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" 24, » 1, 10 V. 0. ^ la svstème, Ie svstème. 
1, 8 p . V I V V. 

' 27, X 2, 2 >• » conclussie ronclnsie. 
" 50, »' 1, I' 1 » « Nu Nvaren enz. •< ÏS'n werd in het genoemde stoom-

gemaal elke pomp gedreven door eene afzonderlijke krukas , die een kamwiel droeg, dat zijn 
beweging ontving van een rondsel op de werkas der stoommachine bevestigd; en het gevolg 
van deze inrigting was, dal elke van die krukassen in den straks beschreven toestand verkeerde, 
telkens als de kruk door een van hare doode punten ging. Op dat oogenblik enz. 

Blz. 50, kol. 1, reg. 24 v. b. staat: de krukken der beide pompon enz, lees: ile krukken der 
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128, 

120, 
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1 .. 

24 .. 
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de vee! Iioogere spanning, lees: de veel hoogere ma.xi-
mum-spanning. 
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A L f i E M E E ^ m i m a O E R U R R K Z A A M I I E n e ^ 
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KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS, 
OVER H E T 

ï N S T I T U U T S J A A II 1 8 7 7 — 1 8 7 8. 

Mijne lieercn! de ilrooj^makiiit; der Zuicler7.ee, in vcrbaiul waarmcde liij eene be-
sclirijving i^af van een nieuw slelsel van boezem- en polilerljema-

Hel is ons vveiler eene aangename taak een üvcrzi<^l le i^even jj,,,, toepassing op een ontworpen beneJengemaal voor 
van (le lotgevallen van liet Instituut geilurentle liet jaar, lietwelk, i(e 'machine lieegluvater. 
sedert wij ons vorig verslag uitbragtcn, verstreek. Uit onze mede- voordragl, door vele al'beeUlingen opgehelilenl, werd 
deeiingen zal ü blijken, dat zoowel bier te lande als door de ai- opgenomen en gaf aan de leden 11. F. Fijnje van 
deeling iSederlandsch Indie met ijver is gewerkt en dat bet In- n , aanleiding tot eenige bcscliouwingen, 
stituut voortdurend zoo binnen- als buitenlands erkcnnin- en ^^^ i„sgelijks in de Notulen eene plaats vonden. 
waardering vindt. De (inaneiei^le toestand Idijkt nit liet hierachter 
gevoegd verslag van den j)enningnieester en de daarbij beboorende 
balans met dc rekening en verantwoording over het Instituuts-
jaar 1877—1878. 

Oe werkzaamheden verdeden wij wederom ii» drie rubrieken: 

A. Wnlerstmil en walvröoHwhimIe, Imnjerlijkc bouwhmle, 
spoorwdfien. 

liet lid lluët leverde nog eene mededeeling over de heropening 
voor de scheepvaart van den voorinaligen liijnmontl bij Katwijk, 
die almede in de Nolulen is algedrukt en aanleiding gal' lot 
breedvoerige be.scbouwingen van bet lid mr. .1. 1'. Anierslbonlt en 
repliek vau de zijde van het raadslid dr. E. F. van Dissel betret-
l'ende de (lua'siie der waterontlasting van liet Hoogheemraadschap 
van Hijnland. In een drietal vergaderingen kwamen deze onderwerpen 
ter sprake. 

Door hel lid .1. A. lioest van Limburg werd eene vertaling be-
werkt betrellenile plannen tot verbet(!ring van de haven vnn 

On^ medelid .1. F. W. Conrad zond ojis de opgave van zee-
schepen met GO eu meer dM. diepgang, die gedurende het jaar 
1877 door de Texelsrhe zeegaten in de Uijkszeehaven het Nieuwe 
Diep zijn biimengekomen, opgemaakt door bet l i d J . M, F. Wellan, ' ' ' ' 
welk stuk in de XoUilen te uwer kennis is gebragt. i j.^, ^ aankondiging van het werk van 

, , i den Italiaansohen ingenieur Italo Magan/.ini, getiteld: .V////C o/;<.'/v' Teil vervoL'e op vroegere mededeehngen (leden (Ie hoohhngemeurs • , • • • . „ r . ^ i u . . . , ® ' . ® ,,, ,n, r . • . . . . ïdmuhche dei Pnesi Dn^ai. llelaziotw ih nm^mu) n xnn hrcellenin van den waterstaat lu bel 'Jde en lütle district, onze medeleden , , . , . / ; / • • , „ V,. . I II I 1 ( » 4 ( • , I / / Siii. Ministro dei Lavon l'iihbiici. J. F. W . Conrad en L. H. .1. J . Mazel, ons de aanteekemngen toe- j 
komen van de in het jaar 1877 gedane meting van bet strand Hetzelfde lid vestigde, ten vervolge op eene vroegere aankon-
langs de N W d z c c in de provinciën Noordlmlland en Zuidholland, i aandacht op hel tweed«.' deel van liet werk: Porls 
De daarin voorkomende cijfers zijn in hel daartoe l)estcmde register ^finrilimcii dc la In-ancr. 
ingeschreven i 

1 lu de Verhandelingen werd opgenomen de in hel vorig vi-rslag 
In eene van de vergaderingen werden door het lid »»r. j y^jp,,!,.),!^ bijdrage tot de theorie der gewelven, pn^ïve eencv luj-

J . \ \ Amerslbordt eenige opmerkingen medegedeeld over het in | rondere berekeningswijze tol bepaling der afmetingen van gemet-
1877 ingetrokken \vetsontwer[> tot droogmaking van bet zuidelijk j steeneu boogbruggen en beklfedingsmnren, van de band van 
gedeelte der Zuiderzee en de nieevdere uitbreiding daarvan door 
sommigen gewensclit, waaraan hij eene mededf.'eling vastknoopte 
over toepassing van stoom op bel nndbord , cim middel vnn aard-
verplaatsing, dat bij de di'oogmakini; kan worden gebruikt. Die 
voordragt, door een aantal afluïeldingen toegelicbl, is in de 
opgeuoimüi. 

In eene andere V(!rgaderiiig werd door hel lid A. Ilni'l i'cne 
voordraai i'elKmilen OVIM- dt; meest voovdeelige sto<MnlnMnaling bij 

hel lid .). K. Dluim Menlz. 
Hij gebigenheid dal eene van onze vergaderingen te Arnhem 

werd gehouden en met welwillende loeslemming van den minister van 
oorlog dom- de lillen et>n bezoek 7.o»i wurden gebragt aan het fort 
op den lloofddam bij Damierden, wi.'rilen door hel raadslid A. .). 
Voorduin uitvoerige, inlichtingeu gegeven omlreiil lu;! doel van dat 
werk en de wijze waarop h(;l is uitg(;voerd ; dii' intMledeelingen zijn 

; in de Notulen opgenomen. 
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Door hol liil A .T . L. Uoiiweiiliorst Mnldor Nvenl cene beschrijving 
van hel iNcclerlamlsche handels-etablissement te Port-Said gegeven, 
door afbeeldingen toegclicht. Dat stuk werd in de Verhumle/iuyeii 
algedrnkl. 

Wijlen het li<l l ' . de Hruin leverde eeue vertaling bet rellende 
de nieuwe kaaimuren vau de haven vau Glasgow. 

Het lid .1. J. Mrntel de la Hivirre gaf in eene vertaling eenige 
mededeelingen omtrent het tubniair drijvend dok van Edwin Glark. 

Door het lid .1. A. Hoessingh van Iterson werd eene vertaling 
geleverd van eene voordragt van dr. II. Kritzsche over den vcr-
nioedelijken duur van ijzerconstrnctiën. 

Door wijlen het lid 1'. de Hruin werd eene vertaling geleverd 
eener voordragt van dr. K. Winkler over de vorderingen in den 
bouw van ijzeren bruggen. 

Als voorbereiding tot een bezoek aan ile werken van den Staats-
spoorweg van Arnhem naar Nijmegen, by gelegenheid vau de te 
Arnhem gehomlen vergadering, werd door vie zorgen der teest-
eommissie eene mededeeling over die werken aan de leden ge-
zonden, welke mededecling ook als bijlage tot de ^'otulen is 
afgedrukt. 

Het lid ,1. G. vau ilen Hergh gaf een zeer uilvoerige aankon-
diging van het Happort van ons medelid .1. L. GInysenaer over 
den aanleg van een spoorweg 1er verbimling van de OmbiliC'n-
kolenvelden op Sumatra met de Indische zee. 

Door het lid .1. P. de Hordes werd in eene van de vergaderingen 
op nieuw het vraagstuk van breed en smal spoor breedvoerig be-
sproken en eenige daartoe betrekkelijke bos(;heiden werden bij die 
gelegenheid door hem ten geschenke aangeboden. 

Van de Société anonyme des laminoirs, hauts fourneaux, forges, 
fonderies et usines de la Providence le i\larchieime-an-Pont, ont-
vingen wij een schrijven betrelVende hel stelsel van Hilf voor spoor-
wegen, vergezeld van een monster. 

Het lid J. (}. van den Hergli deelde ons eenige statistieke ge-
gevens betrelVende den dinn- van spoorstaven mede. 

