlement in 1858 gerigle aanvragen voor 
spoorwegconcessieii bedroeg 113, de lengte van de daarin bedoelde 
spoorweglijnen bedroeg 1)08 engelsche mijlen (I). Slechts 73 van die 
concessieu werden echter verleend, zijnde de lengte van de toegestane 
lijnen 328 mijlen. Wij doen hier een overzigt volgen van de sedert 
1810 jaarlijks verleende concessii'U, van ile lengte der toegestane 
.•ipoorweglijneii en van hel bedrag van het daarvoor in actiën en 
leeniiigeii te storten kapitaal. 

(1) Dc belgische reu'criiig betaalt elk j a a r aanzienli jke s o m m e n , t e n g e -
volge van den door haar gestelden waarborg voor eene bepaalde ontvangst , 
hetwelk bij onze berekeningen niet in aanmerk ing is genomen. 

J a r e n . Getal der spoor- Toegestane Toegestaan aanleg-
wegakten . lengte . kapitaal . 

Mij len. Tonden s ter l ing. 
1810 270 4 :i58 152 017 508 
1817 100 1 551 50 400 128 
1818 85 571 15 271257 
1810 5 i 10 5 011 551 

1850 51 8 4 115 052 

(1) De cngclschc landmijt is I.G ned. mi j len . 
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J a r e n . Getal (lor spoor- Toeges tane Toegestaan aanlog-
wegukteii . lengte. kupitaal. 

18ül 01 155 0 555 275 

1852 51 211 1555 854 

1855 100 010 15517 001 

1851 71 182 0 211 002 

1855 75 505 0 102 058 

1850 51) 522 5 781420 

1857 82 005 10 550115 

1858 75 528 0 851105 

De gezamenlijke lengte van de lijnen, waarvoor door liet parlement 
lot in liet jaar 1858 concessie is v e r l e e n d , bedraagt 15 051) mijlen, 
waarvan eeliter voor een bedrag van 1 OIO mijlen is afgezien, zoodat 
voor 1-1 011) mijlen concessieii in uitvoering zijn gebragt. Tot op 
hel eind van 1858 waren van deze lengte 0 500 mijlen voor het 
verkeer geopend en 4 513 mijlen moesten nog' worden voltooid. 
Deze lenglen zijn als volgt over de verschillende deelen van de drie 
vereenigde koningrijken verdeebl: 

(ieo|M'nd tut 
aan liet eind 

viin 
mijlen, 

Ceupciul 
in 

mijlen. 

('•eui'Cnd tot 
uun hel find 

van IK)», 
mijlen. 

Nog 
ll' Vül-
tuuijen. 
mijlen. 

(jcheoio 
tuegestuue 

lengic, 
mijlen. 

Engelanil en Wales 6 7(57 209 0 976 3 130 10 106 
Schotland . . . 1 2 4 3 99 1 342 538 1 880 
Ier land , . . . 1 0 7 0 118 1 188 875 2 063 

T c zan ien . . 9 080 420 9 50(5 4 543 14 049 

Trekt men van de 4 513 mijlen nog te voltooijen lijnen 2 773 
mijlen af, voor welke de termijn, tot onteigening van het terrein 
vastgesteld, is afgeloopen en die derhalve wel niet tot uitvoering 
zullen komen, zoo bleven er tot aan bel eind van 1858 slechts 
1 770 mijlen over, waarvan de vollooijing nog Ie verwachten wa.̂ . 

liet gezamenlijk bedrag van het kapitaal van aanleg inaktienen 
l e en ingen , waarvoor tol aan hel einde van 1858 concessie was verleend, 
beloopt 302082755 pond sterling, waarvan werkelijk in ontvang is ge-
nomen 325 375 507 pond sterling, zoodat er nog 07 307 248 |)oiid 
sterling te betalen overig bleei'. Men kan niet bepalen hoeveel van 
ilezc laatste som in rekening moet worden gebragt voor de lijnen, 
waarvan men weder heeft algezien. 

Van de op het eind van 1858 voor het verkeer geopende lijnen, 
1er lengte van 1) 542 mijlen (met inbegrip van 30 mijlen partiku-
liere lijnen), waren aangelegd: 

Met smal (gewoon) spoor. . . 0 352 mijlen 
Met breeil spoor 741) » 
Met gemengd spoor 201 n 
Met lersch spoor I 180 » 

liet getal van de spoorwegen met enkel spoor bedroeg op het 
t'ind van het gemelde jaar 101, de lengte van die met smal spoor 
was 2 088, met breed spoor 255, met gemengd spoor 52, mei 
lersch spoor 753, te zamen 3 148 mijlen. 

Van de in 1858 voor het verkeer geopende 420 mijlen spoor-
wegen waren er 372 mei enkel spoor, 

f)en 30slen .hiiiij 1858 werd er opgegeven, dat er 880 mijlen 
spoorweg in aanleg waren, waarvan er tol het eind van lid jaar 
210 voor het verkeer werden geopend. 

Aan de spoorwegen, die den 3()>ten .hiiiij 1858 in aanleg waren, 
werden 38 54(» menschen gebezigd, hetwelk op 43.70 menscheii 
de mijl te staan kmnt. Op hetzelfde tijdstip waren o|i ile ge(»pende 

wegen, Ier lengte van 0 323 mijlen, 100320personen werkzaam, 
dal is 11.72 de mijl, 

Wij doen hier een ovcrzigt volgen van de jaarlijks sedert 1840 
betaalde sommen, van de voor hel verkeer geo|)eiule spoorweg-
lengten, van het gebezigd aantal personen en van de voorhanden 
zijnde stations: 

Retuulilo Geo|«ii(lo Gebezigde Aanlal 
iumiiien, ipuurwvgli-nglo. pcrionvu. matiuiis. 

Jaren. imnd tlcrling. juarlijki. 50 JuiiiJ. in liet gelieel. iier mijl. in Lui geheel. |>er mijl. 
1849 29 574 719 8G9 5 447 55 9(58 10.2 1 3 5 0 0 .33 
1850 10 522 9(57 025 0 308 GO :}25 9 .55 2 030 0 .32 
1851 7 970 151 2G9 0 098 03 5G3 9.49 2 107 0.31 
1852 15 924 783 446 7 070 07 OUl 9 .55 2 253 0.31 
1853 9 158 835 350 7 512 80 409 10.7 2 403 0 .32 
1854 12 452 374 3G8 7 803 90 409 11.59 2 710 0 .30 
1855 1 1 5 1 4 490 213 8 110 97 952 12.7 2 798 0 .34 
1850 1 1 1 9 2 610 421 8 SOO 102 117 12.0 2 963 0 . 3 5 
185 7 6 38 1 3(54 398 8 942 109 6G0 12.26 3 121 0.3.'i 
1858 10 218 249 426 9 323 1(J9 32'J 11.72 3 275 0 .35 

Hel gezamenlijk bedrag van hel kapitaal hetwelk tot op het eind 
van 1858 voor den aanleg van spoorwegen in (Iroot-llrilannie is 
geheven, bedraagt 325 375 507 pond sterling, hetwelk op34 2i3 
pond sterling oj) eene mijl voor hel verkeer geopende baanleiigte 
tc slaan komt. Met moei hierbij in hel oog houden, dal nagenoeg 
een twaallde gedeelte van de geopende en in aanleg zijnde spoor-
wegen nog onvoltooid was en dat een gedeelte van het gemelde 
kapitaal vóór de in aanleg zijnde spoorwegen in rekening moet 
worden gebragt. Van het kapitaal van aanleg van de spoorwegen 
moet men gemiddeld ongeveer rekenen: 

O ten honderd voor kosten bij het parlement en geregtskoslen. 
18 ») voor den aankoop van terrein en kosten van onl-

eigeiiing, 

()() )) voor den aanleg der werken, 
10 )) voor de middelen van exploitatie. 

Dc gemiddelde kosten voor een mijl spoorweg waren in Kngeland 
38 770, in Schotland 27 532 cn in Ierland 15 01)1 pond sterling. 
Hij die spoorwegen, voor welke sedert 1848 concessie is verleend 
en die thans geopend zijn, bedraagt bet gemiddelde kapitaal van 
aanleg slechts 10 500 pond sterling de mijl, of in Kngeland 12 (>00, 
in Schotland 8 700 en in Ierland (i 000 pond sterling. 

Van bel uitbetaalde kapitaal van aanleg bedragen: 

De actiën 181 837 781 ponden sterling 5(» ten honderd. 
)» prioriteitsactien 01 854 547 » 11) » 
» leeningen 81 083 170 •» = 2 5 » 

In de laatste tien jaren van 1810 tot 1858 bedroegen het aan-
legkapilaal, dc bruto ontvangst, de kosten van exploitatie en de 
netto onlvangst als volgt: 

Aanlfgkapinml. Itnilo-onlvnngst. Exploilalic-koilen. Neltn-onlvangjl. Ten 
Jaren. I'undun iterliug. I'unden »lerling. Tuiiden sterling. Ponden sterling, honderd. 
1849 229 747 778 11 806 498 5 312 924 6 493 574 2 .83 
1850 240 270 745 13 204 668 5 942 100 7 262 568 3 .02 
1851 248 240 890 14 997 459 0 748 850 8 248 003 3 .32 
1852 204 165 672 15 710 554 7 059 749 8 6.)() 805 3 ,27 
1853 273 324 514 8 035 879 8 1 1 0 145 9 919 734 3 . 6 3 
1854 28(5 068 794 20 215 724 9 097 075 1 1 1 1 8 649 3 .88 
1855 297 583 284 21 507 599 IO 323 647 11 183 952 3 .76 
1850 308 775 894 23 105 493 10 887 781 12 277 712 3 97 
1857 315 40(5 237 24 174 610 11 302 066 12 812 544 4 .06 
1858 8 1 6 8 3 179 23 950 749 1 1 7 3 8 807 12 217 942 3 .75 

18(50. 117 

Uit hel volgend ovcrzigt blijkt hoe in de verschillende jaren de 
netto ontvangst over dc actiën, prioriteitsactien en leeningen zich 
verdeelt: 

Dividenden Interesten Henten 

Jaren. 
0|i do aklien. 

I'onden slerl. Ten honderJ. 
der priurileits-nklien. 

Ponden slerl. Ten hunderd. 
der leeningen, 

I'onden slerl. Ten hond. 
1849 2 974 208 1,88 1 118 270 5 .63 2 401 096 4 . 0 7 
1850 2 753 259 1.83 1 950 741 5.61 2 558 5(58 4.(50 
1851 3 7S8 900 2,44 1 795 874 5 .26 2 6(53 829 4 .54 
1852 3 857 282 2 ,40 2 019 743 5 .21 2 743 780 4 . 1 8 
1853 5 046 i 45 3 .05 2 177 347 5 ,00 2 696 242 4 .14 
1854 5 (522 175 3 .39 2 475 188 5 01 2 475 188 4 .27 
1855 5 295 095 3 .12 2 603 382 4.92 2 603 382 4 . 3 5 
18.56 5 9'i2 8(52 3 .40 2 727 778 4 .78 2 727 778 4 66 
1857 0 m 083 3 ,60 2 826 005 4.86 2 826 005 4 . 5 2 
1858 5 564 776 3 06 2 993 7(50 4,84 2 993 760 4 .84 

Volgens het bovenstaande bedroeg in 1858 het prioriteits- en 
leeningkapitaal i l ten honderd van het gezamenlijke aanicgkapitaal; 
de interest van dil kapitaal door de zuivere ojibrengst der spoor-
wegen bedroeg gemiddeld 3,75 ten honderd. Daar echter de priori-
teitsactien en leeningen een gemiddelden interesl van 1.03 ten 
honderd vorderden, zoo bleef er voor de actiën slechts een ge-
middeld dividend van 3.00 ten honderd over. 

In het jaar 1858 werden op de spoorwegen in Groot-nritannie 
130 11)3 ()1)1) personen vervoerd, tegen 130 008 188 in 1857. Ge-
middeld heeft men 141)44 reizigers op de mijl geopeiulen spoorweg 
in 1858 en 15 (>17 voor 1857. De ontvangsten voor de reizigers 
bedroegen 10 370 300 pond sterling iu 1858, tegen 10 502 708 iu 
1857, of per mijl 1 112 pond sterling in 1858 en 1 101 in 1857. 

Op de gezamenlijke spoorwegen beliep hel personenverkeer in 
Kngeland 43, in Schotland 30 en in Jerland 57 ten honderd van 
het geheele verkeer. 

De ontvangst per mijl spoorweglengte cn de gemiddelde ontvangst 
per persoon en mijl (de gemiddelde vracht) beilroeg voor de ver-
schillende klassen van wagens iu Engeland: 

Istc klasse. 2ilc kltisse, 3(lc klasse, T c znnien. 
üpbr. der reizigers per mijl 357 p. st. 151 p. sl. 122 p. st. 1 218 p. st, 

t» per persoon en mijl 2.1l»pence 1.48peiice 0.88 peiice. 
De opbrengst van het goederenverkeer bedroeg 13580110 ponden 

sterling in 1858, of 1458 per mijl, tegen 13 581 812 cn 1524 
ponden sterling in 1857. 

Do opbrengst van hel goederenverkeer verdeelt zich als volgt: 

7 711 350 pond, slerl. voor vervoerde 25 503 000 tonnen goederen. 
4 04(i00l « » .) 48 31)0 501 » mineralen. 

501308 .. « » 11 200 110 stuks vee. 

Paardenwagens 
Kipiipagewagens 
Goederenwagens 
Wagens tot vervoer van ertsen. 

321 031 besteluoederen enz. 

De gezamenlijke ojibrcngst van alle takken van verkeer bedroeg 
23 05(> 740 ponden sterling, of 2 572 ponden sterling per mijl 
spoorweglengle in 1858, tegen 21171010 en 2 715 ponden sterling 
in 1857. 

Over de verschillende deelen van het vereenigd koningrijk ver-
deelt zich de opbrengst als volgt: 

Bruto ontvangst 
in liet geheel . per mijl. 

Kngeland . . 20 241005 ponden sterling 21)31) ponden sterling 
Schotland , 
Ierland, , 

2 530 033 
1 175 721 

011) 

041 

In 1858 waren op de spoorwegen in Groot-Hritainiie de vol-
gende middelen van exitloitalie voorhanden: 

In het geheel . Per mij l . 

Locomotieven voor personentreinen . . . . 2 130 0.23 
rt I» goederentreinen . . . . 2 ()07 t).28 

Te zamen met inbegrip van de tenders . , . 5 445 0.5<S 
Personenwagens van de Istc klasse , , , . 3 283 0.35 

.. « 2de O . . , , 3 041 0.42 

.. .. 3de » , , , , 31)04. 0.i3 
Te zamen met inbegrip van gemengde wagens. 12 042 1.31) 

. . , . 1750 0.18 

. . . . 1415 0.15 
, . . . 0 1 5 4 7 ('..O! 
. . . . 80820 0.01 

Veewagens 8 371 . 0.1)0 

De exploitatiekosten hebben in 1858 per mijl spoorweglengle 
bedragen: 

ponilen s ter l ing. 
In Kngeland. . l 532 = 50 ten honderd der bruto ontvangzalen, 

i' Schotland . 875 = 44 •» » « 
i> Ierland . . . 451 = 40 » » »> 

In het geheele vereenigde koningrijk bedragen de uitgaven lil ten 
honilerd van de ontvangsten. 

De exploitatiekosten verdeden zich als volgt: 

Onderhoud van den weg 10 ten honderd 
Heweegkrachl en onderhond van hel exploita-

tieniaterieel 37 » 
Kosten van vervoer 27 » 
Toezigt cn bewaking van de haan, schadever-

goedingen, enz. . , 13 » 
Helastingen cn onkosten 7 » 

De ontvangsten en uitgaven per algelegdc mijl, verdeeld over de 
door de treinen afgelegde mijlen, hebben in 1858 bedragen: 

Ontvangs ten . Ui tgaven. 
In Kngeland 04.41 pence 33,82 pence. 
« Schotland 0.1.21 » 20.32 » 
» Ierland 03.10 « 20.30 » 

DKUR V A N T L A A T I J Z E R I N D E S L U I S 0 1 ' DK S E I N E 
T E M E U L A N . 

[JjJmjanicur, Avri l IS-IS, N». 4.) 

(J. S T l ï O O T M A N , h . K . Ins t , v . I.) 

. ( l ' lnat 5 , figuren O—10.) 

In i:Ingénieur, 1850, bl. 100, is de beschrijving gegeven >an 
de werken 1er verbetering van de scheepvaart op do Seine, die te 
Meulan zijn uitgevoerd. Daartoe behoort eene sinis, liggende 1 5()0 
el beneden de brug van Meulan, die pimtdeiiren van plaatijzer 
heell, gemaakt door den fabrikant Jolly te Argenleiiil, waarvan er 
eene op plaat 5 is afgebeeld. 

De wijze, waarop zij zijn zamengesleld, werd, zoo als bekend is, 
door den hoord-ingenieur J. Poirée hel cersl toegejiast op de deuren 
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van (lo sluis dc la Monnaio (nevens den Pont ncul" Ie Parijs; zie 
Xuitvclli's ünnalcs, Avril, 185(i.) 

De wijdlc van de slnis te Mcnlan is 1'2 el; de sprong van den 
slagdrempel is 2 cl, en de shiisnmren verl/eJlen ziel» 0''1.75 l̂ ovon 
den drempel. 

KIke pimldenr, die 0''l.50 lang en (>''1.75 lioog is, weegt 12 700 
pond en beslaal nil: 

a. Kir op elkander liggende rigeliels ol' regels, 
h. Ken reglboekig geraamie, waarin zich de schuiven bevinden, 

CU waaronder de aanslag-balk ligt, en 
r. Vier verlicalc sicungordiugen. 
Dc verlicalc doorsnede der rigchels is ccn halve cirkel van 45 

duim middelliju, slaande op een regihoek van gelijke boogie en 
breed 15 duim. De ronde zijde vau dezen boenjzervorm is stroom-
opwaarts of naar het hoogste waler gekeerd. 

Klke rigcliel heeft een horizontalen naad (die op het midden van 
het cilindervlak komt) en vier verticale voegen, waardoor hij in tien 
deelen is verdeeld. Kik van deze deelen is ecu stuk plaatijzer, 
dik 7 streep, breed 80 duim, cn lang van 75 duim tot D'l.ljO; 
dal aan de eene zijde is rond gezet om den halvcn hoelijzervorm 
te erlangen. 

Dc horizontale naad is uitwendig over de geheele lengte gedekt 
door cene strook ijzer, breed 14 duim cn gemiddeld dik 1 duim. 
Inwendig is oj) de verticale voegen T-ijzer gelegd. 

De regie buitenwanden van eiken regel zijn aan elkander ge-
klonken, nadat eerst daartusschcn eetje strook ijzer, mede dik I 
duim, is gelegd. 

De regel, die boven de slakgaten ligt, is alleen over de hovcnste 
helft zijner hoogte cilindrisch; dc buitenzijde, die voorts rcgl is, 
wordt aan dc onderplaat door hoekijzer verhouden. 

Verticale gordingen vau T-ijzer, breed O, hoog 4 duim, gaan 
langs den buitenwand der deur en belellcn de verzetting der hoef-
ijzervormige regels. Deze T-ijzers liggen op de verticale voegen 
der regels; zij worden verbonden aan de T-ijzers, waarmede die 
voegen inwendig gedekt zijn. 

Ter verbinding en lot digling der regels is langs hunne uiteinden, 
in dc rigling van de lenglc der harren, plaatijzer, dik I duim, 
gelogd. Dit is door hoekijzer met dc regels verbonden. 

De voorharplaat is met hout, dik 10, breed 55 duim,gevoerd. 
Op de achlerharplaat of de rug der har worden drie slciiiibcngids 

gelegd (waarvan irii aan het ondereinde, en de andere nagenoeg 
m gelijke verdeeling over de hoogte der deur), die de persing, 
welke de door water gedrukte deur op den slagstijl uiloelent, over-
brenge)) op gî golcn ijzeren nokken, welke in het muurwerk be-
vestigd zijn. 

Aan die achlerharplaat is door hoekijzer een ander stuk jtlaal-
ijzer verbonden, dat langs de binnenzijde der regels loopt, en dat 
legen den mei hout gevoerden slagkant figl. 

Op hel regie deel van het buiten-oppervlak van den bovensten 
regel is eene dekplaat geklonken, breed 50 duim; daarop rusten 
de ijzeren oiiderstelleu, welke de loopjilank dragen. Aan die dek-
plaat wordt een stuk plaatijzer, lang DUO, verbonden, waarmede 
de bovenhals der deur ('én geheel uitmaakt. Deze hals, die 20 duim 
nnddellijii heeft, wordt door den hangbeugel omvat. 

Do aa/jslag lege») den ibwnpd, ilie juet hout is gevoerd, wordt 
verkregen door een houten balk, welke omvat is door een aaii eene 

zijde openen rcgihoekigen koker, hoog 40 duim, bestaande uit drie 
bladen plaatijzer, met hoekijzer verbonden. 

Tol harmuts of prop dient ecu gegoten ijzeren taats, die in den 
.sluisvloer is vaslgcgolen; daarop draait de keuspot uf kom, welke 
aan de onderzijde van den aauslagkoker is bevestigd. 

De sluisdeur wordt geopend en gesloten door een taiulring van 
2 cl straal, loopenden in een in den muur gemctscldeu gegoten ijzeren 
koker, en bewogen door ecu windwerk, dat in cene kast van gelijk 
materiaal is besloten. 

In elke deur zijn zes slakgalen, die door drie schuiven, breed 
l''l.40, worden gesloten. De schuiven, waarvan dc buiten-cn binnen-
oppcrvlakkeu eenigzins gebombi'erd, doch de randen vlak en geschaafd 
zijii, bestaan uit )ilaalijzcr, dik 7 streep. 

De slakgaten, die twee aan twee tusschen dc verticale gordingen 
liggen, zijn gespaard in den verticalen builenwaiid, dik 7 streep, 
die lusschen den ouderregcl en den aauslagbalk ligt. De schuif-
leiders worden gevormd door strookijzer, dat eencrzijds aan de 
toptafel van bet T-ijzer, en anderzijds aan den buitenwand der 
deur is verbonden. De afscheiding vau elk paar .slalcgalen is met 
plaatijzer bekleed, opdat de door het water mede gevoerde voor-
werpen daarlangs zoiuhni glijden. 

De schuiven worden bewogen door middel van ccnc verticale stang, 
aan welker ondereinde ccn schroefdraad is gesneden, hebbende 5 
duim builenwerksche middellijn en 10 streep spoed. Die stang draait 
van boven in den bovenregel der leuning, en van onderen in een 
potje, dal aan hel horizontale strookijzer van den tweeden rigchel 
is bevestigd, terwijl een derde draaipunt wordl gevormd door een 
bengel, welke aan de dekplaat der deur is geklonken. Ken kruk-
vormig gebogen deel van die stang dient om haar de rouddraaijende 
beweging mede te (iijclcn. 

Dc moer van die .schroef is aan het heugelijzer verbonden door 
twee jukstangcn, die in hunne beweging geleid worden door in-
keepingen, welke in de zijden van het potje gemaakt zijn. 

Al de deelen der deur zijn door kliukbouteu verbonden en maken 
te zamen een onafscheidbaar gebed uit, dat niet kan vervormen, 
noch door bet eigen gewigt, noch door de drukking van het water, 
bnnïers kan ccn der regels zich niet begeven zonder al dc andere 
mede te slepen, of zonder eene gansche rij kruikbouten te doen 
breken, liovcndien geeft dc ciruidervorm aan den regel ccnc vol-
maakte stijfheid in hel verticale vlak, terwijl de op den naad cn 
de tusschen dc regels gelegde sfrookijzcrs hel uederstands-vermogen 
in horizontale rigling verzekeren. 

Aanmerhingen. 

De beschrijving van deze deur (welker doorsnede eene navolging 
is van hel geplooide plaatijzer) komt hier en daar uictovcreeniuct 
dc leeketn'ng; zij is bij de verlaling daarnaar gewijzigd en aangevuld, 

Kene nadere bc.schouwing doet zien dal zoodanige deur, omdat 
hare binnenzijde niel waterdigt is gesloten, hetrekkdijk weinig water 

I verplaatst, waardoor zij dus veel neiging tol doorzakken heen. Dit 
' wordt bevestigd door bet aanwenden van de beschrevcue steun-

beiigels cn nokken, llel inhangen zal dientengevolge nog al moeite 
I vcreischen. 

Verder vordert de zamenstdliiig zeer veel arbeid, omdat al de 
; ijzeren platen voor de rigchels en de op den naad liggende strook-
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ijzers naar dczdfdc mal moeten rondgozel worden. Ook is het 
moeijdijk om de inwendige T - en hoekijzers den vercischtcn hall-
cirkelvorm te geven, omdat men de toptafel moet uitrekken en de 
rib moet ineenzellen; de kostbaarheid van d e z e n arbeid vermeerdert 
door dat veel T - en hoekijzer onder zoodanige bewerking zullen 
sdieuren. 

De hechtheid van de verbinding van dc riïgcls met de harplaleu 
zal te wenschen overlalcn; wij meeiien echter dat hel navolging 
verdient om de achlerhar vierkant te bewerken. 

De aanslag is geheel met hout gevoerd, men schijnt er dus bezwaar 
in te hebbeu gezien, om in slede daarvan een reep gevulcaniseerde 
gom te gebruiken. De groole breedte vau den aanslag der voor-
harreu, die men in meer fransche sluizen ziet, draagt niet bij lot 
bevordering der digte sluitiug. 

ilet jml der verticale sleimgordingen, aan w e l k e r gebruik men in 
Kraiikrijk veel hecht, wordt twijfelachtig, als men in het slot zóó 
bepaald leest, dat de strookijzers de doorzakkiiig der regels tegengaaii. 

Het is ook als een bezwaar aan Ie merken, dal de schuiven niet 
anders dan geheel onder in de deur kumien worden gemaakt. 

De eiiuvoudige windwerken voor de beweging der rinkellcn ver-
dienen zeer de aandacht, vooral ook omdat huuue zamensteirmg, 
beter dan de strengste b(,'velen, den .̂ husknechl belet om hel wind-
werk vau zdf te laten alloojien. 

Hoezeer ook het plaatijzer voor het maken vau sluisdeuren is te 
verkiezen, komt het ons voor, dat deze coiislructie vau regels niet 
Ier navolgijig is aan tc bevelen, en ved minder is te achten dan 
de reglhoekige kokervorm, ilie voor de geslagen ijzeren deur-
regels van dc sluizen te Devonport (wijd 10i'l.81), te llremerhaven 
(wijd 22 d) en te Southampton (wijd 24''1.38) is gevolgd. 

Zoodanige zamenslelling heell boven den hoc/ijzervorm het groote 
voordeel, dal de deur, dewijl zij waterdigt wordt bewerkt, min of 
meiir drijfvermogcn bezit, hetwelk gunstig werkt op de gemakkelijke 
plaatsing cn beweging. .1. S. 

V K n S L A G V A N DK COM.MISSIE, H K L A S T MICT I IKT ONDEK-

ZOEK V A N DE Wimi V A N SILICA'J'J.SKIÜ-N 

V A N KUl lL .MANN. 

[Aunaies Jcs Ponts ci Chnitssc'es^ Septembre et Octobre IS.")8, pag. 20G.) 

De commissie ( I ) , bij ininistcnecl besluil vajj dcjj 2l)>lün Oclober 
1857 belasi om verslag uil te brengen omtrenl de door dcii heer 
Kubhnaim, hoogleeraar te Hijssel, verkregen uitkomsten bij hel 
gebruik vau oplosbare alkalische silicaten voor het hardmaken vau 
jjoreuse stecneu, hel verwen enz. heell zich in betrekking gesteld 
met den uitvinder van deze vernuftige haudelwijzc. 

De heer Kuhlmanu heeft zich wdwilleud ter beschikking van de 
commissie gesteld, ten einde voor haar de theorelische groudbe-
giuselcn te ontwikkelen, die hem achtereenvolgens geleid hebben tol 
de schepimig vau een nieuwen lak van nijverheid; hij beeft haar 
in zijn laboratorium toegelateu, waarin de commissie de ver-
wezenlijking hee/'( gevonden van al de praktische Idlen door den 

(l) Deze commissie bestoml uit ilc lieeron Kolb , hoofdingenieur der 
bruggen en wegon, I{oudous(iuic, lioofdingcnieur der mi jnen , cn liosscy, 
jnijningciiieur, rapporteur. 

uilvinder beloolll cii zij hee/l van stap lot slap, om zoo Ie zeggen, 
de ontwikkeling vau zijn denkbeeld kunnen volgen. Hij heell haar 
iusgdijks den toegang verleend lol zijne werkplaatsen van la .Maddeine 
en van Saiiil-Aiidré, nabij Hijssel, in welke de vervaardiging van 
(Ie alkalische silicalen eii vau de zwavelzure barvl reeds eene 
aaunierkelijke uitbrddiiig beeft erlangd, welke van dag tot dag 
loeueeml; eindelijk heeft hij met haar de verschillende gedenk-
leekenen en woningen te Hijssel bezocht, waarop de silicalisatie 
is toegepast. 

De aan dc commissie medegedeelde fdten en de in haar bijzijn 
genomeu |iroeveu zijn van het hoogtse belang voor wetenschap, 
kiuisl en nijverheid. De meesl verhevene geologische beschouwingen 
omlreiit de vorming vau de rotsen, omtrent de mogelijkheid om 
langs kunstmatigen weg cn met zeer eenvoudige middelen hel 
meerendcd vau dc gekristairiseerile delfstolfeu voort te brengen, 
omtrenl de vormveranderingen, die hdjbcn plaats gehad in de or-
ganen vau de gewassen en de dieren, waarvan wij dc versteende 
overblijfselen in den school der aarde terugvinden, staan volgens 
het door den heer Kuhlmanu ontwikkelde in ecu uaauw cn ge-
lukkig verband met de meer praktische overwegingen onitreut de 
vorming van nieuwe ceiiienten, de hardwording der poriiuse kalk-
aardige stollen, gebezigd voor het behoud van gedeiikteekenen, 
het aaubreiigeii en /icvesligen van mineiMie verweti op.s!(,'en, hout, 
glas, metalen, pajiier, stoHen enz. door middel vau alkalische 
zouten, de vervanging van het loodwit en het zinkwit door eene 
nieuwe witle basis (zwavelzure baryl). Hel vall moeijelijk te zeggen 
wal men in den heer Kuhlmaiiu meer moet prijzen, zijn vernuft 
en zijii geiïsl vau onderzoek of wel zijne volharding en zijn 
standvastigen wil om zijne denkbeelden verwezeulijkt en zijne 

algemeen gemaakt te zien, ten behoeve van welke hij 
voor aauzi(.'iilijke kosten niel is teruggedeinsd. 

Tho.orle dor ItgdrauHsche kalken. — Hel kiczclvochl [Hfjueur 
des caillou.v), kiezelzure kali of kiezelzure soda is de basis van 
de nieuwe mengsels. Sedert ISlO hadden onderzoekingen ont/rent 
den oorsprong en den aard van de afbladderingen der muren den 
heer Kiilihnann de gelegenheid verschaft, om de aanwezigheid vau 
potasch en soda in de meeste kalkaardige stollen van verschillende 
geologische tijdperken waar te nemen cn wel in sterker hoeveel-
heid in de hydraulische kalken dan in de vette kalkslollen. Welken 
invloed konden deze alkalische zouten op de hydraulische eigeii-
.sdiap niloefencnV Dc heer Kiiblmann dacht dal onder den invloed 
vau de potasch of dc soda de kiezelkalkeu door branding aanleiding 
konden geven tol dubbele verbindingen van kalk, vau kiezel of van 
aluin en vau een loogzout, overeenkomende met die, welke men zou 
verkrijgen door de branding van eenige geliydraleerde mineralen, zoo 
als apophyllit, stilbit, aiialeime: dat deze verbindingen, vervolgens 

I met het waler in aanraking gdiragl, eeue gdijksoorlige werking 
ondervonden als die, w(!lke de versteening van jildster, eeue 
waterverbinding {liijdralalion) en gcvolgelijk cene hardwording 
te weeg brengt. Dc voornaamste uitwerking vau de potasch of vau de 
soda was hel overbrengen van een zeker gedeelte kiezd op den 
kalk en bel doen mitslaan van silicaten, geneigd om waler op tc 
nemen, om vervolgens slechls zooveel water Ie behouden als noodig is 
voor huiuie liydraatzainensldling en voor hunne versteening. Tal-
rijke feiten spraken len gunste van deze theorie. Vette kalk, met 
eeue oplossing van kiezelzure kali in aanraking gebragl, ver-
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aiulcrl omniildL'llijli in iiyilraulisclicn kalli. Veile kalk en een 
alkalisch silicaat, zeer lijn gesloolen en v e r m e n g d in ile verhouding 
van 11 deelen silicaat op 100 dcelen kalk, geven insgelijks een 
nilslekenden hydranlischen kalk. Ren veile kalkmorlel, herhaal-
delijk met eene oplossing van een alkalisch silicaat besproeid, 
verandert in liydraidischen mortel. Kindelijk kan men met een 
glasaardig silicaat {sUicale vilreiix) en kalk meer ol' minder krach-
tige liydraiili.^che cementen voorthrengen, die te hezigen zijn in 
landen, alwaar slechls vette kalken voorkomen. 

Silicdlhalle. — De heer Kiilihiiann, de groote alVmileit hemer-
kende van den kalk voor de kiezel, die in den toestand verkeert, 
welke uit hare verhinding met potasch gehoren wordl, werd er toe 
geleid om ook de werking van de silicaten van potasch en soda 
op de kalksleenen en in hel hijzonder op hel krijl na tegaan. Ilij 
hevmid al dadelijk, dal, wanneer men krijl in kouden toestand met 
eene oplossing van kiezelziire kali in aanraking hreiigl, een gfuleelle 
van hel krijl in kiezel-koolzuren kalk isilicéo-carlmule) verandert, 
terwijl eene evenredige hoeveelheid potasch wordt verplaatst; dat 
het krijl langzamerhand in de lucht hard wordt, eene grootere 
hardheid verkrijgt dan die van de hesle hydraulische cementen, en 
dal hel, met hel silicaat lol deeg gemaakt, de eigenschaii hezil 
om zich sterk te hechten aan de oppervlakte der ligchamen, waarop 
het wordt aangehragl. Hij had dus een maslik ontdekt, geschikt 
voor de herstelling van openbare gebouwen en van gegoten voor-
werpen. Zijne proernemingen voorlzeltende, bevtnid hij, dat het krijl 
als natuurlijke steen, in eene oplossing van kiezelzure kali gedom-
peld, eene aanmerkelijke hoeveelheid kiezel kon opnemen, wanneer 
men bij afwisseling en bij herhaling hel krijt aan den invloed van 
tle oplossing cn aan ilien van de lucht blootstelde; dal die steen 
met der lijd op de ojipervlaktc eene groote harilheid verkreeg; dal 
de aanvankelijk oppervlakkige versteening vervtdgens langzamerhand 
naar het midden doordrong, zoodanig, dat een monster, vóór vijftien 
jaren aan de i>roefneming onderworpen en thans onder het oog der 
commissie gebragl, ilie versteening tot op de dieiitc van meer dan 
een nederhmdscheii duim had ondergaan. Deze .s///tv///.srt//6'van den 
steen , gelijk de heer Kuhimann deze verandering noemt, is het 
gevolg van de ontbinding der k i e z e l z u r e kali door den koolzuren kalk 
ecnerzijds en door he l koolzuur van de lucht anderzijds. Kene oplos-
sing van koolzure kali, aan de lucht blootgesteld, doel inderdaad bij 
verloop van tijd een gelciachtigen zaïnentrekliareii nedeislag van kiezel 
en eene laag koolzure kali ontstaan. De nederslag van kiezel wonlt met 
der tijd hard genoeg om g l a s te krassen. Van twee bolletjes krijl, van 
dczellth; middellijn, van ilezelfde hoedanigheiil, onder dezelfde omslan-
dighcdeii g e s i l i c a t i s c e r d , verkrijgt het eene, dal aan de lucht wordt 
hloolgesleld, meer hartlheid, dan het tweede, dat onder eene klok 
wordl gephtalsl in een van koolzuur beroofden dampkring. Kr vormt 
zich dus bij de silicatisatie, zoo l a n g de s t een poren-̂  genoeg is om 
eene grootere hoeveelheid kiezelzure kali op te nemen, eene soort 
van kiozel-koolziiren gidiydraleerdeii kalk {siHcêo-cnrbuiuilc dc cliuux 
hjldrnlé), die hanl wordl terwijl hij langzanieiiiaiid het opgenomen 
watfM' verliest, en hoveiidieii ecu zamenirekkende nederslag van 
kiezel, die tot de hardwording van den steen bijdraagt. De koolzure 
kali brengt aan de opp(>rvlakle eene bijna onmerkbare uilzweeling 
te weeu, die him-zamerhand veniiiiulert en eindelijk g e h e e l \ e n l w i j n l , 
zmider tle oppervlakte op eeiiigerlei wijze te hebben aan<jeilaan. 
Door hel hvdnillnor-kiezelziinr is de heer Kuhimann er in geslaagd, 
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hel ongerief weg te nemen, dal daaruit zou kimnen ontslaan, en 
mn zelfs de hardwording van den steen nog te bevorderen. De aldus 
bereide kalksleenen verkrijgen een diglen korrel, een glad uiterlijk 
en kunnen zeer schoon gepolijst worden. De versteening wordl bij-
zonder bcvonlerd door de warmte, en poreuse kalken, in een ketel 
met hooge drukking gedmnpeld, een bad van kiezelzure kali beval-
lende, vertoonden bij het kmnen uit dit bad, reeils al ile keiileekenen 
van digle kiezelkalken, zonder dal het koolzuur der lucht daartoe 
op eenige wijze heeft medegewerkt. 

Van de kalksleenen is Knhimann overgegaan lot alle mogelijke 
poreuse steenen, en hij heeft waargenomen, dat de werking van 
hel koolzuur der lucht op de kiezelzure kali voldoende was om 
op de oppervlakte eene verharding iler steenen Ie weeg l(> iucii^cii) 
die verschillend was naar mate van de poreusheid. 

Op den zwavelzuren kalk of ile pleister is ile werking van de 
kiezelzure kali nagenoeg dezelfde, maar zij heeft .Mieller plaats; zij 
heeft het nadeel, zwavelzure kali Ie doen ontslaan, die, kristalli-
serende, de eigenschap bezit de oppervlakten te doen afbladderen. 
De oplossing moet in dit geval d u n n e r zijn, opdat de werking lang-
zamer zij en de verharding niettemin voldoende om de uitwerking 
te ontgaan van de kristallisatie der zwavelzure kali. 

Wijic van annbrcnijhKj. — Op welke wijze gaat de heer Kuhimann 
Ie werk bij het aanbrengen van kiezelzure kali op de gebouwen 
en de gedenkteekenen in het algemeen V Hij neemt kiezelzure kali, 
in zijne werkplaatsen bereid, en de zamenslelling liebbenile van 
oplosbaar glas, en lost die op in twee maal haar gewigt aan water. 
Deze oplossing is die, welke aan den hamlel wordt geleverd; zij 
teekent 35"» op den areometer van lleaumé. Hel is vohloeiide haar met 
tweemaal haar gewigt aan waler aan li! lengen om den graad van con-
centratie te verkrijgen, die voor de versteeniiig het meesl geschikt is. 

Dij nieuwe gehouwen kan de aanbrenging terstond jdaats hebben ; 
bij oude gebouwen moet men aanvangen met schoonmaken, mei 
wasscheii met een hanleii hor.̂ lel, of met wassrhen met bijtend 
polaschloog, meestal met afkrabbing. (o'oole opiiervlakten besproeit 
men met pmnpeii of .«̂ pu il en met verdeelden straal, die sedert 1817 
in Duitscldand zijn gebezigd, waarbij men zorg tiraagl, het over-
vloedige vocht in goten aan den voel der muren op Ie vangen. 
Voor iieeldhoiiwwerk en .̂ oinmige gedeelten van de gebouwen bezigt 
men zachte borstels en met goed gevolg kwasten. De midervinding 
heeft doen zien, tlal drie besproeijingen op drie achtereenvolgende 
tlagen vtddoeiule zijn om tien steen behoorlijk te verharden. De 
hoeveelheitl opgenoniene oplossing verschilt naar gelang van den aanl 
en de poreusheid van den steen; tle uitgaaf aan silicaat gaal 0.75 
li'iuik tle vierkante el voor de meest poreuse steenen niet 1«.' boven. 

Deze wijze van behantleling, op het nieuwe beeldhouwwerk van 
de beurs te llijssel, op tle herstellingswerken aan de kerk St. .Mau-
rice, op tien houw van eene nieuwe kerk te Warenniies, op hel 
hospitaal van Seclin, bij eenige werken van de militaire genie en 
op parlicidit-re gtdionwen te l l i j s s e l loegt^pasl, is volkomen geslaagd. 

Sinis 1811 liebben de heeren Henvignal, Marteau en Verly be-
vmith '̂ii, dal deze wijze van handelen zeer voldoet. Ook elders heeft 
men haar toegepast: Ie Versailles, te Fmilaineblcau, aan de hoofd-
k(!rk van C.harlres, aan hel sladhuis Ie Lyon, aan den Louvre, 
aan de Nol rol >a me Ie Darijs, waarbij tle meesl aanbevelingswaardige 
archileklen, de litieren L a s s u s , hefuel, Violel-le-Duc,enz. daarmede 

tle besle uilkomslen hebben verkregen. 
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Verwen vnn steen. — De heer Kuhimann, bemerkemle, tlal de 
silicatisatie van gebouwen en beeldhouwwerken verschil inkleuren 
deed ontslaan, waardoor b. v. tle voegen meer Ie voorschijn kwa-
men, trachtte een middel daartegen uit Ie vinden. 

Door tlubbele kiezelzure verbintling van mangaan en potasch ver-
kreeg hij eene zwartachtige oplossing, geschikt voor te witte kalk-
soorten. Door tle kiezel-oplossing met kunslmalige zwavelzure barvt 
aan te mengen, kon hij in den poreusen steen met de kiezel een 
weinig van ilit zuur doen dringen, zootlal de te tlonker gekleurtle 
ojipervlakten witter werden. Ilij bevond, dal de poreuse kalken, 
ontlerworpen aan koking in oplossingen van zwavelzure metaal-
zouten uit in water onoplosbare oxyden, die t)xyden met tien 
zwavelzuren kalk lot op eene zekere tlieple zeer naaauw verbontlen. 
Met ijzer-vitriool verkreeg hij eene meer of minder donkere roest-
tinl; met koper-vilriool eene prachtige groene tint ; met zwavelzure 
mangaan-oxydule bruine linten; met een mengsel van ijzer- en 
koper-vitriool eene chocolade-tint, enz. Hij bevond tevens, dat tle 
aldus gevormde dubbele silicaten in den steen drongen en zijne hartl-
heid verhoogtlen. 

Kiciclverw. — Van de silicatisatie tot tle kiezelverw was de 
overgang gemakkelijk. Kiichs, hotigleeraar in de minerahigie aan 
tle universileil te Munchen, had in 1817 aan den beroemden duil-
schen schilder Kaïdbach alle noodige inlichtingen gegeven om fresco-
schilderijen, tleslijds in hel museum Ie llt.'ilijn uilgevtierd, Ie be-
slemligen door eene besprenging mei kiezelzure soda. De heer 
Kuhhnann ging verder en bragt tle verwen regtstreeks met het 
ptMiseel aan. Hij had tjpgeinerkl, dal als tle werking van den ktiol-
ziireii kalk op de kiezelzure potasch en soda had plaats gehad, 
de verplaatsing van de kiezel gelijkelijk dezelfde was voor koolzure 
baryl, stroutium, magnesia, ijzeroxvdui, lootloxvde, enz. en zelfs 
voor andere zouten, zoo als chromziire kalk, tle mtïesie koolzure 
metalen en zelfs lood- en zinkoxyde. 

Hij zocht eerst, bij de aanwending van minerale verwen o]i den 
steen, tle olie en de verni.ssen {essences) tloor oplossingen van 
kiezelzure kali te vervangen. .Mei loodwit was tle vonning van kie-
zelzure lootloxvde te snel, dan tlal tle nieuwe verw met hel penseel 
koude worden aangebragt. Zinktixytle gaf voltloende uitkomsten. De 
kunstmatige zwavelzure baryl, waarvan hij reeds gebruik hatl ge-
maakl om te donker gekleurde steenen Ie bleeken, werd insgelijks 
met goetI gevolg gebezigd; en hij verkreeg, tloor er eene slerke 
hoeveelheid zinkoxyde bij te mengen, eene witte verw, met heltlerder 
en doorzigtiger glans. Kerst scheen hef, dat tle zwavelzure baryl 
niet alleen gebezigd kon worden; maar hel bleek, dal zij, in oj»-
eenvolgende lagen met lijm of stijfsel ofwel met eeii mengsel van 
slijfstïl en eene ophissing van kiezel aaiigebragl, even goed als loml-
of zinkwit dekte in het verwen met lijm of stijfsel. Deze opmerking 
was van hel hoogste gewigl, tiaar eene nieuwe witte basis was 
gevonden, die de lot nog toe gebruikelijke kon vervangen. 

Xieuwe wille basis. — De commissie werd leveiitlig getrolfen 
iloor de uitkomsten, reetls verkregen bij het gebruik van kunst-
matige zwavelzure baryl, voor het verwen van onderscheitlene woon-
huizen te llijssel. De glans en tle wilheid van de fijnste Itmdwil-
soorten schijnen te verllaauwen als zij in vergelijking komen met 
verwen van zwavelzure baryl. Deze basis heeft het voordeel niet 

te worden door de niï\va«;f'min'.7'n vnn gezwavld wnler-
men kan daannedu wiltu. iiiaM-: oh-laii/i-i' vi-rweu iiMkcn. 

' legen eene besparing van ongeveer twee derden. Ook kan haar 
' gebruik van groole tliensl zijn uil hel oogpunt van de openbare 
' gezondheitl. Kensdeels mist men hier tle gevaren, die met de ver-
I vaartliging en hel gebruik van het Ittodwil en hel zinkoxytle gejiaard 
j gaan, anderdeels tien lästigen slank tier vernissen. De heer Kuhl-
; mann heelt niet geschroomd tle vervaardiging van tlil barvlwil op 
j eene groote schaal te vestigen. In de werkplaats te Loos (departe-

ment tin .Nord) wordl tle nalumiijke zwavelzure baryl in chlorbaryum 
verantlertl, helwelk t)p zijne beurt, in de werkplaats teSaiut-Aiuhv 
(departement du Nord) met zwavelzuur behandelil, op nieuw in 
zwavelzure baryl overgaat, welke tot een hoogen graad van lijnbeitl 
en zuiverheid is gebragl. De fabriek is zoo ingerigi, tlal zij jaar-
lijks rtïeds tiOOO metrische (piintalen {iiainlanx mclriiiues) van deze 
slof kan leveren, die zeer gemakkelijk wonlen verbruikt. 

Di-'ze nieuwe toepassing tltiel den heer Kuhimann groote eer aan, 
en de coiiimissie wijst er op als tip een belangrijken vooruitgang, 
l'il hel oogpunt van bezuiniging, van verbetering uil een hygie-
nisch tiogpunl kan zij in de militaire gebouwen, de kazernen, 
de scholen, aan tle openbare gedenkteekenen en in de nederigsle 
woningen worden gebezigd. 

(ielilcurde bases. — De heer Kuhhnann, van de wille basis lol 
de verschillende gekleurtle minerale stollen overgaantle, heeft gezien, 
dat ontler tien invloetl van tle kiezelzure potasch of .<oda tlezelfde 
reaclien zich voordoen; ilal de verwslolfeii, die voor tle loogzouten 
gevtielig zijn, niet kunnen worden gebruikt, maar tlal men de 
okers, het nitramarijnsch blaauw en groen, hel chromoxytle, hel 
zinkgeel, het zwavelzure cadmium, de menie, hel gebrande zwartsel, 
hel mangaanoxyde, enz. kan bezigen; dal tle weinig opdroogendu 
verwen lol verwen geschikt kunnen wonlen gemaakt, door ver-
menging met beter drotigende verwen of door de bijvoeging van 
sltM'k droogentle wille bases; dat de verwen met de geconcentreerde 
kiezeloplossing lijn geslooten zich heler hechten aan gesilicatiseenie 
steenen dan aan niet-gesilicaliseerile; tlal hel in hel laatste geval 
allijd niillig is, vóór hel aanbrengen van de verwen, tle opper-
vlakten eenige malen met eene zwakke oplossing van kiezelzmir 
Ie besprenkelen; dal men voor hel schilderen van vertrekken van 
de gewone behantlelingswijze met waterverw gebruik kan maken 
en vervolgens, ten einde het verwen Ie vollotiijen, mei breetle, 
zachte borstels, eenige uren na elkander twee lagen zwavelzure 
potasch of soda aanbrengen,'op O" en op 10° aan den areometer 
van lleannRf. 

Op Iml. — Het aanbrengen van kiezelverw op houl lieefl eenige 
moeijelijkheden opgeleverd. De met barst doortrokken houtsoorten 
nemen de verw niel gelijkmatig op; hij bevochtiging met tle op-
lossing zijn de oppervlakten oiulerhevig aan sprijteu. Hij eenige 
vtiorzorg kan men echter met esscheii- en wielboomhoiit (carpinas) 
zeiM' goed slagen. De heer Kiililinami lit̂ efl aan de. coinmissie oud 
schiltlerwerk op hout vertoond, dal wctlersland bad geboden aan 
eene sterke uitstraling van een naburig vuur en aan talrijke 
wasschiiigen. 

Op lilas. — D e commissie litjell met de grootste helangslelling hare 
aandacht gewijd aan .schilderwerken op glas. De kmistniatige zwa-
velzure harst, door kiezelzure kali op glas aangobragl, geeft eene 
zetM' schoone wille melkkleur: na verloop vnti eenige daL-en verliindi 
zij zieh me" tle ki<';'.e|, en de v̂ -rw biedl \\'.'dcr>l:iinhian wir. mi;'!i 

: niiji heel vvaler li! crm; bicrke hitte vcrantknl dil kiezelnu.-li«:, 
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veniis in ccn schoon wil email. Hel nltramarijnsch hlaanw, het 
( hronioxviie, de gekleurde en lijn gestoolen {jwri>hijvisés) einads 
kunnen worden gebezigd. De kiezelverw op glas is geschikt om 
met voordeel te worden gebezigd voor kerkramen, terwijl die op 
steen tot muurversiering dienen kan. 

In verbanil met hel medegedeelde, beel'l de heer Kiddmann zijne 
onderzoekingen ook uilgeslrekt lot hel drukken op j.apier en geweven 
slollen, het gebruik van kiezelzure soda in hel decoralie-schilderen : 
en in het appreteren. | 

(lp papier. — Door de lijn genniakle kool, welke dient om oost-
indischen inkl le vervaardigen, le mengen, beeft bij een schrijliiikt , 
verkregen, die voor alle c h e m i s c h e middelen nagenoeg ongevoelig is. 

Op sloffen. — Hij het drukken op slollen vervangt de zwavelzure 
kali bet eiwit, dat tegenwoordig gebezigd worilt, om de verwen 
le binden. De kiezelo|)lossing wordt met de verwen genufiigd oj» 
het oogenblik van het drukken; na eenige dagen is het patroon | 
zoo goed in de stof gelrokken, dal de verwen aan het wasschen 
met en zonder zeep wedersland kunnen bieden, wel le verstaan, 
wanneer zij niel gevoelig voor loogzonlen zijn. 

Dnililien en appreteren. — Ten gevidge van eene reeks van 
proefnemingen, strekkende om aan te toonen, dat het niet juist | 
is le beweren, dat bij hel verwen dc met stikslof verzadigde slof-
fen ccne groolere geschiktheid hebben om verwen op le nemen dan 
dc niet daarmede verzadigde, en om te bewijzen, dal hel verwen ; 
wezenlijk beslaat in ccne chemische verbinding met dc in natuur-
lijken toestand verkcerende of op verschillende manieren gewijzigde 
geweven slof werd dc heer Knhimann er loc geleid, om bij hel 
drukken van de .stollen hel ciwil te vervangen, hetzij door eene 
verbiiuling van lijm igehUine) en looistof, hetzij door het gebruik 
van zclmeel met kalk- of barviwaler, hetzij eindelijk door o|dosbare 
silicaten. Hij het drukken op papier heefl hij het vernis, waarmede 
men de gewooidijk door lijm bevesligde verwen overdekt, door eene 
laag looislol vervangen en zelfs de lijm door zetmeel, met kalkof 
baryl vermengd. 

Hij hel appreleren heeft hij hel gebruik van looizure gelatine 
{lannale ile (jelalinc) ingevoerd, waardoor hij eene vaste appretuur 
verkrijgt, alsmede het gebruik van het oplosbaar silicaat. 

He looizure gelatine vorinl eene soort van kiinslinalig leder; in 
jdaats van vernis bedekt zij hel bout, hel papier, de gedoezelde 
teekeningen, het gegoten pleister, de zeildoeken, het schee|)slouw-
werk, enz. 

Kindelijk bij hel schilderen met walerverw de middelen over-
brengende, ontdekt ter bevestiging van de verwen oj) pajiier cn 
stollen, heelt hij hel schilderen doen ontstaan met looizure gelatine, 
met stijfselmeel, mei kalk (d'baryl ofwel mei kiezeloplossing vermengd. 

Al deze onderzoekingen vormen ecu uilersl o|)merkelijk g(.'heel, 
dal de commissie levendig heell gelrollcii. In de verschillende deelen 
van de woning van den beer Kiibbnann Irefl men een voorbeeld 
aan van al de door hem aangewezene middelen van behandeling; 
hel door ile commissie ingesleld onderzoek heeft haar de overlui-
uing gê îcven, dat de meesle van die middelen, in weerwil van al 
de hinderpalen van den gewonen sleur, bij de kimslen en de nijver-
heid praktisch zullen worden toegepast. 

He commissie heefl er aan gehecht, aan het bestuur een volledig 
overzigt van al deze werkzaamheden le geven, len einde te doen 
zien, dal zij de haar tocverlrouwde laak met naauwgezeihcid liceK 

willen vervullen, en om hare overtuiging ingang tc doen vinden 
len opzigle van deze reeks van waarnemingen en ontdekkingen. 

VerspreitUnfi van de beschrijvintjen. — Hc commissie is van oordcel 
dal de uitviiuliiigen van den heer K u h l m a n n voor dc ingenieurs van 
het hoogste belang zijn en dat dc nulligheid van de verspreiding 
der daarvan openbaar gemaakte beschrijvingen voor de dienst van 
dc bruggen en wegen cn van dc mijnen onbetwislbaar is. 

He ingenieurs der bruggen en wegen kunnen iederen dag in de 
gelegenheid komen om bij een groot aantal werken met voordeel 
jiartij te trekken van dc kiezelverw en van de middelen ter ver-
harding van den steen. Het is wenschelijk hunne aandacht op deze 
nieuwe ontdekkingen tc vestigen, die w e d e r door hen nuUige wijzi-
gingen kunnen ondergaan. Op die wijze kunnen zij er de verspreiders 
van worden. De meesten van hen en eenige i n g e n i e u r s der mijnen 
doen crnslige oiiderzoekingen omlrent de hydraidischc niortels en 
eemenleii. Waarom zouden zij in de wetenschappelijke overwegingen 
van den heer Kiihlmann de kiem niet kunnen vinden voor ver-
beleringen in de hebandelingswijzcn, welke zij iederen dag in locpas-
sing moeten brengen? 

Op den eersten aanblik zal het nut van de verspreiding der be-
schrijvingen voor de dienst der nnjiien niet zoozeer in hel oog 
springen. Kvenwel heell dc heer Kuhlmann bij zijne proehicmingcn 
welenschaj)pelijkc beschouwingen geleverd belrekkelijk de vorming 
van de rotsen en in bet bijzonder van de gekristalliseerde mineralen, 
die van zeer veel belang zijn voor de natuurlijke geschiedenis van 
den aardbol. 

(Jeolouische hcschoinvinfjen. — «Wanneer men, zegt dc schrijver, 
nadenkt over de opmerkelijke reactie, die de verharding van de 
kalkaardige steenen door de kiezel le weeg brengi, wordl men er 
dan niet als van zelf loc geleid om niel alleen alle doorzijpelingcn 
en kristallisalien van kiezel in de kalkaardige rotsen, maar ook de 
vorming van een oneindig aantal naliiurlijkc kiezel-en aluiiideegsoorlen 
aan dergelijke reaclien toe le schrijven? wordt men er niel toe geleid 
om aan te nemen dat de vuursleen, de agaten , de versteende houten 
en andere kiezelaardige doorzijpelingen geen anderen oorsprong 
hebben, en dal zij hunnc vorming hebben le danken aan de langzame 
ontbinding van hel alkalisch silicaat door hel koolzuur?» 

De heer Kubhnaim is er in geslaagd om iloor dc eenvoudige 
aanraking van hel koolzuur der lucht en door eene langzame zamen-
trckking hoeveelheden kiezel le verkrijgen, hard genoeg om er glas 
mede tc krassen, voorts doorschijnend aluinaardig deeg (pdtes), 
gehydrateerd tinoxyde met een glasaardig uiterlijk enz. De lalrijke 
proefnemingen le dezen aïi gedaan en in zijne werkjes 
beschreven zijn zeer belangrijk. Vele ingenieurs der mijnen hebben 
reeds dergelijke onderzoekingen gedaan; de beeren Kbehnen en de 
Sénarmonl hebben zeer opmerkelijke uilkomslen verkregen. De proef-
nemingen van den heer Kuhlmann kunnen aan de ingenieurs, die 
zich aan deze onderzoekingen wijden, den weg lol meer belangrijke 
uilkomslen wijzen. 

In twee verhandelingen, den Oden en den IGden N'ovember 1857 aan 
de akademic aangeboden, treedt dc heer Kuhiniann in eene nadere 
ontwikkeling omlrent de wijze van verklaring van de kiezelaardige 
doorzijpelingen en de kalkaardige vcrsteeningen, gelijk by voorbeeld 
in do .schelpen; omtrent de m o g e l i j k e vorming van verschillende 
zamenhechtingen [épigénies)] omlrent dc trapsgewijze verharding van 
pas ontgraven steenen door hel langzame verlies van heigeen men 
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gemeenlijk groefwaler noemt; eindelijk omtrent het van zelf kris-
talliseren van de ongckrislaHiseerde stollen {amorphex) len gevolge 
van ccne uiterst langzame zamenlrekking, waarin voornamelijk bel 
tijdsverloop en ook de warmte en dc drukking alles afdoen. 

De beer Kuhlmann, voortbouwende op eenige onderzoekingen 
van den beer Kuchs, heefl nieuwe en belangrijke feilen locgcvocgd 
aan zijne toepassingen van de alkalische silicaten op hel verwen, 
aan de bereiding van dc kunslmalige hydraulischc kalken en aan 
dc silicalisalic van de kalkaardige sleenen. Deze nog niel bekende 
uitkomsten, die aan de commissie zijn medegedeeld, komen op de 
volgende feiten neder: 

Dc oxyden en melaalzoulcn, die deel maken van de kiezelverwen 
of van de ccmenlen, hebben niel s l e c h l s de eigenschap om zich met 
de kiezel der silicaten te verbinden, maar ook om veranderlijke 
hoeveelheden potasch in onoplosbaren toestand vast te maken. 

De verwen, die in dil opzigl hel krachtigst werken, zijn de okers, 
het mangaan-oxyde, hel zink-oxyde, het lood-oxyde enz. De kunst-
matige zwavelzure baryl bindt ook de potasch. 

Deze waarnemingen, in verband gebragl met de aanwezigbeiil 
van potasch in een oneindig aantal natuurlijke silicaten, hebben 
den beer Kuhhnann er toe geleid, om kunstmatig langs den natiën 
weg verschillende verbindingen van dezen aard te bereiden, zoo als 
leldspath, kiezelzure magnesia-zouten [silicates alcalino-mafinésiena) 
enz. Op de theorie van de hydraulische kalken toegepast, verloonen 
zij hel bijzondere karakter, helwelk de heer Kuhlmann hun bij 
den aanvang van zijne werkzaamheden had toegekend. Hij vertrouwt 
te zullen aantoonen, dal uilslekeiide cementen kunnen worden 
verkregen, zonder de tusschenkomst van het koolzuur, alleen door 
de langzame verharding van dc silicaten van kalk, van alumininm 
of van magnesia en potasch en dat de natuurlijke byilraulische 
kalken door hnnne zamenstelling en Ininiic eigenschappen in meerdere 
of mindere male op deze cementen gelijken. 

Kindelijk heeft de heer Kuhhnann voor het binden van de pot-
asch bij de silicalisalic van de zachte kalksleenen uitstekende 
uilkomsten verkregen door dc polasch-ahnninalc in de plaats te 
stellen van hel lliior-kiezclzunr [acide hydro-fluorsilicUpie), waarvan 
hij het gebruik had voorgesteld met bet doel, om in den steen 
ccne zamenstelling tc vormen, gelijksoortig aan dc mica. Hij stelt 
voor de mica hel feldspath in de plaals, dal ingelijks dc potasch 
in onoplosbaren toestand vasthoudt. Hij besluit daaruit tevens, dal 
in de kalkaardige steenen dc aanwezigheid alleen van de aluinaarde 
reeds het vastmaken van ccne zekere hoeveelheid potasch kan ver-
klaren, en alle vrees moet wegnemen voor ccne verandering door 
den lijd van de gesilicatiseerdc kalken. 

He geologische welenscbap kan cr slechts bij winnen, wanneer 
al de ingenieurs der mijnen op de hoogte gehouden worden van 
deze uitkomsten en de commissie is van meening, dat hel nuttig 
is de bedoelde beschrijvingen even als aan dc ingenieurs der bruggen 
en wegen ook aan die der mijnen uil le deelen. 

lleslait. — Ten slotte heeft de commissie, zooveel in haar ver-
mogen is wenschende mede te werken lol hel doen kennen en 
waarderen van ile lielangrijkc werkzaamheden van den heer Kuhl-
mann omlrent de silicalisalic, dc eer, aan hel hoofdbestuur voor 
te stellen: 

I. Aan de ambtenaren der bruggen en wegen cn der mijnende 
beschrijvingen le doen uildeelen van dc door den heer Kuhiniann 

verkregen uitkomsten omlrenl dc silicalisatie cn dc aandacht der 
ingenieurs bepaaldelijk tc vestigen op het nul, dat zij van de nieuwe 
behandelingswijzen kunnen trekken; 

2. Te bevelen dat dit verslag in de Annales des ponts el chaus-
sées en in de Annales des mines zal worden openbaar gemaakt. 

IIKT VKKVA AKDIGEX VAN OKSCIIUT 01' EENE WMZE, WA AIMUJ 
DE WEDERSTAND VAN HET METAAL OVEll DE GEHEELE 

MASSA GELMIvELlJK IN WEKKING KOMT. DOOU 
KAPITEIN T. A. IILAKELY. 

(Uit hot Journal of the United Seri'ice Institution ovcrgcnoineii in The 

Civil Kmfineer and Architect"s Journal, February IS.'ïO, p. 4.'), 
March 18.19, p. 81.) 

(Plaat 4 , figuren 1 9 - 2 4 . ) 

Men heeft lang geweien, dat de sterkte van den cilinder van ccne 
hydraulische pers niel builen ccne zekere grens toeneemt wanneer 
men dc dikte van het metaal vermeerdert. Het ligt nog versch in 
hel geheugen, dat de ontzaggelijke persen, gebruikt om den Kevia-
than le waler te laten, de eene na de andere, onder eene drukking 
van minder dan vijf ton op den duim (813 ned. pond op den ned. duim), 
bezweken zijn; noglaiis beilrocg de melaaldikle van sommige dezer 
persen nagenoeg 1] duim (O '̂UO), terwijl ile midtlcllijn van den 
zuiger niet meer dan 10 duim (0''l.25) bedroeg. Deze belrekkelijk 
kleine drukking is allijd toereikend geweest om een cilinder te doen 
bersten. 

De oorzaak van deze zwakte, die evenzeer op het geschut be-
trekking heell, is nog tegenwoordig zeer weinig bekend, ofschoon 
zij diiiilelijk aangewezen was door prof. Heler Harlow, in een 
stuk, verscheidene jaren geleilcn voorgelezen in bet Insliluiit van 
civiele ingénieurs, en in het eerste deel van hunnc handelingen 
[Iransadions) openbaar gemaakt. Daar dit stuk in tic boekerij van 
het Instituut is, kan ik met eene beknopte aanhaling er van vol-
staan. 

Professor Harlow toont aan, ilal de buitenste deelen van den 
cilinder belrekkelijk weinig uitrekking ondergaan, cn dal zij daarom 
weinig lol zijne slerkle bijdragen. Zijn betoog berust op de bekende 
wet, dat metaal, aan eene matige s\m\\\\u<^[tcnsile slrain] blootge-
steld, zich lennaaslebij in evenredigheid met de uitrekkende kracht 
zal uitrekken, dat wil zeggen, dat, zoo 1 Ion eene uilrekking van 
1 duim van eene slaaf van zekere lengte te weeg brengt, 2 ton 
haar 2 duim, of (3 ton O duim zullen uitrekken. Dit is algemeen bekend 
als «llooke's wet» ul Icnsio sic vis, die proefondervindelijk gebleken 
is genoegzaam naauwkeurig te zijn. Hrofessor Harlow toont aan, dal 
de drukking van ccne vloeistof, welke binnen in een cilinder plaats 
heefl, dien cilinder moet uitrekken. Dat dit werkelijk hij een kanon 
of geweer hel geval is, is gemakkelijk aan le toonen, door er 
een looden ring om heen le plaatsen: indien hij klemt vóór dar 
hel stuk is afgeschoten, zal hij daarna loszitten. 

('icen bekende slof is in slaal eene spankracht uit le oefenen, 
zonder zich uit le zetten. Hel bedrag der uitzelling van menige slof 
is zóó wel bekend, dal bet diiïuen kan om als maat der spankrachl 
te strekken; dit is het geval met het ijzer. 

iNu is een oogenblik nadenken voldoende om te overtuigen, dal 
dc buitenkant van een dikken cilinder zich nni • •! ui'-
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rekken als de hiiinenkanl. Was dil hei geval, dan moest de hoe-
veelheid metaal ol' andere stol' onder het uitrekken vermeerderen. 
Nemen wij, hij voorbeeld, een cilinder zoo groot en dik als het 
sterke geileelte van een vuurmond op 10 d u i m gehoord en met eene 
metaaldikte van 10 duim, en verheelden wij ons, dat deze cilinder 
van gelijkslachtige caoutchouc gemaidU is; dan zal, in dit geval, de 
inwendige middellijn gemakkelijk tot hare didihele grootte kunnen 
uitgezet worden, en dns van 10 duim 20 duim worden. 

Nu is het duidelijk, dat de huilen-omtrek en de niiddellijn niel 
eveneens kunnen verdubbeld worden, want dan zou die middellijn 
tweemaal l]0 of 00 duim en de boeveelbeitl stol' verviervoudigd 
worden, — hetgeen oinnog(!lijk is. 

Mij een weinig nailenken ziet men, dat de dikte moetaiiiemen, 
als de omtrek door eene drukking van binnen toeneemt; want, 
zoo de dikte 10 duim blijft, als de inwendige middellijn 20 duim 
geworden is, dan moet de uitwendige middellijn 20 plus twee maal 
10, dal is 40 duim worden. 

hit kan niet zijn, tenzij wij aannemen wal onmogelijk schijnt, 
namelijk dat de inhoud aanmerkelijk toegenomen is; want zijnde 
in- en uitwendige middellijnen in het èéne geval 40 en 20, en in 
het andere IK) en 10 duim, dan zal de inhoud der respective ringen 
tol elkander in reden zijn, als 1200 tot 800, of als 15 lol 2. 

Kon zelfs, bij bet toenemen van den binnenomirek, de dikte onver-
anderd blijven, dan zon de buitenste omtrek, welke driemaal zoo 
grool is, slechts een derde der uitrekking van den bimienslen omtrek 
ondergaan. Dezelfde uitrekking, die eene kracht van 1 ons of 1 ponil 
iu den längeren omtrek veroorzaakte, zou eene drievoudige uilrek-
king in den korteren Ie weeg brengen; en de krachl, welke den 
een sicchls cenc matige uitrekking zou doen ondergaan, zou den 
anderen doen bezwijken. 

Deze redenering is eveneens van toepassing op de kleine uit-
zetting van ijzer; hel is mogelijk, ilal de buitenomtrek van een 
lOduinjs kanon duim, dal is 1 op OiO toeneemt, zonder dat 
deel te doen schem'cn, terwijl dezelfde uitzelling de biniienzijde 
doet bersten, daar ijzer geen uilrekking van op ;)1J-, of van 1 
op III {. kan doorstaan. 

Lil dien hoofde alzoo kan de buitenzijde van eene dikke buis 
haar aantleel in den wederstand niel uiloefenen; eene nadere be-
.schouwing zelfs zal doen zien dal zij niel eens zooveel kan doen 
als bier is aangenomen, omdat dc dikte vermindert als de omtrek 
loeneeml. 

Wamieer de inwendige middellijn van den lOduims cilinder 20 
duim wordt, moet de dikte van 10 tot 7.82 duim vermiiiileren, 
daar de hoeveelheid in den cilinder, en dus zijne loodregle door-
snede, dezelftle blijft. 

De loodregle doorsncile was oorspronkelijk 8(X) ronde duim, het 
ver.schil, namelijk, tusschen hel vierkant van IK) duim, de uit-
wendige miildellijn, en van 10 duim, de inwendige, of 000 min 
100. Na de uilztMling moet de inbond der looilregle doorsni'de 800 
ronde duim blijven. 

Nu ueefi (b; dikte van 7..']2 duim eene uilwciuligc middellijn vau 
tweemaal 7.H2 of Li.Oi gevoegd bij 2(», de inwendige miildellijn; 
iii 'I Lieheel öi.Oi duim, waarvan hel vierkant 1200 is. Trekt men 
ln'l vierkant van 20, dal is 400, daarvan af, dan blijven er 8O0 
over als te voren. 

lil dl! 'jcval i< de buitenzijde van den cilinder niet meer dan 

4.04 op 80, ongeveer 1 op 7 , uitgezet, terwijl dc binnenkant lot 
het dubbele van zijne oorspronkelijke grootle is uitgezet. 

Als de inwendige middellijn slechls tol 11 duim wordt uitgezet, 
moet de dikte van 10 tol op 0.074 duim verminderen, daar de 
uitwendige middellijn 30.348 duim wordt, de loodregle doorsnede 
800 duim als te voren blijft, zijnde hel verschil tusschcn de vier-
kanten van 30.348 cn 11. In dil geval is dc uitwendige omtrek 
0.3-i8 op 30, of 1 op 80 verlengd; terwijl de inwendige 1 op 10 
is uitgezet, hetgeen ccn vermogen tol uilzelling aantoont, dal 8^ 
maal grooter is. 

In de uilzelling van metalen valt de onevenredigheid nog meer in bet 
oog. Zoo kan in gegoten ijzer de inwendige middellijn van 10 duim 
1 0 , w o r d e n , terwijl de uitwendige middellijn niet meer dan van 
30 lol 3O3IJ-,, zal toenemen, daar de loodregle doorsnede 800 duim 
blijft, en dc dikte van 10 duim tol op Ojgg (liguur 10) alneemt. 
Dc uitzetting van den builcnkanl zon in dil geval niet meer, dan 
l U op 30, of 1 op 0000 bedragen; terwijl de binnenkant op 
10, of 1 op 1000 uitgezet is, hetgeen ccnc krachlsoefening aan-
toont die negen maal grooter is dan aan den buitenkant. 

liet is klaar, dal ccnc kleine vermeerdering der drukking van 
binnen den binnenkant moet doen scheuren, terwijl de buitenkant maar 
weinig liidp kan verleenen om de verbrekende kracht Ie beilwingcn. 

Indien wij op de doorsnede van e e n gomelastieken cilinder cirkels 
trekken (liguur 20), oj) gelijken afstand van elkander en den cilinder 
doen uitzetten, kunnen wij duidelijk zien, hoeveel meer de binnen-
kanl is gerekt, dan de bnileiikanl of zelfs de tusschengelegen 
deelen. De strooken tusschen de kringen zullen dunner worden, 
naarmate zij digter bij den binnenkant gelegen zijn, en de binnenste 
strook veel dunner dan de overige (liguur 21), waaruil blijkt, dal, 
ingeval de biimeiikanl lot brekens loc wordt uitgerekt, de tusschen-
gclegcn deelen minder wederstand bieden, en dc verst afgelegene 
bijna geene. 

De wel (zie aanteekening A.) door den booglecraar Deler Darlow 
in het aangehaalde stuk afgeleid, is, dat iu metalen cilinders de 
kracht door verschillende deelen uilgcoel'end veranderlijk is, en wel 
in omgekeerde reden met de vierkanten der afstanden, waarop de 
deelen zich van dc as bevinden. De volgende lafel toont dc vccrkrachl 
aan, volgens deze wel door de verschillende concentrische lagen 
metaal in een kanon uitgeoefend, waarvan de dikte een kaliber 
bedraagt cn in tien denkbeeldige op gelijken afstand van elkander 
verwijderde deelen verdeeld is: K\s de dikte van hel binnenste ilecl, 
/ï", die van hel deel, dat een tiende van een kaliber van het inwendige 
opjiervlak verwijderd is, E^ die van het deel, dal er twee tienden 
alligt, enz. 

E r r E = 1.0000 E 

0 + = 1 0 0 E X r ] - = 0.()044 
1 4 m 

^̂  ( ' + Tïï) 

E3 = 1 0 0 E x ^ 

E, = 1 0 0 E x ^ 

100 E x ^ = 0.r)102E 

= 0.3000 

= 1(30 E x 2Ü« 

= 0.3087 

= 0.2000 
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E, = 1 0 0 E x ^ 

E„ = 1 0 0 E x ^ 

E , = 1 0 0 E x ^ 

E . , ^ i E = l O O E x ^ 

= 0.2000 E 

= 0.1730 E 

= 0.1470 E 

= 0.1275 E 

= 0.1111 E 

Dus ziet men, dal in geval van een 10 duiins kanon de binnen-
kant, die 5 duim van de as ligt, tot op bel uiterst uitgerekt is, het 
metaal, dal 2 duim van den binnenkant of 7 duim van de as 
verwijderd is, slechts cenc kracht van of weinig meer dan de 
helft vau den weerstand kan uiloefenen; 3 duim verder of 10 duim 
van de as vermindert de uilgeoefenile krachl tot op , oftotop 
een vierde slechts van dc krachl door den biiinenkant uilgcoefend; 
en als hel kanon 12 duim dik is, kan dc builcnkanl, op 17 duim 
van de as gelegen, geene krachl uitoel'cnen die grooter is ilaii of 
ongeveer van de krachl, door ilcn binnenkant uitgeoefend. 
Derhalve is het duidelijk, dat het weinig tot dc sterkte van den 
vuurmond zou bijdragen, indien men hem nog dikker wilde maken; 
hel kan dus ook niet verwonderen, dat de praklijk geleerd beefl, 
dal cilinders voor hydraulische persen, waarvan de dikte ongeveer 
half zooveel bedraagt als die van dc middellijn des zuigers, nagenoeg 
even sterk zijn, als wanneer zij tienmaal zoo dik waren. 

In 1855 oiidcrzochl dr. Hart, van Trinity (uollege Ie Dublin, hel 
vraagstuk. Volgens zijne berekeningen ( l i komt aan de binnenzijde 
nog meer, aan de buitenzijde daarentegen nog minder wederstand 
toe, dan volgens prof. Harlow. Heide heeren (zie aanleekeuing H.), 
alsmede dc generaal .Morin en dr. Hobinson, de slerreknndige, 
die insgelijks hel vraagstuk onderzocht hebben, komen daarin overeen, 
dal geen dikte, hoe aanzienlijk ook, een cilinder in staat kan stellen 
(tp eiken vierkanten duim cenc drukking van binnen aangebragt te 
wcderslaan, grooter dan de regislrecksche wederstand vau eene 
slaaf van dezelfde stof; dat wil zeggen , indien de weilerstanil van ge-
goten ijzer O ton op den duim bedraagt, kan ccn cilinder van dat metaal, 
hoe dik ook, geen drukking van biimcii aangebragt vau meer dan 
(> ton o|) den duim verdragen. De praklijk heeft de waarheid hiervan 
aangetoond bij hydraulische persen, en werkelijk bij kaïiomien ook, 
daar een 32|)onder de grootste vuurmond is, die met eene volle 
lading buskriiiil veilig kan afgeschoten worden. 