Het lid A. Dh. Kapteyn vestigde in eene vertaling de aandacht 
op de locomotief met zamengeperste lucht van den St. Gothard-
tunnel , en voegde daaraan eenige aanteekeningen en een bijvoegsel 
van zijne hajid toe. 

Het lid ,1. G. W. Fijnje vestigde de aandaeht op eene, in een 
bniteidandscli tijdschrift, voorkomende beschrijving van hetsloom-
ri j tuig, volgens het stelsel van den llelgischen inspecteur-generaal 
Heljiaire; de vertaling van dat st»ik werd met naschrill van zijne 
hand in het Tijdschrift üj)genomen. 

In de yerhandclimjen zagen het licht beschouwingen van het lid 
.1. 1). G. M. de Uoos over bet slippen van de drijfwielen der loco-
motieven, door alljeeldingen o|)gehelderd. 

Door het lid A. Pb. Kapteyn wovd in ecnc van de vergaderingen 
eene uitvoerige voordragt gc!\o\uleï\ over het snel remmen van 
treinen, in verband met dc verschillende voorgestelde remstelsels 
in bet algemeen en dc autoinatischc Uichtdrukrem van Westing-
housc in het bijzonder. Die voordragt, toegelicht door een aantal 
a( beeblingen, werd in dc opgenomen. Op vrijgevige wijzo 
werden door den spreker exemplaren van onderscheidene tot de 
(pucstie betrekkelijke stukken ter beschikking van de leden gesteld. 

Het lid W. A. M. Piepers vestigde in eene vertaling de aan-
i dacht op den seismagraaf van H. Carlile, welk werktuig ten doel 
I heeft het aangeven van de schokken, ontvangen door- of van de 
I slingeringen, voortgebragl in- voertuigen en wel meer bepaald in 

beweging zijnde locomotieven en spoorwegrijtuigen. 

Door den heer L. J. Lelebrc, te 's Gravenhage, werd de aan-
i dacht gevestigd op zijn noodsein voor spoorwegen; het daartoe 
' betrekkelijk schrijven is in de Notulen te uwer kennis gebragt. 
I 

Daariti is mede opgenotnen een schrijven van het lid 11. P. van 
lleukelom, betreffende proeven, welke te Luik zijn genomen met 
eene locomotief voor t ramwegen, uitgevonden door den heer Vaes-
sen, directeur-administrateur der werkplaatsen S t .Leonard , aldaar. 

Het lid P. J. 11. Ilayward zond nadere mededeelingen in omtrent 
proeven met het enduit métallinne van Lavergne en Delbeke, als 
voorbehoedmiddel tegen den paalworm. 

|{. Bouwstojjeu en hare bereiding. 

Het lid W . A. M. Piepers leverde eene vertaling van een sluk 
over de vervaardiging van staal, waaraan hij een aanhangsel van 
zijne hand toevoegde. 

Door hel lid J . D. C. M. dc Uoos werd eene mededecling gege-
ven omtrent eene door den Yerein Dentscher FAseubnhn-Verwal-
tungen voorgestelde klassificatie van ijzer en staal. 

In eene van de vergaderingen vestigde het lid I. Gosschalk de 
aandacht op eene dakbedekking in ijzer, vervaardigd in de Harzer 
Werke zn Hübeland und Zorge, waarvan een monster werd vertoond. 

C. Onderwerpen van verschillenden aard. 

In eene van de vergaderingen werd door het lid A. llu(3t eene 
voordragt gehouden over dc technische opleiding van den ingenieur, 
die in de Notulen te uwer kennis is gebragt. 

Het lid G. van Diesen vestigde in een paar aankondigingen dc 
aandacht op de beide volgende door ons medelid E. iiacroix uit-
gegeven werken: hel supplement van den Biclionmire indiislriel 
a ïusage de loul Ic monde en Théorie el pratit^ue de l'arl de 
Vingèuicur, du constructeur de mndiines et de l'entrepreneur de 
travaur. pnhlics, par L. Vigreux, A. liaux cl Ch. Gallou. 

Door den heer (sedert ons medelid) .1. .1. F. Peninnk werd 
eene bijdrage aangcbodeji over bepaling van den diepgang van zee-
schepen. Hicr(^mtrent wordt het advies van eene connnissie ingewacht. 

H e t l i d J . J . Hrutel de la Uivière leverde eene vertaling van een 
stuk over Ibrmulen van Ganguillet en Kuiter ter bepaling van 
den waterafvoer van slroomen, aansluitende aan vroeger in ons 
Tijdschrift geleverde bijdragen. 

Hetzelfde lid leverde eene vertaling over wederstand en afme-
tingen van veeren, waaraan hij eenige aanteekeningen van zijne 
hand toevoegde. 

Nadat hetzelfde lid in ile vertaling van een artikel van Ph. Alayer 
de aandacht op het diücrentiaal parallellogram had gevestigd, 
leverde het lid J . D. G. M. de Jloos eene zelfstandige bijdrage 
over hetzelfde onderwerp, waarin hij de constructie van den toe-
stel nader toelichtte. 

De in het vorig verslag reeds besproken bijdrage van liel lid 
de Koos over stangenstelsels werd in dc Verhandelingen opgenomen. 

Het lid .1. 11. Nciszcn gaf eeue vertaling van een artikel van 
K. Sabine, over ccue nieuwe methode tol het meten van zeer 
kleine t i jdruimten, vergezeld van aanteekeningen. 

Door bemiddeling van hel lid A. Iluët ontvingen wij eene door 
den heer .1. H. L. van Deinse, werktuigkundig ingenieur te 
Greenwich , bewerkte en van aanteekeningen voorziene vertaling 
van een door VV. Gawthorne ünwin geschreven artikel, over 
den wederstand van ketelbuizen tegen indenken, die in hel Tijd-
schrift werd opgenomen. 

Door Insscbcnkomst van ons medelid 1 V. W. Gonrad, hoofd-
ingenieur van den waterstaat in Noordhollaud, ontvingen wij weder 
dc meteorologische waarnemingen aan den Helder en wel over dc 
maanden Maart 1877 tot Keluuarij 1878, alsmede de geniiddelden 
uit die waarnemingen over het jaar 1877 en over de jaren 1851 
tot en nict 1 8 7 7 , opgemaakt door het lid W. Ph. de Krnylf. Zij 
zijn als bijlagen tot de Notulen aan u medegedeeld. 

Het lid M. Sijmons deed, in eene van de vergaderingen, eene 
mededecling over de uitkomsten, verkregen met de reinigingsdienst 
te Kralingen, het koolcloset-stelsel, enz. 

Nadat bet lid J . D. G. M. dc Hoos door eeue in het Tijdschrift 
opgcnonjcn n»cdedccling reeds dc aandacht had gevestigd op het 
calorische drijfwcrktuig CU dc calorische pomp van den heer D. W^ 
van Hennes tc Utrecht, gaf hij in eene van de vergaderingen 
gelegenheid on\ met deze toestellen nader bekemi te worden door 
die aldaar in werking te brengen en meer uitvoerig te bespreken. 

In eene andere vergadering hield het lid G. L. U. E. Menges 
eene uitgewerkte voordragt over beete luchlmachines in het alge-
meen, door vele afbeeldingen toegelicht. Die voordragt is , even 
als de zoo even vermelde, in de Notulen te uwer kennis gebragt. 

Het lid J. .1. lirutel de la Uivière leverde eene vertaling van 
een artikel over nieuwe hulpmiddelen bij hel baggeren, njccr 
bepaaldelijk over de stelsels van K. L. Duckbam en L. Vassct. 

In eene van de vergaderingen vestigde het lid G. .1. iMorre de 
aandacht op verglaasde buizen, door de lirma 11. K. Hamelberg 

G"., te Deventer, volgens een engelsch slelsel vervaardigd. 

De in het vorig verslag vermelde nadere bijdrage van het lid 
I \ A. Korevaar over constructie van schepraderen werd in het 
Tijdschrift opgenomen. 

Hetzelfde lid bood de uitkomsten aan van j)roeven met ver-
schillende wateropvoer-werktuigen en eenige daarmede in verband 
staande opmerkmgen. Omtrent hel van dat sink te maken gebr\iik 
zal nader door ons eene b(.'slissing worden genomen. 

llellid W, A. M. Piepers gal" ecnc vertaling bctretlcudc eene 
zeer belangrijke loe.spraak vun den heer Ilugh Mason, voorzitter 
van Ihe Manchester Slcam (Iser's Assonnlion over het vraagstuk 
van het loezigt o)) stoomketels,, waaraan hij verschillende aan-
teekeningen en een uitvoerig naschrift van zijne hand toevoegde. 

Het lid 1. J . Hrutel de la Uivière vestigde in eene vertal ing, 
vergezeld vau enkele aanteekeningen, de aandacht op de beproe-
ving vau stoomtuigen. 

Als naschrift op de in het vorig verslag vermelde mededeeling 
van hel lid A. Ph. Kapteyn over het behusten van veiligheids-
kleppen door middel van .spiraalveren leverde dit lid eenige be-
schouwingen over de wrijving, die in zijne vorige bijdrage geheel 
buiten rekening werd gelaten, met toevoeging van andere opmer-
kingen, tol het onderwerp in betrekking staande. 

Door het lid N. .1. Heversen .Ir. werd eene vertaling geleverd 
van een zeer uitvoerig verslag omtrent veiligheidskleppen, aangeboden 
aan the Institute of Engineers and Naval Architects in Schotland. 

liet lid P. Evekink leverde, in eeue van de vergaderingen, eene 
korte mededeeling over ecnc nieuwe bekleedingstof voor stoom-
ketels, vervaardigd in de tabriek van Speeidioll en G"., tc Krimpen 
aan dc Lek. 

Door het lid G. L. H. E. Menges werd in eene van de vergaderingen 
eene mededeeling gedaan over elektrische klokken, door een model 
in werking en afbeeldingen toegelicht. 

De in het vorig verslag vcrjncldc mededeeling van het lid Th. 
Uleckmann over den pulsomctcr werd in het Tijdschrift opgenomen ; 
zij zal eerlang door ccnc nadere bijdrage van zijne hand worden 
gevolgd. 

A. Huët's waterlocomotief, in de beide vorige verslagen vermeld , 
kwam ook nu weder ter sprake. 

Het lid Huët beantwoordde de omtrent dit onderwerj) geleverde 
beschouwingen; de leden A. Ph. Kapteyn en G. L. H. E. iMenges 

leverden tegenbeschonwingen en ten slotte gaf het lid Huët weder 
eene beantwoording van bezwaren betretlende de wiskundige be-
handeling van dit vraagstuk. Dit alles is door midilel van dc 
Notulen te uwer keniiis gebragt. 

Nadat in het Tijdschrift eene vertaling was opgenomen van eene 
mededeeling van ons honorair lid G. E. W^iring .Ir. over aard-
closets, leverde het lid .1. Tideman eene vertaling van eene door 
datzelfde lid geschreven beschouwing over verbetering van den 
gezondheidstoestand op hel land. 
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l)c lil het vorig verslag venneldc circulaire van eene commissie 

uit ilen Verein Beutscher hifjenieure ))etreflen(le <le invoering van 
eene metrisciie schroei'werd in der tijd beantwoord dooreen schrijven, 
waarvan de inhoud u in de Notulen is medegedeeld. 

Ten vervolge oj) vroegere mededei'lingeji, bood ons do hoer W. 
n . ter I\leulen. te Hodegraven, een verslag aan betrelleiule de 
wacht CU visscherij op de Lut'me over 1877 , vergezeld van een 
begeleidenden brief, die als bijlage tot de Notulen is afgedrukt. 

Van de permanente militaire spoorwegcommissie ontvingen wij 
een schrijven, ten geleide van eene teekening met beschrijving 
eener noodbrug, bestemd om paarden, geschut en voertuigen in-
en nit spoorwegwagens te ladeii, ontworpen door den kapitein der 
artillerie II. A. Perk , secretaris dier conunissie. Dat schrijven werd 
door middel van de Notulen te uwer kennis gebragt. liet stuk zelf 
is om advies in handen van eene commissie gesteld. 

in eene van de vergaderingen werden door den heor J . L. Lelebre, 
te 's Gravenhage, op daartoe aan ons verzochte en verkregen ver-
gunning, onderscheidene, ten deele door hem ze l fon tworpen , 
mist-signaid-toestellen tentoongesteld en mondeling toegelicht. 

Het doDj- hem njedegedecldc is in AcNolulen opgeteekend. 

D. Werken vnn hel Instiluut. 
In den loop van het Instituutsjaar 1877—1878 werden u toe-

gezonden. 
r . Notulen iler vergaderingen van 4 Jnl i j , 11 September, 13 

November 1877, 12 Fel/ruariJ en 1> A()ril 1878. 
2°. TijdschrijL, bestaande in ycrlimidelhtffen, Verta!inf/en, enz., 

vijf bundels. 
3". Alfjemeen Verakfi over het Instituntsjaar 1877—1878. 
V. Jaarboekje voor 1878. 

K. l^ersoneel der Leden, enz. 
Van de ledeti van den IJaad van be.stuur moesten met het eind 

van bet vorig lnstitnnt.<jaar aftreden de raad.slede« J. F. W. 
Conrad, II. S ,1. Hose en F. J. van den Herg; uwe keuze te 
hunner vervanging vestigde zich o|) de leden W, C. A. Staring, 
E. Stenerwald en P. Galand. Heiile eersten lieten zich die benoe-
ming welgevallen, tlocli laatstgemelde meende ditmaal voor de op 
hem nitgebragle keuze Ie moeien bedankejj. hienlengevolga werd 
in de eerste vergadering van het loopend Instituutsjaar het lid 
dr. R. F. van Dissol als dorde raadslid gekozen. 

Door den raatl van bestnnr wenl tot president benoemd het 
raadslid jlir. G. J . ( i Klen k . tot vice-president het raadslid N. ï . 
Mirbaëlis tot penningmeester hel nvidshd W. C. A. Starin" 

sS* 

Naar aaideiding van een door ons medelid .1. Ti. W. Fijnje ye-
daan voorstel, luifwolk door ons werd overgenomen, werd de bovTii 
recil.s vernielde heer Üeorge E. Waring Jr., te Ncwpnvt in de 
Vereenigde Staten , tot honorair lid benoemd. 

Wij hadden het afsterven te betreuren van de leden: P. S. 
l'.laiichemaiiche, L(\.\'k Honrifijis, J'. <!<• Mn/in, I. II. Drossaers, 
A. W. van Erkel , A. F. van llaa.slert, K, .1. C. llevliger.s .1. Pb! 
Ihilt/.scluu!, U. vau de i/uukt, G. .1. van dev Maudtde, V. W. \\. 

j van Opstall, A. Portielje en E. Saraber, din reeds voor zijn lid-
; maatschap had bedankt . terwijl door zeerampen vermoedelijk over-
j leden zijn de leden: J . f]. Prins en P. G. W. Steinmetz. 

Als gewone leden werden met den aanvang van het Instituuts-
jaar 1877—1878 overgeschreven de buitengewone leden: G A 
Andriosse, F. C. de B a s , U. F. Beyerman, 11. i>. Hilheimer ' 
Th. Boom, W . II. .1. Dates, Th. F. A. Delprat, J . Drost , P. K 
Ekama, E. A. G. F. von Essen, T. A. Gaymans, W . .1. van 
Geer , A. Gorter, iM. W. J . ' sGravesande Guicherit, A. W . H e i n , 
11. Hendriks, J. P. Hengcveld, W . Hellier Mutchens, C. A. Iluygen,' 
F. B. s 'Jacob, a A. Jolles, 1>. G. J . Joosten, S. Karsten, C. j'. 
van der Mandele, G. L. .1. Martens, W. I>. J. Tutein Nolthenins, M. M. 
E. A. Mollingerus Pijpers, J . G. R a m a e r , II. R e e , G. T. .1. L. 
Rieber, T. Sanders, II. J. L. iM. van Schevichaven,Th. G. Schill, 
J .Schroeder van der Kolk, D. J . S t a m , J . M. Sweep, .1. .1. Verwey 
K. de Vidal de St. ficr/nain, ,1. iJ. M Waldorp en J . J . Weve'. 

Gelijk de volgende staat meer in bijzonderheden aanwijst is het 
aantal leden met 50 toegenomen en bedraagt het thans 011. 

OVELLZIGT 
van het aantal leden, sedert de oprigting van het Instituut. 

Oprigters in 18-17 . . . . . . 

UijgckoiDcn va» 1847—1857. . i 
» 1857—1867. . . 

1807—1877. . . 

Sterkte bij het einde vm het lusti-
tuiitsjiiar 1870—1877 . . . . 

Uijgekwine« in 1877—187S (a) . 
Afgevoerd iii 1877—1878 (6) . . 

Sterktf bij het einde van liet Insti-
tiiutsjnar 

Leden. 

He-
ïclicrm-

heer llono' 
r.-iirc. Ge-

wone. liiiitrn-
Sowonc, 

9 
—1 

181 
l.'ïS 
193 201 

20 SC, 
30 

202 
223 
222 
214 

13 1 733 ' I M 
52 : 49 

—29 i —23 

861 
102 

14 756 140 911 

(«) Uü in 1877—1878 bijgekomen leden zij»; 
Nieuw aungciiomeu 

Overgeschreven volgens art. 13 vnn hei 
reglement 

Te zamcu 

32 

20 

r,9. 

i'.) 

49 

82 

20 

102 

I ( 6 ) De in 1877—1878 afirevoerde leden zijn; 
, P. S. Bliinchemanche, L. O. IJ. Houricius, P. de 

Hïuiii, I. H. Drossacrs, A, W. van Krkcl, A. F. 
van llnastert, K. .1. C. lleyliger.s, J. Ph. IloUzschue, 

i van de Linde, (X J.'vaji ihr 3Jn»<]dc', J-\ W. 
! II. van ()|).slall, A. Portielje, overleden; .T. C. 

Prina t» J'. C. W. Sicaniietz. vermoedeJfjk over-
leden 

D. 1', Ikrkhoiit, G. Camphitis, A. van Ciiyien-
biirgh .Ir., J. J. Mijnssen, 11. W. Nncheiuns, 
M. Oiiiicii, A. F. P<lt(g/i!iui»( Jr., If. E. W. Rodi 
de Loo, A. .M. C. l{oe.st, K. Sa»-nbcr, W. Tc.stas, 
W. I I . Vc.rsfnian, J. .1. Weve, K H. L. dc Wijs 
en K. d(! Wit, bedankt 

Overgescfireven volgens art. 13 van liet reglement ! 
I). Akamats (Nori Kats), K. F. W, l{oosüb..om en 

I?. Stöver .fr.. afgcisrlireven 

Te zamcn . . . . 