Misschien kan het er toe bijdragen om sommige van mijne lezers te 
overtuigen van de waarheid der theorie omlrcnl de bijna volstrekte nul-
tcloosheid der buitenste deelen van dikke cilinders, indien ik aanwijs, 
hoo zij door mij en, vóór mij, door Sir Charles Eo.\ ontdekt werd. Ik 
trachttc de moeijelijkheid op te lossen, om zeer groote hoeveelbedeii 
metaal deugdzaam en sterk Ic gieten, daar het welbekend is, dat 
ijzer (in groote hoeveelheden gegoten), wanneer het langzaam bekoell, 
grof krislalliseerl, en niel zoo sterk is als wanneer bet in kleinere 
afmetingen gegoten wordt. Ik wen.schle ook monstermortieren in 
stukken verdeeld te kunnen bewegen. .Mel dit doel onlwier|) ik 
een mortier, uil verscheidene concentrische moiliercn bestaande, 
die niel naauwkenrig in elkander sloten, behalve aan hunnemon-

( t ) Z ie n o o t W . b l , 2 5 9 , v a n U . .Mallet's w e r k o v e r n r i i l l c r i c - c o n s t r i i c t i c . 

dingen. De ruimten tusschcn hen wilde ik eenvoudig met water of 
olie aanvullen, die, naardien alle openingen bermctisch gevuld zouden 
zijn, dc drukking even zoo goed als metaal kon overbrengen, daar 
zij misschien nog minder zameiidrukbaar is dan dit. De wijze van 
overbrenging van de drukking door bel tnsschenliggeiid water be-
schouwende, kŵ am bet mij duidelijk voor, dal hel alleen de 
drukking van deii biiincncirmdcr kou ontvangen door de uil-
zelling van hel naar binnen gelegen metaal, dat wil zeggen, 
dal de deeltjes van den biiineiisten cilinder van plaals veranderen 
en sommige er van (zoo lang de uilrekking duurl) ecu gedeelte 
van de plaals, Ie voren door bel water ingenonien, beslaan ; 
voorts hel waler, zolf gedrukt wordende, moest van plaats ver-
anderen en sommige deelen van den buitensten cilinder naar buiten 
drukken, welke op Imime beurt weder deelen buitenwaarts van 
hen gelegen zonden voortdrukken. Ik kan mij geene andere wijze 
voorstellen, waarop voortjilantiiig van drukking zou kunnen |)laals 
hebben, dan door zulke «drukking.») Hel was mij in eens duidelijk, 
dat hel waler in ile cilindrische ruimte bevat tijdens de onvermijdelijki' 
plaalsverandering vrij aamiicrkerijk in middellijn zou toenemen; in 
ecu 40duims mortier, bij voorbeeld, mei 5duims dikke wanden van 
den binneuslen cilinder, zou het cilindrische walcrgedeeltc nagenoeg 
50 duim in middellijn zijn, cu, zou hel metaal aan de buitenzijde lot 
het uiterste uitrekken, dan moest bel eene niidilellijn van 5 0 + , 
of 50./„ duim verkrijgen. Zonder zulk ccnc uitzetting zou het bui-
tenste metaal niel tol hel uiterst uitgerekt kunnen worden, daar 
uilrekking zonder eene evenredige uitzelling onmogelijk is, en het 

vau een duim de uitrekkiiig is van eene 50 duim lange slaaf, 
die haar grootste vermogen voortdurend zonder gevaar uitoefent. 
Nu is het duidelijk, dat eene cilindrische waterlaag, die drie twintigste 
van een duim iu omtrek loeneeml, iu ilikte moet afnemen, daar 
de hoeveelheid water dezelfde blijft. .luist dezelfde toeneming van 
den omtrek en afneming van de ilikte moei met bet metaal vau 
een pers of een kanon |ilaats hebben, maar dit was nooit bij mij 
opgekomen, vóórdat ik aan het waler dacht, dal de uilrekking over-
bragl. Eene berekening van den weilerstanil, door de buiten- en 
binnenzijde van een dikken cilinder uilgcoefend, was gemakkelijk 
gedaan, en zeker verbaasde mij de uilkomsl. Het kwam mij 011-
waarschijidijk voor, dat zoo iets onbekend zou gebleven zijn. (Irooler 
nog was mijne verbazing, toen ik hoorde, dat professor Harlow 
de oorzaak der zwakte van cilinders verscheidene jaren geleden had 
bekend gemaakt, maar dat op het verslag over dit onderwerp geen 
acht geslagen was. 

Sir Charles l'ox deed de ontdekking door eene handelwijze, die 
juist de omgekeerde van de iiiijne wa.-̂ . Hij merkte het eerst de 
uitwerking, ik de oorzaak op. Eenige jaren geleden maakte hij eene 
hangbrug om naar Hiisland gezonden te worden. De ketling zou 
gemaakt worden van staven ijzer, met boulcn door gaten in ban; 
uileindeu aan elkander bevestigd. Dc ibkle der bouten zon door 
proeven bepaalil worden. De eerste slaven werden 4 duim dik ge-
maakt, de galen (en bouten) waren niel meer dan 3 diiim, hel 
metaal der oogen bedroeg 5 duim en scheen bet sterkste gedeelte. 

Deze dikte werd genomen, o])dal men ze zou kiiiUK.'ii verminde-
ren, indien de 3 diiims bout te zwak bleek Ie zijn. Drie slaven 
werden door bouten aaii elkainler bevestigd, hvee in wii rigling, 
de derde Insschen beide iu de andere rigling. Toen werden zij 
uitgerekt, en in plaals, dat dc dunne bout brak, bezweken de staven 
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o|) de plaats waar zij schijnbaar 10 duim dikte hadden om het breken 
to weerstaan. Het bezwijken had altijd op dezelfde wijze ])laats, 
namelijk aan den binnenkant van het oog of hel bontgat (iigunr 22). 
Dm dit vreemd verschijnsel grondig te onderzoeken, had Sir Charles 
regte lijnen met kleine tnssc in twee rigtingen op hel 

vlak van hel oog bij hel boutgal getrokken. Hij nam er een 
afdruk van op een vel papier door er met zacht potlood overheen te 
wrijven, zoo als men bronzen gedenkteekenen copiëerl. He staaf werd 
een weinig uitgerekt en een andere afdruk genomen, iets meer en 
op nieuw een afdruk, en zoo voorts tot dat eene naauwkeurige voor-
stelling van de beweging van elk deeltje voor den schranileren 
onderzoeker bloot lag. Hieruit bleek, dal de binnenste (en dus de 
kortere) vezel brak voordat de buitenste eene noemenswaardige 
uitzetting had doen ondergaan. Voordat Sir Charles Fox mij met 
groote welwillendheid deze praktische nasporing mededeelde, moet 
ik bekennen, bijkans aan de waarheid der groolendeels meelkmistige 
oplossing van hel vraag.stuk getwijfeld te hebben. Ik vertrouw, dat 
het mij gelukt is anderen te overtuigen, dat in een dikken cilinder 
(zoo als een kanon) de buitenzijde slechts — ik wil niet zeggen een 
twaalfde, zooals ik voor mij zelf geloof, maar — een zesde van zijn 
aandeel aan het werk kan verrigten, een bedrag, dat er niel op 
overgeplant kan worden, zonder eene vermeerdering van joVff^'^" 

den inhoud des cilinders, of eene vermindering, tol dal bedrag, van 
zijne lengte. 

Indien dil het geval is met ccnc aanhoudende drukking (die wij 
op hel oog hebben gehad), wal zal er dan gebeuren, indien de druk-
king bijna oogenblikkelijk wordt aangebragl en weggenomen, zooals 
in een kanon? Was hel kanon dik genoeg en zeer kort, dan kon 
de drukking geheel en al van den binneidiant geweken zijn, vóór-
dal zij nog den buiteidvanl bereikt had. Hij hel beoordeelen van 
dc tegenwoordige wijze van geschut te vervaardigen, moeten wij 
ook in het oog houden, dal dc builcnwaarls gelegen halve duim dikke 
cilinder nagenoeg driemaal zooveel weegt als de binnenwaarts ge-
legene van gelijke dikte. Een zesde van hel aandeel aan hel werk, 
volgens gelijke dikte gerekend, is dus niet meer dan een achttiende 
naar hel gewigl gerekend. Een ons metaal aan de binnenzijde ver-
rigt meer dan zeventien ons aan dc buitenzijde. 

Tegen mijne gronden is dikwijls de vraag ingebragt: Hoe komt 
hel dal kanonnen en waterpersen het zoo goed uilhouden, als hel 
geval is? Daarop antwoord ik, dal walerpersen hel niet uilhouden, 
en dal de dienst, door kanoimen bewezen, allijd zeer overschat is. Fit 
de volgende tafel blijkt, bij voorbeeld, dat ile drukking in ecu glad uit-
geboord geweer nooit 300 almospheren, of 2 Ion op den vierkanten duiui 
(325 ned. pond op den vierkanten ned. duim), kan bedragen hebben. 

Opgaaf van proeven, door den heer I'iobcrt gedaan, om de aanvankelijke snelheid aan projectllen uit geweren van verschillende 
lengten afgeschoten te bepalen, cn gevolgtrekkingen daaruit afgeleid door den schrijver. 

Lengte 
van hel 
ïïewecr. 

rt 

•j y 
« 5* 

S => r: rs 

tD 

.c tc 
O c h 

O 

- in 

« ü 
2 3 
« = 
= O 
O ~ 
° ^ 
3) U tl « — f' 

% O 

0 

c c « ü c "" tc n 

« " O 
§ N « y 

s '1 vj •r O c i: rï « « ;; O c s 
Z-ï -'S 
5 tn ^ 

H 
7 

O . 
ïft O c rs O a C O IS ü 

2 
.5 O 

iJ s "3 5 2 « 

_ t5 

1 1 

s -O 
5 : : .5 5 
tro ei' 
O 

« O 

c .2 

- S5 
O 

s J , - ü 
" .n la = _ "O O — U « ü 

I i i s 
> « 

0 

C O « 
- 2 « ü wr, S 

3 -

•.3 "3 O 
S « " 

« s s c 
ü , "o 

O = 

a s O 
H « 

N i 

^ O'S 
3 

2 O 
UI ,u 

'Ö' " • N 

10 

rs s y ü « 

73 O 
S a « rt ü > 

- tc 

11 

c,— O - . 

^ c "H. 
2 2 s • o s a 
iJ rt ^ t- * 

12 

jo 
3 <n _ V. 3 

So'-® ~ m ^ = « 

« h O 

-I « O . 
s - S = h j- " « « O rt O C1.5 
ÏÏ 

= = « 2 

S = ^ 3 .S N tr p ^ c t; -• - S o a ^ 'S « = 
^ to 
l i 

3 O , « 3 .a có s 
I s l l i 3 -"S - « -3 . = „ <U _ ' £ 'S 5 
5 — î: « = « c .3 s O s O 
« ö ü O 2 

^ c; ^ 5 3 

15 

voel voel voel 1 voet pond. 
1 278 
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3.1) 

' pond. 
' 2.3 

1 
A 2.7 O.OOIV 300 300 : O.OiVO' 450 450 

pond. 
1 278 

pond. 
3.1) 

' pond. 
' 2.3 275 1.75 •150 0.150 

5 3.3 0.110' 300 00 ' 0.050 145 505 1 101 0 i 11 230 2.25 531 0.177 
7 4.7 0.233' 540 150 i 0.110' 251 841) 1 120 11.5 31 232 3.25 754 0.251 

11 7.3 0.450 710 200 ; 0.210' 338 1 184 1 10'.) 22 58 237 5.25 1 244 0.415 
10 10.7 0.73'3' 870 130 i 0.283' 352 1 530 I')38 30 80 151 8 1 200 0.400 
22 1 14.7 l.OOT)' 050 80 1 0.333' 301) 1 002 450 31) 113 120 11 1 320 O.i.Ul 
20 1 10.3 1.450 1 050 ItlO 0.383' 383 2 285 48'.) 44- ! 143 134 14.5 1 028 0.043 
38 25.3 1.050 ! 1 100 110 ! 0.500 450 2 735 458 54 1 173 137 10 2 000 0.800 
40 32.7 2.550 1 250 00 i O.liOO 500 3 235 337 02.5 1 108 120 24.5 2 040 0.080 
01 ; 42.8 3..[00 1 253 3 j 0.850 f.80 3 015 8 02.0 |214 

1 
27 32 1 824 0.008 

1 

De kogel woog 15 drachm = O.Oü pond (0.027 ned. pond). Het buskruiil besloeg ongeveer 1.1 (0'!l.035) duim in lengte. 

Dc vier eerste kolonnnen zijn dc uilkonisten van proeven, met 
geweren van verschillende lengten verkregen. De vierde kolom toont 
de snelheid aan, door een kogel verkregen, die de ruimte in dc 
derde kolom opgegeven doorloopt. Zijn nu deze hoeveelheilen en het 
gewigl en de grootte van ilen kogel bekend, dan is hel gemakkelijk 
de drukking te berekenen (zie aanleekening C.) Dc twaalfde kolom 

geeft de drukking in atniospheren voor dc verschillende deelen van 
een lang geweer, 257 het maxinnnn zijnde. 

De eenvoudigste wijze om mijne berekeningen na te gaan is, 
dat men eene drukking van 300 almospheren, of twee Ion op den 
duim, aanneemt, en de snelheiil berekent, die kogels, uit geweren 
van verschillende lengte geschoten, daanloor zouden verkrijgen. Dc 

18G0.] 

daaruit gevonden snelheden zullen dc uit proeven verkregen snel-
heden veel overtrcncn, waaruit volgt, dal de drukking, zoo als 
ik zeidc, nooit dal bedrag bereikt. Als dc grootte van hel geweer 
toeneemt, neemt de drukking van het buskruidgas evenwel ook 
loc; want lerwijl een geweerkogel, laai het zijn vier duim,voort-
beweegt en ccnc ruimte van zevenmaal zijne oorspronkelijke grootte 
aan hel buskruid overlaat (indien de patroon lennaastenbij zoo 
groot als de kogel is), dan zal een O ponds projectiel zich 4duim 
bewegende niet meer plaats overlaten dan dc dubbele grootte der 
patroon. 

Alzoo zou een projectiel van buitengewoon groole afmetingen 
zich zoo langzaam kunnen bewegen, dal al het buskruid in gas 
kon verkeerd zijn, terwijl dc ruimte voor hel gas ter naauwer-
nood zijne oorspronkelijke afmetingen zou overschrijden. Volgens ile 
leer, die bel meeste vertrouwen verdient, die van den kapitein 
Hoxer, zou de drukking dan 3000 atmospheren, of 20 ton op den 
vierkanten duim (3 250 ned. pond op vierkanten ned. duim) bedragen. 

Wij weten niet naauwkeurig hoeveel tijd buskruid noodig heeft 
om te verbranden. In een geweer (zie de tafel) besteedde hel daar-
toe van eene seconde, in welken tijd de kogel zich 30 duim 
bewoog; maar hoeveel de lijd bedraagt, die in groole vuurmonden 
vereischt wonll, is onbekend. 

Wij weten intusschen, dan een 32ponder dc grool.«;te engelsche 
vuurmond van gietijzer is, waaruit twee projectielen mei volle 
lading kunnen gescholen worden. Uit dien hoofde mogen wij ondcr-
slellen, dal de drukking gedurende den korten lijd er in uitgeoefend 
nagenoeg hetzelfde \>ilrekkendc vermogen becH, al> dc aanhouilende 
drukking van i tol 5 ton op den vierkanten duim, die gebleken 
is hel maximum tc zijn, dal een gegoten ijzereii cilinder zou kun-
nen verdragen. Wij mogen ook aannemen, dal de uitrekking in 
een OSponder dal bedrag tc boven gaat. 

Alvorens verder te gaan is hel noodig aan te toonen, welke uit-
werking eene drukking van 4 ton op den vierkanten duim op projec-
tielen van ver.<;chillende grootte zou hebben, want overschrijden de 
bekciule uitwerkingen die, welke door die drukking kunnen teweeg 
gebragl worden, ilan moet mijne theorie opgegeven worden. 

De wel bekende formule 

V2 W = : 2 I > G S (1), 

leerl ons, dat ccnc drukking van 1 ton per duifu op een Oponds 
kogel eene snelheid van 1 000 voel per seconde in ccnc ruimte 
van ongeveer 40 duim, minder dan de halve lengte van een 
kanon, zou veroorzaken; dat dezellde dnd<king dezelfde smalheid 
in een 32ponds kogel in eene ruimte van 00 duim (de 32pouder 
der zeeniagt is 120 duim lang), en in een OSponder in 80 duim 
zou veroorzaken. Deze evenredigheid in dc 08ponders zou ons tot 
(\c juiste gevolgtrekking leiden, dal óf de vuurmonilen sterker ge-
maakt moesten worden óf de snelheid van 1 000 voet behoorde 
tc worden opgegeven. Hel laatste is aangenomen, daar bij den 08 
ponder eene kleinere evenredigheid van kruid, dan bij een kleiner 
kanon gebruikelijk is. Dc snelheid van 1200 voet in dc seconde, 
die tegenwoordig bereikt wordt, zou door (!cne drukking van 4 Ion 
in ccnc ruimte van 45 duim kunnen veroorzaakt worden. 

( t ) Zlc (lo l)ctcckcnis dezer formule in do Dgmmica voor dc arlilkriecn 

genie der A'. Militaire Akadmie, § 213 (2dc druk. ) (Ued.) 
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Na alzoo aangetoond Ie hebben, dat ccne drukking van 4 ton per 
duim grootcrc uilkomsten dan de bekende kan doen verkrijgen, en dal 
gegoten ijzeren cilinders (zie aanleekening D.) geen grooler dridvking 
kunnen weerstaan, komt bet mij voor, dal zij, die beweren dal 
de drukking grooler is, zulks dienen tc bewijzen, en dat zij dienen 
aan tc wijzen, waarom er ccnc mindere snelheid dan volgens hunne 
rekeinng ontstaat. 

Wij hebben groole behoefte aan een OSponder en aan ecu 10 
duims kanon, en moeien daarom eene andere wijze van vervaar-
digen zoeken, dan ze van ijzer Ie gieten. Stalen kanons zijn nog 
niet op eene groote .schaal gelukt, en al gelukten zij, dan zon het 
nog jammer zijn eene zoo kostbare grondstof zoo zeer in strijd mcl 
de wetenschap te gebruiken, dat hel eene deel tol berstens toe 
zal uitgerekt worden, terwijl het andere nutteloos is. Helzelfde 
kan men van gesmeed ijzer zeggen. 

Hel nnddel, dal ik wagen wilde aan de bami te doen om de 
verschillende deelen der dikle van een kanon evenveel uit tc rekken, 
is dood eenvoutlig. Dc onderscheidene deelen zouden zóó gemaakt 
moeten worden, dat zij een middelmatig aanilcel aan de uilrekking 
hadden, in jilaats, dat nu dc bimienzijde er te veel en het overige 
tc weinig van heefi, zooals bij het gegoten kanon ; of de bimien-
zijde niets en het midden te veel, zooals bij dc oude vervaardigings-
wijze mcl ijzeren banden en slaven. Een blik o|) de doorsnede van 
een kanon (liguiir 23) naar de laatste zamenstelling is voldoende 
om Ie ovcriuigeii, hoe dwaas de poging is 0111 hel oji nieuw te 
willen invoeren. Hel heeft bijna al dc gebreken van een gegolcn 
kanon, voornamelijk dat van de ongelijke uilrekking van zijm.' 
deelen, behalve andere, die er bijzonder aan eigen zijn, heldoor-
dringen van bet gas lussclien ilc slaven, bij voorbeeld. 

Eene meer gelijke vcrdecling van dc uitrekking kan, naar mijn 
t-'cvoelen, alleen verkregen worden door kanonnen te vcrvaardiücn ö ' O w 

van concentrische buizen, allen een weinig tc naauw om zonder 
uitzetting over de anderen geplaatst te worden. Het behoorlijke 
verschil in grootte is gemakkelijk met voldoende naauwkeurigheid 
voor jiraktischc einden te berekenen. Hoe grooler hel aantal lagen 
is, des te grooler is de sterkte; daar, bij eene zeer dunne onderver-
deeling, alle deelen, die anders dc helft of minder van hun werk 
verrigten, door metaal kunnen vervangen worden, dat in staat is 
nagenoeg zijne geheele kracht nit Ic oefenen, gepaard met eene 
zoo geringe uitzetting, dat eene te groole uitzetting van cenig ander 
deel onnoodig is. 

Eene zeer eenvoudige wijs, om tc bewerken, dat een groot aantal 
deelen elk evenveel kracht uitoefenen, bestaat in hel winden van 
niclaaldraad om ccnc binuenbuis, met eene spanning, die met elke 
laag toeneeml. 

Weinig tijds nadat ik patent genomen had voor deze wijze van 
geschut te vervaardigen, nam de beer James Longridge er een 0111 
hydraidisclic persen op dezelfde wijze zamen te stellen. Hij maakte 
verscheidene cilinders op dc jiroef, en eenige, met metaaldikle 
naar eveiiredigheid maar een denle zoo dik als van een kanon, 
werden met buskruid gevnlil en op een klein zundgal na hcrmclisch 
gesloten ; zij verdroegen ongedeerd den schok der uitbarsting van 
hel buskruid. 

He drukking kan niel minder dan 15 ton per duim bedragen 
hcbbcFi, ccne drukking, die de buizen zeker niet veel langer konden 
hebben doorstaan Heze cilinders hadden kragen 1er bevesliging van 
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ileu inclaalilraad. KiMiige bf/wckeii, zooals In ligimr 21 tc zien is: 
tle barsten waren veel breeder aan den bimien- dan aan den bnilen-
kant, en sommige er van strekten zieli niet tot den buitenkant 
uit, waarui( bleek lioe weinig deze belrekkelijk iiilgerekl was; zij 
bevestigden volkomen de itroeven van Sir (1. Fox. 

De beer Loiigridge beeft onlangs een O ibiinis eiliiider voor eene 
waterpers gemaakt, nit gegoten ijzer van H dnim dikte en be-
kleed met i dnim metaaldraad (II.) omgangen van een /jj dnims 
metaaldraad), die eene ilrnkkiiig van 7 ton op den dnini (1 1118 ned. 
pond op den vierkanten ned. dnim) verdragen beeft, een veel 
grooler proef, dan waaraan gewoonlijk rilinders van drievoudige 
dikte onderworpen worden. 

Hoewel een grooter aanlal lagen of buizen groole sterkte doet 
verkrijgen, spruit er reeds grool voordeel uit de verdeeling van 
liet melaal in (weeën voort. Ik vervaardigde een '.) ponds kanon 
uit twee lagen, de binnenste op 1 duim uitgeboord en 10,J-duim uit-
wendige middellijn, cilindrisidi van den kulas lot aan de tappen. 
Daar Irok ik eene andere laag overheen, die ongin-eer een bonderdste 
duim minder dan lO.J duim inwendige middellijn had, zoodal die 
huis moest heet gemaakt worden, om over de andere te kuimen 
komen. Ik maakle de builensle buis van gesmeed ijzer en gemaks-
halve uil vier stukken. Toen dit geschied was, had hel kanon juist 
hel voorkomen van een gewoon kanon, het was nagenoeg even 
zwaar als hel gî golen ijzeren kanon volgens modid, tegen hetwelk, 
zoowel als tegen een bronzen sluk, en legen een stuk door den 
lieer Dundas, uil Dundas, (van gesmeed ijze/v)/ slaven en banden) 
gemaakt, het mijne op last op van hel «Urdiiaiiee Select (.'.omniil-
lee»s in 1855 en 1850 te Shoeburvness beproefd werd. 

Til de vier vuurmonden werden gedaan: 
2 scholen met 8 pond buskruid en 2 kogels. 

8() rt » Ü » » »> 1 kog(d. 
21» » i> -1 » » )> I » 

5 )• t) 5 » » >» 1 t' 
5 B rt 5 »> tl » 2 kogels. 

Tol dusver bleven alle vier bruikbaar. 
De lading werd vermeenlerd lot f» pond buskruid (1) en 2 kogels, 

waarmeiie het kanon van den heer Dimd.is bij het derde schol sprong; 
ht;l gegoten ijzeren model-kanon sprong bij hel 1 lOile schot; hel 
bronzen model-kanon wenl na 17 i schoten onhrnikbaar; maar mijn 
kanon was nog zoo gaaf, ilat de lading eiken keer met een kogel 
vermeerderd werd, tot dal hel kanon lot aan de nionding volge-
laden was, in welken staal er 158 scholen uil gedaan werilen, 
voor dat het sjiroiig! 

Deze verbazende wederstand moei ni(!l enkel loegeschreveii worden 
aan Ind vervangen van gegolen ijzer door gesmeed ijzer in de builensle 
(•en en een vierde duim. De bloole verandering van grondslid'deed 
de sterkte slechts loenemen mei i van de vermeerdering uit de ver-
andering van alineliiigeii van de builensle laag onlslnnn, wanl zonder 
deze schikking van den vorm kan het gesmeed ijzer zijn vermogen 
niet geheel uilgeoeiëml hebben, daar, ingeval hel binnenste metaal 
volkomen uitgerekt en de middellijn der ziel van 1 tol .Ij^j^duim 
toeuenonien was, de middellijn van de builenzijde der hinnensie 
laa-' slechts van lOj- tol lOJ kan uitgezet worden. Met 

(1) Waarscliijiilijk is in 'Ic octsfo onrfavc de ladi»'! v̂u) e /.ojul ccnc 
eclo-ijflbut. 
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zulk eene geringe uitrekking zou de drukking legen de builenslu 
laag niet zoo groot kunnen zijn, dal zij hare volle kracht uil-
oelende, daar goed gesmeed ijzer zich van 1 op 7 000 uitzet, met 
eene .«spanning van 1-̂ - ton op den duim. Door de buitenste laag oor-
spronkelijk Q duim minder in middellijn te maken, ben ik zeker 
dat, ingeval de buitenzijde der hinnensie buis zich .^y duim uil-
strekt, de builensle buis -}- of duim, dat is 1 op 
000, zal uitgerekt worden, eene verlenging, die door ccnc krachfs-
uitoefeiiing van lO.J Ion bewerkt wordt en zeven maal grooter is 
dan die, welke uil hel bloot vervangen door gesmeed ijzer kon 
ontstaan, (Zie aanteekeniiig K,) 

In een 08ponder zal de sterkte van twee lagen waarschijnlijk 
voldoen, maar voor groole vuurmonden moet meer melaal de ge-
legenheid onivangen een goed deel van het werk te verrigten, en 
daarom in dal geval moei men meer concenirische huizen gebruiken. 
Men moet zorg dragen voldoende sterkte in de leiigle le hebben. 
Tot dal einde dient eenige sterkte in den omtrek opgeollërd te 
worden, door een deel Ier lengle van den geheelen vuurmond en 
van voegzame ilikle tc gieten. 

Om verschillende redenen schijnt hel heler dal hel gedeelte uit 
ééne lengte de binnenzijde uilmaakl, zijnde gegolen ijzer bij zonder 
wel geschikt lot uitboren, terwijl giismeed ijzer in hel algemeen 
eenig gebrek door het wellen beeft, alzoo bnskruidgas zal doorlaten. In 
eenige gevallen echler, bij voorbeeld bij stukken die van achteren 
geladen worilen, kan hel le verkiezen zijn om de sterkte in de lengle 
aan den buitenomtrek le hebben. De laalsie constructie heefi het 
voordeel meer sterkte in den omtrek le doen verkrijgen; wanl (hoe 
vreemd hel ook schijiie) een gewoon gegolen kanon, heizij van 
brons of van ijzer, zon aan den sloolbodeni verslerkt worden, 
indien een vierde der nielaaldikte aan den binncMkanl wienl weg-
genomen en vervangen zelfs door lood ot'spiauler. De reden van deze 
.schijnbaar tegenstrijdige vermeerdering van sterkte is, dat elk overblij-
vend gedeelte meer werk zou kunnen doen zonder dal eenig deel be-
zweek , in reden van 1) lot 4 , wanneer hel binnonsie deel (dal hel eerst 
moet toegeven) dikker dan tegenwoordig is in reden vau .'1 lol 2 (zie 
aanteekeniiig F.) De winst aan kracht, welke men verkrijgt door 
aldus den buileiikant loe le lalen meer van zijn vermogen uil le 
oefenen, is grooler dan hel verlies, uil hel wegnemen der inwendige 
deelen ontstaan, die hadden moeien bersten voordal de buitenste 
met mate hadden kunnen uitgerekt worden. Kene bronzen voering bij 
den slootbodem van een kanon zon klaarblijkelijk veel lol zijne 
slerkle bijdragen. Dil zou eene geschikte wijze zijn om reeds gegolen 
morlieren le verslerken. 

liehalve hel enkele groole sluk voor slerkle in de lengle, is 
hel voordeelig hel kanon uil een aanlal naauwere buizen te ver-
vaardigen, die juist zamengevoegd worden. Morlieren, die zidden 
aan hel vijandelijke vuur bloolslaau, kunnen niet gemakkelijker en 
slerker vervaardigd worden, dan van metaaldraad, dat met de ver-
eischie spanning om eene binnenhuis van brons, staal of ijzer ge-
wonden wordl. 

De heer hongridge heel'l een kanon , sleidits .'1 cenlenaars wegende, 
van metaaldraad vervaardigd, en er mei een kogel van D pond alslan-
ilen van 1 500 yards mede bereikt. De bronzen Dponder van model 
weegt 111 cenlenaar. 

Keil kanon, met mi 'na' lnn«' veri-torM. in deze evenredigheid ver-
wiardi'-d, zou elke uilrekkin .--, die buskruid onmiddellijk kantew'ee;r 
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brengen, kunnen verdragen. Ik zie dus niet in, waarom een massieve 
kogel, die een Ion weegt, met zulk een kanon geen acht mijlen ver 
zou kunnen gebragl worden. 

Ken kanon, hoofdzakelijk van gielijzer vervaardigd, cn bij den 
slootbodem versterkt met drie lagen buizen, met kracht er overheen 
gedreven (ik zou gesmeed ijzer of staal voor de laalslen verkiezen), 
mag bij den slootbodem slerker schijnen dan noodig is, maar men 
dient in hel oog (e honden, dal alleen d/Kir de groole vuurmonden 
meer uitgerekt worden dan de kleinere. 

Op verschillende andere wijzen kan mijn oogmerk klaarblijkelijk 
bereikt worden. Dil oogmerk is: kanonnen zóó le vervaardigen, dat 
op het oogenblik van vuren de grootst mogelijke evenredigheid van 
melaaldikte nagenoeg evenveel uitgerekt zal worden. 

De verwonderlijke duurzaamheid van mijn Oponder lieeH aan-
leiding gegeven, dat de brilsche regering nu proeven doet mei een 
8 en een lOduims kanon van dezelfde zanienstelling. Het laat zich 
aanzien, dat een lOduims kanon, 87 centenaars wegende, zoo kan ge-
maakt worden, dat men er massieve kogels van ongeveer 130 pond 
uit afscliielen kan. Tol dat einde had het metaal oj) eene andere 
wijze moeten verdeeld worden, daar aan het bodemsluk eene grootere 
dikle gegeven is; niellemin zie ik, in de voorbaat, zelfs een guns-
ligeii uitslag van het kanon le gemoet, dat nu te Woolwich naar 
hel model van hot gewone granaalkanon aanwezig is. 

Hehalve ih; groole vermeerdering van slerkle, die verkregen wordl 
door de uitwendige deelen van eenen vuurmond in staal le slelleii 
hel hunne te doen, laat mijne wijze van vervaardigen toe, hel 
melaal in kleinere hoeveelheden te gebruiken; maar dil en andere 
voordeelen heeft hel met menigen ouden vuurmond en met menig 
ontwerp, om vnurnionden te vervaardigen, gemeen, hi het museum 
van dit insfilnul zijn vcr.schcidene oudlijds vervaardigde viiurmoii-
den, en de zamenslelling van vele andere in Indie en elders is 
bekend. De volledigste van dien aard, waarvan ik ooit gehoord 
heb, was een kanon, door den heer Dundas, uit Dundas, gemaakt 
van langwerpige slaven van gesmeed ijzer, zorgvuldig algescliaafil 
en gerangschikt, en door cilindrische banden of ringen bijeenge-
houden. .Mei een Dponder, door hem gemaakt en op hel oog vol-
maakt gelijkende op zulk een vuurmond naar mijn ontwerp ver-
vaardigd, werd te Shoeburyness le gelijker lijd als met anderen 
gevuurd; hel borst echter bij hel derde schot met 0 pond buskruid 
en twee kogels. Oppervlakkig zou dit kunnen doen onderstellen , dat 
de heer Dundas sleelils /ninder goed ijzer kon gielen; dit is echler 
geenszins het geval, wanl ik geloof, dal de heer Dundas in staat 
zou zijn, een zwaarderen vuurmond voor volkogels te vervaardigen, 
dan men ooit zou kuimen gielen. 

De heer Jozef Whitworlh, van Manchester, heeft kanonnen ge-
maakt van gegolen ijzeren cilinders, over de geheele lengte open-
gespleten en als de andere door hoepels of banden omringd. Zijne 
uitziekende begaafdheid als mechanicus deed hem inzien, dal de 
binnenruimte zou uitrekken wanneer het buitenste nog maar weinig 
gespannen was, en daarom maakle hij zijn vuurmond zoodanig, 
dal die van hel uitrekken niel te lijden zou hebben. Hel onder-
scheid (ussclien het plan van den heer Wliilworih en hel mijne 
beslaat daarin, dat hij het nadeel van de onevenredige uilrekking 
van de binnenruimte voorkomt; terwijl ik die onevenredige uitzet-
ting zelve in eene groote male beperk, zonder eenige sterkte van 
den omtrek op te olferen, gelijk hij doet door de kern te splijten. 

12!' 

Zijn plan bevalt /nij heler, dan dat vnn ilen heer Dundas, omilat 
ik hel er voor houd, dal gegolen ijzer de beste stof is om met 
een kogel in aanraking gebragl le worden. Ik spreek van deze vuur-
monden, om le doen zien, dal hel mij bekend is, dat ik in al de 
voordeelen, die mijne wijze van vervaardigen aanbiedt, op één na 
ben voorgegaan, le welen, dal ik onderscheidene melaallagen ten 
voll(3 in het uitoefenen der spankracht laai deelen, zoodal dikle 
slerkle te weeg brengt; terwijl oji alle andere wijzen sommige deelen 
nagenoeg nutteloos zijn, en dus hel vermeerderen der dikle de 
sterkte niet doet toenemen. Ik kan alzoo vuurmonden van allerlei 
kaliher vervaardigen, en aarzel geenszins le zeggen, dat de mor-
tieren gemaakt kimnen worden van zoodanige afnielingen, dat Ports-
moulh op eenen afstand le bombarderen ware, waarop noch hel 
schip waarvan gevuurd wordl lezien, noch hel schol le hooreii was. 
Het is bekend, dat men met gietijzer niel verder kan gaan dan lot 
een kanon van 32 pond; en hoe dik men hel ook zon willen maken, 
zal het niel in staal zijn een druk te doorstaan van O ton op den 
vierkanlen duim eenmaal, of van 4^ toii op den vierkanten duim 
(075 en 731 ned. pond op den vierkanlen ned. duim) herhaaldelijk, 
hetgeen op hetzelfde neder zou komen. 

Op gelijke wijze kan gemakkelijk bewezen worden, dat een druk van 
O ton op den vierkanten duim (1403 ned pond op den vierkanten ned. 
duim) een bronzen cilnulcr van welke dikte ook zal vernielen. Van staal 
zijn nog geene voorwerpen van omvang gemaakt, cn zelfs is de eersie 
08|ionder van gesmeed ijzer nog le vervaardigen. Nu moet in monsler-
kanonneii de druk van hel buskruid lot 17 of 18 Ion op deu vierkanten 
duim (bijna 3000 ned. poud op den viiirkaiilen ned. duim) slijgen. Dit 
is de reden, waarom zulke vuurmoiiden lol nu loe niet vervaardigd 
zijn; maar hel is duidelijk, dat, ingeval een vuurmond sterk ge-
noeg kan gemaakt worden, om den vollen druk van hel buskruid, 
dat er in besloten is, te wederslaan, het evenzeer aan den ligteren 
druk kan wederstand bieden, die ontslaat, wanneer hel zwaarste 
projectiel met volle lading afgeschoten wordt. Nu hebben wij cilin-
ders ginnaakl, welke dien dnik venhvigen knnnen; ik heb er een 
onder mijn bereik, welke dien wederslaan heeft, .\lzoo is de grens, 
waaraan de grootte van hel projectiel onderworjieii was, door de 
bezwaren om zich een vuurmond te ver.sehalVen, waaruil het kan 
afgescholen worden, vervallen, want men is in staal vuurmonden 
te maken, welke het buskruid niel kan doen springen. 

Die grens vervallen zijnde, is het eenige bezwaar iii de koslen 
gelegen, en deze zullen veeltijds verminderd worden, door de projec-
tielen grooler le maken. Het spreekt van zelf, dat altijd de min>l 
toereikende krachten moeien ingespannen worden, om een doel le 
bereiken. Om een .Miip le dooden, gebruiken wij snipiienhagel, 
om een gans (e dooden ganzenhagel; maar hel zon niel balen, 
op 70 yards afstands mei snippenhagel op een gans le schielen. 
Hetzelfde zou het geval zijn, indien mmi met 32ponders muren van 
graniel wilde beschieten, uil schepen die er 800 yards alliggen. 
Kén kogel van 320 poud zou meer schade aanrigten, dan lien, 
ja meer dan honderd kogels vau 32 pond. Door proeven moei men 
de ahnelingen van het kleinste projectiel op.sp(uvn, waarmede bat-
lerijen van graniet, zoo als er tegenwoordig bestaan, kunnen ver-
nield worden; en geschiedt de aanval d;i;irop, dan moet men projec-
tielen gebruiken, die men weel zwaar genoeg Ic zijn. 

In eene voorlezing, onlangs in de l'/ii/ril Service Imlitulion ^o-
houden, heeli ile kolmiel Willijrd inedegedecld, dat Porlsmofith 
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iloor halterijeii met zware vimrinomlen zal venletligd worilen, en 
(lat er waarschijnlijk oniler zullen zijn, die lol op 5000 of 0000 
yards dragen. Dit zal vermoedelijk schepen in hedwang houden, 
die de stad en dokkeu komen ln)nd)arderen met mortieren van 13 
duim, omdat deze niet verder dragen dan lol 1000 yards. Hoch 
kwam het cene mogendheid in den zin, Portsmouth te homhar-
deren, zonder schade te ontvangen van de landbatterijeu, dan zoude 
zij mortieren moeten gebruiken die verder dragen; uatumTijk, 
evenwel, de kleinste, die tol dat oogmerk volstaan. Is een werp-
mortier van 0000 yards voldoende, dan zou het geen nut hebben, | 
mortieren te gebruiken, die lot op 7(.)00 yards dragen; maar vrij i 
wal mimler nut zou het hebben, zich met mortieren te behelpen, | 
die slechls tot op 1000 yards werpen. ! 

Zoiuler twijfel verdient liiit onderzocht te worden (naauwkeurig ! 
en met terzijdestelling van alle vooroordeelen), of zulke mortieren 
gemaakt kunnen worden; want is dal mogelijk, dan kuuneu , 
wij onze kust even goed met boog en pijlen huwapenen, als met ! 
vuurmonden die minder ver dragen, dan die, welke men er tegenover 
kan stellen. N'u geloof ik stellig, dat men, wetenschappelijk te werk 
gaande, uit gewoon ijzer mortieren van 30 duim vervaardigen kan, 
die in slaat zijn ladingen van ongeveer 2 centenaars te verdra-
gen, terwijl de bommen nagenoeg 18 centenaars zouden wegen. Zij 
zouden ten volle 0000 yards dragen, wanl de wederstand der 
lucht zou Oj) een bom vau 30 duim eeue vertraging veroorzaken, 
die slechts een derde bedraagt van de vertraging, welke een bom 
van 10 duim ondervindt, omdat de oppervlakte, waarop de weder-
sland wordl uilgeoefend, slechls negenmaal grooler is, terwijl het 
gewigt hel zeven-en-lwintig-voud bedraagt. 

Mogt ik mij echler ten opzigte van de hoedauigheden vau hel 
gewone ijzer vergissen, dan kan hel geen zwarigheid hebbeu, een 
mortier te vervaardigen, die in staat is het dubbele te we(ler>taan 
van de grootste spankracht, welke buskruid kan uitoefenen, indien 
men er eenige van de laatst bereide ijzersoorlen toe gebruikt. 

De heer llowell maakl 10 Ions platen van een metaal, dal 
een wederslandsverniogeu vau 50 ton per duim heeft. De heer 
llolroyd bezit een metaal, waarvan hij een Diponder beeft ge-
goten, die e(3nc proef doorstmid, ten naasten bij zoo groot als die, 
waaraan mijn Oponder wederstand heell geboden. Indien het kanon 
vau den heer llolroyd zoodanig ware gemaakt, dat de buitenste 
lagen hel hare konden doen, in plaats van nagenoeg even nulte-
loos te zijn, als de buitenzijde van den een of andereu dikken 
gegoten cilinder is, dan kan ik niet gelooven, dal buskruid het 
ooil had kunnen doen springen. De kapitein L'chalius (1) en de lu.'er 
Krupp hebben ook eene soorl van zeer duurzaam staal gemaakt, 
en anderen zijn op hetzelfde spoor. Wal mij betreft, ik ben sterk 
voor gietijzer voor hel inwendige van een vuurmond, uithoofde 
van de onrekbaarheid vau dal metaal. De grondstof voor de buiten-
lagen zou moeien gekozen worden, in verband met de bestemming 
van den vuurmond. Is hij bestemd voor eene oorlogshaven, zoodat 
het gewigl geen bezwaar is, dan kan men zich vau gewoon smeed-
of zelfs gietijzer bedienen. 

Voor een zeer grooten mortier ibijv. vau 00 duim, om bommen 
van 7 ton 10 mijlen ver te werpen) moei de sterkste grondstof 
in overvloed gebruikt worden; ook behoort men ze in een groot 

aantal lagen te verdoelen, die ieder op zich zelf gespannen 
worden. Daar mortieren zelden aan het regtstiu^eksche vuur des 
vijaiids blootstaan, kan men zich voor de biiilenzijde van draad 
bedienen, dal gemakkelijk is op te leggen en in geval van be-
schadiging te vervangen; doch voor vuurmonden, die aan een 
reglstreek.sch vuur blootstaan, zou ik, wat mij lielretl, eene zelf-
standigheid kiezen, die niet zoo ligt .schade oudergaal, nieltegeii-
staaiide zelfs de juiste aanvankelijke uitrekking miudergemakkelijk 
te geven is. Kene kleine jiroef, door eeue min ol meer kegelvormige 
buis over eene andere te drijven, zou ons in staat stellen de spiui-
krachl met voldoende naauwkeurigheid te bejialeu. 

Ik weet, dal vele pogingen, om monsterkanonnen temaken, 
mislukt zijn, en dal het gevoelen, dat zij niet gemaakt kunnen worden, 
vrij algemeen is. De heer Mallet heeft onlangs twee mortieren van 
30 iluiiii vervaardigd, die naar men zegt lOOOO pond gekost heb-
beu. Keu er van bezweek voor eene lading van 10 pond, ofschoon 
de volle lading 100 pond had moeten bedragen. Ik geloof, dat 
deze proef niel als beslissend kan aangemerkt worden, omdat de 
heer .Mallet meent, dal hij de schade herstellen kan, en ook omdat 
bijna alle eerste proeven mislukken. In dit bijzonder geval lagen 
de redenen voor de hand, waarom de morliereii niet konden vol-
doen. Ik heb ze eenige weken vi'iór de jiroef in het Mcclianicn' 
Miilia'Jiw nie(leg(3deeld. Zij bestouden, iii hel algemeen, daarin, 
dat de niortieren slechts tweemalen zoo sterk waren gemaakt, als 
zij hadden kininen gegoten worden, terwijl vijfmalen de sterkte 
van de grootst mogelijke dikte van gietijzer volstrekt noodzakelijk 
was. Ik achtte mij verpligt dit vóór de proef bekend te maken, 
omdat de beer .Mallet aanvaiikerijk vooriiemeiis was de mortieren 
te maken naar het beginsel, dal ik heb gelrachl te verklaren; en 
het mislukken, hetwelk ik voorzag, had dus als een bewijs daar-
tegen kunnen aangevoerd worden door hen, die niet wisten, dat 
de heer Mallet 0|) zijn voornemen was teruggekomen. 

Daar evenwel het afwijken van het beginsel door een zoo sreten-
schappelijk man een nog S t o r k e r bewijs daartegen zoude zijn, moet 
ik o|imerkeu, dat hij in eene vergadering van Ihe lU ilish Asso-
cinlioii te Dublin mededeelde, slechls eenigermate zoo gehandeld 
te hebben, en wel uithoofde van de moeijerijkheid om het begiiKsel 
naauwkeurig toe te |iasseu, en iu hel vertrouwen dat hij zonder 
de vereischte naauwkeurigheid eene voldoende sterkte zou verkrijgen. 

Ik twijlel er niel aan, dal hy nu mortieren van 30 duim, die 
weèrstaud boden, zou kuuneu maken. Kene eerste proef op eeue zoo 
groote .schaal aan den eenen kant, en eene zoo kleine aan den 
den anderen, ging met bijzondere moeijelijkheden gepaard (1). 

Ken andere groote vuurmond, onlangs vervaardigd, heeft geen 

( l ) Zie UiUrchds IS."):—1858, bliulz. 173. (Kcil. 

(1) Voor iliU het voorstel van ilcn heer Mallet werd aniigcnoinen , luul ik 
nan de militaire overlieden voorgeslagen, juist volgens hetzelfde grondbeginsel 
kanonnen van IC duim voor 800 imnd sterling het stuk te vervaardigen, 
waarvan er eenige in drie maanden tijds zouden afgeleverd worden . Met ccn 

^ mildeu en vaderlandsl ievendcn zin had tk UuHcrhi Cotiij,mu/ aangeboden ze 
I tot dien prijs te ve rvaard igen , ofschoon zij den i)rijs van de eerste weinige 
' vi iurmonden op 800 pond sierl ing het stuk begrootte. Mijn voorstel werd 

a fgewezen , op grond dat het niet gebruikeli jk was het besteden van cene 
I zoo groote som als 800 pond sterl ing nan een individu loc tc ver t rouwen. 

Mij d u n k t , dat the Buüerly Compauy het plan even goed als eenige andere 
t inna of persoon in Kuropa had kininen ten uitvoer leggen , cn welligt 

' be te r ; wnnt toen had zij reeds een jnoefstuk voor mij gemaakt en beproefd, 
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voldoende uitkomsten gegeven. Hel 13duims kanon van gesmeed 
ijzer, door the Mersey Slcel Compayny aan hel land ten geschenke 
gegeven, is, hoewel er nooit met meer dan 50 pond buskruid uit 
gevuurd is, reeds inwendig gebarsten, juisl zoo als te voorzien 
was, deels door de oorzaken die ik heb getracht in het licht te 
stellen, deels omdat bij zulk eene groole massa hel uitwendige veel 
spoediger bekoelt dan hel inwendige. De laatste omstandigheid spreekt 
legen elk stelsel van kanonnen uil (!'én massa, hetzij door ze te 
gieten, hetzij op eene andere wijze te vervaardigen; doch ik meen 
redenen genoeg opgegeven te hebben, om zulk een plan te laten varen. 

Het loduims kanon was van een langen, hollen cilinder ge-
maakt, waarvan de wanden O duim dik waren. Hierover kwamen 
roodgloeijeude ringen of cilinders, waardoor de nielaaldiktegedeel-
telijk op 15 duim werd gebragl, in de valsche onderstelling, dal 
dikte sterkte te weeg brengt. Ware het kanon in dezen staat ge-
laten, dan zou hel veel sterker geweest zijn dan hel is; wanl het 
werd met verbazende kosten en eene tentoonspreiding van mecha-
nische kennis, die weinig anderen (zoo iemand) aan den dag hadden 
kumien leggen, tol welhille gebragl (I). Hel gevolg er van was, 
dat de spauiiing, welke bet buitenbekleedsel kon ondergaan, ten 
gevolge van de knelling, die het door het bekoelen op den binnensten 
cilinder uitoefende, werd oiigeheven cn dat hel nu slechls in staat 
was ecu gedeelte van zijne kracht uit te oefenen; terwijl hel duidelijk 
is, dat, ingeval de spanning was blijven beslaan, het dezelfde kracht 
had kunnen uitocfenen, die hel nu bezit, vermeerderd met die welke 
hel voortdurend zou uitgeoefend hebbeu: dan had men eeue volle 
lading buskruid kuuneu gebruiken. Zonder deze opmerkingen zou 
hel niel mogelijk zijn, de beslaande meeuing weg te nenien, dat 
gniote vuurmonden de proef niel kuimen doorstaan. Ik houd er 
m'y dus vau overtuigd, dat de beer l^lay, die den groolen gesmeed 
ijzeren vuurmond vervaardigde, zoowel als de beer Mallet, hunne 
goedkeuring aan mijne opnierkingeii schenken, omdat, zoo mijne 
redenering gezond is, dc wetenschap, welke deze heeren zoozeer 
ter harte nemen, er door bevorderd zal worden, terwijl eene onjuiste 
redenering onmiddellijk ontdekt en wederlegd kan worden. 

De belangrijkste tegenwerping tegen mijne wijze van vervaardigen 
te maken is, dat het stuk aan sterkte in de lengte verliest. Voor 

(1) In het begin dezer eeuw heeft ccnc fransche maatschappij eenige vuur-
monden nnar hetzelfde ontwerp, maar kleiner , voor keizer Napoleon ver-
vaardigd. The Ordnance Select Committee heeft den minister vnn oorlog 
medegedee ld , dat het ontwerp in dc hoofdzaak met het mijne o v e r e e n k o m t , 
miiar dit is eene dwal ing. I lct buitenste, namel i jk , van deze gewelde ijzeren 
vuurmonden wederstaat merkel i jk tninder dan het uitwendige van eene ge-
lijkslachtige massa , omdat het inwendige, uit staven bes t aande ,d i e overlangs 
gelegd en naneengeweld z i j n , zich nnar het bclooj) van den omtrek veel 
(ongeveer dc helft) minder kan u i t r e k k e n , dan ingeval de zoogenaamde 
metaalvczel in dc rigtiug der uitzett ing l ig t , zoodat het uitwendige (ccn 
tiende uitgerekt zijnde van hetgeen ijzer dwars over den vezel kan ver-
dragen) slechts een twintigste is uitgerekt van hetgeen het lijden k a n , in-
geval de buitenvezels in de rigt iug der ui t rekking loopen. Het onderscheid 
tus.<;chcn zulk een ontwerp cn het mijne , dnt het uitwendige zestien of 
achttien nwal zooveel dienst zou laten bewi jzen , valt in het oog. Het zij 
z o o , dat de wijzen van vervaardiging met elkander o v e r e e n k o m e n , maar 
het gesmeed ijzeren kanon van 13 duim kost 3000 pond s te r l ing , en ik 
kan cr een maken voor 1000 pond s t e r l ing ; voor dnt vnn 3000 pond ster-
ling is de hoogste graad van bekwaamheid n o o d i g , terwijl het andere door 
den cersien grofsniid den besten knn geinnakt worden. 

mortieren is dit onverschillig, omdat de uitrekking in dc lengte bijna 
uict merkbaar is; maar bij het vervaardigen van kanonnen moet 
men zorg dragen dal het niet aan sterkte ontbreekt lusschen den 
slootbodem cn de tappen. Indien men zich op de inwendige buis, 
wal hare uilrekking betreft, verlaten kan, moeten wij herinneren, 
dal zij ook in cene andere rigling kan uitgerekt worden, en voorts 
eeue uitzetting ondergaat door geklemd te worden tusschen het 
buskruidgas en de voegen vau hel opgelegde metaal. Kr blijfl nog 
eeue groote strook over, waarin de sterkte van den omtrek vergroot 
kan worden, zonder het stuk in dc lengte te veel te verzwakken; 
want de tegenwoordig gegolcne vuurmonden zijn in de reden van 
12 tol 1 in de laatste rigtiug sterker, dan in de eerste. 

Het zal de zaak vereenvoudigen, indien ik hier naauwkeurig 
elke tegenwerping, die ik tegen mijn ontwerp heb hooren maken, 
opnoem. 

1. Ken lid van The Ordmnce Select Commitlee vreesde, dal de 
deelen niel gelijktijdig zouden trillen. Het antwoord ligt voor dc 
hand: in geval de eerste uitzetting geen breuk doet ontstaan, 
hebben allo volgende trillingen, zwakker dan de cersle zijnde, 
minder kracht om te vcruielen. 

2. The Ordmtnce Select Commitlee gaf in Junij 1855 te kennen, 
dat het ontwerp gevaarlijk en geen verder onderzoek, zelfs op mijne 
kosten, waardig was, omdat «hel uitzettend vermogen \i\n gesmeed 
CU gegoten ijzer verschillend is. » Nu is dit verschil juist een voordeel, 
wanneer bet melaal, dal zich het meeste uitzet, inwendig komt, 
zoo als ik heb opgegeven, daar gegoten ijzer zich onder gelijke 
drukking ten naasten bij dubbel zooveel uitzet als gesmeed ijzer, 
zoodat de uitzelting van het uitwendige, te weeg gebragl door kei 
vcrmogiiii eener krachl van ongeveer ccn halve ton, indien de dikke 
cilinder geheel en al vau gegoten ijzer was, een dubbel zoo groote 
kracht zou geven, ingeval bel uitwendige van gesmeed ijzer was. 
lutusscbcii maakt het gebruiken van verschillende melalen geen wezen-
lijk deel van mijn ontwerp uil, ofschoon het de praktische uitvoe-
ring er van gemakkelijk maakt. 

3. Na den wonderbaren uitslag, met mijn Oponder te Shoeburyness 
verkregen, gaf The Ordmtnce Select Commitlee te kennen, dal 
haar dit ontwerp sinds 1807 bekend was, en dal hel met andere 
overeenkwam. In de noot (zie onder) heb ik aangetoond, dal mijne 
inzigten lynregl tegenover die van de voorstanders vau gewelde 
smeedijzeren vuurmonden slaan. [ De van ouds vervaardigde vuur-
monden en die van den hcw Dundas zijn nog zwakker dan de ge-
welde, daar de laatste, na het bezwijken van het inwendige deel, 
in denzclfden loesland verkeeren, waarin de cersle, nieuw zijnde, 
zich bevinden. The Ordnance Select Commitlee schijnl de groole 
sterkte die ik verkrijg aan het vervangen vau smeedijzer door giet-
ijzer toe tc schrijven. Nu zou hel uitwendige vau ecu gegoten vuur-
mond, indien hel b. v. een zc.s(lc zooveel als het inwendige werd 
uitgerekt, ingeval hel van ijzer was, ccn krachl vau sicchts éi'ti 
ton uitocfenen. Hel vervangen alleen van gietijzer door smeedijzor 
zou het dubbele vermogen doen verkrijgen, indien de uilzetting 
dezelfde is (en zij kan niet grootcr zijn, zonder dat hel inwendige 
bezwijkt); maar ik kan den hnilcnsten duim een kracht van 10 ton 
laten uitoelenen door zijne inrigling te veranderen. De verwisseling 
van metaal doel de sterkte met 1 ton per duim loenemau, op zyn 
hoogst, de verwisseling van inrigling doet bovendien eene sterkte 
van 8 ton per duim verkrijgen. 
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I . Ken liil van Th Select Conimitlee zeide mij, na de prncrie 
Shoehnryness, dat eene zoo groote sterkte als mijn vuurmond aan 
den ilag legde niet vereiseht werd. 

f). Men heeft zich tegen draad voor vuurnu)nden verklaard. In 
eene groote mate hen ik het met die tegenwerjiiiig eens, maarzij 
is niet toepasselijk op mortieren, en in menig geval zouden zeer 
ligte vuurujonden zoo nuttig zijn, dat de voordeelen aan hel ge-
bruiken van draad verhonden wel tegen de nadeelen konden op-
wegen. Ik geloof echter, dat het voor de meeste vuurmonden beter 
zou zijn ze van concentrische buizen, en niel van draad te ver-
vaardigen. 

De onmiddellijke toepassing, die ik van mijne ontdekking zou 
Nvenscheu gemaakt te zien, is, dat er sterker kanonnen van 08 
pond, 10 duim en 11 duim vervaardigd wierden. Men zou een 
kanon van 10 duim kunnen maken, dat ongeveer 5 ton woog, cn 
sterk genoeg was om er des noods volle kogels uit te schieten. 
Amerika heeft een pivot-kanon (draaibas) van 11 duim aangenomen, 
en bet komt mij voor, dat wij gelijken tred met die mogendheid 
moeten houden. Ken Oduims kanon voor de breede zijde, en een I 
draaibas van 11 duim zouden wij dus voor eenige onzer stoom- ' 
booten moeten aannemen; zelfs zou het 1 Oduims kanon voor de | 
breede zijde, waarvan ik gesproken heb, en een draaibas van 12 
of 13 duim, 7 of 8 ton wegende, geen te grooten stap voor-
waarts zijn. 

Mogten eeingc onzer rivieren cn havens venledigd moeten worden, 
zou ik durven aanraden zeer zware hom-kanonnen te gebruiken op 
alle punten, waar een schip snel voorbij kan varen, doch, zoo als 
ik gezegd heb, hen ik er voor in alle gevallen dc ligtste vuur-
monden tc gebruiken die toereikend zijn om hel doel dal men zich 
voorstelt tc bereiken. 

Ue wijze van vervaardiging die ik aanbeveel is zoowel op ligte 
als op zware vuurmomlen toepasselijk. Zij is door den heer Armstrong 
van Newdastle gevolgd, die een dikken cilinder alleen van gesmeed 
ijzer buiten slaat vond aan het volle bu.skruidvermogen te wederstaan, 
dat hij verkreeg door den kogel grooler dan de algemeene boring 
van het stuk Ie maken, zoodal de lijd om zich (sen weg te banen 
toelaat al het buskruid Ie verbranden. Misschien vergis ik mij, 
maar ik ben geneigd te gelooven, dat de wonderbare juistheid door 
den heer Armstrong verkregen ten deele is toe Ie schrijven aan de 
groote snelheid, welke den kogel gegeven wordl door de verbazende 
drukking, die mijne wijze van vervaardiging alleen toelaat. Ik moet 
hierbij voegen, ilal de heer Armstrong, hoezeer hij het ontwerp 
eenige maanilen nadat ik er patent voor genomen had ten uitvoer 
legde, het inet van mij ontleend heel\. 

De beer Whitworth, van Manchester, heeft de vriendelijkheid 
lichad zijn vertrouwen aan den dag te leggen in de groote sterkte, 
die tc verkrijgen is door ééne der wijzen om hel door mij voorgestane 
beginsel toe te passen, namelijk door staal ofijzerdraad met kracht 
om een bronzen buis te wikkelen. ^ 1) Aldus woidt sterkte verkregen, 
zonder het minste gevaar van bezwijken door de broosheid der kern. 
Ook is de heer Whitworth voornemens een getrokken looj) van 

( l ) Sinds dien tijd lieeft do lieer Wli i tworth dc vricndclijlilicid pelmd , mij 
zijn ver t rouwen te kennen te geven in mijne wijze van kanonnen van con-
oentrisclie buizen te vervaardigen. Zelf lieeft hij eenige proeven g e n o m e n , 
die voor de juistheid van mijti stelsel ])lciten. 

zuiver ijzer of koolvrij staal tc maken (zoo hij dien welligl op 
't oogenhlik niel reeds gemaakt heeft), aan den staart doormiddel 
van staaldraad versterkt, dat er, met dc vereischte, voor hem door 
den heer Longridge berekende spanning om heen gewikkeld wordt. 
De heer Whitworth verwacht dat ilcze wijze van bewerking hem 
in staat zal stellen bussen tc maken, die ligt gei meg zijn om tegen 
den schouder geplaatst tc worden en niettemin de noodige sterkte 
bezitten om een kogel van verscheidene onsen wigt af tc schielen. 
De terugstoot zal allerhevigst zijn, maar de heer Whitworth heelt, 
een zeer vcrnuHig en nogtans eenvoudig middel verzonnen om te 
voorkomen, dal de schutter er door gehinderd wordt. 

Mijne inzigtcn onder uwe aandacht brengende, moet ik opmerken, 
dal ik er vooraf verscheidene jaren over heb nagedacht en ze aan 
naauwkeurige proeven heb onderwor|)en, waarbij ik met den raad 
van den lieer William Needham, oud besturend deelhebber van de 
Ihilterly Company, en dien van den heer lleynolds, haar begaafden 
ingenieur, ben bijgestaan. Dc inzigtcn van Sir Charles Fox en den 
heer James Longridge, die beide ook naauwkeurige proeven ge-
nomen hebben, komen met dc mijne nagenoeg, zoo niel geheel, 
overeen; hetzelfde is het geval met de iiizigten van jirof. Daniel 
Treadwell, vice-president van The Amcr'mm Actulemy (hij las in 
1800 een stuk over dat onderwerp in die geleerde vergadering voor), 
en met die van den dr. Hart uit Dublin. Al die beeren zijn hel 
zoowel over het bestaande kwaad, als over het toe te passen middel 
met mij eens. Wat hel bestaande kwaad zelf betrell, ile geringe dienst, 
namelijk, die hel uitwendige van een dikken cilinder bewijst, stemmen 
alle ingenieurs, die er ooit een gegoten hebben, daaromtrent met 
mij in, en komen ook de wiskunstige nasporingen van prof. Peter 
Marlow cn den generaal Morin daarmede overeen. Ten aanzien van 
feiten, waaraan sommigen minder gewigt mogen hechten dan aan 
namen, heeft mijn ontwerp ten deele ook den bijval van Whit-
worth en Armstrong. 

Ofschoon dus zulk een denkbeeld op eene bloote theorie op mijne 
eigene hand berustende als eene her.senschim is aangemerkt, vertrouw 
ik, nu de ondersteuning van zulke bevoegde regters mij althans 
eenigermate ten deel valt, dat mijne vaste overtuiging, dal men 
zonder bezwaar mortieren kan maken, waarmede Portmoiitb, Cronstadt, 
Cherbourg of eene dergelijke plaats op 5 mijlen afslands gebom-
bardeerd kan worden, dat, zeg ik, de redenering waarop deze be-
wering berust, een bedaard en scherpzinnig onderzoek waardig zal 
gekeurd worden, want, indien het mogelijk is, geschut te vervaardigen, 
waarvan het vermogen dat van het tegenwoorilig gebruikte honderd-
maal te boven gaat, kunnen wij niet, zonder ons aan hagchelijkc 
gevaren bloot tc stellen, dc oogen daarvoor sluiten. 

Aanteckeniug A, 

De eigen woorden van den hoogleeraar luiden aldus: «Dij den 
eersten opslag zou het schijnen, dat het, nadat dc uitrekking bij 
1) en C gevonden is, alleen noodig was dc niclaaldiktc op te 
sporen, die vereiseht wordl om aan deze uitrekking, wanneer zij on-
middellijk in de lengte van het metaal werkte, wederstand te bieden. 

«Dil is echter geenszins het geval, want, indien wij ons voor-
stellen, zoo als behoort, dat hel ijzer door de inwendige drukking 
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eene zekere male van uilzetting ondergaat, dan zullen wij vinden, 
dal de buitenomtrek veel minder in deze uitzetting deelt dan de 
binncnomtrek; en daar de wederstand volgens de wel ullensiosic 
vis evenredig is aan de uitzetting, gedeeld door de lengte, volgt 
daaruit, dat de buitenomtrek en elke achtereenvolgende cirkelvormige 
laag van het binnen- tol al minder en 
minder wederstand biedt aan de inwendige drukking; wat wij ons 
nu voorstellen op te sporen, is de wel volgens welke die weder-
stand afneemt. 

«Vooreerst is hel duidelijk, dat, welke uitzelting de cilinder of 
ring moge omlergaan, de hoeveelheid metaal, die hij bevat, niel 
veranderen zal; of, wat hetzelfde is, de inhoud van den cirkel-
vormigen ring, uit eene doorsnede er door ontstaan, zal dezelfde 
blyveu; die inhoud is evenredig aan hel verschil der vierkanten 
van de twee middellijnen. 

«Laai D de inwendige middellijn wezen, vóórdat de drukking is 
uitgeoefend, en \ ) - \ - d de middellijn, nadat zij door de drukking 
verlengd is. Laat insgelijks D' de uitwendige iniddeHyn wezen 
voor dat, en D'-t-(/' die middellijn, nadat de drukking is uitge-
oefend. Dan volgt uit het bovenstaande, dal wij zullen hebben: 

D'ï — D» = (D'- f ( / ) — 

O D ' / i — 2 I h / o f 
2 D " H - f / ' : 2 D - j - d=:d:d', 

of 

of daar d en d zeer klein in vergelijking van D' en D zijn, wordl 
deze evenrediiiheid : 

D':D = f/:(/', dat is: 

de uitzetting van hel buitenoppervlak staat tol die van hel binneu-
oppervlak, als de inwendige middellijn lot de uitwendige. 

«Maar de wederstand is evenredig mei de uitzetting, gedeeld door 
de lengte; derhalve staat de wederstand van het buitenoppervlak 

1) D ' 

tot dien van het biimcnoppervlak als — : ^ of als 1)̂  :D'*; dat is 
de wederstand, door elke opvolgende laag geboden, is omgekeenl 
evenredig met het vierkant der middellijn, of omgekeerd met het 
vierkant van haren afstand van hel midden. Door deze wet is het 
gemakkelijk, den werkelijken wederstand, aan eenige laag of ring 
verschuldigd, tc bepalen. 

«Zij r dc inwendige middellijn van cenen cilinder, p de druk-
king per vierkanten duim van de vloeistof, / de geheele metaal-
dikte, en X een veranderlijke afstand van hel binnenoppervlak. 
Laat iu-sgelijks r p = s de uitrekking op het binnenoppervlak uit-
geoefend voorstellen, overeenkomstig met de beginselen in het voor-
afgaande deel van dil stidv verklaard. Dan zullen wij, volgens dc 
zoo even oj)gehelderde wet, voor de uitrekking op een afstand .r 
van het binnenoppervlak hebben: 

r» s , / T V - t d x + , en dus + 

voor de som van al de uitrekkingen, of voor de som van den ge-
heelen wederstand. Dil wordt, als x=:t is: 

rt 

1 3 3 

«Toepassing van dezen regel om de behoorlijke metaaldikte in 
eene cilindrische waterpers van gegeven kracht en 

afmetingen af te leiden. 

«I.aal r de straal van den voorgcstelden cilinder zijn, p de 
drukking per vierkanten duim van de vloeistof, en x de ge-
zochte dikte. Laat ook c de kracht van zamenhang van een vier-
kanten duim van het metaal voorstellen. Dan volgl uit hel voor-
gaande, dat de geheele uitrekking, door dc inwendige drukking 
te weeg gebragt, zal uitgedrukl worden door/)/•, en dal de grootste 
wederstand, waaraan de ciliiuler zonder bezwaar kan blootgesteld 

worden, i s c X - ^ : waaruil volgt, ingeval uitrekking cn weder-
r + x 

sland in evenwigt zijn, dal wij hebben zullen 

rx 
r p = X c 

' r X (1) 

of p r - \ - p x = c x , e n d u s 

c-p 
voor de gezochte dikte.» 

Aantcekening Ik 

D"". Hart's formule voor de drukking, die een cilinder kan door-
staan, is: 

U» - r^ 
(H) 

waarin p de drukking op eiken vierkanten duim van hel binnen-
oj)pervlak is, t de spankracht van een vierkanten duim van de grond-
stof, II de straal van hel buitenoppervlak van den cilinder, c n d e 
straal van het binnenoppervlak der uitboring. 

Volgens deze gegevens, is professor Barlow's formule (1) 

p = t 
W - r 

011) 

Dat is: de som van al de veranderlijke wederstanden, uit de ge-
heele dikte / voortgesproten, is gelijk aan den wederstand, welke 

r t 
de dikte met een eenparigen wederstand s of r;;, zou bieden. 

Deze vergelijkingen worden dezelfde, indien II oneindig groot is 
in vergelijking van r, want dan wordl p — t\ hetgeen zeggen wil, 
dat eene oneindige metaaldikte noodig is, om op eiken duim der 
uilboring eene drukking gelijk aan de spankracht op eiken vierkanten 
duim slaaf van het metaal te doorstaan; nogtans zou eene dikte 
gelijk aan den straal der uitboring voldoende zijn, indien elk deeltje 
evenveel uitgerekt wierd. 

Aanteekening C. 

De proeven werden genomen met geweren van § duim kaliber 
en van verschillende lengten, waaruit een kogel van IT) drachmen 

0.00 pond geschoten werd; het buskruid besloeg ongeveer l.-l duim 
van dc lengte der ziel. Het oogmerk was, de uitwerking der lengte 
van het geweer te bepalen. 

De vier eerste kolommen zijn de opgaven waaruit ik het overige 
berekeiul h(.'b. 

De vijfde kolom is eenvoudig hel verschil lusschen de snelheden 
aan hel begin en het einde der ruimlen, vermeld in de zesde kolom, 
die van de derde is afgeleid, door van eiken regel den voorgaan-
den af tc trekken. 
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lie lijden in de zevende kolom zijn gevonden, in de ondersleHing, 

dat de drukking gedurende elke korte tusschem-uimte standvastig 

is (lietgeeu ten naastenbij waar is), door de volgende lornude: 

/ = —T",- , indien s de ruimte is, waarin de snelheid-aanwas H - J - t u ' 
V is (kolom O en 5), en u aan de snelheid in het begin der periode 
(kolom 'i). 

De drukkingen in de negende kolom zijn gevonden door de Ibrnnde 

p , waarin V de aanwas van snelheid isin den tijd / , en 

w = Ó.OIj pond, het gewigt van het projectiel, terwijl ^ rr: 3'2, 

de versnelling v;m ile zwaartekracht is. 
Die in de tiende kolom zijn gevonden, door de Ibrnmle 

op viermaal den bovengemelden, in ronde getallen 00000 
•pond; 

de getallen in de ellde kolom duiden het gemiddelde aan tusschen 
den wederstand bij het begin en het einde der korte tijdruimten. 

De twaalfde kolom is de som der drie voorgaande, vermenigvuldigd 
met 3 (daar de iidioud der doorsnede van den kogel slechts 
vierkanten duim bedraagt) en gedeeld door 15. 

Hoe de volgende drie kolonuuen verkregen zijn, blijkt van zelf. 

Aanteekening D. 

Met is klaar, dat een geweer (of kanon) eene grootere uitrekking 
aan den slootbodem zou kunnen verdragen dan een open cilinder, 
omdal het metaal, dat den slootbodem sluit, hulp verleent aan de 
zijden om de drukking te wederstaaii. Een geweer bezit nog een 
ander beginsel van kracht da;h'in, dat de drukking niet in ééns 
de geheele lengte der ziel aandoet. Alzoo is het duidelijk, dat in 
het oneindig klein tijdstip, waarin de drukking alleen op bijv. 12 
duim van den slootbodem plaats heeft, ook de 13de, 14deduimen, 
en in een groot kanon verscheidene duimen meer, hulp verleenen 
om de drukking te wederstaan. 

Aanteekening E. 

Misschien zal dit duidelijker worden, imlien wij den cilinder 
van caoutchouc beschouwen. Wij vonden, dat een buis tan 'deze 

te gebruiken, alzoo opgegeven door den ingenieur Charles Austin, voor 
de snelheid van gas, dat door eene opening oniwijkl; waarin p 
de drukking van gas op een vierkanten voet is, die van den i 
dampkring; x hel gewigt van een kuliieken voel gas: 

T: 

Door /)>, die in de volgende kolom in rekening is gebragt, te 
verwaarloozen en r = l pond aan te nemen, hebben wij 

Y » 
p = — voor de drukking op den vierkanten voet. De drukking op 

' x o m 
De wederstanden in de ellde kolom zijn uil llulton's formule voor 

bollen die door de lucht bewegen opgemaakt, 

waarin d de middellijn van den bol in duimen is. Ik schal den 

wederstand in eene beslotene ruimte en de wrijving tegen ile zijden 
12 t?»—280 V 

grondstof, 10 duim wijd en 10 duim dik, in geval zij uitgerekt 
wordt tot dat dc inwendige middellijn verdubbeld is, van 10 lol 
" i duim in dikte afneemt. (Zie tiguur 20 en 21.) 

Trachten wij nu deze buis te versterken, door er naauwkeurig 
eene andere buis overheen te trekken, dan moet die |H)ging mis-
lukken, omdat zoo weini'? van dc uilrekking zal medcuedeeld O O fm^ 
worden aan dc buitenzijde, waarvan dc inwendige middellijn 
uiterlijk van 30 duim (bare oorspronkelijke lengte) kan uilgerekl 
worden tot 34J, de grootte van de builensle middellijn der uitge-
strekte binnenhuis. Zelfs dil bedrag zou nog te hoog zijn, uilhootde 
van dc drukking op de binnenhuis, welke haar eenigzins langer 
en dunner zou maken. 

Indien wij echter eene buis, waarvan dc inwendige middellijn 
niel meer dan 17^ duim bedraagt, over de binnenhuis heentrekken 
(de eersie moei tot dat einde tijdelijk uitgerekt worden, omdat 
dc buitenste middellijn der binnenhuis 30 duim lang is), dan zullen 
dc beide buizen nagenoeg evenveel uitgerekt zijn, wanneer de 
binnenste middellijn der binnenhuis verdubbeld is, ilaar de binnenste 
middellijn der buitenbuis dan ook verdubbelil zal zijii; want, oor-
spronkelijk 17i duim zijnde, is zij nu 34ij geworden. 

Men kan een willekeurig aantal lagen of buizen maken, zoodal 
ieder een behoorlijk aamleel aan den arbeid heeft, door hare 
oorspronkelijke grootte zóó te regelen, dal, wanneer dcbiimen-
buis in eene zekere mate uitgerekt is, allen evenzeer uilgerekl 
zullen zijn. Wordt deze maat evenwel overschreden, dan zal de 
binnenzijde op nieuw een onbehoorlijk aandeel aan dc uitrekking 
hebben. Daarentegen zal eene kleine uilrekking alleen de builensle 
laag aandoen. 

Aanteekening K. 

Prof Harlow's uitdrukking (I) voor de sterkte van cilinders (Aantce-
(T» 

keninuA) - geeft ons c X-
r "t" a- ° 12 

= c X — voor de sterkte van 
G X C 

12 
een 8 duims kanon mei wanden van 8 duim dikte, en c 
= c X — ^̂ ^ uilboring lot op 12 duim ver-

wijd wordt; — hoezeer de dikte van 8 lol l) duim verminderd 

is, wordt dc sterkte groolcr. Dil is belangrijk, omdat er uit volgt, 

dal hydraulische per.sen veel sterker zouden zijn, indien zij dunner 

gegoten werden. Dr. Ilart's formule geeft dezelfde uilkomst, en de 

ondervinding heeft ze bevestigd. 

Hijvoegsel door I. P. DRf.i'UAT. 