13 

13 

3 

20 

29 23 

U 

15 
20 

> 

Met het bestuur der afdeeling Nederlandsch-Indië, die op dit 
oogenblik 107 leden telt en voortdurend veel werkzaamheid toont, 
bleven wij in geregelde briefwisseling, flet bestuur heeft ons mede- ' 
gedeeld, dat eerlang weder een allevering van het Tijdschrift der 
Afdeeling zal verschijnen. De in het vorig verslag besproken af-
levering 187Ü—1877 werd aan al de leden van het Instituut toe-
gezonden, maar de aanzienlijke kosten, die daarvan het gevolg ; 
zijn gewee.st, zijn oorzaak, dat voortaan alleen op bepaalde aan-
vrai/ft en tegen afzonderlijke betaling aan de leden, die daarin 
belang stellen, exemplaren van de verder uit te geven afleveringen 
kunnen worden verstrekt. 

Het bestuur der afdeeling heell onze tusschenkomst ingeroepen. 
ten einde voor hare rekening hier te lande te doen drukken een 
bekroond antwoord op eene prijsvraag betre/fende <le watervoor-
ziening van Soerabaija van onze medeleden V. van Dijk, N. H. 
Henket en E. Stenerwald. Dat stuk is ter perse. 

Het algemeen verslag der werkzaamheden van de afdeeling van 
1 April 1870 tot 1 April 1 8 7 7 , zoomeile de huishondelijktï ver-
ordeningen werden in ile Notulen te uwer kennis gebragt. 

Het albcnn der pliotograpliische portretten werd nief aangev(dd. 

Van verschillende hoofden van departementen van algemeen 
bestuur, voornamelijk van de ministers van binnenlandsche zaken 
en van waterstaat, handel en Jiijvcrheid ontvingen wij \ve(U:rom 
vele biyken van belangstelling. 

Door het departement van hinnonlandsche zaken werd de mede-
werking van het Instituut ingeroepen (er zake van eene in het 
vorig jaar te Hovigo gehouden le/jtoonsh'lling en wedstrijd be-
treflendc kunstmatige drooglegging van gronden. Wij noodigden 
dientengevolge de leden uit aan tlien wedstrijd deel te nernen. 
Aan die uitnoodiging werd voldaan door het Ingeniem^-biireau 
voor stoombemaling te Amsterdam, vertegenwoordigd door onze 
medeleden \V. F. A Pieijerinck en W. de Leeuw. De nit.slag 
van dien wedstrijd was , dat aan het Ingenieurs-bureau eene vau 
de twee door do Italiaansche regering uitgcloot\le gouden medailles 'i 
wenl toegekend. i 

melden, ter zake van de Philadelphia-teutooustelling onder-
vonden , zoo moeten wij thans tot ojis leedwezen herinneren aan 
de min aangename bejegening, die het Institnnt van den Voorzitter 
der Nederlandsche Hoofdcommissie ondervond. Wi j verwijzen daartoe 
naar hetgeen in eene van de vergaderingen is medegfïdeeld betrelfende 
ecu zeer onheuschen aanval op het l i isti tuni, voorkomende in het 
odicioel over die tentoonstelling aan de Hegering uitgebragt verslag. 

Met tal van binnen- en buitenlandsche wetenschappelijke genoot-
schappen en andere instellingen, waarvan de lijst achter dit verslag 
is te vinden, lileven wij voortdnreml in vriendschappelijke vcr-
standhonding. 

Het Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen 
vierde in de maand April dezes jaar.s zijn honderdjarig bestaan en 
gaf ons daarvan in tijds kennis, met verzoek dat bet ln<;liluut bij 
die gelegenheid mogt worden vertegenwoordigd. W i j hebben het 
bestuur tier afdeeling Nederlandsch-Indit! verzocht iemand uil zijn 
midden daartoe af te vaardigen. 

Van de llollaudsche maatschappij der wetenschappen ontvingen 
wij hel programma, dat voor zooveel noodig te uwer kennis is 
gebragt. 

Door den raad vau beheer van een Mouwnienstersfonds, te stichten 
door de Maatschappij lot bevordering der bouwkunst , werd onze 
medewerking (e dier zake ingeroepen, liet reglement is in de 
Notulen aan n medegedeeld. 

De vergadering van 4 .luiij 1877 werd gebonden in het gebouw 
tot Nut van 't Algemeen, (e Arnhem, en door een zeer aanzien-
lijk aantal leden bijgewoond, liij die gelegenheid werd een bezoek 
gebragt aan het fort te Pannerden eii aan Nijmegen, alwaar ver-
schillende gebouwen en verzamelingen werden bezigtigd en voorts 
aan de werken van den staatsspoorweg Arnhem—Nijmegen. De 
bijzonderheden omtrent deze bijeenkomst, die een hoogst genoege-
lijk zamenzijn opleverde, zijn uitvoerig in ile A^u/w/fn opgeteekend. 

F. Geschenken. Uibliotheek. Lokaal van hel Instituut. 

Ter zake van de in het vorig verslag reeds vermelde internalio- i 
uale tentoonstelling te Parijs, rigtte de president van bet Instituut, i 
tevens voorzitter der Nederlandsche Hoofdcommissie voor die ten- ] 
toonstelling, eene circulaire aan de leden om mede te werken tot [ 
aanvulling en uitbreiding der verzameling van teekeningen, mo- j 
dellen, enz. hestenn) om bij die gelegenheid een zoo volledig 
mogelijk orerzigl te geven van hetgeen op het gebied van den 
Ingenieur hier te lande is tot stand gebragt. ' 

Aan die uitnoodiging is door vele leden voldaan. j 
De raad zond een volledig exemplaar van de werken van het 

Institnnt voor die tentoonstelling in, 
I 

Twee onzer medeleden, het honorair lid Ph. Groizette-Desi.oyers ' 
en het lid E. Lacroi.v, hadden dc beleefdheid zich voor de leden, 
die de tentoonstelling willen bezoeken, op de meest heusche wijze 
beschikbaar te stellen. 

Mogtcn wij iji het vorig verslag eene dergelijke beleefdheid ver-

De boekerij werd wederom, zoo door geschenken als door aankoop, 
vermeerderd. 

lil het vorig verslag is vermeld, dal de Uaad gemagtigd is 
geworden, om ten behoeve van het Instituut een geschikt lokaal 
aan te koopen, en dal hij zich onledig hield met te overwegen, 
op welke wijze aan het te dien aanzien genomen besluit het best 
uitvoering zon zijn te geven. In de vergadering te Arnheiii werden 
bij monde vau den president daaromtrent nadere inededeelingeii 
gedaan en magtiging verzocht tot het uitschrijven van eene 
prijsvraag, ten einde zoo mogelijk tot de stichting van een eigen 
gebouw van hel Instituut te geraken. Die magtiging werd verleend 
en eene prijsvraag nitgcschreven, die ook in de Notulen is oj)genomen. 
Dc daarop ingekomen antwoorden , ten getale van achttien, werden 
onderworpen aan de beoordeeling van eene commissie, beslaande 
uit twee leden van den raad van bestuur , jhr . G. .1. (i. Klerck 
en A. .1. Voorduin, en drie bouwkundigen, door don voorzitter 
van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst aaiigewezen, 
te welen; bel lid F. W . van Gendt -IGz., den heer G. W. Sa\m 
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en het lid C. li. van der Tak. Die commissie bragt een verslag nit, 
dat bij circulaire en tevens in dc Notulen aan dc leden is mede-
gedeeld. Overeenkomstig de conclusie van dat verslag, kocht de 
raad het ontv^crp, gcteekend met een rood krnh, en waarvan 
zich de heer (thans ons medelid) A. J . van Beek, tcLceuvsardcn, 
als vervaardiger had doen kennen, ten behoeve van het Instituut 
aan. Als vervaardigers van ile ontwerpen: Minerva, F. W. Conrad 
en Indefessus deden zich achtereenvolgens kennen de heer M. A. 
van Wadenoycn, te Arnhem, de leden E. G. A. Fol, en I. Gosschalk. 

Laatstgemeld lid meende zoowel tegen het verslag als tegen 
den aankoop protest te moeten aanteekenen. Hij deed dit monde-
ling in eene van dc vergaderingen en later in eene circulaire aan 
de leden, welke op zijn verzoek als bijlage tot de Notulen van 
eene volgende vergadering is afgedrukt. 

Wij bevelen het Instituut bij vernieuwing in uwe voortdurende 
belangstelling aan en besluiten daarmede dit verslag, dat tot ons 
groot genoegen meerendeels gunstige mededeelingen mogt behelzen. 

21 Mei 1878. 

V E R S L A G V A N D E N P E N N I N O M E E S ï E t t , O V E U D E N F I N A N C I E E I . E N 
T O E S T A N D V A N H K T I N S T I S T U L T , OV lIF/ i ' E I N D E VAN 

U E T I N S T I T U U T S J A A R 1877—78. 

INKOMSTEN. 

van het hoofdbestuur, van ƒ 512.07. Voor aan de afdceling ge-
zonden werken en verzendingskosten heeft het hoofdbestuur te 

I vorderen ƒ 2 305.52 en aan intreden van in Indiö toegetreden 
I leden ƒ 115 ; maar daarentegen hoert dc aldceVmg te vorderen 
ƒ 4 780.70 wegens het in Indië uitgegeven en ook aan de leden 
in Nederland verstrekte t i jdschrill , benevens dc opbrengst van 
hier te lande verkochte nommers van het indische tijdschrift , ad 
/ 15, en dc zoo even genoemde, in Nederland ontvangen, bij-
dragen van Indische leden, ad / 75. Dc schuld der afdceling aan 
het Hoofdbestuur bedraagt hieruoor, op het einde van het insti-

, tuutsjaar 1877—78, / 1053.49. 
I De gewone R i j k s b i j d r a g e , ad ƒ 708 .43 , is geregeld in vier 

termijnen ontvangen. 
Dc r e n t e n v a n u i t g e z e t t e g e l d e n bedroegen, evenals in 

het vorige j aa r , ƒ 173.74. 
De v e r k o o p v a n w e r k e n bragt op , na aftrek van het aandeel 

voor den handel, ƒ 004.17», waarvan / 15 voor het Indische 
; Tijdschrift. Door den bockhandel is van het Tijdschrift verkoch! 
i voor ƒ 404.05 en van het Jaarboekje voor / 500. 
i Voor t e r u g b e t a l i n g d e r k o s t e n v a n m e e r d e r e a f d r u k -
; k e n dan de voorgeschreven 25 exemplaren, aan de inzenders van 

verhandelingen en bijdragen toekomende, is ontvangen ƒ 1 7 . 7 0 ' ' . 
De a a n k o n d i g i n g e n op d e n o m s l a g v a n h e t T i j d -

i s c h r i f t hebben ƒ 38.07 opgebragt: 

Van de I n t r e d e n e n b i j d r a g e n der in Nederland betalende 
leden is alsnog te ontvangen hetgeen dc in dc vergadering van 
April aangenomen leden verschuldigd zijn, ten bedrage van ƒ 3 5 5 , 
en voorts de achterstallige bijdrage van zes gewone en twee buiten- [ 
gewone leden over het afgeloopen, benevens de intrede en bijdrage ; 
van een buitengewoon lid over het voorgaande j aa r , te zamen j 
alzoo ƒ 1 5 5 , of , met het door de nieuwe leden te betalen bedrag ^ | 
ƒ 5 1 0 . Dc aan de negen achterlijke leden gerigtc aanmaningen om I 
te betalen zijn onbeantwoord gebleven; maar daarentegen is de i 
verzendintr van de werken van bel Instituut voor deze leden aan- j 
gehouden, tot zij het verschuldigde zullen hebben voldaan. i 

Dc raad van bestuur heelt niet-invorderbaar verklaard dc bij- i 
dragen van drie gewone leden over de drie laatste j a ren , en deze j 
leden, krachtens artikel 20 van het reglement, van de lijst a lge- i 
voerd. Eveneens zijn niet-invorderbaar verklaard de bijdragen van 
twee in den aanvang van het Instituutsjaar overleden leden en 
die van een l id , dat voor het lidmaatschap bedankt heeft en , 
bleef weigeren het nog verschuldigde te voldoen. Aan geen dezer 
leden waren werken van het Inslitunt gezonden. 

Van bet nog over de tw(;e vorige jaren verschuldigde is daaren-
tegen ƒ 2 3 5 ingekomen. 

Dit te zamen vattende, blijkt, dat van de over 1877—78 en 
vorige jaren in le vorderen intredt'ii en bijdragen, ad ƒ 17 7 ) 0 , 
in Nederland is ontvangen ƒ K M 0 5 , terwijl de nlileeling Neder-
landsr.h Indiü had in te volleren ƒ 3 8()5, alsnog in N'evlerland 
te onlvau'^en hlijlt ƒ 510 en als niet-invorderbaar is afgeschreven 
ƒ 230. Vau de in Ned(!rland ontvangen bijdragen komt / ' 75 ten 
bate van de afdceling Nederlandsch Indië. 

De loopeiide rekening met de A f d c e l i n g N e d e r l a n d s c b 
I n d i ë was o|i 1 Mei 1877 gesloten met eene bate, voor de kas 

TIITOAVKN. 

Aan het u i t g e v e n v a n h e t T i j d s c h r i f t e n v a n a n d e r e 
w e r k e n is besteed: 

Aan tekst ƒ 5 008.00 
p platen « 2 870.15 
n pletten, vouwen en innaaijen » 502,85 

ƒ 8 381.00 
of, gesplitst naar de onderscheidene drukwerken: 

Aan het Tijdschrift 5 730.50» 
i> i> Jaai boekje i> 2 1 8 4 . 4 4 
t> afzonderlijke afdrukken der verhandelin-

gen , circulaires en ander« gedrukte stukken . . « 457.05® 
f 8 381.00 

Dc kosten van dc verzending der werken cn van verdere 
vrachten, die van de e.xpeditic naar Indië, welke tcrugbetaalil 
worden, uitgezonderd, bedroegen: 

Voor het Tijdschrift 
» » .laarboekje 
» » Indisch Tijvlschrift. . . 
n circulaires en andere stukkeu 
n brieven en pakketten . . . 

ƒ 1 277.80» 
r 100.11^ 
t 315.45 
.. 108.056 

» 153.21 
ƒ 2 015.50» 

De kosten voor het l o k a a l zijn nagenoeg dezelfde als in de 
laatstvoorgaande jaren. Ook de |)ost b e z o l d i g i n g e n is genoeg-
zaam onveranderd gebleven en daarbij valt alleen op le merken, 
dal den afgetreden Amanuensis eene jaarwedde van ƒ 000 wa.s 
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toegekend, terwijl zijn opvolger, die den 23stcn Januarij 1878 in | 
dienst k w a m , ƒ 510 ' s jaars ontvangt. ; 

Als o n d e r s c h e i d e n e u i t g a v e n zijn eenige posten geboekt, 
die nadere toelichting vorderen. Zoo werd aan hoeken cn tijd-
schriften ongeveer /" 100 meer besteed dan in vorige j a ren , lot 
aankoopen voor de bibliotheek. Onder de kosten van vergade-
ringen komt eene som van /" 451.18 voor, die aan dc bi jeenkomst ' 
der leden te Arnhem cn Nijmegen is besteed. Van dc som van ; 
/• 471 .20 , voor briefvrachlen enz. geboekt, is / 315.45 het bedrag j 
der verzendingskosten van het Indische Tijdschrift aan dc leden : 
in Nederland. De post voor allerhande uitgaven, eindel i jk , ad | 
7' 5 3 5 . 0 3 , bevat ƒ 500 voor hel honorarium, den ontwerper van 
een gebouw voor het instituut toegekend. 

Dc gczameulijke inkomsten bedroegen ƒ 14 707.12, dat is 
ƒ 1 558.17 minder dan in het vorige jaa r , welk verschil bijna 
geheel wordt veroorzaakt doordien er nu geene bijdrage van de 
afdceling Nederlandscb Indië is ontvangen, terwijl in 1870—77 
eene som van ƒ 1000 werd overgemaakt. Trekt men deze som, 
met het ten vorigen jare meer ontvangen vierendeeljaar der rijks-
bijdrage, van de inkomsten a f , zoo blijken dc overige ontvang.sten 
over 1870—77 ad, ƒ 1 4 5 5 0 . 2 1 , door die over het nu afgesloten 
jaar met ƒ 240.01 le overtroffen. Werkelijk is er dan ook 

meer ontvangen, aan bijdragen en intreden ƒ 244 .75 , aan ver-
kochte boekwerken / 14.47 en aan advertenlicn p i O , doch 
minder , aan terugbetaling der kosten van afzonderlijke afdrukken /'20. 

Dc uitgaven bedragen f 10 441.02% dat is (1400.31^ minder 
dan in het vorige jaa r ; maar ongeveer evenveel als in 1870—77 
cn in 1 8 7 4 — 7 5 , toen respectivelijk /"lO 332.87 en /"lO 535.30® werd 
ui tgegeven, zoodat men kan aannemen, dat de huishouding nor-
maal is gebleven, zooals dan ook werkelijk de vergelijking der 
verschillende posten met die van dc voorgaande jaren geene be-
langrijke verschillen aanwijst. 

Hel saldo in kas op 1 Mei 1878 bedraagt slechts /" 2 1 3 . 1 0 , 
doch moet worden aangevuld door de te wachten remise vau ruim 
duizend gulden uit Indië. 

De staat van de baten en lasten van het Instituut blijkt nit de 
navolgende balans, die een verschil ten voordeele aanwijst van 
f 10 000 .01 , tegen / 12 087.09® op het einde van bet vorige Insti-
tuu ts jaar , een teruggang alzoo van /1007 .08®, welke hoofdzakelijk 
gelegen is in de vermindering van waarde van Iwec obligatiën , die 
van paric tol 42 ten honderd zijn gedaald, eu aan den aankoop 
van het Indische Tijdschrift , welke beiilc oiulerwerpeu te zamcii 
f 2040.70 en dus nogmeer dan de aangewezen teruggang bedragen. 