Hel hoofdbeginsel, waarop bel voorgaande opstel gegrond is, bestaal 
in de stelling, dal, wanneer eene holle buis of een cilinder van 
binnen door normale kraehlen of ilrukkingeii wordt uitgezet, niel 
al de cirkelvormige vezels, waaruit de omsluitende wand bestaal, 
evenveel tot den wederstand toebrengen. De juistheid van deze 
stelling behoefde geen zoo omslagtig beloog of ondiaal van woor-
den; zij wordt door niemand betwist ilie het onderwerp met eenige 
aandacht heeft nagegaan. Immers zullen dc buitenste en binnenste 
cirkelvormige vezels, waaruit de wand bestaat, evenveel wederstaiul 
uitoefenen, dan moeten zij naar evenredigheid harer lengte even-
veel worden uitgerekt, maar dit zou vereischen, dat de cirkel-
vormige ring, die den wand voorstelt, gelijkvormig wierd uilgerekl; 
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daardoor zou dc tusschenruimlc of de dikte van den wand dan 
ook moeien toenemen en wel in dezellde evenredigheid. Nu is het 
echter gemakkelijk in te zien, dal de inwendige normale drukkin-
gcii wel de biuneiisle deelen naar de buitenste kunnen doen nade-
ren, maar niet dal zij dien a f s tand kuiuien vergroolen, dal evenwel 
voor eeiic gelijkmatige uitzetting zou noodig zijn. De uitrekking 
der builensle vezels moet dan naar evenredigheid huiiucr lengte 
kleiner zijn dan die der binnenste en kan dus hun wederstand ook 
niet zoo groot als die van deze zijn. 

De onderstelling, dal dc buiten- en binnenvczels evenveel tot 
den wederstand der buis bijdragen, is haren oorsprong verschuldigd 
aan vroegere berekeningen, alwaar hel alleen gold den wederstand te 
berekenen van waterbuizen en dergelijke, alwaar i 
niel zeer groot is in vergelijking van de inwendige middellijn. 
Hel is de oudste theorie en geheel voldoende zoolang men geen 
zeer dikke buizen noodig heetll. 

Dc formulcn van Harlow en Hart zijn echter evenmin naauw-
keurig; zij rusten op de onjuiste ouilerstelliiig dat de digtheid van 
de stof, waaruil dc buis bestaat, voor en na de zamendrukking 
dezelfde blijft, terwijl het gemakkelijk is na te gaan, dat die 
digiheid moet toenemen, ofwel de dikte van dc wanden der buis 
moet afnemen door de werking der normale drukking tegen de 
binnenzijde. 

In klieren tijd is door Poissoii, Lamé, Clapeyron cn Cauchy dc 
theorie van de vervorming der veerkrachtige ligchamen veel ver-
beterd, doch schijnen die beschouwingen in Engeland weinig bekend. 
Men kan de forniulen voor den wederstand en de uitrekking van holle 
cilinders door normale drukkingen tegen de binnenzijde uit dc ver-
beterde theorie afgeleid vinden bij dc aangehaalde schrijvers en in dc 
Xerslmjen en mededeellmjen van dc koninklijke akademie van weteii-

schappeii, aldeeling naluurkunile, deel X, bl. 70. Men vindt daar 
voor eeneii hollen cilinder, aan beiile einden open en alwaar tegen de 
binnenzijde normale drukkingen van p jioiiden op dc vierkante een-
heid werken, voor den wederstand ij op de vierkante eenheid 

'I — - r» ' 

waarin r den straal van den biunencirmder cn dien van den 
buileiicilinder voorstelt. Dc uitrekking van den straal r is 
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Men zal in het aangehaalile geschritt in de Verslagen der koninklijke 
akademie van wetenschappen meer bijzonderheden vinden betrekkelijk 
dit onderwerp. 

eu van den straal r': 

O P F I , . / 

waarin n de modulus der veerkracht voorstelt. 
Is de cihiider aan beide einden gesloten, dan blijft de formule 

voor den wederstand dezelfde, maar de uilrekking van den straal 
r wordt: 

en die van r : 

J,r(r'-j-4r'») _ 
X > | ( 7 ' » — r«)" ' 

:> ji r 

I X I U G T i N T . V A N i:i-:XlGI-: I J U U G G K N I N E N G E L A N D K N A M K I I I K A . 

(Allgmmc JJauzatmn, 18.58, I lcf l I X iiiul X , S . 232.) 

(1'iaat 6 , ligurcii l — 0 . ) 

1. Ih-vijknual over de rivier Calder hij Stnnley in Engeland. — 
Hel door dc ingenieurs (leorgc en .lolm Lealher over de rivier 
Calder in Engeland aangelegde brugkanaal, afgebeeld iii figuren 1 
tot 3 op plaat t», bestaat uit twee stevige gegoten ijzeren bogen, 
waaraan de kanaalbedding hangt, die eene diepte van 2«̂ 'l.75 bij 
eeue breedte van 7''l.31 heeft en voor zeeschepen van 2«'l. 13 diep-
gang en 122 ton inhoud bevaarbaar is. Haar de brug slechts een 
enkelen boog vaii 47<'l.2i spanwijdte vormt, zoo is het proliel van 
de rivier geheel ouvernaauwd gebleven en het verkeer daarover kan 
ongehinderd plaals vinden. De op de laudhootden liggende kanaal-
bedding draagt tusschen de sleuupuulen een gewigt van (155 000 
ned. pond water en dus meer dan de negentien gegoten ijzeren 
bogen der beroemde waterleiding van Ponl-Cislilte in Wales. Aan 
iedere zijde van hel kanaal bevindt zich een jaagpad van I el 
breedte. Dc wanden van hel kanaal beslaan uil gegoten ijzeren 
platen van O'-l.OI'.) dikte, van builen bedekt door eene kolonnade 
mei kroonlijst van dorische orde. Op de landhoolden eindigt deze 
kolonnade in eenen porlikus, met een frontspies gekroond, waardoor 
aau dit massieve werk een ligt en sierlijk karakter is gegeven. De hang-
slaven, die 57 streep middellijn hebben, gaan door dc assen der 
zuilen en zijn met het onderste gedeelte van-de gegoten ijzeren 
dwarsdragers verboiulen. De plinten, waarop de zuilen schijnen te 
rusten, hebben len doel, de dwarsdragers te verbergen cn moeten 
ook de architeklouische uitwerking verhoogen. Hel gewigt van 
iederen hangboog b(;draagt 102 000 ned. pond, hel gezamenlijk 
gcwigl van hel gesmeed en hel gegoten ijzer 772 OOO ned. pond. 

2. Ijnitj over de Ai re hij Leeds in Engeland. —Dahouwmcc^'icvB 
van deze brug zijns insgelijks de ingenieurs Ceorge en John Lealher. 
Zij bestaal uil 10 bogen van gegoten ijzeren gewelfstukken, onderling 
met schoren verbonden, hebbende eene spanning van 3tt<-'1.57 bij 
3<!l.t)5 hoogte. De gewellstukken der beide buitenste bogen zijn open. 

> De St. Andries-kruizen der velden, welke het bruggedek dragen, 
i dc gegoten ijzeren randen daarboven, alsmede de leuningen, iiKsgelijks 
; van gegoten ijzer, zijn van gothische versieringen voorzien. He breedte 
, der brug van de eene zijde lot de andere is 13''l.25; de rijweg is 
i '>U4 en ieder voetpad 1''1.82 breed. Het gezamenlijke gewigt van 

het gebezigde gegoten ijzer is 410 500 en dal van het gesmeed 
ijzer 5 500 ned. pond. 

3. Jloulen brug over de Leitk hij de slad IAUIII in Scholland. — 
Deze door den ingenieur John Hosc gebouwde brug bestaat uil tien 
onderling verbondene gebiudten; elk van die gebindten, die 32 el 
bespannen, bestaat uit verscheiilene iii den vorm van eenen veelhoek 

1 legen elkander geplaatste balken. De gebindleii doorkruisen elkamler 
op dc in tiguur 7 afgcbeelile wijze en zijn onderling ojt de raak-
punten door walcrpassc balken verbonden. De horizontale balken in 
de driehoekige ledige ruimten, welke door de onderlinge kruising 
der veelhoeken ontstaan, vervangen de gewone spanschoren cn vormen 
eene stevi-ïcrc verbindiiiL' der [gebindten. 



130 [ 1 8 5 0 -

De geliecio nieuwheid van deze wijze van conslruclie hestaai alleen 
in hel gebruik daarvan voor eene brug. De verbinding van den hoog 
niel hel bruggedek leverl niels bijzonders op en kan op verschillende 
wijzen worden uitgevoerd. Met volkomen onbuigbare bonlslukken 
kan men op deze wijze bruggen van groole sloulheid bouwen, die 
ligt ingang zouden vinden. In de stoolvoegen der balken moeten 
echter platen van gegoten ijzer worden gelegd, ten eimle het weder-
zijdsch ineendringen van de vezelen aan de einden Ie voorkomen; 
voorts moeien zij twee aan twee door boekbanden verbonden worden 
om eene uilwijking zijwaarts Ie beletten. 

Deze constructie zou ook zeer geschikt zijn voor Ibrmeelen van 
massieve bruggen. 

4. Houten bnig op het eiland Hod in Canada. — Deze brug 
van 01<-'l.50 opening werd op het eiland Koek hij Stanstead voor 
eene som van 750 pond sterling (/"O 000) gebouwd. Hare constructie 
is eene verecniging van de stelsels van lA-long en llowe, maar 
onder.scheidl zich van deze daardoor, dal de voor de amerikaansche 
bruggen zoo nadeelige werking legen de zamendrukking wordl 
weggenomen door hel aanbrengen van een stijven houten boog 
tusschen de loodregle standaards. De brug beslaat uit twee dragers, 
ieder van 8<̂ l.00 hoogte en elke drager uil een boven- en beneden-
slrekhout, welke beide wederom zijn zamengesteld uil vijl'op elkander 
liggende balken; tusschen de beide sirekhouteïi staan op ijzeren 
platen, waarmede zij ool< bedekt zijn, de loodregle dubbele standaards, 
tusschen welke ijzeren trek.<;choren in den vorm van Sint Andrie.»̂ -
kruizen gespannen zijn. Tegen de zamendrukking zijn in elk veld 
vier stangen en legen de uilrekking twee slangen aangebragt. In 
de vakken bij de laiulhoofden zijn de zamengedrukte stangen door 
houten schoren vervangen. De houten boog ligt tusschen de loodregle 
standaards, waarmede hij door bonten is verbonden en helpt door 
de hangstangen bel bruggedek dragen, hetwelk op de onderste strek-
houten rust. 

Do geheele stabiliteit van de brug ligt in hel gebruik van den 
houten boog, welke het stelsel ten eenemale wijzigt, daar bij ile 
amerikaansche brug veel stijver maakt en daaraan veel meer weder-
standsverniogen geeft. 

DI-: ruiVATicx T E P A K I J S MN i t r x x K LUN.MI.VG. 

{AUgemeIne Bauzcitioiff, 1850, Heft 1, N'otizblatt, S. 241.) 

(IMaat 6 , fi<rg. 10-1.*?.) 

In den jongsien lijd heeft zich de vraag voorgedaan, welk stelsel van 
afvoer van den drek uit de sekreten der woningen voordeeliger zij, dat 
met straatriolen , gelijk bij voorbetdil te Weenen en te I.onden, ol dat 
met zinkputten, gelijk te Parijs; zonder dat tot nog toe deze vraag 
op eene bevredigende wijze kon worden beaidwoord. .Niettemin is door 
het geneeskundig genootschap te Weenen en door de centrale coui-
missie van hel landbuishoudkundig genootschap aldaar het voorstel 
gedaan, het parijscbe stelsel met ziid{pulten en het reukeloos maken 
van deze vóór hunne ruiming in te voeren bij de nieuw te bouwen 
gedei.'lien van Weenen. Daartegen valt echter in te brengen, dat 
dil parijscbe stelsel geenszins zoo aanjirijzenswaardig is als men bij den 
eerslen opslag zou geneigd zijn te gelooven, en dal men in Parijs zelf 
dc nadeelen cn bezwaren van de thans beslaande sekrectinrigtingen 
\\\ hooge male lieefl ondervonden , en daarin op alle mogelijke wijzen 

getracht beeft verbeteringen aan Ie brengen, zonder dal dit hel ge-
wcnschle gevolg heelll gehad. In den jongsien tijd zijn deze gebreken 
steeds meer aan hel licht gekomen, cn toen, na de opening van het 
keizerlijk asyl te Vincennes, eenige gebreken in den aanleg en den 
bouw van de sekreten in deze schoone inrigting aan hel licht waren 
getreden, nam de minisler van biuncidandscbe zaken deze gelegen-
heid waar, om den aanleg der sekreten en zinkputten in hel alge-

I meen aan een ernstig omlerzoek te (mderwerpen, en benoenule hij 
te dien einde eene, uil artsen, schediundigen, architekleu en bestuur-

! deren van weldadige inriglingcn, bestaande commissie, welke deze 
; taak OJ) zich heeft genomen cn een omstandig verslag omtrent hare 
! werkzaamheden aan den minister beeft ingediend, opgesteld 

door d(ïn beer dr. llrassi, eerste apotheker van hel Hólel Dien, 
hetwelk wij hier voor het grootste gedeelte mededeelen, dewijl de 
daarin voorkomende gevolgtrekkingen op alle sekreetinriglingen in 

I groolere cn kleinere sleden van toepassing zijn en behartiging ver-
dienen. 

Hel gezamenlijke leven van een aanzienlijk aantal menschen in 
inriglingcn en steden hecH hel onaangename maar onvermijdelijke 
gevolg, dal zich eene menigte van uitwerpselen, dat wil zeggen 
van in hooge mate bedorvcne stollen, ophoopt, die, zich vanzelf 
ontbindend, steeds een ergen stank veroorzaken, welke gevaarlijk 
is voor de gezondheid. 

In vele steden van het zuidelijke Frankrijk, gelijk ook in Italie, 
alwaar de huizen geene zinkputten hebben, ontdoen ile bewoners 
zich van die stollen gelijk zij knnnen cn vaak alleen daardoor, dat 
zij ze eenvoudig op de straat werj»en, alwaar cr hel grootste ongerief 
door moei worden Ie wecLr eebraul. In de meeste van de overiu;e c «- c tl 

iniddenpimlcn van bevolking daarentegen zijn de huizen met sekreten 
voorzien en daaruit vloeijen weder andere lasten voort. Vele huizen 
in Parijs, bijvoorbeeld, worden door ilen stank der zinkputten en 
privaten verpest. Dij de nieuwere met groote koslen en veel zorg 
ojtgerigle gebouwen is men er wel is waar in geslaagd, zich legen 
dien stank te beschermen; maar men neemt dien in al zijne hevig-
heid en onaangenaandieid waar in eenigzins oudere gebouwen en 
in hel bijzonder in die, welke vrij sterk bevolkt en slechts met 
gewone sekreten voorzien zijn. (îaan wij nu van de particuliere 
huizen tot die inriglingen over, in welke vele gezonde menschen 
te zamen moeten leven, dan treden deze gebreken nog meer in 
het licht. De zwarigheden, waarop men stoot, wanneer men de 
onaangename stanken verdrijven wil, nemen luel alleen met hel 
aantal der bewoners en de menigte van de uitwerpselen toe, maar 
ook nog daardoor, dal het zeer moeijelijk is. bij een groot aantal 
menschen die zorg voor zindelijkheid te verkrijgen, die toch zoo 
zeer noodig is. 

De stikstof bevattende uildampingen der zinkputten, bestemd 
voor inriglingen, alwaar vele gezonde menschen met elkander 
moeten leven, geven niel tol deze onaangename gevolgen alleen 
aanleiding. De waarnemingen van de militaire artsen leiden lot hel 
deiikbcehl, dal de epidemische dysenterie, welke zoovele verwoestin-
gen in de legers te velde aanrigt, hare oorzaak en hare verspreiding 
vindt in de slecht ingerigte en slecht bewaakte sekreelkiiilen. 

De hospitalen voor de behandeling van zieke armen leveren nog 
grootere moeijelijkheden op, want behalve hel aantal koml nog dc 
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ellendige toestand van deze personen in aanmerking. In inriglingcn 
van dezen aanl moeten de oorzaken van verpesting met alle zorg-
vuldigheid worden weggenomen; bel kranke, iloor lijden cn levens-
wijze verzwakte, vaak allen morden invloed milbercndeorganismus 
van deze personen kan nog minder wedersland bicden aan de ver-
derfelijke invloeden en is bijna altijd onderworpen aan deze soort 
van vergiftiging. 

Dc geleerde verslaggever hespreekl verder z o o d a n i g e inriglingcn, 
waarin men in de allereerste plaats verpligi is de verslikkende uit-
dampingen legen te gaan, namelijk: gasthuizen voor kinderen, 
kraaminriglingcn en gevangenissen. Na voorts te hebben gewezen 
op hel gewigt en de moeijelijkheid van de taak der commissie, 
herinnert hij daaraan, dat het algemeen hygiënisch cmigres, het-
welk in 1852 te Drussel zijne zittingen hield, het beoogde doel 
in eenige weinige woorden zamenvatle en wel: 

V P)ij den aanleg der sekreten moet het tc vcdgen stelsel zooveel 
mogelijk aan de volgende voorwaanlcn voldoen: 

('Stevigheid, eenvoudigheid en doelmatige inrigting der toestellen, 
(tllel bewaren van de stollen in den natuurlijken toestand en 

even snelle als behoorlijke verwijdering van die stollen door me-
thoden, welke geschikt zijn om elk gevaar cn eiken hinder te 
verwijderen. » 

Dc verslaggever gaal alsnu lot de zaak zelve over, door de toe-
stellen lot hel opnemen der uitwerpselen nader Ie bespreken. 

Sehreetkuilen en hunne vuiniinf). — De sekrcctkuilen zijn, gelijk 
de naam bel reeds aanduidt, bcslotenc holle ruimlen van verschil-
lende afmetingen, waarin de vaste en vloeibare mcnschclijkc uil-
werp.>ïclen vallen en zich verzamelen ; zij vinden hunne plaats onder 
in dc geliouwen, gelijkvloers met de kelders of daarbeneden. 

De aanleg van de sckrectkuilen, welke voor Parijs door een 
hevclschrilt van hel parlement van 13 September 1533, op nieuw 
bevestigd door een edict van Frans I van 1530, vcrpliglcnd werd 
gemaakt, was een groolc slap voorwaarts voor den gezondheids-
toestand der hoofdstad en had len doel den belreurcnswaanligen 
staal, waarin de met allerlei vuil bedekte stralen van Parijs zich 
bevonden, te verbeteren. In weerwil van alle legen de overtreders 
bedreigde zware straÜ'en, bad de maatregel echter weinig gevolg 
en waarschijnlijk lag dit juist in dc al tc strenge strallen, die niet 
allijd konden worden toegepast. 

Hoe dil ook zijn moge, destijds werden dc .sckreclknilen naar 
dc inzigten en de luimen van de eigenaars gemaakl, die geen be-
paalden regel volgden. In bet jaar lOlW werden alleen eenige maat-
regelen voorgeschreven om tegen tc gaan, dat het vuil buiten ile 
buizen drong, helwelk vaak in die mate plaats had, dat de uit-
werpselen in <le woningen drongen alvorens dc sekreclkuilen te 
bereiken. Met betrekking tot deze kuilen zelf werd echter niets 
voorgeschreven cn het waren vaak eenvoudig gegraven gaten; de 
vloeibare stoflen drongen in den grond en verontreinigden de onder-
aardsche wateraderen, die in dc wellen uilliepen. Deze vornienging 
van organische stollen met hel welwater, die overal een groot 
gebrek is, was voor Parijs, waar hel waler onder den grond nicl 
zwavelzuren kalk verzadigd is, des te grooler, daar deze laatste 
zich, len gevolge van de verrotting der stollen, al .spoedig in 
zwavelcalcium (in gevolgelijk in zwavelwaterstof veranderde. Ook 
hadden deze gegravene kuilen nog een ander zeer gewigtig gebrek ; 
wanneer men ze ledigde, traden de omringende vloeislolfen wmler 

in den kuil terug cn dc met de ruiming belasle arbeiders liepen 
gevaar door de gassen, die zich alsdan sterk ontwikkelden, ver-
stikt Ie wonlen. 

Deze betreurenswaanligc staat van zaken was van langen duur, 
want eerst in het jaar 1800 schreef de regering voor den aanleg 
der sekrcctkuilen vaste regelen voor, waaraan zich de eigenaars 
moesten onderwerpen. Het daartoe strekkende decreet beval ge-
wiglige hepalingen, die ten doel hebben ile boven aangewezen ge-
breken weg tc nemen: 

1. Alle sekrcctkuilen moeten eene zoodanige hoogte hebben dal 
een man daarin rcgtoj) kan staan. 

2. Fr mogen alleen steenen met hydranlischen 
mortel voor den vloer, ile omgevingsmuren en hel verwulf worden 
gebruikt. 

3. De hoeken moeten afgerond zijn. 
4. Dc opening voor bet wegnemen van den drek moet driemaal 

zoo groot zijn als noodig is voor bet afdalen van een man. 
5. Fr moeten twee openingen worden aangebragt, eene voor hel 

vallen van den drek cn de andere voor het nitstroomen der gassen, 
die door eene buis boven hel dak van het gebouw moeten worden 
geleid. 

Deze zeer gewiglige voorschriften, welke nog beden van kracht 
zijn, na eenige op ondervinding gegronde wijzigingen Ie hebben 
ondergaan, hadden len gevolge, dat dc voormaligeondiglekuilen, 
die spoedig geheel verdwenen zullen zijn, door walcrtligfc reservoirs 
vervangen werden. Dil was een groole slap voorwaarts, want de 
stralen werden gezuiverd, daar men ze van een deel van den drek 
bevrijdde; de bodem, waarop ile huizen stonden, werd droog en 
frisscher cn de verontreiniging van hel waler hield op, daar het 
doorzijpelen ophield; doch men was nog verre verwijderd van eenen 
vohnaaklen toestand, want hel onderhoud cn hel ledigen van dc 
sckrectkuilen moesten voor de bewoners van Parijs nog langen tijd 
eene bron van last en aanzienlijke kosten blijven; eene bewering, 
die bevestigd wordl door de geschiedschrijvers van die stad cn in 
hel bijzonder door de regeringsmaalregclcn, welke onder ccnc 
menigte van omstandigheden legen de eigenaars moesten worden 
genomen, len einde ze te verpligten zich te dezer zake aan alles 
te onderwerpen wat hel belang van de openbare gezondheid mede-
brengt. 

Ofschoon hel scheen, dal deze aangelegenheid door hel decrccl 
van hel jaar 1800 is geregeld, zoo verloondcn zich toch eenige 
jaren later nieuwe en gewiglige gebreken, welke hunnen oorsprong 
vonden m de vcrljclcriii'fcn door hel decreet zelf voorbeschreven. C O 

Dij de gegravene kuilen drongen tle vlocistollen in den grond 
en lieten in die kuilen slechts een onbeduidend bezinksel terug, 
hetwelk menigmaal omstreeks 00 ten honderd vaste stollen bevatte. 
Onder deze omstandigheden was de ruiming ongetwijfeld moeijelijk, 
doch zij had zelden plaats. Dij de geslotenc kuilen daarentegen 
werden de ruimingen vcelvuldiger; de lioevcelheid weggeruimde cn 
naar iMontfaucon vervoerde drekslollen nam met verbazende snel-
heid toe; de koslen van ruiming siegen en van alle zijden ver-
hieven zich klaglen legen deze ongehoorde bewaarplaats, alwaar 

! zich ontzaggelijke massa's opeenhoopten, die aan bederf en ver-
rolling bloot stonden en wijd en zijd stinkende uildampingen ver-
oorzaakten. 

De regering geraakte in groote verlegenheid; zij zag geen iiil-

18 
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weg on (ocli moest deze toestand tol eiken prijs ccn eind nemen. 
Zij benoemde ccne uil leden vaji den gcniecnteraad, ingenieurs cn 
geleerden bestaande commissie, die voorstellen moest doen tot weg-
neming van bet kwaad. Deze bragl daaromtrent in bet jaar 1835 
een verslag uit, dal bet gewigtigstc w e r k is, bet welk over dil onder-
werp is geleverd cn iiiet alleen de kiem in zieli bevat voor de 
sedert gemaakte verbeteringen niaar ook voor de zoodanige, welke 
in bet vervolg in het leven kumien worden geroepen. 

Wanneer men alleen dc belangen van de gezondheid in over-
overweging heeft te nemen, die ongetwijfeld in de eerste plaatsin 
aanmerking komen, cn zich niet om die van den landbouw be-
kommert, dan is het vóór alles noodig, zoo goed en zoo snel 
uiogelijk alle dreksloHen tc verwijderen, gelijk in alle sleden van 
Kngeland geschiedt. 

Tc Londen Ijcstondcn sckrcctkuilcn, zoolang de huizen buiten 
verbinding met <le straatriolen waren. Toen echter in het jaar 1820 
de maatschappijen voor waterbezorging hare wcrkzaandieden aan-
vingen, welke sedert 1850 aan de huishoudingen ccne hoeveeihcid 
water van minstens 2Ü0000 teerling el leverden, werd het gebruik 
van de waterprivaten algemeen; de voorschriften, volgens welke dc 
straatriolcn waren afgesloten, werden niet meer in acht genomen; 
de waterafvoer {dramuje) van dc huizen door kanalen onder den 
groml werd regel en de sekreotputtten ccne uitzondering. Tegen-
woordig heeft iedere straat van Londen ccn riool; uit ieder huis 
loopt ccne goot van zandsteen of ccne huis van plaatijzer, die al 
het waler van dc keuken, van de kleedkamers, van de water-
privaten en van dc biimenplaats naar het straatriool afvoert ; dit 
riool heefl eene eivormige doorsnede, is van bakstecnen gebouwil 
en loopt in den voormaligen Theemsarm uit, die in een kanaal van 
2, 3 en 4 el wijdte werd veranderd, llijna alle huizen worden 
tegenwoordig gedraineerd en die, welke dit nog niet zijn, zullen 
binnen korten tijd gedraineenl worden. Inspecteurs, die met be-
trekking lot hunnc werkzaamheden cn voor hel toezigt onder eenen 
ingenieur staan cn aan den hoofdgcnecsbeer van de gezondheids-
commissie verslag uitbrengen, zijn in tien afdcelingen over hel ge-
bied van Londen verileehl. Op grond van hun verslag, dat oj) de 
plajls zelve door de geneeskundige beand)ten wordl beoordeeld, 
bekomen de eigenaars het streng b e v e l , binnen een zekeren lermijn 
hnime huizen onder den grond met hel slraalriool te verbinden, 
dc ))rivaatzillingen met ccn hermetisch sluitend deksel le voorzien, 
dc noodige hoeveelheid waler aan tc brengen lol wcgspocling van 
de drekslolfen en daarvoor le zorgen, dal het waler der binnen-
plaatsen, paardenstallen, keukens en daken langs dezen ouder-
aardschen weg wonlt afgevoerd, dat dc bewoners der huizen in 
behoorlijke hoeveelheid met goed w a t e r w o r d e n voorzien cn eindelijk 
dat de nog beslaande kuilen geledigd en gedigt worden. 

Op deze wijze verbindt zich hel stelsel der engelsche privaten 
met een waterondoop in ccne woning door minstens twee kranen, 
dc e(!ne in dc keuken, cn de andere in de privaat; vaak is ook 
eene ilerde kraan in dc met eene badkuip voorziene kleedkamer 
voorbanden. 

Hel draineren of ile wegvloeijing van het gebruikte waler is hel 
uoodweiulig gevolg van deze inrigting. KIke van water voorziene 
woning is eene gedraineerde woning; uil tien aanvoer van zuiver 
waler volgt van zelf de wegvloeijing van het vuile waler, cn dien-
tengevolge dat net van riolen en kanalen, dat kunstig stelsel in 

den ondergrond van Londen, welks takken zich naar alle riglingen 

verspreiden. 
Tc Ilrussel bestaat ccn zoodanig doortastende maatregel niet; 

hel bestuur duldt slechts bet alloopen van de vloeislollen in dc 
straatriolcn, die overigens zeer slecht zijn aangelegd; maar de 
eigenaars trachten vaak ook de vaste stollen langs denzelfden weg 
te verwijderen, len einde ile kosten en de lasten van de ruiming le 
ondergaan. Iels dergelijks heeft te Weenen plaals, alwaar de 
sekreten onmiddellijk met de straatriolcn in verbinding slaan, welke 
alle uitwerpselen in den Donau afvoeren. In Parijs zelfs vindt men 
iiUMgtingen, waar deze stollen onmiddellijk in dc rivier worden af-
gevoerd, bijv. het hótel des Invalides, hel hospitaal dc la Sal-
pétrière, hel hótel Dien. 

Wanneer dc straatriolcn dikwijls cn krachtig iloor een water-
stroom worden gereinigd, dan zijn de belangen van de gezondheid 
gewaarborgd cn de eigenaars besparen de koslen van hel ruimen. 
De landbouw echter lijdt bij deze wijze van doen schade, daar 
ccne groole lioevcelheid mestslollen verloren gaal. Men heeft wel 
getracht aan dit nadeel daardoor te gemoet le komen, dal men 
pogingen heeft gedaan, de organische stollen, welke het waler 
van de riolen medevoert, door kalk terug te houilen en vast 
te maken, liet denkbeeld is ongetwijfeld goed, doch men zal er-
kennen dal bet niet praktisch uitvoerbaar is, deze in eene zoo 
groote massa vloeistof ilrijvende organische stollen le verzamelen, 
om ze ten behoeve van den landbouw le bezigen. De maalschapjiijen 
in Kngeland, welke zich met dit doel hebben gevormd om aan de 
uitmonding van de riolen bet water op le stuwen en het bezinksel 
af te scheiden, hebben daaruit nooit eenig voordeel getrokken, 
ja zij konden hare kosten niet eens goed maken. 

Hehalve dit verlies voor den landbouw is cr nog dit bezwaar, 
dal door de inrigling van de parijsclie woonhuizen de behoorlijke 
afvoering van de uitwerpselen in dc straatriolcn niet verzekerdis, 
hetwelk buiten dat bij de bevolking een grooten afkeer moet te 
weeg brengen. 

iNatuurlijkc hinderpalen, beschouwingen van landhuishoudkun-
digen aard en de vooroordeelen des volks hebben herhalvc de 
fransche regering tot nog toe verhinderd, het middel van hare 
naburen in toepassing te brengen, dat toch op den eersten aan-
blik zoo eenvoudig en geschikt voorkomt. 

Met hel oog op de doehualigheid en de voorlrellelijkhcid van 
dit engelsche stelsel is de prefekt van hel departement van d(5 
Seine op het denkbeeld gekomen van een omvattend i)lan, volgens 
hetwelk alle sckrcctkuilcn worden afgeschall cn de afvoerbuizen in 
bijzondere kanalen uilmmideii, van zoodanige afmetingen, dat zij 
nooil verstopt kunnen geraken. Deze kanalen moesten in de straat-
riolen worden aangebragt en hel geheele nel moest met zuig- en 
drukpompen worden voorzien, door welke de stollen naar ver-
w i j d e r d e vergaderbakkcn, gelijk die te Hondy(l), worden gevoerd, 
om aldaar op de gebruikelijke wijze behandeld te worden. 

Hij dc uilvoering van dit stelsel zou de vrees, dal de riolen in 
de Seine veronlreinigil zouden worden, geheel vervallen; cr waren 
echler voor den eersten aanleg van dit nel van straatriolcn cn bijzon-
dere kanalen onzaggelijke koslen noodig en de winst van den le 
bereiden mest zou niet opwegen legen die groote sojumen, want 

(1) Zie Allijcmcluc IJauzdtunijf IS-̂ C, S. 101. 
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wordl ook hel water tegenwoordig m dc meeste huizen alleen 
binnen gedragen, zoo is toch de hoeveelheid daarvan, die in de 
privaten wordt geworpen, zoo groot, dat dc opbrengst te Hondy 
niel meer zoo voordeelig is als vroeger. 

De mocijelijkheden, waarmede dc regering, die bet zich len taak 
harl gesteld dc lasten van dc ruiming tc verminderen en tevens 
aan den lamlbouw een kostbaren mest tc leveren, tc kam|ien becll 
gehad, zullen uit eenige cijfers kmnien blijken. 

In hel jaar 1800 verkreeg men uit de sekrcelkuilen, waarin dc 
vloeislollen verloren gingen, 58000 teerhng cl dreksloll'en. In hel 
jaar 1831 was die hoeveeihcid lot 102800 teerling el gestegenen 
zij had zich ilus in 31 jaren verdrievoudigd, lerwijl het getal van 
(le bewoners slechls met de helft was toegenomen. Dc oorzaken van 
deze vermeerdering zijn vooreerst gelegen in de walerdigt gemaakte 
kuilen, in de rigling van de zoogenaamde engelsche privaten, die 
veel waler noodig hebben, en eindelijk in dc toenemende gewoonte 
om baden aan huis te hebben. 

(lelijk te verwachten was moesten deze oorzaken blijvend worden 
en loenemen. 

In bet jaar 1851 bedroeg op ccne bevolking van 1 053 202 
zielen dc hoeveelheid van dc nit dc kuilen verkregene dreksloll'en 
287 012 teerling cl. In het jaar 1857 bereikte zij hel ontzaggelijke 
cijfer van 173 278 teerling cl, zoodal derhalve sedert 1851 ccne 
vermeerdering van bijna het dubbele plaals had bij ccne niet aan-
zienlijke toeneming van dc bevolking. Deze venncerdcring is, gelijk 
ligt tc begrijpen valt, aan dc vloeibare stofl'en toe tc schrijven. 

Dc snelle veranderingen, die Parijs ondergaal, waardoor de on-
gezonde wijken en gebouwen door breede slralen en gemakkelijke 
woningen worden vervangen, bet plan om alle verdiepingen der 
gebouwen rijkelijk van water tc voorzien, zullen ten gevolge heb-
ben, dat zich de hoeveelheid van dc drekstoircn in dc sekrcelkuilen 
in ccne nog onbekende verhouding vermeerdert. 

Wat is echter bij deze bestendige toeneming van drckstoll'en in 
dc kuilen van 1831 lot 1851 geschied? Het verslag van de (fransche) 
gezondheidscommissie van 27 iNovcmbcr 1857 geeft ons daarvan 
een denkbeeld: 

«Tot het jaar 1851 moesten dc walcrdiglc kuilen gedeeltelijk 
met dc pomp geledigd worden, en dc brciachtige nederslag werd 
met cnnners verwijderd en in kuipen gestort, die aan den rand 
van den kuil stonden; men ledigde op de laatstvermclde wijze de 
destijds talrijke kuilen geheel, in welke de vloeislollen in den grond 
drongen en de nabijgelegen wellen verontreinigden. De vaste cn 
vloeibare massa's werden in wagens gegoten, die voor dc deuren 
slil stondfju, de slralen versperden, cn zoolang deze afschuwelijke 
arbeid duurde verspreidde de stank zich overal, zoowel op de 
straat als in de gebouwen. Wie herinnert zich Harijs niet in de 
nachten van dien lijd? De straten waren bedekt met de tallooze 
zware wagens van dezen aard cn de hinderlijke uitdampingen, dc 
versperring van de slralen, het gedruisch cn dc scbudiling van de 
bestrating deden onaangename gewaarwordingen onlstaan bij hef 
verlaten van den schouwburg, het bal of de avondpartij.« 

Huitendicn (ïchler waren nog grooterc gebreken met deze be-
treurenswaardige inrigting verbonden. De drckstoll'en, welke men 
met moeite o|) de hoogten van Moutfaucon, die Harijs beheerschen, 
had gevoerd, werden in ontzaggelijke vergaderbakkcn verzameld, 
alwaar de massa van de dagelijkschc ruimingen gemiddeld vijfjaren 

achicrccn aan gisting was blootgesteld. Gedurende dien langen lijd 
werden de zich ontwikkelende gassen bij noordwesten-, noorden-
en noordoosten-winden naar Harijs gevoerd, alwaar zij ccn ver-
pestenden slank verspreidden; bovendien vloeiden de bedorven vloei-
stoH'en door een b'yzonder kanaal bij de brug van Auslcriilz, der-
halve boven Harijs, in dc Seinc cn deze drekmassa, die nog 
stinkender was dan bij de ruiming van de kuilen zelf cn van lijd 
tot tijd door papachtige, door regenwater verdunde stoH'cn, werd 
vermeerderd, doorstroomde dc stad in hare gansche lengte. 

Deze jannncrlijke toestand moest nog lastiger worden, naar gelang 
bij het maken van diglc kuilen en engelsche privaten de hoeveel-
heid vloeibare stoll'en, die nit de kuilen moest worden genomen, 
toenam. Hij dezen beklagenswaardigen staal van zaken gingen negen 
tiende deelen van de voor den landbouw geschikte voortbrengselen 
verloren, welke door verrotting in slinkende dampen verkeerd en 
door den vrijen alloop van de bedorvcne vloeislollen aan de Scine 
medegedeeld werden. 

De n.'gering begreep wel, dat een zoodanige toesland verder niel 
kon voortduren en op voorstel van de gezondheidscommissie werd 
in deze mocijclijkc aangelegenheid een groote slap voorwaarts ge-
daan, want bet middenpunt van verpesting, de vilplaals van Mont-
faucon, werd geheel weggenonjcn; een groot ged(!elte van dc bc-
dorvcnc sloiren, die zich bij dc brug van Auslcriilz met dc Scine 
vcrecnigden cn geheel Harijs doorstroomden, loopt thans bij Hondy 
uit, en vloeit bij Sl. Hénis in de Seinc. Sinds 1851 neemt echlcr 
ook een gedeelte van de uil de sekrcelkuilen gcnomcnc vloeislollen 
niet meer den weg naar Hondy, maar deze verliezen zich in de 
straatriolcn, waarin zij, na reukcloos gemaakt tc zijn, gestort 
worden. 

Vroegere ondervindingen hebben hel bewijs geleverd, dat hel 
onmogelijk is, dc mcslstoircn van de sekrcelkuilen met voordcel 
reukcloos te maken. De behandelingswijzen met chemiscbc middelen, 
die in de onderdeelen zeer verschillen, kunnen alle lot ccne cn 
dezelfde werking worden ternggebragt. 

De in de sekrcelkuilen aanwezige meslsloiren ondergaan eene 
gisting, die neutrale koolzure en zwavelwaterslofzurc ammoniak, 
alsmede zwavelwaterstof doet ontstaan. Hehandelt men deze stollen 
met zwavelzure zouten en mclaalchloruren, dan veranderen de zeer 
vlugtige aminoniakzouten, het koolzure en hel zwavclwalerslofzure, 
in zwavclchloorwaterslofzurc ammoniak, zouten dus, die betrekkelijk 
vast zijn, in onoplosbare zwavchnelalen. Het goedkoopste middel 
van reukelo(jsmaking is hel zwavelzure ijzcro.xyde; daar het echter 
de ligchamen, waarover het vloeit, geel kleurt en het reukcloos 
gemaakte voortbrengsel die plaatsen, waar zich een nederslag van 
ijzero.xyde vertoont, zwart maakt, zoo b(ieft men aan zwavelzure 
zinkoxyde de voorkeur gegeven, dal wel is waar duurder, maar 
van deze gebreken vrij is. 

Ken van de prefecten, die zich len aanzien van dc openbare werken 
bet incest verdienstelijk hebben gemaakt, de heer Carlier, nam 
de zaak van dc reukeloosmaking ter harte. In de jaren 1850 en 
1851 verschenen ordonnantiën, welke het reukcloos maken van alle 
sekreclkuilen voorschreven cn het alloopen van de vloeislollen in 
de straatriolcn toestonden, legen betaling van I fraidc25cenlimen 
de leerling el. 

De ondernemers van dc sckreelreiniging, die op deze wijze de 
reukcloos gemaakle vloeislollen op de straat brengen, besparen go 
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vülgelijk dc kosten van vervoer. Daarentegen moeten zij de som van 
l IVank 25 Centimen aan de stad j j c ta ien , waarbij nog dc kosten 
voor liet rei ikeb)os m a k e n k o m e n , die o n g e v e e r evenvee l Ijcdragen. 

r»ij decreet van 20 Novendjcr 185-1 werd ter meerdere verbetering 
dc invoering van al'scbeidingstoestellen voorgescbreven, welke in de 
kuilen worden geplaatst en waardoor men dc vloeibare en vaste 
deelen alscbcidt, welke vervolgens in gebeel waterdigte vaten worden 
jjcwaard. Naar aanleiding van ilit decreet bidden zich vele perso-
nen met deze aangelegenlieid bezig en stdden middelen van alscbei-
ding voor. Dc alscbeidingstoestdlen moesten beprodU en bunne 
toepassing door de onilervindiiig geregtvaardigd worden, wcsbalvc 
eene commissie uit den raad van gezondbeid werd benoemd (1), 
die bare bevinding in bet reeds vermelde verslag mededeelde. 

Wij zelf bebbeu verscbeidenc van deze alscbeidingstoestdlen on-
dcrzocbt, en onze uitkomsten stemmen met die van den raad van 
gezondbeid overeen. 

De voorwaarden, waarop bet bij den afscbeidingslocslel, zal bij 
aan bet doel beantwoorden, aankond, zijn: 

1. Volkomene en spoedige alzondering van de vloeistollen. 
2. Een zoodanige inrigting, dal de eenmaal algescbeidene vloei-

slollen zicb niet weder mei de vaste massas kunnen vereciiigen. 
3. Voor iedere aldeding \an den put cenc afzonderlijke opening 

voor bel ruimen. 
Er valt nog alleen op te merken, dal de afsdieidingslocstd geen 

toestel van reukeloosmaking is, die alle antlere maatregelen van 
voorzorg zoo goed als oimoodig zou maken; zijne bepaalde waarde 
bestaat daarin, dat bij bel ruimen gemakkelijker, beter en minder 
kostbaar maakt; docb alle slank wordt er niel mede weggenomen. 
Een zoodanige afscbeidingstocslel moet door eene noodzakelijke bij-
voeging, door een stelsel van ventilatie, volmaakt worden, want 
zonder dal worden wel de uitwerpselen gescbeitlen, docb bdiouden 
bunnen slank. i\len moet éditer wd inaditnemcn, dat devasleeii 
lie vloeibare stolVen, als zij eenmaal gescheiden zijn, eene veel geringere 
ndging lol gisting hebben. Zij veranderen zeer weinig, de vaste 
slotVen bijna niets, cn zeer eenvoudige midddeii van ventilatie, die 
bij een gewonen sekreelkuil gebed zonder werking bleven, hebben 
in dit ucval eene kracht, welke in staal is, allen stank te verwij-O 
deren, gdijk te bemerken is aan de plaatsen, waar dedrekstoilen 

worden opgelegd (2). 
Van de door ons onderzochte afscheidiiigstoestdlen vermelden wij 

dien van Dugléré, welke in vele partikuliere huizen, in het stad-
huis, in bel hôtel du Louvre en in een van dc openbare privaten 
van de ballen op den Marché central ingevoerd is. In hel bijzonder 
zijn de beide laatslgemelde toepassingen van gewigt, wijl zij op 
eene groote schaal uitgevoerd en derhalve geschikt zijn om den 
twijlel weg te nemen van hen, die de meening zijn toegedaan, 
dal zoodanige middden niel raailzaam zijn voor inrigtingeii, in wdkc 
vde mensdicn bijeenkomen, zoo als hospitalen, kazernen, enz. 

Dugléré vervaardigt twee soorten van locstellen voor onbewege-

(1) In den j i inrgnns iS.'iS vnn clc AUgcmeinc Dauzeitunrj, S. IC, lichlicn 
wij ccnc !nccr Itrccdvocrigc n i c J c d c d i n g gcc^cven omtrent ilo wijze van 
rniiuing cn dc afsciicidinf^stocstclicn, door afbeeldingen opt 'chcldcrd ; wij 
verwijzen do belangstellenden derwaar ts . 

(2) Zie daaromtrent ccnc nicdcdccling in dc AWjmcim IJuuzeitutuj, 

1S5G , 8 . IÜ2. 

lijkc en bewegelijke privaten. Dij de oidiewcgdijkc privaten vallen 
de vaste en vloeibare stollen in eenen bak, tlie van kwartsslcen 
of van gebakken steen met romcinsche cement gemetseld is. Op 
ccnc plaats van dezen bak, of op twee plaatsen wanneer hij zeer 
grool is, bevindt zidi de dgcnlijke afscheider c (zie liguur 10), 
welke uit een volgens een cirkelc.cgment gemelsdden wand van 
0''1.40 miildellijn bestaal. Hij is van roineinsche cement ojigetrokken 
en 0«'l.07 dik; zijne gansche oppevlakle is met gaten van O'-'I.OOl 
middellijn voorzien. De vaste stoHen blijven in den bak liggen, 
maar de vloeibare stollen loopen door den CYlindrischen wand in 
een bijzondcren bak K, die naast den vorigen en iets dieper ligt. 
Heide bakken hebben openingen a en b voor de ruiming en eene 
ventilaliebuis. 

Op deze wijze zijn de afsdieidingstoestellen in hel groote Hôtel 
du Louvre ingerigt; zij staan iets hooger dan de keldervloer en 
zijn 25 in getal. Dc inhoud van al de bakken voor de vaste stollen, 
bedraagt iiagenoeg 100 teerling el. De 15 bakken voor de vloeibare 
stollen hebben eenen iidioud van ongeveer 500 teerling el. Moeten 
zij gerdnigd worden, hetwelk nagenoeg alle drie maanden plaats 
vindt, dan loopen alle vloeibare stoHeii allengskeiis in den middelsten 
bak te zamen, waaruil zij, lui vooraf reukeloos te zijn gemaakt, 
worden weggepompt. De reukdoos gemaakte stolVen vloeijcn in bet 
naastbij gelegen straatriool af. Hel ruimen van de \a^tc stollen heeft 
op de gewone wijze plaats. 

Verscheidene van de bakken in het Hôtel dn Louvre werden 
met opmerkzaamheid onderzocht; bij het opnemen van het deksel 
nam men geen slank waar. De ventilatie is iiitusschen zeer een-
voudig cn bestaal slechls in eene buis, die uit den bak loojit en 
zidi lol boven hel dak verhefl. Voor één bak slechls achtte de 
archilekl deze ventilatie onvoldoende en bij voerde de buis daarom 
in eenen schoorsteen. Tot meerdere zekerheid zou hel echter doel-
matig zijn, dit af een ander dergelijk middel altijd toe te passen, 
Ie meer daar het geene uitgaven vordert en daar men toch zdden 
ecu lokaal zal vinden, waar men niet in staal is eene ventilalie-
buis naar eenen schoorsteen te voeren en wel hel lidst naar den 
keukenschoorsleen, die de meeste warmte in zich vereenigt. 

De kosten van inrigting bedragen 100 lol 200 franken voor eenen 
bak van 2 leerling el, die bij gewone woonhuizen, met eene be-
volking van 30 iiersoncn, eerst na verloop van een jaar gevuld is. 

De commissie uit den gezondheidsraad lirefl ondi-rscbeidene parti-
kuliere huizen en openbare gebouwen bezocht, in welker privaten 
afscheidingsloestellen aanwezig zijn. Hare waarnemingen leidden 
lol de overtuiging, dal met een zoodanigen toestel en bij eenr 
goede ventilatie er volstrekt geen slank en de lucht volkomen zuiver 
is; is de ventilatie slecht, dan verhindert de alWhdder de ver-
siirdding van den slank niet. 

Dezelfde opmerking geldt van de bewegelijke privaten, bij welke 
men hel beginsel van afdeding heeft toegepast. Hijiia alle afschei-
irnigsloestdleii van bewegelijke privaten komen overeen. Hel zijn 
houten of metalen bakken van 100 kan inhoud, waarin de stollen 
vallen. De alscheiding geschiedt door rdtreerplalen of buizen, van 
gaten voorzien. De toestel van Dugléré, dien wij in hel stadhuis 
en in de Halles ('entrales onderzoditeii (liguur l l i, is van metaal 
en vormt een parallelopipedum van 100 kan inhoud; zijne gansdic 
oppervlakte is met galen bU doorlating van de vloeisloHeii voorzien. 
De valbuis, wdkcr as met het midden van hel bovenste vlak van 
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hel parallelopipedum overcenkoinl, loopt aan dc randen uit. Deze 
inrigting bevordert dc afscheiding daardoor, dal dc vaste stoffen, 
volgens de as der buis en dus loodregt vallen, terwijl de vloei-
stollen ten gevolge van de adhaesie langs de uitwijkende wanden 
loojien en zeer nabij of builen de doorboorde oppervlakte vallen. 
In bet sladhnis slaat de afscheidingstoestel open in het riool en 
de vloeistollen, die er ml ontwijken, loopen rcgtstrceks daarin. 

In de Halles Centrales slaan drie van deze toc.stellen in ccnc 
gcmetselde groeve op ijzeren staven. Ook hier loopen de vloeisloHcn, 
na afgescheiden te zijn, regtslreeks in bel slraafriool. De groeve 
is met eene eenvoudige ventilaliebuis voorzien. Wij bezochten die 
eenige uren vóór het ruimen; de drie toestellen bevalleden 300 
kan vaste stollen en verspreidden geen stank. De lodoop tot deze 
openbare privaten is zoo grool dal de groeve alle twee dagen moet 
worden geledigd. 

Het ruinieii bestaat daarin dal men dc gevulde bakken wegneemt 
cn door ledige en zuivere vervangt. Dc weggenomene bakken worden 
in eene goed sluitende kast van metaal geplaatst cn daarin weg-
gereden, zonder dat eenige slank merkbaar is. Dc ruiming beefl 
in tien minuten plaats. De zitplaats van deze privaten die boven 
dc groeve is geplaatst, is steeds met een bnileiigewnon sterken 
slank vervuld, want zij verkeiirl in ongunstige omstandigheden; 
zij hecll naauwclijks eenen inhoud van 20 teerl. el cn beval 3 
brillen, alsmede eene urinebiiis die over de gansche lengte loopt. 
Hij deze geringe ruimte en het onopbondelijk gebruik wordt de 
ludil bijna iu het geheel niel vervcrschl en dit volkomen gemis 
van ventilatie is dus hier het hoofdgebrek dat verholpen moet worden. 

Voor de partikuliere liiiizen, wdkc hel regt niet hebben de 
vlodstollen regtslreeks in het slraatriool Ie laten loopen, kan de 
gewone zinkput als groeve dienen voor de vloeislolléii die van den 
afscheider komen. 

De inrigting van een bewegdijken afsdicidingstocslel kost 50 lol 
00 franken. Voor eenen toestel die drie bakken beval en gevolgelijk 
voor meerdere valbuizen dienen kan, bdoopen de kosten al naar 
male van de i)laalselijke gesteldlidd 100 tot 180 franken. De kosten 
van hel ruimen bedragen voor een door 30 personen bewoond huis, 
dal met een bewegdijken toestel voorzien is, jaarlijks 18 franken. 

Er blijft nog een ander stdsel te beschouwen over, dal ten dod 
heeft cenc bijna reukeloozc cn grootendeels van de organische 
sloHeii, waarmeile zij oorspronkdijk gemengd is, bevrijde vloeistof 
af te laten loopen in een toestand, waarin zij voor den landbouw 
nullig kan worden gebezigd. Dit stdsel werd door Deplaiupic op 
de volgende wijze voorgesteld. (Zie figuur 12). 

Hij een put die in goeden toestand verkeert, laat de uilvinder 
de ventilaliebuis weg; hij maakt de valbuis zorgvuldig sluitenden 
legt onder den oorsprong van het gewelf eene looden buis, die 
naar het slraatriool voert. De i)ut wordt met kalkwatcr gevuld, lot 
op de hoogte van het hoogste punt der looden buis. De vaste cn 
vlodbare stolléii welke door de valbuis in den put komen, ver-
ilringcn eene gelijke bocveelheid kalkwater door de looden buis. 
De vaste organische stollen cn die wdkc in de vloeistofoplosbaar 
zijn, verbinden zich met den kalk en vormen op den bodem van 
den pul ccn bezinksd. Wanneer de pul daarmede gebed gevuld en 

geen kalkwater daarin meer voorhanden is dan moet hij geruimd 
worden. 

Op dc tjuai de la Mégisserie te Darijs beeft men privaten naai 
dit stelsel gebouwd, docb zij hebben in zooverre niel voldaan, 
dewijl daar een zeer sterke stank hcerschl. 

Ook verscbeidenc andere afscheidingstocstellen hebben geene be-
vredigende uilkomslen opgeleverd. 

Cidijk bet thans mei de zaak gelegen is, neme men die afscheidings-
locstcllen aan, welke een wezenlijk nut waarborgen, wijl men 
daarmede de ruiming van de putten en de reukeloosmaking van 
de stollen verkrijgt, dc woningen gezonder en, wat naar onze 
mecning nog een grool voorded is, alle latere verbeteringen 
mogdijk maakt. En bet zijn deze verbeteringen, alsmede dal wat 
nog verder te doen overig blijft, waarover wij ihansberigt hebben 
te geven. 

Dc tegenwoordige staal van zaken is de volgende. De vaste ol 
bewegelijke scbeidingstocslcl of afscheider houdt dc vaste stollen 
terug, terwijl de vloeibare reeds sterk met water verdunde excre-
menten iu eene bijzondere groeve vloeijcn, waaruil zij na verloop 
van tijd geschept en na reukdoos gemaakt te zijn in hel slraatriool 
gevoerd worden. 

Dc vraag doet zich nu voor, of hel dodmalig is deze vloeislolfen, 
om zoo te zeggen op Ic bergen, om ze na eenigen lijd verloren 
te laten gaan? Wij meencn deze vraag met neen te moeten be-
antwoorden, en wel op de volgende gronden. De vlocistoHén zijn 
op hel oogenblik dal zij uil den afsdicidingstocslel komen, reeds 
met veel waler vermengd en reukdoos; men zoude ze derhalve 
terstond in dc afvoerrioleii kunnen laten loopen, gdijk wij zoo straks 
zullen bewijzen. Hcwaarl ineii ze daarentcgeii, dan geraken zij in 
gisting, ontbiiideii zich en verkrijgen een zoodanigen stank, dat 
bij hunne afvoering in het slraatriool eene voorafgaande reukeloos-
making noodig is. Daaruit vloeijcn vele onaangename gevolgen voort, 
en wd in de eerste plaals aanzienlijke kosten, benoodigd voor den 
aankoop van den loestel tol reukeloosmaking en voor bet ruinien. 
Voorts is hel allijd nadedig eene groeve in gisting 

zijnde vloeistollen beval. 
Onderzoeken wij vóór alles de bezwaren welke men kan inbren-

gen legen den vrijen alloop vau dc uit de afschdders ontwijkende 
vloeistollen; wij zullen dan ook de voordeden leeren kennen die 
daarmede verbonden zijn. 

«De riolen welke de vloeistollen uit dc privaatputlen 0|)nemen, 
worden slinkend en hunne uitdampingen bederven de lucht in de 
straten, n 

Ziedaar het voornaamste bezwaar dal men tegen de onmiddellijke 
alVlocijingcn beeft, en dal de gemoederen bet meest beangstigt. 
Men verbeeldt zich, dat, wanneer hel verlof verleend is, om de 
putten met de straatrioleii in verbinding Ic brengen, de slinkeiule 
vloeistof die thans in de tonnen der sekreetruimcrs wordt gesloten ; 
in die riolen vloeijcn zal, dal de lieden die met dc rdniging van 
de riolen bdasl zijn, zidi in die vloeistof zullen bewegen, dat de 
stollen die op zekere plaatsen blijven liggen, door openingen weg-
genmnen en op wagens geladen zullen worden, gdijk bij de tegen-
woordige meslboopen het geval is. Van dit alles zal echter niets 
plaals vinden, waarvan men zich ligt kan overtuigen, wanneer men 
nader nagaat, hoe eigenlijk de gang van zaken zal zijn. Vooreerst 
valt op Ic merken, dat met belrekking lol den slank, nieuwe urine 
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niet tc vergelijken is mol die, welke in een pul inel drek venncngd 
blijn liggen, leder weet, dat de urine eerst na verloop van een 
ol' twee dagen zich begint te ontbinden. Zell's zij die den iijnslen 
reuk hebben, vinden er geen bezwaar in, de urine des nachts in 
opene ol' slecht gesloten polten in hunne nabijheid te hebben. En 
dil zijn nu de vloeistoiïen, die men regtstreeks in dc riolen kan 
laten ailoopcn, waar zij zeker niet hinderlijker zullen zijn dan in i 
de kamers, want zij blijven daar niet zoo lang tot dat dc ontbin- ' 
ding begint, cn bovendien worden zij door eene groote hoeveelheid ' 
water verdund, want de gczammdijke hoeveelheid sekrcetstoHen be-
droeg in het jaar 1857, 473ÜOO teerling el, waarvan 303 000 
teerling el vloeistoiïen waren, zoodat voor iederen dag ongeveer 
1 000 leerling el vloeistoiïen komt. 

Deze vloeistof is reeds met water zeer verdund. Nemen wij echter 
aan, dat het enkele urine ware, dan zou daaruh voortvlocijen, dat 
wanneer in alle huizen van i'arijs bel .̂ leisel van regtstreeksebe 
afvloeijing werd aangenomen, de straatriolen dagelijks 1 000 teerling 
cl urine zouden opnemen. Nu kan men echter de hoeveelheid water, 
die dagelijks uit de openbare pompen en uil de woonhuizen in de 
riolen stroomt, op niet minder dan 100 000 teerling cl stellen. Dc 
menging zoude derhalve in de verhouding van 1 ten honderd urine 
plaats vinden; maar er kan geen sprake van zijn alle buizen van 
i'arijs terstond met dc straatriolcn in verbinding te brengen, want 
naauwelijks een derde gedeelte van de stralen is daarmctlc voor-
zien. Men heell dus slechts met het derde gedeelte van dc hoe-
veelheid urine te doen, welke met 300maal haar volumen aan 
water vermengd is. En nu heelt de ondervinding van den gezond-
hciilsraad volgens het reeds vermelde verslag, het bewijs geleverd, 
dat dc vloeistof der sekrcetputten, welke in gisting gekomen cn 
door aanraking mei dc vaste stollen ten deele vervuild is, met 250 
of 300 maal haar volumen aan water, haren stank geheel verliest. 

Dit bezwaar zou dus geheel vervallen. Daarentegen zou men welligl 
beweren, dat de Seine deze onreinheden opneemt, en dat die dan 
door de bewoners van Darijs in hunne dranken wordt gebezigd. 
Dit is echter eene vaak ter neder geschrevene dwaling, die weder-
legging verdient. 

Toen het stedelijk bestuur in een vroeger tijdvak verlegen was 
mei hel stof en hel vuil van dc stad, legde bet aan deakademie 
van wetenschappen het ontwerp voor om alle straatvuil in dc Seine 
te werpen, en de door dit geleerde ligchaam te ilezer zake benoemde 
commissie, vond er geen bezwaar in tc verklaren, dat zulks bij 
het watervolumen van de Seine geen nadeel voor de openbare 
gezondheid kon doen ontstaan, en dat het voorstel alleen in het 
belang van den landl)Ouw moest worden verworpen. Dij ilen laagsten 
stand van dc Seine heeft deze een watervermogen van 75 teerling 
cl in de seconde. Wanneer men de gewone waterhoeveelheid en 
dc (lagelijkschc opbrengst der urine tc Darijs in rekening brengt, 
dan bevindt men dal deze laatste met eene watermassa wordt ver-
mengd, 30 000 maal grooler dan haar volumen. 

Deze gelijk men ziet weinig gegronde vrees moet overigens 
spoedig geheel verdwijnen door de nieuwe werken die in staat van 
uitvoering zijn. iMen bouwt tegenwoordig volgens hel plan der 
prefectuur, een groot verzamelkanaal, hetwelk nevens het groote 
omgevingskanaal [aquednc de ceinlure) de straatriolen van den 
rcgter Seineoever moet opnemen om hef water beneden Parijs naar 
Asnières te voeren. Op den linkeroever mocl eveneens een riool. 
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evenwijdig met dc Seine aangelegd worden, hetwelk helaangcvan-
gene, echter onder amlerc voorwaarden, moet vervangen. 

Descbouwen wij thans de voordeelen, welke met het ailoopcn 
van de vloeistoiïen verbonden zijn. 

Daar deze vloeisloiïcn regtstreeks verloren gaan, zoo vcrcischcn 
zij ook geene kosten voor het ledigen en daardoor zijn de hnis-
heeren van eene aanmerkelijke uitgave bevrijd. Stellen wij het 
geval dat dc kosten tot hel minimum waren teriiggebragt, namelijk 
dat de pullen slechts vloeistoiïen inhielden. Men beeft dagelijks 
1 000 teerling el vloeistoiïen te verwijderen; de kosten van 
ruiming en rcukeloosmaking worden door de eigenaars met 7 
franken de teerling el, dns met 7 000 franken dagelijks of 
2 5 0 0 0 0 0 franken jaarlijks betaald. Is men deze vloeistoiïen kwijt, 
dan beeft men slechts de vaste drekstollen weg te ruimen, welke 
men bijna terstond in mest veranderen kan. Maar bierdoor zal 
levens de gezonilheidstoestand, waarmede wij vóór alles tc maken 
hebben eene aanzienlijke verbetering ondergaan. 

Neemt men nu in aanmerking, dat dc uitgave van 7 franken de 
teerling el voor het wegruimen van het in den sekreetput gevloeide 
water een groote last is voor den eigenaar, die vele perceelen be-
zit, en dat de gewoonte om rijkelijk water in de privaten te gieten 
te Parijs evenzeer zou toenemen als te Londen, dan zal men er-
kennen dat deze kosten van ruiming niel slechts 2 500 000 fran-
ken maar 0000000 zouden bedragen. 

De afkeer van de huishecren t egen het abonnement op stroomcnd 
water is derhalve volkomen geregtvaardigd. lleell echter eene be-
volking geen water, of liever heeft zij dit slechts wanneer zij het 
duur betaalt, dan ligt daarin eene voorname oorzaak van onge-
zondheid, want behalve dat de privaten onzindelijk zijn, kunnen 
noch de binnenplaatsen en trappen, noch de kamers en de wasch-
huizen zoo dikwijls worden schoon gemaakt als noodig zou wezen. 

Door eene regislreeksche verbinding van de sekreetputten met 
de straalriolen worden al deze nadeelen weggenomen, want bet 
ontwikkelingspunt van het bederf is niet meer in de woning zelve 
en men kan overal water hebben en op groole schaal zuiveringen 
aanltrengen. liet wegruimen der vaMe stollen is niet meer hin-
derlijk; de huisheer, bevrijd van eene lastige uitgave, zal er geen 
bezwaar meer in vinden aan zijne bnurders water te vei^chall'en, 
waardoor zij groote voordeelen en aanmerkelijke besparing ver-
krijgen. Voor de stad zelve ontslaat daaruit voordeel, want hare 
inkomsten stijgen cn zij wordt schadeloos gesteld voor de groote 
kosten, die met een aanzienlijk rioolstelsel gepaard gaan. 

Gaan wij thans over tot de beschouwing van een ander gewiglig 
onderwerp. Wanneer wij aannemen, dat de vloeistoiïen, die regt-
streeks in de straatriolen vloeijcn, onschadelijk zijn, dan ontstaat 
de vraag, of de hier bedoelde inrigting ook uitvoerbaar is. 

Dij de beantwoording van deze vraag lieefl men twee gevallen 
in aanmerking Ie nemen, namelijk wanneer de huizen aanstralen 
gelegen zijn, die reeds riolen hebben, en wanneer die straten 
daarmede nog niet voorzien zijn. 

Hij een huis, dat in de nabijheid van een afvoerriool ligt, kun-
nen zich twee omstandigheden voordoen. De put voor de vloeistoiïen 
kan hooger liggen dan de bodem van het straatriool of wel daar-
beneden. Ligt hij hooger, dan is de oplossing van de vraag hoogst 
eenvoudig: .Men heeft slechts een bellend riool, eene verbinding 
lusschen den bodem van den put en het straatriool aan te brengen; 
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zoodra de vloeistoiïen in den pul komen, vloeijcn zij langs dien 
weg af. 

Ligl de put voor de vloeistoiïen cn de afscheidingstocstel lager, 
dan kan men beide laten varen, en den tc diep liggenden alscheiiler 
door een bewegelijken hooger liggenden loestel vervangen, iets wat 
altijd zeer gemakkelijk is, wanneer men den bewegelijken afsehei-
dingstoestel van Diigléré aanbrengt. 

Men kan ile valbuis op dc hoogte van den vloer of iets ilaar-
boven zoo inriglen, dal de drek daarbuiten valt, en een verga-
derbak van metselwerk maken, in welken de bewegelijke afscheider 
wordt aangebragl. Die bak neemt naauwelijks hel tiende gedeelte 
van eene vierkante el in, en rekent men den gemetselden mantel 
en de daarbij benoodigde vrye ruimte mede, dan beslaat het 
geheel ongeveer 50 vierkante duimen (1). Voorzeker bestaat er geen 
gebouw, waarin men deze ruimte en zelfs eene grootcre niel zou 
kunnen vinden, vooral wanneer men daartoe de jjlaats kiest boven 
een ouden put, of onder de privaten aan den beganen grond. De 
afscheidingstoestel zal zich dan boven den bodem van hel straat-
riool bevinden. 

Ten einde echter in vele straten den aanleg van de kostbare 
afvoerbuizen met groole doorsnede te vermijden, heell dc hoofd-
ingenieur neaudemoulin het volgend middel aan de hand gedaan 
tol afvoering van de vloeislollen. Men moet onder de trottoirs van 
dc straten eene soort van draineerbuis aanbrengen, ilie alleen het 
water uil de huizen, ile urine en het water van de daken op-
neenil. Deze buis moet eene sterke helling hebben, want hij de 
reeds bestaande natuurlijke helling van de nog niet met riolen 
voorziene straten moei ilie gevoegd worden, welke ontstaat uit 
dc verbinding van deze kleine kanalen met den bodem der tegen-
woordige riolen, die in verzamelkanalen veranderd zijn. Met 
andere woorden, de nieuwe draineerbuis, die bijna allijd gelijk met 
de oppervlakte van de straat wordt gelegd, zoude tot aan hel 
onderste gedeelte van het naastbij gelegen siraalriool, il. i. 3 el 
onder de straat, moeten afdalen. Men heeft berekeiul, dat de ge-
ringste helling 1 duimen op de el moet bedragen, wil men ver-
sloppmgen voorkmnen; men zou zelfs zonder bezwaar de doorsnede 
van deze buizen, waarin een sterke waterstroom plaats heeft, nog 
kunnen verminderen. Deaudeinoulin begroot de kosten van dit werk 
op 0 500 000 franken, en deze zouden dus binnen 3 jaar gedekt 
zijn door het vervallen van de kosten van ruiming. 

indien wij van het ontwerp van lleaudemoulin hebben gewag 
gemaakt, zoo wilden wij daarmede hel bewijs geven, dal deze voor 
eene nabij gelegene toekomst bestemde maatregelen ligt uitvoerbaar 
zijn. Intusschen moeten wij bijzmider op die maatregelen aan-
dringen, die terstond en met geringe kosten kunnen worden toe-
gepast, en waarvan de gevolgen eene gewiglige weldaad voor de 
üi)enbare gezondheid zouden zijn. Elke onaangename stank in de 
woningen, in de straten of in de stad, is eene schade vofu' de 
gezondheid, en geeft mestverlies voor den landbouw te kennen. 

Dc volkomenc oplossing van bet vraagstuk bestaat in de uitvoering 
van drie zaken, namelijk in het verschallen van rijkelijke water-
hoeveelheiil, in de gemakkelijke en snelle afvoering van hel voor 
het gebruik ongeschikt geworden water en in ile aanwendiiiif van 

die vloeistoiïen tot bewatering. Deze laatste voorwaarde zal welligl 
nog in lang niet tol uilvoering komen; maar nïcl de heide eerste 
zal zulks het geval niel zijn, want zij worden door de noodzake-
lijkheid geboden. 

De meeste van de verbeteringen, waarvan sprake was, kunnen 
inderilaail bijna overal worden uitgevoerd. Overal waar een gewone 
sekreetpul bestaat, kan men een afscheidingstoestel aanbrengen, en 
stelt men hel allerongunstigste geval, namelijk dat deoinniddellijke 
afvloeijing der vloeistoiïen onmogelijk, of dal men genoodzaakt 
was, die een zekeren tijd in een bijzonderen pul te bewaren, dan 
bad men reeds met betrekking tot de openbare gezondheid veel 
gewonnen, gelijk alle te Parijs gedane waanieiningen bewezen 
hebben. 

De oplossing van hel tweede gedeelte van het vraagstuk, deal-
loop der vloeistoiïen, zal nergens op groote moeijelijkheden stuiten. 
Dij vele groote middenpunten van bevolking, in zeehavens b. v., 
zijn de gelegenheden zell's zeer gunstig, want zij bezitten in hunne 
nabijheid den ontzaggerüken vergaderbak, die alles opneemt zonder 
bedorven te worden. Stroonien, rivieren, waters, tlie in de nabij-
heid van steden vloeijcn, kunnen uil dit oogpunt nuttig worden 
gebezigd. 

Wij leiden thans uit hel bovenstaand ovcrzigt van den aanleg 
van sekreetputten en van hunne ruiming de navolgende gevolg-
trekkingen af: 

1. In alle voorkomende gevallen is de invoering van een stelsel 
van afscheiding doelmatig. 

2. Wij geven, in weerwil dal de kosten van lediging iets iiooger 
tc staan komen, aan de bewegelijke afscbeidiiigstoestellen boven 
de vaste de voorkeur, wegens het gemak, waarmede debedorvene 
slollen er uitgenomen kunnen worden. 

3. Dij den legenwoordigen toestand en zonder aan te nemen, dal 
men de volkomenheid heeft bereikt, is naar onze meening de af-
scbeiilingstoestcl van Dugléré die, welke de beste ilicnsten bewijst. 

•1. liet is doelmatig, de urineachtige vloeistolfen terstond na dc 
lozing langs denzelfden weg als bet onreine water van het huis, 
welks alloop in Parijs door het decreet van den 20sten Maart 1852 
geregeld is, te laten wegvloeijen. 

5. In de bij uitzondering zich voordoende, hoogst zeldzame ge-
vallen, waarin de vloeistof niet onmiddellijk wegloopen kan, moet 
zij door een naar de zeer juiste voorschriften van het commissariaat 
van politie gemaaklen put opgenomen, cn dan, na voorafgegane 
rcukeloosmaking, daaruit genomen worden. 

(!) Deze opgave is waarscliijnlijk onjuist en zal moeten zijn 5000 vier-
kante du imen , of eene halve vicrkaiito el. (lied.) 

liet al sini volgende gedeelte van hel verslag betreft dc onder-
deelen der privaten, namelijk de huisjes, waarin zij zich bevinden, 
de zitting en de pijp. Zeer oinstandig worden bekende zaken be-
handeld en de oorzaken van onaangename stanken opgegeven, 
alsmede de middelen, waarop die kunnen worden tegengegaan. De 
geheele inhoud van dil wijdloopig ovcrzigt kan in de volgende 
stellingen worden zamengevat: 

De zoogenaamde turksche privaten moeten geheel verboden 
worden, want deze inrigting geeft noodwendig aanleiding tot on-
reinheid en vormt eene klip, op welke alle pogingen tot verbetering 
schipbreuk lijden. 

De zitting of bril moet van eikenhout gemaakt en met een deksel 
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vonrzicn worden, insgelijks van eikenlionl. Alles nioet zeer glad cn 
zorgvuldig niel was ingewreven zijn. Als men den ki l in eene nis 
aanbrengi, moet men ilc bezoekers verhinderen er op le kunnen 
gaan slaan en ccnc andere houiling aan tc nemen, dan de zittende. 

De zitting moet van eene trechtervormige kuij) van layence ol' 
verglaasd aardwerk voorzien zijn. 

liet huisje wordt met een geboenden vloer van eikenhout belegd 
en de waiulen met verw aangestreken. 

Aan de zijde van het huisje, waar de bril is, zou eene kleine 
ruimte met een bak zich moeien bevinden, bestemd voor hel lozen 
van de urine en lot het ledigen van de pollen. Daar de behoeflc 
om \loeisloiren uit te gieten veel vcclvuldiger voorkomt, dan de na-
tuurlijke behoene, zoo is het duidelijk, wanneer daarvoor eene af-
zonderlijke ruimte wordl bestemd, dat de bril slechts zelden en alleen 
door personen gebruikt wordl, die eene andere behoeflc hebben tc 
voldoen. iJeze inrigling zou dus zeer zeker lol betere handhaving 
van ile zindelijkheid bijdragen. Overigens spreekt het van zelf, dat 
dc urineplaals niel die zorg zal vereischen, welke men voor den 
bril verlangt. Zoo zou de vloer eenvoudig mei plalen of as))ball 
bedekl kunnen worden. Een walerslraal moet in de kuipen gevoerd 
worden, waarvan de ])ijp tol op die plaals wordl geleid, alwaar 
de vlocislolfen uil de al'scbeidingstocslellen loopen. Hel zou inder-
daad ondoehnalig zijn, deze uriiiepijpen mei de sekreelpijpen le 
verbinden en aldus de vaste stolfen met de vloeibare le vermen-
gen, om ze naderhand weder af Ie .scheiden. 

Deze inrigling, die eene andere ruimte dan die voor den bril 
vordert, zou bijzonder in opeuliare gebouwen moeien worden aan-
gebragl, waar hel nooit aan ruimie onlbreekl. In parliculiere 
huizen, waar meer gebrek aan ruimie is, of, waar bel vaak met 
nioeijelijkbeden verbonden zou zijn twee bestekamers le maken, 
zou meu zich daarmede kunnen vergenoegen, dal men in de besle-
kamer zelve een afzonderlijken bak op de geschikte hoogte aan-
bragt, besteiml voor het lozen van de urine en bet uitgieten van 
de pollen. 

Hij de toepassing van al deze maatregelen is de handhaving van 
de grootst mogelijke zindelijkheid der privaten nog slecbis eene 
zaak van toezigt cn discipline, cn men zou die in alle gebouwen 
en iin-igtingen kunnen verkrijgen, indien men er slechts ernstig 
naar streefde. De gevolgen van deze maatregelen, welke in ver-
.schillende inriglingen in de afdeeliug voor krankzinnigen in uilvoe-
ring zijn gebragt, strekken Ier volkomenc bevestiging van deze 
bewering. 

In ons verslag is er melding van gemaakt, dat de stank der 
bestekamers door de uitwasemingen van de putten en de pijpen 
ontstond; dit is ook bel mee.sl voorkomende geval. Gaan wij na, boe 
die stank ontstaat, ten einde dc miildelen le leeren kennen om hem 
weg te nemen. 

In welke gevallen kunnen de uitdampingen van den sekreetput 
lol de bestekamer opstijgen ? Eene enkele oorzaak kan dil bewer-
ken : dc veerkracht der gassen in den put en de pijp behoeft 
.slechts slerker le zijn dan die van den dampkring in de bestekamer, 
en dit i< telkenrnnle het geval wanneer de spanning der gassen 
m den pul slijgi of die van de liiclil in de bestekamer vermindert. 

Heschouwcn wij deze beiik' gevallen nader. iNemen wij aan,dal 
de dampkring van de beslekamcr in rust zij; de in den pul of de 
pijp aanwezige stol len ontbinden zieh en bevatten gasvormige voorl-
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brcngsclcn , welke dc spanning van den inwcndigcn dampkring ver-
meerderen. Het verbroken evenwigt tracht zich weder le herstellen 
en de gassen stijgen aanhoudend door den bril naar boven, wan-
neer de opening niet gesloten is. 

Stellen wij ons thans voor, dal bet vcnsterlje of de deur van 
de bestekamer geplaatst zij in een op het zuiden liggenden muur 
of in een trapportaal betgcen dikwijls hel geval is; dan verwarmt 
zich de luchtlaag langs dien muur of aan de hichikolom, die, 
ten gevolge van den natuurlijken logl, welke bijna altijd in een 
trapportaal wordt voortgebragt, opstijgt en sirijkl voorbij hel venster 
of dc deur, waardoor in de bestekamer eene soort van zuiging, 
eene betrekkelijk ledige ruimie, eene vermindering van den druk 
in één woord, wordt le weeg geliragt, en wanneer bet evenwigt 
niet weder hersteld kan worden door de lucht, welke door eene 
tweede opening hinnenirecdl, dan herstelt bet zich door middel 
van de lucht uil den pul en de pijp en aldus wordt bet buis ver-
pest. Dezelfde werking neemt men waar als de deur van de beste-
kamer slecht sluit en wanneer zij met vertrekken in verbinding 
slaat, waarin de vensters naanwkeurig gesloten zijn of waar de 
schoorsleencn eenen logt of eene betrekkelijk ledige ruimie ver-
oorzaken. 