1 8 7 7 — 1 8 7 8 . 

B A L A N S 
üun den staal der laaien en balen van het Koninkliik Inüllmit van Imjenieurs, op den eersten Mei 1878. 

I'ASSIKF. 
Nog te betalen kosten van drukken, lilhographeren 

cn verzenden van reeds Ier perse gelegd werk. 
Verzendingskosten van dit werk naar Indië . . 
Uedactie en schrijfwerk 
Tijdschrillten 
Verschillende uitgaven 

1 300.00 
120.00 

70.00 
40.00 

150.00 

Zoodat het actief van hel Insli lnul, op den l 
Islen Mei 1878, het passief overtreft m e t . 10 000.01 

/• 12 070.01 

. ACTIEF. 
Gereed geld, blijkens de rekening en verantwoor-

ding over 1877 — 1878, oji den eersten Mei 
1878 in kas 

Nog te ontvangen inireden en bijilragen van leden, 
in Nederland gevestigd of aldaar betalende, 
over 1877—1878 

Saldo schuld van de Afdceling Nederlandscb Indië 
aan hel ll(»(\fdbesluur 

Terugbetaling van verzendingskosten, door de 
Alileeling Nederlandscb Indië 

In.schrijving op hel Grootboek, renlende 2.5 ten 
honderd, groot / ' 3 ü 0 t ) , berekend legcii 02.5 
leii honderd, met vier maanden rente . . . 

Twee obligalii'U Koninklijke Nederlandsche Stoom-
hootmaatschapi)ij, rentende 5 ten honderd, ieder 
groot f 1000, lierekend tegen 42 len honderd, 
met vier maanden rente 

bibliotheek en verde.n; eigendonunen 

f 213.10 

510.00 

l 053.40 

120,00 

1 000.00 

873.33 
8 000.00 

f 12 070.01 

Opgemaakt door mij penningmeester van het Insti tuut, 

' sGravenhage, den Isten Mei 1878, 
S T A H I N Ü . 

Goedgekeurd namens den lïaad van llestuur, 

M. G. .1. l'iKi'KUS VOOIUUMN, 
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Dc kapitaal- cii iutcrcst-rckciiiiiy vau liul ibiuls K. W. Courail, ovci- het atgeloopcn j aa r , is als vol;-!: 
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F O N D S h \ W . C O N K A D . 

Kaïntmlveketdni}. 

1877 
Mei 1 

ONTVANDSTKN, 
Aan saldo van vorige rekenini: / 2 75 

/ 2.75 

1878 
Mei 1 

irrr.AVKN. 
Por saldo op v(dgeiidc rekening, 

Inlereslrelieninfj. 

1877 
Mei I 
Jnlij 1 
1878 

•lannarij 

ONTVANfiSTKN. 
Aan saldo van vorige rtdcening . . . . 
Aan zes maanden renie van ƒ UOO. In-

schrijving 2^- jicl. werkelijke schuld . 
1 Aan zes maanden rente als hoven . . . 

ƒ 35.(')1 
11.25 
11.25 

ƒ 5 8 . 1 1 

riTGAVKN. 
Per saldo-hiljet cn provisie 

1877 
,lulij 1 
1878 

.lamiacij I Per .sildo-hiljcl, verilirafio en provisie 
Mei 1 Per saldo op volgende rekening. . . 

Voordeelit slüt der kapilaalrck(;niitg 
» interestrekeninu 

ƒ 2.75 
57.;}7 

Ie zamen / ' OU. 12 

Opgemaakt door diMi oiidergeteelaMidc peimingiiKx'.^ter van liet 
Instituut, met een voordeelig slot der kapitaal-en interest-rekening 
van tu zaioen zestig gulden, twaal)' coit . 

' s( iravenhage, den Istcn Mei 1878. 

STAIUNC.. 

Iliennl Idijkl, dat de toestand van hel lottds op den b t cn Mei 187(S is als vtdgt : 

Inschrijving op hel groothoek ad ƒ UUU, herekcnd legen 02.5 ten honderd, met vier maainlen verschenen 
ƒ 57().ül) 

Voordeelig s l o t der kapitaalrekening 
Idem der interestrekeniic^ 57. ; n 

Te zamon . . . ƒ 0;i(l.l2 

s l iravenhage, den Isteii Mei 1878. 

^ÏAlilNÙ'. 

Overnehranl 
.lAAn. U E K E N I N d KN V E R A N T W O O R D [ N G 

i 8 7 7 — 1 8 7 8 , (jehlmuMelen mn het Instituut^ ' 
op den eersten Mei 1 8 7 8 , oji^euiaakt* 4. l^'vrkoop mn wcrhu, door hot 
iiKjevohje artikel 2 7 van het Reglement ' luditiaU nit(j&jtmi. 
en artm 4 4 der Veyorfhmnf/eu. ,boekhandel: 

; Verhandelingen . . . . f 5.0Ü 
^ ^ Noinleii -J.U) 

Liitlreksels uit vreemde lijd-
scliriUen ü.115 

Tijdschrill .iül.'.)5 
-luarhoekje 5U0.Ü0 
Ver^lag ovei- arheiders-

woningeu l . ü i 
Indisch lijl[^chrilt . . . 5.0Ü 

ƒ 14077 .17 

or^'TViViNc^. 

1. Intreden en bijdragen van leden, in 

ƒ 2.75 
Nederland gevestigd of betalende. 

1 

ƒ 2.75 
Intreden van 30 in 1877/78 aange- | 

ƒ 2.75 nomen leden ! ƒ 105.00 
Dijdragen van 571 gewone leden over | 1 

1877/78 . . . " 1 I I 420.00 
lUjdragen van 123 bnilengewone led 'u i 1 

over 1877/78 1 i 1 230.00 
Intrede van I in 187(t;77 aange- i 

nomen lid 1 5.00 
ƒ 0.22 ilijdragen van 10 gewone leden over 1 

1870^77 . . . " 200.00 
0.52 Dijdrage van 1 buitengewoon lid 

57.37 ov(!r 1870/77 •10.00 
Bijdrage van 1 gewoon lid over 

ƒ 58.11 '1875/70 20.01 > 

ƒ 018.44 
iNa allrek van voor den 

handel 800.14 

Uit de hand: 
Vcrhanileliugcn . . . . ƒ 12.35 
Tijdschrill 20.82' ' ; 
.laarhoekje 2 .70 i 
Indisch lijdschrilt , . . KJ.UÜ 

ƒ o i 2 . a o 

51.87' ' 

Voor rekening iler Alihjcling iNeder-
la))dsch Inilie o))lvangen, de indi-
sche bijdrage van I ge.woou lid 
over 1877/78 . 25.00 

I 

2, Bijdrage van het Rijk. 

5. TtnujhdulhKj der koaltn van gele- ' 
verde afdrukken uit de werken van ; 
het Instituut I 

004.17 s 

17.705 

laarlijkschc bijdrage van bet Piijk, na 
al'trek der kosten van hel zegel, van ! 
1 April 1877 tot 31 Maart 1878. . . . . 

Jienten r,an ingeschreven kapilaal 
OJ) hel Grootboek en van in acltnld-

brievoi hehyde geldot. I 
Ken jaar rent«! van J IJ 000.00 in-

schrijving op hel (Irootboek, ren- ! 
tenile 2,5 ten honderd, na al'trek 
der kosten f 7;}.74 

KtïU jaar rente van twee obligatÜ'n ' 
Koninklijke Ni.'thïr anilsrb/; Stoom-
bootmaatschappij, rentende 5 ten i 
iionderd 100.00 

0. Opbramj.'il vm uunkondighitjen op 
den oinnlug van het Tijdschrift. 

f 13 105.01 > Door iUï>schenkonjs>t van den uitgever: 
Aankundigijigeji van leden . ƒ 38.50 
Aankondigingen van vreem-

1 den 12.00 

708.43 î 'ii :dtrck van < voor den 
f 5 1 . 1 0 

uitgever . 

L'it de hand , van een lid 

. 17.03 
/ 34.07 

4.00 
38.07 

f 14 707.12 

De ontvang heeft bedragen vcertiendnizend zevenhonderd zeven en 
nogeutip guJdcn, twaalf coif. 

Dn-ni: over 

173.74 

/ 14 077.17 
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u i r c ^ A ^ v i " , 1 

1. Tijdschrift. ' 1 

ƒ 2 000.315 
Platen i 2 040.00 
Pletten, vouwen en innaai jen. , . .I80.r»5 
Verzending ' ! 1 277.805 

2. Jaarhoekje. j 
Tekst en bandjes ƒ 1 004.44 
Platen 100.00 
Verzending 100.115 
3. Jfconderlijh af drukken der Xer-

handelinfjen, circutaires en andere 
(jedrukte atukkeu. 