Ziedaar de voornaamste oorzaken van den slank der privaten. 
Om dit kwaad weg te nemen moet men daarvoor Iraclilen te zorgen, 
dal de veerkracht van den dampkring in de bestekamer nooil minder 
zij dan die van dc gassen uil den pul. .Men kan dil op verschillende 
wijzen verkrijgen; door twee openingen, welke diagonaalsgewijze 
tegenover elkander slaan, kan men voorkomen, dat de druk in de 
bestekamer onder den invloed van toevallige lucbtslroomen ver-
mindert. Deze handelwijze is de eenvoudigste maar niel de krachtigst 
werkende, wijl de drukking der lucht in de beslekamer, die dan 
steeds met dc drukking daarbuiten gelijk is, dezelfde veranderingen 
ondergaal en vaak geringer kan worden dan die van de gas.«cn in 
den put. Men bereikt hel doel veel zekerder, wanneer men de 
veerkracht van den dampkring in de bestekamer kmistmatig verhoogt 
en in il.̂ n put vermindert. 

Is hel inmiddels niet altijd mogelijk de veerkracht van den damp-
kring in de bestekamers te verhoogen, zoo is het toch slceils mogelijk 
die van dc gassen in den put le verminderen en eenen logt te 
weeg te brengen, waardoor de lucht van de beslekamer gedwongen 
wordl door den bril in den put te siroomen. Om dil doel le be-
reiken beeft men twee middelen voorgeslagen. Hij het ccnc ventileert 
men de pijpen in den put zelf; bij hel tweede werkt de ventilatie 
alleen op den bril en de pijp zonder het gas uil den put aan le 
trekken. Dil laatste middel is aan velen beter voorgekomen, wijl 
vooreerst de ventilatie, daar zij slechts op een gedeelte van den 
toestel werkt, gemakkelijker verkregen kan worden, en wijl zij 
ten tweede de in den pul voorhanden stolfen voor de aanraking 
mei de lucht bewaart, die de gisting zon bespoedigen, terwijl die 

i stolfen in den afgesloten dampkring minder ligl bederven. Gebruikt 
I men ccbicr afschcidingsloeslellen, dan verliezen die overwegingen 
! een gedeelle van bare waarde, ilewijl dc vaste drekstolfen op zich 
' zelf niet aan een zoo groote gisting onderhevig zijn en inderdaad 
I slechts weinig slank oniwikkelen. 

Hel zal derhalve onder alle omslandigheden mogelijk zijn de 
privaten geheel van stank te bevrijden door eenen logt naar onderen 
Ie weeg le brengen, d. i. een luchtstroom, welke door een kanaal, 
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dat aan het bovenste gedeelte van den pul of aan het onderste 
gedeelte van de pijp uitloo|)l, de lucht van de bestekamer dwingt 
naar beneden le gaan om laler weder op le stijgen en zich in den 
dampkring le verliezen. 

Deze wijze van zuivering door logt is overal toepasselijk, zoowel 
in openbare als in parlikuliere gebouwen, en in bet bijzonder zeer 
gemakkelijk bij nieuw op tc rigten gebouwen. Men beeft le dien 
einde den put slechts onder de keuken van de rez-de-chausséc 
of loodregl onder den hool'd.schoorsleen van bel huis aan te bren-
gen, en de pijp met eene buis in verbinding te brengen, die achter 
(!enc gegolen ijzeren plaat, welke den achterwand van den keuken-
schoorsteen vormt, heenloopt en binnen in den keukenschoorsleen 
of midden in den hoofdscboorsteen opstijgt. Die huis, van gebakken 
klei, of, beier nog, van gegoten ijzer vervaardigd, moet lol aan 
den mond van den schoorsteen of zelfs een of twee el daarboven 
reiken, opdat de daarin aanwezige stinkende lucht in geen geval 
door de rookkanalen in de kamers kan terugtreden. 

Wanneer men dus die buis binnen in den schoorsteen van de 
keuken aanbrengt en haar dan schuin laat loo|)en om haar in de 
bovenverdiepingen mei eenige andere buizen van dc hoofdschoor-
slecnen le omringen, verkrijgt men hel voordeel, dal men ten allen 
tijde zonder koslen of moeite een voldoenden opslijgenden lucht-
stroom te weeg brengt. 

Na in bet algemeen dc voorwaarden te hebben doen kennen, 
aan welke de verschillende deelen der privaten moeten beantwoorden, 
willen wij nog melding maken van de wijzigingen, welke de ge-
steldheid der ver.schillende openbare inriglingen in dc privaten zelf 
en in hunne reiniging moet te weeg brengen. 

Tot de eerste klasse van die inriglingen brengen wij de gym-
nasien en seminarien, alsmede dc kazernen, welker bewoners ge-
zond en vrij zijn. 

De deskundigen, welke zich met dil vraagstuk bezig gehouden 
en omtrent den tegenwoordigen toesland van de privaten onder-
zoekingen in hel werk gesteld hebben, geven den raad, die zoo ver 
mogelijk van de woningen en in afgezonderd gelegen gebouwen 
aan tc brengen. Deze raad is ongetwijfeld in bel algemeen zeer 
goed; bij doelmatig ingerigle privaten is bel echler niel zoo dringend 
noodig dal zij afgezonderd zijn. Over dag heeft ook die afzondering 
geen bijzonder nadeel, maar des nachts is het geheel iels anders, 
wanl hel zon niet zonder gevaar zijn, wanneer alsdan volwassenen 
en kinderen die bezweet zijn over eene plaals of door een langen 
gang moeten gaan om aan hunne behoefte tc voldoen. Het is ove-
rigens waar, dal de behoefte aan stoelgang des nachls niet zoo 
veelvuldig voorkomt, en dat zij uit eenen abnormalen ziekelijken 
locstand ontstaat. Hel is echter reeds genoeg, dal een zoodanig geval 
zich kan voordoen, om er op tc letten. 

Ook kunnen wij de inrigling bij kazernen bijvoorbeeld niet goed-
keuren, waar alleen in de rez-de-idiaussée privaten zijn. De man-
schappen, welke de vertrekken der bovenverdiepingen bewonen, 
hebben een le langen weg af te leggen, alvorens die le bereiken. 

Wal de krankzinnigen-huizen belrell, zoo zou men op den eersten 
aanblik kunnen meenen, dal bet zindelijk bonden van de privaten 
in deze inriglingen, wegens den verslandefijken toestand van de 
meesle der bewoners, met bijzondere moeijelijkheden gepaard gaat; 
maar de gewiglige opmerkingen van dr. Darchappe hebben bewezen, 
dal hel in de krankzinnigen-huizen, alwaar hel toezigt en dc 
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discijtline den hoogst mogehjken graad van volkomenheid bebben 
bereikt, niet alleen mogefijk, maar zelfs veel gemakkelijker dan in 
elke andere openbare inrigling is, bij de bewoners de grootste 
zindefykheid le bewerken, weshalve wij er ook op aandringen, dal 
men in dc krankzinnigen-huizen de sekreetputten en bestekamers 
inrigle volgens de verbeterde wijze, die wij boven bebben aangegeven. 

In dc hospilalen moelende privaten in de allereerste plaats vol-
doen aan alle voorschriften der gezondheidsleer en in de nabij-
heid van de ziekenkamers worden aangebragt. Zoowel des nachts 
als overdag kan men hier over kagchels beschikken, die ten behoeve 
van de kranken gestookt kunnen worden, om door ventilatie eene 
krachtige zuivering der lucht le weeg le brengen. Er zijn overigens 
hospitalen, welke in dit opzigl in zeer gunstige omslandigheden 
verkceren, cn wel wegens de daarin aanwezige inrigling van krachtige 
ventilalie-locslellen, die meer algemeen behoorden te worden inge-
voerd. .Men moet echter toegeven dat onder zeer vele omslandigheden 
de eenvoudigste begrippen van de gezondheidsleer niet gekend worden 
en dal men maar al le vaak privaten in den jamnierlijksten toestand 
aantreft, alwaar de reiniging der lucht zeer gemakkelijk zou zijn. 

De privaten, welke naast de vertrekken worden aangebragt, 
moeten met dubbele deuren zijn voorzien. Voor de zieken, welke 
zich niel naar de privaten kunnen begeven, moet men bewegelijke 
privaten aanschalfeii. 

hl verscheidene hospilalen, te Hicètrc bij voorbeeld, is men zeer 
tevreden met de bewegelijke privaten, welke men reukeloos maakt 
door er eene boevcelheid vloeistof in te gieten, waarmede echter 
steeds eenige uitgave verbonden is, welke men door bet gebruik 
van toestellen met hydraulische sluiting vermijden kan. 

In bel hijzonder worden nog de toestellen van Hogier-Molhcs 
wcLjens hunne cenvoudiubeid, sleviLdieid en bruikbaarheid aanbevolen. O C/ ' ö 
De inrigling van die toestellen blijkt uit figuur 13. Zij beeft vol-
slrekt niets nieuws. 

De commissie besluit haar verslag met eenige opmerkingen over 
de toebereiding van de meslsloll'en lol landhuishoudelijke doeleinden; 
wij meenen die als voor ons van geen belang le kunnen achterwege 
lalen. 

AANTEKKICNINT.LX O V E R DE V E R A N D E R I N G V A N S T R A A T -
W E G E N ' IN G R U I S W E G E N . DOOR L. C I I A R R I É - M A R S A I N E S , 

inspcctcur-fjcueraal ilcr bruggen cn wegen, 

(Annahs des Ponts et Chaussées, Novembre et Décembre 18.08, pag. 322.) 

In eene verhainleling over de vergelijking van straal- eti gruis-
wegen, voorkomende in de allevering voor Maart en April 1857 
van dc Anvalcs des Ponln et Chausatk's, en een overzigt bevattende 
van feilen, omirent beide soorten van wegen in het departement 
du Nord verzameld, hebben wij gezegd, dal die feilen ons voorkomen 
ernslig te moeten doen lellen op de verandering van de bestaande 
straatwegen in gruiswegen; eene verandering, waarloc de ingenieurs 
en de plaatselijke besturen tegenwoordig zeer geneigd zijn, en die 
ons tocschijnl slechts zelden in overeeiislemming te zijn met het wel-
begrepen belang van de schatkist, evenmin als met dal van land-
bouw en nijverheid. Wij meenen thans op dil vraagstuk le moeten 
terugkomen, niet zoozeer om het in bel algemeen te behandelen 
(iels wat wij als zeer moeijelijk, zoo al niet als onmogelijk be-
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schouwen), maar om eenige seilerl door ons verzamehle inlichlingen 
mede Ie deelen, die ons geschikt voorkomen om de gevolgen tc 
doen inzien van dc hier hedoeldc verandering en de gevallen te 
leeren kennen, waarin zij van meer ol'mimler mil kan zijn. 

Wij zullen hier niet terugkomen op het mechanisch gedeelte van 
het vraagstuk, dat is op het meerder ol m i n d e r voordcel, dal heide 
soorten van wegen aanbieden uil het oogpimt van den wederstand 
bij dc beweging, ol" van de groollc der lasten, die zij kunnen toe-
laten, enz., aangezien wij bijna niels te voegen z o u d e n hebben bij 
dc uitkomsten in de boven bedoeltle verhandeling vermeld. Wij zullen 
ons vergenoegen met dc herinnering, dat sedert bare verschijning 
in de Aimnlcs (1) eene verhandeling van den heer Tresca is opge-
nomen, waaruit blijkt, dat de verhouding van dc wrijving tot den 
last bedraagt: 

IJiJ liet stij},'cn. IJij het cl.ilcn. 
üj) de straatwegen 0.0295 O.OiO 
Op dc macadam 0.0370 0.050 

hetwelk voor dc verhouding der wedcr.standcn op de beide soorten 
van wegen geelt: in het eersie geval 1.251, in het tweede 1.250. 

Deze cijfers komen nagenoeg overeen nu!t die, welke wij in de 
meergemelde verhandeling (2) hebben gegeven voor de verhouding 
der lasten op de beide soorten van wegen gedmende het zomer-
saisoen, en zijn er dientengevolge eene bevestiging van. 

Wij zullen evenmin Icrugkomen oji heigeen wij hebben gezegd 
met betrekking tot hel kleinere verschil, hetwelk er zoo op dc 
straatwegen als op dc gruiswegen tus.schen dc lasten in den winter 
en in den zomer wordt w a a r g e n o m e n , ofschoon dit kleinere verschil 
een aanmerkelijk voordcel voor de nijverheid van het vervoer uit-
maakt, ouulat men niet uil hel oog moet verliezen, dat dc veran-
deringen over het algemeen veel minder met het oog op dien lak 
van nijverheid worden verlangd, dan in hel belang van een snel 
verkeer, dal wil zeggen, in het belang van de eigen rijtuigen en 
van die voor het vervoer der reizigers, voor welke de gruiswegen 
werkelijk aangenamer in het berijden zijn. 

Wij willen hier het vraagstidv alleen uil eon fmanticcl oogpunt 
beschouwen, dat is te zeggen, met IK.'I oog op de uilgaven, die 
mcl .'c veranderingen gepaard gaan, zoowel bij de uitvoering als 
bi] hei onderhoud der nieuwe wegen, die er door ontstaan. 

Onze voorbeelden, te dien opzigte, zullen uil eenige departementen 
van hel keizerrijk ontleend worden, die hel belangrijkst zijn, hetzij 
wegens hunne bev(dking, hetzij wegens de levendigheid van hunne 
nijverheid of hunnen handel, en van welke de heeren lioofilingenieurs 
zoo goed zijn geweest o n s inhchlingen tc ver.̂ chalfen omtrent de ver-
anderingen van wegen, die er m d(! laatste jaren zijn tol stand 
gebragl. Wij zullen in een en helzelfde overzigt die betrekkelijk 
dc departementen van de Seine, dcji lUiüne en de Seine et Oisc 
zamenvalten; maar vooraf komt het ons nuttig voor, in eenige 
ontwikkeling te treden van de redenen, die in elk van die depar-
lementen hebben geleid tot dc verajidcringen, waartoe de cijfers 
ni dal overzigt betrekking hebben. 

Wat in de eerste plaals het dejiartement van ih; Seine betreft, 
de veranderingen zijn hel gevolg geweest van eene bijna algcineciie 
hervorming, die sedert de laatste twintig jaren in de straatwegen 

(1) Jui l le t et Aofit 1857, p. 97. 
(2) ü l adz . 170. 
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van dil departement is gebragl, ten einde hnnne berijdbaarheid Ie 
verbeteren, en die hare aanleiding vmid in den jannnerlijken staal, 
waarin de meeste van hen zich op dal tijilstip bevonden. Heze 
hervorming heel) voor een groot aantal wegen bestaan in de bepuining 
der bermen of zijwegen op breedten van A tot S el aan iedere zijde 
en hel maken van voetpaden, hebbende alzoo tussehen humic boorden 
ccne baan van 15 lol 25 cl breedte . Hel is sedert deze hervorming, 
dat eenige wegen of gedeelten van dien geheel van straatsteenen 
zijn ontdaan. Deze ontstrating, die ecrsl algemeen had moeten zijn, 
heelt gelukkig slechts voor een zeer klein gedeelte plaatsgehad; zij 
is tot stand gebragl in weerwil van de bedenkingen der ingenieurs 
ten aanzien van de betreuren.swaardige gevolgen, welke zij van dezen 
maatregel verwachtten. Sedcrl die veranderingen is de begrooling 
voor hel onderhoud met 100 000 franken verineerderd, die uil-
sluitend gebezigd zijn voor dc vcraiulcrde wegen; maar nietlegen-
staande die vermeerdering is dc berijdbaarheid er veel mimler vol-
doende dan te voren. Haar dc gruislagen met meer beschermd zijn 
door de bestraling, die al den last van hel vervoer droeg, zoodra 
het slechte weder aanbrak, zoo bederven zij legenwoordig spoedig 
cn worden onder zekere almospherischc invloeden zeer slecht, zoo 
als bij de mist in den herfst en de dooi in den winter. 

Wat het departement van den Hhùne a a n g a a t , al de slraalwegen 
die er in gruiswegen zijn veramlerd, waren oorspronkelijk mcl 
vcldkeijcn beslraat, gelijk nog een groot aantal der straten van 
Lyon. He verandering van den straatweg in den keizerlijken weg 
u°. () op de kaai dc la Heyrollcrie, is in 1<S53 lot sland gebragl 
om ccnc jirocve tc nemen met begrinding op dc dwarsslraatwegcn 
van Lyon, waarvan de kcibeslrating altijd in slcchten toest;md was. 
Heze begrinding, die, sedert haren aanleg, ontzaggelijke kosten 
van onderbond vereischt zonder in een voldoenden toesiand te 
kunnen worden gehouden, zal vervangen worden door eene bestrating 
met bebakte keijen, waarvan de begrooting, in 1857 door het bestuur 
goedgekeurd, 81000 franken bedraagt en die, volgens de bereke-
ningen der ingenieurs, eene besparing van 1.')(>78 franken in dc 
onderhoudskosten zal te weeg brengen. He verandering van dien-
zelfden weg op een gedeelte van de brug tic la (iuilloti^rc is in 
1851 lol sland gebragl, om op ccnc zeer sterke helling dc keibe-
strating Ic doen verdwijnen, die allijd zeer glad was en tot veel-
vuldige ongelukken aanleiding gaf Wal dc vcranileringen op de 
keizerlijke wegen n». 7 en 88 betreft, zij zijn gc.schied om tc vol-
doen aan den wensch der belanghebbende bevolking, die ilc weg-
neming van de bestrating met veldkeijen verlangde; want, niel-
legenstaande dc verhooging van trekkracht, welke de gruiswegen 
bij slecht weder noodzakelijk nniken, zoo worden zij toch als ver-
kieselijk beschonwil boven die bestrating, niet slechls door de 
daar langs wonende grondeigenaars en door de ondernemers van 
postwagens, maar ook door de voerlieden zelf 

De veranderingen eindelijk in het departement \an dc Scinc 
cl Oi.se, die voor het meerendeel in de laatste jaren zijn lot stand 
gebragl, vonden aan de eene zijd(; hare aanleiding in de klagten 
over de bestratingen der wegen, de gemeen.̂ chap vormende tussehen 
dc .«stations der talrijke spoorwegen, waarmede dit departement 
doorsneden is, en dc keizerlijke of vorstelijke verblijven alsmede 
de lusthuizen, die men er overal aantreft, daar de hardheiil van 
die wegen een al te groot en te lastig contrast vornule met dc 
7,00 zaclilc cn aangename bi.'weging op de spoorwegen. Aan den 
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anderen kant werden zij noodig wegens de betreurenswaardige om-
standigheid dal het verkeer, alsmede de prijs der materialen cn 
van den handenarbeid toeiunn, terwijl tegelijkertijd eene verminde-
ring werd gebragl in bet krediet, locgcstaan voor het onderhoud 
van dc keizerlijke wegen in dil deparlemenl, daar hel achlereen-
volgens van 825 000 franken op 725 000 franken is gebragl. Heze 
zamcnloo|) van omslandigheden deed dc noodzakelijkheid ontstaan, 
om dc bestrate wegen aan hun lot over Ie laten, len einde de 
gruiswegen te behouden, die anders geheel vernield zouden zijn; 
zoo doende waren vele straatwegen in zulk een slaat van verval 
geraakl, dat hel herstel der banen onvermijdelijk was geworden, 
cn dewijl voor eene verslrating van die wegen over dc volle breedte 
meer dan driemaal zooveel geld noodig zou zijn geweest als ver-
eischt werd voor de verandering van dc bestraling in gruisweg 
(15009 franken op den kilometer legen 11083 franken voor de 
keizerlijke wegen en 327 25 franken tegen 10159 fraidicn voor 
dc dcpartemenlalc wegen), daar men bovendien volstrekt niet in 
staal was zich zulk eene aanzienlijke som Ic verschallen, zoo heeft 

men er toe moeten besluiten om lot de verandering over Ie gaan. 
.Men moet echter in aamnerking nemen, dat, met uitzondering 
van den keizerlijken weg n°. 10, waarop een zeer levendig verkeer 
plaats vindt, al de wegen, voor welke men tot die veranderuig 

J heeft besloten, over bet geheel slechls een gering verkeer hebben. 
I He hooldingenieur van het departement is overigens van meernng 
I dal hel verschil lussclien de kosten van onderhoud vóór en na de 
j verandering, dat is op dil oogenblik 2 057 franken tegen 922 
I franken voor dc keizerlijke wegen en 1012 fraidicn, legen 015 

ti'anken voor de departementale wegen (1) langzamerhand zal ver-
^ verminderen, eensdeels ilewijl het onderhond der gruiswegen allijd 
' kostbaarder is in de eerste lijden van hun bestaan, anderdeels 
i dewijl dit omlerhoud mimler kostbaar zal moeten worden naargc-
• lang de wegwerkers, tot nog toe uilsluitcnd op bcslralc wegen 

gebezigd, meer omlervimling zullen opdoen omtrent de middelen 
van onderhoud van de gruisw(!gcn. 

' Na deze voorafgaande opmerkingen doen wij ihans de lol de 
i bedoelde ileparlenienten bcirckkelijkc getallen hier volgen: 

He-

parte-

menten. 

N'me. 

Aanwijzing van ile wegen 

of liedeellen van wc^cn ». O 

die begriml zijn. 

2 

Keizerlijke weg n". 10 . . . . 
ld. n". 13 (brug van iVeuillv) . . 

ld. u". 3-1 Sî '̂l;̂ ' Vincennes; . . 
^llellnigen van 1'laisance 

Keizerlijke weg n°. O (kaai de la Hey-
rollerie en brug de la riuillolièrej. 

K(Mzerlijke w(ig u". 1 . . . . 
Keizer- i Lyon 
n® 88^') verschillende punten 

• ^' • Uusscheu I A O U en Hrignais 
Seine \ Keizerlijke weg n". 10 . . . . 

el { Andere keizerlijke wegen . . . 
Oisc. f Oeparienientale wegen . . . , 

IHiónc. 

i' " 

Kosten van Kosten van 1 onderhoud. 1 

i Lengten. 
dc verandering. vóór de 

verandering. 
na de 

verandering. 

« . <n 2 c- 5 

i) — 
w 3 

i in het 
geheel. 

op den 
kilometer. 

1 
1 in het ' 

geheel. 
' op den ! 
kilometer. 

in hel 
geheel. 

op den 
kilometer. 

rê 
CJ > i) 

-

3 1 5 0 7 , H 
1 

0 
a >• 

m. 
5 800 

i 293 
: 910 
j 2 300 

' fr. 
500 000 

00 000 
58 (1(10 
71 000 

l'r. 
80 207 

225 251» 
03 730 
30 800 

, fr. 
17 000 

1 1 500 
' 5 000 
i 2 500 f 

fr. 
2 931.03 
5 153.58 
5 l 0 i . 5 0 

: 1 080.95 

i fr. 
85 000 
12 000 
12 000(rt) 
5 000 

fr. 
11055.17 
10 955.03 
13 18C..81 
2 173.91 

2 272 
Î Î 1 1 3 

3 019 
532 

1 

5.00 
8.00 
2.10 
2.00 

055 
i 0 120 

8 019 
40 000 

12 383 
0 557 

3 157 
1 850 

' 1850.02 
303.28 

23 130 
7 050 

30 01C..15 
1 303.27 

3 907 
108 

7.10 
1.30 

1 950 12 783 21 939 2 000 1 025.01 18 500 9187.17 1 755 9.20 

: 5 082 
! 7 301 
1 32 328 
i 31 901 
i 

31 500 
292 303 1 
i 7 ï ()9() : 
333 079 

0 183 
•loon 
11083 
10150 

' 3 025 i 
13 853 
29 801 
19 010 

1 

593.13 
! 1 807.07 

922.00 
i 015.00 
i 

8 800 
88118 
()(• 190 
33 255 

j 
1 725.19 i 

12 112.11 
2 057.00 
1 012.00 

1 001 
2 103 

310 
100 ! 

2.03 
0.10 
2.23 
1.00 

(«) Kr bestaat eeiiigc onzekerliciil oiiitieiit illt cijfer. 

Indien men b(jvenstaande tafel mcl eenige aandacht nagaat, zal | dan vindt men: aan den eenen kant voor de eerste groep, welke 
men spoedig inzien, dat de cijfers in de elfde kolom, die de ver- j wij die van de wegen met sterk verkeer zullen noemen, een ge-
houding aanwijzen van dc onderhoudskosten van den veranderden I middold verkeer van 2 890 paardcnvrachicn en een cijfer van 7.20 
weg tol die vóór de verandering, toenenien mcl die van de 10de ' voor dc gemiddelde verhouding van de kosten van onderhoud na 
kolom, die hel verkeer, in ))aardenvrachten uitgedrukt, aanwijzen. 
Wel is waar is die toeneming daaraan niel evenredig, dit verschilt 
zelfs zeer veel; maar wanneer men als scheidingspuni, bel cijfer 
5 van kolom 11 neemt, hetwelk betrekking heeft tol den keizer-
lijken weg n®. 10 in het departement van de Seine en wanneer 
men twee groepen vormt, de ccnc bestaande uil de wegen, voor 
welke de verhouding boogcr is dan dat cijfer, en de andere, voor 
welke zij lager is (met uilzondering altijd voor deze laatste van 

den keizerlijken weg n». 31 nabij Yincennes, die ccnc groole af- ,,, , . ,,.., , , . , , , 
. . . . ° ^ (1) I it liet oiunuidellijk volgende is op tc m a k e n , dat dc petallen 2 057 

wijkmg vertoont, maar voor welken het cijfer van de tegenwoor- i e„ i o-n .lo on.lerhomUonkosten na de verandering voorstellen; ofschoon uit 
dige kosten van onderhoud niet als naauwkeurig is opgegeven), | dc - cS. j hi .itMi tekst het tĉ ondecl /.on r.ljn 'c nudcen. l̂lod.) 

de verandering tol die vóór de verandering; en voor de tweede 
groep, welke men die van de wegen met gering verkeer kan 
noemen, een gemiddeld verkeer van 527 paardcnvrachten en een 
cijfer van 2.03 voor dc gcmiildelde verhouding van ilc beiile soor-
ten van onderhouilskosten. Uil bovenstaande tafel, in haar geheel 
beschouwd, volgt dus, dat, hoe gnmier het verkeer op een bc-
slralen weg is, de kosten van onderhoud des Ie meer zullen toe-
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iiuiiicn, wanneer men de bestrating door een gruisweg vervangt; 
ilat die verandering, voor een verkeer van 3'.100 tot 4 4i)0 jiaarden-
vracbten de uitgaven in eene verhouding van 1 tot 7 of 8 kan 
doen stijgen cn dat men daarmede in zekere gevallen nog eene zeer 
onvolmaakte bcrijdbaarheid verkrijgt, gelijk blijken kan uit het 
voorbeeld van dc kaai dc la Peyrolleric te Lyon, alwaar men ver-
l)ligl zal wezen den gruisweg door eene bestrating met behakte 
keijen te vervangen, wegens de erkende oinnogelijkheid om den 
gruisweg, in weerwil van de onzaggelijkc kosten van onderhoud, 
m een dragelijken toestand te houden. Men ziet insgelijks uit die 
lafel, dal, zelfs voor wegen, waarvan het gemiddeld verkeer geen 
I]ü0 paardenvrachten te boven gaat, men moet verwachten, dat 
de kosten van onderhoud na dc verandering meer dan verdubbelil 
zullen worden (1). Het eenige geval, in de tafel vermeld, waarin 
die kosten niet verdubbeld zijn (en nog verschilt dit zeer weinig) 
is dat van dc deparlementale wegen in het departement van de 
Seine et Oise, op welke het gemiddeld verkeer minder dan 200 
paardenvrachten bedraagt. 

Vergelijkt men thans de cijfers van dc elfde kolom met die van 
de vijlde, die de kosten van de verandering per kilometer aan-
wijzen, dan zal men zien, dal, hoewel er tusschen deze eigenlijk 
gezegd geeue bepaalde verhouding beslaat, niettemin de hooge 
cijfers van de eene, op enkele uilzonderingen na, met de hooge 
cijfers van de anilere overeenkomen, eii dat, wanneer men, ge-
lijk zoo even, dc wegen, voor welke de cijfers van de elfde kolom 
hooger zijn dan 5, en die, voor welke zij lager zijn, afzonderlijk 
groepeert (allijd met uitzondering van den keizerlijken weg n«. o4 
m de luibijheid van Vincenncs), men deze uitkomst verkrijgt, dat 
voor dc eerste groep de gemiddelde kosten van de verandering per 
kilometer 77 105 franken liedragen en slechts 111751 franken voor 
dc tweede groep, dat is nog minder dan hel zesde gedeelle. Heze 
uilkomst, waaraan men slechts een betrekkelijk gewigt moet hech-
ten, dewijl de kosten van verandering alliankelijk zijn van zeer 
talrijke en voor ieder geval zeer verschillende omslandigheden, 
schijnt niettemiu aan Ie wijzen, dat de wegen, waarvan de onder-
houdskosten na de verandering het meest zullen toenemen, ook 
die zijn, waarvan dc verandering het kostbaarst is, en zij kan 
gevolgelijk in zekere mate doen voorzien, welke dc gevolgen van 
die veranderingen zullen zijn, die overigens van veel meer belang 

(1) Deze uiikonist wordt bevestigd door een fei t , waargenomen in eene 
landstreek op vrij groolen afstand gelegen van d i e , waartoe de bovenslaantlo 
tafel be t rekking heeft en welke van deze aanmerkel i jk ver.-chili door het 
k l i m a a t , nameli jk het departement van het Tas de Calais. De departementale 
weg n°. 12 van dat d e p a r t e m e n t , den naam dragende van weg van Lens 
naa r Ksiaires , is i)estraat van Lens naa r la IJassee cn i)egrind van la Hassco 
naa r Estaires. Het verkeer op deze l)eide gedeelten is nagenoeg gelijk en 
bedraagt volgens dc laatste tel l ing gemiddeld 3.')'2.f)0 paardenvrachten. Dc 
s t raa tweg en dc gruisweg zijn bovendien , voor een vijfiiental j a r e n , ic 
geli jkerti jd aangelegd. Nu bl i jk t , wanneer men do kosten van onderhoud 
voor dezen weg gedurende het zesjarig tijdvak van 18.52 tot IS."); n a g a a t , 
dat zij de s t r ekkende cl gcmiddeM hebben bedragen: voor het beslralc 
gedeelte 0.429 cn voor den gruisweg 0.037 f rank . Daar de verhouding van 
het laatstgcineldc cijfer tot het eerste 2.18 bed raag t , zoo komt d i t , gelijk 
men z i e t , zeer naljij aan dat van dc keizer l i jke wegen (met ui tzondering 
van den weg n». 10 in het depar tement van de Seine et Oise) , hetwelk 
2.23 i s , terwijl het gemiddeld verkeer 349 paardenvrachtcn bedraagt . 

zijn uit het oogpunt van het onderhoud, dat een voortdurende 
last is, dan uit hef oogpunt van de kosten van cer.sten aanleg. 

\Vij zijn aan de welwillendheid van de heeren ingenieurs van 
het departement van hel Pas dc Calais inlichtingen verschuldigd 
omtrent de veranderingen van straatwegen in gruiswegen in dal 
departement, die alle tot een reeds vrij verwijderd tijdvak behooren. 
Daaaruil blijkt dat dc meeste van die veranderingen, die zich 
overigens over het algemeen niet tol grooie weglenglen uitstrek-
ken, niet stelselmatig zijn gemaakt om gruiswegen voor straat-
wegen in de plaats te stellen, maar bijna altijd onverwachts en 
zonder dat men zich bekommerde over de vermindering van hel 
kapitaal van den weg, ten einde zich slraalkeijen te verschaffen, 
die men noodig had ter vollooijing van verslralingen of voor 
andere verbeteringen, in de uabijheiil van dc ontslrale gedeelten 
aangevangen, meereiideels in den doortogt van bewoonde oorden. 
Overigens zijn de ingenieurs van dit departement eensteimnig om-
trenl de verkieslijkheid der straatwegen boven de gruiswegen, vooral 
voor wegen met sterk verkeer. He ondervinding, welke zij in de 
laatste jaren hebben opgedaan, ten gevolge van hel aanzienlijk ver-
voer, waarloc in hel ongunstige jaargetijde de exploitatie van de 
in het departement onlangs ontdekte steenkoollagen aanleiding 
geeft, heeft beu zelfs geleid tol het denkbeeld, dat het binnen 
eene nabij gelegene toekomst onvermijdelijk zal zijn, straatwegen 
voor gruiswegen in de jilaats te stellen op die gedeellen, waar dal 
vervoer het aanzienlijkst is, tenzij men daaraan door den aanleg 
van spoorwegen of kanalen te gemoet kome; terwijl men anders 
zich zal moeten getroosten, dal die wegen gedurende het natte 
saizoen onbruikbaar zijn. Krachtig wordt die meeniug bevestigd 
door hel feit, dat gedurende den winter van 1857 op 1858 de 
beide maatschappijen, aan welke concessie is verleend voor hel 
ontginnen der steenkolenmijnen van Courrières en Hourges, er in 
hebben bewilligd om op hare kosten een gedeelte van den departe-
uienlalen weg van gruis- in straatweg te veranderen en zich 
voor dat werk eene opolfcring van ongeveer 27 0fiO franken heb-
ben getroost. Wij achicu een zoodanig besluit, ten aanzien van het 
punt dat wij behatulclcn, van groote beleekenis. 

De boven medegedeelde feiten, gelijk mede die welke vermeld 
worden in de in den aanvang dezes aangehaalde verhandeling om-
trenl de wegen in het dei)arlement du Nord, betrekkelijk dc onder-
houdskosten van dc gruiswegen binnen de steden Parijs (1) en 

(1) Met be t rekking lot dc wegen in P a r i j s , mecnen wij hier een feit te 
moeten ve rmelden , d a t , hoewel niet ten volle tot ons onderwerp behoo-
r e n d e , er echter niet geheel vreemd aan is. l i e t onderhond van dc s t ra ten , 
boulevards, kaa i j en , e n z . , in een woord van a l legcmcenschapswegen binnen 
I ' a r i j s , kosiio in hot j a a r IS20 do som van 800 000 IVaiiken, waarvan 
a.'iS 700 ten laste van dc schatkist kwamen en 4 4 1 3 0 0 ten laste van de 
stad. In IS.IG werd besloten dat dc schatkist en de sicilelijkc kas ieder 
voor dc helft de onderhoudskosten zonden dragen en te dien einde werd 
op do straatsiicgrooting een afzonderl i jke post van 1 000 000 f ranken ge-
b r a g t , met deze vermeld ing : » D e kosten vnn onderhond van de wegen 
in I 'ai i js worden door den .staal en de stad ieder voor dc helfi gedracrcn.« 
(Vers lag van den heer Uonllcaux-Dugage aan het wetgevend l igchaam, 
nitgebrngt in do zitt ing van 22 Mei 18.')7, nit naam van dc commissie 
belast met hel onderzoek van het wetsontwerp tot vaststelling van het 
subsidie , van staatswege te verleenen voor dc opening van den boulevard 
Sebastopol op den l inkeroever van do Seine.) Derhalve bedragen dc kosten 
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ï.onden, schijnen ons toe ten volle te bevestigen hetgeen wij aan 
hel eind van die verhandeling hebben gezegd omtrent dc naauwlet-
leiulheid, die door de ingenieurs moet worden in acht genomen bij 
voorstellen, om dc straatwegen in gruiswegen te veranderen. Alvo-
rens tot eene verandering van dien aard over te gaan, behoort 
men zich rekenschap te geven, niet slechts van de lasten, die 
daaruit voor het karreuvervoer kunnen voortspruiten (en die lasten 
zijn aanzienlijk, waimeer de weg gebezigd wordt door takken van 
nijverheid, waarbij zware lasten te pas komen en die gedurende den 
winter zeer levendig zijn, zooals die van de steenkolen of die, 
welke den beetwortel als grondstof gebruiken voor de bereiding van 
suiker of alcohol, enz.), maar ook van dc kosten, welke in de 
toekomst zullen moeten worden gedragen door de kas, waaruil in 
hel oiulerhoud van den veranderden weg zal moeten worden voor-
zien , onverschillig of hel hier den slaat, een departemenl of eene 
gemeente geldt. Immers het is duidelijk, dat zeer vaak deze veran-
deringen hebben plaals gehad, zonder dat men zich van dit laatste 
gedeelte van hel vraagstuk behoorlijk rekenschap had gegeven. Men 
moet evenwel erkennen, dat tot mi toe proefondervindelijke gege-
vens te dezen opzigle bijna geheel ontbraken. Ons doel, bij hel 
opstellen van deze aanteekeiiingen, was, ecnige van die gegevens 
te verzamelen, waardoor het mogelijk werd, zoo al niet juiste 
berekeningen voor ieder geval te maken, ten minste zich bij bena-
dering rekenschap te geven van de gevolgen der hierbedoelde ver-
andering, in één woord, bij deze soort van werkzaamheden hel 
onvoorziene zoo veel mogelijk te verminderen. De hoofdzaak, die 
ons overigens voorkomt uit dc verkregen omlervinding te blijken, 
is deze, dat, indien men tol de hier bedoelde verandering eerst na 
rijp overleg moet overgaan, men daartoe op wegen met zware 
lasten en sterk verkeer slechts zeer zelden moet besluiten. Allen die 
betrokken zijn in vraagslnkken van dezen aard, hetzij ingenieurs 
of ambtenaren, kunnen niet genoeg op hunne hoede zijn legen 
beslissingen, uit ecnc oogenblikkelijke opgewondenheid ontstaan, 
uit welke niel alleen het verlies kan voorlvloeijen van een kostbaar 
kapitaal, ons door onze voorouders nagelalen, maar die nieuwe 
moeijelijkhedcn kunnen doen geboren worden voor de tijdgenoten 
en het nageslacht. 

Wij doen hier nog eenige medodeelingen volgen omtrent de kosten 
van onderhoud van dc stralen van Parijs in 1858 en 1850. 

Het bijzomler krediet, daarvoor over 1859 aangevraagd, bedraagt: 
1°. voor de bestraling en ilc begrinding. . 3582000 franken. 
2®. voor hel vegen, hel besproeijen en het 

wegruimen van den modder 500000 » 

Te zamen -1032000 franken. 

W ît betrcfl het onderhoud van de gruiswegen over bet dienst-
jaar 1858, de voornaamste uilkomsten daarvan vindt men in de 
volgende tafel: 

van onderhoud van de wegen in I ' a r i j s , die in I82G slechts ROO 000 f ranken 
be re ik t en , tegenwoordig 3 200 000 f r a n k e n , dat is viermaal zooveel. Voor-
zeker hebben de a f k o o p van dc tollen op dc bruggen , dc opening van 
de nieuwe straten enz. voor een groot deel tot «lic ontzaggelijke vermeer-
der ing moeten b i jdragen; nnnir toch is het niet twij telachlig, dat ook de 
vervanging van dc bestraling door het grind op een groot aantal wegen , 
waaronder van dc meest bezochte , daar in voor een groot deel in aan-
merk ing komt. 

Kaai Saint-Michel 
Straal Hivoli, tusschen de ilaats de la Con-

corde en dc straat Saint-Denis . . . . 
Straat Hivoli, tusschen de straten Sainl-Denis 

en Saint-Autoinc . . . . -
Cours la Heine 
Hue Hoyale Sainl-Honoré 
Hiunen-fjoulevards du iNord 
.Minst bezochte straten 
(ïemiddeldc kosten voor al de gruiswegen . 

1111 

Verkeer Kosten 
in 

paarden-
vrachtcn. 

per 
vierKanle 

el. 

li'. 
)) 7.00 

15 000 0.70 

14000 
3 500 

17 300 
15 000 

7 

5.05 
5.02 
4.08 
4.70 
0.13 
1.05 

In de kosten van de laatste kolom zijn niet begrepen die voor 
hel vegen, het besproeijen en het wegruimen van den modder. 

W A T I i H D l G T E V E U W V A N D O N D E I N E . 

{Allfjmciuc Bauzcituwj, 1859, Hef t IX und X , Nol izb la t t , S . 350.) 

Deze verw bestaat uit eene verbinding van metaaloxyden, vette 
cn harsachtige zellislamligheden, welke te zamen gemengd een 
kleverig en laai deeg vormen, dal in de vrije lucht aan alle invloeden 
van de jaargetijden en binnen in dc gebouwen aau alle vochtigheid 
wederstand biedt en met der tijd de hardheid van metaal aanneemt. 
Zij wordt in de volgende verhoudingen aangemaakt: 15 pond lijnolie, 
15 pond wit dennenhars, of elke aiulcre harsachligc slof, 5 pond 
teer, 12 pond zinkwit of loodwit, 10 pond menie,4 pond bezinksel 
van verwen, O poml cement, 8 pond ijzeroxyde, 2 pond getah 
pertja, gom of timmermanslijm, O pond gebluschten kalk, 15 pond 
talk, 2 pond goudglid. 

Al deze bcslaiuldeelen worden met elkander vermengd en op 
een zacht vuur tot op negen tienden verkookt, zoodat men een 
vloeibaar deeg bekomt. 

Wil men dil mengsel warm gebruiken dan behoeft men hel 
slechts heel tc maken tot het vloeibaar wordt en dan met eene 
kwast uil te strijken. Moet hel echter koud gebezigd worden, dan 
verdunt men het met olie, die met goudglid of terpentijnolie ge-
kookt is, zonder het evenwel te dun tc maken, en strijkt hel ilan 
in eenigzins dikke lagen met de kwast uit. Dc kleuren voor deze 
verw neeml men naar verkiezing, bij voorbeeld uranium oxyde, dat 
eene donker groene kleur geeft. Leemhoudende verwen moet men 
vermijden, want zij maken het deeg dik en onbruikbaar. 

Hel is den heer Dondeinc gelukt, zijne walerdigle compositie zi er 
te volmaken cn die zoodanig tc vervaardigen dat zij verscheidene 
kleuren kan aannemen. Zij wordt al naar gelang van omstandig-
heden warm ol koud gebruikt cn wel: 

1. Tcfirn (Ic vochlifihcid dor muren. — Aan dc buitenzijden van de 
muren, die aan de windzijde liggen, verhindert zij voornamelijk 
het indringen van het water, dal langs de muren alloopl ofdaarop 
slaan blijll; zij draagt tot hel behoud van ilen steen bij cn ver-
hindert het afschilferen van het pleister. Van bimien op nnnen 
aangebragl, die van dc vocht doortrokken zijn en waarop geene 
behangsels houden, of op dc zoodanige, welke zich onder dakgoten, 
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liij riolen, bij slallingcn ol'op zoodanige andere jilaaiscn bevinden, 
waar vocbl onislaat, sirekl deze verw lol volkomen beliond voor 
))esclnlderingcn in olie ol' lijmverw en behangsels; ook is eene 
enkele bestrijking van deze verw voldoemie om bel nestelen van 
ongedierte van allerlei aard te verbinderen. 

iJehoiid van de mei lei of andere boiiwsloffen bedelde daken.— 
De met deze verw bestreken daken bebben minder behoefte aan 
herstellingen; de leijen worden vast aan elkamler verbomlen; daarop 
onislaat geen mos, wind, regen en sneeuw knnnen niet naar binnen 
dringen, wanl de oppervlakte van het dak vormt om zoo Ie spreken 
eene hermetisch geslolene metaaloppervlakle, waarop de sneeuw 
niet ligt kan blijven hechten. Oude door den wind losgeraakte of 
door den lijd afgesleten leijen nemen hare oorsjiroidielijke eigenschap 
weder aan, zoodra zij met deze verw bedekt zijn. Dit alles geldt 
ook voor andere soorten van dakeidjedekkingeu. 

Ijewaring van houl en ijzer. — llel ijzer wordt door deze 
verw voor de roest, hout en jilanken voor bederf bewaard; als men 
den oiulerkaut vau de vloeren in de kamers, die gelijk met den 
beganen grond liggen, daarmede verwt, hebbeu die vloeren niets 
van het opstijgend vocht te lijden. 

De ondervinding heeft bewezen, dat beschadigde boomen, of de 
zoodanige, welke een deel van hunne schors hadden verloren, zich 
spoedig weder herstelden, als er cene dunne laag van deze verw 
oj) was gcbragt. 

Ook is zij nuttig voor papicrbekleediug, want als daarop cene 
enkele laag is aangebragt wordt zij vast en waterdigt en zelfs ge-
.schikt voor ilakbedckking. Wordt dc verw gepolijst, dan kan men 
er de fijnste schilderingen op aanbrengen, die voor alle vocht be-
veiligd zijn. Men kan deze compositie zoowel lot bekleedsel, als 
tot bindmiddel gebruiken; men behoen haar slechls zoolang te 
laten koken cn verdampen, tot zij de geweuschte lijvigheid ver-
krijgt , waarna men haar in warmen toestand gebruikt. Voor 
vloeren van slecnen platen op een vochtigen grond vervangt zy 
elk ander verbindingsmiddel op de voordeeligste wijze. 

I : I - : N I G K O I ' M I : R I V I X G E N O V E R D E V E R V A A R D I G I N G V A N 

W E R K T U I G E N IN OOSTl-lNRI. lK. 

{Zcilschi'i/I des ocsterreichischen Imietiieur-Verelues, IS.5S, I l c f t l , S . 12.) 

Het is een bekend en veel boproken feil, dat de fabrikanlen van 
werktuigen in Oostenrijk met vele moeijelijkheden hebben tc kam-
pen, en dat — aiulcre ongunstige omstaiuligheden daargelaten — 
vooroordeelen zoowel als eeue alomie voorliefde voor l'uiteidand.><che 
werktuigen aan ccnc snellere ontwikkeling der vervaardiging van 
werktuigen biimen 'slands nog steeds in den weg slaan. Tot het 
wegnemen van deze vooroonleclen schijnen, behalve de werkluigen-
fabrikanteii zelf, wel voornamelijk de oostenrijksche ingenieurs ge-
roepen Ie zijn: de cerstgemelde mogen niet vcrilaauwen in hun 
streven naar verbetering, de laatstgemelde moeten elie pogingen 
onpartijdig erkennen cn 1er geschikter jilaatsc weten Ie waarderen. 
Aldus onderslemul, zouden de oostenrijksche fabrikanten, wien het 
niet nujor aan geregeld werk zou outbreken, ongetwijfeld binnen 
korten tijd zich in zoodanigen toestand bevinden, dal zij het oidje-
rispclijkste werk legen de minste prijzen zouden kumien leveren. 

Dc zekeiheid vau steeds voldoende bezigheid voor hunne uitne-

mend gevormde arbeiders en kostbaar iugcrigte werkplaatsen Ie 
vinden: die zekerheid is het voornamelijk, welke de engelsche, 
fransche cn duitsche fabrikanten van werktuigen dc oostenrijksche 
doet oYcrtrelfen, wijl zij daardoor in staal zijn al hunne krachten 
uitsluitend aan dc volmaking van bunnc zaak tc wijden, hunne 
werkzaamheid in bepaalde cn bijzondere riglingen te leiden en de 
grootst mogelijke zorg aan te wenden om voor die spccialileilen 
volkonien ingerigt tc zijn. 

Dat een zoodanige toestand slechts kan ontstaan, wanneer dc 
inlandsche takken vau nijverheid, inriglingen van vervoer enz. 
hunne behoefte aan werktuigen zooveel mogelijk uit de inlandsche 
fabrieken trekken, spreekt van zelf 

Eene van de eerste en gewigligste voorwaarden voor dc meerdere 
volmaking, de verzekering van het voortbestaan, alsmede de ver-
meerdering der werktuigfabriekeu in Oostenrijk komt ons ilerhalve 
voor gelegen te zijn iu ccnc welwillende cn krachtige medewerking 
van de oosteurijksche ingenieurs. Wanneer deze (cn dc beslissing 
daaromtrent is iu de meeste gevallen aan hen opgedragen) het 
daarheen leiden, dat de bestellingen, die gevoegelijk biunen'slands 
kunnen worden uitgevoerd, ook in hel land behouden blijven, dan 
zal men binnen kort bij een onberispelijk fabrikaat ook de bil-
lijkstc prijzen kunnen verkrijgen. Want etablissenienten, die voor 
hunne specialiteit het best zijn ingerigt, zijn iu staat tc werken 
tegen voorwaarden, welke aan minder goed ingerigte fabrieken 
raadselachtig moeten voorkomen. Volkomen goed ingerigt kan echter 
slechts zoodanige fabriek zijn, welke dc gegronde zekerheid heeft 
van in gewone tijden en omstandigheden steeds genoegzaam werk 
te vinden. Dc reeds bestaande buitenlandschc mededinging is meer 
dan voldoende om de inlandsche fabrikanten aan te sporen cn 
verzekering van werk, niet berooving daarvan, is hel wat deze 
laatste behoeven. Ongetwijfeld heeft dc vervaardiging van werk-
tuigen in Oostenrijk in dc laatste tien jaren eene groote vlugt ge-
nomen cn de regering heeft haar ook in den laatsten tijd ccnc 
weiischclijke aandacht gewijd; in weerwil daarvan beeft zij echter 
nog dringend afdoende hulp cn de oudersteuniug van de oosten-
rijksche iiigcnicurs noodig, wil zij hetgeen bet buitenland oplevert 
nastreven en daarmede gelijken tred homlen. 

De volgende statistische gegevens mogen strekken om eensdeels 
hel voorlbrcngingsvcrmogen van de oostenrijksche wcrktuigfabriekcn 
te doen kennen, anderdeels het hooge gewigt en de lieteekcnis van 
dezen lak van nijverheid helder in het licht Ie stellen. 

De oostenrijksche werktuignijverheid houdt ongeveer öOOOO ar-
beiders bezig en brengt jaarlijks voor cene som van 30 0(1(1000 
gulden (53(.100()00 ned. gulden) voort, welke zich over hel 
materiaal, de arbeidslomien enz. verdeelen als volgt: 

Aan gietijzer ongeveer OTöCHlO centenaars ten 
bedrage van . 11. 7 800 000 

« gesmeed ijzer ongeveer 450 000 centenaars 
ten bedrage vau « 5 .'i00 000 

» staal, metalen en houl •> 4 800000 
« arbeidslooncn •> 0 000 000 
)> belastingen, winsten enz 

Te zamen . . inKÏÏillöÖÖÖ 
Het verbruik van brandstof bedraagt jaarlijks ongeveer IJ niillioen 

centenaars kolen, welke uitgave wordt goedgemaakt door de opbrengst 
van den afval der materialen. 
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.laarUjksclie voorlbrenfjintj: 

1. 150 locomotieven met tenders en loebchooren. fl. 4 800 000 
De aanmaak van locomotieven kan tot '200 stuks 

jaarlijks stijgen, daar buiten de rijkswerktuigfabriek 
vau de rijks-spoorweg-maalschappij cn die van den 
heer (jünther Ie Wieuer-NeustadI ook die van den 
heer G. Siegel Ic Wccneii dit fabrikaat met schit-
terend gevolg is begonuen tc leveren, zoodat deze 
inriglingen aan aaiizienlijke aanvragen kunnen 
voldoen. 

2. 5000 stuks verschillende spoorwegwagens . » 750 000 
Ook deze tak van nijverheid, die zich snel ont-

wikkelt , zal al naar gelang van de behoefte in staat 
zijn jaarlijks het dubbele tc leveren. 

3. Verschillende stoomtuigeu, te zaïncu van 2 500 
paardenkrachlcn » 750 (X)0 

4. Verschillende waterbewegiug.swerktuigcn, tc 
zamen van 2 500 paardenkrachten » 500000 

5. Werktuigen, die door wind of dieren gedreven 
worden, te zanien vau 1 250 paardenkrachten. . i> 125 000 

0. Onderdeelen vau spoorwegen « 1 500 000 
7. Onderdeelen, hulptuigen en werktuigen voor 

fabrieken, berg- en mijnwerken, landbouw enz. . » 2 000 000 
8. Onderhoud van de c.xploitalie-middelen van 

dc .spoorwegen cii andere particuliere onilerueiningcn 
Ier gezamenlijke waarde vau 200 000 (100 guldens, 
ten bedrage van 15 ten honderd daarvan . . . » 3000000 

0. Verschillende kleine werktuigen en deelen van 
werktuigen » 1000 000 

10. Aanmaak van zee-en rivierschepen, de inrig-
ling, het onderhoud eii de herstelling daaronder 
begrepen « 4 500000 

11. Aanmaak van vcr.«;chillcude toestellen van 
plaatijzer, ijzer, koper, gegoten ijzer enz. . . . » 1 825 0(10 

Tezamen . . . 11.30 000 000 

Ten slotte zij nog opgemerkt, dat in Oostenrijk tot den aanmaak 
van werktuigen ongeveer 2 000 paardenkrachten in verschillende 
hewcgingswcrkluigcn in werkzaamheid zijn, zoodat eene paarden-
kracht op 15 arbeiders komt. 

N I E U W E S T O O K I N R I G T I N G V A N R O R E R T J O I I A N N Y . 

{Zeitschrl/l des ocsterrcicldsehen Ingenieur-]'creines, 18.08, I l c f t 4 , S . 72.) 

De heer Hobert Johanny bragl iu de vergadering van den 
ooslenrijkschcn Ingenieur-Vcrein van 24 April 1858 zijne voor 
Oostenrijk en het buitenland geoctroijeerde uitvinding van cene 
nieuwe stookinrigtiug ter sprake, en gcell daaromtrent in n°. 17 
van Die neneslen Erfindungen van dr. Kernand Stamin eene uit-
voerige mededeeling, welke in hoofdzaak hel volgende beval: 

Dc nieuwe slookinrigling bezit de volgende eigenschappen: 
1. Ken stamlvaslig vuur, dal in gelijke lijdruimteu gelijke hoe-

veelheid bramistof verleert en cene gelijke hoeveelheid warmte 
voort brengt. 

2. De zoo volkomen mogelijke verbranding van al dc voorhan-

den brandstol, waarvan de brandbare bestanddeelen lol den hoogslen 
graad, dat is lol koolzuur, geoxydecrd worden. 

3. Dientengevolge de grootst mogelijke besparing van brandstof 
4. Verbruik vau alle brandstof, zelfs van de slechtste, welke tot 

nog toe geen waarde schijnl te hebben. 
5. Vermijding vau het spatten der vonken bij de locomotieven. 
0. Gemis vau alle sclioorslccnen, bij stoombooten en stoomtuigen. 
7. Zeer naauwkeurige berekening van de gebruikte of bcnoodigile 

brandstof 
8. Vermijding van allen rook. 
Verklarinii van hel verbrandingsproces. — Is op den rooster door 

een gewoon rookend vuur eeue gloeijendc kolenlaag gevormd cn 
te gelijker tijd bet stookkanaal en hel luchlkanaal verwarmd, dan 
vangt hel rookvcrtereud verbrandingsproces aan. 

De onderste laag van de in den vuurhaard naar willekeur opeen-
gestapelde brandstof komt in aanraking met de gloeijendc kolen-
laag cn doet, gelijk ieder organisch ligchaam, dat mei een gloeijend 
ligchaam in aanraking komt, cene destillatie ontstaan. 

Deze destillatie, welke wij in het gewone leven bij iedere ver-
branding waarnemen en onder den naam van rook voldoende ken-
nen, wordl gedwongen, door het verwarmde stookkanaal al te 
trekken, waar zij nogmaals verhit en in brandbare koolwaterstof-
verbindingen veranderd wordt. 

Wordt nu door het verwarmde luchlkanaal juist zooveel ver-
warmde lucht aan deze brandbare gassen iu het stookkanaal toe-
gevoerd als voor hunne verbranding noodig is, zoo verbranden, 
gelijk van zelf .spreekt, deze gassen volkomen en onderhouden de 
gestadige verwarming van hel stookkanaal, 

Terwijl nu te dezer plaatse immer weder nieuwe lagen brand-
slolfen zich destilleren en brandbare gassen ontwikkelen, welke in 
het stookkanaal verbranden, blijven boven de gloeijendc kolenlaag 
de van gas bevrijde kolen of cokes liggen en vullen op deze 
wijze steeds weder de gloeijendc kolenlaag op den rooster aan, 
welke laatste van boven vernieuwd en vau onderen in aanraking 
met lucht volkmnen tot asch verbrand wordl; de asch vall in den 
aschbak en de brandende gassen brengen de warmte voort, die 
buiten den vuurhaard noodig is. 

De gloeijendc kolenlaag, welke steeds wordl aangevuld, dienl 
verder ook nog lot de verwarming van het luchlkanaal. 

Dit proces ilniirt zoolang als er brandstof in den vuurhaard voor-
haudcn is en al dalend met dc gloeijendc kolenlaag in aanraking 
komt. 

Hel is duidelijk, dal er slechls zooveel brandstof destilleert als 
met de gloeijendc kolenlaag in aanraking komt, en dat de brand-
stof, die boven op ligt, volstrekt niet wordl aaiig(!daan en eerst dan 
lol destillatie en verbranding geraakt, wanneer de onderste gloeijendc 
kolenlaag vlak bij den rooster in asch verkeerd en in ilcn aschbak 
is gevallen, de zich destillerende brandstollaag van gas is bevrijil, 
de gloeijendc kolenlaag is aangevuld en nieuwe brandstof naar 
beneden vall. 

Met andere woorden kan hel verbrandingsproces ook aldus ver-
klaard worden: 

iMijn kagehel is een retort met cenen steeds gloeijenden bodem, 
op welken brandstof is opgehoopt. In dit retort wordt steeds alleen 
aan den bodem gas ontwikkeld en door het stookkanaal in den 
vorm van eene vlam afgeleid, terwijl de gloeijendc bodem zich 
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voorUlurciul viui zelf voorlbrcngl cn datgene aanvult wat van 
dien gloeijenden bodem in ascli veranderd en in den ascbbak ge-
vallen is. 

liet is duidelijk, dat deze inrigting, ccmnaal tot stand gebragt, 
vorder aan zieli zelve kan worden overgelaten en dat er voor den 
toevoer van dc luclit geen werktuig ol' .schoorsteen noodig is. Het 
is duidelijk, dal dc voor groole vuren benoodigde trek geheel mis-
baar wordt, dal daarom zoowel de schoorsteen als het Irekkanaal 
gemist kan wonlen, terwijl ook hel spatten van dc vonken, hel 
gevolg van een snellen trek, voorlaan vermeden wordt. 

(Jok is hel verder duidelijk dal allijd slechts dezelfde hoeveel-
heid brandstof tot destillatie en verbranding komt, al naar gelang 
van dc glocijende kolenlaag, welker grootte door den rooster wordt 
bepaald cn van hel slookkanaal, dal meer of minder brandende 
gassen o|incnien en in den vonn van vlammen afvoeren kan, van 
al helwelk de voor alle stookinrigtingen zoo gewiglige eigen-
schap, hel verkrijgen van een standvastig vuur, hel gevolg is. 

Al verder is het duidelijk, dat, wanneer eenmaal de inrigting 
bestaat en de hoeveelheid voorhanden brandstof bekend is, de 
stoker voor den juist bepaalden tijd, gedurende welken die brand-
stof branill, gemist kan worden. Ik kan mijn kagchel of stook-
plaats zooinrigten, dal in liet uur ^ , 1, 2 of meer ponden ver-
branden en dat mijn vuurhaard 5 , 4, 5 en meer ponden of cente-
naars brandstof, al naar men verkiest, kan opnemen, waaruit 
volgt, dal ik iedere slookinrigting zoo kan vervaardigen, dal zij 
G, 12, 18, 2-i en meer uren regelmatig voorlbrandl, zonder loc-
doen van ecu stoker. 

Nog is van bel standvastige vuur een verder voordcel het ge-
volg bij hel nilslnilciid bezigen van ijzeren kagcbels en de ver-
mijding van kagchels van gebakken aarde. Wijl de ijzeren kagchel, 
hij moge van plaalijzer of gegoten ijzer zijn, niel meer lol gloeijing 
komt maar aanhoudend naar gelang van zijne inrigting verwarmd 
blijti, is het mogelijk daaraan den vorm en de kleur tc geven, 
welke men goed v geheel de voordeden van een zweed-
.scben kagchel, die de hitte lang lidioudt, wil of verguld is, 
nooit gloeijcnd wordl en eene aangename wannte verspreidt. 

De tol nog loc gebruikelijke ijzeren kagchels, die plotseling 
gloeijcnd heel worden, verbranden hel voorbijtrekkend stof en 
veroorzaken daardoor een hinderlijken ronk; mijn ijzeren kagchel 
hrandt zoolang ik hel verkies, niel sneller of langzamer, maar 
juist zoo als uit de afmetingen van de conslruclie voortvloeit. 

Dij de hoogst naauwkenrige berekening van ile benoodigde 
of verbruikte brandstof laai zich ook naauwkeurig de hoeveelheid 
gas bepalen, die uit de verbruikte brandstof kan worden gewonnen 
en tot verbranding moet geraken, llel voortgebraglc gas moet 
ecbler door een slookkanaal van bepaalde doorsnede gaan en er 
kan binnen gelijke tijdsruimten slechls eene gelijke heeveelheid gas 
ontwijken. 

Men kent voorts volkomen juist dc hoeveelheid warmte, die zidi 
uil een pond gas ontwikkelt en men kan op deze wijze met zeer 
groole naanwkeurighd«!, nil de werking van ile voorlgebragle wannie, 
dc hoeveelheid verbruikte brandstol berekenen, of omgekeerd, nit 
de Ie verbruiken branilstof, de voort te brengen warmte cn hare 
werking. Door dit alles is het eerst mogelijk, juiste berekeningen 
le maken omtrent de brandslolTen en hare uitwerking. 

Met betrekking tot de schoorslecncn valt op te merken, dat alle 

schoorstecnen in dc hoedanigheid van Irekkanalcn gemist en vervangen 
kunnen worden door zeer kleine naauwc buizen, bcstenid om den 
damp, die zidi nit iedere gasvlam ontwikkdt, af tc voeren. Deze 
afvoerbuizen vertoonen geen roet, maar blijven allijd rein en ccnc 
enkele afvoerbuis kan voor meerdcro vuren dienen. 

Het optrekken van dc scboorstccnen lot boven den gevel wordl 
overbodig, wijl die afvoerbuizen op elke binnenplaats knnnen uit-
komen. 

Uit vroegere proefnemingen is mij gebleken, dat ik tegenwoordig 
juist de hell\ brandstof noodig heb om dczdfde werking te weeg 
te brengen als mei een vroegeren kagdid. 

Voorts heb ik daaruit bemerkt, dal spaanders, run, kolengruis 
evenzeer zonder rook verbranden als veile koh.'ii en coke. 

Ten opzigle van hel verslijten van dezen kagchel vall op te 
merken, dal al de bestandileelen, met uitzondering van hellucht-
kanaal, veel langer duren en minder aangelasi worden dan lol 
nog toe bij alle slookloeslellen het geval was. Alleen het hicht-
kanaal wordl aangetast maar toch allijd niel in die mate als lot 
nog toe de rooster; voor hel geval dal het ludilkanaal niet meer 
mögt kunnen dienen is cr voor gezorgd dat bel even ligt als eene 
roosterslaaf kan wonlen verwisseld. 

Einddijk beslaat ook de mogdijkhdd, dal de kagchd niet 
slechts verwarmt maar ook verlicht en dus besparing in ile ver-
lichting kan doen ontstaan. 

Nog is deze stookinrigling in het bijzonder van groot voordeel 
voor hoogovens en glasfabrieken, alwaar men daarvoor de steen-
kolen niel in den oorspronkdijken vorm maar als coke of gas 
zou kunnen bezigen. 

.M'ijne slookinrigting verbindt beide en zal derhalve ook te dezen 
opzigle een nieuw veld openen. 

0VI ' :K T)K B K S r U O E I J l N G V A N O P E N n A U E W E G E N KN 
W A N D E 1 . I N G K N , DOOK D E N l I E E l l D A l l C E l . , 

iwjcnieur iler bruggen en icegen. 

{Auniiles des Ponts cl Clmussdcs, M n i c t J u i n l s 5 9 , p . 3 I G . ) 

(Plant 6 , figg. 14—17.) 

Door eenige van onze ambtgcnooten om inlichtingen gevraagd 
zijnde omtrent de besproe'ying der straten van Darijs, met bel doel 
om die toe te passen in eenige groole sleilen, alwaar men deze uit 
hel oogpunt van de slijting der straten en van het gemak der 
waiuldaars onbetwistbare verbetering wil invoeren, hebben wij ge-
meend dal het nnllig kan zijn aan onze lezers de gegevens (e doen 
kennen, door welke men in iedere plaats de kosten zal kunnen 
berekenen, waartoe de besprocijing aanleiding kan geven. 

Te Parijs zijn drie hoofdstdslds van besprocijing toegepast: 
llel eersie mei tonnen, gelrokken door paarden of menschen; 
liet tweede door waterstralen even als bij brandspuiten; 
llel derde, zonder water, door vloeibaar wordende zouten, die 

op dc straal worden goslrooid. 
Eerste stehel. — De te Parijs gcbezigile watertonnen hebben den 

vonn van een val en eene leerling el inhoud; zij wonlen geplaatst 
in een raam met wielen zoo als bij de slortkarreii. De bodem van 
de ton is op P'l.l boven den grond en de as der wielen op O"'.85. 
Aan hel achlergededle is op 0''t.0 boven den grond eene koperen 
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hesproeijingsroos aangebragt, van 2cl.3 lengte cn O'l.OO middellijn, 
gebogen volgens ccnc halve ellips, waarvan de groole as U'1.05 cn 
de halve kleine as 0''1.55 bedraagl en die met dc ton in gemeenschap 
is door twee lederen buizetj ; eene kraan, d<K)r eene ijzeren roeüe 
in dc rigling van een der draagboomen binnen het bereik van den 
voerman bewogen, dient om den toevloed van hel waler in den 
gieter of roos af te sluiten of Ie maligen ; deze roos is doorboord 
met 300 galen van 0''1.002 midddlijn, gerangschikt in twee rijen, 
onderling O'ïl.012 verwijderd; in beide rijen slaan dc galen op den-
zelfden afstand van dkander. 

Deze tonnen worden door een paard gclrokken en, behalve wanneer 
er groolc drukte oj) straat is, in welk geval een tweede man noodig 
is om de kraan Ie behandelen opdat de voerman bij zijn paard kan 
blijven, kan deze Icgdijkertijd zijn paard besturen en de water-
iossinu; regelen. ö O 

Eene ton loopl in O minuten ledig, gedurende wdkc zij 450 d 
doorloopl en waler gccl\ over ccnc breedte van 101.50; men vei krijgt 
derhalve eene besproeide oppervlakte van 2000 vierkante el. De ver-
spreide hoeveelheid water bedraagt dus eene halve kan op dc vier-
kante el. De lijd tol hel vullen van de ton is geheel afhankelijk van 
dc middelen, die men bezigt en zal naar de gelegenheid verschillend 
zijn. Te Par'ijs geschiedt hel door besproeijingsstijlen, bestaande uit 
eene melalen buis, welke oj) de geschikte hoogte lioven den grond 
door eene lederen slang of buis met hel spongat van de ton in 
verbinding wordl gebragt. Die stijl is door eene afshiitkraan in ge-
mcenscliai) met liet nel der waterleidingen en slori hul waler door 
eene buis van 0i'1.051 middellijn uit, onder eene valhoogte, die ver-
sdiillcnd is, naar male van de plaatselijke gesteldheid, maar zehlen 
minder bedraagt dan 15 cl. In het hosdi van Doulognc gcschiedl 
»Ie vulling uil openingen gelijkvloers, waarvan wij lalcr zullen 
spreken, en met eene lederen slang van O'-kOll middcHijn, lang 
genoeg om hel Sjiongal te bereiken; de vuUiiig heeft hier bij eene 
valhoogte van 15 el in 7 miiiulen plaats. Zal de diensl regelmatig 
gescbicden, dan moeten de punten van voeding niet vcnier dan 
400 el van elkander verwijderd zijn, welken afstand de ton nagenoeg 
doorloopl eer zij ledig is, niodendc er op ieder punt een man zijn 
om de kraan (e bedienen. Onder zoodanige omslandigheden cn den 
verloren tijd in aanmerking genomen, wanneer de tonnen moeten 
uitwijken, wachten enz., kan iedere toestel drie togten m hel uur 
doen. Dc besprocijing moet in dagen van gniote bille op ieder 
punt alle uren vernieuwd worden, len einde het ontslaan vanslof 
Ie beldlen; men heeft dus eene ton noodig om 0000 vierkante el 
straat te budieiicii. Zij is gedurende 7 uren aan hel werk en vcr.spreidt 
gevolgdijk 3 } kan water daags op de vierkanle el. DehecrAiiriol 
geefi voor de bediening der wegen in hel departement van de 
monden van den Rhône dczdfde hoeveelheid water op, maar hij 
hcrha Ît de bcsproeijing slechts om de ilrie dagen. 

Kene ton kost 800 franken ol' wordt voor 225 franken 'sjaars 
vcrhumd; gesteld dal men gedurende 180 dagen besjirodl dan kan 
men de dagdijksche uilgaven voor eene Ion aldus berekenen: 

Huur van de ton 1.25 franken 
Ki'u paanl met zijn tuig cn dc voerman . . 0.50 » 
De wateraangever {dcmi-vcntonsier) . . . . 1.75 i» 
Toczigt en onkosten 0.50 » 

of voor de vierkanle el daags 0.00107 franken. 
Die koslen, met uilzondering van die voor den walcraangcvcr en 

het loezigi, blijven dezdfde ol men al dan niel besproeit, daar 
het paard en de wermim voor hel geheele saizocn gdnnn'd zijn 
en de ondernemer daanivcr kan beschikken wamieer het besproeijen 
niel noodig is. De voerlieden hebben de klceding van de wegwerkers 
in het bosdi van noidogne, de tuigen zijn van hel stedelijk wa|)en 
voorzien. Te Parijs betaalt de gczoniihcidscommissie (service de 
saliibrilé), die hare ondenienicrs lot die onderscheidingsleekenen niel 
verpligi, 0.50 frank minder. 

De draaglonnen hebben 250 kannen inhoud en kosten 250 
franken; zij worden door twee mannen gedragen en vcreischcn 
voeilingspunlen oji iedere honderd el. Dc waleraangevers zijn over-
bodig, daar een van de mamien de kraan kan bedienen > terwijl 
de andere de slatig i/i de lo/j brengt. De dagelijksche nilgaven 
bedragen: 

2 mannen 0.40 franken 
Interesl en onderhoud van ccnc ton . . . . 0.80 » 

Te zamen 7.20 franken 

Te zamen . . . lO.OO franken 

Keiic ton loopt in 2j- minuut ledig cn legt in dien lijd 170 d 
af, terwijl zij hel waler over eene breedte van 3 el versprddt. Met 
inbegrip van den lijd, voor het vullen vereischl, doet zij zeven togten 
in hel uur; zij kan dus3500 vierkante d besproeijen. Men verkr'ijgt 
zoodoende eene uitgave van 0.002 1'r. de vierkanle d , dal is iels meer 
dan bij de ton met paanlen. Men becfl daarenlegen het voordeel 
dal men bij regenachlig weder de mannen elders kan bezigen cn 
dal men de voelpaden kan besproeijen, helwdk bij de dienst md 
paarden niel geschieden kan. 

Tweede stelsel. —\k{ tweede sldsd, dat bijna uitsluilend in hel 
bosdi van lloidogne wordl gebruikt, dat van liesiirocijmg met wa-
terstralen, vereischl langs de lanen waterbekken, die digi genoeg 
bij elkander slaan, dal met eene slang, die gemakkelijk door een 
arbeiiler kan bdiandeld worden, de stralen over den geheclen weg 
zijn Ie brengen. De ondervinding heeft bewezen, dal de slangen 
niet langer dan 12 of 13 d moeien zijn. Daar een slraal onder 
15 el drukhoogte 12 el reikt (den invloed van ilcn wind in aanmer-
king genomen), zoo volgt daaruit, ilal de arbeider ieder punt kan 
hereiken, gelegen binnen een cirkel van 25 el straal uil ilewater-
bron. Hel is gemakkelijk te berekenen op welken afstand dc waler-
bekken nioeten geplaatst zijn voor eene gegevene breedte van den weg. 
Voor hel bosch van Donlogne is die alstand bepaald op 30 el 
voor de wegen van 17 tol 20 cl en oj) 40 el voor ilie van 10 d 
en ilaarbeneden. 

Deze waterbekken, die door kleine vertakkingbuizen van 0i'l.05 
midddlijn mei de waterleidingen in geinccnsdiap zijn, heslaan uit 
eene hnis van gegolen ijzer, eene kraan bevallende, die niel eenige 
wrijving bewogen wordt door eene schroef met vierkanlen kop, 
waarop een slenld past, die tevens dient om bet deksel van den 
waterbek op te liglen en om de moer van de slang tc schroeven 
op het diid van de Idding in den waterhek; eene tweede holle 
kraan, die slechts zelden wordt gebruikt, vervangt zoo noodig de 
eersie en ilienl om den waterbek bij vorst of bij gelegenheid van 
herstellingen te ledigen. 

Deze waterbekken, op de plaats geslehl, koslen 100 franken; die. 

20 
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wölke geen holle kraan tol ontlasting hebben, kosten slechts 31 fran-
ken bij eene opening van 0<-'l.041 iniddelliji» cn 30 franken mei 
eene opening van 0<'1.027. (Zie figuren 14—17 van plaat 0.) 

De slangen hebben de middellijn, die door het corps van dc brand-
weer is aangenomen, namelijk 0'!l.041 binnenwerks. In de eerste 
jaren, dat de dienst georganiseerd was, sleepten zij over de wegen 
en versleten spoedig; zij hebben talrijke proehiemingen noodig ge-
maakt. De linnen slangen duren .»«leclils eenige dagen en kosten 
1.25 frank dc strekkende el; die van caoutchouc zijn geschikter en 
laten het water niet door; zij kosten 7 franken dc strekkende el cn i 
duren een saizoen; die van leder zijn van denzellden jirijs en kunnen j 
twee saizocnen duren. Hij alle beeft men bovendien eene dubbele | 
verbindingsbuis met schroef, die 7 franken kost en verscheidene 
jaren kan duren. 

Na vele proefnemingen met het doel om de slijting te vermijden, 
alsmede het onaangename gezigt van natte slangen, vol zand, die 
voor de werklieden moeijelijk zijn te behandelen, daar deze verpligt 
zijn, ze van den eenen waterbek naar den anderen te slepen, is 
men tot de volgende inrigting gekomen: 

Eene lederen buis van ü«-'1.50 lengte, voorzien van het moeder-
einde van de verbindingsbuis; vijf buizen van plaatijzer van binnen 
met lood en aspbalt bekleed, hebbendeOH.041 inwendige middellün, 
verccnigd door lederen verbindingen van 0''1.3 lengte tot scharnier 
dienende; eindelijk nog ccnc plaatijzeren buis van 1 el lengte cn 
eene lederen mof van Ot̂ l̂.50, voorzien van dc schroef, waarop men 
de straalpijp schrocl\. D e z e toestel wordt gedragen door tien rolletjes, 
twee aan twee verccnigd door eene kleine houten as van 0('1.5 
lengte, bevestigd op de plaatijzeren buizen van 2 el lengte, onmid-
dellijk tegen de lederen verbindingsstukken en aan bet uiteinde 
tegenover den waterbek; dal einde bevindt zich dus op 2el.5 af-
slands van dezen. Ten e i n d e de verstopping door zand te voorkomen, 
tlie bij gewone rolbeugcls plaats heeft, zijn deze rolletjeszamenge-
sleld uit eene gegoten ijzeren schijf en een bengel, gevormd uit 
eene dubbel omgebogen ronde ijzeren stang; deze slangen, die cenc 
lengte van 13''I.15 h e b b e n , zijn gemakkelijk te verplaatsen cn komen 
op 70 franken te staan, welke som zich over ile onderdcelcn ver-
deelt als volgt: 11 el plaatijzeren buis tegen 2.75 franken, 3 el leder 
tegen 7 franken, 10 rolletjes tegen 1.20 frank, 5 bonten assen of 
dwarsliggers tegen 1 f r a n k , 5 bengels voor dc assen tegen 0.20 frank, 
10 banden tegen 0.25 frank, eene dubbele verbinding tegen 7 fran-
ken. De straalpijp mei cenc kraan aan het einde kost bovendien 
10 franken, maar duurt verscheidene jaren. 