Tekst ƒ 407.005 
Platen 33.55 
Pletten, vouwen en innaa i jen . . . 10.20 
Verzending 108,055 1 

4. Lokaal. 
Huishuur ƒ 000.00 
Belasting en brandwaarborg . . . 138.00 
Meubelen 52.50 
Schoonhouden 51.20 
Vuur en licht 150-34 

5. BezoWofmgen. 
Secr(,'laris, beziddiging en toelage . ƒ 1 5U0.00 
Amanuensis 580.25 
Concierge, met be<lietiing . . . . 220.50 

0. Omlersc/icidenc uitf/aven. 
Ilednclie en schrijfwerk ƒ 370..i8 
Bnreanliehoefti'n 35.78 
lloek(.'n en tijdschriften 1 417.05 
P>oekbinders\verk ' 111.00 
Invordering en bijdragen . . . . 2-JO.b'i-
Heiskosten van raadsleden en com-

missii'u 52.70 
Kosten van vergaderuigen . . . . ti88.88 
Overlnndpot;! nnar .lava 305.52 
lirielViachteu, enz 471.20 
Allerbande iiitirasen 535.03 

Gezamenlijke uitgaat'. . . 
Gezamenlijke ontvang . . 

ƒ 10 411.025 
1.1 797.12 

Meer uitgegeven ilau ontvangen . . . ƒ 1 043.1)05 

ƒ 7 017.43 UIijkens de rekening en verantwoording over 
' 1870—1877, was op den Isten Mei 1877 in kas 

Alzoo blijft , op den Isten Mei 1 8 7 8 , in kas . 

1 837.005 

ƒ 213.10 

2 344.55^ I t.)pgemaakt met een saldo in kas van ticeehomh-rd dertien tjuhkn 
ncfjcntien cent. 

500.01 

002.04 

2 300.75 

' sGravenhage , den Isten Mei 1878. 

3 210.01 

i ƒ 10 4.il.0:>' 

l>e nitgaal heef» iiedragen renticitduiu-iid, ncrhomhrd etn en 
vevrtif/ ijv.hU ii, licee en evn lialvu cent. 

S t a u i n g . 

Goedgekeurd namens den raad van bestuur, 
M. C. J. PiEPER.s. Voonni'iN. 

BOEKEN. KAARTEN. PLATEN, ENZ 

W E L K E AAN 

H E T I N S T I T U U T T E N G E S C H E N K E Z I J N G E G E V E N , 
B E N E V E N S 1>E 

N A M E N 3 3 J ± ; K S C H E N K E R S , 

Hoeken. 
/ . M. de Bescherm-

heer. Statistiek van den handel en de .^-lieepvaart 
vau liet koningrijk der Nederlanden , over 
het jaar 187(i, twee gedeelten, folio. 

Verzamelinystabellen der waterhoogten langs ' Minister van hin-
de nedcrlandsche zee- en rivierkvisten. waar- |iicnlanilsclie zaken 
genoj/ien in de maanden OecendM'r 1870 , 
Jaimarij tot Mei 1877. folio. 

Idem, voli^ens dt? bhitlen dor zelfregistrennidt' 
peilschalen gedurende de maanden October, 
November , December 1870 , .lanuarij tot 
Maart 1877. folio. 

Uecnpitnlati(!tab(.'llen der waterhoogten I 
de nederlandsche zee- et» rivierknsten in ; 
1870. folio. 

i 

Programma voor een wedstrijd tot het verkrij- , 
gen van ontwerpen vooreen nieuw akadenhe- i 
gebouw t<? f>('.i(leii. <Svo. ' { 

Verslau van den landbmisv iu Nedcrlaud oV(;r ' 
1875. 4lo. i 

I 

Mededeelirigen vnn de vijk-iadvi<e\u's voor dc. ( 
momimenlnn vnn gcsclnedcnis »>n kuns t , { 
uitg(!gev('n door liet departement van binnen- i 
lamlsch(! zakiMi onder toozigt van de rijks- j 
adviseurs voor de monumenten vnn gcschie- ' 
denis eu knn.^t, eerste deel, eerste alleve-
ring. f()lio. 

dil'l(''rence 
de Zurich Détennination télégrapbiipie. de 1; 

lie longitude eiitre l'observatoiri 
et les stations astr()nomi([nes dn IM'fmderet 
du Gabris, par K. l ' lantamonr et K. \V<ill'. 4tt). 

Nivellement de précision de In Suisse e.vécuté , 
nar la cuunnissiou g('(ulési(pu' tV'dérnle sous , 
la direction de A. Hirsch et Iv l ' lantamonr, 
sixième, livraison. 4lo. 

Offu-iellev Ausstellungs-l'>ericbt, hernusgegeben I Minister van hin-
durch die rieneral-Directinn iler Weltuiisstel- ineidandschezaken, 
lun^' 1873. Kisenbabn-Unter-und Oberbau, 
llericht von Frair/ llzihn. Zweiter Hand. 8vo. , ( 

Dericht über die Weltnus.>tL'llnng in l'biladel- ' « 
phia 1870. llernusgegc.'ben Vdii der Ue.>iter- j 
reicbiscben (lOnnniH.^ion für die NV(.'llnusstei-
ling in Philadelphia 1870. 8vo. 

Helt 111. Geödntisclie lnstrmnenf(! von 1*. F. 
Kiipkn; Mikroskope von dr. Knist von Fli'i.'Jchl, , 
und Medicin von dr. Ernst von Flcisi lil. 

lieft IV. Das llütteuwe."<i!u mit be.^^oiiderur l!e- i » 
rücksiclitigung de.s Kiseulni(tenwes(,'iis iu den 
Vereinigtet; Stauten Amerika's voti Frnnz 
Kupel wieser. 

lieft VI, llolzbearl)eit\mg:;i-Ma&chiuen mit einem I * 
Anhang iilier WiM-kzengmaschinen für Steiu-
benrhcitiing, von Felix l 'eifer und \lie Hol/.-
indnslric! mit lie.-^ondcrer Uinksicht auf die 

i Ansvendtmg gebogeticr Hölzer, von Franz 
j Thoni.'t. 
I lieft VIII. Die Petroleum-Industrie Nordnrme-
i rikns in geschicbtliclier, wirtliM-hnltlicber, 

^eolo;,'ischer und tiichniscber Hinsicht von 
' l ' rof. ' l lnnns Hüter, 
I Heft Xll. Ililfsmascbinen und Werkzeuge für 
j Ki.>^en-nnd-Metnll-l!enrbeitnng von Franz Wen-

<'<!lides. 
I 

MH, Das KisenbalmWesen in den Ver-
einigten Stnnti;)! von Amerika mit be.son-
derer llen'icksichli.üung des Obeibanes der (lerer n e i n iv:>n iiiij.;iiiij, ,. 

(uechanischen Ausrüsinng. der Wagen, ilann ' 
des Verkehres in Stadien von Krncst Pontzen. i 

Hell. -XIV, Archilcktnr und Üllentliclie linnt»;n i 
von Anton Posaeher; .Malerei und Siidptiir I 
von Garl Go.stenolile, ^ 

Hell XY, Geste)ns-l'i)hvn»ast\iiuvin und l.uVt- ' 
i'ompre.-^sioiis-.Maschineri von A, Hiedler . 
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lloll XVI. Dor Locoinotivlinii in titîii Verciiiiglt'ii 
Stanl(3ii von i\onlanu;rika von Alois von 
l'\'yn.'r. 

Ilcl'f XVII. llcMzniig, Vontilalion luitl Wasser- ' " 
leitnngiin von LeopiiM Sirolnnayer. ; 

.Mededcclingen lielrelVendc liet zeewc/en , decl Minister van iMa-
en 20. Svo. met platen. rine, 

.laavl)ni;k van de koninklijke ucdevlandsthe » 
zwmagt 1875—1K7(». Svo. 

Verslag aan den Koning over den toestand der Minister van Fi-
telegralen in Nederland in liel jaar 1870. 4to. ; nanciën. 

Twee lijslc-'n van telegraaikanloren in Neder-
land IT) Mei 1877. groot lol. 

i 
Jaarboek van bet m i j u w m i ^ in Minister van Kolo-

Oustiudië, Oe jaargang , 1877 , 2 dwlcn , 8vo. iiijin. 
met bijbeliooreutle platen en panorama's . 

Verzainelingstabeilen der walerbooglcn langs | Minister van W a - , 
de ni'derlandsclie zer-(MI rivifMlinslcii, waar- terstaat , Hande l ' 
LTenoiiKMi in de maanden Jiniij ïol October en Nijverheid. I 
1<S77. lolio. ; | 

Idem, volgen.s de bladen der zeirgereg;istrer(.'ntl(; , 
peilschalen geilnrende de maaiidcii April, 
Mei, -Innij , -Inrij en Angns tns 1877. I'olio. 

Verslag over den slormvloLMl van .lanuavij , 
1877. .ito. 

I 

Happort lier (lonnnis.'^ie, benoemd lot b(,'l in.^tel-
len van een onderzoek omtrent het ont\ver[> ; 
voor een nieuwen waterweg v;iri Anisteidani 
naar CKMI Hijn en van .Amsterdam naar llot-
lenl;ini , met vervolg (2 stnks) , met (> 
kaarten. 4to. 

Vcrltetering van don waterweg Insschcn ,\mstor- : 
dam en Hntterdam, ((»aj^port dev llnoi'd- ' 
ingenieurs vau dou Waterstaat) met kaart. i to. 