De .straalpijpen zouden openingen van verschillende afmetingen 
moeten hebben, naar gelang van den waterdruk; maar, om alle 
dwaling voor te komen, zijn alle van 0''l.012 middellijn en geven 
eene goede waterverdeeling zoodra dc drukhoogte meer bedraagt 
dan 12 el; is hij minder, dan zou de middellijn verminderd moeten 
worden; bedraagt hij meer dan 15 tot 18 el, dan zou zij vergroot 
kunnen worden. 

Mei dc slangen, waarvan wij dc zamenslclling hebben opgegeven, 
en eene straalpijp van eene opening van Oel.012, 1 el boven den 
grond gebonden onder eenen bock van 45°, verkrijgt men dc ge-
middelde waleropbrengslen en den dragl der stralen, aangewezen in 
de volgende tafel: 

Druk-
hoogte 

;clijk met 
den 

grond. 

Opbrengst 
in dc 

seconde. 

Dra"t 
van tien 

straal. 

Opbrengst 
zonder 

straalpijp. 

el. kan. el. kan. 
8 0.90 10 1.80 

12 1.25 12 2.40 
15 1.40 14 2.75 
20 1.00 15 3 1 0 
25 1.80 15 3.40 
30 1.90 15 3.00 
35 2.00 10 3.80 
40 2.10 10 4.00 

Aanmerkingen. 

Deze cijfers zijn slechls 
gemiddelde, en kunnen 
niet in volstrekten zin 
worden genomen, daar 
sommige waterbekken 
meer walerojibrcngst ge-
ven dan andere, als al 
bet overige gelijkstaat. 

Wanneer men den tijd in rekening brengt, verloren door hel 
verwisselen van waterbek en door de zorg om de wandelaars niet 
nat te maken, en als men de drukbooglcn hi acht neemt, die 
verschillend zijn op verschillende punten van bet bosch, dan kan 
men als gemiddelde opbrengst gedurende helbesproeijen aannemen: 
een kan per spuil in dc seconde. 

De wegwerkers vegen cn onderhouden des morgens de hun aan-
gewezen aldeeling en besproeijen die des namiddags gedurende 
omstreeks vijf uren. In de zeer bezochte gedeelten, alwaar de rij-
tuigen dc besprocijing hinderen en het onderhoud moeijclijker is, 
beslaan de aldeelingen slechts 3000 vierkante cl weg en 1500 vier-
kante el voetpad; in de miiulcr bezochte gedeelten bereiken zij 
7500 vierkante cl weg cn 2500 vierkante cl voetpad. In hel bosch 
worden 54 bunders wegen door 120 wegwerkers besproeid; ge-
middeld komt dit dus op 4 500 vierkante el voor iederen weg-
werker te staan. Gedurende de 5 uren, dat dc besprocijing met de 
spuit duurl, maken zij driemalen den weg en eens de voetpaden 
nat, dat is ongeveer als of zij driemalen 5000 vierkante el wegs 
besproeijen. De kosten van de besjirocijing zijn: 

(ledurende zes maanden een half dagloon voor 

120 wegwerkers en opzigters 
Onderhoud en vernieuwing der slangen en straal-

pijpen 
Inlercslcn en onderhoud van de waterbekken, 

die twaalfmaal zoo talrijk zijn als bij bel stelsel 
met tmmen 15 000 (1) 

Te zamen. 

Dat is dus per vierkante cl en per dag -,20^5000^,80 -

0.00 051 frank of iels minder dan een derde van de besprocijing 

met de ton. 

De hoeveelheid water, die door cenc spuit in vijf uren wordt 

verspreid, bedraagt 18 000 kan, dat is dus = 3 . 0 kan per 

vierkante cl en per dag, even als bij de tonnen; alleen wordt bet 

waler in drie keeren in plaals van in zeven keeren verspreid en 

dus minder goed dan bij de toimen, terwijl het ook in de eerste 

friiiikcn. 
53 000 (1) 

5 000 (1) 

. 55 000 fr. 
5.5 0 0 0 

(1) Blijkens het totaal, kunnen deze drio posten niet meer dan 55 000 
franken bedragen. Waarschijnlijk moet dc eerste post 35 000 franken zijn. 
Dit komt ongeveer overeen met een daggeld van 3.20 franken, waarop 
bij de voorgaande berekening de wegwerkers worden berekend. (Ucd.) 
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van de zon weder tol den locstand van zand terug keeren, dat 
cchicr vochtig genoeg is, om geen stofwolken tc doen ontslaan, 
liet verkeer in dc avenue de l'Impéralrice bedraagt des Zondags 
10 000 tot 12 000 rijtuigen op veren; in de weck kan bel getal 
op 2 lot 3 000 daags worden gcscliat. Op andere punten van het 
bosch, waar het verkeer minder sterk is, beeil ccnc besprocijing 
van ned. pond op de vierkante el meer dan twee maanden sland 
gehouden. Dns zou, ondersteld dat bel uitgestrooide zout op 4 
franken de 100 ned. ponden komt te slaan, bet onderhoud van 
dc vocbligheid gedurende zes maanden 'm (\c avemie dc Hmpératrice 
2 400 franken den bunder kosten, dat is even duur als met 
water, wanneer men de kosten van aanleg van de waterleidingen 
en de waarde van hel water in rekening brengt. Op andere minder 
bezochte punten zou men mei deze handelwijze ccnc aanmerkelijke 
besparing verkrijgen. 

Dil middel van onderhoud heeft in bel bosch van Uoulognc 
niet in het grool kunnen worden toegepast, wijl aldaar dc kosten 
van kanalisatie eenmaal gemaakt zijn cn het gevolgelijk geene groote 
voordeelen kan opleveren, behalve dat men een weinig modder 
voorkomt en de waterslralen vermijdt, die de wandelaars in meerdere 
of mindere mate hinderen; maar het zou wcnscbclijk zijn, dat het 
op andere punten in het grool werd beproeld, ten einde te zien 
tegen welken juisten prijs men den zoutzuren kalk zou kunnen 
verkrijgen; want van deze waarde hangt de geheelc bezuiniging 
van het stelsel af. 

Ziedaar de eenige middelen, welke men tol beden Ie Parijs voor 
de besprocijing der wegen beeft gebezigd; wanneer men op de 
boven aangewezen uitkomsten den prijs van het arbeidsloon en van 
hel water in ieder land toepast, dan kan men gemakkelijk de 
kosten berekenen van de besprocijing van ccnc vierkante el wegs. 

oogcnblikken een weinig modder veroorzaakt, wanneer de werk-
lieden niet goed geoefend zijn. 

Om dc gcbecle uitgave van het besproeijen tc leeren kennen, 
moet men dc kosten van aanleg van dc waterleidingen en de waarde 
van het water in rekening brengen. Dc kanalisatie van bet bosch 
ven Rotdognc heed 1 millioen gekost (buiten dat gedeelte, hetwelk 
betrekking heeft tot de voeding der meren cn rivieren), waarvan 
de interest bedraagt 50 000 franken, welke .som met bijvoeging 
van de onderhoudskosten lol 70000 franken stijgt. Van den anderen 
kant berekent men 5 Centimen voor elke leerling el waler, die in 
de vergaderbakken slaat; men verbruikt daarvan voor dc be.'jproeijing 
2 200 teerling cl daags, dal is dus voor een bedrag van 20 000 
franken, gedurende het saisoen van besproeijen. Men moet dus 
ccnc uitgave van 90 000 franken in rekening brengen voor 000 000 
vierkante cl besproeide oppervlakte; dil geeft 0.15 franken 'sjaars 
per vierkante cl; hieruit volgt, dat dc bunder, met dc ton besproeid, 
op 4 500 franken cn met dc spuit op 2 400 franken 'sjaars zal 
Ie staan komen. 

Deze berekening is in zooverre ecnigzins te hoog, daar de water-
leidingen ook dienen tot besprocijing van de grasperken; maar bij 
het vervallen van deze dienst zouden bare kosten van aanleg niet 
aanmerkelijk verminderen, want, gelijk men weet, voor een dubbele 
uitgave in geld voert men zesmaal zooveel water aan. 

berde stelsel. — liet derde middel om eene gcschiktc vochtigheid 
op dc wegen Ie onderhouden is uitgedachl door den beer Couslé, 
voormalig leerling van dc polylccbniscbc school cn ingenieur bij 
hel labakswezen. Dil middel bestaat hierin, dal men een vocht-
aantrckkend zont op de wegen verspreidt. 

Men beeft in het bosch van Houlogne zoutzure magnesia cn 
zoutzuren kalk gebezigd; bet eerste zout ontstaat door de uil-
damping van het moederloog in de zoulpanncn; bel tweede uil hel ' 
overblijfsel bij de vervaardiging van sodazoul. Geen van beide is in | 
den handel aanwezig; het zout, dat bet meeste vocht aantrekt, dc 
koolzure kalk, is tc bekomen voor 4 franken de 100 ned. ponden; | O V E L I D K ] ' , K U K K E X I N G V A N H E T G E W I G T , G E L I J K S T A A N D E 

het andere zout is onderhevig aan ccn regt, ten gevolge waarvan ' - ^ H ' T E E N S T O O T , W A T A A N G A A T D E . N M V E D E K S T A N D V A N 

hel niet met voordeel kan worden gebezigd. Dc koolzure kalk, j 
behoorlijk gebrand, kristalliseert niet; men slaat dien tol grof poeder 1 
cn verspreidt dit over de wegen uil de hand, nagenoeg zoo als men ' 
een veld bezaait; men kan den kalk ook in waler oplossen en met 
ccnc besproeijingslon verspreiden, maar er blijven dan dikwijls 
sltddvcn zitten, die de gieters verstoppen; het gebruik in den vorm 
van |)oedcr geeft betere uilkomslen. 

Men gebruikt van dit zout | ned. pond jicr vierkante el; dit 
maakt eene uitgave (»laar de kosten van behandeling vrij gering 
zijn)* van 0.01 frank de vierkante cl; bel zout smell spoedig en 
bcvochligt den weg, die een bruinen tinl aa/nieeml. De duur van 
de uitwerking van hel zout hangt af van dc gesteldheid van den liet is in het algemeen gesproken onmogelijk, eene statische druk-
dampkring en van hel verkeer op den weg. Wanneer een zware , king tc bepalen, gelijk staande mei een schok. Er is wel eene 
regen den weg overstroomt, dan voert hij noodwendig ecu gedeelle | wederkeerige drukking tusschen liet schokkende cn hel geschokte 
van hel zout mcile. Daar de slijting de wegruiming van hel slof ] ligchaam; maar deze drukking, hoewel van zeer korten duur, daar 
noodig maakt, zoo maakt zij insgelijks eene nieuwe besprocijing 
noodig. In dc avenue de Vlmpêralriee houdt bij schoon weder de 

EEN in iUGLlGGEI l , OF MEEU IN HET ALGEMEKN : l iEPALlNG 
VAN DEN DOODEN L A S T , D I E , MET BETREKKING TOT 
DE DOOUIJÜIGING VAN EEN VEEUKUACIITIG LIGCHAAM , 
DAT .MET DE l iEIDE UITEINDEN OP TWEE EVEN HOOGE 
STEUNPUNTEN l iUST, GELIJK STAAT MET DEN SCHOK 
VAN EENE l iEPAALDE MASSA, VAN EENE IIEKENDE HOOGTE 
01' HET .KUDDEN VAN DAT LIGCIIAA.M VALLENDE (O-
DOOIi DEN IIEEIl LEMOYNE, ingcnictir der briujgen en wegen. 

{Annales des Ponts ct Chauss(fes^ Mai ct Juin 1859, pag. 32G.) 

(Plaat G, figuren 18—21.) 

hosproeijing acht dagen sland, na verloop van welke men den weg 
j (I) Het hier volgend opstel was niet voor de Annaks t)estcmd cn wij 
I ontveinzen ons geenszins, dat het veeleer ccnc theorische oplossing is, ge* 

moet afschrapen, op welken hel slof, dat des morgens in een toe- bespiegelende werktuigkunde. Wij 
stand van bijna vasten modder verkeert, kleine verhevenheden vormt, , i„uuicn het omstreeks het eind van I85G bewerkt en gevoegd bij het door 
die hinderlijk voor de rijtuigen zijn, terwijl zij onder de werking | den algemeenen raad der bruggen en wegen verlangde verslag omtrent oen 
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ilü beide ligciiamen zicii bijna onmiddellijk van elkander scheiden, 
wanneer zij vccrkracblig zijn, ol'vercenigd blijven, indien zij zulks 
niel zijn, deze drukking, zeggen wij, verandert aanhoudend gedu-
rende haren korten duur, zoodat het niet mogelijk is, analytisch 
haar maximum ol' hare gemiddelde waarde le bepalen. 

Ue bekende dynamometers geven zell's niels bepaald le dezen 
opzigtc aan; zij toonen alleen dal een gegeven schok, op dc bij-
zondere massa van den dynamomeier werkende, dezelfde beweging 
voortbrengt als ccne bekende kracht; maar men kan er niels uil 
alleiden, noch omtrent de drukkingen op bet aanrakingspunt, noch 
omtrent de werking, welke dezelfde schok op andere ligchamen zou 
uitoefenen. 

Men kan dus eigenlijk het gcwigl, dat met den gegeven schok 
gelijk slaal, alleen bepalen wanneer de geschokte massa zelve als 
ilynaniometer kan dienen; maar zoodanig is juist het geval van een 
veerkrachtig ligchaam, bij hetwelk dc schok eene buiging moet ver-
oorzaken , want, als men dc doorbuiging waarneemt, dan zal bet 
mogelijk zijn die bij eene herhaaldc proehieming nogmaals voort 
tc brengen cn aldus hel statisch gewigt le melen, waarvan de wer-
king, op helzclfdc punt als dc schok aangebragt, dezelfde doorbui-
ging zou doen ontslaan. 

liet tegenwoordige vraagstuk is van geheel gelijksoorligen aard; 

ontwerp vnn eene gegoten ijzeren b r u g , opgemaakt door den lioofdopzigter 
van de wegen in het depar tement van do M a a s , die zijne denkbeelden ge-
deeltelijk had ontleend uit eene destijds onui tgegevene memorie van den 
heer i Jecomble , later opgenomen in de laatste aflevering der Annales \oov 

18.07. IJij het nagaan van dc gegevens van het on twerp werden wij tot de 
kennisneming gebragl vnn een uit t reksel van die memorie (blz. 302 cn 303) 
CU tot het on tdokken van ccne dwal ing d a a r i n ; dewijl toch de verhouding 
tu.sHchcn de ui twerkingen van twee schokken volstrekt niet eenvoudig gelijk 
staat met de verhouding der schokkende massa's bij gelijke va lhoogte , 
maar ook dc geschokte l igchamen in nanmerk ing moeten worden g e n o m e n , 
of liever daur de ui twerking van een schok alleen kan worden geschat 
door eene registreeksche b e r e k e n i n g , waarbij de m a s s a , de vorm en dc ! 
iiuiigc aard der l igchamen , tussclien welke hij plaats h e e f t , in r e k e n i n g ' 
worden gebrag t . 

W i j hadden getracht die bereken ing te m a k e n voor eenen balk van het 
ons medegedeelde on twerp en ziedaar den oorsprong van het liier volgend 
stuk (fl). 

(n) uXoüt van de redactie der Annales. — Wi j meenen te moeten doen 
o p m e r k e n , d a t , indien het hierboven aangeluuild uittreksel uit de memor ie van 
den heer Decouddc eene oplossing geeft op wil lekeurig gestelde gegevens 
gebouwd , de berekeningen van den lieer Lemoyne evenmin vrij zijn van 
dit gebrek . Hij toch neemt n a n , dat in het geva l , waarin do doode last en j 
dc schok dezelfde doorbuiging bij een gegeven l igchaam tc weeg b r e n g e n , 
cr geli jkheid bestaat tussclien den arbeid van de zwaar t ek rach t , op den 
ilooden last over dc hoogte van de doorbuiging w e r k e n d e , en van den anderen 
kant van diezelfde kracht op het schokkend gewigt we rkende , gedurende | 
dat het van diezelfde hoogte val t , vermeerderd met d i e , welke tot dc snelheid 
behoort op hel oogenb l ik , waarop de schok t)Cgint. Nu kan men de waarheid 
van deze bewering alleen toestemmen in het denkbceli l igc g e v a l , dat niet 
alleen dc doorbuigingen uumr ook alle omstandigheden van dc buiging in 
de beiilc gevallen gelijk zouden s t a a n , waaruit geli jkheid van den arbeid 
lier veerkracht zoude volgen. Dit geval u i tgezonderd , schijnt de s to l l i ng , 
waarop de heer Lemoyne s t e u n t , zeer twijfelachtig. Overigens is het zeer 
m u n u r l i j k , dat in een zoo ingewikkeld vraagstuk men niet wel eene zeer 
s t renge berekening kan geven en dat tegenstri jdige oplossingen worden , 
geleverd door pe rsonen , die ieder een beperkt cn meer of mhuler nnnnemeli jk | 
i-twudjiunl hebben ingenomen. 1 

in plaats van dc doorbuiging, door den schok voorlgebragt, te 
kunnen waarnemen, kent men, hetgeen, gelijk men zien zal, daar-
mede gelijk slaat: 

n , gewigt van de schokkende massa; 
I I , valhoogte van die massa boven het midden van het ligchaam, 

reeds gebogen onder eenen last, gelijkmalig over dc lengte verdeeld; 
p, gelijkmatige last per lengte-eenhcid, welken wij ter vereen-

voudiging onderstellen niets anders te zijn dan het gewigt zelf van 
het geschoklc ligchaam; 

/, lengte van dit ligchaam, gelijkstaande met den afstand lusschen 
de twee steunpunlen; 

I , moment van traagheid van dc dwarsdoorsnede; 
E, modulus der veerkracht van bet gcschokle ligchaam. 
Zij eindelijk 1' dc slatischc last, te bepalen door dc voorwaarde 

dat hij overeenkomt met ccne toeneming van doorbuiging K gelijk 
aan die welke de schok zou te weeg brengen; dan zal men voor 
bet geval van ccne standvastige doorsnede (dal van een ligchaam 
met veranderlijke doorsnede zal i'iadcr worden behandeld) en volgens 
de bekende formulen van wederstand der bouwstoll'en deze eerste 
vergelijking hebben: 

' ' = T 6 Ë T 

Wanneer men nu het gcwigt P niel meer uit het statisch oog-
punt beschouwt maar met het oog op den dynamischen arbeid, dien 
bet zou vcrri^lcn, als bet in dc eerste oogenblikken van zijne 
werking van de hoogte I' valt, als men voorts door G de daling 
aanwijst van het zwaartepunt van het ligchaam, die overeen zou 
komen met de toeneming der doorbuiging F, zoodat plG den 
arbeid voorstelt, door het gcwigt van dat ligchaam gedurende die 
toeneming geleverd, dan is het klaar dat VV-\-pl(\ dc uitdruk-
king zal zijn van dc bewegende kracht, benoodigd om dc door-
buiging F voort tc brengen, welke bewegende kracht gelijk moet 
zijn aan den wederstand van de moleculaire tegenwerkingen gedu-
rende die doorbuiging. 

Nu is diezelfde wederstand ook gelijk aan I l l l - j - n F-|-/)/G, 
le weten: F I I I , arbeid overceiikomeiule met den vrijen val van dc 
schokkende massa; n F, arlicid door die massa bij bet dalen van 
de hoogte F met het geschokte ligchaam ontwikkeld, eindelijk 
p/G, even als hierboven, arbeid, verkregen door dc daling van het 
zwaartepunt van de geschokte massa zelve. 

Men kan dus met verwaarloozing van den gemccnschappclijkcn 
term ;>/G stellen dc tweede vergelijking: 

P F = : n l H - n F , [b] 
die, wanneer men F door de eerste vergelijking vcrdrij 11, ccne ver-
gelijking van den tweeden graad met betrekking lot P gccfl, waaruit 
men voor deze onbekende verkrijgt 

w 

waarin dc positieve waarde van dc worlelgroolheid alleen van 
locpassing is op het vraagstuk. 

(De negatieve waarde is van toepassing op het vraagstuk, leidende 
tot dezelfde vergelijking [b), waarin men het gcwigl P zou willen 
bepalen, waarmede een ligchaam moet worden belast, opdat een 
schok onder tegen f l l l juist dc toeneming der doorbuiging vernie-
tigde, door dat gcwigt tc weeg gebragt). 
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Men moet overigens opmerken, dat dc vergelijking (c) in dc praktijk 
slechts de grootste grens zou aanwijzen voor bet tc bepalen gcwigt, 
want die uitdrukking is theoretisch alleen waar voor het onmoge-
lijke geval van twee volkomen veerkrachtige ligchamen, daar dit 
geval het eenige is, waarin geen verlies aan levende kracht door 
het feil zelf van den schok wordt veroorzaakt. 

Men kan daarcnlegcn eene kleinste grens hebben wanneer men 
onderstelt, dat de beiile ligchamen volkomen onvcerkrachlig zijn, 
want men kan in dat geval het verlies aan levende kracht bepalen, 
voor hunne wederkeerige vormverandering verbruikt. 

Inderdaad, indien men ni == - dc schokkende massa noemt, 
<1 

V = : i / 2 y i i hare snelheid op het oogenblik van den schok, cn 

m ,_vi — de geschokte massa, dan wordt het verlies aan levende 

kracht nitgedrukt door: 

l . ü . ' i i . S , ! ! 
1 vi m' y j 2 11 <1 
O „j n ^ pi 

7/ 7 

__!! ll.pl 
"~n + pr 

en gevolgelijk zal men den arbeid, die na den schok beschikbaar 
blijft, kunnen uitdrukken door: 

II " r-, M / . p l \ " ' 

üil verschil zal natuurlijk voor O II moeten worden gcsubslituccrd 
in den eerslen term van bel tweede lid van de vergelijking (c), 
waardoor men alsdan verkrijgt: 

waarin voor dc teekens van de worlelgroolheid helzclfdc valt op 
le merken als omtrent die van de formule (t). 

Indien de doorsnede van hel ligchaam niet standvastig was, zou 
de vergelijking (rt) niet meer juist zijn en slechls vervangen kunnen 
worden door ccne zeer zamengeslelde uitdrukking: want men zou 
die slechls kunnen verkrijgen door x = - te slellen in de algc-
nieene uitdrukking voor de ordinaat der doorbuiging cn deze zou 
men slechts kunnen verkrijgen door hel integreren van dc dill'e-
renliaalvergelijking F I ~ Q - h — x ^ (1) na daarin voor I 
zijne waarde in fimclic van x le hebben in plaals gesteld. Deze 
integratie zou zelfs niet altijd kunnen geschieden, want dc wet 
van verandering van dc doorsneden zou onbekend kunnen zijn, 
ten minste wat hare analytische uitdrukking betreft, ofwel van 
dien aard wezen, dat zij voor 1 eene waarde gaf, welke tot gcene 
enkele bekende integraal leidde; zoodal men in het algemeen de 
ordinaal y slechts zou kunnen vinden bij benadering, en deze zou 
het voorafgaand onderzoek vercischen naar de numerieke waarden 
van I voor een zeker aantal doorsneden. Maar alsdan zou het, ten 
ware men noodig had F zoowel als P te kennen, het eenvoudigste 
zijn dc vergelijking, bestemd om [a] le vei vangen, niet le zoeken 
maar zich eenvoudig van de formulen (o) cn (c') te bedienen; 
lerwijl men daarin aan I eene behoorlijk gekozene gemiddelde waarde 

(1) De laatste factor moet zijn l — x , zoo als genoeg bekend is. (Zie 
L P . D e l p r a t , )'crhandeHn(j over den ivedcrstand r « » vecrhachtirjc staven, 

em. 20 d r u k , bl. 21). (Ked.) 

gaf; hetgeen klaarblijkelijk hierop zou nederkomen, dal men het 
gegeven ligchaam ontlerslelde vervangen te zijn door een ander 

I van standvastige doorsnede, daarbij nagenoeg dezelfde doorbuiging 
; op het geschokte punt gevende. 
I Deze benaderde oplossing zou allijd nog vrij langwijlige be-
I rekeningen vercischen, doch zij zou veel vereenvoudigd kunnen 

worden, indien men er niet aan hechlle, dat de voor bel gcwigt 
P le be|)alcn grenzen zeer nabij elkander liggen. Men moet inder-
daad opmerken, dat voor een zelfden schok het gcwigt zooveel 
le grooler moet zijn, naarmate hel gcschokle ligchaam minder 
buigzaam is (dit vloeit voort uil dc vergelijking (b), die men kan 
brengen onder den vorm P en men kan cr zich 

overigens gemakkelijk n priuri rekenschap van geven); nu zal, bij 
gelijken last en gelijke dwarsdoorsnede in het midden een aan de 
uileinden dunner wordende balk klaarblijkelijk meer doorbuigen 
dan ccn balk met standvastige doorsnede en het tegenovergestelde 
zou niet minder waar zijn voor een balk, die aan de uiteinden 
dikker werd; men zal dus in bet algcinccn eene hoogste grens 
voor het gezochte gcwigl hebben door de formule (c), wanneer 
men aan I zijne maximum-waarde in den beschouwden balk geeft; 
dc formule (c') zal insgelijks altijd ccne laagste grens geven als 
men daarin voor 1 zijne mininnnn-waarde in de plaals stelt. 

Toepdssinfi. — Wordt gevraagd het gcwigt tc bepalen, dat met 
betrekking lol de doorbuiging van een gegoten ijzeren balk van den 
vorm, aangewezen in dc rignren 18—21 van plaal O, welke ondersteld 
wordl, deel nit le maken van eene brug, waarin zij 1500 ned. 
pond per strekkende cl heell te dragen, overeenkomt met den schok 
van hel rad van ccn voertuig, zwaar 3 000 ned. pond, met in-
begrip van de belasting, die op het bruggedek nedervall loodre,̂ l 
op bet midden van den balk, van ccne hoogte van 0''l.08, over-
eenkomende met die van ccne rolkei. 

Wanneer wij 12000000000 voor den modulus der vccrkraehl 
van gegoten ijzer aannemen, cn de momenten van traagheid volgens 
de gegevens in dc figuur berekenen, dan zullen wij, om de formule 
ic) toe Ic passen op dc midden-doorsnede, alwaar het moment van 
traagheid klaarblijkelijk zijne grootste waarde heell, verkrijgen. 

n = 3 000 
II =0el.08 

w = 2 000 
/ = 1 2 

F = 1 2 000 000 000 
1 = 0 . 0 0 1 7 

3 000 / H -
1Ö2 X 12 000 000 000X0.0017X0.08 

lii' X300Ü ) = 
= 13 200 ned. pond. 

Voor de toepassing van dc formule (c') moet men nemen de door-
snede Ü, loodregt hoven op een der steunpunten en waarvan het 
moinent van traagheid, gelijk 0.000070, klaarblijkelijk het kleinste 
is, dal hier in rekening komt; dit geeft: 

3 000 
1 + 

192 X '2 000 000 000 X 0.000076 X 0.03 

12 X (3 000 -+- 2 000 X 12) 

= 3 210 ned. pond. 
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!\l('ii is (lus zeker dal hel Ie hepalen gewigt gelegen is lusschen 
13 200 cn 3 210 ponden; maar daar deze grenzen te ver van elkan-
iler liggen, moet men trachten ze lot elkander tc doen naderen, 
door in (cj cn (c') eene gemiddelde waarde van 1 te substitueren. 
Wanneer men nu het nn)ment van traagheid bepaalt van de tus-
schengelegen doorsnede (i, die zich op gelijken alsland van de beide 
voorgaande bevindt, dan vindt men eene waarde 0.0011, die men 
zonder gevaar voor groote dwaling kan aannemen, want zij verschilt 
weinig van het arithmclische midden, uil de beide uitersie hierboven 
o])gegevcn. Men verkrijgt zoodoende de volgende grenzen: 

_ 3 000 / j 
V k n -

1')'2 X '2 000 OUO OOO X O-UOI I X \ 

12" X -"'l'OÜ 

11 000 ned. pond. 

) 

1 + 
1')2X 12000 000 000 X O.ooil X^^-Oï^X 

12' (30Ü0-I-2ÜÜ0 X 12) 

O.OÖ̂  

= 5 1-12 ned. pond. 

Kn als men wil aannemen, dal de gezamenlijke materialen waar-
uit de brug be.slaal eene gemiddehle veerkracht hebbeii, ten opzigle 
van de levende kracht, door den schok w e g g e n o m e n , dan zal men 
bij benadering kunnen stellen dat 8 000 poml het gezochlc ge-
wiut is. 

OVEU H E T LEGGKN V A X EES S P O O R W E G O V E l l DE A L l ' E N . 

(EisenLahn-Zeltuntj, 21 cn 28 .lunuurij 18C0.) 

Ouder den titel van: de In Iravenèe des Mpes pav un chemin 
de [er (Neuilly, Oclober 1850) heell de ingenieur Eugène Klachal, 
die in het vak der spoorwegen als eene autorileil geldt, een ge-
.schrilt o|icnbaar geuuiaki, waarin hij het zoo zeer met den geest 
des tijds overeeid(omend vraagstuk van den aanleg van een spoorweg 
over dc 0|)per-Alpen aan een naauwkeurig onderzoek ontlcrwcrpl en 
daarvan eene oplossing voorstelt. De schrijver heel't in twee jaren 
viermaal de bergengte van St. Golbard bereisd, de beiile eerste 
kecren met den ingenieur van den zwitsersclien centraalspoorweg, 
den heer Roller, die gelijk men weel zijnerzijds belangrijke onder-
zoekingen omlrent de Alpenovergangen beert in het werk gesteld. 
Van de aiulere bergpassen der Alpen is hem alleen de weg over 
den Simplon door eigene aanschouwing bekend. De voorstellen, die 
hij Ie doen heell, acht hij zeil'niet geschikt om terstond te worden 
aangenomen; men zou vooral'daarover van gedachten moeten wis-
selen en als zij theoretisch waren goedgekeurd ze aan eene voor-
loopige proerneniing onderwerpen; zonder deze waarborgen kan 
men toch niet voor de groote onderneming van den overgang der 
Alpen milhoenen verlangen; «de millioenen moeten niet de pion-
niers der kunst maar omgekeerd de kunst moet de pionnier der 
milhoenen zijn.» 

De overgangen, lot heden ter sprake gebragt, zijn: voor 
Frankrijk en Diemont de straatweg van Toulon naar (jcniia door 
het kustland van dc MitKlellandscbè Zee en de Mont-(]enis; voor 
Diemmit alleen de kleine St. liernard; voor Zwitserland en Diemmit 
de groole St. Dernard, de Simplon, de (iriinsel, de St. (lOtbard, de 
Lukmanier, de Dernliardin en de Splügen. Al deze overtogten staan 

in verband met overwegingen, die op staatkunde, handel, Icch-
nische wetenschappen cn financiën betrekking hebben. Wat de 
staatkundige en commerciclc zijde van het vraagstuk betreft, zoo 
ci.scht natuurhjk het belang van Frankrijk de westelijke overgangen 
van den Simplon cn den St. Golbard ; voor het belang van Duitsch-
land staat de keuze lusschen de meer westelijke ol'meer oostelijke 
bergpassen gelijk; maar Zwitserland moet zich voor die rigting 
verklaren, langs welke de belangen van Frankrijk cn Duitschland 
zich vereenigen cn die tevens bijzonilere voordeden aanbiedt voor 
de streken, waardoor de weg loopt, zoowel wegens dcdigthcid der 
bevolking als de belangrijkheid uit het oogpunt van nijverheid, 
landhuishoudkunde en handel. — En dit is de weg over den St. 
Golbard. 

Uit een technisch oogpunt wordl opgemerkt, dat de boogie der 
bergpassen, welke voor den overgang over de Alpen in aanmerking 
komen, 2 000 tot 2100 el boven dc oppervlakte der zee cn 1 300 
tol 1 000 el boven hel waterpas van de aangrenzende vlakten be-
draagt. Zij zijn ligl toegankelijk tol op de hoogte van 1 000 el 
boven de oppervlakte der zee, langs liellingen van 25 lot 30 streep 
(1 : i 0 tol 1 :33J). Vandaar komen de wegen in dc streek van 
de stortkegels [cônes d'éboulemenl), van de lawinen en van dc in 
den winter aanhoudend aanwezige sneeuw; hun profil maakl hen 
slechts toegankelijk langs hellingen, welke, even als de bestaande 
bergwegen, in windingen ol' kronkels aangelegd zijn en welker 
lengte alliankelijk is van de hoegrootheid van de stijging. Aan den 
vrijen aanleg van een spoorweg tot aan dc hoogte van een bergpas 
staan in den weg: de stortkegels, dc lawinen, de gedurende zes 
maanden aanhoudende sneeuw, de koude, welke aan den top tot op 
20 graden onder dc nul van den bonderddeeligen thermometer daalt ; 
eindelijk de hellingen en bogten, waarmede men te kampiin heeft. 
Om deze hinderpalen voor den aanleg en de exploitatie van een 
Alpenspoorweg, die op de hoogte van 1000 el een aanvang nemen, 
te ontgaan, heeft men hel stelsel gekozen, hetwelk ihans bij den 
spoorweg over den Mont-Cenis in toepassing wordt gebragt en daarin 
bestaat, dat men op de hoogte van 1200 tol 1300 el de bergrug-
gen met een tunnel doorboort. Ditzelfde stelsel moet oj) grond van 
de gedane onderzoekingen ook bij de andere ontworpen overgangen 
in toepassing worilen gebragt. De spoorweg treedt den tunnel bin-
nen op ongeveer 1 500 el hoogte boven de oppervlakte der zee en 
hel eenige onderscheid bestaat in dc lengte van den tunnel, die van 
10000 tot 17 000 el verschilt. Deze lengte op zich zelf levert het 
grootste bezwaar, om niet te zeggen een onoverkomelijken hinderpaal 
voor de aanneming van bet stelsel op. 

De schrijver wil daarmede niet zeggen, dat hel niet mogelijk zou 
zijn alle moeijelijkheden in de uilvoering en de exploitatie van een 
tunnel van zoodanige lengte door volharding en vindingsgeest, door 
de wetenschap van den ingenieur en de bekwaamheid d/cr werk-
lieden eindelijk te overwinnen; maar bel geldt hier den tijd, die 
ook in rekening moet worden gebragt en bij tientallen jaren kan 
worden gerekend. 

Met het oog op zulke reusachtige werken, welke alleen door 
hel lange leven van de volken kunnen geregtvaardigd worden, 
doch welligl de grenzen overschrijden van datgene, wat een ge-
slacht aan het opvolgende schuldig is, doet zich dc vraag voor 
of de moeijelijkheden, voor welke men is teruggedeinsd, wel behoorlijk 
zijn gewaardeerd. Daarbij moei men niel uil het oog verliezen, dal 
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ook bij den spoorweg over den Mont-Cenis de lijn van 1000 tot 
1324 cl boven de oppervlakte der zee (mond van den tunnel) in 
de streek van de stortkegels, de lawinen, de wintersneeuw, enz. ge-
legen is cn dus ten deele aan dezelfde hindernissen is blootgesteld 
als een opene weg over de waterscheiding. Uil het tot nog toe ge-
daan onderzoek blijkt, dat van 500 lol 1 000 el hoogte de spoor-
weg eene lengte verkrijgt van 70 tol 90 kilometers; op grootcre 
hoogte bedraagt de ontwikkelde lengte 35 tot 75 kilometers, zoodat 
de bezwaren uit het oogpunt van het klimaat bij beide stelsels niet 
zoo veel van elkander verschillen. Hel schijnt derhalve doelmatig 
te zijn, na te gaan, welke bezwaren er zouden kunnen worilen 
ingcbragt tegen een stelsel, hierin bestaande: den spoorweg aan 
te leggen in de streken van de stort-kcgels, van de lawinen cn 
van de in den winter bestendige sneeuw, die weken lang nagenoeg 
onafgebroken valt; hem te heschermen tegen stortvloeden en over-
stroomingen; hem te leiden over de waterscheiding geheel open of 
door een tunnel van hoogstens 2000 tot 3000 el lengte; hem te 
exploiteren bij eene temperatuur tot aan 25 lol 30 centigraden 
onder nul; onafgebroken hellingen aan te brengen van 30 tot 50 
streep (1:33 tol 1:20) in verband met bogten van 20 lol 25 el 
straal. 

De schrijver bespreekt al deze liindcrpalcn nader en wijst de 
middelen aan om ze te overwinnen. Ten opzigte van de sneeuw, 
welke hij onder de hoofdbezwaren rekent, stelt hij voor: galerijen 
tegen de lawinen; daken tegen snccuwstortingen, voor zoo ver het 
gebruik van door sloom verwarmde sneeuwploegen met bijstand 
van gewonen handenarbeid niel voldoende mogl zijn; een smclttoe-
stel (gelijk aan dien, welke bij den atmospherischen weg tol het 
smelten van het smeer der kleppen wordt gebezigd) tegen dciljnc 
stuifsneeuw, die dc adhaesie van de drijfwielen op de spoorstaven 
vermindert. 

De hoofdbezwaren blijven echter de hellingen cn bogten, waartoe 
de heer Flachal in hoofdzaak het volgende voorstelt. 

Men denkc zich een trein, uit wagens met bewegelijke onder-
stellen bestaande, gelijk in Zwitserland gebruikelijk zijn; de assen 
van ieder onderstel zijn door krukstangen met cilinders verbonden, 

welke den sloom uit een aan hel hoofd van den trein aanwezigen ö 
ketel door aanvoerbuizen ontvangen; de afmetingen der cilinders 
moeten zoodanig zijn, dal de aan ieder rad medegedeelde werk-
tuigelijke kracht met zijne adhaesie, d. i. dus ongeveer een zesde 
van zijne drukking op de spoorslaven, gelijkstaat, in zoodanig geval 
zal voor de grootte van den trein geen andere grens gegeven zijn, 
dan door de hoeveelheid ontwikkelde stoom wordl aangegeven, ter-
wijl bij het tegenwoordige stelsel de adhaesie van de machine 
zelve haar vermogen bepaalt. 

Eene van de hoofdbedenkingen tegen dit stelsel is de noodzake-
lijkheid van het gebruik van een bijzonder exploitatie-materieel, 
maar die kan tegen ieder ander stelsel van een overgang over de 
Alpen worden ingcbragt. Ter bestijging van de laatste 1 000 ellen 
tot aan het punt van scheiding, heeft men, al naar mate men stij-
gingen tussehen 25 cn 50 streep (1:40 tot 1:20) bezigt, eene ont-
wikkeling der spoorwcglinic van 40 tot 20 kilometers noodig. Daar 
de helling van den bergrug geen zoodanige lengte oplevert, zoo 
moet men in windingen en kronkelingen, spiraalsgewijze, naar 
boven gaan. Het denkbeeld van een spiraalvormigcn aanleg werd 
den schrijver door den heer Petiet medegedeeld, welke hierbij, met 

150 

gebruik van het gewone exploitatie-materieel, hellingen van 25 lol 
35 streep met boglen van 300 tot 500 el middellijn zou bezigen, 
om deels langs de zijwaarts gelegen dalen, deels in de helling van 
den berg, deels iu de open lucht, deels door tunnels het punt 
te bereiken, waar voor hel doorbreken van den berg slechts een tunnel 
van gewone lengte noodig is. De schrijver acht dil denkbeeld eene 
veel praktischer oplossing dan dat van een reusachtigen tuimel zoo 
als bij den Mont-Cenis: in plaats van een enkelen tunnel van 18 
kilometers lengte, beeft men een aantal tunnels van 1 000 tot 1 500 
el noodig, die alle te gelijk onder banden kunnen worden geno-
men. Hel stelsel is echter kostbaar en maakt een langen logt van 
dc treinen onder den grond noodzakelijk, tegen welken het gevoel 
van het publiek opkomt. Deler zou het zijn, den weg zooveel mo-
gelijk in de opene lucht aan te leggen cn ter verkrijging van den 
koristen overlogt de grootste stijging, die kan worden toegelaten 
(zelfs van 50 streep = 1 : 2 0 ) , in toepassing te brengen. 

Dij deze stijging bedraagt de trekkracht per tonnelast 58 ned. 
pond, en onder ongunstige omstandigheden zelfs 04 ned. pond. Een 
achtwielige personenwagen weegt ledig 10, beladen 19 tot 20 ton, 
de goederenwagens beladen 30 tol 32 ton. Dil geefl voor ieder rad 
2 tol 4 ton, en de aan den omtrek van het rad uit te oefenen 
kracht is 110 tol 232 ned. pond. Daar echter dc adhaesie ( = J) 
333 tot 000 ned. pond bedraagt, zoo overtreft de beweegkracht 
niet de helft van de beschikbare adhaesie. Het stelsel van den schrijver 
heeft daarom hoofdzakelijk ten doel, de adhaesie van den ganschen 
trein nuttig te gebruiken; de onderstellen van de achtwielige wagens 
vorderen even zoo vele werktuigelijke locomolicfloestellen, zonder 
inrigting tot voortbrenging van stoom. De locomotief zelve moet 
een toestel vormen, welks ketel het grootste gedeelle van het ge-
wigt bevat en ongeveer 300 vierkante el verwarmingsoppervlakti! 
mag bezitten; de inrigting van dien toestel zou daarop berekend 
zijn, om het eigen gewigt van dezen ten bedrage van 30 ton iu 
beweging te brengen en zijne vierwielige onderstellen zonden van 
dezelfde zamenstelling zijn als bij andere voertuigen. De bewegende 
kracht zou, in plaats van slechts op de zes drijfraderen van eene 
gewone machine, op 32 tol 40 raderen werken; wat het eene door 
eene toevallige oorzaak aan adhaesie verliest, wordt door de andere 
vergoed, zoodat hel geval van een gemis aan kracht, door het slepen 
van alle raderen, wordt voorgekomen. 

Hel uit de adhaesie van al de wielen van een trein tc verkrijgen 
voordeel .Sj)ringl door de volgende vergelijking duidelijker in hel 
oog. Onder gewone oinslandigbeden oefent eene machine van een 
goederenirein van 100 vierkante el verwarmingsopiiervlak en 30 
ton gewigt eene kracht uit van 5300 ned. i)ond. Daar bij eene 
stijging van 50 streep de wederstand jier ton 58 ned. pond be-
draagt, zoo kan de machine 01 ton naar boven trekken. Van dit 
gewigt koml ongeveer: voor de machine 30, den tender 15, den 
wagen 10, de goederen 30 ton. Volgens hel voorgeslagen stelsel 
zoude 300 vierkante el verwarmingsoppervlakte tol voorlbeweging 
van een last van 3 x 9 1 = 2 7 3 ton voldoende zijn, waarvan vom-
den stoomtoestel 35, de wairens 89 en de ifoederen 149 ton komen. 
De verhouding van bet nuttig ell'ect zon dienvolgens bij beide 
stelsels zijn als 3 0 : l i 9 of 1:5. Een ander voordeel van het voor-
geslagen nieuwe stelsel zou daarin bestaan, dat men, naargelang 
van de benoodigde meerdere kracht, slechts den stoom voortbren-
genden toestel behoeft tc vergrooten (gelijk men bij slaande machinen 
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een groolei' aanlal kelcls slookl, a ls men meer krachl nomlig licefl), 
terwijl liij het gewune slelsel een last, welke ile tn-kkracht van ; 
(.•ene loenmolief le hoven gaat, terstond eene tweede locomotief 
noodig maakt. De .'ïchrijver somt de voordeelen van hel bezigen van , 
stijgingen lot l:-2(), in verband met hel beschreven slelsel van be-
weging, volgenderwijze op: De lengle der baan, van 1000 el hoogte 
boven de oppervlakle der zee af, wordl op beide zijden iler helling 
van den berg op 20 kilometers en de dnnr van den overtogi op 
2 J- nnr lernggebragl ; de koslen van aanleg worden belangrijk ver-
minderd; de hellende vlakken met 1:20 stijging knmieii regel-
matig en met weinig kosten worden le boven gekomen door ver-
deeling van de bewegende kracht op alle voertuigen van den trein; 
van de mechanische kracht van den stoom wordt zoo veel mogelijk 
partij gelrokken, en de verhonding van den nuttigen tol den ge-
heelen last van tien trein wordt gunstiger dan bij ieder ander slelsel. 

'fot overwinning van de bogten, welke vooral bij den aaideg 
van den weg zigzags-gewijze bij iedere wending voorkomen en 
met een straal van 20 el zouden worden aangelegd, moet de zamen-
slelling van hel exploitatie-materieel het middel aanbieden; bij den 
geringen afstand der assen van een onderstel, de matige snelheid, 
eene doehnalige V(;rhooging van de builensle spoorslaaf, welligl in 
verband mei eene zoodanige inrigling, dal de beide raderen aan 
eenen kanl van hel bewegelijke onderstel onafhankelijk van de 
andere raderen kmnien draaijen, zou de wederstanil zrlfs in zoo-
danige bogten niet zeer aanmerkelijk zijn. .Men neme daarbij in 
aamnerking, dat de afzomlerlijke toepassing der beweegkracht voor 
ieder (Uiderslel een kradilverlies voorkomt, dat bij bel gewone 
slelsel ontslaat uil de stijfheid van den trein en de afwijking van 
zijne as van de rigting, waarin de kracht werkt, enz. 

Kindelijk zal een bijzonder voordeel van hel voorgeslagen stek̂ el 
van beweging daarin beslaan, dal bij hel afdalen van den berg in 
bel tei-enstoomen het besie en krachliusie mitldel wordt qevonden 
om den trein te remmen, daar de werking oogenblikkelijk op al 
de wielen van den trein plaats beeft. 

Wal de fmantiele zijde van hel vraagslidi betreft, zoo wordl de 
volgende vergelijking gemaakt lusschen eenen weg, die van 1000 
el hoogte boven de opjiervlakle der zee af met matige stijgingen 
en met bogten van 300 el siraal over den Sl. Holhard wordt aan-
gelegd, met een, volgens het slelsel des schrijvers mei TiO streep 
stijging en 20 el siraal in de bogten. lüj eerslbedoelden wegmoet 
worden aangenomen, dal van 1000 lol 1500 el boogie ile weg in 
de open lucht is gelegd, terwijl de laatste 500 el door een tunnel 
van 10 000 el lengle moei loojien. Dij eene gelijkmatige stijging 
van ")0 sireep zon de lengte van den weg op beide bergliellmgen 
33, in den tunnel 10 kilometers, le zamen-13 kilometers bedragen. 
Volgens bel slelsel van den schrijver met stijgingen en dalingen 
van 50 streep en den aanleg van de gan.«sche lijn in de o])en lucht 
zou de lengle 40 kilometers zijn. liet verschil in lengle zou dien-
volgens "i" ten honderd len gunste van bet nieuwe slelsel bedragen. 
.Maar de aanleg van den weg kost met bogten van 300 el siraal 
veel meer dan mei krommingen van 20 kilometers (1) ; hel ver.schil 
zal stellig niet minder dan 100 000 franken per kilometer bedragen. 
De tunnel van 10 000 el lengle zal, legen 2500 fr. destrekkenile 
el berekend, minslens 25 000 000 franken koslen Dienvolgens 

(1) Moet ri jn 20 cl . (Hctl.) 

zonden de uitgaven naar het gewone slelsel voor 33 kilometers weg 
in de open lucht legen 400 000 franken en voor 10 kilometers weg 
door deu tunnel legen 2 500 000 franken, te zamen 38 200 000 
franken bedragen. Volgens hel nieuw (uitworpen .stelsel zouden 
daarenlegen -iO kilometers weg tegen 300 000 franken slechts 
12 000 000 franken kosten. 

liet verschil van 20 000 000 franken, waarbij men nog het verlie.-̂  
van interest moet rekenen, schijnl van grool gewigl te zijn ; daarvan 
schijnt het af le hangen of de baan al dan niet zal opbrengen. 
Üil het oogpunt van het openbare nul is hel otiderscbeid echler 
nog veel grooler, daar de uitvoering van het slelsel met lange tunnels 
zeer problematisch voorkomt, wanneer men het oog ve.̂ ligl op de 
daartoe benoodigde tijdruimte, die welligl Insschen de 45 en 50 
jaren kan bedragen, terwijl de aanleg van een geheel open weg 
binnen drie of vier jaren voltooid zal kunnen worden. 

De exploitatiekosten van den steileren weg zullen hooger komen 
le slaan dan bij een aanleg naar hel gewone stelsel. Maar zelfs 
wanneer de exploitatiekosten per afgelegden kilometer tot 1 frank 
meer bedragen, dan maakt dit bij lien loglen dagelijks en 40 
kilomeiers weglengle een verschil van 140OOO Iranken, overeen-
komende mei een kapitaal van 2 500 000 franken, legenovereene 
liesparing van 20 000 000 franken in de kosten van aanleg. 

Mogten zelfs len gevolge van hindernissen, welke men niel heefi 
vooruitgezien en die bij een naanwkeurig onderzoek van het terrein 
zich mogten voordoen, de koslen van aanleg per kilometer weg-
lengle lol op 400 000 Iranken slijgen (eenesom, welke verscheidene 
sjioorwegen in Krankrijk bij ongunsligen toestand van het terrein 
gekost hebben), dan is er om den inUirest van het kajiitaal van 
aanleg le dekken eene netto ojibrengsl van 24 000 franken en eene 
bruto ojibrengst van ongeveer 42 000 franken jier kilometer nooilig. 
Wordl daarvan 18 000 franken door bet jiersmien- en 24 OOO 
franken door bet goederen-verkeer goed gemaakt, dan blijkt daaruit 
eene beweging van 90 000 jiersonen 'sjaars, dal is 45 000 in elke 
ri^liiiL' teueii 20 ceiitiinen den kilometer en van 100 (JOO Ion goederen ö O O ^ 
tegen 2 i ceulinien de Ion en den kilometer, eene beweging, welke 
men met grond verwaclilen kan, wanneer niel verschillende over-
gangen over de A I J H Ü I met elkamler in concurrentie komen. Uit 
lleze cijfers moet dus blijken dal de overgang over de Aljieii door 
een sjioorweg volgens hel door den schrijver voorgeslagen slelsel 
eene onderneming is, die behoorlijke rente kan afwerpen. 

Ziedaar in hoofdzaak den inhoud van bel vermelde geschrift, 
hetwelk in een aanhangsel nog de vidgende belangrijke mede-
deelingen beval: een tiillreksel uil hel berigi van Douglas lialtou 
onilreul de .sjioorwegen in de Vereenigde Stalen ; het herigi van Kllet 
omirent don sjioorweg over hel lilaauwe Geber̂ l̂e in Virginie; eene 
verliandermg over de noodzakelijkheid van nieuwe jiroefnemingen om-
irent de wrijving, door K. .Morris, burgerlijk ingenieur (een uittreksel 
uil bel FrmhUn .loiiriial); oinnerkingen over de toestellen en handel-
wijzen, welke bij hel doorbreken van den tunnel iii den .Mout-
(<enis in toejiassing zijii gebragl; beschrijving van de (door den 
schrijver voorgestelde) toestellen voor de benntliging van de adhaesie 
van allo wielen van een trein voor de Irekkracbl ; beschrijving van 
den weg over den Simplon. 

Kr blijll ons thans nog over met weinig woorden onze meening 
le doen kennen omtrent hel door den schrijver voorgeslagen ont-
werj». Zij stemt volkomen overeen met datgene wat (oji blz. 43 en 
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44 van zijn werkje) de heer Flachat zelf als hel bezwaar van een 
in zoodanige vraagstukken bedreven ingenieur legen hel voorgeslagen 
stelsel mededeelt: «Hoezeer aannemende, dal de overgangen over 
dc Aljien niel mogen worden prijs gegeven aan den langzanien 
voortgang en de loevalligbedcn van hel ihans gevolgde stelsel, dat 
hel hier eene onmiddellijke, zij hel dan ook eene voorloojiige, op-
los<̂ ing geldt en dat men derhalve niet mag aarzelen, de bergjnissen 
met een weg in de ojien lucht te overschrijden, zoo acht de be-
doelde ingenieur hel echler niel noodig de oplossing van hel vraag-
.̂ luk aan zoovele nieuwe voorwaarden vast le knoojien; hem komt 
hel mogelijk voor, bel doel to bereiken door middelen, die reeds 
proefhondeiid zijn gebleken. Hij houdt hel aanbrengen van eene 
onder alle wagens van den trein doorloojiende sloombuis voor een 
hoofdbezwaar en hij zou derhalve liever afzien van een maxiniuni 
van stijging van 1 :20, om bij een van 1 :30 met gewone ma-
cbinen een bruto last voort le bewegen, die twee en een half maal 
zijn eigen gewigl bedraagt. Mogten echler stijgingen van I : 20 
onvermijdelijk zijn, zoo zou hij toch de voorkeur geven aan eene 
exploitatie met ligte macbinen, welke de jier.soneu en de goeileren 
zelf dragen. Hij zou voor de bogten den siraal van 20 lot 25 el 
niet veroorloven en evenmin raderen, die zich onafhankelijk van 
de a.ssen bewegen, daar hel zwilsersche exjiloitalie-materieel den 
doorlogt van bogten met 100 el siraal toelaat; hij acht hel verschil 
in de kosten van aanleg, al naar gelang men als kleinste stralen 
voor de bogten 25 of 100 el aanneemt, niel voor gewigliggenoeg, 
om het daardoor noodig wordend gebruik voor m\ eigen dieiist-
malerieel voor den Aljien-sjioorweg te regtvaardigen. Hel behoud 
van hel tol nu loe gevolgde slelsel zou bel groote voordeel ojileveren , 
dal men later, wanneer eenniaal gebleken was dal de vrije aanleg 
van den weg over de walerscheiding goedkeuring verdiende, al naar 
gelang van de oniwikkeling van bet verkeer den weg allengskens 
door hel aanbrengen van llaauwere bogten zou kunnen verbeteren 
en op de gewone wijze inriglen.» 

D L : S R O O R W E G V A N R O . S I C N I I K I M N A A K T H A U N S T K I N . 

[Kiscubahn-Zatuug, 7 J i inuar 18G0.) 

De eigenlijke aanleg van dil gedeelte van den Muncbener-
Sal/.biirger sjioorweg, dat weldra voor hel verkeer zal worden ge-
opend, werd in Ocloher 1858 aangevangen en is nagenoeg binnen 
het tijdvak van een jaar vollooid geworden, hetwelk, gelet op de 
groote moeijelijkheden, die le overwinnen waren, als eene schillerende 
uilkomsl mag worden beschouwd. De sjioorweglijn neeml van Hosen-
beim af, na de Inn in znidooslelijke rigling te zijii overgegaan, 
.spoedig daarop eene noordooslelijke rigling eji loopt regis van het 
dorp Westerndorf bij den Schlossberg (:]• uur van Hosenheim) den 
weg van Hosenheim naar Krassdorf snijdend, bij de jileislerjdaats 
Slejihanskirchen en voorts langs hel kerkdorji Haierbach nabij bet 
Sims-nieer (1.̂  uur van Hoseiiheim). Voorts gaal hij langs dal meer, 
hetwelk van hel zuidoosten naar het noordoosten 1J uur huig en 
op zijne grootste breedle uur breed is, waarna hij bij bel dal 
van de Weiier hm (2.J- uur van Hoseiiheim) vlak bij den postweg 
uilkomt en aan de zuidzijde naast dezen voorloojiend bij hel kersjiel 
Kndorf ( i uur van Hosenheim en 2 uur van Post Weisham) hel 
eerste station bereikt. Tusschen Kndorf en hel daartoe behoorende 

rijk van molens voorziene kerkdorp Antwort neemt de baan, westelijk 
langs hel meer (Ubiern, eene zuidoostelijke rigling, die bij Himsling 
nabij de Prien in eene bijna geheel zuidelijke overgaaf Hier be-
ginnen de bruggen over de Prien en weldra is hel slat ion Prien 
en bel groole dorji van dien naam bereikt, hetwelk door onniibussen 
in gemeenschap is met de aanlegjilaats van de sloombool Piock aan 
het meer Cbiein. Na de Weiier Hütleiikirchen en Weisheim le zijn 
voorbijgegaan komt de weg aan de zuidwestelijke punt van hel 
nieer Cdiieni, zeer nabij en omstreeks het slalion Hernaii bij het 
kersjiel van dien naam (5 uur van Hosenheini) wendt bij zich om 
de zuidzijde van het meer in eene bogt naar bel oosten. Na voorts 
een gedeelle over het Damberger Kilz in bet zuidelijke gedeelle van 
hel meer le hebben afgelegd, komt men aan hel slation Uebersee 
met een kersjiel van denzelfden naam aan de Uebersee-beek, 
welke bij hel oji korten afstand noordelijk gelegen KeliKvies in 
hel meer Oliieni valt. (Uebersee is door onniibnssen in gemeen-
schap met Feldwies, waar de stoombool aanlegt en vanwaar deze 
over Fraueninsel en Herreninsel naar Stock slooinl.) Van laalslge-
meld statimi loojil de sjioorweg langs vele woeste gronden en komt 
dan oj) het gebied van de Achen met hare belangrijke bruggen; 
de baan gaat over de rivier door middel van eene 300 voet (103 el) 
lange brug met drie jiijlers en een ijzeren bovenbouw, die in de 
fabriek van Kielt, naar hel stelsel van Pauli, vervaardigd is. Hij 
deze brug, die in hare uilvoering eene lol in hel kleine afdalende 
naauwkeurigheid verraadl, is de oorspronkelijkheid van de con-
slrnclie le bewonderen, welke op zuivere berekening is gegrond en 
in dil ojizigi veel verschilt van de op hel gevoel uilgevoerde 
engelsche werken. De weg levert van hier lol aan hel slalion Hergen 
bij Heriihaujiten (I J- uur van Traunstein) den reiziger weinig oji-
merkelijks op, maar wel voor den lechnikns wegens het belang-
wekkend tracé. Het station Hergen biedt een verrassend gezigl aan 
door zijne schoone stalionsgehouwen en zijne heerlijke omstreken; 
een dislriclsweg voeri van het slalion naar bel dorp Hergen, de 
ijzersmellerij Maximilianshiilte, Siegsdorf en de ronianlische badjdaals 
Adelholzeii. De aanleg van den weg, die thans eene geheel noor-
delijke rigting aanneeiiil en voorbij het kersjiel Vecbeiidorf met 
zijne van 1800 dagteekenende kerk loojil, moest juist op dit gedeelle 
een van de moeijelijksie werken in de gaibche afdeeliug van 
Hosenbeim tut Salzburg zijn, daar over eene lengle van 8000 voet 
(̂ 2:100 el) de ontzaggelijke aardmassa van 1 150 000 leerling voel 
(20 000 leerling eli binnen den lijd van vier maanden uit uitgravingen 
naar ojihoogiiigen moest verplaatst worden, terwijl nog hel grootste 
gedeelle van de aardmassa door hel sjiringen van bii.skruid moest 
worden losgemaakt. In de nabijheid van Hergen loojit de weg ver 
dalen en kloven, met oiilioogiiigen van 50 voel (14 el) en daalt 
bij hij de insnijdingen lot meer dan 80 voet (2:1 el) diejile at. Vau 
Vechendorf af loojtl de sjioorweg lot aan hel kersjiel Haslach (lusschen 
Krlsliill en TraiinsteiiO, alwaar hij eene oostelijke rigling aanneemt, 
deu straatweg van Siegsdorf naar Traunstein onlmoet, waarna hij 
dien op zijn onimoelingsjinnt vau den postweg van Hosenbeim naar 
Traunslein gelijk mede later den straatweg van Allenniarkl naar 
Traunstein snijdt en eindelijk Traunslein, bet eindjiunt van bet 
gedeelle, dal hel eerst voor het verkeer moet worden geopend, 
bereikt. 

21 
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T K L K G U A A L T A L K N V A N S T E E N E N M Z E l l , DOOU E L S A S S E U , 
pruisslsch telegranfnigenieur. 

{Zeitschrift des deutsch-österreichischen Telegraphen-Vereins, 1 8 5 8 , 

H e f t 9 und 10, S . 221.) 

(r iat i t 7 , figuvcn 1—C). 

Hij den aanleg van een rijks- en spoorweglelegraafdraad langs 
(len spoorweg van Weissenfelz naar Negera zijn, op aanraden van 
den bouwraad Möns, boofdingenieur van den Tnringseben spoorweg 
en van den bouwraad Horggreve, lid van de pruissisclie lelegralen-
direclie, iu jilaals van de aiulers gebruikelijke boulen palen, welke 
wegens Innuien geringen duur aanmerkelijke kosten van onder-
houd vereischen, jialen van steen en ijzer gebezigd, ingerigt zooals 
in de liguren 1—O vau plaat 7 is voorgesteld. Zij bestaan, zie 
liguur 1, uit blokken zaïulsteen van G voet (k'I.SS) lengte en 8 
duim (0t-'1.21) in het vierkant, waarin gesmeed ijzeren buizen van 
O voet (l'-l.Oj lengte en IJ- duim (Oî l.OliO) doorsnede zijn ingelaten 
en met lood vastgegoten. De huizen zijn wel is waar ingerigt om 
vijf telegraafdraden op te nemen, maar voorloopig worden alhïeu 
de plaatsen n°. 1 en IV voor een rijks- en een spoorwegtelegraaf 
gebezigd. Aan beide zijden van de overwegen zijn hoogere palen 
volgens liginu' 2 (liginn- D stelt volgens dezelfde schaal een paal 
vau gewone grootte voor) geplaatst, met blokken zandsteen vau O 
voet (2<-'1.83) lengte en 10 duim (0«'l.20) in hel vierkant met daarin 
gejdaatste buizen vau 12 voet (.'5<'1.8) lengte. 

De stangen, bestemd om de isolatoren voor den bovensten draad 
te dragen, zijn (zie liguur -i) in de bovenste opening van de ijzeren 
buis door middel van doorloopende stiften b(ivestigd, terwijl voor 
den zijdelings te plaatsen draad halfcirkelvormig gebogene dragers 
vau vierkant ijzer, hetwelk duim (0''1.01()) zijde heeft, legende 
zijde der buis, door twee doorloopende schroefbouten bevestigd, 
zijn aangebragt. 

Ten einde den draad iu de klokhuizen zonder bijzondere spau-
iurigting te kuimen leiden, worden aan de daarbij geplaatste palen 
de stangen aangebragt, die in figmu- ö van voren en figuiu'Ovan 
ter zijde zijn voorg(}Steld en bestemd om twee spanisolators te 
ontvangen, op welke de telegraafdraad vau beide zijden wordt 
opgevangen. 

Nadat de bierbedoelde telegraallijn tusschen Weissen fels en Zeitz 
was voltooid, werd zij in November 1858 iu oogenschouw genomen. 
Dij het onderzoek bleek, dat de volgens bovenstaande beschrijving 
vervaardigde jialen aan het doel beantwoorden, daar zelfs die, 
welke iu bogten vau 150 roeden (507 el) straal op 10 ro(.'den 
i;]8 el) afstaiuls waren gesteld, w(.'dersland hebben geboden aan 
de spanning van de beide telegraafdraden bij eene temperatmu- ' 
vau O" W. onder md. | 

I 

DE A K T I N O . M E T E U ( T . I C I I T S T K A A E M E T E H ) V A N DEN S C H E I . | 
EN W E I I K T U I G K U N D I G E A . L l l ' O W I T Z , T E I3EULIJN. ' 

{Ilhistrirtc Zeitung, nai id X X X I V , n". 877, 21 Apri l 1860.) | 

(.1. C . W E N C K E I J , n . L . K . Inst. v. I.) [ 

( l ' laa l 7 , liguren 7 en 8.) | 

Tol nu toe ontbrak hel in de meteorologie aan een toestel, ! 
%vaardoor de chemische werking der lichiMralen gemakk(dijk en j 
zeker (junulil.diel' Vjm wmM.'U aaugetar.ud. Dc werktuigen, vroe-̂ er ^ 

door F. W'. Ilerschcll cn Douilict voor dit doel aangegeven, veroor-
loofden alleen het meten van de werking der zonnewarmte. De elek-
tromagnetische toestel van Bcc(piercl was de eerste, welke het mogelijk 
maakte, de eigenlijk chemische werking van het licht door middel vau 
geïodeerde zilveren platen te meten. De toestel had evenwel het 
gebrek van zeer zamengesleld cn omslagtig bij bet gebruik te zijn, 
en daar het op dc beoordeeling vau de kleuren der platen aankwam, 
zoo kou men daarmede geen genoeg overeensteujmcnde en juiste 
waarnemingen doen. 

Zich grondende op de ontdekking vau Joh. W(dfg. Doeberciner, 
dal o.xalzmu' ijzeroxyde door het zonnelicht in citroengeel ijzer-
oxydule ontleed wordl, otuler afscheiding van koolztuu', beval 
dr. J. W. Draper, hoogleeraar iu do scheikunde te New-Vork, in 
1857, de oplossing van dit zout aan lot het waarnemen der chemi-
sche werking van het licht. 

Hoe belangrijk deze ontdekking is voor de meteorologie, de 
natinnkuudige aardrijksbeschrijving en de landhuishoudkunde, is 
duidelijk. 

Klke plant heeft, van . van kiemen af, tol op het 
tijdstip van hare hoogste ontwikkeling en hel eimle van hare 
physiologische functiën, cem; bepaalde hoeveelheid licht en warmte 
imodig. I']en chcmi.schc, bruikbare lichtmeter bepaalt de hoeveel-
heid en niet de sterkte vau het licht cn levert dienlengcvolge, 
volgens Draper, die aamieemt, dat dc voorwaarde voor deii planten-
groei iu dc sterkere chemische werking der zonnestralen gebogen 
is, de veiHMSchte gegevens, lu luM jaar 1850 leverde de ho(Dgleeraar 
dr. Thomas W'ood, te Londen, de beschrijving van een zeer ('cn-
voudigen toestel tol het meleti der zonnestralen. 

Hij vidt eene korte, vierkaule llesch met eene oplossing van 
oxalzuiu' ijzeroxyde, cn brengt door de stop eene glazen buis lucht-
digl in de vloeistof 

Wordt de oplossing in de llesch door den invloed vau het licht 
ontleed, zoo stijgt die oplo.'̂ smg iu de glazen buis door den druk 
van het koolziuu', dal zich iu hel bovenste geileelte der llesch 
ophoopt; de hoogte der oplossing kan dan op eene .schaal wordeti af-
gclezim. Hij het onderzoek van den toestel van dr. Wood vond ujen 
eenige gebreken en onvolkonu'uhedeu, die bij den toestel van 
Lipowilz gedeeltelijk opgeheven zijn, waarom deze laatste eemj 
nadere beschouwing verdient. 

Figuin- 7 vertoont twee llesschen, aa'; de door d aangc-
wezeue bevat eene oplossing van dubbel oxalzmir ijzeroxyde in 
water, waarvan het soortelijk gewigt 1.08 tol 1.1 is. Tusschen 
deze grenzen der verzadiging lutm Lipowilz geen wezenlijk meer-
dere of mindere ontleding der oplossing bij eene standvastige licht-
bron waar. Hel is slechls noodig, dat men V(')ór den aanvang der 
waarneming deze llesch zoolang aan het licht blootstelt, tol dat 
de zich daarin bevindende vlocistt)f met hel koolziuu-, dal bij hare 
ontleding ontwikkeld wordl, verzadigd is. lu elke llesch bevindt 
zich, ter zijde aan den bodem, ccnc opening, waarin de hevelvormig 
gebogene glazen buizen hb', die aan beide eimlen open zijn, door 
middel van een stop passen. Dc kortere beenen dezer buizen 
staan, ieder op zich zelf, boven een verdeelden cihuder Heide 
llesschen zijn, in koperen armen/'/•steunende, op een plaatje « vaM-
gczct, opdat zij niel zouden kumien vallen, wanneer de plaal 
door de schroef op den gcelkop(̂ rcn voel g in ecu helloudcu .Mand 
gebrac'l wordt. 
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De tweede ile.sch is met ccnc door het licht niet ontleedbare 
vloeistof van dezelfde kleur cn doorschijnendheid gevuld. (Het 
beste is hiertoe deze of gene oj)lossing van ijzeroxyde geschikt.) 

De toestel wordl met dc in liguur 7 niel zigtbare zijde aan hel licht 
blootgesteld. Dc lujcr Lipowilz geell het instrument .«̂ ICIMIS een zoo-
danigen stand, dat de bock, waaronder de lichtstralen bij de dage-
lijksche waarnemingen op de vlakke wanden der llessclieu invallen, 
gelijk is aan dien, waaronder zij op elke plaats bij den laagsten 
stand der zon invallen. 

Door eene inrigling, zoo als figuur 8 verlooul, wordt dit doel 
gemakkelijk berciki. Tusschen de biunciiarmen f f , waarin de 11(!S-
schen steunen, is een draad k horizontaal gespannen, waarvan de 
schaduw zamen moet vallen met dc gcleekeude streep op het schermpje 
daarachter, indien het iuslrumenl den verlangden stand zal hebb(!u. j 

Duidelijkheidshalve is in de afbeelding C(me kleine, met wit papier ; 
bci)lakte bordpapieren muts weggelaten, welke zich op elke llesch 
bevindt, ten einde, bij waarnemingen in de zon, ongeveer (jcn 
vierde van het bovenste gedeelte der llescb voor te sterke verwar- i 
ming cn daaruit voorvloeijcndc uitzetting der lucht tc bewaren. ; 
Hoveudieu moet men den geheelen toestel van cene bordpapiertm j 

overdekking voorzien, wamieer geen waarnemingen gedaan worden, j 
Deze overdekking, inwendig zwart, is zoo ingerigt, dal bij de | 
waarneming alleen het naar hel licht gekeerde gedfjcltc geopend wordt. | 

Het is duid(;lijk, dal, bij het gebruik, in den cilinder ter linker- | 
zijde slechts zoo veel van de neutrale vloi.'istof uil de llesch n j 
zal ovcrloopen, als ten gevolge van de uitzetting vau haren inhoud 
door de warmte kan plaats hebben. 

Deze hoeveelheid moet altijd afgetrokken worden van die, uit 
de llesch a' gevloeid. Het verschil der inhouden van beide cilin-
ders toont mitsdien hel eig(!ulijke licbtcfl'ect aan. Als maatstaf 
iKicint de beer Lipowilz die hoevcclheid vloeistof aan, welke iu 
den tijd van een uur afvloeit door het licht van eene stearine kaars, 
van I I duim (0''l.20) lengte, waarvan G iu ('t'n pond gaan. Hij 
noemt deze maatc(!nheid, gelijk reî ds Herschell bij zijii aklinometcr 
gedaan hcefi, eene akline. V6(jr elke waariieming moet de toestel 
met zuren g(!reiuigd en op nieuw gevuld worden. 

Door dit instrument .«;chijnt zoowel de meteorologie als dc land-
huishoudkunde in hel bezit geraakt te zijn van een belangrijk 
werktuig ter bepaling van feiten, die tot nu toe slechls onvolkomen 
onderzocht waren. Naar wij vernemen heeft de hoogleeraar Dove, 
tegenwoordig wel de grootste autoriteit op het gebied der mcleo-
rologie, de laak oj) zich genomen de leerwijze te bepalen, waar-
fiaar, voor alle hichlstreken cn onder alle omstandigheden, de 
waarnemingen kunnen geschieden. 

De geheele toestel is te Oerlijn bij deii heer W. J. Hobrbeck 
(Luhme en Comp.) verkrijgbaar gesteld. 

O V E R DE G E S C H I K T H E I D OM D E E L E K T R I C I T E I T T E G E L E I -
DEN V A N IN DKN H A N D E L VOORKO.MENDE K O P E R D R A D E N 

V A N V E L S C H I L L E N D E H E R K O . M S T , DOOR D E N HOOG-
L E E R A A R W . THO.MSON , lid van the Royal Society. 

(l'it The London, Edinlurg and Lublin Philosophical Magazine overge-
nomen in liet Zeitschrift des deutsch-österreichischen Telegraphen-

]'ertins, 1858, Hef t 6 , S . 137.) 

Hij hel meten van den wederstand van onderscheidene voor onder-
zecsche lijnen bestemde koperdraden vond ik lot mijne verbazing 

verschillen van zoodanig belang, dat zij op bet praktisch gelei-
dend vermogen der onderscheidene draden voor het beoogde doel 
aanmerkelijken invloed moesten hebbeu. Aanvankelijk scheen hel, 
dal die verschillen moesten verklaard worden uit de behandeling 
bij hel vlechten vau den draadkabel en de bekiceding met gctab 
perlja, welke onderscheidene van de monsters hadden ondergaan. 
Ken zorgvuldig oud(3rzoek vau een aantal kojierdraden, waarvan 
eenige overdekt, andere niet overdekt, andere met caoulchouc-
veruis en nog andere door sterke uitgloeijmg met eene oxydclaag 
bedekt waren, leerde iiitusschcn, dal geen van deze omstandigheden 
een aanmerkelijken invloed op den gelcidiiigs-wcdcrstand beeft; men 
bevond dal de voor den atlantischen telegraaf vervaardigde draad-
kaliel (overticiikomciide met n'. l i van de draden-schaal, uil 7 draden 
11". 22 Ie zamen gewonden ciu per voet in het geheel gemiddeld 
100 lot 125 grains wegend) over hel geheel genomen ongeveer 
evenzoo goed geleidde als massieve draad van dezelfde middellijn. 
.Maar hij het meer aaiizienlijk getal draadmonsters, bij deze gelegen-
heid aan het onderzoek onderworpen, kwamen nog veel aamnerke-
lijker verschillen iu bet geleidend vermogen aan hel licht, dan 
vroeger zijn waargenomen. Daar het dienvolgens zeker scheen, dat 
deze verschillen uit dc hoedanigheid vau het koperdraad zelf voort-
vloeiden , zoo werd het van belang na tc gaan, vanwaar draad 
van de beste hoedanighcid te verkrijgen is. Er werden daarom mon-
sters van afzonderlijken draad n». 22 cn van daaruit gevlochten kabels, 
uit versclnllende fabrieken afkomstig, aan het onderzoek onderworpen, 
hetwelk voor den afzonderlijken draad n". 22 uit vier verschillende 
fabrieken dc volg(!nde nilkomslen opleverde: 

« Gewigt 
van 

7 voet draad. 

grains (*). 

W^nlerstand 

121.2 

125.8 
120.0 
111.7 

l)ij geli jke lengte. 

100 
100.2 
l l l . G 
107.0 

herleid tot 
gelijke lengte en 

gelijke doorsnede. 

100 
101.0 
110.5 
182.0 

Geleidend ver-
niojien hij gel i jke 
ma.'«sa en lengte 

(omirekeerdü 
waarde van den 

weders tand. ) 

100 
00.05 
00.5 
51.0 

(*) He t engelsche grain is zeer nahij het 772ü6te deel van een nieuw pond 
van het tolverbond ( = i ncil. ])ond). 

De uil de draden van deze vier fabrieken gevlochten kabels lever-
den nagenoeg dezelfde verhouding oj), op eene enkele uitzondering 
na, bij welke de verhouding van de fabrieken H cn D juist de 
omgekeerde was, en die vermoedelijk baren oorsprong Ie danken 
heeft aan ccnc toevallige verwisseling in de aanwijzing van de monsters. 

Twee andere monslcrs, omstreeks tien dagen later voorde hand 
wTg genomen uit groote anevcringen draad van de vier vermelde 
labriekcu, werden met audere werkluigeu onderzocht, maar gaven , 
hij cene zoo naauwkeurig mogelijke schalling, dezelfde bclrekkelijke 
waarden. Hel schijnt derhalve, dal de ho('(lauighcid van hel door 
cene en dezelfde labriek geleverde draad zich tamelijk gelijk blijft, 
terwijl de voortbrengselen van de cene fabriek die van de audere verre in 
hoedanighcid overtrcll'en. Men behoclli slechts in aanmerking te nemen: 

«dat ccnc onderzeeschc lijn van draad van de hoedanighcid, 
gelijk de fabriek A levert, bij slechts duim middellijn en lot op 
•} duim middellijn met getah perlja bekleed, bij het gebruik vau 
dezelfde batterij beter zou werken dan eene andere, uit draad van 
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ilü lioedanigliüiil der fabriek I) vervaardigd Ier dikle van -ĵ r duim cn 
lot op ecnc middellijn van -J- duim met gctali perlja bekleed,)) 

om Ie zien, van boevcel gewigt bet voor ondernemers van ouder-
zecsclic telegrafen is, alleen bet beste koperdraad voor den aaideg 
Ie bezigen. Het aansoballen daarvan in groole boeveelbeden, in 
gelijkvormigen staat en vrij van gebreken, wordt ilaardoor mo-
gelijk, ilat draden uit dezelfde fabriek steeds nagenoeg van gelijke 
deugtl zijn, terwijl bij dc boven vermelde melingen is gebleken, 
dat twee van dc fabrieken, welker voortbrengselen lot lieden aan 
een onderzoek onderworpen zijn geworden, draad van de beste of 
nagenoeg de beste boedanigbeid leverden, terwijl de boedaniglieid 
van de draden uit de beide andere fabrieken minder was, en wel in 
nagenoeg standvastige verhouding. 

liet aanwijzen van de oorzaak van deze ver.scheiilenheid in het 
vermogen om de elektriciteit tc geleiden zou zoo voor dc praktijk 
als voor de wetenschap van groot gewigt en hoogst belangrijk zijn. 
.Moest in dc chemische zamenstelling die oorzaak te zoeken zijn, 
dan zouden reeds zeer geringe verontreinigingen groole veranderingen 
in het geleidend vermogen van het koper te weeg brengen; volgens 
ecnc analyse van de heeren Matlley en .lohnson had koper, waarvan 
ik het geleidend vermogen zeer gering had bcvonuen, dc navol-
gende zamenstelling: 

Koper 0(1.75 
Lood 0.21 
IJzer 0.03 
Tin of antimonium . . 0.01 

100.00 
Al de leveringen, waaruit de gebezigde monsters genomen wer-

den, waren door de verschillende fabrikanten als bijzonder zuiver 
geroemd, en daar zij uit een mechanisch oogpunt aan alleeischen 
voldeden, zoo had men geenerlei gedachte gehad op eene onge-
lijkheid van hunne waarde voor telegrafische doeleinden, tot dat 
ik het eerst bun verschil in geleidend vermogen ontdekte. 

Dat zelfs de slechtste daarvan vele in den handel voorkomende 
kopersoorlen, indien al niet alle Ie koop zijnde soorten van koper-
draad , in geleidend vermogen overtrellen, kan blijken uit de volgende 
reeks van proefnemingen, bij welke ik stukken koperdraad n®. 22 
uit de fabriek A, waarvan dc strekkende voel 17.3 grains woog, 
met gewoon in (llasgow gekocht koperdraail, lijn plaalkoper, gelijk 
het bij het drukken van calico gebezigd wordt, en gewoon plaat-
koper vergeleek. 

Lengte 
van den 

maat-
draait 

n®. 'J2. 

duimen. 

23.8 

7.5 

15,5 

Monsters koper. 

Gewigt 
van dc 

monsters 
per 

voet. 

grams. 

Gewone ilraad 

Strook lijn plaat-
ko|ier. 

Strook gewoon 
plaalkoper. 

O/. iJ 

3 7 . 0 

5 1 . 1 

Lengte van dc monsters 
in duimen, waarbij zij 
denzclfden wederstand 

zouden iiezitten 
als do maatdraad 

volgens 
bcrcl<ening, volgens dc 

liij gelijk 
geleidend 
vermogen. 

70.0 

U'..3 

•15.77 

l)rocf-
ncmini;. 

Geleidend 
vermogen 

als 
draad 
n®. 22 

op 100 
wordt 

gestold. 

73.0 

0.1 

15.0 

03.2 

55.8 

31.1 

Um tc beslissen of de moehanisclie hoedanigheid van het metaal, 
hardheid of zachtheid, invloed hecll op zijne geschiktheid om dc 
elektriciteit te geleiden, werd de volgende proel genomen: Van ecu 
Z a d i t e n koperdraad n°. 18, die 57.5 grains den voet woog, werd een 
eind afgesneden en door aangehangen gewigten lot oj) hel punt van 
breking uitgerekt; de daardoor geharde draad woog toen nog slechts 
11.8 grains ilen voet. Overeenkomstig dit gewigt moesten , wanneer 
het geleidend vermogen onveranderd was gebleven, 21 duim vaii 
den aldus gebärden draad gelijken wederstand bieden als 30.8 duim 
van den zachlen, en juist dit was dc uitkomst van de |)roefneming. 

Die uitkomst toont aan, dat de hoogste graad van hardheid, die 
door spanning wordt te weeg gebragt, het geleidend vermogen nog 
geen -J- len honderd verandert; ecnc dergelijke proefneming deed 
zien, dat ook bij het plat hameren van een draail geen merkbare 
verandering in het geleidend vermogen plaats heeft. Heringe ver-
anderingen in het geleidend vermogen zijn bij iedere spanning, en 
ook nadat de S))annendc kracht beeft opgebonden te werken, oii-
gclwijfeld aanwezig (1), en ik heb bereids een gedeeltelijk onder-
zoek van deze werkingen bij koper-, ijzer- en platinadradeu inge-
steld, maar ik bevond, dat die veranderingen in alle gevallen zoo 
uilermale gering waren, dat cr voor koperdraail geeue andere 
uitkomst te verwachten viel dan de boven medegedeelde. 

liet zou wel van belang zijn uit te maken, door den wedcrstauil 
van afzondeiTijke regie draden zeer zorgvuldig tc vergelijken met 
dien van kabels, uit draad van dezelfde rol gevlochten, ofde sj)iraal-
vormige winding, welke de afzonderlijke draden bij het vlechten tot 
eenen kabel verkrijgen, eenig aanmerkelijk verlies aan geleidend ver-
mogen doet ontstaan of niet. Daartoe heb ik nog geene gelegenheid 
gehad, maar uit dc volgende proefnemingen blijkt, dat het verlies 
aan geleidend vermogen, hetwelk dc vlecht bij zorgvuldige verge-
lijking met regie massieve draden welligt mögt vertoonen, volstrekt 
met in aanmerking komt bij de verschillen, welke een aantal monsters 
opleveren, voor de hand uit een voorraad draden en kabels in de 
verschillende tijdstippen van vervaardiging genomen. 

Proeven met massieven draad /i". 10. 

Telkens werden twee monsters oiulerzocht van 1000 duim lengte 
op verschillende tijdstippen van vervaardiging. 

Wederstanden (2). 

Gewigt Ppecificke wc-
per dorstand op dc 

voet. volstrekte 
grains. maat herleid. 

Onoverdekte draad 

Kenmaal overdekt 

Tweemaal overdekt 

Driemaal overdekt 

h — n?!!;!-' io.2015 7-1.0 11.850000 K j = 0 . 1 0 0 5 

0.2020 77.55 12.110000 

j l i — 0 . 1 0 0 3 ) . ,0,..) 

I I , = 0 . 1 8 0 3 ( 
l l j = 0 . 1 0 1 0 ) 

17.2 11.070000 

0.1001 77.73 11.080000 

(iemiildeld. . . . 0.1077 70.78 11.080000 

(1) On the clcctro-djjnamk qualitics of the Mctal, i n d e Vhiloiophhil 

Transactioux v a n IS.'iG. 
(2) De meting van den wederstand geschiedde met een tangenten-gal-

vanometer van Joule, met -100 windingen, van fijn koperdraad. Als maat-
eenheid diende een normaal-wederstand van koperdraad , welken den hoog-
lecnuir W. Webor dc goedheid heeft gehad, voor mij volgens dc volstrekt« 
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Proeven met drandhabcls uit 7 draden n°. 22, ter dikte van 
n°. 11 van de drandmaat zamenfjevlochten. 

Telkens werden twee moiKSters onderzocht van 1000 duim lengte, 
op verschillende tijdstippen van vervaardiging. 

Gewigt Specifieke wc-
per derstand op dc 

Wederstanden. voet. volst rokte 
grains. maat herleid. 

0.1011 115.82 1-1.750000 Onoverdekte draad 

Kcnmaal overdekt 

Tweemaal overdekt 

Driemaal overdekt 

K, = 0.1505 
K j = 0.1031 

= 0.1037^ 
l i j 

1 0 0 . 3 7 8 . 0 0 - 1 0 0 0 

1 1 1 . 0 5 1 2 . 5 0 0 0 0 0 

V ' ~ N L L W - Ï 0 . 1 0 8 8 1 2 1 . 3 0 1 0 . 1 3 0 0 0 0 A , = U. lDoiJ / 

r.emiddcld. . . . 0.1201 111.01 ll.t'.80000 
Dc spcciOeke wederstanden der monsters koperdraad uit de fa-

briekeu A, r», C en D, welker betrekkelijke waanle boven is 
medegedeeld, heb ik eindelijk door vergelijking met den wederslaiid 
K j , welks waarde volgens volstrekte maat 0.1000 X (>580000 = 
l.310000 bedraagt, in volstrekte maat bepaald. Dc verschillende 
uitkomsten, herleid tot wederstanden, waarbij bet grain als eeii-
heiil van de massa en de engelsche voet als eenheid vaii lengte 
is aangenomen, doen wij nevens vier bepalingen van Weber hier 
volgen : 

Monsters. Specifiokc wederstand. 
Koperdraad n \ 22 uit de fabriek A 7.000000 
Draad uil galvanoplaslisch nederge>lagen koper (Weber 

n". 1) 7.021000 
Koperdraad n°. 22 uit dc fabriek I! 7.010000 
r.ewomi koperdraad n». 18 8.100000 
Koperdraad n". 22 uit dc fabriek C 8.100000 

. . . . 8.778000 

. . . . 8 . 0 0 0 0 0 0 

. . . . 0.225000 

. . . . lO.-lOOOOO 

. . . . 10.87001)0 

. . . . 11.700000 

. . . . 11.070001) 

. . . . 11.850000 

. . . . 1 2 . . n ( ) 0 0 0 

. . . . 12.501 )0t)0 

. . . . 13.000000 

. . . . 13.800000 
. . . . 1.1-.750000 
. . . . 22.300000 

Weber's koperdraad (Weber n®. 2) . . 
Monster draadkabel, eeiis overdekt . . 
K i r c h h o i r s koperdraad (Weber n \ 3) . 
Monster draadkabel, driemaal overdekt, 
.lacobi's koperdraad (Weber n°. 1) . . 
Koperdraad n". l l i , driemaal overdekt. 

I» » » tweemaal overdekt 
»> » i> onoverdekt . . . 
1) )) » eenmaal overdekt . 

Monster draadkabel, tweemaal overdekt 

Strook fijn plaalkoper 
Kojierdraad n®. 22 uit de fabriek 1) . 
Monster draadkabel, onoverdekt . . . 
Strook gewoon plaatkoper 

maat te bepalen, en wel op 20.055000 van zijne eenheid, of op0.580000 
wanneer die eenheid in brilschc maat (den engclschcn voet) wordt herleid. 
De cijfers van do laatste kolom geven do wederstanden der verschillende 
draden bij l enz. voet lengte cn 1 grain gewigt, volgens volstrekte maat, 
in dc laatstvermcldc eenheid aan. Het gewigt en do praktische waarde van 
het stelsel, om naar volstrekte maat tc licpalcn, hetwelk W. Weber (zio 
zijne verhandeling: McssHiujen gnlmnischcr Lcitunfjswidcrstnmlc nach ewm 

alsokteu Masse in Poggendorfs Annalen, 1851, Hand L X X X I l , S. 337) 
in dc leer der elektriciteit heeft ingevoerd, kan niet hoog genoeg gewaar-
deerd worden. 
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Gi:nUUIK VAN LKVKNDK DOOMKN, TKU lïIiVESTIGINT, VAN 
TIU.KGRAAFDllADKN, D(X)U Fll. C H A U V I N , 

directeur der pruissische teleijrajcn. 

{Zeitschrift des denlsch-österreichischen Tele(jra]>licn' l'ereitix, 
1S58, Heft 11 nud 12, S. 21)-1.) 

(l'hmt 7, figuren 9—13.) 

De blijkens dc ondervinding geringe duurzaamheid der houten 
telegraafpalen, welke van jaar tot jaar meer in het oog sprong, 
heeft het bestuur der priiissi.sche telegrafen aanleiding gegeven, het 
reeds vroeger gedaan voorstel, om levende boomen als dragers voor 
dc draden to bezigen (I) nogmaals iii nadere overweging te nemen 
en daarmede eene proefuemiug op grootere schaal te doen. 

Tol eene zoodanige proehieming, werd dc in 1857 nieuw aan 
tc leggen lijn van Cösliii naar Danzig gekozen; deze loopt langs 
den straatweg, die meerendeels met oude en krachtige, voor de 
bevestiging van telegraaldraden zeer geschikt .schijnende populieren 
bezet is; in andere opzigleii daarentegen was de toestand van 
deze lijn ook bijzonder onguiislig, wijl zij over aanzienlijke ge-
deelten op geringen afstand van de Oostzeekust loopt en aan hevige 
stormen is blootgesteld en bovendien de pyramidaal-populicren 
[Pijramiden-pappeln), gelijk bekend is, van alle boomen diegene 
zijn, welke luM meest door den wind bewogen worden. .Men mogt 
dus verwachleii dat de uitslag van deze proefneming beslissend 
zou zijn. 

Hij het maken van hel ontwerp was als voorwaarde gesteld, dat 
de directie der telegrafen de kroonen van de tot bevestiging van 
de isolatoren te bezigen boomen zooveel zou mogen besnoeijen, dal 
men geen vrees behoefde Ie koesteren voor eene zwieping, die voor 
de stevigheid der lijn nadeelig zou kunnen zijn cn dat zij de 
kleinere boomeii, over welke de draad moest heenloopen, ge-
heel zou mogen kappen en de in de nabijheid van den telegraaf-
draad slaande boomen tol op de hoogte van 18 voet (5i'1.7) boven 
den grond van takken zou mogen ontdoen. Wegens overwegingen, 
buiten de zaak gelegen, werd echter het eerste in het geheel niet 
en het weghakken van dc lakken slechts tot op eene hoogte van 15 
voet (l''l.7) boven den grond toegestaan. Onder deze omslandigheden 
konden slechts de zwaarste boomen, welke op eene hoogte van 18 
voel (5'!l.7) boven den grond nog minstens O duim (0''l.23) miildellijn 
hebben, 1er bevestiging van dc isolatoren worden gekozen, waar-
door meii niel alleen gedwongen weril om vaak van de eene zijde 
van den straatweg naar de andere over tc steken, maar uok op 
sommige gedeelten de boomen geheel te laten varen en den draad 
langs jialen te leiden. 

Voor de isolering werden aanvankelijk de zware porceleinen isola-
toren (zie plaat 7 , Oguur 0) gebezigd, die door den bouwraad 
Horggrevc aau de baud gedaan en in het jaar 1857 bij alle nicuwi' 
telegrafen in gebruik zijn. Daar het inlusschen spoedig bleek, dal 
ook dc uitgekozene zware stammen bij hevigen wind nog in die 
mate zwiepten, dat het onmogelijk scheen Ie zijn, den draad op 
de lot nog toe gebruikelijke wijze onmiddellijk aan den hals van 
den isolator met binddraad vast tc maken (uil vroegere ondervin-
dingen was gebleken, dat, wanneer de draad bij ophanging aan 

( I ) Zio Zeitschrift des daitsih-iisterreichifchcu Tekgraphen-Vereins, IS.'JO, 

S. 77. — Uittreksels, IS.'iG—1857, blz. 197. 
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liooinon aan do isolatoren stevig bevestigd is, bij bij lievigen wind 
len gevolge van de overdwarselie slingeringen der booinen spoedig 
vlak aan den isolator wordt a/gebroken), zoo werd bij den aanleg 
van de lijn eerst de wijze van bevesliging gebezigd, in Iignur 
11 van plaat 7 voorgesteld en daarop, wijl deze niel bruikbaar 
bleek Ie zijn, die, welke in figuur 10 is afgebeeld. Kr werd eene 
.strop van binddraad los om den bals van den isolator gelegd, en 
de einden eenige malen om elkander en dan afzonderlijk op beide 
zijden om den draad gewdiideii. Kater liet men, ter verkrijging 
van nog grootere bewegelijklieid, bel afliangende eind van den 
strop in eene lus eindigen, gelijk in Iignur 10, in welke eene 
tweede lus van binddraad greep, waarvan de einden aan beide 
zijden om den draail geslagen waren. Daardoor werd het moge-
lijk, dal het verbindiugsiuuil van den ilraad met den kop van ilen 
isolator, in de rigling van de lijn O lol 10 duim (0''1.15 lol 0''1.20) 
kon verschuiven, en daardoor moest niel alleen hel reeds vermelde 
afbreken worden voorkomen, maar ook ingeval de booinen in de 
rigling van de lijn zwiepten en twee op elkander volgende zich 
toevallig in tegenovergestelde rigling bewogen (daar naliuuiijk hunne 
shngeriiigen geenszins gelijktijdig in dezelfde rigling plaats heb-
ben), verhinderd worden dal de draad zich te sterk spande ofwel 
sprong. De strop was zoo lang genomen dal de draad op de hoogte 
van den ondersten rand van den isolator hing. 

De uitkomst beantwoordde echter slechts ten deele aan de ver-
wachting, dewijl zich andere gebreken voordeden, welke men/»iel 
vooruit kon zien. 

llel eerst bleek dal de binddraden bij hel zwiejten van de booinen 
een druk hadden Ie ondergaan, aan welken zij zelfs dan niet be-
hoorlijk wederstand konden bieden, wanneer men ze uil dikkeren 
draad vervaariligile; bij eiken storm braken ze in groole hoeveel-
heid, en de telegraafdraad hing tlan lol op den groiul, waardoor 
z#lfs de weg jjjfu'ijelijk begaanbaar werd gemaakt, of wel de tlraad 
bleef met de gebrokeiie stroppen o|» de stutten der isolatoren en 
op htiomlakken hangen. Vervolgens wenlen dikwijls de slrojipen 1er 
zijile van tien kop (in tle rigling van de lijn) getrokken en dan 
hing de draad onder den kop van tien isolator legen tle ijzeren 
stut, gelijk in f/gnnr 10 van plaal 7 bij is voorgesteld, waar-
tloor aanmerkelijke alleiilingen van den stnmin ontstonden. Som-
lijds werd ook de tlraatl bij hevig zwiejien van de boomen door 
eene golvemle beweging (waarvan hierna nog sprake zal zijn) over 
de isolalorkojipen geslingerd en op de stuiten geworpen. 

Daar tle slingeringen van Iwee nabij elkander slaantle hoornen 
geenszins gelijkmatig en gelijktijdig zijn, zoo dt)el zich van tijd tot 
tyd hel geval vtior, dal twee zoodanige booinen te gelijker lijd tle 
tegenovergeslelile helften van hunne slingeringen alleggen; terwijl 
beitle ongeveer op hetzelfde oogenblik van tegenovergestelde kanten 
hel ruslpuni overscbrijtlen is eiiiiige oogenlilikken later tle eene tot 
zijne uiterste afwijking naar de linkerzijde, de andere lol zijne 
niler.sie afwijking naar de reglerzijde gekomen. Is de rigling van 
tien winti zootlanig dal de slingeringen der boomen in de rigling 
van de rij boomen jdaats lu;bben, dan zal zelfs somwijlen hel geval 
zich voordoen dat twee naast elkander staanile boomen zich legen 
elkander en kort tlaania van elkaiuler af bewegen. De hieruit voort-
vloeijende wijziging in den afstuin} Insschen twee opvolgentleisolatoren 
is geenszins onbeduitlend. Hij onderzoek is gebleken dal de afwijkingen 
tloi hoornen uil hun rustpunt op de hoogte, waar de isolatoren 

bevestigd zijn, vaak tol 2 voet (Od.o (ol Of-'.O) bedragen; hef 
is dus mogelijk dat de betloelde afsland tol bel tlubbele bedrag 
vermeerilcrti of vennindenl wordt. Is nu eerst door eene bniginn 
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van de boomen lot elkander de draad slap geworden, zoodal hij 
naar beneden hangt en wordl hij vervolgens door tle beweging van 
de boomen in tegenovergestelde rigling plotseling slerk gerekt tlan 
vliegt hij met grotMe kracht naar boven en geraakt zoodoende in 
he\ ige .-slingeringen in het verlikale vlak. Deze verlikale slingeringen 
waren hoofdzakelijk de oorzaak van tle bovenvennehie ongevallen; 
van lijtl tot tijd werden tlaardoor tle isolatoren van de sluiten ge-
slagen en de draad op verschillende plaatsen gebmken. 

Duidelijk bleek hel dal het bij deze inrigting onmogelijk was, dat 
tle lijn bij slonnachfig weder voor de diensl geschikt bleef. 

Hij dezen slaat van zaken kon de directie der telegrafen zich nicl 
ontveinzen, tlal men het denkbeeld om de boomen langs den weg 
ter bevestiging van de istdaloren te bezigen geheel moest opgeven 
of eene geheel autlcrc inrigting van de dragers moest loepassen. 

Door dc overlui|^ing geleiti, dal men allecti tlan eene gnnslige 
uitkomst heeft te wachten wanneer men er in slaagt tle isolaltncn 
zoodanig aan tle boomen op liewe(jel}jlic wijze vast te maken dat 
zij, evemnin als de draad, welken zij tiragen, de slingeringen der 
boomen doorgaans niel behoeven te volgen, ontwierp ik hel stelsel 
van isolering voor aan boomen bevesligtle telegraafilratlen, in tle 
ligiiren 11 — 1!} van plaal 7 voorgcstehl. 

;)/ jy is een in tien boom ingeschroelde en van onderen door 
eene zware vastgehoudene vaste drager; in zijne lus/ ' 
hangt de isolator ƒ door eene aan zijn bovenste getlcelle bevcstigtle 
ijzeren stang li, lang A tol 5 tluim (0'''.1 lol Ô 'l. 13), in den isolator 
is eene ijzeren haak O met cement bevestigd, die aan zijn uileinde 
den draad L draagt. 

Hij dit stelsel kan dc boom in iedere rigling zwiepen zonder tlal 
de draad, tlie bij zijne zwaarte cn wegens zijne onwrikbaarheiti 
gcneigtl is in tien loeslaiul van nist te blijven, daardoor in wer-
kelijkheid wonlt aangedaan, daar de eigenlijke beweging in den 
regel in het draaijiuni Q eindigt en daanloor alleen <le ingeslagen 
stut met den i.solator ccnc stelling verkrijgt, die van den loodreglen 
stand afwijkt. De haak f j , waarmede tle aan den isolator bevestigde 
stut l{ in de lus P grijpt, is met de punt zoo naar buiten gebogen 
(gelijk uil figuur 11 van plaat 7 blijken kan), tlal hel twcrslaan van 
de geheele inrigting opwaarts, zelfs wanneer tle storm hevig gcfioeg 
ware om aan den draad eene zoo slerke beweging metlc te deelen, 
niet mogelijk is, zoodat tle draad verhinderd wordt op de stut te 
gaan liggen. Kindelijk is dc draadhouder 6) iets naar builen gebogeti 
om te voorkomen dal bij hevige bewegingen de draad legen tien 
boom slaat. 

Noch tloor tle slingeringen van tien boom, nt)ch dt)or de onmid-
tlellijk op de/1 isohilor en den draad nilgeoefende werking van 
den winti, kan derhalve laalslgemehle hier in aanraking met de 
stut komen, en daardoor de stroom naar den boom worden afgeleid. 
Het is alleen mogelijk, dal de kop van den ist)lator legen hel 
onderste gedeelte van tien stut, of tegen tien boom zelf wordl ge-
slingertl. liet is daarom ook noodig geweest dien bijzonder stevig 
te maken, en derhalve becfl men aan den isolator een gegoten 
ijzeren mantel / gegeven. Figuur 12 van plaat 7 steil een volledigcn 
iitolalor in tloorsncdc vtior. De eigenlijke isolalor (} is van por-
celein, nagenoeg cylindrisch, tamelijk hoog en zoo naauw mogelijk; 
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hij is in den mantel I , die van midcrcn insgelijks cylindrisch is, 
met cement bevestigd, cn in dien mantel is bij r de klokslang li 
vastgeklonken; in den poreelcincn isolator is eindelijk de tlraadhaak O 
met ccinenl bevestigd. De ruimte tusschen den draadhoutler en tien 
isolator, en die tusschen dc buitenzijde van den isolalor cn tien 
grooten ijzeren man(t.'l zijn zoo naaiav cn diep, dal tle zich tlaarin 
bevintlentle luchtlaag nagenoeg stilstaand zal zijn; maar zelfs in-
geval tic oppervlakte van tien jiorccleinen isolalor door water, tlal 
zich hier nedcrslocg, bevochligtl niogt wonlen, zou de gclcitlings-
wedersland van deze walerlaag, wegens hare geringe tloorsncdc en 
betrekkelijk groole lengte zeer aanmerkelijk zijn, /uudat men van 
deze inrigting wel eene bevredigende isidcring niogl verwachten, 
iets wat de onilervimliiig seilerl ook bevestigtl heeft. 

Kene verandering in de heschrcveue inrigting is slechls bij zoo-
ilanigc isolators noodig geweest, welke in tle Imekpimlen van scherpe 
bogten in de lijn zijn aangebragt. Kier wenlen tle straks bcsclire-
vene hangklokken tloor bel trt;kken van den draad uil den lood-
regten sland gebragt, en wel bij holle bogten van tien boom af en 
bij httlle tiaar naar toe; m beitle gevallen kon de ranti van tle klok 
niet meer horizontaal hangen, maar moest tleze aan tien eenen kant 
eenigzins voor den slagregen toegankelijk zijn. Om dit te verhinderen, 
wonlt in zootlanigc gevallen tle stang /{scheef in tle klok gt̂ slagen, 
zootlal tlt.'ze ifi onbelaslen loesland .scheef hangt maar tloor hel 
trekken van tien tlraatl in de behoorlijke stelling wordl gebragt, 
gt.'lijk in figuur 13 van jdaal 7 is aangewezen. Dergelijke hoek-
ilragers zijn in twee vormen in gebruil:, namelijk zoodanig, tlal 
tle stang /{ mei tle as van tien isolalor een hoek van 150 vormt en 
ztMitlanig, tlal tlie hoek 3 0 " bedraagl; de eersie worden gebniikl 
wanneer het bevestigingspiuit meer tlan i voet (1"1.25) van de 
verbindingslijn tier b»dde naastbij zijnde (tlal is dus over eene uil-
gestroktlieiil van oiif-eveer 3 0 0 voet (90 el)) afslaat; tle andere wanneer 
de kromming van tle lijn minder slerk is. Dezelftle lioekdragfM'S 
wortlen ook bij bolle boglen gehezigtl, maar tlan uortlf de vaste 
itut M M omgekeertl, zoodat tle spanning naar boven koml, tle 
isolalor verkeenl ingehaakt en tle haak Q naar tle legenovergesleltle 
zijde omgebogen. 

\Vanni,'er de. lijn bij gtMlcellen van tle boomen naar gewone 
palen overgaat, moet minslens ook tle eersie paal een zoodanigen 
vrij hangentleii isolalor bekomen. 

Dij hel aanbrengen van deze ilragers aan dc hoornen werden 
levens alle overgangen van de eene zijde van tien weg naar tle 
antlere, tlie lot velerlei misstaiul en zelfs lot verstoring van het 
verkeer langs thm weg aanleitling hebben gegevt.'u, vermeden en 
dc lijn doorgaande aan den eenen kant van tien weg en wel aan 
tlie zijde van tle boojnen gespannen, die /laarvan is afgekeenl, 
terwijl vroeger, len einde het loezigi gemakkelijker te maken, tlaarloe 
opzettelijk tlie zijde wenl gekozen, tlie naar den weg is toegekeerd. 

Sedert Mei 1858 is deze inrigting bij de hevigste slonntm vol-
komen voltloemle gebleken. Het zwiepen van tle boomtMi wonlt 
in zoo geringe mate op tle lijn overgebragl, dal de tlraad zells 
bij tien hevigsltm storm, ook wanneer hij aan zwakke )tyra-
mitlaaljiopels btwcsligd is, naauwelijks twee of drie duim in hel 
horizontale vlak wonlt bewogen; tle bewtiging van tien haak O in 
het punt, waar hij is aangebragt, is tlienlengcvolge uiter.st gering 
(zij bedraagt slechts eenige graden), zootlal het ni(>f te vn'czeii is, 
dal op dil punt eene doorsclieuring zal plaats hebben. 
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Opmerkelijk is hel, dal men bij tle laatste hcrfstinspcctiebcvoutl, 
dal al tleze aan boomen bevesligtle isolators vrij van nipscnneslen 
waren, terwijl vaak tligl daarbij gcjilaatste even oude isolators aan 
vasie palen daannetle in groote/nenigle waren bezet. Hel schijnt dal 
de ru|isen door tle gestadige bewtiging van thv/.e tleelen en voor-
namelijk door de beweging van den haak fj in de lus van tien 
tlragcr wonlen afgeschrikt. 

OVEU l)l<: SNEICIJWVICUSTIMVINGK.V KN DE SCl lHT.SMUHEN 

T E G E N I)K S X E E r W IN DEN fiPOOIlWKG OVICH IJ E T 

K A U S T G E U E U G T E , DOOK A L r i l E l ) L O R E N Z , 

iuijciiienr der rijkssjioorwegen. 

[Zeilschrij'i des oeslmeichisdicu Iwjeui(itr-Vere!nes, 1S59, l ief t 5 und G, S. 84.) 

( r i n a t 7 , l i g n r e n 1 4 - 2 1 . ) 

Ofschoon do wellen, de oorzaken cn tle toestanden, welke in 
eenige streek sneeuwversiuivingen te weeg brengen, gelijk mede 
tle iniihlelen, daartegen op verscheidene spoorwegen vaak met groot 
nul gehezigtl, hekend zijn, en in het algemeen daarover weinig 
nieuws I c ztiggcn valt, zoo zullen (och eenige bijzontlerhetlen over 

den stonnwiiid tle D.ora en tle sneouwverstnivingen tip het Karsl-
gebergle in Illyrie nicl geheel oiibelungrijk wonlen geacht. Die 
bijzontlerhetlen zullen nog meer belangstelling wékken, wanneer 
men zich heriimert, tol welke groote ktislt.'u, ongelukkige pmefnemin-
gen cn aanmerkelijke storingen in de tfieiisl van den spoorweg die 
verstuivingen in tien winter van 1857 op 1858 aanleiiling gaven en in 
aanmerking neemi, dat men tlil kwaatl bijna gehticl kan wegnemen , 
wanneer dc middelen behoorlijk en op zootlanige wijze gehezigtl 
worden, als de omlervintling tip grond van de in tlal jaar gedane 
proefnemingen geleerd heeft hel beste te zijn. 

Heschouwl men de vcrsluivingen op den berg Karst in het alge-
meen, dan zal men zeer dikwijls aan den overal schijnbaar gansdi 
gelijken bergrug, mitltlen in dien rug, eene aanmerkelijke verstuiving 
zien. Voorts vintll men die slcctls voor en achter tle zoo veelvultlisj O 
voorkomentle ringmuren, achter eiken vrijslaainlL'U boomstam, eiken 
vooruitslekenden steen; met tjéii wtiord de kleinste hintlerpaal, welke 
aan de Hora in den wegslaat, tloel eenesntïcnwverslnivingonlslaan. 

Dil schijnt echter sh;chts tot op eene zekere grens voor tic hoogte 
en do uilbreitling van tien hintlerjiaal waar te zijn, tiaar uien nooit 

j achter eene groolere groep hooinen of een hoog gebouw eene ver-
I stuiving aantreft, terwijl ccnc lage kleine sluip eene versluiving te 
I weeg breimt. O € 

Als voorbcehl moge het volgende verschijnsel tliencn. Aan den 
; postweg over tle Karst staal, alvorens men de streek l'riiwald be-

reikt, regis aan tien ranil van tle lielling van bet lagen; ravijn, 
ccnc .schuur of stal, lang ongeveer O tol 8 khifter ( I I lol 15 el), 
hoog 10 lot 15 voel (3 lot 5 el) en breed 9 lol 12 voel (2fl.8 tol 

|3t'l.8); onmiddellijk tlaaraan grenst een hooger woonhuis van t'-éne 
i verdieping. Terwijl do weg achter tlit hoogere gebouw alle winlers 
, voortdurend vrij is, wordt de gemeeuscbap achter den vcrmehlen 
i stal telken jare dtior eene zeer aanmerkelijke sneeuwverstiiiving ge-
' strcmd en het wegruimen van tle opeen gehoopte sneeuwmassa's 
! heelt reetls vele geltlelijke opoHeringen g(,'kost. Ken amler verschijtisel 
' doet zich aan tien weg zeiven voor; iti eene afdeeling I n s schen 

Sl. Deler en Ober-Kesece staal het wathlershuis aan den bovcin\niid 
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dci' licliing, zoodal de weg daardoor voor de Hora Ijcsclicnntl is. 
Dil gedeelle was in zijne gansciie lengle niel sneeuw oversloven, 
niet uilzondering van de plaals waar hel waclitersliuisslond, welke 
lol aan dal geljouw geheel vrij van sneeuw was. Hel wachlershuis 
heel'l eene hoogle lot aan den nok van hel dak van 3 klal\er 1 
voet (tj el), eene breedte van 4- klal'ter f» duim [l^^.l) en eene 
lengte van 4 klal'ter 3 voel O duim (tSi'l.7). Niet verre van dit 
wachlershnis .siojjd verder eene lage tijjjalle schuur, omstreeks S 
voel (2«'IX)3) hoog, 8 voet {-2''l.r);)) breed en 12 voet (3t'1.8) lang; 
deze was geheel oversloven en de sneenw legde zich acl/ler die schuur 
in den vorm van eenen driehoek van den nok van hel dak af vast. 

Gaat men deze verstuivingen gedurende verschillendu winters na, 
dan zal men lol de overtuiging komen, dal zij steeds op dezelfde 
plaatsen voorkomen en ten aanzien van hare uitgebreidheid gelijk 
bfijven. Hel eerste jiunt wordt insgelijks bevestigd door de niede-
deelingen van de inwoners aldaar, welke de plaatsen in ilen zomer 
naauwkeurig kennen en aanwijzen, en zich niet herinneren, zelfs 
in den meest .sneeuwachtigen winter en de hevigste woede van de 
lïora, op an<lerc plaatsen verstuivingen Ie hebben waargenomen. 
Wal hel gelijk blijven in grootte betreft, daarvan heb ik mij de 
overtuiging verschafl door de naanwkcnrige waanie/ning van eene 
sneeuwversluiving op den ouden rijksweg lussclien Divazza en 
Senvac, langs welke ik zeer dikwijls gedurende mijn veeljarig ver-
blijf op de Karsl ben voorbij gekomen; ik heb namelijk in hel 
jaar 1850 die verstuiving naauwkeurig opgenomen, zoowel wat hare 
uiluebreidheid als wal hare hoogte betreft, en reeds in denzelfden 
winter 0|tgemerkl, dal zij zelfs bij versch gevallen sneeuw nooit 
builen de door jnij gevonden afmetingen trad, en ook bij ver.schil-
lende hevigheid van de Hora nooit eene grootere hoogte bereikte. 
Hel volgende jaar vergeleek ik de op uienw ontstane verstuiving 
mei mijne vroegere opname en bevond dat zij geheel gelijk was 
aan die van den vorigeii winler; ook hlcct' zij gedurende dei) ge-
heelen ruwen en sneeuwachtigen winler dezelfde. 

l.'il deze waarnemingen trok ik nu hel besluit dat deriglingvan 
de Hora, welke op de Karsl alleen sneeuwverstuivingeu veroor-
zaakt , niel slechts volgens de hemelstreek maar ook aan sommige 
plaatsen der aardojijiervlakle steeds dezelfde blijft. 

lu hel begin heb ik gezegd, dal men dikwijls midden in eenen 
overal .schijnbaar gansch gelijken bergrug eene sneeuwversluiving 
vindt, die alle jaren terugkomt en steeds even groot blijft. Denkt 
men (ligmir 14) de rigling van do Hora volgens den pijl, hebbende 
de bergrug in zijne geheele uitgestrektheid eene zoodanige helling, 
dal de Hora overal de ojipervlakle Irellen kaf», dan zal er geene 
sneeuwophooping plaals kunnen vinden, ilaar de sneeuwvlok, zoo 
vaak zij den groml aanraakt, allijil weder wordl weggeblazen. Is 
er nu echter, bij voorbeeld in het midden van den bergrug, eene 
jilaals (figuur 15), welke eene grootere helling heeft dan de hoek, 
dien de 15ora mei den grond maakt, dan zal op die jilaats eene 
windstilte ontslaan, die gelijk men weel eene sneeuwver^luiving 
len gevolge hecfl. Hij ile omstandigheid nu, dat de sneeuwophoo-
ping allijil even groot blijü, kan hel niet anders mogelijk zijn dan 
dat lie hoek, dien de Hora inct de aarde maakl, telkens wanneer 
zij waait dezelfde is; die hoek zal waar.schijiilijk, in dat bijzondere 
geval waarin zich geene ainlere hinderpalen voordoen, gelijk of len 
minste nagenoeg gelijk zijn aan hel hellingsvlak van den sneeuw-
hoop en zou daaruil kunnen worden bcjiaald. 

De ophoopingen van .«.nectnv op de verschillende plaalsen ont-
slaan, zelfs wanneer er slechls zeer weinig sneeuw valt, met eene 
zoodanige snelheid, dat binnen weinige uren de ophooping haar 
maximum heefi bereikt, lerwijl de gansche kale groote ojipervlakte 
van de Karsl door de Hora, die, Iietzij telkens tegelijk met het 
vallen van de sneeuw, hetzij stellig binnen weinige uren daarna, 
invalt, terstond van alle sneeuw ontbloot wordt cn deze zich dan 
bij hoopen op dc vcrsclnllcnde plaatsen nederzet. Hel landschap 
heeft dientengevolge, zelfs in den meest sneeuwachligen winler, 
voor een vreemdeling een eigenaardig, ongewoon voorkomen. Om 
diezelfde reden vindt men bij de inwoners zeer zelden sleden in 
gebruik en dan nog in een lioogsi gebrekkigen staal. 

Wegens de aangevoerde redenen moeien ook aan den spoorweg 
tussehen Adelsberg en Triest, in al de uilgravingen cn afdeelingen 
welke niet in de rigting van de Hora gelegen zijn of waarvan hel talud 
eene grootere helling heeft dan dc hoek, welken de Hora met ilen 
grond maakt, verstuivingen ontslaan, die jaarlijks zullen wederkeercn. 

Het bewijs hiervoor werd in dc beide winters 185ü—1857 en 
1857—1858 geleverd; al dc ingravingen namelijk van dc baan, 
waarvan de taluds eene helling van lol -i hebben, waren met 
sneeuw bedekt, lerwijl eenige ingravingen, waarvan de hellingen 
zijn als 1 : 1 of 1 : 1 i , zonder sneeuw bleven. 

He dnin' der sneenwversluivingen hangt op de Karsl niel van 
den duur der Hora af, maar alleen van den duur van de sneeuw-
bui of van de massa sneeuw, welke vroeger gevallen was; is voorls 
de sneeuw op alle punten opeen gepakt en de overige oppervlakte 
van de Karsl vrij van sneeuw, dan houdt de sneeuwversluiving 
op, lerwijl vaak dc Hora nog voortwoedt. 

Het bekampen nu van ccnc sneeuwversluiving, terwijl zij plaals 
heeft, door middel van schoppen of aiulere hul]uiiiddclen, is daarom 
onmogelijk, wijl de snccuwniassa mei de grootste snelheid ontstaat 
en zich altijd even spoedig weder aanvult. Wanneer dus eene zoo-
danige sneeuwbui met dc Hora vele uren, ja vaak dagen lang 
aanhotull, gelijk oj» do Karsl veelvuldig bel geval is, dan is ge-
durende dien tijd alle gcincenschap omnogelijk. 

Heeds bij het traceren van de vennelde Iman Inid men op de 
liora gelet en hare rigting en sterkte door talrijke proefnemingen 
met een opzettelijk daartoe vervaardigd meetwerktuig waargenomen. 
Men kwam destijds reeds tot de overtuiging, dal de liora op zich 
zelf in dc exploitatie van den .spoorweg betrekkelijk slechls geringe 
storing kan Ie weeg brengen en alleen op ile snelheid van een trein 
invloed oefenen, maar in des tc grooler mate in den winler bij 
hel vallen van sneeuw voor dc dienst hinderlijk zal zijn. 

{icdurenile den aanleg had men die plaatsen van de baan, 
waarop noemenswaardige sneenwversluivingen voorkomen, naauw-
keurig aangetcckend en hare uitgebreidheid opgenomen cn men 
was er op bedaclil, geschikle middelen daartegen op lo .»sporen en 
toe Ie passen. 

Onder de verschillende voorge.stclilc ontwerpen zou ongetwijleld 
als het zekerste en krachtigste middel moeten worden beschouwd 
de aanplant van boomcn langs den weg ter breedte van minstens 20 
klaflcrs (38 el), doch er zouden natuurlijk verscheidene jaren ver-
loopen, alvorens die aaniilant aan hel verlangde doel kon beant-
woordejj; men bcpaalile zich voorloopig lot dc oprigting van 
scbutsmurcn tegen de snm\\\ [Scltuccschutzmaueni], welke bij wijze 
van proefneming aan de gevaarlijksie insnijdingen, die in vroevcre 
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jaren geheel vol waren gestoven, gebouwd werden. He winter van 
1857 op 1858, in welke de dienst van den spoorweg reeds ge-
regeld was, heell bewezen dal mcl deze muren het ilocl volkomen 
wonll bereikt, wanneer zij zoodanig worden gesteld als dc rigtingen 
van de Hora, zoowel mei boliekking lol de hemelstreek als tot ilc 
oppervlakten van het terrein, vorderen en gelijk de ondervinding, 
welke men bij dc proefmuren heefi opgedaan, geloerd hoofl. 

Heze nuircii werden uit breuksteen droog opgetrokken, verkregen 
aan de kruin eene breedte van 3 voet (0i!'.05), eene liooglc van 
2 tol klaller (3t'l.8 tol 4t'l.8), hadden aan beiile zijden eene 
helling van J en V̂ en werden op li klaflcrs (11 cl) afstands van 
den bovensten rand van het talud geplaatst. 

Hunne uilwerking was als volgt: bij alle muren legde zich de 
sneeuw vasi, van voren en van achleren in den vorm van driehoeken 
welke gedurende den winler onveranderlijk dezelfde bleven. 

3lel belrekking lol do insnijdingen waren de uitwerkingen ver-
.schillend en wel: 

De insnijding omslreeks hel slalion Sl. l'eler (Hgnnr lü), al-
waar de muur eene hoogte van 2J- klaltcr (4''l.75) had, bleef ge-
ilurende den geheelen winler vrij van sneeuw. He opeen gehoopte 
sneeuwdrichoek bleef aanslonds O tot 7 voet (omstreeks 2 cl) van 
den bovenrand van het talud verwijderd. 

In ccne tweede insnijding (figuur 17) lussclien St. Heter cn 
Obcr-Lesece, alwaar de muur 2 klaflcrs (3<-'l.8) hoog was, bleef de 
.•̂ necuwdrichock 3 tot 4 voet (omslreeks 1 el) van ilen rand ver-
wijderd en de insnijding was hier en daar, echter gelijkmatig 1er 
hoogte van 2 lot 4 voet (0"l.0 lot i<'1.2), mei sneeuw bedekt. 

In eene derde insnijding van dezellde afdeeling eindelijk, waar 
de muur insgelijks 2 klaflcrs (3''I.S) hoog was, kwanj do^noonw-
drichoek lot aan den rand van het talud, cn liep aldaar niet in 
eene puni uit, maar was stomp atgeroiul, lerwijl het ravijn geheel 
en al scliccf besneeuwd was, gelijk figuur 18 aanwijst. 

Met betrekking tot dc lengle van deze muren valt eiiulelijk Ie 
vermelden, dal in de drie voorbeelden, hij welke de muren hoogstens 
tol aan dc aanvangspunten van de insnijdingen, zoowel bij hun 
begin als bij hun einde, reikten, eene grootere sneeuwversluiving 
plaals vond. 

Alvorens ik uil de drie aangevoerde voorbeelden eene slot-
som kan trekken, moei ik nog eene waarneming mcdedeelen, 
door mij bovemlien aan dozo snoenwnniren gedaan; bij den 
eersten aanblik zou men denken, dat, wanneer dc Hora wordt 
aangenomen, als onder een bepaalden hoek (cgen de oppervlaklo 
van de aarde te strijken, dc insnijdingen in weerwil van deze 
muren met sneeuw moeten bedekt zijn. Of de muur verkrijgt eene 
zoodanige hoogte en staat zoo nabij den rand (figuur 19), dat 
daardoor de gansche insnijding tegen dc Hora beschermd is; dan 
vall de in.«:nijding nog binnen de grenzen van dien zekeren slaiid-
vastigen driehoek, welken wij lot nog toe bij allen sneeuwstorm 
}jo)»bon aangelrolfen. Of dc nmnr wordl zoo laag en zoo ver van 
den rand gesteld (figuur 20), dat de geheele insnijding aan de 
Hora bloolgesleld is; dan zonde men mcencn dal in do insnijding 
zelf legen den steileren wand, die legen de Hora is gekeerd, die 
driehoek zich zonde aanzetten. 

In hel eeiM(; geval zal voorzeker de insnijding omler alle om-
standigheden met sneeuw zijn bezet ; in hel tweede geval echter is hel 
met de zaak anders gelegen cn dit is juist het punt, hetwelk bij 

de oprigting van dc muren in het oog moet worden gehouden. 
Ik heb daaromlrenl ccnc opmerking gemaakt, terwijl ik gedu-

rende ccnc zeer hevige jaglsnecuw achter een zoodanigen muur de 
bewegingen der sneeuwvlokken volgde en heb bevonden, dat buiten 
den standvasligen driehoek op een zekeren afstand geene sneeuw-
vlok de aarde raakte, maar van den bovenkant van den muur al 
dc sneeuw in digtere massa's en niet eene üroolerc snelheid over <J O 

mij werd heen gevoerd, tot dal zij op verderen afstand ter aarde 
vic). Hosclionwl men (l/gnnr 21) dil vorscljjjnsel naauwkeuriger 
dan wordl hel ligt verklaarbaar: door den zeer hevigen aanilrang 
van den wind legen de oppervlaklc van den niinn" wordl hij aldaar 
gebroken, er ontstaal een wervelwind en de windmassa verkrijgt 
tol op eene zekere hoogte eene andere rigling, die allengskcns 
weder tol dc normale rigting terugkcerl. Ligt nu dc insnijding binnen 
den boog, dien dc sneeuwmassa beschrijll, dan zal die vrij van 
sneeuw blijven. 

Hieruit verklaart zich dan ook evenzeer, waarom tussehen den 
steeds voorkomenden sneeuwdrichoek en dc voorzyde van den muur 
een zoom blijll, die vrij van sneeuw is en waarom de heidevlak-
ken van do sneonwvonslniving hol govonnd zijn. 

Hel ontstaan van dien snecuwdriehock voor den muur of voor 
eiken anderen hinderpaal kan oji de volgende wijze wordcfi verklaard : 

Hij het begin van den sneeuwstorm hoopt zich, gelijk men be-
grijpen kan, in den windvrijen hoek van den hinderpaal eenige 
sneeuw op, welke aldaar zoo wordl te zamengcdrukl, dal zij een 
nieuwen hinderpaal vormt, zoodal dc windvrije hoek even zooveel 
voorwaarts wordt gejilaalst als de sneeuwophooping bedraagt en 
tot eene nieuwe ojdioopiiig aanleiiling geeft. Dit herhaalt zich nu 
zoo lang lol dat dc snceuwhoek nngevcer de hoogte van den muur 
bereikt. Is dit het geval dan zal de sneeuw niet meer blijven liggen , 
maar langs do nn aJdns gevormde sneenwvlakle legen dn hoogte 
van den muur gedreven worden, dientengevolge deze uithollen en 
dan haren weg verder voorlzellcn. Hel vrije gedeelle achter den 
muur, gelijk mede dc bolle oppervlakte van dc sneeuw verklaren 
zich door hel ontstaan van den wervelwind aan den muur. Mei 
welke hevigheid de sneeuw aldaar wordt zamengedrukl kan daaruit 
blijken, dat men daarop naar boven kan gaan zonder gevaar van 
er in te zinken, lerwijl de sneeuw achter den hinderpaal slechts 
zacht ligt opeengehoopt, zoodat men aldaar geen vasten voet kan 
honden. 

Vat men deze opmerkingen te zamen, dan zal men ligt begrij-
pen, dal in do in do hvoedo plaals vorniolde insnijding (fignnr 17), 
waarin de sneeuw zich gelijkmatig opeenhoopte, de muur te laag 
geweesl is, daar hij geen genoegzaam groofo oppenlakle kon aan-
bieden om iii de rigling van dc Hora ccnc zoo groote wijziging Ie 
brengen, dat de sneeuw over de gansche breedte der insnijding 
heen wertl gevoerd. 

In het derde voorbeeld stond de muur te digt bij den rand van 
bel talud, daar hij nog liinnen de grens van den standvasligen 
sneeuwdriehoek viel. 

jMen kan verder aannemen, dat, wanneer deze muren zeer nabij 
den rand van hel talud geslcid worden en niet eene zeer aanzien-
lijke hoogle bekomen, de sneeuwvorslniving daardoor niel slochls 
niet wordl weggenomen maar zelfs moet toenenien. 

Wal de lengte der muren helrctl, zij waren ontegenzeggelijk 
te kort en men kan het daarvoor houden, dat zij steeds verschei-
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(Icnc klalkrs voorbij de aanvaiigspinilen der insnijdingen moeien 
worden verlengd. 

Algemeene regels voor ccne d o e h n a l i g e inrigting van deze mnren, 
die voor alle gevallen geldig zonden zijn, kan nien niet wel geven, | 
daar, gelijk men nit de drie voorbeelden ziet, het dikwijls zal ge- j 
benren dat eene inrigling voor het ccne geval gescbiki blijkt tc j 
zijn en voor een tweede niet veel tlaarvan versrhillend geval nog i 
onvoldoende is. I 

Om tol jnistc uilkomslen daaromtrent te geraken moet men al 
de vcrsehillcnde gevallen afzonderlijk waarnemen en de beide rig-
lingen van de Il<n'a, welke rcgislreeks van de plaatselijke gesteld-
heid van hel oudiggend gebergle of van andere in bel oogsprin-
gende oorzaken afhankelijk zijn, naauwkeurig oiulerzoeken en 
bepalen. 

Heeft deze vooralgaande arbeid, die in den zomer of den herfst 
kan worden verrigi, ])laats gehad, dan zoude volgens dc aangewe-
zene gezigtspunlen dc juiste im'igting van de muren wel zoo verre 
kunnen worden bepaald, dal bet niet noodig zmi zijn daarmede 
proeven op groolere schaal le nemen en naderhand daaraan kost-
bare veranderingen le maken. 

(JVi-:K IIICT l5KVi:STl( i l ' :N V A N T E L K G l l A A F D R A D K N A A N lïK-
l i O l ' W K N , DOOK CAI.LIC, Jlrcctcur der 

tele(jra/en in het koniuijrijl: Saksen. 

['/écitsehrijt des deut.<ich'öster reichischen Telegrafen-Vereins, 
lÖ-OO, Holt 3 und 4 , S . 43.) 

Sederl den aanleg van lelegraallijnen boven den grond in 
Saksen, is hel alilaar gebruikelijk geweest, in sleden en dorpen, 
op s p o o r w e g s t a t i o n s , enz., waar bet niet wel mogelijk was tele-
graafpalen le plaat.scn, of wel waar bijzonder vaste slenupunlen 
voor de draden wenschelijk voorkwamen, deze aan gebouwen, 
heizij onmiddellijk met ijzeren haken (op plaatsen die steeds droog 
blijven), heizij door ijzeren stutlen en porseleinen klokken le be-
vestigen; nuMi bragl die beves t ig ing zoowel in massief muurwerk als 
m bonten gedeelten van gebouwen, zonder bedeid;en aan, wijl, bij 
ile geringe doorsnede van den draad cn zijn groolen elektrischen 
wederstand, op grond van zijne lengle niet kon worden aange-
nomen, dat een zoo sterke slroom atmospherischc elektriciteit zich 
daarlangs zou kunnen voortplanten, ilat hij die gebonwen en hunne 
bewoners in gevaar bragl. iNiettemin heell zich in Saksen tweemaal 
hel geval voorgedaan, dat, bij het inslaan van den bliksem in 
dc telegraafpalen en in de lijn, een gedeelle van de atmosphe-
rischc eleklricileil door de nil ijzcrdraail beslaande lelegraallijn in 
ccn nabijstaand gebouw, waaraan deze bevestigd was, den weg 
naar den grond nam, met achlerlaling van merkbare .sporen van 
vernieling; deze gevallen waren allezins gescbiki, om de hezorgil-
heid der bewoners van huizen gaande le maken, en aanleiding le 
geven, om den draad van de gebouwen le verwijderen. 

He bedoelde gevallen waren de volgcmde: den (»den Julij IS57 
>loeg ile bliksem in de nabijheid van .Meissen in den lelegraafdraad, 
welke hier een hisvormigeii zijtak [Schlei[(niluüe) van de hjii lusschen 
Leipzig en Hresilen uitmaakt, vernielde, lerwijl hij naar den grond 
ging, onderscheiilenc telegraafpalen cn isolatoren, i)lantlezieh echter 
ook ten decle langs den draad voort, en ging aan den eenen kanl 

tol aan Meissen, en aan de andere zijde lol aan een 1000 voet 
(000cl) daarvan verwijderd gebouw, aanuelks boulen stijlen (/'«c/i-
süulen) dc isolators bevestigd waren, sprong hier, na een daarvan 
verj)letterd tc hebben, van den ijzeren beugel in de houten stijl over, 
en ging, na onderscheidene regthockige afwijkingen, steeds in de 
langsrigling van hel bout door twee verdiepingen heen naar tien 
grond, waarbij vooral bij het regthoekig overspringen van hel ceinj 
hout naar het andere de muurbepleistering werd afgebrokkeld. In 
Meissen zelf, waar de draad aan vele gebouwen bevestigd is, 
had hij geen daarvan eene alleiding van de almospberische elek-
triciteit naar den grond plaats; daarcutcgen sprong in het tele-
graafkantoor aldaar, waar men de beide geleidingsdraden uit den 
toestel genomen en regtslreeks met elkander verbonden bad, ccne 
sterke vonk in den oj» 1.} voel (0''l..i7) van den verbindingsbaak 
aanwezigen galvanoskoop, vernielde dezen ten decle, en bereikte 
daardoor de aardgeleiding. 

liet tweede geval had plaals op .Mei 1858, op eene duilsche 
mijl afslands van het met voldoende bhkscin-allciders voorziene 
station Chemnilz, in het dorp Oberwiesa, alwaar de lelegraafdraad 
aan tien sleenen buitenmuur van een gebouw boven de vensters 
van tic eerste verdieping bevestigd was. Hit geval is daardoor op-
merkelijk, dal na den bliksemslag noch een telegraafpaal noch een 
isolator beschadigd was; daarentegen vertoonde zich op 8 duim 
((||'I.2) afslands van den draatl een gat in den '1 voet (0«l.03) 
zwaren muur, vanwaar de eleklrische slroom door den zwak-
ken draad, waarmede hel bedekkiiigsriet bevestigd is, gevoerd 
werd, voorts op een paar op 2 of3 duim (omslreeksDi'UHV) afslands 
evenwijdig van elkander loopentle scheldraden, ilie ongeveer 4 vtiel 
(H'l.2r)) onder den dekbalk bevestigd zijn, over.sprong, door tlezen 
naar een iiaardciistal ging en tien grond bereikte. Andere beschadi-
gingen dan het gal in den builemnuur en beschadigingen van het 
pleisterwerk waren niel le bemerken. 

Was nu ook, naar deze vcrschijn.selen le oordeelen, een aan-
merkelijk gevaar voor personen en gebouwen door de bevestiging 
van telegraafdraden aan tieze laatste niel le vreezen, zoo scheen 
het, al ware hel alleen ter geruststelling, van belang, de in andere 
stalen ojigedane onilervinding omlrenl dil onderwerp en de tlaarop 
gegronde beoorileelingcn le bieren kennen, en tlaarom hebben de 
besturen die tol het deutsch-ö.̂ terreichisches Telegraphen-Verein 
behooren mei de meeste bereidwilligheid de vragen: of bij de onder 
hiin beheer slaande lelegraallijnen tiisschen stalions somtijds ge-
bouwen 1er bevestiging van de draden gebezigd worden, of tlaar-
door eenig nadeel of gtwaar is gebleken le bestaan en of en zoo 
ja welke maatregelen van voorzigligheiil tlaarlegcn ',;entimcn zijn, 
volgender wij ze beanl woord. 

Oostenrijk. 

In alle deelen van ile oosleiirijksche monarchie worden sedert 
verst'beidene jaren ijzeren lelt'graalilragers van tien ineesl verschillenden 
vorm aan alle soorten van gebouwen gebruikt. 

In weerwil dat sommige provinciën cn streken door zeer hevige 
onweersslormen worilen bezocht, is ons hier lol nog toe geen geval 
bekend geworden van eene ernstige beschadiging van de gebouwen 
door den bliksem. Het is eens of tweemaal voorgekomen dat bij 
beschadigingen van den draad door almospherische elektriciteit 
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een gedeelle van ile ontlatling van den ijzeren drager langs den 
huismuur den weg naar den grond nam en eens, le Sessana bij 
Triest, had deze overgang der elektricileil mei zoodanige hevigheid 
plaals, dal de eigenaar die zit:h juist in de nabijheid bevond uit 
schrik er op aandrong, dat de dragers van zijne woning zouden 
worden weggenomen. Haar dil echter wegens redenen van lechnischen 
aard niet mogelijk was, zoo beeft men cr zich toe bepaald die 
dragers door een gevlochten koperdraad met den grond in ccne 
geleidende verbinding le brengen en men meent dan ook door dezen 
voorzorgsmaatregel, die ook in eenige andere gevallen, bij voorbeeld 
in Hongarije, bij de geheel vrij staande zeer hooge palen voor rivier-
overgangen, tol heden met goed gevolg is toegepast, voldoende le 
hebben gewaakt voor mogelijke beschadigingen door ontladingen van 
de almosphcrische elektriciteit. 

P missen. 

Op pruissische lijnen worden sedert 1852, uiterst zeldzame ge-
vallen nilgezonderd, getMi isolators aan woonhuizen bevestigd, niet 
zoo zeer daarom, wijl men ecu toevoer van de atmospherischc elek-
triciteit naar die gebouwen tlnclillc, als wel omdat men de bewoners 
door hel geluiti van dc draad-slingeringen niet verontrusten, cn 
alle twistgediiigen wegens het gebruik van particulieren eigendom 
voorkomen wilde. 

Tot hel bevestigen van dc draden zijn ininsschen ;?/<?/-bc-
wooiidc gebouwen, zooals goetlerenloodsen, bergplaatsen voor wagens 
en locomotieven, waterslalions, stadsjioorlcn enz. veelvuldig gebe-
zigd; men heefl geenerlei ondervinding opgedaan, dat deze ge-
bouwen daariloor meer aan de werkingen van dc atmospherischc 
eleklricileil zijn bloolgcslcltl geweest. ' 

Hc alleiders, die somwijlen builen de stalions waren aangebragt, 
zijn, daar zij aanleiding gaven tot slroomaneidingen, weder afge-
schaft met uilzondering van die, welke, bij den overgang van 
lijnen ondtn- den grond naar de open lucht, in bolle ijzeren palen 
zijn geplaatst. 

Overigens heell men de uit platen beslaandc blikscmallcidcrs voor 
de stalions overal voldoende bevonden. 

Beschadigingen van palen cn isolators door den bliksem heeft 
men, vooral in bergachtige slrekcn, veelvuldig waargenomen. 

Ueijeren. 

Nadat dc eerste in den herfst van 1848 tot stand gebragle beijcr-
schc rijkslelegraallijn van Mimchcn naar Salzburg met tamelijk 
dunniMi koperdraad was aangclegtl, had men reeds in den daarop-
volgenden zomer, bij de onweders die op de bergvlakte bij Munchen 
en in de nabijheid van het hooge gebergte plaals vinden, gelegen-
heid om op te merken, dat niet alleen als werkelijk de bliksem 
m dc lijn sloeg, maar zelfs bij eenvoudige inductie, wanneer 
zwaar geladene wolken over de lijn heen trokken, hel koper-
draad werd gesmolten en in het eerslgemelde geval dc isolatoren 
op de gclroll'ene plaatsen bijna lol slof werden vergruisd, alsmede 
ile palen versplinterd of aan hunne oppervlakte met talrijke spleten 
in de rigling van de vezelen van hel houl doorploegd, lerwijl dc 
overblijfselen van de atmospherischc elektricileil, den draad aan 
beide zijden volgende, nog de naastbij gelegene slalions bereikten, 

en, lerwijl toenmaals de im-igtingen lol alleiding nog tamelijk onvol-
komen waren, vooral bij snel op elkander volgende onlladingen of 
strot)men dc mulliplicatoren van dc relais door verbranding be-
schadigden. Uit deze verschijnselen trok men het gevolg, dat de 
doorsnede van hel voor de lijn gebezigde koperdraad le klein 
was, om de hoeveelheid elektriciteit bij ccne sterke inductie door 
over tie lijn heentrekkende onweerswolken cn nog veel minder bij 
ccne werkelijke ontlading le gelciilen. 

Terwijl .sedert bet jaar 18i0 alle rijkslelegraallijnen met ver-
zinkt ijzerdraad van 1.0 beijersche decimale lijnen (0''l.0047) mid-
dellijn waren voorzien, zoo maakte men tc gclijkcr lijd tic in-
rigling, dat dc dikke verzinkte ijzerdraad, die, gelijk de onder-
vinding bad geleerd, in slaat is om niet alleen ccne volle inductie 
maar ook ccne ontlading van atmospherischc elektriciteit over eene 
aanzienlijke lengle le geleiden zonder le smelten of le breken, 
steeds eindigt op ccn niet minderen afstand dan 125 voet (37 el) 
voor cn achter bet te beveiligen voorwerp cn lusschen die beide 
punten vervangen wordl door een geïntcrpoleerd gedeelle koper-
draad, terwijl men aan de beide zware draagpalcn, alwaar de 
lijn van ijzerilraad eindigt, beeft gezorgd voor eene goede ver-
binding met den grond door een draadkabel, die met den ijzeren 
draagbeugel verbonden en alzoo zeer nabij den tegraafdraad ge-
bragl is. 

Heeft bij deze inrigling eene ontlading of inductie van almos-
phcrische elektricileil plaals, die r[uantitalief groot genoeg is dat zij 
van den draad zou kunnen alspringcn cn schade aanrigten, zoo 
zal bij haren overgang van dc groote doorsnede van het ijzerdraad 
naar de ongeveer zevenmaal zoo kleine van hel tusschcngcstelde 

' koperdraad dit laatste smelten en de slroom gedwongen worden 
1 op den draadkabel aan denzelfden paal over le springen en zoo 

doende in den grond worden afgeleid, bij welke gelegenheid 
meestal, zoo als natuurlijk is, de daar aanwezige isolatoren verloren 

; gaan. 

' Bebalvc deze inrigling tot alleiding heeft men nog slechts voor 
den telegraafkabel door den Hijn bij Worms op beide oevers cn 
aan den aanvang van den onderaardschen kabel le Frankfort a/M. 
bijzondere im-iglingcn tol alleiding aangebragl, beslaande uit dub-
bele in elkander geschovcnc koperen cihnders. 

Ten einde de dubbele 8 500 voet (2 418 el) lange onderaardsche 
lijn met 10 draden nabij München tegen de vernielende in-
vloeden van de atmospherischc elektriciteit le beveiligen, is op ccne 
groole schaal in een afzonderlijk gebouw ccne inrigting tot stand 
gebragl, beslaande uil bliksematleidcrs van platen volgens het stelsel 
van Siemens en Ilalske en daarachter aangebragte slecht geleidende 
wedcrslanilsspiralcn. 

Alleen aan de muren der stationsgebouwen en -J- voet (0''1.15) 
bcnctlen den uitgang van een doorgangslrechler zijn de in koper-
draad uilloopendc luchtlijnen met ijzeren beugels en isolators be-
vestigd; bovendien echter heeft, met uitzondering van eenige zware 
poorten en torens, de bevestiging alleen plaals aan palen, nergens 
aan bewoonde gebouwen, daar dit hoczeer ook juist niet in 
alle gevallen als gevaarlijk toch steeds als bcansligcnd wordl be-
schouwd. 

Eene beschadiging van gebouwen of andere niel lol dc telegraaf-
lijn behoorende voorwerpen heell sedert het tienjarig beslaan 
van dc beijersche rijkslelegrafen slechls in een enkel geval — aan 
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ccn baanwaclilcrsliuisje tusschcn Munclicn cn Augsburg — plaats 
gevonden, voorbij hetwelk de ijzcrdraadgcleidingop een afstand van 
2 of 3 voet (0''1.0 a 0''l.0) heeidiep cn waar men bij den aanleg 
over het hoofd bad gezien tusschen dc naastbij staande palen regts 
cn links dc koperdraadgcleiding in te voegen en de verbimling met 
den grond aan tc brengen. Kene atmospherische ontlading be-
schadigde door gedeeltelijke alleidingen 7 of 8 palen, werd in het 
zware verzinkte ijzerdraad voortgeleid, sprong van den draail op 
den vochdijen wand van bet bedoelde wachtershuisje over, door-
l)oorde dien, doorliep de daartegen aanstaande ijzeren legerstede 
van den wachter over hare lengte cn beschadigde haar, reet den 
vloer open en verloor zich vervolgens in den vochtigen ondergrond, 
terwijl de wachter zich buiten bet huisje bevond. 

Honnover. 

Aan de hannoversche tclegraallijnen zijn dc isolators veelvuldig 
aan gebouwen bevestigd en zoowel aan massieve als aan bonten 
gebouwen, hetzij gewone isolatoren, die regtslreeks zijn aangebragt, 
hetzij aan dwarsdrailen, die aan twee tegenover clkauilcr gelegen 
huizen gehangen zijn en in het midden ccnc isoleer-hangklok 
dragen. Uil deze bevcsliging vau de telegraafdraden aan gebouwen 
IS nog nooit eenige schade ontstaan of zelfs eenige invloed van de 
onweders op de gebouwen waargenomen. 

Toen in het jaar 1810 een gebouw tc Warstade, dat in de 
nabijheid van de tclegraalVijn stond, door den bliksem was in brand 
gestoken, beeft dit aanleiding gegeven dat men de mecning heeft 
mgcwonnen van den als autoriteit gcldciulen hoogleeraar dr. Ganss 
tc Götlingcn, die, in overeeustcnuuing mei den hooglceraar Weber 
aldaar, hel daarvoor houdt, dat men volstrekt niet kan aannemen, 
dat de brand door hel afspringen des bliksems van den draad 
zou zijn ontslaan, maar dal vee l eer ongetwijfeld bet buis regtslreeks 
uit dc wolk door den bliksem is gctrotrcn. 

Een dergelijk geval is in den zomer van 1808 aan de Iclc-
graallijn van den spoorweg van Hannover naar Osnabrück voor-
gekomen , als wanneer dc bliksem verscheidene malen in een baan-
wachtershuis is ingeslagen, waarlangs de telegraafdraad op een 
afstand van ongeveer 2 voet (0«'l.0) heengaat zonder daaraan be-
vestigd tc zijn. Ook in dil geval beeil zich de bliksem onmisken-
baar op bet afgezonderd, geheel vrij op ccn ruim veld staande 
huis, als bet hoogste punt van den omtrek, ontladen cn daarbij 
Ie gelijkcr lijd ccn gedeelte van de elektriciteit aan den lelegraaf-
draad afgegeven, waardoor verscheidene in de nabijheid slaande 
palen beschadigd zijn geworden. 

Hijzondcrc voorzorgsmaatregelen tegen ccn mogelijk afspringen 
van dc elektriciteit des bliksems op gebouwen enz. zijn in Han-
nover lol beden niet in gebruik gekomen, eensdeels omdat, gelijk 
boven is gezegd, nog gccne beschadigingen daarbij zijn voorge-
komen, anderdeels wijl de vorm van de daar in gebruik zijnde 
ijzeren isolecrkoppen eenige beveiliging waarborgt, daar de ijzeren, 
in de porseleinen huls stekende draaghaak der lijn slechts on-
geveer 1 .J- duim (0''l.0!)8) van de ijzeren klok verwijderd is cu 
de bliksem daarop ligt kan overspringen; de klok raakt met eene 
groote opper\lakte aan de stang, die tloor den regen, welke g(!-
wooidijk een onweder begeleidt, als tamelijk goede alleider dient. 
Hel groole aantal van zoodanige punlen, alwaar de bliksem ge-

legenhcid heeft naar den grond te geraken, draagt krachlig bij lot 
beveiliging. 

Hij het inbrengen van de draden in dc klokkcnbuisjcs van 
de scininrigtingen aan de spoorwegen, zijn tol bijzondere beveiliging 
van de tnestellcn de beide laatste aan de klokkcnbuisjcs zelf be-
vestigde spanisolatoren met zoogenaamde blikseinspit.scn voorzien; 
een zwaar ijzerdraad namelijk is aan de buitenstc ijzeren klok onder 
den klokkenmond bevestigd, en met zijne punt tot op ,'jr — ^duim 
(0«'l.00l5 — Ofl.0032) afslands van den draaddrager gesteld, terwijl 
de klok door een ijzcnlraad met den grond verbonden is. Deze 
inrigting beefl echter meermalen aanleiding tot storingen gegeven, 
daar zich in de kleine lusscbenruimten tusschcn de blikscmspitsen 
CU den draaddrager insecten, spinnewebben enz. vastnestelen en 
slroomalleidingeu ten gevolge hadden. 

Wmiemberg. 

Het gebruik van gebouwen tusschcn stations ter bevestiging van 
telegraafdraden beell tol heden op dc wurtendjcrgscbc lijnen bij 
wijze van uitzondering plaals gevonden, waarbij men echter er zoo 
veel mogelijk o|) beeft gelet, dc isolalorstutlcn zoo aan te brengen, 
dat zij voor dc windzijde beschut waren. 

Er is tot heden slechts één geval voorgekomen, dat dc bliksem 
in een gebouw sloeg, aan hetwelk de lelcgraallijn bevestigd was, 
CU wel in Angnstus 1853, toen op het spoorwegstation Durlesbacb, 
tusschcn Aulcndorf cn Havensburg, eene ontlading van den draad 
naar binnen in hel huis plaats had cn ablaar vele vernielingen 
aanrigtlc. Dc draad was hier aan de betimmering (//o/>o(/t'r/{/f?//?/-
wand) van hel stationsgebouw op de wiiulzijde bevestigd. Op bet 
vermelde spoorwegstation was geen telegraafkantoor aanwezig; van 

I dc beide naastbij gelegene telegraafstations is hel eene 1 .J-, het andere 
2 mijlen verwijderd. 

Men beeft tegenwoordig in Wurtemberg gecnerlei voorzorgsmaat-
regelen tegen dergelijke ongevallen genomen, en beeft ilaarloe ook 

' bet voornemen niet, ilewijl, wanneer men dil enkele geval uitzon-
j derl, dc behoefte daartoe zich niet beefl doen gevoelen. 

lludcn. 

In r.adcn zijn dc telegraafdraden in sleden cn dorpen veel-
vuldig door middel van ijzeren haken cn porceleinen of glazen 
isoleerklokkcn aan gebouwen bevcsligd; deze soort van bevestiging 

' was echter, op weinige uitzonderingen na, slechts op zoodanige 
plaatsen noodig, waar ook teicgraafslalions opgerigi en dicnlen-

' gevolge ook in de nabijheid bliksemafleiders aangebragt werden, 
] terwijl de overige plaatsen, wanneer de lijn niet goed daarlangs 

kon worden gevoerd, meestal door zijwegen werden vermeden. 
Hijzondere beveiligiiigsinriglingen, builen die, welke zich aan of 

in de telegraafkantoren bevinden, werden lol nog toe slechts 
bij de lijnen in grootere steden aangebragt, alwaar wegens bet 
meer aanzienlijk aantal gespannen draden bet nemen van meer 
v o o r z o r " s m a a l r e i ; e l e n raadzaam voorkwam. Deze bestaan in zoo-O «V 

genaamde bliksemcilinders (twee in elkamler gestokene, oiulerling 
geïsoleerde cilinders vau geel koper, waarvan de binnenste mei dc 
aarde in geleidende verbinding is), welke ter plaatse waar dc 
lijn de stad binnenkomt aan eene slang aan dc draden zijn 
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gehangen. Hovendien werden, waar dc draden over daken loopen, 
de stutten der isoleerklokkcn met de gewone blikscmalleiders, 
waar deze voorhanden zijn, in metallieke verbimling gebragt. 

Het overspringen van dc atmospherische clcktricitcil op gebouwen 
is in Haden nog niet voorgekomen. 

Mecklenburg. 

Hij de mcckicnburgschc telegraallijnen zijn slechts op twee plaatsen 
gebouwen tot het bevestigen van ile telegraafdraden tusschcn dc 
stations gebezigd, in een geval (in Schwerin) echter slechts 00lot 
70 voet (oinslreeks 20 cl) van den bliksemalleider van hel station, 
in hel andere (in de stad Tclerow, vóór de opening van het slation 
ablaar) twee mijlen van bet mei een bliksemalleider voorziene 
naaste station, onmiddellijk aan een gebouw uit houten vakwerk 
bestaande, waarin cchicr door de plaatsing van een telegraafkantoor 
aldaar verandering zal worden gebragt. 

Overigens zijn dc draden door steden en dorpen aan houten 
palen bevestigd. Nadeel of gevaar voor dc gebouwen heeft zieh 
hierbij nog niet voorgedaan, en men beefl dan ook geen bijzondere 
voorzorgsmaatregelen daartegen genomen. 

\ederl(ind (I). 

Men kan thans dc volgende beschouwingen maken omtrent de 
werking van den bliksem op telegraafdrailen cn op gebouwen 
waaraan zij bevestigd zijn: 

Is niel hoog boven den grond cenc onweerswolk aanwezig,dan 
zal de hierdoor verdeelde elektriciteit van den grond daaroiiiler, 
zich bet sterkst op hoogere voorwerpen en voornamelijk dc zoodanige, 
welke met de aarde in goed geleidende verbinding zijn, zoeken te 
verspreiden en zich mei die van dc wolk trachten te vereenigen. In 
het open veld, alwaar tclegraallijnen tol ilc hoogste voorwer|ien 
behooren, zullen deze bij de vereeniging der beide elektriciteiten 
voornamelijk door deii bliksem getrollen cn in meerder of minder 
male beschadigd worden; slechts een betrekkelijk zeer gering ge-
deelte zal langs den telegraafdraad worden gevoerd en wel zoo veel 
te geringer, naar mate de gcleidingsdraad dunner is en hoe verder 
verwijderd cenc plaals zich bevindt, alwaar dit geringe gedeelte 
eleclriciteil zonder veel wederstand den grond kan bereiken. 

Alzoo zal dal gedeelle alniospheriscbe elektriciteit, hetwelk bij 
een bliksemslag in ile lijn langs den draad zich voortplant, 
alleen dan gevaarlijk worden, wanneer op geringen afstand van 
de plaats, alwaar de boofd-bliksemslag plaats bad, aan dal be-
Irekkelijk geringe gedeelte elektriciteit eene bijzonilere gelegeidieid 
wordt gegeven om den grond Ic bereiken. Dal zal zonder iiaileel 
geschieden, wanneer in dc nabijheid een met een bliksemalleider 
voorzien station aanwezig is of wanneer met den grond in goud 
geleidende verbinding slaande melalen stangen of kabels zoo aan 

(1) Voor Ncilcrlanil wordt verwezen nnnr een vroeger in hal Zcitschrift 

geplaatst opstel. Men lieeft gemeend de vertaling daarvan geheel aclucrwege 
te kunnen laten, vermits do inrigting der telegraaflijnen hier te lande als 
genoegzaam bekend mag worden beschouwd. (Hed.) 

de palen zijn aangebragt, dat tusschen hen en de lijn zich 
slechts cenc kleine tusschenruimtc bevindt. Maar schadelijk kan de 
langs den draad voortgeplante atmospberische elektriciteit worden, 
wamieer niet verre van de plaals van den slag aan ilie hoeveelheid 
elekiricileit gelegenheid geschonken wordt langs verschillende ge-
leiders door ccn gebouw heen den grond Ie bereiken. Indien ook 
al een zoo gering gedeelte clcktricitcil naauwclijks instaat zal zijn 
een mcnsch aanmerkelijk te schaden, nog miiitler om brand te 
doen ontstaan, die alleen bij eene groote hoevcclheid elektricilcil 
cn bij sterken wederstand op den door haar afgelegden weg kan 
plaats vinden, zoo zou hel toch, bij een gelijktijdig, regislreeksch 
inslaan van den bliksem in hel bedoelde gebouw, moeijelijk zijn 
na tc gaan, welk aandeel het geringe, van den draad afge-
sprongenc gedeelte der elektriciteit aan dc beschadiging of den 
brand gehad beell. 

In het bovenvermelde geval te Meissen kan het aan geen twijfel 
onderhevig zijn, dal, bij de groote nabijheid lussclien dc plaats, 
waar de boofd-bliksemslag plaals had en hel bedoelde gebouw, een 
gcileelte van dc almospherische elektriciteit door den telegraafdraad 
in dat gebouw geraakte; in het tweede geval te Oberwiesa bij 
Ghenmitz is hel, volgens de medegedeelde bijzonderheden, zeker, 
dal hel inslaan van den bliksem in den draad zeer nabij het 
gebouw beefl plaals gevonden, dat dc ontlading echter slechls zwak 
kan geweest zijn, dewijl geen isolator en geen paal beschadigd was, 
cn dat de almospherische elektriciteit niet in bet gebouw zou zijn 
gedrongen wanneer niet nagenoeg op dc gehecle lijn lol aan den 
grond zich ccn melalen geleider bad bevonden. Daar hier de zwakke 
schelledraad en de nog dunnere draad ter bevestiging van dc rieten 
bedekking, in weerwil dat zij op verscheiden plaatsen ter lengte 
van onderscheidene voelen was afgebroken, voldoende waren om 
dc ingedrongene clcktricitcil nagenoeg gebeel onschadelyk naar den 
grond Ie geleiden, zoo zou een aan een nabijslaanden telegraafpaal 
naar de grond geleide melalen ilraad, ter dikte vim den geleidings-
draad cn van boven op geringen afstand van dezen ciiuligenile, 
de alleiiling naar den groiul nog veel volkomener en zekerder 
bewerkt hebben. 

Uit deze beschouwingen en de boven medegedeelde ondervindingen 
volgl, dat hel bevestigen van ile gelcidingsdrailen iler telegrafen 
aan gebouwen in het algcmeon als niet gevaarlijk kan worden 
beschouwd, dal dc telegraafpalen somwijlen eerder als alleiders 
voor de almospherische elektriciteit de nabij gelegene gebouwen 
tegen de bliksemslagen kunnen beveiligen, maar dal dc geleitlings-
dradcii niel kuimen worden aangemerkt als de atmospherische 
elektriciteit aan te trekken. 

Niettemin kan, op grond van het aangevoerde, dc mogelijkheid 
niel worden ontkend, ilat onder zekere omstandigheilen eene gedeel-
telijke alleiding der atmnspherische elekiricileit van den draail 
door een gebouw kan plaals vinden, en het schijnt daarom, ten 
einde aan bezorgdbeiil en vooroordeelen Ie gcmoel te komen en 
langdurige nasporingen, voor bet geval dal de bliksem inslaat, te 
ontgaan, raadzaam: 1. de bevestiging van telegraafdraden aan 
bonten palen, lallen, enz. van gebouwen achlerwegc tc laten; 
2. bij de bevestiging van de draden aan massieve muren van ge-
bouwen in elk afzonderlijk geval Ic onderzoeken of in de gebouwen 
in de nabijheid van den ilraad goede geleiders (scbelledraden, 
enz.) van groole uilgeslrekiheiil zich bevinden, welke men zou 
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moeten verwijderen of wel door liet aanbrengen van bliksemalleiders 
aan de gebouwen zelf onschadelijk maken, en 11 aan verscheidene 
jialen voor en achter de gebouwen, aan welke draden bevestigd 
zijn of die zich in de onmiddellijke nabijheid van deze bevinden, 
lies noods ook aan de gebouwen zelf, metalen banden of kabels 
aan te brengen, welke van boven op een afstand van lot 
duim (O'I.OUI) tol 0''l.012) van de draden eindigen en van on-
deren tol diep in den vochtigen grond uilloopen. Deze afstand is 
zonder gevaar voor de dienst der telegrafen en bij de eigenschap, 
die de atmospheriscbe elektriciteit bezit om ligl over te sprhigen, 
voldoende, om gevaren voor te komen, en bij het bezigen van 
een groot aanlal van zoodanige eenvoudige bliksem-alleiders 
kunnen de klokvormige of cilindrische alleiders, gelijk die hier 
cn daar op de lijn zijn aangebragl, gemist worden, hetwelk 
aan Ie minder bedenking onderhevig schijnt, omdat deze 
laatste een zorgvuldig toezigt vereischeii en ligl aanleiding tot 
storende afwijkingen kunnen geven. Hel bevesligen van de metalen 
kabels of banden aan de ijzeren beugels of ko|ipen, welke de isola-
toren dragen, is minder raadzaam, dan ze van ter zijde nabij den 
geleidingsdraad aan te brengen, wijl in hel eerste geval bij hel 
breken van een isolator eene afbreking van de correspoiideiilie, ten 
gevolge van de volledige verbinding met den grond, en in het laatste 
geval slechts eene geringe alleiding van den stroom plaats heell. 
Waar lijnen boven den grond in onderaardsche overgaan, is 
een stelsel van plaatvormige bliksemalleiders in eene geschikte, 
drooge plaats, gelijk te München is gebezigd, zonder twijfel hel 
zekerst en het meest geschikt, om de onderaardsche lijnen voor 
beschadigingen door de atmospberische elektriciteit Ie beveiligen. 
Wat het invoegen van zwakke, zoogenaamde wederstaiidsdrailen in 
de lelegraallijnen betreft, mei het doel om door hunne smelting 
sterke atmosplierische stroomen te dwingen, voor een aan de be-

gesteld voorwerp naar den grond te gaan, zoo moeten 
wij betwijfelen of zoo iets jilaats zal hebben; wanf het gloeijen en 
smelten van een zoodanigen wederstandsdraad moge ook nog zoo 
snel plaats vinden, zoo zal hel toch immer niet eerder kunnen ge-
schieden, dan dat de elektrische stroom er door heen is gestroomd 
en aan een niet ver daarachter gelegen voorwerp die werking heeft 
voorlgebragt, welke hij, zijne sterkle in aanmerking genomen, in 
staat is uit te oefenen. De aardgeleidingen zullen altijd het voor-
naamste beveiligingsmiddel nilniaken, ook wanneer de draad niel 
smelt, en die smelting daarentegen alleen bescherming kunnen ver-
leenen voor opvolgende stroomen. 

l ' R O K F N K M I N O K N T E R B E W A R I N G V A N DE T E L E G R A A F P A L E N 
IN N O O R W E G E N , DOOR C. N I E L S E N , directeur der telegrafen 

in het koningrijk doorwegen. 

[Zeitschrift des dcntsch-östei-rcichischen Telegrajdien-Ver eins, 1 8 5 9 , 

Hef t 5 mid 6 , S. 105.) 

De telegraallijnen in Noorwegen zijn in de jaren 1854—1855 
cn 1857—1858 aangelegd. 

Het voor de palen gebezigde dennen- of pijnboomenhout was in 
den winter geveld, 1 i tot 15 el (omstreeks'.) ned. el) lang, had i duim 
(0>'1.1) middellijn aan den top en 7 tot 8 duun (oiibtreeks 0''l.-2) 
aan den wortel. 

[ 1 8 5 1 ) -

Vóór de plaatsing in het eerste tijdvak van aanleg (1851—1855) 
werden de palen O voet (D'l.88) van den wortel verkoold, en tot 
2 voet (O'̂ M)!]) boven de oppervlakte van den grond geteerd. 
Waar de grond niet toeliet om de palen er 5 voet (U'l.57) 
diep iu te plaatsen, werden of schoren gebezigd, óf waar het een 
rotsgrond was, steenhoopen aangebragl. De aldus geplaatste palen 
vertoonden gedeeltelijk reeds na verloop van Iwee of drie jaren, 
leekens van eene aanvankelijke verrotting, en, zoo ver mijne onder-
vinding reikt, heefi deze gewoonlijk toegepaste wijze van bewaring 
overal dezellde onbevredigende uitkomst opgeleverd. 

Ten einde eene bepaalde meening te kunnen vormen omtrent 
de oorzaken van deze vroegtijdige verrotting en die zoo mogelijk 
te verhelpen, onderzocht ik in den afgeloopen herfst de palen op 
de eerst aangelegde 20 of 30 mijlen van de lijn; den uitslag van 
dat onderzoek en de daardoor veroorzaakte proefneming, om de 
palen op doelmatiger wijze te bewaren, deel ik hier mede, daarbij 
alleen als algemeene opmerking vooropstellende, dal hier alles, wat 
tot toelichling van de zaak dienen kan, is bijeengebragt, zonder 
in aanmerking te nemen, of hel al dan niel als vroeger bekend 
kan geacht worden. 

Van de palen, in het vermeld gedeelle staande, vertoonde onge-
veer de helft leekens van bederf in meerdere of mindere mate, 
waarbij of het buitenste gedeelte rondom den paal meer of 
minder aangetast en de binnenste kern frisch en gezond, ofwel 
de buitenomtrek ongedeerd maar hel binnenste gedeelte bedorven 
bleek. 

De verrotting van het buitensie gedeelte, die het minst voor-
kwam, had in den regel onmiddellijk boven de oppervlakte van den 
grond plaats, terwijl die van de kern zich 1 lot 3 voet {0''1.3 tot 
0''l.0) daarboven vertoonde. 

Terwijl de meerdere of mindere male van vochtigheid van den grond 
grooten invloed scheen te hebben op de aanwezigheid van innerlijk 
bederf, daar de palen op volkomen drooge plaatsen en op rotsgrond 
gezond waren, scheen daarentegen de gesteldheid van den grond, 
of deze zandig of vet was, geen wezenlijkeu invloed te hebben op 
den voortgang van het bederf van binnen, terwijl daarentegen het 
uiterlijk bederf werkelijk daarvan afhankelijk was. 

Waar de lijnen door omringende wouden of hooge omheiningen 
voor den invloed van zon en weder beschut waren, vertoonde het 
bederf zich in mindere mate dan waar de palen op een open terrein 
aan zoodanigen invloed waren blootgesteld; voornamelijk vertoonde 
de naar de zon gekeerde kant sterker sporen van vernieling dan 
de aan de noordzijde gelegene. 

Als men deze verschijnselen bijeenvat, dan komt men tot de 
slotsom, dat de sa|)pen van den b o o m , wanneer de onistandiglieden 
voor de physische beweging gunstig zijn, die nog langen tijd, 

' nadat de boom omgehouwen is, voortzetten en dat zij allengskens 
door de eigene drukhoogte in den paal nederwaarts zinken en zich 
bij den bovenkant van het verkoolde gedeelte van den paal bijeen 
verzamelen. Men kan aannemen dal de verkoling hel verder zinken 
van de plantsappen belet door de vernieling, opdrooging en ver-
stopping van de cellen, die een gevolg van het branden is. 

Men heelt dienvolgens bij de oudere wijze van beveiliging aan 
het gedeelte van den paal, dat het meest aan vernieling is bloot-
gesteld, eene verzamelplaats van gistende stof gevormd, welke den 
voorlciaiiL' van het bederf volslrekl bevorderen moet. Voor zoo verre 
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nu de bovenvermelde onderstellingen juist zijn, mag men aannemen, 
dat ingeval men de lot palen bestemde boomen bezigt, eer de 
sappen volkomen zijn verdroogd, wal eerst na verloop van geruimen 
tijd geschieill, men geen branding (of verkoling) van het worteleind 
moet doen plaats hebben. 

Terwijl ik nu aannam, dat het voor de bewaring der palen, als 
zij, gelijk in Noorwegen gewoonlijk geschiedt, kort vóór de plaatsing 
geveld worden, hel best zou zijn, als mende nog voortdurende be-
weging der sappen tegelijk met de van buiten oj)genomene tot 
Inmne gisting medewerkende vochtigheid, tol eene praktische wijze 
van bewaring kon doen dienen, zoo heb ik aan de mijl lange 
lijn van Tönsberg naar Vallö, die in December 1858 werd aange-
legd, in de onmiddellijk na bet vellen geplaatste jialen drie gaten 
doen boren en deze mei lijngestoolen kopervitriool gevuld. De galen 
hadden 1 duim (0''1.02l») middellijn, werden Ier hoogte van 1, 2 
en 3 voet 3, 0''1.0, ()<'!.0) boven den grond geboord en gelijk-
matig over den omtrek van deii paal verdeeld, opdat de gaten, 
die van de buitenoppervlakte schuin iiaar het middenpnnl waren 
geboord, niet dezelfde houtvezels snijden en daardoor den paal meer 
dan noodig was verzwakken moglen. 

De galen werden gevuld, door het ko])ervitriool met een daartoe 
vervaardigden laadstok zoo vasl mogelijk er in te drijven, 

In den aanvang van April 1850, en derhalve na verloop van 
vier maandi'n, vertoonden al de jialeii van builen de geelgroene 
kleur, welke eigen is aan palen, welke volgens hel stelsel van 
lloucherie met opgelost kopervitriool zijn bereid. Hij hel reageren 
met cya zoowel aan den grond als ter nians-
hoogte, verloonden zich aan beide plaatsen leekens van de aan-
wezigheid van het koperzout; aan de oppervlakte van den grond I 
kon men hef, op een paar plekken na, rondom den geheelen paal 
aanwijzen, terwijl het ter manshoogte juist boven de galen het 
meest zigtbaar was, maar overigens meestal rondom den ganschen 
}iaal; men moef opmerken, dal, terwijl slechts iiilerst weinig | 
palen geen uiterlijk spoor van hel koperzout lioven hinnie halve 
hoogte vertoonden, de kh'urverandering aan vele jialeii duidelijk 
tot aan den toj) toe was waar Ie nemen. De galen waren in den 
regel ledig en in verband daarmede valt op Ie merken, dat men 
.<Iechts zeer zelden blijken zag dat het kopervitriool ten gevolge 
van het regenwater in de galen gedurende de onlliinding was 
overgevloeid en zoodoende vitriool verloren was gegaan. 

Dij de bereiiling volgens het stelsel van lloucherie met eene op-
lossing van kopervitriool, die onder kunslmaligen druk wordt in-
geperst, lieefl men gemiddeld J jiond oj) den leerling \oet (8 ned. 
pond op de teerling el) of 2 tot 3 pond (1 tot 1.5 ned. pond) voor 
eiken paal noodig; daar men om de gaten eens Ie vullen slechts 
i tot I pond (O.llt lol 0.25 pond) noodig lieefl, zoo zullen er 
vier of vijf vullingen vereiseht worden eer hel hout verzadigd is, 
ik heb daarom de gaten thans op nieuw doen vullen. 

Als het hout niets meer opneemt, worden er bmilen sloppen in 
de galen geslagen. 

Om nog naauwkeuriger Ie onderzoeken, boever de opname in 
de inwendige deelen van het hout is gevorderd, werd een van de 
palen volgens de lengteas doorgezaagd. Daaruit bleek, dal het 
kopervitriool de buitenste, lossere, het meeste eiwit bevattende 
cellen in den regel slechts weinige lijnen van de buitenoppervlakte 
doordrongen had, maar behalve de aanwezigheid in de buitenste 

laag, vertoonden i!c doorsneden der afgezaagde stukken tot over 
de halve hoogte oj) een grooler of kleiner gedeelte van het cirkel-
vlak de door hel zout veroorzaakte groene kleur. 

Men zal wel eerst na eenigen tijd kunnen beslissen, hoe groot 
de hoeveelheid kopervitriool is, welke de palen kunnen opnemen, 
en er zal nog een geruime tijd verloopen, alvorens de vraag is 
beslist, welke hoeveelheid voldoende zou zijn ter bereiking van het 
doel: eene behoorlijke wering van het bederf; daar ik echter ge-
loof, dal het in hel belang van de zaak zou zijn, wanneer de 
ondervindingen van velen zoowel hieromtrent als omtrent den in-
vloed, dien het in verschillende jaargetijden vellen op het hout 
heell, zoo spoedig mogelijk werden bijeen verzameld, zoo heb ik 
hel doelmatig geacht, reeds nu mede te deelen, welke ondervin-
ding ik omtrent de zaak heb opgedaan. 

Amileekcniiuj van den redacteur van het Zeitschrift.* — In 
een brief aan den ondergeteekende, ten geleide van eenige blok-
ken uil doorgezaagde bereide jialen, deelt de schrijver nog de vol-
gende nadere ojigaven mede omlrent de wijze van verdeeling van 
het kopervitriool in de palen. 

De oppervlakten van de doorsneden, genomen op de hoogte van 
den grond en t) voel (l''l.88j daarboven, verloonden over bet 
grootste gedeelle van hare uilgebreidlieid, voornamelijk als zij met 
verdund zwavelzuur werden overgoten, de groene kleur van het 
koperzout, terwijl daarentegen de reactie met cyaanijzerkaliur.: ge-
woonlijk niet kon worden waargenomen, hetwelk den schrijver tot 
het vermoeden leidde dat het koperzout eene innige verbinding met 
de lioulvezeltMi aangaat, en dal niel deze verbinding maar alleen 
bet overschietende onveranderde koperzout met cyaaiiijzerkalium 
de bekende reactie geefl. lüj doorsneden , Ier hoogte van 12 voet 
(3«'l.77), 22 voet (0<'1.0) en hooger genomen, was de groene kleur 
van het kopervilrioid slechts op enkele kleine plaatsen en eindelijk 
nog alleen aan de biiiteiioiipervlakte en aan de randen van de 
windsplelen waar te nemen. Dij onderzoek met hel mikroskoop 
heeft de heer (!h. Iloeck, hoogleeraar in de physiologie aan de 
universiteit te (Ihristiania, gevonden dat op de groen gekleurde 
plaatsen niel alleen de in de lengte maar ten deele ook de dwars-
loopende cellen met het zout gevuld waren; hij heeft een nader 
onderzoek toegezegd, zoodra door eene nieuwe vulling van de boor-
gaten mei kopervilriool de bereiding verder zal zijn voorlgezet. 

Ten slotte merkt de schrijver aan dat bij de bier bedoelde behande-
lingswijze geenszins zoo goed achl als de bereiding volgens het 
stelsel van iioiicberie, maar dat bij zich voor die gevallen, waarin 
dat stelsel wegens zijne omslagtigbeid nief wel schijnt te kunnen 
worden toegepast, toch wel eenig nut \aii zijne handelwijze be-
looll, voornamelijk in streken waar de vochtigheid van het klimaat 
en van den grond voldoende is voor het doel. 

De overgezondene proefblokkeii bevestigen hel boven medegedeelde, 
maar de hoeveelheid van het opgenomen zout is tot heden nog 
zeer veel minder dan bij het bout, volgens hel stelsel van llou-
cherie bereid. Hel is zeer opmerkelijk dat de onderste digi boven 
den grond genomene doorsnede wel tamelijk gelijkmatig maar 
slechts in zeer geringen graad doortrokken was, terwijl de doorsnede, 
ter hoogte van O voet (D'l.88) genomen, hel meeste zout bevatte; 
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liet kopervitriool is derhalve ól' meestal naar hoven getrokken ól' 
wel het is nit het benedeneinde door den invloed van de vochtig-
heid in den grond ontweken. 01'overigens, ook bij eene herhaalde 
vulling van de boorgaten, het koperzout zich over de geheele door-
snede van den paal zal verspreiden, daaraan mag men met regt 
twijfelen; men zou verwachten dat het zout alleen in die laugs-
kanalen zal dringen, welke door de boorgaten doorsneden worden. 
He verdere proefnemingen en voornamelijk de waarnemingen van 
den hoogleeraar Hoeck zullen daaromtrent meer licht verschallen. 

1)11. W. ]?iiix. 

W A A R N K M I N O K N OMTIMCNT Dl-: WICRKI.vn V A N I l l i T 
N O G U D E K L I C I I T O P T E L K G R A A F L I . I N K N . 

{Zeitschrift des denlsch-österreichischen Telefirnphen-]'ereins, 1 8 5 9 , 

l i e f t 10 u n d 1 1 , S . 2 4 5 — 2 7 4 . ) 

Wanrnemuifjen omtrent de elektrische uitwerkingen im het 
noorderlicht op de noorweefjsche teleijrad/Hjnen, door 

C . N I K L S K N . 

In Poggendorirs Annalen (1) vindt men verschillende mededee-
liu^en van waarueminaen omtrent de elektrische invloeden van het ö 
noorderlicht van den 21)sten Augustus en den 2den September 1850 
op telegraallijnen, van welke, naar het mij voorkomt, het hoofd-
doel is verdere waarnemingen in het belang van de wetenschap 
uit te lokken. Daar het mij ter verkrijging van een vasten grond-
slag voor verder onderzoek wenschelijk voorkomt, zooveel mogelijk 
gelijktijdige waarnemingen van de vermelde verschijnselen bijeen te 
verzamelen, zoo acht ik het nuttig hier de waarnemingen mede 
te deelen, gedurende de vermelde dagen op de noorweegsche 
telegraallijnen gemaakt; het doet mij intusschen leed den tijd daarbij 
niet juist te kunnen aangeven. 

Volgens de overgelegde maandverslagen van de inspecteurs der 
telegrafen in de ver.schillende distrikten des rijks, gelijk mede vol-
gens de te Christiania in het centraal bureau opgedane ondervinding, 
hebben dezelfde verschijnselen als in Frankrijk en Duitschland zich 
op den 20sten Augustus, den 2den en den .']deu September 1850 
ook in Noorwegen vertoond en wel in nog hoogeren graad dan, 
naar de bovenvermelde mededeelingen te oordeelen, aldaar het 
geval schijnt te zijn geweest. 

De verschijnselen vertoonden zich bij ons op de genoeindn dagen 
terstond bij de opening van de dienst ten 7 ure des morgens ; hun 
duur was verschillend. Op den 20sten Augustus en den 2den Sep-
tember was tot 11 uur in den voormiddag op bijna alle lijnen de 
rorrespondentie geheel afgebroken; op laatstgemelden dag herhaal-
den zich de verschijnselen na i uur in den namiddag nogmaals 
en hieltlen langer aan; den ÏJden September duurde de storing 
slechts tot omstreeks des morgens 8^ uur; voor hel overige kwa-
men de sloringen op die dagen meer of minder aanhoudeuil voor, 
maar de correspondentie kon toch eenigermale worden voortgezet; 
sterke slroomen deden eene gelijktijdige aantrekking van alle an-
kers der relais ontstaan, zoiuler dat deze door eene verwijdering 

( l ) H a n d 1 0 8 , S . 5 0 1 - 5 0 7 . 

[ 1 8 5 0 -

der aid<crs van dc kern of het aanzetten der veren kon worden 
wcggcuomcu. De galvanoskopen vertoonden sterke, verscheidene 
minuten aanhoudende, afwijkingen, nu eens met langzame dan 
met plotselinge overgangen van den eenen naar den anderen kant; 
in het ceniraalbureau, alwaar vijf lijnen van verschillende streken 
uitkomen, deden zich de verschijnselen bijna allijd op gelijke wijze 
op dc verschillende lijnen voor. Dc intensiteit der stroomen ver-
toonde zich echter iets grooter in de langste naar het noorden 
loopende lijn, op welke van tijd tot tijd vonken cn aanhoudende 
ontladingen, cn wel het meest tusschen dc contacten van don 
sleutel, werden waargenomen. Deze ontladingen deden zelfs meer-
malen papier ontbranden. 

Te Hergen, alwaar de lijnen tot aan Stavanger van het noorden 
naar het zuiden loopen, vertoonden zich, vooral op den 2den en 
Jjden September, de slroomen somwijlen zoo sterk, dat dc draden, 
om den toestel voor schade te vrijwaren, met den grond moesten 
worden verbonden. Minder sterk schijnen zich dc verschijnselen Ie 
hebben voorgedaan in het distrikt Christiansand, het zuidelijke 
gedeelte van hel rijk, alwaar de lijnen nagenoeg van het oosten 
naar het westen loopen. 

Sedert in het jaar 1858 de lijn van Christiania naar Droniheim 
over Dovre met een zijtak van laatstgemeld station naar llomsdalen 
voltooid is, heeft men meermalen gelegenheid gehad den elektri-
schen invloed van het noorderlicht waar te nemen. Deze lijn gaat 
van Christiania over Ilamar en Lillehammer naar bet overbrengings-
station Dovre eerst in noordelijke, dan in noordwestelijke rigting, 
ter lengte van 4() mijlen; van Dovre gaat eene 20 mijlen lange 
lijn noordwaarts naar Drontheim en eene van 1-1 mijlen noord-
westelijk naar Veblungsniis in Momsdalen nabij de zee. Op avonden 
met noorderlicht, die in het donkere gedeelte van het jaar veel-
vuldig zijn, wordt de correspondentie op dc lijnen van Christiania 
naar Dovre en van Dovre naar Veblungsniis door storende slroomen 
zeer bemoeijelijkl, en blijft vaak nog slechts door de inschakeling 
van de tusschenstalions Ilamar en I/illchammer mogelijk. Als iels 
opmerkelijks beeft men op hel station Dovre steeds opgemerkt, dat 
dc afzonderlijke sterkere slroomen gelijktijdig op dc lijn van Chris-
tiania en op die naar Veblungsniis vcr.'scbijnen, en daarentegen ter 
zellder lijd de correspondentie op de lijn naar Drontheim geheel 
ongestoord wordt voortgezet. 

Ten slotte veroorloof ik mij, om aan het boven bedoeld gebrek 
aan tijdsbepalingen te gemoet te komen, een mij medegedeeld uit-
treksel uit het aan het observatorium alhier gehouden dagboek voor 
magnetische verschijnselen Ie doen volgen, daar hel mij van belang 
voorkomt, het verband tusschen de sterkste magnetische en de 
sterkste elektrische werkingen te doen uitkomen. 

« 20 Augustus. De magnetomeler vertoonde geheel builen-

gewouc onregelmatige afwisselingen. Zoo was dc horizontale inten-
sileil volgens zijne aanwijzing omstreeks ten O uur 35 mimiten 
des morgens ongeveer O ten honderd kleiner dan gewoonlijk. Des 
namiddags was dc afwijking niet bijzonder in het oog vallend: ook 
op dc volgende dagen tot aan den 2den Septendier verried dc 
magnetometer geen bijzondere storingen; op laatstgemelden dag ten 
2 uur des namiddags konden de gewone waarnemingen niet zonder 
eene hulpschaal worden gedaan. De horizontale intensiteit was om-
streeks dezen tijd zeer veranderlijk, gedurende den ganschen na-
middag zeer sterk; eens, ongeveer ten 2 uur 12 mimiten, bleef de 
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magneet minstens gedurende drie minuien mei den eenen hoek rustig | 
aan den wand van de kast slaan in eene stelling, uit welke men i 
eene horizontale inteusileil zou moeten alleiden, die dc gewone , 
minstens 10 ten honderd overtrof. 

(I 28 Augustus, des avonds. Ongemeen schitterend noorder-
licht. Ten 10 uur eene onbestemde glinstering achter wolken; ten ' 
12 uur 10 minuten geheel helder, even als bij volle maan, do ' 
lucht nog steeds onklaar; evenwel schitterde het onder heftigsira- j 
lende en vlammende beweging overal door; dc zoogenaamde uoorder- | 
lichtkranzen vormden zich zeer veelvuldig op dc gewone plaats. | 
Ten 12 uur 18 minuten schoot in het oosten een purperroode straal , 
in de hoogte, regelmatige bogen vormden zich niet; boven den | 
zuidelijken horizon was eene lichtledige ruimte, welke echter vaak 
een verdacht (?) aanzien had; de verschijnselen waren na 1 uur 
des nachls nog in volle kracht. 

«Den volgenden avond was het geheel betrokken. Den 2den, 
3den cn -iden September vertoonden zich insgelijks sterke noorder-
lichten, stralende en vlammende.» 

II. 

Eeni[ie vrocfjere waarneminfjen van storingen der telegrafische 
correspondentie gedurende een noorderlicht, door de heeren 

lliGHTO.N, M A T T E U C C I , I U I U . O W cn W I I . S I K M E N S . 

De aanwezigheid van storende elektrische slroomen in dc tele-
graallijnen, gedurende een noorderlicht, werd reeds vroeg waar-
genomen, zoodra dc telegraallijnen eenige uitbreiding erlangden, 
en is voor allen, die zich met dc telegrafie bezig houden, een 
bekend feil. Nictlemin zijn tol nog loc slechts weinige mededee-
lingen over dil onderwerp bekend gemaakt, en aan eigenlijke waar-
nemingen onlbreckt hel nog nagenoeg ten eencmalc. 

De heer llighton, destijds telegraaf-ingenieur van den London-
en North-Western-.^poorweg, deelt in eenen brief aan Le Verrier 
aan dc iiarijsche akademie omtrenl den invloed van het noorder-
licht van den 17den November 1818 hel volgende mede (1): 

«Onze telegraaf was gedurende het noorderlicht van den 17den 
November gestoord. Kene lijn, die den ecnc mijl langen Watlbrd-
tunnel doorloopt en builen dezen naar den eenen kant zich nog 
} mijl en naar den anderen J mijl uitstrekt, was gedurende drie 
uren voor dc dienst ongeschikt. De magneet werd voortdurend naar 
eene zijde gestooten. Kene zoodanige werking van het noorderlicht 
is gewoon. Zij doel zich somwijlen ook over dag voor, wanneer 
hel noordeiTicht niet zigtbaar is; en in één geval heb ik haar van 
Northampton over Chapslone, Peterborough langs de oosttelegraaflijn 
tot Londen kunnen nagaan.» 

De heer Matteucci meldt in ccn brief aan Arago (2), dat ge-
durende hetzelfde noorderlicht de telegraanoestelleu in Klorenceen 
de overige toskaansche stations hunne dienst weigerden, daar de 
naalden af en toe zich met sprongen bewogen, en meestal dc an-
kers kleefden, en dal met bet verdwijnen van het noorderlicht ook 
de toestellen weder geregeld werkten, zonder dat daaraan noch ook 
aan de batterijen iets was veranderd geworden. 

W. 11. Harlow vermeldt in een onderzoek over de spontane 
slroomen, die zich in telegraallijnen voordoen, welke, zonder de 
inschakeling van eene batterij, aan beide einden met den grond 
in verbinding slaan ( I ) , dal deze stroomen van onweders, weer-
licht, enz. geheel onafhankelijk zijn, dat zij echter door hel 
noorderlicht gewijzigd werden en dat hij meermalen in staal is 
geweest, uit hunne veranderingen een noorderlicht te voorspellen. 

De abt Moigno maakt daarop opmerkzaam (2), dat dc gedurende 
een noorderlicht in de telegraafdraden circulerende storende stroo-
nieu zeer duidelijk met de chemische telegrafen van Hain tc er-
keimeii zijn. Hij deelt mede, dal de schrijfstift alsdan, zonder dal 
er ecnc batterij in de lijn is, eene aanvankelijk zeer zwakke, doch 
allengs steeds sterker wordende streep op het bereide papier tee-
kent, die eveneens allengs weder zwakker wordt, eindelijk ver-
dwijnt, en op welke alsdan eene dergelijke, met de tegengestelde 
stroomrigting overeenkomende stree|) volgt. 

Ook in Noord-Amerika werd in .lanuarij 1851 dc storende invloed 
van een noorderlicht waargenomen; daaromtrent wordt uit Phila-
delphia berigt (3), dat dc in de draden waargenomen stroomen een 
aanmerkelijken duur hadden, en daarin van de gedurende een 
onweder voorkomende heftige oogenblikkelijke onlladiugen bepaald 
te onderscheiden waren. 

De waarnemingen van den hootdinspecleur der telegrafen PosI, 
op de lijn van Herlijn naar Frankfort a. M., zijn vroeger in dit 
tijdschrift medegedeeld (4). 

Wij brengen daarmede eene waarneming van den heer Wr. Siemens 
van het jaar 1818 in verband, welke tol heden door een toeval 
niet is openbaar gemaakt. Dc heer Siemens had die den 18den 
.lanuarij 1850 in het natuurkundig genootschap te l'erlijn voorge-
dragen, en haar ook oorspronkelijk in het opstid: «Ueber telegra-
phische Leitungen mul Aj)|iaratei) (5) opgenomen ; nadat men echter 
met het drukken van dat opstel reeds een aanvang had gemaakt, 
zag hij zich gedrongen het op hel tegenwoordig onderwerp betrek-
kelijk gedeelte achterwege te laten, om plaats voor eenigenoodige 
bijvoegselen te winnen. Dat gedeelte vindt men dus alleen in 
ecnige vooraf gemaakle afdrukken van het vel, waarin hel voorkwam. 
FiCn exemplaar daarvan ligt voor ons; het luidt als volgt: 

De door verandering der intensiteit van het aardmagnelisme in 
de telegraafdraden geïnduceerde stroomen hebben zich bij lijnen 
boven den groiid vroeger wegens de sterkere stroomen, die door 
alniospheriscbe elektriciteit daarin werden voorlgebragl, aan de 
waarneming ontlrokken. Hij de lijnen onder den grond neemt men 
zeer dikwijls zwakke stroomen in afwisselende rigting waar, waarvan 
het ontstaan zicli niet wel anders dan door magnetische inductie 
verklaren laat. Moe meer de lijn nabij loodregt is op de rigting van 
den magnetischen meridiaan, des tc sterker zijn in den regel deze 
stroomen. Den I8den October 1818 besloot ik den wederstand der 
juist voltooide onderaardsche lijn tusschen Herlijn en Cöthen (onge-
veer 20 mijlen lang) tc melen. De telegraafdraad was in beide 

(1) Comptes rendus, 1840, feme X X V I I I , p. 4G. 
(2) Gedrukt in dc Comptes rendus, 1848, tome X X V I I , p. 58G. 

(!) Dit stuk is gcplnatst in dc Philosophical Transactious, 1849 , p. 6 1 . 
(2) Zie Cosmos, tome I I I (1853) , p. 119. 
(3) Zie National Telegraph Review van Keid, deel 4 , Idz. 415. 
(4) Zeitschrift des deutsch-östcrreichischen Tvteyrapheu'Ver eins, .Inlirgang 

V, S. 54. 
(5) Geplaatst in Poggendor t rb Annalen, Hand L X X l X , S. 491. 
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slalinnskamers niel die draden in verbinding gebragt, welke de 
geleidende verbinding met de aarde vormden. Toen ik den lorsie-
galvanonieler, welken ik voor de nielingen bezigde, zonder ballerij 
in den door den lelegraaldraad en de aarde gevormden kring inscha-
kelde, benierkle ik tol mijne verrassing eene aanmerkelijke afwijking 
der naald, die na eenigen lijd o|ihiehl en in de legenovergeslehie 
overging. De galvanometer had eene eenvonilige naald met 80 om-
windingen. De omstreeks 1 | nnr voortgezette waarnemingen, welke 
ik aan een van de aanwezige beambten had opgedragen, gaven 
de volgende uitkomst: 

Tijd der waarneming, 
lies namiddags 2 nur 45 minuten 
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Aan den avond van denzelfden dag werd een aanzienlijk noor-
derlicht ziglbaar, waardoor het verschijnsel zich verklaarde. Latere 
tijdingen nil Engeland melden, dat op dien dag de dienst der wijzer-
lelegralen daar le lande op de meeste lijnen gestoord was, wijlde 
naalden zonder batterij in gestadige beweging waren. 
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Slorimicn i/i de dienst der telegraallijnen geduremie de ver-
schijnselen van het noorderlicht in het tijdvak van den 

^Ssten Augustus lot den Aden Septemhcr 1851). 

In dc week van den 28slen Augiisins lot den 3den September 1851) 
werden door ganscli Europa zeer belangrijke storingen in de telegra-
lischc correspondentie waargenomen, welke klaarblijkelijk met de 
gelijktijdig waargenomene noorderlichl-ver.schijnselen in verband ston-
den. De invloed vau het noorderlichl oj) de telegrafen is wel sedert 
lang bekend, maar nog nooit is die op eene zoo in hel oog vallende 
wijze gebleken, als in hel vermehle tijdvak; wij zullen daarom de 
op verschillende plaatsen waargenomen leiten hier bijeenbrengen. 

Wij geven vooreerst bij nitlreksel twee beriglen van de ])rnissische 
hoofdinspecteurs der telegrafen, den luitenant Dichter le Merlijii 
en den eersten luitenant Dost te Koningsbergen in Pruissen, be-
irelVendc hel ontslaan van de bedoelde storingen oji de onder hun 
•icz'.yg staande lijnen. 

In het herigt van den heer Uichter komt voor: 
In den nachl van den 28sten op den 21)slen Augustus werd op veel 

plaatsen eeii zeer sterk noorderlicht waargenomen, hetwelk zijn 
störenden invloed op de telegraallijnen in uilgebreiden kring beell 
doen gevoelen. Te Herlijn was hel tusschen 1 en 2 uur m den 
morgen hel sterkst merkbaar, als wanneer elke verbinding met de 
westelijk gelegene stations ophield, nadat reeils vroeger de corres-
pondeiilie met de oostelijke gefaald bad; naar allen schijn hebben 
deze werkingen in het oosten een aanvang genomen en zich naar 
hel westen voorlgeplant, daar tijdingen van de stations Konings-
bergen, lliga, Kowno, Petersburg bier vroeger aankwamen dan van 
Drussel. Daar des nachts de meesle stations geen ilienst hadden 
gedaan, zoo zijn de medegedeelde waarnemingen minder talrijk. 
Terwijl in het westen met het aanbreken van den dag de onge-
stoorde correspondentie weder werd hervat, duurden de storingen 
op de oostelijke lijnen in den loop van ilen 2l)slen nog voort, ofschoon 
dan ook minder aanhoudend en hevig. 

Op de meeste stations werden de werkingen op de toestellen in 
bet eerste oogenblik als sloringen iloor een onweder beschouwd, 
dewijl zich, even als bij deze hel geval is, een snel opeenvolgend 
aanirekken en loslaten van de ankers aan den elekiromagneel bad 
voorgedaan; o|i deze stations bragt men daarom de toestellen uil 
de lijn, terwijl men op andere bij voortgezette waariieming terstond 
aaii het been- en wedergaan der magneetnaalden bemerkte, dal hier 
andere onislandigbeden moesten beslaan. De naalden van de regtop 
slaande galvanometers sloegen, al naar male van bare gevoeligheid, 
van 30 lol 70® met hevigheid ter zijde, gingen dan met langzamer 
beweging op O terug, en even zoo veel graden met dezelfde langzame 
beweging naar de tegenovergestelde zijde. Oedurende dien lijd waren 
lie ankers der relais zoo vast aangelrokken, dat zelfs door het 
hooger stellen van de contacten en hel volkomen spannen van de 
veren ile werking niet kon worden weggenomen. 

Dezellile verschijnselen deden zich in den morgen van den 2den 
Seplember in veel slerker male voor, en werden des te eerder be-
merkt, daar omstreeks 7 uur, op weinige uitzoiideringen na, alle 
lelegraafstalions de dienst opnamen. Er verloondeu zich in alle rig-
tiiigen en op alle lijnen te gelijker tijd slerke elektrische siroomen 
van meer of min langen duur, van 5 lot 10, ja tot 40 minuten, 
lusschen welke bet mogelijk werd, zich met enkele slations, voor-
namelijk met nabij gelegene, le verslaan; deze tu.sscheniioozingen 
werden vooral gebezigd om de lusschenslatioiis gerust le stellen, 
daar de meesle, eene plaatselijke feil vermoedend, zich veelal bezig 
hielden met hel onderzoeken van hunnen telegraafdraad hinnen het 
kantoor. Omstreeks 10 uur werden de storingen zwakker en kwamen 
er mededeelingen daaromlrent van alle zijden aan. 

Te Coblenz werden de stroomen bet eersl ten O uur 15 minuten 
I benierkl, nadat reeds vroeger sedert 5 uur 42 minuien tusschen 
: Parijs en Nancy sloringen waren waargenomen; le Keulen onlston-
I den zij tegelijkertijd ten O uur 45 minuten in alle riglingen, te 

Herlijn werden zij ten O uur 50 niinuleii bemerkt, le Stettin ten 
' 5 uur 55 minuten, le Koningsbergen reeds len 5 uur, terwijl ten 

5 uur 12 minuten tusschen Stettin en Danzig nog behoorlijke 
correspoiidenlie bad plaals gevonden. Ten 7 uur werden zij op de 
russische slations Kowno en Higa bemerkt, die herwaarts meldden, 
dal in de rigling van Petersburg dezelfde ver.scbijnselen aanwezig 

I waren. Omstreeks 'J uur waren ile werkingen het sterkste en namen 
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vervolgens af tol tegen O uur 45 minuten, op welk tijdstip met 
de meeste slations weder kon worden gecorrespondeerd, hoezeer 
er ook nog korte sloringen plaats hadden. Omstreeks 10 uur was 
te Keulen langs alle lijnen de gemeenschap tamelijk wel, terwijl 
te Steltin reeds ten 1) uur 24 minuien de siroomen ophielden; le 
Koningsbergen daarentegen duurden zij weder tol 10 uur en namen 
aldaar, gelijk mede op enkele lijnen le Herlijn lot 1 uur des mid-
dags zoo loe, dat de correspondentie niel meer mogelijk was; 
voornamelijk langs de lijnen in de rigling van hel oosten naar 
het westen. Van 2 uur lot omstreeks 3 uur 50 minuten namen 
de werkingen in sterkte toe, maar bereikten toch niet den hoogen 
graad van des morgens. 

Niet minder waren de tot de dienst der spoorwegen behoorende 
lijnen gestoord; de siroomen waren daar sterk genoeg om de klokken 
op de wachlershuizen in beweging te brengen, zij sloegen voort-
durend aan. 

Uit het herigt van den beer Post onlleenen wij hel volgende: 
Den 28slen Augustus 1851) werden aan het slalion Danzig,van 

5 uur 8 minuien des namiddags af, op den toestel, met de door 
Pommeren langs de kust voerende lijn in verbinding, storende 
invloeden merkbaar. Deze storingen bestonden aanvankelijk daarin, 
dal de galvanometernaald, in onbepaalde tusschenruimlen voor een 
korten lijd afgeweken, op eens meer dan eene iiiiniml lang in deze 
tol 25® gestegene afwijking slaande bleef Deze afwijkingen badilen 
nn eens plotseling dan allengs toenemend plaats, en hielden op 
gelijke wijze nu eens plotseling dan allengs op; daarbij werd ook 
bet relais aangedaan, en, bij het toenemen van deze werkingen, 
in duur en slerkle omstreeks 10 uur des avonds in die mate, dal 
men geen leesbare leekens meer kon onivangen. 

Omstreeks 11 uur des avonds deden zich dezelfde verschijnselen 
op al de westelijk van Koningsbergen gelegene lijnen gelijktijdig 
voor. Met korte tusscbenruimlen weken alle met lijnen in verbinding 
slaande naalden gelijklijdig nu naar de eene dan naar de andere 
zijde af, terwijl de relaisankers vast werden aangetrokken. De gal-
vanoinelernaalden weken daarbij lol 40' af, en wel Irapsgewijze 
toenemend en evenzoo zeer langzaam weder afnenieiul, ook weken 
zij wel plotseling tot 00° of 70" af om op 40° lot rusl le komen. 
De relaisankers waren le gelijkerlijd alle aangelrokken, en meestal 
zoo sterk, dat zij alleen door hel afbreken der geleiding van de 
ijzeren kernen kouden worden verwijderd. Sjtoedig ihiaro|i vertoon-
den zich dezelfde verschijnselen ook oostelijk van Koningsbergen, 
en werden volgens mededeelingen van de russische stations, op 
gelijke wijze le Higa, Kowno, Peler.sburg en Warschau waarge-
nomen. Iels meer kon men echter niet le welen komen, wanl ile 
storende siroomen volgden met zoo korte lusschenpoozingen en met 
zoodanige kracht op elkander, en waren vaak van zoo langen duur, 
dat een langdurig onderhoud niet mogelijk was, en daarom ook 
gedurende den ganschen nacht geene depcches gijwisseld konden 
worden. Deze werkingen duurden met eene geringe vermindering 
den 21)slen Augustus lot 12 uur des middags, en verdwenen toen 
met eene zwakke beving van de galvaiioineternaaldeii, vergezeld 
van een trillend gedruisch van de hefboome/i der relais. Van lijd 
lot lijd was bij dit alles zelfs met Danzig en met Hromberg eene 
correspondentie mogelijk, maar allijil alleen dan, wanneer de vreemde 
siroomen zwak waren en derhalve door de slerkle van den i'ewonen 

siroom werden overwonnen, ofwel wanneer zij de relais in den-
zelfden zin aandeden. In het laatste geval was de uilwerking o|» 
relais echter zoo sterk, dal eene tamelijk sterke drukking van den 
vinger noodig was om, Ier verkrijging van leesbare leekens, hel 
aankleven van de ankers le voorkomen. Nabijgelegene, niel meer 
dan 10 mijlen verwijderde slations, hadden echler, met uitzondering 
van die oogenblikken waarop de siroomen bet allersterkst waren, 
eene tamelijk geregelde correspondentie; en zeer nabij gelegene, 
zooals Uiumbinnen en hislerburg, zijn bijna voortdurend in corres-
pondentie gebleven, ofschoon de stroomslerkte zoo builengewoon 
afwisselde, dal somwijlen de regelende veer geheel afgespannen 
was en dan weder, len einde de noodige kracht te verkrijgen om 
de ankers los le maken, met de baud moest worden bijgestaan. 

Daags daaraan behelsden de dagbladen de mededeeling, dat te 
Koningsbergen in den nacht van 28 op 29 Augustus een vrij aan-
zienlijk noorderlicht was waargenomen; en eenige dagen laler werd 
berigi dat hel ook te Slellin en Hrussel was gezien en dat dezelfde 
uitwerkingen daarvan ook op denzelfden lijd aan de telegraOsche 
inrigtiiigen le Ollmülz, Oderberg, Pardubitz, Krakau, Weenen, 
Slullgarl (alwaar de verschijnselen geheel zoo als le Koningsbergen 
len 11 ure des nachts begonnen en len 11 ure des middags ge-
eiiuligd moeien zijn), Hrussel, Hergen in Henegouwen, Gent, Ostende 
enz. waren opgemerkt geworden. 

De hij deze gelegenheid, zoo hier als elders, gedane waarnemingen 
van 28 op 29 Augustus stemmen in het algemeen overeen met 
de mijne van 10 tol 19 September 1857 te Krfurt en in dit tijd-
schrift, jaargang van 1858, beschreven. De verschijnselen waren 
echter destijds niet zoo sterk en bepaald, wijl de vermoedelijke 
oorzaken verder verwijderd waren en men ook van een noorderlicbt, 
gelijk toen te Hretlen is gezien, op de geheele Krankforterlijn niels 
benierkt heeft. Hel .schijnt echter volgens ondervindingen en waar-
nemingen lot nn toe voor de sterkere invloeden op de telegraaf-
inrigtingeii niet noodig le zijn, dal het noorderlicht ziglbaar zij; in 
hel zoo even vermelde laatste geval is het noorderlicbt zelf op vele 
jilaatseu niet le zien geweest, maar zijne uitwerking wel ondervon-
den. Ik had derhalve grond om vele telegrafische storingen, voor-
namelijk bet periodieke toenemen van de siroomen in de lijnen en 
de periodiek aanmerkelijke vermindering van de werkingen op de 
relais, — zonder dal zich eenigzins leekenen van onweersverschijn-
selen voordeden — met deze ver.scbijnselen in regtstreeksidi ver-
banil te brengen en aan te nemen dat zij eene nevennitwerking 
zijn van zoodanige ver af gelegene hichtverscbijnselen. 

In zeer verhoogden graad herhaalden zich de bovenvermelde 
verschijnselen den 2den September 1851) in dier voege, dal des 
morgens omstreeks 5 ure insgelijks met korie lusschenpoozingen hel 
eerst op de westelijke lijnen siroomen werkten, welke de galvano-
melernaalden, nu eens met zeer langzame beweging dan eens plolse-

j ling, tol op 40° deden afwijken en in dien stand eerst gedurende 
! korten tijd laler lol 15 en 20 minuten lang deden blijven. Deze 

werkingen, bij welke sleeds al de relais zeer krachtig waren aan-
gelrokken, gingen van 7 ure des morgens af ook op de oostelijke 
lijnen lol Higa, Petersburg, Warschau, enz. over, en namen tol 
omstreeks 1) ure in beide riglingen zoo toe, dal Ier beveiliging van 
den geheel doorgebogen hefboom van hel relais, de verbinding 
lusschen den sleutel en hel relais van lijd tol lijd moest worden 

, afgebroken. 
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llicrbij deed zicli het merkwaardige verschijnsel voor, dat de 
naalden, in weerwil van dc al'hreking tusschen de lijn en dc aarde, 
CU vooral de meer gevoelige, niet altijd in het rustpunt terugvie-
len, maar ouhcwegelijk in den alwijkenden stand hieven staan en 
eerst na verloop van eenigen lijd langzaam terugweken. Ook weril 
somtijds hij deze sterke afwijkingen, zelfs hij het hezigen van eene 
hatterij van 100 elementen, niet de geringste beweging van de naald 
waargenomen. 

Vau O uur tot omstreeks 10 uur des voormiddags namen de 
stroomen aanmerkelijk in sterkte af, en er kon van 10 uur lol 
omstreeks 12 uur met kleine, altijd nog merkbare maar gelijksoortige 
storingen, getelegrafeerd worden. Van 11 uur 45 minuten lot 12 
uur 30 minuten, waren de stroomen weder zoo toegenoinen, dat 
in gcenc rigling eene correspondentie Ie voeren was. I)e afwijking 
der naalden had niet altijd naar dezelfde zijde jilaats, maar wisselde 
af, gelijk ilit ook in alle voorafgaande gevallen is opgemerkt, en 
duurde vaak van 20 tot 30 minuten. 

Toen ik den gemeenschap|)elijken aarddraad van al dc toestellen 
van den verbindingsklemhaak losmaakte, vielen alleen de trage 
naalden terug; de hefboomen der relais daarentegen werden alle 
losgelaten, maar bij elke verbinding gelijktijdig weder aangetrok-
ken, terwijl de naalden, ook telkens wanneer hel contact weder 
werd afgebroken of hersteld, in den oors]iroiikelijken afwijkenden j 

stand onveranderd bleven staan. Langs dezen weg kou ik, door | 
het verbinden cn afbreken van den aarddraad, iu hel tempo van j 
de .schriftleekens op al de toestellen gelijktijdig helzelfde zeer duide-
lijke .«schrift voortbrengen en zulks ook herhalen, wanneer de gang-
batterij , geheel was uitgeschakeld. 

Omstreeks 4 uur des namiddags bereikten deze werkingen hare 
grootste sterkte; aan de naaldiMi werd bij de afwijking eene zeer 
korte maar sterke beving merkbaar, en dc voortdiireiul aangetrok-
ken hefboomen van de relais veroorzaakten bij cene trillende afwis-
seling vau doorbuiging cn uitrekking een eigenaardig gedrnisch, 
gelijk dal, hetwelk bij het gebruik van eene te sterke batterij oni-
slaat, maar veel krachtiger, 

iMet dit verschijnsel waren al de sloriiigcn eensklaps als afge-
.sneden, op alle lijnen kon in iedere rigtiug gewerkt worden, en 
sicchts nu en dan was cene afwisseling iu de slroomsterkte merk-
baar, welke ook gedurende den nacht en den \ ^ g (den 3den 
September) aanhield, en eerst met een hier zigtbaar noorderlicht ten j 
O ure des avonds geheel verdween. Üat noorderlicht, hetwelk, toen het 
donker werd, met eenige uit het noordwesten naar het zenith opstij- . 
geilde ligle strepen aanving, zich vervolgens aan den noorderijkeii j 
hemel tot cenen in kleur aan het morgenrood gelijken, maar veel 
maller rooilen kring met bleeke randen en zonder ccnc uitstekciide 
kern vcreenigde, en daaruit lange of korte bleeke matte stralen lot 
over het zenith uitschoot, was echter slechts van weinig betcekenis, 
bereikte omstreeks SJ ure des avonds zijn culminatiepunt, en was 
reeds westwaarts ten O ure geheel verdwenen. 

Oedureiide dit verschijnsel vertoonde zich eeue eigenaardige zachte ' 
doorscbijiiciide soort van wolken, even als of er tusschen hel noor-
derlicht en den dampkring der aarde een doorzigtige zwarte sliiijer 
hing. Hoor de menigte werd dit verschijnsel voor rook en de rooih; 
kleur des hemels voor den weerschijn van ccn grooten brand ge-
houden. Men hleel cchler niet lang in dien waan, daar, gelijk reeds ' 
gezegd is, al de versclujuseleu tcii O uur geheel hadden opgehouden. 

I Daar bij dit, over hel geheel slechts zwak luchtverschijnsel, ook 
, dc tocslellen slechts in geringe mate werden aangedaan, zoo kan 

men aannemen, dal de hier waargenomeue verschijnselen slechls 
, de laatste llikkeringen zijn geweest van ecu meer aanmerkelijk, 

door het daglicht onbemerkt gebleven vemfzijnd noorderlicht, cn 
: dat het toeuemeu van de vcrschijusclcn slechts in schijn beeft be-
^ staan, cn alleen een gevolg is geweest van het toenemen van de 
1 duisternis; dal daarentegen den 2den September over dag een be-
I langrijk noorderlicht meer in dc nabijheid zich moet hebben ont-
, wikkeld. In elk geval is door de boven niedegedeclde verschijnselen 
; en waarnemingen duidelijk bewezen, dat deze luchtverschijnselen 
: een gewigtigcu invloed op de Iclegraaf-iurigtingcn hebben, cn dat 
j zij de ergste rustverstoorders vau de telegralic zijn. Dc uitwerkingen 
j zelf zijn niet slechts zuiver magnetische, maar ook, en voornamc-
; lijk, eleklro-magnetischc; het zijn stroomen, welke slechts eerst bij 

den doorgang door de draadomwiiidingen op de magneetnaalden 
werkten, maar overigens alle, niel met de lijnen in verbinding 
staande trage en voor magnetische waarueiningeu volstrekt niet ge-
schikte naalden geheel onaangedaan lieten. 

Cichecl dezelfde sloringen van de telegralische correspondentie, als 
hier be.schreven worden, zijn in heizelfde tijdvak, volgens de inmid-
dels van alle kanten oiitvangen berigleii, op bijna alle beslaande 
lelegraallijuen van hel noordelijk halfrond waargenomen. Zij slrekleii 
zich in meer of minder sterke mate, over de russische lijnen, over 
hel gansche gebied van het Teleijniphen-Verein, Noorwegen, Zwe-
den, iïrool-Hrilaunie, Helgie, Frankrijk, Zwitserlaiul en Opper-llalië 
uit, en zelfs uil Noord-Amerika melden de dagbladen uil verschil-
leiide plaatsen, dat ook aldaar noorderlichlen iu de nachten van 
den 28slen op den 20sten Augustus en van den Islen op den 2den Sep-
tember zigtbaar en van soortgelijke storingen in de telegraallijnen 
vergezeld zijn geweest, als in Europa het geval was. Onder anderen 
te (Juebeck cn Montreal in Canada, alwaar men oji den 28sten 
Augustus eene depêche van 400 woorden sicchts met groote moeite 
van 8 uur des avonds tol 1 uur in ilen volgenden morgen (over-
eenkomende met 1 uur 45 minuten en O uur 45 miiiulen in den 
morgen van den 2'.)stcu Augustus volgens nerlijnschen tijdi kon over-
seinen, cn men eindelijk, wegens de aanhoudende storingen, het 
bureau moest sluiten; eveneens tc Washington en op andere ]ilaatsen 
van dc Vercenigde Staten. Soortgelijke storingen werden te Doston 
in Massachussets in den nacht van den Isten op den 2den September 
na middcrnachl (middernacht komt overeen met 5J uur in den 
morgen van den 2dcu September volgens lîerlijnschen tijd) bij ile cor-
respondentie met Dortland, in den staal Maine, waargenomen, ter-
wijl gelijktijdig op beide plaatsen ecu schitterend noorderlicht zigt-
baar was. De tclegralislen waren bier, door deii langen duur van 
de aardstroomen, zelfs op het denkbeeld gekomen, om di!ze zelf, 
na uitschakeling van de gewone batterijen, voor het telegraferen te 
bezigen (door het afbreken van de lijn, op gelijke wijze als bij de 
boven medegedeelde proeliieiningen van den hoofdinspecteur Dost), 
cn werkten bepaaldelijk meer tian twee ureii lang met deuuAuro-
raalstroom», gelijk de dagbladen het noemen. 

In alle bcrigten wordt de aandacht gevestigd op de gelijktijdig-
heid der storingen en der verschijnselen van hel noorderlicht, cn 
in vele daarvan ook op hel zamenvallen vau de toe- en afneming 
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van de sloringen met de verschillende stadiën van het noorderlicht. 
De berigtcii uit Amerika melden verder, dat ook gedurende de 
builengcwooii sterke storingen iu den morgen van dcii 2den Sep-
tember zich ecu schitterend noorderlicht vcrloomle, hetwelk cchler 
in Europa wegens de helderheid van den dag niet zigtbaar was. 
llel was, even als dal van den 20sten Augustus, ecu van de 
schoonste, welke sedert jaren in Amerika was gezien; het werd, 
gelijk wij reeds vernieldden, in Doston waargenomen, voorts in 
Ncw-Vork cn vele audere plaatsen van het vaste land van Noord-
Amerika lol Xcw-Orleans en (îalveston m Texas; ja hel werd zelfs 
op Cuba, op de Dermudas en op (iiiadeloupc gezien, llel gebeurt 
hoogst zelden, dat noorderlichlen in zoo zuidelijk gelegen streken 
zigtbaar zijn, cn iiog zeldzamer, dal zij aldaar, zoo als de beide 
waarvan hier sprake is, al liimiic pliascn vertoonen. 

De verslagen der zitlingeii van de Darijsche akademie behelzen 
uitvoerige biïschrijvingen van deze noordeiTichten uit Cuadel(ui|ie, 
van den heer Mercier en uit llavanna van den beer Doey, welke 
voor ons voornamelijk belangrijk zijn wegens de daarin voorkomende 
tijdsopgaven. De eerste, die alleen van het noorderlicht van den 
2den September gewag maakt, geeft op, dat het zich iu lluadeloiipe 
omstreeks OJ- uur des morgens (l'.erlijusche tijil) beeft vertoond, 
len 8 uur iu vollen glans stond (MI tegen zon.sopgaug, derhalve 
omstreeks I I uur volgens Iierlijnschen tijd, verbleckl is. De heer 
Doey heeft beide dc noorderliehten waargenomen en naauwkeurig 
beschreven; dat van deii 2d(!u Septcmlier zag hij het eerst ten 
O} uur des morgeus (volgi.'iis Derlijnschen tijd), vau 7;{-lol8| uur 
was hel in zijn grootsten glans en nam, van 8.J- uur af, van tijd 
tol tijd nog weder sterker vlammen schietende, ni zijn geheel 
allengs af en was len IIJ- uur (Derlijnsche tijd), toen aldaar de 
dag aanbrak, zoo goed als verdwenen. 

Men ziet, dal deze tijdsopgaven onderling goed overeenstemmen 
en tlal zij met de storingen, welke den 2deii Se|itember op de 
curopesche lelegraallijuen zijn waargenomen (omtrent de storingen 
op de amerikaaiisehe lijnen onihreken helaas de naauwkeurige tijds-
opgaven), zoojuist te zameiivallen, als men slechls eenigzins ver-
wachten kon. 

Op den vermelden dag werden namelijk de storingen het eerst 
waargenomen te Kouiiigsbergeii ten 5 uur iles morgens, te Darijs 
ten 5-J uur en op denzelfdeii tijd o|) de meeste fransche stations, 
tc Stcttin len 5 uur 55 minuteii ; te Coblenz en Keulen werden 
zij len O uur 45 minutcn en te Berlijn ten O uur 50 minuten 
het eerst hcmcrkt. Zij bereikten haar hoogste punt volgens opgave 
van den heer Bergon te Darijs omstreeks 7;] uur, volgens ojigavi; 
van audere fransche stations len 8j uur en o|) de ))ruissische lijn 
tegen O uur. Omstreeks 11 uur hadden de storingen op de meeste 
plaatsen o|)gehouden (op ceiiige plaatsen reeds iets vroeger) eu cr 
viel nu overal liisschcii 11 cn 12 uur een tijdperk van rust in. 
Omstreeks 12 uur begon overal een tweede tijdvak vau storingen, 
welke op de meeste |daatsen van Duitschland en Frankrijk lot 
omstreeks 4 uur aanhielden, en te Nantes lot 5J- uur des avonds 
werden waargenomen; in Noorwegen werden ilezc storingen eerst 
na 2 uur merkbaar. Maar hoogste toppuut in dit tijdvak bereikten 
de sloringen (die overigens over het geheel zwakker waren dan in 
den morgen) te Darijs ten 1} uur, op de pruissisclie lijnen tus-
schen 2 uur en 3 uur 50 miiuiteu, cn te Koningsbergen eerst 
omstreeks 4 uur, kort voor hare geheele verdwijning. 

llel eerste tijdperk van storing omvat alzoo juisl de tijdruimte, 
gedurende welke hel noorderlicht op Cuba en Cuadeloupc zigtbaar 

j was, en de tijd van zijne schitterendste ontwikkernig komt zeer 
, nabij met den tijd van de sterkste storingen overeen. (Icdurende 
: het tweede tijdvak kon hel noordcrhcht ook in Amerika niel waar-

genomen worden, wijl hel daar gelijk hier dag was. 
j Wij willen hier levens melding maken van de verhoudingen, 
, die zich tusschen de storende stroomeii iu de lelegraallijuen en de 
_ gelijktijdige veranderingen in het aarduiagnetismc hebbeu voorge-

daan. (lelijk bekend is vertoont hel aarilinagnetismc, zoowel in 
zijne intensileit als in de decruiatie en inclinatie van dc niagneet-

: naald, op eene gegevene plaats voortdurend periodieke slingeringen; 

tot het nasporen van de wellen dezer slingeringen zijn op vele 
; jilaatscn — in den regel in verband met de slerrcwachten — 

bijzondere, magnetische observatoria ingerigt, alwaar regelmatig op 
i vaste uren waarnemiiigcn worden gedaan van de declinatie en de 
1 horizontale en verticale componenten der iulensileit. De gebezigde 
j toestellen zijii zeer naauwkeurig cn doen, met een verrekijker en 
I een spiegel afgelezen, hoekveranderingen van eene minuut duidelijk 
; erkennen; op vele plaatsen, gelijk te Darijs, zijn de toestellen 
. zelfregistrerend, daar de stand der magucctiiaaldcn of liever magneel-
I staven voortdurend op eene zich gelijkmatig voortbewegende papier-
I strook wordl aangewezen, zoodat er eene kromme ontslaat, de 

tijden lot ab.scissen hebbciide, en welke deii gang der verandering 
van de waargenomen afwijking, alzoo van de declinalie enz. voor-

; slelt. Bij een regehnatigen gang vau zaken wijzen deze krommen 
een daijclijhch tijdperk aan, d. i. dagelijks keeren op dezelfde 
uren van den dag soortgelijke veranderingen weder, maar deze 
regelmatige dagelijk.sche .slingeringen zijn slechls gering, zij be-
dragen b. V. voor de declinatie meestal minder dan 10 minuten. 

liet is nu reeds sedert lang door talrijke waarnemingen gebleken, 
dat de regelmatige veraiideringen in de elenientcn van bet aard-
magnelisme bij hel ontstaan van uoorderliclil aamuerkclijke sloringen 
ondergaan. De krmiimen zijn dan niet zoo als gewoonlijk lijnen, 
die allengs stijgen en eveneens allengs weder dalen, maar zij ver-
loouen zich veelvuldig en onrcgehnalig gelakt, en verraden plotse-
liime veranderingen van het aardnia^uelisme nu eens in den eencn D C Q 
dan eens in den anderen zin. 

Vau het hier behaiiilclde tijdvak van het noorderlicht zijn dc 
nitkoiiisten van dergelijke waarnemiiigcn lot heden uil Home en 
uit Darijs bekend geworden. Te Home nam pater Sccchi reeds den 
Islen September des namiddags ten 4 ure eene storing van gerin-
geii duur waar, welke zich deed kennen door eene enkele korte 
|dotseliuge vcrnruidering van den vcrtikaal-componcnt der aardkracht. 
In den morgen van den 2den September ten 7 uur bevond hij de 
magiiectstaven van alle toestellen in groote onrust. Dc decrmometcr 
vertoonde len 71- uur eene afwijking vau 2" 50' westelijk, ging 
daaro|i snel weder terug en stond ten 7 uur 35 niinulen 1 23' 
oostelijk van deii normalen stand; hij volbragt derhalve in den tijd 
van 20 miuuten de ongehoorde slingering vau 1.3 ; de beer Sccchi 
merkt aan, dal hij nooit tc voren grooler slingeringen in de decli-
natie dan van 5(f had waargenomen. Ti^gelijkertijd oiiilergiiig ook 
de twcedraads-niaguetomeler ccnc sterke afwijking, welke eene 
plotselinge vermindering van den borizonlaal-compouent der iulensi-
leit ten bedrage van ongeveer } van zijne waarde aanwees. In niet 
veel mindere mate hield de onrust der werktuigen ongeveer 2 uren 
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aan, Ion 8 nnr 50 minuien liad nndormna) ccnc sicrke slingering 
jilaals, do declinalie-naald vcrloondo eene sterke afwijking naar hel 
oosten en ile horizontale intensiteit eene jtlolselinge vermindering, 
terwijl de vertikale eomjmnent, die tot nog toe onder zijne normale 
waarde was geweest, jilotseling aanmerkelijk daarhovtïu steeg. Na 
O uur hielden de slingeringen allengs op en len lOJ- uur waren 
de werktuigen tamelijk rustig, ofschoon nog steeds ahnormale 
waarden verloonende. In den namiddag herhaalden zich de storin-
gen, hoezeer ook in mindere male dan des morgens; en de waar-
nemingen van '2 uur 35 minuten (waar.schijnlijk werd lol zoo laai 
niet waargenomen), 3 uur 35 minuten eii i uur 20 miniiten, deden 
bepaaldelijk sterke storingen kennen, (n het geheel ondervond in 
dit tijdvak, de slingeringen daargelalen, de declinatie eene aanmer-
kelijke afwijking naar het westen, de horizontale inicnsileit eene 
vermindering, de vertikale daarentegen eene aanmerkelijke vermeer-
dering, hetwelk dan ook nalnnrlijkcrwijze eene loenejning van de 
inclinatie ten gevolge had. Ileze veranderingen schenen allengs weder 
af Ie ))cmc)j, doch den 21 sten Seplendier was de normale toestand 
nog niet weder hersteld. Overigens valt op le merken , dat de slin-
geringen der verschillende werktuigen niel op denzelfden lijd hare 
maxima bereikten. 

Te Parijs deden de krommen van de zelfregistrerende werktuigen 
de aanwezigheid van heftige storingen kennen, doch boden, voor 
zooverre uil de openbaar gemaakle mededeeling in de Gompies remUis 
valt af le leiden, weiing gegevens om den omvang der storingen 
en den lijd, waarop zij het sterkst waren, te bepalen, wijl de ein-
den van de slingeringen meeslal aan gene zijde van de papierslrook 
violen, zoodal de krommen zich hier en daar in eene reeks van niet 
te zamenhangende dwarslijnen oplosten, welke bijna loodregt op 
de abcissen-as stonden. De storingen namen aldaar ten . i |uur des 
morgens een aanvang. 

Te Christiania werd, volgens hel boven medegedeelde opstel van 
den heer Nielsen, ten 2 uur 22 miimten eene aangroeijing van de 
horizontale intensiteit, ten beilrage van nagenoeg 10 ten honderd 
\ ü\\ hare gewone waarde, waargenomen. 

Vallen wij nu op gelijke wijze de bekend geworden lijilsopgaven 
betrekkelijk hel noorderlicht van 20 Augustus te zamen. Ook dit 
licht vertoonde verscheidene tijdvakken, die door lange lusschen-
poozingen, in welke hel lucbtverscbijnsel geheel of nagenoeg ge-
heel verdween, van elkamler waren gescheiden. 

Op de slerrewachl le lleeston in KngelamI (Norfolk) werd hel 
noorderlicht hel eerst gezien door den heer Lowe, en wel reeds 
len OJ uur in den avond van den 28slen, len 12i uur had hel 
zich geheel ontwikkeld, len I ntn- 15 miniilen was hel bijzonder 
schitterend en scbijnl, ofschoon het dikwijls door wolken werd 
bedekt, (ol 2 nnr wei/jig aan helderheiil verloroi le hebben. 

r»e heer 11. Larligne nam het noorderlicht le Noyelles-sur-.Mer 
(deparleniej)) van Sojnme) ongeveer J uur na middernacht het eersl 
waar, kort na 1 uur had het zich volkomen ontwikkeld, len 1 uur 
20 jninuten beriiikte hel zijnen grootsten glans, nam vervolgens 
oenigzins af, werd echter spoedig weder levendiger en had omslreeks 
2 uur n a g e n o e g weder dezelfde schittering als len 1 uur 20 miiniten. 
(»ok uil Kensinglmi in Kngeland wordt gemeld, dal hel aldaar lus-
.M'hen I en 2 mu' zijnen gro(»tsteu glans heefl bezeten. Te ( l̂ermonl-
Kerrand (departement van Puy ile Dome), alwaar hel door den heer 
C.arlier omstreeks I uur het eersl wenl bemerkt, bereikte het zijnen 
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groolstcn glans ten 1 uur 25 minuten. Sjioedig na 2 uur zag de 
beer Larligue het nooderlicht verbleeken cn len 2 uur 45 minuten 
was bet verdwenen, terwijl het alleen een helderen schijn achlerliel. 
Hiermede is hel eerste tijdvak van bet ver.schijnsel afgeloopen. De 
heer Lowe maakt van de thans volgende lusscheupoozing geen ge-
wag, maar hij kon die ook niel waarnemen, wijl volgens zijne 
aanteekeningen de hemel van 2 uur 20 iniuulen lol 3 uur 20 minuten 
le Heeslon met diyte wolken bedekt was; ook in de korie mede-
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deeling uit Clermont-Kerrand wordl van de lusscheupoozing geen 
melding gemaakt, maar daaruit blijkt, dal liet nodrdoviwltl aldaar 
ook na 3 uur nog ziglbaar was. 

De heer Larligue heefl gemeend, dal hel verschijnsel biermcile 
was geëindigd en schijnt op den verderen alloop niet le hebben 
gelei; gelukkigerwijze echter sluiten zich aan zijne waarnemingen 
die van den heer Coulvier-Cravier le Parijs naauwkeurig aan. Heze 
nam hij zijne komst op de slerrewachl ten 2 uur 45 luinuten den 
schijn van hel noordeiTichl waar; van 3 uur tot 3 uur 15 minuten 
breidde zich hel noorderlicht op nieuw uil; van 3 } lot 3.̂  uur 
vertoonde hel zijne grootste ontwikkeling, na 4 uur verbleekte hel 
allengs en bet verdween bij hel aanbreken van den dag omstreeks 
4;| uur. Van den heer Carlier hebben wij uil dit tijdvak alleen de 
mededeeling, dal len 3 uur 15 minuten hel noorderlicht nog schitte-
rend is geweest on de heer f.owe merkt op, dal liel len 3 uur 
20 minuten bijzonder levendig heefl opgellikkerd en len 4 uur 
minder schillerend is geweest. Heide opgaven slennnen mei dc Parij-
sclie waarnemingen overeen. 

Dit Iwecde tijdvak CJJ een derde, dal in Europa wegens hel dag-
licht niet kon worden waargenomen, zijn ook in Havanna opge-
merkt, De beer Poey meldt, dal aldaar hel noorderlichl den 28sten 
Augustus len 8J uur des avonds (d. i. volgens berlijnschen lijd den 
20slen ten 3 uur 10 minuten des morgens) het eersl is gezien, 
dat hel snel in glans is toegenonien en ten 3 uur 40 unnulcn zijne 
grootste schitlering heeft bereikt, dal hel lerslond daarop matter 
licht heefl vertoond en dal ten 4 uur 24 minuien het eigenlijke 
noorderhcht geheel is verdwenen, en alleen een helder schijnsel aan 
den noordelijken hemel is achlergebleven. .Maar 3 uren later, ten 
7 uur 25 minuten, ontwikkelde zich het noorderlicht op nieuw en 
voor langer lijd; van 10 uur 24 ininuten tot 10 tuir 34 minnicti 
was het in zijne grootste ontwikkeling, nam echler lerslond daarna 
snel af, en verdween ten 10 uur 44 /ninnlen geheel. De bekend 
gewordene waarnemingen van dc magnetische observatoria wijzen 
gedurende dezen ganschen lijd op eene reeks van hevige storingen, 
bij welke echter de afscheiding in drie tijdvakken minder duidelijk 
le herkennen valt. Til Home hebben wij alleen de algemeene mede-
deeling, dal gedurende den gansdien voormiddag van den 20sten 
de magnelische werktuigen in groote onrust hebben verkeerd; dat 
de decliiiometer tot op 34' en de inclinomeler tol op 42' van den 

! normalen stand is afgeweken; bij de inteiisiteitswerktiiigen was de 
; afwijking zoo aanmerkelijk, dat de schalen biiileii het veld van den 
I kijker waren geraakt. De vertikale component was lol na den voor-
! middag onder zijne normale waarde, maar ten 1 ure des namid-
! dags reeds aanmerkelijk ilaar boven, en had alzoo eene plotselinge 
' en sterke vermeerdering ondergaan. 

I Te Parijs hadden de door de magnetische werktuigen aangewezen 
krommen lot 5:J uur in den avond van d<'n 28slen Angnslns niels 

I dat in het oog viel. Van dal oogenblik af begonnen zij onregel-
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matige slingeringen le verloonen; na middernacht werden de storin-
gen sterker. Ten 12 uur 45 minuten rees de kromme van den decli-
iiometer plotseling steil in de hoogte en overschreed den rand van 
de papieren slrook, en eenige minuten later kon men uit die van 
den magnetometer eene sterke en plolselinge vermindering van de 
horizontale inlensiteit afleiden; zij verhief zich bijna loodregt lot 
een eerste maximum, dal zij len 1 uur 45 minuten bereikte. Na 
2 uur 15 mimilen werden de sli?jgcringc)i \an de magneetstaven 
zoo sterk, dat de krommen in eene reeks van steile punten over-
gingen, waarvan de toppunten vaak builen hel papier lagen, zoo-
dat zij geen aaneengeschakehl geheel vertoonden. Eene merkbare 
lusscheupoozing lusschen 2 en 3 uur schijnt hier niel le zijn waar-
genomen. Des anderen morgens ten O uur 45 minuten waren de 
toestellen weder zeer onrustig; de declinatie was ongeveer 15' en 
de iudiiiatie 20J-' grooler dan gewoonlijk, terwijl de horizontale 
compoiienl van de aardkracht aanmerkelijk beneden, de vertikale 
aanmerkelijk boven hare normale waarde was. Ook te Christiania 
bevond men terzelfder lijd (zie hel bov(ai medegedeelde opstel van 
Nielsen) de horizontale intensiteit O (en honderd kleiner dan gewooti-
lijk. Eerst omslreeks den avond hielden le Parijs de storingen ge-
heel op. 

Hoveiidien is nog eene reeks waarnemingen van de declinatie 
op den 20slen Augnslus bekend gewordeij, welke pater Hielro 
Monte le Livorno van 0 uur des morgens tot 10 uur des avonds 
met liisschenpoozingen van een half uur heell gedaan. Hij zag de 
ileclinalienaald op dien dag in gestadige onrust, voornamelijk lol 
omslreeks den middag. Hel middelpunt der slingeringen week aan-
vankelijk westelijk van den gewonen stand der naald af; na 7̂ -
uur werd de afwijking van den normalen stand oostelijk en be-
reikte haar maximum in die rigling len 8 uur 15 mimilen. 

Na O uur werd de afwijking weder westelijk en nam lot 10 uur 
45 minuten in die rigling slerk toe, om vervolgeus zeer langzaam 
weder af le nemen; na 4 uur weril de afwijking andermaal eenig-
zins oostelijk, doch ilaarna keerde de naald (o( 8 uur allengs in 
haren normalen stand terug en bleef daarin tol aan hel eind van 
de waarneming. Het verschil tiissclicn de op dezen dag waarge-
nomene kleinste (8} uur) en grootste (10:{- uur) declinatie bedroeg 
2<S minuien. 

Ook deze storing liet even als die van den 2den September eene 
aanhoudende, eerst na verloop van dagen verdwijnende verandering 
in de factoren van het aardmagnetisme achter, namelijk eene ver-
meerdering van de declinatie, de inclinatie en den vertikalen com-
ponent van de intensiteit en eene vermindering van den horizon-
talen component. 

Na den 2den September vertoonden de kronnnen van de parijsclie 
instrumenten nog twee malen plotselinge doch slechts korten tijd 
durende storingen, namelijk in de avonden van den 21slen Sep-
leniber en den 2den Oclober; op beide avonden werden ter zelfder 
tijd noorderlichten waargenomen. 

De op de lelegraallijnen waargenomen storingen vallen wederom 
juist in het (ijdvak gedtu'ende helwelk hel noonlerlicht aan den 
hemel stond on de storingen van de magnetische loeslellen zich 
verlüonden. Zij werden I J C I eersl oj) de lijn langs de ooslzeeknsl 
lusschen Danlzig en SteHiii bemerkt en wel reeds den 28slen des 
avonds toi 5 ure; zij namen te Koningsbergen alsmede op de 
meeste pruissische slalions omstreeks 11 uur des avonds zoo toe, 

dat de correspondentie gestaakt moest worden en hielden le Konings-
bergen gedurende den gaiischen nacht en den volgenden dag mei tu.s-
schenpooziiigen lot aan den middag aan. Helzelfde wordl uil Stuttgart 
genk'ld. Te Herlijn verloonde zij zich hel sterkst lusschen I en 2 uur 
lies nachts en werden omstreeks 8 uur des morgens in de rigling van 
hel weslen zwakker, zoodal het corresĵ onderen daarheen hel besl 
mogelijk was. Te Ilrussel vertoonden de storingen zich insgelijks 
van 12i tol 2 uur des nachts het sterkste en in den kabel lus-
schen Oslende en Hover hielden zij den ganschen voormiddag van 
den 20sten aan. Te Hazel begonnen zij na 11 uur de correspon-
dentie te versloren en werden eersl des anderen morgens omslreeks 
8 uur zwakker. Ook te Harijs vertoonden de storingen zich na 11 
uur des avonds en hielden gedurende den ganschen nacht aan; 
omslreeks 8 uur des morgens verminderden zij in zoo verre, dal 
op geringere afslaiiden zonder veel bezwaar getelegrafeerd kon 
worden, maar eerst tegen 11 uur werd de correspondentie op 
groolere alstanilen mogelijk; den gcheelen dag door werden nne» 
dan korte storingen waargenomen. 

L'il Clermonl-Kerrand meldt de heer Carlier, dal aldaar de storin-
gen in den morgen van den 20slen kort na 1 uur, voorts ten 3 
uur en ten 4 uur 10 minuten het sterkst zijn geweest en dat het tot 
omstreeks 10 uur des voormiddags zeer moeijelijk viel le werken. 

Te Klorence werden de storingen eerst ten O uur 10 ininuten 
bij den aanvang van de dienst waargenomen ; zij hielden aldaar 
lot na 3 uur in den namiddag aan en schijnen ten lO uur in den 
voormiddag hel sterkst le zijn geweest. 

Hoe onbepaald deze tijdsopgaven in hel algemeen zijn, zoo be-
grenzen zij toch alle het ontstaan van de storende siroomen in de 
telegraafdraden binnen helzelfde tijdvak, waarin hel noorderlichl is 
waargenomen; ook de tijdstippen, op welke op verschillende plaatsen 
zich de slerksle storingen hebben voorgedaan, vallen ongeveer zamen 
met ilie, op welke volgens de opgaveji van de waarnemers hel 
noorderlicht bijzonder schillerend was. Kene, als zij zich bevestigt, 
bijzonder gewiglige en belangrijke waarneniing- is die van den heer 
(jartii'r le Clerinuiil-Kerrand; deze geeft namelijk op, dat de voort-
durende siroomen in de telegraafdraden steeds gelijkt'ydig met bet 
uitschieten van een straal in den boog van het nourderlichl ontstonden 
en met diens verdw'ijning weder ojihielden. 

Men kan het dus wel als feitelijk bewezen beschouwen dal er 
verband bestaal lusschen de oorzaak van de hier bedoelde slorin!i;en 
en hel noorderlichl. Het onbestemde in de opga\en zoowel omtrent 
de sloriiitfcn als omtrent de helderheid van het noorderlichl li^l O O 

overigens in den aard van de zaak. De storende stroomen zullen 
op de meeste plaatsen eersl dan zijn waargenomen toen zij zoo 
slerk waren geworden dal zij de correspondenlie bemoeijelijklen, 
hetwelk natuurlijk in verband stond met de meerdere of mindere 
gevoeligheid van de loeslellen ; bovendien was de i/ilensileil van de 
lusschen twee stations ontstaande aardslroomen, gelijk wij nog nader 
zullen zien, afhankelijk van hnnnen afsland en waarschijnlijk ook 
van de rigling der verbindende lijn en van de verschillen m den 
geleidingswedersland van den grond, Kindelijk moei in hel oog worden 
gehouden dal men, verrast door het ver.«;chijnsel, hetwelk men op 
de jjjeeste plaatsen aanvankel'ijk aan jdaalsel'ijke oorzaken toeschreef, 
bijna nergens naauwkeurige waarnemingen heeft gedaan. 

Overigens berusten de ojigaven van de waarnemers van het noorder-
lichl, dal dit op bepaalde lijdslippen «bijzonder schillerend)), «in 
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zijn lîoogslcn glnns», «in zijne grootste onlwikiioling »enz. gcwccsl 
is, op geheel subjectieve heoonleeliugen, die nu een> kunnen gedoekl 
hebben op de schittering in het algemeen, dnu op de uitgebreidheid 
aan het luchtruim, dan weder op het uitschieten van schitterende 
stralen, dan eindelijk op de kleurenpracht. 

De medegedeelde opgaven leveren onzes inziens geen gcnoegzanien 
grond mn aan te nemen, dat de storingen in eene bepaalde rigting, 
hetzij van het oosten naar het westen, hetzij van het westen naar 
liet oosten hebben plaats gehad; evenzoo min kunnen wij daaruit 
lot eene volkomene gelijktijdigheid van haar ontstaan o|) ver van 
elkander verwijtlerde punten besluiten, veeleer komt ons eene, 
meestal echter zeer snelle, voortbeweging in eene van de ojigegevene 
rigtingen op zich zelve niet onwaar.schijiilijk voor. Wanneer namelijk 
de bovenvermelde opmerking van den heer (ïartier zich bevestigt, 
dat de stroomeii in ile telegraallijnen van de ontwikkeling der stralen 
alhankelijk zijn, dan ligt hel vermoeden voor de hand, dat de 
stroomen zich telkens in die gedeelten van de oppervlakte der aarde 
het sterkst zullen voordoen, die zich ongeveer in den magnetischen 
meridiaan van den juist uitschietenden straal bevinden, dat dus een 
straal, die in den meridiaan van Parijs iiit.-̂ cbiet, sterke storingen op de 
i'ransche lijnen kan veroorzaken, terwijl zijne uitwerking te Konings-
bergen welligt naauwelijks waarneembaar is, en omgekeerd. Nu is 
het eene bekende waarneming dat de ontwikkeling van de stralen 
van het noonlerlicht in den regel niet over den ganscben boog 
gelijktijdig plaats vindt, maar zijwaarts voortgaat, hetzij van dc linker 
naar de rcgter, hetzij van dc regter naar dc ruikerzijde en even als 
ccne lichtgolving den hoog van het noorderlicht doorloopt; is dit 
zoo dan moeten natuurlijk ook dc storingen op de oppervlakte van 
de aarde in dezelfde rigting en in dezelfde mate zich voortbewegen. 
I\lecslal ecliter is deze voortbeweging van de straalvormiug zoo snel 
dat het ongelijklijdige van dc werking op vcrschilicnde punten van 
dc oppervlakte der aarde naauwelijks zal zijn waar tc nemen, of 
ten minste bij zoo oppervlakkige waarnemingen als ons ten dienste 
staan niet kan worden opgemerkt; voornamelijk zullen op dc tijil-
stippen, waarop bet noorderlicht z i jne grootste ontwikkeling vertoont-
cn dc gansche boog in stralen opllikkert, de stroomeii op ver.̂ jchillendc 
plaatsen als gelijktijdig kunnen worden beschouwd. lüj het noorder-
licht in den nacht van 2S op 20 Augustus had volgens dc opgave 
van verscheidene waarnemers de beweging van het licht van het 
noordoosten naar het noordwesten plaats; bij dal van 2September 
nam de heer Pocy in llavaunah ccnc veelvuldig afwisselende be-
weging van het westen naar hel oosten cn van het oosten naar het 
westen waar. Overigens brengen wij nogmaals in bcriimcring dat 
de bovcnvermelde waarneming van den heer Cartier bevestiging 
behoeft. 

Zeer opmerkelijk is het, dat gelijktijdig met de noorderlichten, 
waarmede wij ons hier bezig houden, op het zuidelijk halfrond, 
voornamelijk in Australie en Chili, zich schitterende ziiiderlichlen 
vertoonden. In Zuid-Australic werden er in dc week van 28 Augus-
tus tot -i September vier waargenonien; van twee daarvan hebbcn 
ons de dagblailen eenige tijdsopgaven medegedeeld. Het eerste ver-
toonde zich den 20sten Augustus terstond na de avoiidschemcring 
(derhalve omstreeks 7 lot 8 ure des morgens van dcnzelfdeii dag, vol-
gens berlijnschen tijd), doch bleef'slechts nog 20 minuien ziglbaar; 
het kwam derhalve overeen met het laatste tijdperk van hel op dien 
morgcu in Kuvopu eu Amerika waargenomen noorderlicht. Hel 
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Iwcedc vertoonde zich op den 2den Scjiteniber, in.sgelijks dadelijk 
na den ondergang der zon, alzoo ongeveer ten 7 uur des morgeus 
(volgens berlijnschen tijd); hel was in den aanvang tamelijk mat, 
maar tegen O uur des avonds (lOJ- uur des voormiddags volgens 
berlijnschen lijd) nam hel buitengewoon toe in intensilcil, cn schoot 
voornamelijk In.s.scben I cn l;} uur des middags (berlijnsche tijd) 
zeer levendige stralen, waarna het spoedig schijnt te zijn verdwe-
nen. Ook deze tijdsopgaven vallen derhalve in het algeniecn tc zamen 
met de waarnemingen van bet noorderlicht door den heer Hocy in 
Havamiah cn de storingen op de europesche lelegraallijnen; overigens 
is de herleiding tot berlijnschen tijd laniclijk onzeker, wijl dc lig-
ging en dc geographische lengle van de jdaats van waariicmiiig niet 
nader zijn aangegeven. 

Het laatslvermclile zuidcriicht was ook in Chili ziglbaar cn wel 
in (joiiception van 5 uur 45 minuten tot 7 uur 45 minuten (ber-
lijnsche lijil) cn in Santiago (.'j.'Jo ziiider breedte) van 7J uur des 
morgens af gedurende o uren. 

Ook in Australie werd de correspondeiilie op de tclegraanijnen 
zoolang het zuiderlichl duurde door aardstroomeii nagenoeg onmo-
gelijk geinaakl. 

Wanneer wij nu in het bijzonder dc aan de telegraallijnen waar-
genomen storingen nagaan, dan komen alle opgaven daarin overeen, 
dat de storende stroomen steeds een bepaalden, niet geringen duur 
hebben gehad, waaruit men met regl hccll afgeleid, dal men hier 
in allen gevalle niel met inducticslroomen Ie doen had. Uit Hazcl 
wordt bij voorbeeld gemeld, dat in den nacht van 28 op 20 Augustus 
zich op de gansche lijn van minuut lol minuut een aanhoudenden 
stroom heeft vertoond alsof er streepjes geseind wenlen. Uit alle 
plaatsen wonll gewezen op het verschil tussehen deze storingen en 
die, welke bij onweders plaals hebbcn, en wordt er op gewezen dat 
zij in weerwil van bunnen duur en hunne intcnsiteil bijna nergens 
de toeslellen beschadigd hadden. Alleen de bij dc fran.sche station> 
gespannen fijne draden aan de blikscmaneiders, welke afkeuring 
vcnlienen, zijn hier cn daar gesmolten (1). 

Hc beweging van de galvanomctcrnaaldeii wonll in het algemeen 
op gelijke wijze bc.schreven als iii de boven afgedrukte opstellen van 
de heeren Nielsen, Hichler en Host. He heer Hergon hcsclnijfl dc 
door hem gedane waariicmingen op het centrale station te Harijs 
volgenderwijzc: tic naalden van dc galvanometers gingen uil den 
toe.stand van rust tamelijk snel naar 10« lol 20®, naar gelang van 
de verschillende lijnen, bleven in dien afwijkenden sland langer of 
korter, in zeer vcrschilicnde male, slaan, ovcr.M'hredcn dan dal 
puilt en sloegen vr'ij plolseling tot op 30° en 5(> over; vervolgens 
keenlen zij langzaam tol hel rustpunt terug, overschreden dil cn 
volbragten voorts op geheel gelijke wijze ccne slingering naar den 
tcgeiiovergcslcldcii kant. Te Dijon zag men dc naalden der galva-
nometers langzaam en gelijkmatig tot op ongeveer 10" graden uit-

(1) T e n einde te frroote uitvoerigheid te vermi jden , lieldicn wij in het 
hier volgende de bronnen niet opzettelijk vermeld. De op dc fransclic stations 
betrekkel i jke gegevens zijn meest ontleend uit een overzigt van dc door 
hein medegedeelde ber igten, bekend gemaakt door den heer Hlavier in dc 
Autmles téléijraphujHcs. Bovendien is ook gebruik gemaakt van onderschei-
dene in de Comptcs rcmlus gedrukte opstellen van .Mutieiicci, dc la Uivc 
en anderen . 
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slaan, in dien stand 4 lol 5 seconden blijven, voorts even langzaam j 
weder teruggaan en met dezelfde beweging weder tol 10® naar den 
anderen kant gaan en op die wijze eene reeks van langzame slin-
geringen afwisselend naar den eenen en den anderen kant volbrengen. 

Op geheel gelijke wijze wonll het verschijnsel uil Cacn door den 
heer Hogier beschreven. He naald bewoog zich aldaar in den regel 
van O uil met nagenoeg gclijkinalige snelheid naar den eenen kant, 
bijv. naar de reglerzijde tol op 40® tol 43®, bleef aldaar eenige 
oogenblikkeii slaan en ging vervolgens langzaam naar den stand 
van rust terug; hier bleef zij somwijlen eenigeoogcnblikkcnslaan, 
maar gewoonlijk overschreed zij het rusl|iunt dadelijk en bewoog 
zich met dezelfde gelijkmatige beweging tot op 40" of 13® naar den 
anderen kant, om vervolgens even langzaam weder terug te keeren 
enz. Gemiddeld had de naald ccnc minuut noodig tol het volbrengen 
van ccnc slingering van het rustpunt tot op dc grootste afwijking 
naar den eenen of den anderen kant. Somwijlen waren dc slingeringen 
ook korter. In het algemeen was dc beweging van dcgalvanoinelernaal-
den gelijkmalig, nu cn dan echter sprong zij plotseliiig 2® of 3® voor-
of achterwaarts, en nam dan wederbaren gelijkmatigcn gang aan. 

Ook uit andere plaatsen wordl gemeld dal de storingen meest 
in eene volgreeks van stroomcu van afwisselende rigling en nage-
noeg gelijke duur en inlensiteil hebben bestaan, welke langzaam 
toe- en evenzoo langzaam weder afnamen. Inmiddels schijnt ccne 
zoodanige regelmatigheid toch niet overal cn niet te allen tijde Ie 
hebben plaals gevonden; van vcrschilicnde punten wonll opgegeven, 
dat dc afwijkingen der naalden somwijlen geheel plotseling zijn ont-
staan of ophielden cn dal de naalden somlijks ook eene zekere 
afwijking gedurende verscheidene minuien hebben behouden. Hit 
schijnt voornamelijk ten tijde van ilc grootste storingen hel geval 
Ic zijn gcwee.st. Ho pnussische leicgraalinspecleur Lange tc Han-
nover gecll op dal in den morgen van den 2den September de 
aardslroomen jilotseling, sterk cn aanhoudend waren en dal zij 
daarentegen in den namiddag van dien dag trapsgewijze toe- en 
aliiamcn. Tc Stuttgart schijnt dc overgang van de afwisselende 
stroomen onvergelijkelijk veel sneller te zijn geweest; de naald 
moei aldaar in één minuut vijf tot zesmaal baren stand tol 40® 
westelijk veranderd hebben. 

Op dc toscaanschc lijnen namen de stroomen, gelijk de heer 
i\latteucci mededeelt, gedurende vijf minuten langzaam toe en 
braken vervolgens, na hun maximum bereikt tc hebben, plotscrmg af 

Kenc langere reeks van voorlgezctlc waarneniingen van den 
galvanometer is slechts van het franschc station Nantes bekend 
geworden. Wij deelen die hier mede, ofschoon zij geen duidelijk 
beeld van den aard der stroomen geeft, wijl daaruit niet blijkt, 
of tussehen dc verschillende waarnemingen de stroonien van rigting 
zijn verwisseld cn op welke tijdsti|)pen dc riglingsvcranderingen 
en de grootste afwijkingen hebben plaats gehad. 

Draad van Nantes naar Harijs. 

Afwijking. 
20 minuten des morgens 20® 
21 — 35® 
24 . - f 35® 
25 . » — 25® 
30 — 50® 
40 — 10® 

Draad van Nanlcs naar Anders. D 

(Aan dezelfde palen als de eerste maar veel korter.) 

Afwi jk ing . 
2 September 8 uur 45 minuten des morgens — 13® 

» » — 55" 

O 

50 
55 

3 
5 
8 

13 
18 

— 41® 
-f- 28® 
— 38® 
— 30" 
— 48" 

Kindelijk heell dc hoogleeraar de la Hive in ile (jompks remlus 
ccne beschrijving gegeven van den gang dezer stroomcu, welke be-
rust op, zoo hel schijnt, zeer zorgvuldige waarnemingen, door 
den heer Hipp op dc zwitsersche telegraallijnen gedaan. Ook aldaar 
wisselden de stroomen regelmatig om den anderen af en waren zij 
niet plotscrmg maar trapsgewijze tocnemcnd cn evenzoo trapsge-
wijze weder ahieniend, maar dc duur en de intensiteit van de beide 
siroomgrocpen waren niel dezelfde, gelijk bij alle tot nu loc mede-
gedeelde waarucmingen; immers dc op dc eerste afwijking van de 
naald volgende tegeiigcstcldc stroom was aanmcrkclijk zwakker cn 
duurde slechts half zoo lang als deze. Dc eerste was op dc lijn van 
Ziirich over Hern een positieve van het noonicn naar hel zuiden 
geriglc simom; hij hield gewoonlijk 2 tol 3 minuten aan cn bragl 
eene afwijking der naald tot op 43° Ie weeg; de daaropvolgende 
tcgcngestelde stroom daarentegen deed dc naald hoogstens tot 30® 
naar den anderen kant afwijken en duurde slechts 1 lot 1 ^ 
minuut. 

Wij hebben hier de bekend gewordene mededeelingcn omtrent 
den gang van dc galvanoinelernaalden gedurende dc storingen meer 
uitvoerig bijcengevat, dewijl de heer de la Hive in de waarnemingen 
op dc zwitsersche lijnen, in dc laalstc jilaals vcnueld, dc volkomene 
bevestiging nieeiit te vinden van eene door hem bedachte theorie 
omlrcnl hel noorderlicht, volgens welke dat licht niet door stroomcu 
van afwisselende rigting, maar alleen door eenen inlermitlcrcnden, 
in iiilensiteil veranderlijken maar steeds van hel noorden naar hel 
zuiden gcrigten jKisitieven aardstroom vergezeld zou zijn. Dien siroom 
meent hij in de sterkere, in de gemelde rigling plaats hebbende 
afwijkingen van de galvanonielcrnaalden Ie herkennen, terwijl hij 
den daarop volgenden korteren en zwakkeren legcngcslclden stroom 
eenvoudig houdt voor ecu door de polarisatie van dc aardplaten 
voorlgebraglen kecrstroom. Heze wijze van verklaring wonll echter 
wedersproken door alle andere boven medegedeelde waarnemingen 
en voornamelijk door de bepaalde en ovcreenstcmmenilc opgaven van 
verscheidene franschc stations, dat de op elkander volgende tegen-
gestelde stroomen steeds in mtensilcit en duur gelijk zijn geweest, 
waaruit volgl dat dc in Zwitserland waargenomen wet van beweging 
niet algemeen maar bet gevolg was van plaatselijke oorzaken, van 
welken aard daii ook. Aan den anderen kant moet ook de duur van 
1 lol I J mininit voor een uil polarisatie van de aardplaten ontstaande 
stroom zeer groot voorkomen; ook zou mcl die verklaring de hoogst 
onwaarschijnlijke stelling gepaard moeien gaan, dat de hypothetischo 
kecrstroom het tusschentijdvak lussclien twee aardslroomen steeds 
naauwkeurig aanvult, want, wanneer hij van korter duur ware, 
dan zou de naald, na hel rustpunt weder bereikt te hebben aldaar 
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eenige oogenlilikken moeien blijven slaan cn wanneer omgekeerd | 
de aardslroom weder inviel alvorens de naald weder bij O was 
aangekomon, zoo zou liaar gang eene plolselinge vertraging bebben 
moeten ondergaan. Geen van tweeën zou voorzeker een zoo zorgvublig ' 
waarnemer als de lieer llijip ontgaan zijn. 

Omtrent de intensileil van deze .«troomeii bezitten wij, gelijk ook j 
met anders Ie verwachten viel, slechts zeer onbepaalde ojigaven. ' 

De heer Matteucci vergelijkt ze met den stroom eener batterij van 
:)0 zwakke Danieirsche elementen; en de heer Hipp trekt uit de 
afwijkingen van de galvanometernaalden het besluit, dat de aard-
slroomen van tijd lot tijd meer dan driemaal zoo sterk zijn geweest, ^ 
als do gewoonlijk voor de correspondentie gebezigde balterijstroomen; ; 
dat zij overal minstens de sterkte van deze laatste hebben gehad, 
blijkt reeds uil hel hevig en voortdurend aantrekken van de ankers j 
der relais. 

Vit alle plaatsen wordt eenparig opgegeven, dat de sterkte van 
de slroomen afhankelijk is geweest van de lengte der lijnen; tus-
.sclieu nabij elkander gelegen slalions was de correspondenlie bijna 
allijd mogelijk, daarentegen nam de sterkte van de storende stroomen 
overal in het algemeen met de lengle van <le lijnen loe. 

Minder overeenstemmend zijn de o))gaven, in hoeverre de 
slerkle der storingen van dc rigling der lijnen afhankelijk was; ! 
in Frankrijk, Zwitserland en Noorwegen heeft men dc ojimcrking 
gemaakt dat de lyncn, welker rigling in het algemeen van hel 
noorden naar bet zuiden is, meestal bel sterkst waren aange-
daan, terwijl de van bel oosten naar hel weslen loopende lijnen 
in het algemeen betrekkelijk vrij van storingen hieven. IVij het 
pruissiscbc telegrafennel heefl zich deze waarneming niet bevestigd; 
hier schijnt hel zelfs dat de van bet oosten naar het weslen loo-
jiendc lijnen hel meest van de storingen Ie lijden hadden. De 
omstandigheid, dal dit over hel geheel ook juist de langste lijnen 
waren en ilat in het priiissischc nel slechts weinige en kortere lijnen 
juist in de rigling van hel noorilen naar hel zuiden loopen, moge 
hierbij van invloed zijn geweest, doch schijnt ter verklaring niel 
voldoenile. Verschillen in hel geleidend vermogen van den aardbodem 
zullen wclligl ook van invloed zijn op de sterkte der storingen. 
Overigens Irefi men ook J)ij bel fransche lijneimet eenige uitzon-
deringen aan; zoo geeft de heer Oarlier in de Auualcs lélt'urajilih 
i/iies op, dat te ClermonI Ferrand de lijii naar I.yon en die naar 
Tulle, waarvan ile eersie eene nagenoeg oostelijke en de andere 
eene wesl-ziiidweslelijke rigling heeft, het meest van dc storingen 
te lijden hadden, en bij het station Sl. Malo verloondcn zich de 
sterkste storingen op de lijn naar hel westwaarts gelegen slalitm 
Sl. Drieuc. 

t)mlrent ile polaire rigling der stroomen zijn slechts zeer weinig 
0|)gaven voorhanden, waar.^chijnlijk wegens hare veelvuldige afwis-
seling. Volgens de waarnemingen van den heer Ilipp gaven op de 
lijn van Zurich naar Hern en van liazel naar llern de heersehende 
storingen, die zich door het telkenmale eerste uitshian van de naald 
detlen kennen, een positieven van hel noonlen naar hel zuiden 
giM-iglen stroom Ie keniHMi; tlezelfde rigling blijkt ook uit de boven 
medegedeelde waarnennngen Ie Nanles; hier is blijkbaar de negatieve 
afwijking vaii tle galvaiioiiielernaahl de heerscheiide geweest, het-
welk een van den kant van Darijs in hel station komenden ptisi-
lieven stroom te kennen geeft. Daar waar twee lijnen, die ongeveer 
va)) bel noovvlen ui\;vr hel zuiden loopen, zamen komen zoo dal de 
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ecne de verlenging van de andere vorml, Ijad tic afwijking va)i 
dc, met betrekking tol den grond, op dezelfde wijze ingeschakelde 
galvanonjeler.s van beide lijnen in legengeslchlen zin plaats, dat 
wil zeggen tle stroom in de zuidelijke helft der lijn hatl dezelfde 
rigling als tlie in de noortlelijkc helll, en vormde in zekeren zin 
tlaarvan tle voortzetting. De heer Ilipp hccfl dit zt)Owel bij dc Ie 
nern als bij de te Dazcl uitloopende telegraallijncn bevestigd gevon-
den; ook uil Sluttgarl wordt gemeld, dal tle afwijkingen der gal-
vanomelers op tle lijnen van Drucbsal cn L'hn steeds naar tegen-
overgestelde zijtien plaats hatldcn. 

Over de verhouding van de storingen tol de verschillende langs 
tlezelfde palen gcleitle draden van eene en dezelfde lijn, wetlersprc-
ken tic voorhantlen zijiule opgaven elkander ten eenemale. De heer 
Matteucci beweert ztjcr bepaald, tla( steeds de bovenste tlraad der 
lijn het meest gestoonl was, terwijl die, welke zich hel naast bij tien 
grond bevond, geringe ol'in hel geheel geejjesloringcn zon hebben 
vertoond. Te St. Quenlin daarentegen heeft men juist aan den on-
tlerslcn draad tle sterkste storingen waargenomen, en berigten van 
andere fransche stations wijzen, zonder tlal de plaatsing er iets 
loe sch'ijnt te tloen, nu eens den eenen tlan tien anderen van de 
aanwezige tlraden aan als tlengenen, waar tle storingen bijzonder 
sterk zijn geweest of langer aaugehouden hebben tlan op de antlere. 
llel komt ons derhalve niel waarsch'ynlijk voor, dal de plaatsing 
van den draad aan tle jialen werkelijk van invloed is geweest op 
de sterkte van tle storingen; tle ver.schillentle gevoeligheiti van tie 
toeslellen, de groolere of kleinere geleitrmgswedersland van tle draden 
en hunne mt̂ er of minder volmaakte isolering zullen wclligl aan 
leiding hebben gegeven tol de waargenomene verschillen. 

Eene sterkere sloring van tien btivetislen dnutd der lijnen zon 
eerst dan waarschijnlijk wortlen, wanneer tle waargenomen slrtio-
men van almospherischen oorsprong waren. ])it woj'dt echter tloor 
de voorhantlen zijnde waarucmingen bepaahl gelogenstraft. Of gedu-
rende een noorderlicht tle almtispheer ongewone elektrische ver-
schijnselen oplevert of niet, is, gelijk bekend is, een veelmalen 
ontlerzochl maar all'ijd nog onbeslist vraagstuk. Fenige waarneiiiers 
beweren zulks, andere daarentegen hebben bij talrijke en zorgvuldige, 
bijzonder met het oog oji dit punt gedane waariiemingen getnie 
ongtïwone luchtelektriciteit waargenonien. In geen geval schijnt deze 
overigens gedurentlc een noorderlicht zoo sterk Ic zijn, tlal zij 
verschijnselen zou kunnen te weeg brengen als tle hier betloelde. 
Inderdaatl is ook gedurende hel tijdvak, waarvan hier sprake is, 
nergens eene bijzonder sterke luclilelekiriciteit bemerkt; tic heer 
1'oey tleell inlegtmtleel iiiedc dal zijn zeer gevoelige elekiromeler 
Ytilkomeii in rust is gebleven, en ook tle heeren .Mallencci en de 
la Hive tloen in overeenstemming daannetle opmerken, tlal nergens 
eene schillering van dc kerktoren- of blik.senial)eider.<jiitsen is wnar-
genomen, gelijk zich )ilecgt te vertoonen als er eene sterke eh;ktri-
Irische .sj)anning van de lucht plaats heefl. neslissend echter is de 
volgende op hel fransche stalion Tiille getlanc proefneming: De 
chef van tlil station liet gcdurcntle de storingen Iwt̂ e draden hij 
hel naburige (omstreeks 10 geographische mijlen in znitlotislelijke 
rigling verwijtlerde) slation Aurillac isoleren; terstond hielden tip 
tlie beitle tlraden tle sltiringen op, maar vingen ook, toen een van 
de draden tc Aurillac met tltMi grontl in verbiiurmg was gebragl, op 
tlezen ter.̂ lond weder aan. Dezelftle jirocfiieming wenl met volko-

[ men hetzelfde gevolg ook te Toulon gedaan, aKsaar men de lijn 
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naar Nizza bij Cannes liet isoleren. Ook te IViliers zag men de 
storingen op twee draden ophoutlcn, nadat deze bij St. Hénoit ge-
isoleerd waren, terwijl zij op de andere in dezellde rigling loopende 
draden onverantlerd aanhielden; maar de laalslverinelde proefneming 
zou wegens tien geringen afslantl tusschen Doiliers en Sl. Diiutnl 
voorzeker op zich zelve nicl beslissenti zijn. De uitkomst van deze i 
proefnemingen zoutle ccnc geheel andere zijn gewetisl, wanneer 
men met atmospherische slroomen (e doen hatl gehail. Zeer onlangs 
is door tle heeren tïharault en DescrtVix te Parijs eene zeer belang- ! 
wekkende proefneming ojtenbaar gemaakl, welke jnisi de legenju'oef 
van de hovenvcrmelde uitmaakl. Zij namen tien invloed van ecu 
naderend onweder op een langen langs palen gevoerdeii tlraatl 
waar, welke aan hel ccnc einde, tloor inschakeling van een gal-
vanometer, met tleii grond verbonden en aan hel andere einde 
geïsoleertl was. Zootlra het onweder natlenh.', bemerkte men aan 
tien galvanonieler een vtiorldurendeii stroom uit tien draad naar 
dc aanie, die sltïcds dezelfde rigling had; slechls enkele malen 
sloeg de naald voor korlen tijd naar tien tegi.Miovergestelden kanl 
uit, vermoedelijk wijl ccnc negatieve wolk in tle nabijheid van 
den tlraad vtiorbijlrok. Vóór ietleren bliksemslag nam tle stroom 
naar de aarde snel loe, en op hel oogenblik van tien slag zelf 
werd de naald met hevigheid naar de legenovergesleltle zijde ge-
worpen. Toen hel ouweder vlak nabij was, zag men herhaalde-
lijk vonken tusschen tle verschillentle deelen van den loeslel over-
springen. b'ij het uitrekken van jjet onwetler nam de stroom de 
legenovergeslelde rigling: vim tle aarde naar tien tlraad ; ile invloetl 
der blik.sc/nslralen oj) tle gjilvanomelernaald nam wel is waar met 
het aftrekken van hel onweder snel af, maar was toch nog waar 
te nemen toen de donder reeds seconden later wenl gehoonl dan 
lie iVikkering van don hlik.scmslraal plaats had. 

Op grond hiervan kan alzoo wel bcpaahlelijk wonlen aangenomen, 
dat tle hier behandelde slroomen in tle lehïgraallijneu niel van 
atmospherischeii oorsprong waren. Wel zijn op vebï plaatsen, even 
als bij onweders, vonken in tle bliksenialleiders, lusschen tle platen 
van den comimilator, aan de contacten van den sleutel en tusschen 
andere tleelen der toestellen waargenomen; men lieefl bij hel aanraken ! 
van de dratien en bij hel afbreken en wetler verbintleii van de lijn 
hevige slagen bekomen, enz., maar tlil alles bewijsl niets voor de/i 
almospherischen oorsprong der stroomen, het bewijst alleen , tlal zij, 
eveneens als <le atmospherische slroomen, bij lijd en wijle eene zeer 
hooge spanning hebben bezeten. Fn dat dit het geval is geweest 
blijkt onder anderen ook uil tle somwijlen builengewoon sterke 
afwijkingen van de galvanomeleniaaltlcn ; en een venier bewijs 
tiaarvoor is gelegen in hel feil, tlal zelfs de krachligsie balterijstroomen 
naauwelijks iels vermoglen te veranderen aan tle storingsverschijnselen. 
Wij zagen reeds boven uil hel berigl van den heer Post, tlal ge-
durende sterke storingen de afwijking tier naald tloor inschakeling 
van eene batlerij van lOOelenienlen niet in het iiiinst wenl veraiulerd. 
Op verscheidene fransche stations wenl tlil feit evenzeer bemerkt en 
tloor bijzonilere helaugwekkenile itroefnemingen lievcsligtl. Te Dijon 
werd in den morgen van tien 2tlen September, terwijl de galvano-
meternaalden tle boven beschreven regelmatige slingeringen ver-
toontlcn, licriiaalde malen ccnc ballerij ingeschakeltl ; de gang der 
naald werd daanloor ook volstrekt niel veranderd, grootte cn duur 
van de afwijkingen bleven geheel tlezelfde, hetzij de ballerij ij)ge-
scliakeld td" tle tlraad regtstreeks met dc aarde verhonden was. Des 

namidtlags werd tle proefneming met hefztdfde gevolg herhaald. .Men 
koos tlaarop twee tiratlen van tle parijscbe lijn, welker galvanometers 
een overeciikomstigen gang verloontlen en schakelde in een daarvan 
eene batterij in, terwijl tle andere regislreeks mcl tle aarde ver-
bonden bleef; en tmk nu behieltleii beide galvanonieleriiaalden zeer 
jiiisi tleiizelfden gang. llel was tlerhalve alsof de ballerijilroom niel 
werkte of wel dat zijne elektromolorischc kracht uitermate gering 
was in vergelijking mei tlie vaji de aanlslmomen. Feu antler oji-
nierkelijk verschijnsel wordt uit Sl. Malo genieltl: men schakelde 
aldaar gedurende eene lusscbenpoozing in de sloringen {pendant 
une interruption des courants) tle batterij in de lijn naar Hennes 
iii, maar verkreeg geene afwijking van de galvanometernaahlen, 
even als of de lijn aan bel andere einde geïsoleenl ware geweest, 
hetwelk het geval niet was. In verband hiermede staat wclligl dc 
opgave van den inspecteur der telegrafen Lange Ie llannover, tlal 
men veelviihlig heelt waargenomen, tlal bel relaisleriigslotïg, wanneer 
getliireiule tle tusschenpoozingen in de storingen, oiimitldellijk nadal 
(Ie galvaiKnnelernaalil tiji O was teruggekeenl, gewerkt wenl. 
Overigens behoeven al tleze waarnemingen betrekkelijk de verhouding 
van tle batterijen tot de sloringen ntig wel een nader onderzoek en 
duidelijker verklaring. 

(iclijk men ziel, hebben wij lol nu loe overal slechts van elektrische 
slroomen in de draden gesproken cn indei'daad wai'en bel, onzes 
inziens, alleeu de zootlanigc, die storingen deden ontstaan. De heer 
Post zegl bereitls aan het eind van zijn boven medegedeeld stuk, 
dal «tle verschijnselen niel slechls zuiver magnetisclie, maar ook, 
en vooriiameryk, elektroinagnelische» zijn geweest ; wij zouden zelfs 
willen beweren, tlal hel ijeen zuiver magnetische, maar alleen 
eleUrumafjnetisclie geweest zijn. De zuiver magnetische verschijnselen 
bij de plaats gehad hebbenile veranderingen van het aardmagnetisme 
zijn op zich zelf zoo onbediiideiitl, tlal zij slechls met de gevoeligste 
werkinigen kontien wortlen waargenomen. De berigten der magnelisclie 
observatoria, die wij, metlc met het doel om dil feit te constateren, 
boven uitvoerig metledeelden, kimiicn dit tloen blijken. 

Voorzeker zijn tle toestellen der telegraallijncn volkomen tingevoelig 
voor invloeden van dezen aard. Het is zelfs zeer waarschijnlijk, 
dal tle op tle niagnelische tibservaloria waargenomen slingeringen der 
magnelomelers slechls verschijnselen van ondergeschikten aanl waren, 
welke door tle eleklroinagneliscbe werking van de in deaanlkorst 
ontslaande elektri.schc slroomen Oj) tle instrumenten wenlen teweeg 
gebragt. 

De eenige ons bekenil geworden feiten, waaruit men bij moge-
lijkheid tot eene zuiver magnetische werking zon kunnen besluiten, 
zijn tle heide door den heer Post (zie bladz. 180) medegedeelde 
waanienrmgcu. De eersie, dal namelijk hij hel opbellen van tle 
verbinding lusschen den .sleutel en hel relais de galvanomelernaaltlen 
niel tip O terug gingen, is ons zontler nadere bekendheiil met tle 
onislandigbeden tnuiwcns niel verklaarbaar, doch wij zouden daaruit 
cenhir alleitlen, dat ergens aanraking bestond of wel dal er eene 
lading hatl plaats gehad. De Iwtïedc proefneming tlaanMilegcn, 
waarbij zulks bij het lt)smaken van deti gemeenschajipelijken aard-
draad aller toestellen van tle verbindingskleni plaats had, is zonder 
nioeile fe verklaren. Toen bleien nanielijk al de loeslellen en 
lijnen ontleiTuig verbonden en nioeslcn derhalve tle tusschen de 
aardjdalen vaj) de nab'ij elkander gelegen slalions, zoo als brom-
berg en Insterburg, Memel en Pillau, enz. ontslaande slroomen door 
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tic locslcllcn Ic Koningsbergen gaan cn dc galvanoskopcn aldaar 
aandoen, wanneer zij ook door vcrinccrdcring van den wederslainl 
en gedeelldijke wederkeerige opbelling niel meer slerk genoeg 
waren om dc ankers in aanraking Ie bonden. 

Oe oorsprong van de in dc lelcgraaldradcn onislanc siroomcn is 
volgens de tol nu toe gedane, voorzeker m)g zeer afgebroken waar-
nemingen wel in den aardbodem Ie zoeken; bet .scbijnl dat ge-
durende dc verscbijning van bet noordcrlicbl in de oppervlakte 
der aarde eene zeer sterke, negatief clekirisebe spaiming voor-
banden was, welke in bel algemeen van dc cvennacbtslijn naar 
dc polen snel toenam, maar aan bestendige veranderingen onder-
worpen was, wijl de aanleidende oorzaak niel onder alle lengle-
gradcïi gelijkmatig, maar nu eens onder den eenen dan weder 
oiuler den anderen meridiaan bijzonder sterk bare werking 
deed gevoelen, zoodal, wanneer men zicb lijnen van gelijke 
spanning op de oppervlakte der aarde denkt, deze niet met 
de meridianen zamen vielen maar gedurig op- cn nedergolfden en 
ook onderling niel evenwijdig waren, maar nu eens elkander 
naderden, dan weder zicb van elkander verwijderdcii al naarmate 
bet gelcidenil vermogen van ilen tnsscbengelegcn aardboilem tegen 
de spanning opwoog. Zoo vaak dan de aardplalen aan de einden 
van ccnc lelegrafiscbe lijn in streken van zeer verscliillende span-
ningen kwamen, moest er len gevolge van bet verscbd van span-
ning in den draad een stroom ontstaan. Dit verklaart bet wegblijven 
van de storingen op korte lijnen, alwaar bet vcr.Ncbil in sjianning steeds 
slechts gering kon zijn, en hunne locnemiiig overccnkouistig met 
de lengte van de lijnen en hunne sterkere ontwikkeling op de 
lijnen, welke ongeveer in ib; rigling vau een meridiaan gelegen 
zijn, dewijl bier bet verschil in spanning bij gelijke lengte inhei 
algemeen hel aanzienlijkst moest zijn, en eindelijk geeft hel ook 
dc mogelijkheid aan de hand om de waargenoinene uitzonderingen 
Ic verklaren. Op de vraag, hoe eeiic zoodanige elektrische spanning 
van den aardbodem ontslaat, moeien wij bij onze onbekendheid 
met het wezen van de noord(;rlichlverschijnselen voorloopig nog het 
antwoord schuldig blijven. 

De heer de la Dive beefl bij deze gelegenheid eene reeds vroeger 
door hem ontwikkelde Iheorie van bet noorderlicht weder ter sprake 
gebragt cn getracht daaruil de verschijnselen tc verklaren ; wij 
willen die bier, wal de hoofdzaak betreft, kortelijk mededcelen. 

De beer de la Uive ncemi aan, dat de walcrdampen, welke zich 
bestendig uil de wateren, voornamelijk onder de keerkringen, 
ontwikkelen en door den opstijgenden lucbislroom in de hoogere 
streken van den damj)kring worden gevoerd, groote hoeveelbedeii 
jmsitievc elektriciteit met zicb nemen cn in den aardbodem de 
overeenkomstige hoeveelheid negatieve elektriciteit achterlaten, tîelijk 
bekend is, bestaat in de hoogere lagen van den dam|)kring oen 
hcstendige lucbislroom van de cvemiachtslijn naar de polen; deze 
voert de mei positieve elektriciteit beladen waterdeeltjes met zicb 
voori en volgens de theorie van den heer de la Uive is daardoor het 
gehecle bovenste gedeelte van den dampkring sterk met positieve 
elektriciteit beladen, die in de rigling van ile oppervlakte der aarde 
atiieemt, maar daarentegen in dc rigling van de pool, ten gevolge 
van de heerschendc lucbtstroomen, zich slerk opeenhoopl. De her-
stelling van bet evcnwigi lu.sscheii dc positieve cickiriciteil van de 
bovenste luchtlagen en de negatieve van dc aarde hccH nu, vol-
gens den beer de la Uive, op Iwcederlei wijze plaats: of zij ge-
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schiedt plaatselijk nu hier dan daar, als onweder of weerlicht, 
wanneer de benedenstc lucht vochtig is en aan dc ontlading min-
deren geleidingswcderstaiul biedt; of zij geschiedt op groote schaal 
in de nabijbeid van de pool, wanneer de aldaar zich bestendig 
opeenhoopeiide elektriciteit ccnc zekere spanning heeft overschreden 
en deze ontlading doet zich aan ons voor als noorder-of wel zuidcr-
licbt, terwijl er zich lucbtverschijnselen van gelijksoorligcn aard 
vertoonen als bij dc elekiriscbc ontlading in eene verduiidc lucht 
in dc nabijheid van cenc magnectpool. Natuurlijk ontslaat dan door 
zulk ccnc ontlading aan dc polen ook in de oppervlakte der aarde 
een negatieve stroom van dc evennachtslijn naar de polen of, wal 
hetzelfde is, een positieve stroom in omgekeerde rigling. 

Deze theorie laat, gelijk gemakkelijk tc zien is, nog veel in hel 
duister. Dat bet noorderlicht eene in de poolstreek plaatsvindende 
elekirischc ontlading is, wordt tegenwoordig wel tamelijk algemeen 
aangenomen cn de gelijktijdige aanwezigheid van legen elkander 
opwegende siroomcn in de aardkorst doet zich alstlan als een bijna 
noodzakelijk gevolg voor. liet hooldbezwaar tegen de theorie van 
den heer de la Uive lint echter in de verklariiiü: van den oor-ö n 
sprong der groole hoeveelheden positieve elektriciteit, die hij iiule 
hoogere luchtlagen onderstelt. Dat er bij de verdamping van water 
elektriciteit vrij wordt, gelijk men een lijd lang beeft gemeend, 
is reeds .«̂ edert lang wederlegd; de proefnemingen hebben geleerd, 
(bit deze zicb alleen dan voordoet, wanneer de damp tegen vaste 
ligchamen strijkt; eveneens is hel bewezen, dat bij de vorming van 
damp uit zoutoplossingen (zeewater) onder gewone omstandigbedeii 
geen elektriciteit vrij wordt. 

De plantengroei cn het leven op de aardoppervlakte, de aan-
raking en wrijving van de wateren met de vaste deelen der aarde, 
d(! iberino-elekirische siroomcn in deze laatste enz. doen nu eens 
|)osilieve dan negalieve elekiricileit ontstaan, welker hoeveelheid 
bovendien o|) verre na niet aanmerk(.'hjk genoeg .scbijnl te zijn. 
Nu zegt de heer de la Uive, na zelf de zwarigheden wel te hebben 
overwogen, «dat de oorsprong van de almospherische elekiricileit 
in eenig grool op of nabij de oppervlaklc van den aardbol werkend 
verschijnsel gezocht moet worden en dal dil verschijnsel hem voor-
komt de aanhoudende chemische werking te zijn, welke binnen 
in «len aardbol, daar, waar de reeils verharde korst msl het nog 
vloeibare gedeelte in aanraking is, |)laats beefl. Deze cheiiiische 
werkiuïï ontslaat vokens hem niet alleen tusschen dc verschillende O ö 
beslanddcelen van den aardbol, maar voornamelijk ook door door-
zijpeliiigeii van hel zeinvater, en de daaruit opstijgende water{lani[» 
voert de positieve elekiricileit met zich cn laat dc overeenkomstige 
negalieve elekiricileit in den aardbodem terug.» Wij lalen den 
schrijver geheel de veraniwoordelijkheid van deze hypothese. 

De noorderlicbiverscbijnseleii en bumie oorzaken nader naluur-
kinidig Ie besclioiiwen, kan hier natuurlijk niet in onze bedoeling 
liggen. Wij willen slechls historisch vernielden, dat de belangslelliiig 
in dil onderwtïrp iloor de heerlijke verschijnselen van den herfsl 
van 18.')'.) overal op nieuw is opgewekt, .̂ hiii beefl de reeds vroeger 
gemaakte waariKMiiiiig bevestigd gevonden, dal een tijdvak van 
bijzonder schilterende cn talrijke noorderlichlen jieriodiek na verloop 
van tien (d' elf jaren terugkeert, en dal dil tijdvak ongeveer Ie 
zanieii valt met dal van de talrijke vallende sterren en van de 
zonnevlekken. Van verschillende kanten is cr op gewezen, dat bet 
noorderlicht vermoedelijk in verband slaat met de gesleldheid van 
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hel weder ; zoo meent men sterke stormen, bet invallen van zekere 
winden, sterke sneeuwjaglen enz. spoedig na een noorderlicht her-
haaldelijk tc hebben waargenomen en dergelijke meer. Deze waar-
nemingen zijn voorzeker slechts van plaatselijkcn aard, maar wan-
neer werkelijk volgens de iheorie van dc la Uive hel noorderlicht 
het gevolg zon zijn van den in dc bovenste lagen van den damp-
kring van de evennachtslijn naar dc polen gaanden luchtstroom, 
den zoogcnaainden bovensten passaal, dan zou eene zekere be-
lrekking tusschen dat licht en de meteorologische verhoudingen 
volstrekt niet onwaarschijnlijk zijn. 

liet is wel aan geen twijfel onderhevig, dat vele van de door 
geene waarncenibarc foul in de draden, of door andere aan tc wijzen 
oorzaak tc verklaren storingen, die niet zelden in de telegraaf-
lijnen plaals hebben van denzellden oors|)rong zijn als de hier 
behandelde, iledenkt men, dal er bijna dagelijks noorderlichten 
plaats hebben, (!n in de poolstreken worden waargenomen, die 
alleen wegens hunne geringe uitgcstreklbeid op onze breedten 
niel zigtbaar zijn, dan moet men zich zelfs verwonderen, dal onze 
telegrafen niet meer van ilergelijkc storingen tc lijden hebben. Of 
dc buitengewone sterkte van de sloringen op den 29stcn Augustus 
en den 2den September enkel in dc inlensiteit vau dc toen plaats 
hebbendc noorderlichten baren grond had, dan wel, of tevens haar 
zetel — hel jmnl of liever de lijn vau de oppervlakte der aarde, 
naar welke de siralen convergeerden — buitengewoon ver naar bel 
zuiileii was verplaatst, daaromirent geven ile voorhanden feiten 
zelfs niel lol vermoedens genoegzame aanleiding. 

Allen, die zich met telegralie bezig honden, zullen hel daar-
omtreiit eens zijn, dat dergelijke aardslrooinen, zelfs wanneer zij 
zich niel met die hevigheid voordoen als op de meergemelde beide 
dagen, de lelegralischc correspondentie oj» het gevoeligst storen, 
en dat een naauwkenrig onderzoek van hun wezen cn van de 
wetten, waaraan zij onderworpen zijn, op het dringendst wordl 
gevorderd, want eerst wanneer bel wezen cn ile wellen van hel 
verschijnsel bekend zijn, kan men hopen mitldelcn Ie vinden, om 
zijn nadeebgen invloed op de dienst der lijnen weg te nemen of 
minstens te matigen. 

Van dc wetenschap alleen mag men cchicr dc oplossing van dit 
vraagstuk niel verwachlen; de lelegrafie zelve zal hi(;r ile hand 
moeten bieden. Keiie hypothese of e(;ne iheorie, al is zij ook nog zoo 
vernuftig, beefl weinig praktische waarde en nul, wanneer zij niel oji 
een grondslag van feiten cn waarnemingen slennl, en dien grondslag 
kan bier slechls de telegralie leveren. Di; magnetische observatoria 
nemen hoogst waarschijnlijk slechts de oiidergeschikle eb.'klroiiiagneti-
.Nchc aardslrooinen, welker verlakkingsslroomen zich in de telegraaf-
lijnen regtslreeks voordoen, op Iniiinc toestellen waar; hunne waariie-
iiiingen zijn bovendien werkelijk van plaatselijken aard ; zij beperken 
zich tot de in de onmiddellijke nabijheid van de toestellen in den aard-
bodem ontstaande stroomen ; hel is daarom naauweli|ks l(! verwachten , 
dat zij meer zullen leveren dan eene algemeene bevestiging van d(; aan-
wezigheid der storingen. De storende slroomeii in de telegraallijnen 
daareuicgen vloeijcn hoogst waarschijnlijk voort uit de verschillen 
van de elektrische s|)amnng in den aardbodem aan ile einden der 
lijnen; dit verschil in spanning op verschillende plaatsen zal der-
halve hel eerste en gewigligste gegeven zijn voor hel onderzoek 
van bel verschijnsel; slechts de telegraallijnen zelf bieden de moge-
lijkheid aan om dil te bepalen. Voorzeker zullen de telegraalbe-

ambten de geringe moeite niet schromen, een of meermalen bij 
invallende storingen gedurende eenige uren dc verschijnselen met 
alle zorgvuldigheid na te gaan, wanneer zij bedenken, dal alleen 
0]) die wijze dc gegevens zijn te verkrijgen, welke zoo mogelijk cr 
toe kunnen leiden, om dc toestellen onalbankelijk tc maken van 
de invloeden van dergelijke storingen. Uovendien zouden dergeiyke 
waarneiiiingen allijd vallen op een tijd, dal dc correspondentie 
wegens de storingen toch geheel of nagenoeg geheel gestaakt moet 
worden. 

Ken uil een praktisch oogpunt gewigtig resultaat, dat wel ge-
schikt is om lol verdere waarnemingen en nasporingen op te wek-
ken, beeft men reeds uit de thans bekende waarnemingen, voor-
namelijk bij de fransche stations, verkregen, boe gebrekkig zij ook 
uithoofde van dc omstandigheden waren: het feit namelijk, dat de 
storingen baren zetel eenvoudig iu den aardbodem hebben. Op 
grond van dit feit — gesteld dal bet zich bevestigt — zou hel 
vermoedelijk gelukken ook gedurende sterker storingen de corres-
pondentie niinstens op enkele draden te verzekeren, door deze ge-
heel van dc aarde te scheiden en een anderen draad in plaats van 
den grond Ie bezigen, om den stroom terug te leiden. 

Wij eindigen daarom met den dringenden wensch, dal, zoo vaak 
zich verschijnselen als de bier behandelde, zij bet dan ook in 
geringere mate, weder voordoen, zooveel mogelijk afdoende en 
zorgvuldige waarnemingen ilaaromireiil mogen worden gedaan. Zullen 
echter zoodanige waarnemingen lol eene gewenschte uitkomst leiden, 
dan is hel noodig, dal zij zich over een zoo uilgebreid mogelijk 
gebied iiitsirckken, en dal zij volgens een bepaald en overccnstcni-
iiiend plan worden ingesteld. Om in laatstgemeld opzigt den weg 
Ie banen lol eene onderlinge ovcreciistcmming, willen wij bier dc 
boofdtrekken ontwcrjien van ccn programma voor dc eenmaal in 
Ie stellen waariiemiiigen. Dergelijke voorslellen zijn ook reeds 
door den heer Dlavier, in de Aiinales IcIéorapli'Kjiies, gedaan; zij 
stemmen in de hoofdpunten mei de onze overeen, maar komen 
ons len deele niet bepaald genoeg, ten deele iels Ie naauw be-
gr(!nsd voor. 

liet doel van de verlangde waarnemingen moet zijii: den loop 

van de aardslroonieii en van hiunic vertakking door de lelegraaf-

lijiien voor een zoo grool mogelijk gebied van de oppervlakte der 

aarde naar den tijd, dc uilensilc'it en de r}fjlui(}, zoo volledig 
mogelijk Ic bejialen, de veranderingen in de elekiriscbc spanning 

van den aardbodem op de verschillende punlen na te gaan, en 

deze gegevens mei de onlwikkelings-tijdperkcn van bet noorderlicbt, 

voor zooverre dit zigtbaar is, Ie vergelijken. 

liet is derhalve, «»m het laatste punt voorafnitte maken, wenschelijk, 
dal zij, die daartoe gelegenbeid hebben, zoo naauwkenrig mogelijke 
tijdsliepalingeii verzamelen onitrent de ontwikkelingsperioden van 
het noorderlicbt. .Met hel oog o|i dc boven medegedeelde opmerking 
van den heer Carlier, zon men ilaarbij bijzonder moeten lellen op 
de ontwikkeling van de siralen in den noorderlicblboog cn naauw-
kenrig den lijd aangeven, waarop zij opllikkereii en weder verdwijnen, 
gelijk mede hiiiine stelling in den noorilerlichlboog en de schijnbare 
helling van bun onderste gedeelle mei den horizon, alles voor 
zoover dil mogeliik is; de laatstbedoelde opgaven kunnen zeer nullig 
zijn, wanneer daaruit mogi blijken dal dc sloringen onder zeer 
vcrscbillemie leiigiegraileii niel gelijktijdig zijn, cn kunnen, wanneer 
zij voor verscheidene, ver van elkander verwijderde, vooral onder 
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Ncrscliillcnile Icnglegrailcn gelegene plaatsen tnel voliloenile naanw-
keuriglie'ui worden ingewonnen, lol de bepaling \an de plaats van 
het noorderlicht leiden. 

Wat de op de stations zeil" in te stellen waarnemingen hetreft, 
deze kunnen zich gevoegelijk beperken lol «Ie waarnemingen iler 
galvanometers; bel zal bet doelmatigst zijn alle andere toestellen 
geheel uit te schakelen, ten einde niet omiooilig zamengeslelde 
verschijnselen uit tc lokken. Omlrent de hoedanigheid der galvano-
meters zal men geen voorwaanlen kunnen stellen, men zal de 
instrumenten moeten bezigen, ilie juist voorbanden zijn ; gevoelige, 
voor jiaanwkcurige melingen geschikte werktuigen, welke men, 
ingeval dc storingen tc sterk zijn, door het inschakelen van weder-
standsrollen van bekende sterkte voor de' waarneming geschikt kan 
niaken, vordienen jjalnurlijk de voorkeur. 

De wijze van waarneming moet den tijd van bel onistaan der 
storingen, den tijd, waarop zij hun ma.\inmm bereiken en den 
lijd, waarop eenige al'wisseliiig in de rigting plaals vindl, zoo naauw-
keurig mogelijk doen kennen; hel is daarom niel aan Ie bevelen 
IU gelijke, hoezeer dan ook korte tusschenpoozingen den sland der 
naalden waar te nemen ; veeleer is bel doelmatig den gang der naalden 
onargebroken (ten minste gedurende eenigen tijd) na te gaan, de 
tijdstippen aan te teekcnen, waarop de naald den stand van rust 
verlaat, wanneer zij haar maximum van al'wijking bereikt, hoe lang 
zij in dien sland blijft, wanneer zij weder in hel rustpunt terugkomt, 
zich vandaar naar de andere zijde beweegt, enz. lieefl de beweging 
langzaam plaats, dan kunnen nog eenige tusscbenloestaiulen worden 
waaruenomen ; ook zou, wanneer de naald zich eeiTm/ins met 
sprongen bewoog cn in een tusschenstand langen lijd bleef, daarvan 
aantcekening moeten worden gehouden. De tijdsopgaven zouden, 
volgens den gemiddelden lijd van hel centrale slalion, zoo uaauw-
keiirig mogelijk (ininslciis tol op geheele sccnnden) opgeteekeiid 
moeten worden. 

Om de rigting van den aldus waargenomen stroom Ie bepalen 
is hel verder noodig, voor eiken galvanometer op Ie geven, boe 
hij ingeschakeld is, d. i. op te geven ol de al'wijking regls of links 
|ilaats vindt, wanneer men eenen stroom in den betrokken draad 
leidt, terwijl de batterij zink aan den grond lieel't. 

Deeds deze waarnemingen zouden, wanneer zij op alle stations 
van een uitgebreid telegrafennel werden gedaan, waarschijnlijk zeer 
belangwekkende ophelderingen omtrent de verschijnselen vcrschaHen. 
Om echler de op de verschillende lijnen verkregene waarnemingen 
onderling te kunnen vergelijken, voornamelijk mei belrekking lot 
de intensiteit der stroonien, is bet volstrekt noodig te welen, welke 
werkelijke stroomsterkten met de aanwijzingen van de verschillende 
gebezigde galvanometers overeenkwamen, en welke de weder.standen 
van de verschillende draden met de ingeschakelde galvanometers 
enz. waren. Want wanneer b. v. lusschen twee stations Iwee, langs 
verschillende wegen geleide lelegraliscijc verbindingen beslaan, dan 
zal een cn dezelfde slorende stroom zich op beide waarschijnlijk 
niet even sterk doen gevoelen, maar dan zullen, ondersteld dal de 
storingen van zuiver aardsclicn oorsprong zijn, de slroomslcrkton 
in de omgekeerde reden zijn van de wederstanden van de beide 
draden. 

Ook dc kennis van den wederstand der aarde tussclien elke twee 
stations zou ligt kunnen blijken noodig Ie zijn lot de verklaring 
der verschijnselen. 
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Wij willen nu geenszins gcacht worden hiermede te verlangen, 
dal al deze metingen: de empirische verdeeling van alle galvanos-
kopen, de meting van dc wederstanden der lijnen, enz., mcl hvl 
oog op de mogelijkheid van eene, welligl zoo spoedig niel voorval-
lende, storing vooraf zouden moeten worden uitgevoerd; maar wij 
zouden toch daarop ojimerkzaam willen maken, dal het noodig is, 
alle bierloe betrekkelijke punten naauwkeurig vasl tc stellen, alzoo 
voornamelijk de gebezigde galvanometers te merken cn in hunnen 
toestand voorloopig geheel onveranderd te laten , op te geven welke 
extra-wederstanden gedurende de waarneming buiten den galvano-
meter ergens in de lijn zijn geweest, hoe de lijn gesteld was, welke 
aardgeleiding gebezigd is en hoe deze gesteld was, enz., opdat de 
verlangde methigeii later kunnen worden gedaan, als zij blijken 
noodig te zijn. 

De heer DIavier stelt ook voor, de verandering van de door dc 
storing te weeggebragte afwijking van den galvanometer waar tc 
nemen, veroorzaakt door de inschakeling van een bekenden grooten 
wederstand in de lijn; wij kunnen intusschen dit voorstel niel 
ondersteunen; de bedoelde meting is gedurende sterke en plotselinge 
storingen, waarbij zij hel meest noodig zon zijn, geheel omntvoer-

: baar, en zij wordt bovendien volkomen overbodig door de in rusti-
ger oogenhlik, hetzij te voren, hetzij daarna, gedane meting van 
den wedersland der lijn zeil'. 

Dil zij genoeg over de wijze van uitvoering van de waarnemingen. 
Wat de rangschikking der proefnemingen en hare verdeelmg 

over de verschillende stations betreft, zoo komt het oiis doelmatig 
voor de waaruemiiigcn zooveel mogelijk bij de grootcre stations en 
voornamelijk bij die, welke de middenpunten van vele lijnen uit-
maken, zamen te trekken en die van de tiisschenstalions te bezigen 
voor de controle en tot aanvulling van gapingen. Vervolgens zou 
hel doelmatig z'ijn een draad van elke van de gewigligste aan elkan-
der grenzende lijnen aan beide einden geheel van de aarde af te 
scheiden, die draden lot groote, in zich zelf wederkeerende krin-
gen Ie verbintlen en de gebezigde toestellen in dien kring in te 
schakelen; dil zou de mogelijkheid doen ontstaan om de driii-
gendste correspondentie ook gedurende de storingen te doen plaats 
iieblicn, cn zou levens lol de zekerljeid leiden ol de sloi'ingen werkelijk 
van zuiver aardschen oorsprong zijn en of eene aldus van de aarde 
geheel gescheidene lijn er volkomen vrij van blijft. Des noods zou 
dan op zulke tijdstippen, waarin zich op de andere lijncfi de 
storingen bijzonder sterk voordoen, de correspoiidcntic voorkorten 
tijd moeten worden afgebroken, om te zien of zich storingen van 
welken aard ook vertoonen. 

Diensvolgens zouden eenige van ver verwijderde, in tegenover-
gestelde rigting gelegen stations komende draden twee aan twee, 
uKïl inschakeling van een galvanoinelcr, regtstreeks verbonden kun-
nen worden, zoodat men aan dezen den door hel centrale stalioii 
komenden aardstroom tussehen die beide ver verwijderde punten 
meet. 

De overige lijnen blijven dan met inschakeling van een galva-
nometer aan beide zijdcj) met dc aarde in verbinding; het is goed, 
wanneer deze iu alle riglingen verdeeld zijn en wanneer er daar-
van in elke rigting zoowel over korte als over groole afstanden 
loopen. 

Op andere jumten van hel net, waar drie onderling door ver-
schillende lijnen verbonden stations in een driehoek liggen, kan 
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men in een station twee van dc beide andere komende draden 
regtstreeks verbinden, zoodat lusschen die beide stations eene dub-
bele verbinding, eene langs den regten weg en eene langs een 
omweg over het derde station, wordl tot stand gebragt. 

Blijven dan nog tussehen twee punten versehcidene langs dezelfde 
palö/i loopende dradejj over, dan moeten deze al'zonderrijk aan de 
waarneming worden onderworpen, maar levens moet tussscben 
hun vcrecnigingspmit cn de aarde nog een galvanometer worden 
ingeschakeld, die den gezamenlijken stroom van allo aangeel'l. 

Nu en dan kan dan op enkele stations, na voorafgegane af-
spraak, eene zekere lijn worden afgebroken, opdat de waarnemer 
aan het andere einde van die lijn zich kunne overtuigen ol' dc 
storingen alsdan geheel ophouden. Ook kan men op enkele lijnen 
eene batterij van bekende sterkle inschakelen en haren invloed op 
de storingen waarnemen; het best zou voor die waarneming een 
gevoelige galvanometer met veranderlijke wederstandrollen dienen, 
wijl de gewone galvanometers bij sterke afwijkingen voor geringe 
veranderingen in de slroomsterkle te ongevoelig zijn. Om den invloed, 
of wel het gemis van invloed van den hattcrijstroom regt aanschou-
welijk te maken, kan men ook een wisselarm mede inschakelen, 
waardoor de rigting van den batlerijstroom snel te veranderen is. 

D'. W. Duix. 

i-ii/niKi:uTOES'ri:r.. 

(Monitcur ilcx iute'rêts viaUriels, 22 Janvier ISGO.) 

Wanneer men vuil water op eene geuoegzaain dikke laag lijn 
zand stort dan dringt het water er langzamerhaiiil door en koml 
er van onderen volkomen helder uit. Om water te liltreren is hel 
voldoende het een of ander vat mcl fijn zand te vullen, dat zonder 
verdere bereiding het water reinigt. De kool, en vooral de dierlijke 
kool vervangt met voordeel bet zand, wanneer hel water bedorven 
is door dierlijke of plantaardige stollen, die lol verrotting zijn 
overgegaan. 

Niets is dus eenvoudiger dan het rdtrcren van water in theorie 
en zelfs in de praktijk, wanneer het er op aankomt kleine lioeveel-
heden water te zuiveren, bijv. voor een huishouden; maar wanneer 
men met groote hoeveelheden water en zand wil werken dan stuit 
men op dc moe'ijelijkheid om de rdireermiildelen schoon te maken; 
het overwinnen der hinderpalen welke men ontmoet is zoo kostbaar, 
dat bijna altijd hel liltreren in hel groot mislukt. 

lin toch is cr ecu groot aantal vakkenvan nijverheid, voor welke 
hel niet onverschillig is of het gebezigde water vuil dan wel helder 
zij. Wij noemen onder anderen de vervaardiging van hel i)apier. 
Te dien aanzien zegt de heer II. Cosie, pa|iier/;iliriekan( Ie (laslres-
sur-Lagout: «het vuile water veroorzaakte vroeger eene gedwongen 
slaking van werk in mijne fabriek, gedurende lU dagen, zonder 
nog te rekenen een aantal dagen van slechten arbeid, op welke 
men, door het verlangen en de behoefte om voort te gaan gedreven, 
over hel bezwaar heenstapt, om met nog te troebel w 

en te rallineren. » 
Ilelioefte scherpt bel verstand en zoo ook beeft de heer Coste 

uitgevonden om ile riltrcrende sloll'en op zoodanige wijze te schikken, 
dat de zuivering met gemak, snelheid en weinig kosten kon plaats 
vinden. 

liet gewigt, dal men te regt aan dc zuivering van het water hecht 
noopt ons in eenige bijzonderheden omlrent dit onderwerp te treden. 
De uilvinding is niet gelegen in de gebezigde sloll'en, hóezeer deze 
ook met zeer veel oordeel zijn gekozen, maar gelijk men zien zal 
in de wijze van ze te schikken. 

De lillrercnde lagen zijn: I. Kene laag grove sleenen, heslcmd 
om dc kleine drijvende takjes, de blaadjes en andere sloll'en, die 
eenigzins groote ahnetingen hebben, tegen te honden. Deze sleenen, 
zo))(ler jjiorlel geplaalsl, z'ijn zoodanig op den grond geschikt, dat 
zij kanalen vormen om hel vuile water Ie onlvangen ; aan het einde 
van die kanalen zijn schuiven, waardoor men bij hel schoonmaken 
hel wegvloeijen van de eerste onziiivorhoden kaijdocn plaatshebben; 
de tweede laag, l/oi>cn de eerste geplaatst, beslaat uit hamerslag; 
de derde laag, boven de tweede geplaalsl, beslaat uit kiezel ; de 
vierde uit grof zand. In dit eerste gedeelle van den riltreerlocslcl 
zuivert zich bet waler al stijgende. Wanneer hel water den bak, 
welke deze slidl'en beval, gevuld heeft, loopt het over in den vol-
genden bak en gaal daarbij over een beschot heen, dal die beide 
scheidt. In deze tweede afdeeling wordl hel water verder gezuiverd 
doch naar beneden gaande; te dien einde gaal hel eersl door eene 
laag fijn zand, geplaatst boven eene laag kiezel ; in deze beide lagen 
zijn draineerbuizen aangebragl, gelijk aan die, welke men voor hel 
droogleggen van de gronden bezigt. De ingang of mond van deze 
buizen is genietselil in een van de wanden van den tweeden bak, 
en door die uitmondingen loopt het genilreerde waler weg. 

De iillreerloeslel beslaat uil vier al'deelingen : de eerste onlvangl 
, hel onzuivere water regtstreeks uit de rivier; dc tweede begint de 

liltrering door eene opklimmende beweging van het water ; dc derde 
voltooit de zuivering door ccnc wezenlijke afvloeijing of drainage; 
de vierde ontvangt het heldere water. 

De eerste en de vierde afdeelingeii zijn klein in vergelijking met 
de tweede en de derde, die alleen de zuivering doen. Alle vier zijn 
onderdeelen van een enkelen bak, in welken twee regthoekigebe-
scbollen vier onderafdeelingen vormen, die twee aan twee even groot 
zijn. Kik van deze gedeelten is met schuiven voorzien, zoodat men 
het waler kan lalen vloeijcn in welke rigling men wil; daardoor 
is men in staal den toestel met hel grootste gemak schoon te maken. 

De uilvinder geefl eene zeer duidelijke beschrijving van de 
wijze, waarop de toestel werkt en schoongemaakt kan worden: 

' wanneer het waler in de eerste afdeeling aankomt, ojienl men 
i alleen de Iwee schuiven van den bodem, welke loegaug verschafl 
'; lot de kanalen in de laag grove sleenen. Naarmate hel in de 
i eersie afdeeling stijgt, rijsl hel langzamerhand door deze sleenen, 

het hamerslag, de kiezel en het zand en, wanneer hel boven het 
beschot koml, dat de tweede afdeeling van de derde scheidt, stort 
hef zich in deze laalsie, daalf door de laag zand cn \ loeit door 
den mond der draiiieerbiiizeii in de vierde afdeeling, na gelijk meii 
ziel eene stijgende beweging in de Iweede en eene dalende be-
weging in de derde afdeeling te hebben volbragl. Niet bij hel 
eerste gebruik van den toestel kan men verwachten volkomen hel-
der gcliltreerd water te verkrijgen. Men moet aan het zand den 
lijd geven zich een weinig op een te pakken, zich van onderen 
een weinig uit te wasschen en van boven een weinig slib te vor-
men. Als nu de loestel goed werkt, houdt hij veel slib terug; 
maar er koml een tijdstip, waarop de o]ieenhoopiug van die slib 
een bijna onoverkomelijken hindcrjiaal voor den doorlogt van hef 
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water zon vormen. Zonder dil oogenblik al' tc wachten moet 
men den toestel schoonmaken. Men gaat daarmede op deze 
wijze te werk: slechts twee aldeclingen behoeven gewasschen 
te worden, namelijk; dc tweede en de derde. l\Iel deze laatste 
moet men beginnen. In plaats van het water zijn gewonen loop 
tc doen volgen, leidt men het regtstreeks in dc vierde aldeeling. 
liet water dringt door dc draineerbnizcn onder de laag zand van 
de derde aldeeling, stijgt door de zandlaag heen cn neemt dc 
slib mede, die zich bij het nederdalen van hel water had neder-
gezet. Keil ot' meer arbeiders doorwerken met harken met lange 
landen het zand zoo diep mogelijk. De slib wordt zoodoende los-
gemaakt en bet water, geheel daarmede belast, vloeit weg door 
de schuiven, welke rondom het bovenste gedeelte van deze aldeeling 
zijn aangebragl. Is het water bij dc wegvloeijing helder, dan kan 
men het zand als geheel zuiver beschouwen. 

Men gaal vervolgens tot het schoonmaken van de tweede al-
deeling over. Daar het water in deze dc gewone stijgende be-
weging volgt, zoo zullen dc zware ligchamen in de beneden-
kanalen vallen met dc bladeren, de brokjes hout en dc wortels, 
welke het water medevoert. Dc slib hoopt zich van beneden naar 
boven in de bovenste lagen op. Alsdan, terwijl de eerste aldeeling 
vol water is, opent men de schuiven in den bodem, die de kanalen 
afsluiten, even als dc uitmondiiigsschuivcn van de kanalen aan hel 
andere uiteinde van den riltrecrtocstel; men begrijp! met welk eene 
kracht het water die kanalen moet schoonmaken. Wanneer men 
meent dat zij volkomen zuiver zijn, sluit men, terwijl men de 
uitmondingsschuiven openlaat, de beide invloeijingsschuiven en men 
brengt het water op hel bovenste gedeelle van de tweede afileeliug. 
liet volgt alsdan een loop, tegengesteld aan dien, welke het gewoon 
was, en voert bij het nederdalen de slib meile, welke hel water 
bij het wedcropslijgen in de kiezel, het hamerslag en den breuk-
steen had achtergelaten. Als het water helder tc voorschijn komt, 
sluit men de uitmondingsschuiven der kanalen. Men brengt op 
nieuw het water van onderen aan en alvorens het in de derde 
aldeeling tc laten slroomen opent men de schuiven, die rondom het 
bovengedeelte van de tweede aldeeling zijn geplaatst, terwijl men 

het zand met harken omwoell. Wanneer nu dit zand zuiver is, 
dan is de liltrecrloeslcl volkomen schoongemaakt. !\len brengt dien 
weder in gang door het water, dal uil dc draineerbuizen komi, 
naar buiten te laten vloeijcn tot op het oogenblik dat het helder 
genoeg is, om in den vergaderbak van het genilrecrde water tc 
worden opgenomen. Gelijk men ziel geschiedt het schoonmaken 
van den toestel zoo gemakkelijk en eenvoudig mogelijk. Maar be-
halve deze volkomene wassching liecll men cr ook gedeeltelijke, 
die zeer snel geschieden, voor een vrij langen lijd zeer voldoende 
zijn en waaraan men, wanneer men gedurende langen tijd troebel 
water heeft, de voorkeur moet geven. 

Onderstellen wij, dat het water bijna geheel wordt tegengehouden 
door de slib, op de oppervlakte van de derde afdeeliug achter-
gelaten. Waimccr men dan de bovenste schuiven van de tweede 
afdeeliug opent, zal de oppervlakte van dc derde afdeeliug weldra 
droog zijn. Ken of meer arbeiders met schoppen gewapenil treden 
die afdeeliug binnen; zij nemen voorzigtig 2 of 3 duim dikte van 
de geheele oppervlakte weg en werpen in de tweede afdeeliug dit 
mengsel van zand en slib. Wanneer hel water de slib heeft mede-
gevoerd, sluit men de schuiven van deze aldeeling. De toestel 
werkt op nieuw en levert ecu schoonen watervoorraad, waarbij 
men dit voordeel heeft dal men de massa zand van de derde af-
deeliug niet heelll geroerd en dat het water er oneindig veel helderder 
uitkomt. Later, bij eene volledige schoonmaking, geell men aan de 
derde aldeeling het zand terug, dat men haar van tijd tot tijd 
heen ontnomen om het in dc tweede te werpen. 

Dc werklieden hebben zeer spoedig het doel van de verschillende 
deelen van den toestel begrepen; zij leeren ook dc geschikte 
oogenblikkeu kiezen om de toestellen tc behandelen, zonder den 
gang van het werk in de fabriek te storen. 

Zijn wij eenigzins uitvoerig geweest in de beschrijving van dezen 
filtrccrtoestel van den heer Coste, het is omdat wij eene gemak-
kelijke zuivering van het water als eene bewerking beschouwen, 
die in een groot aantal omstandigheden van het hoogste gewigt is, 
niet alleen voor de nijverheid, maar ook voor de openbare ge-
zondheid. 
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