Brief der Hoofdingenieurs van den l l i jks-Water-
.staat in het'.)(; en I ()(! district over ile globale 
raming van de verbetering van ilen waterweg 
lussclieii Amsterdam en Botterdam langs 
Alpli(Mi en den llollandschen l.ls.sel, eii over 
dl' verbinding tnsschen <le Kalteiisloot liij 
den .stadssingel Ie Ani>lerdam i>n liel Noonl-
zeekannal , niet kaart . A \ \ i . 

Happort der Hooldingeuit-urs eu ingenieurs van 
den Waterstaat in liet '.Ie ,.")(• (MI .Se dis tr ict , ^ 
omtn.'nt een nader onileizoek v.in liet ont-
werp van een kan.'ial door di; (icidersclie 
vallei, met kaai t . ito. 

Hajipori der llooidingiüiieiirs en inneiiienrs van ,, 
den \V;iler>t:ial in liet , h>e en 8e dislrict 
onitriMit eene verbetering van dt.' bi'.'<l;ian(!e 
KV'UISCIH' vaavl van .Vinsterdaiu langs l ' t ieciil , 
Vreeswijk , Viaiieu en (luriiu lieiii , niet 
kaart, -Ito. 

VerlianiNdiiigen der Koninklijke Akaibjinie van (h; Akademie 
\\'elenscli;ip|ien. Alileeliii','Xatinirkiiiide. I'l.-el 
XVII. -ito. Aldeeliiii: hetterkiinde. Heel IX 
en M Ito. 

' Minister van bin- Verslagen en MededeelingciU. Afdeeling Natuur- ] 
nenland.schezaken. kn iu le , 2e reeks , 11e deel , 2e en . ' )estuk; ' 

12e deel, i e s tuk. Ardeeling Let terkunde, : 
2e reeks, Oe deel, 3e s tuk; 7o deel, l e e n 
2e stuk, 8vo, 

De A kademie. 

Jaarboek 1S7(». 8vo. 
Postor Bonus. Klegia l'etri Ksseiva Helvetii, 

praeinio lloeiiiltiano oriiata in acadeiina regia 
disciplinariim NiM.'rlaiulica. Seiinuntiir tria 
carmiiia laudata. ^vo. 

Bijdragen tot de taal-, laiul- en volkeukuiule 
van Nederlandsch-Indië. -Ide volgreeks, Iste 
deel, 2de stuk. 8vo. 

Babod Faiiah Djawi in proza. JavaaiKsclie ge-
schiedenis, loojiende tol het jaar I 0 i 7 der 
javaaiisclie jaarteHing met iianteiikeningen 
van .1. J. Meinsnia. 2tle sink. Aanteekenin-
gun, 8vo. 

Tijilsclirift uitgegeven tloor de Nederlaiulsche ; nuatsvhappij . 
maatschappij ter bevordering van Nijverheid, i 
1877, vierde reeks, ileel I,'afl. ; i—i2 , 1878, ' 
vierde reck.s, deel I I , ;ill. 1 , 2 en JJ. 8v(). 

Kou. Instituut voor 
de taal-, l and-en 

! volkenkunde van 
i Ned. Indië. 

Naamlijst der leden, 1877, 8vo. 
Archivc.s Néorlaudaises des scieuces exactes 

et natnrdles . Toine XII. Nos, 2—5. 8vo. 
Natuurkundige verliaiulelingen, Ilde verzame-

ling, deel I I , 11". 0. -ito. 

llollaudsche maat-
schappij der 

wetenschappen. 

Bouwkuinlige liijdragen, uitgegeven door de De maatschappij. 
niaalsclia|(pij lol bevordering der bouwknn.st, 
2;ïsle deel, 3de , -ide en üde sink. 4to. 
Met atlas in l'oliu. 

Vcislag van den toestand en de werkzaam-
hedi'ii lier alileeling 'sCiravenbage van de 
inaatscliiippij tot bevordering der bouwkuns t , 
| ,S7l )—1871 8vo. 

Verslag viin de aldeelinjr llotterdam van die 
inaat.scliiiiipij, 1871»—1877. 8vo. 

De afdccliuu. 

Tijdschrill voor iiidisclie taal- land-en volken-
knn. le , deel XXll l , 5 en 0 ; deel XXIV, 
l — 1 > . 8 v o . 

Notulen XIV, 1870, n". 2 , .'{ en 4. 8vo. 
Notulen XV, 1877, n". I. 8vo. 
Verliandeliiigen, deel XXXIX, 1ste stuk. 4to. 
Het Maleiscli der Molnkken, door V. S. A. de 

lilerc(|. .'ito. 
Verslag van »!em; ve.rzanudiiig liandscln'il'lcn, 

d<KU- nu'. l>. W. (i, van de.n Bci'g. 8vo. 

C.atalogns titT ctlinolngische afdeeling van bet 
innsenni, 2de dn ik . Hvo. 

Tvveedt! verv(dg-catalogns der bibliotlieek. 8vo. 
Tijdschrill voor niiverbeid en laiidboiiw in 

'Nedeilaiiilscli-liidië, deel XXII, all. 11, lil 
en IV, deel XXIII, all. I en II. 8vo. 

l 'ataviaasch ge-
I nootschap van 

kunsten eu 
wcteuschappcu. 

Nederl. Indische 
maats. v. nijverh. 

en landluniw. 
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Verslag van de aanwin.sten iler Koninklijke De Koninklijke 
biblmtheek gedmemle hel jaar 1870. 8vo. bililiotiieek. 

Annual report ol the comptroller ol' the cur-
rency of llie second sessitni of the lin'ty-
fouvih t'onuivss nf the l'niU'd-States. Dec. 
4 , 1870. 8vo. 

Nederlandsch Meteorologisch jnarboek 1872, 
24sl(ï jaargang, 2d(; deel, 2<S'sle j aar -ang, 
Iste deel. ' 

Xienw archief voor wiskiiiule, deel 11 eii 111. 8vo. 

Catalogus van do bibliotheek der stad Anistev-
dani , zesde LnnleeUc (supplement tweede ge.-
deuUe). 4tn. ' ' 

iVienwo verhandelingen van hel Bataafscli ge- Hel ueiioot.seliap. 
nootschap der proeloiid(!rviiideIijke wijsbe- i 
geerte te llotti.'rdam. Tweedi; reeks, 2de deel , ' 
2de stuk, 4lo ! 

Open brief van tie inaalschapjuj tot droogiua-
kiiit,' van het zuidelijk gedeelte der Znider/.oe 
aan de leden van de Tweede. Kamer \ler 
Slaten-Geiieraal. 

(leschal'ts-Bericlit der lllieinisclie Kise 
(ïesell.schiift lur das iHïtri.-b.^'dir 1871). -ito. 

De maat .schappij, 

Kon. Nc'derl. 
Meteor. Inslitiiiil. 

Het wiskundig ge 
noolscliap te 1 
Ainstenlani. j 

Destadsbiidiotheek 
Ie AjnsU'i'dain. 

rvideii.skab, 
.M filler OU 

liet liestnnr. 

(let bestuur. 

Het liestiinr. 

Burgemeester en 
Wel bouliers van 
's l«rav( nliaj;e. 

De Nederlanilsclie 
liooldcoinmissie. 

Negentiende jaarlijk.sch ver^la!.^ van di! alge-
nieene openliare liililiotiieek te Botterdam. Hvo. 

Verslag der ve.re.euigiu'j; «de. Andiachtssdumln 
te Uottei'daui, over het jaar 1870 77 , niede-
nedeehl in de abieineene verLradering van 
28 Mei 1877, 8vo',' 

Notulen der a^emeei ie zomervergadering van 
22 Auixu^tiis 1877 en verslag van liet b(!-
heer 1870—1877 van de vereeuigiiig van 
hnrgerlijke ingenieur'-'. 8vo. 

Algemeen verslag over don toestand de.i- î e,-
ineente 's Gravenhage ove.r 187(>. 8vo. 

Verslag aan Zijne K\celleiitie den minister van 
binneiilaiidsclie zaken over ile .Xederlaiulsclie 
afileeli|,g op de interiialioiiale tenloon-lelliiig, 
te I'liiladelpliia van 10 Mei lol̂  10 Novem-
ber 1870, iiit.^ebraL't door de Nedt'rlandsche 
hooricommis><ie. gevol;jd door di' olVicieeb! 
lijst der liekroointe Nederlandsrlie inzeii-
(h.'rs. Svo. 

Veisl..g »loor den raad van tuezigl ou de s;i(K<r-
we-diensteu aau den niiuister van biinieii-
laudselie, zakeii uilgeliragl ovi^r I87(>. 8vo 

Verslag van de Maatseli.-.pnii tot e.\p!oita<ie vau De maats( liapjuj. 
Staatsspoorwegen ov(M' I87("i. 8vo, 

Ver.^lag der directie van de Nedi;rlaudsclie 
Hliijnspoorwegmaatsi'liappij, uil::ebra^'t in de 
al:;eme(!iie verg.'idering van aandeelhouders . 
van 30 .lunij 1877. Svo. 

Verslag d<'r statuten v;m de, directie der Xe- " 
derlaiulsch-WestphiialsclM! spoorwe-maat-
scliappij voor di; L'ewoiK! algeiiK.'e'iie vei'ga-
d(!riiex van aamleellMniders van 'Jl') Mei 
1K70; 8vo. 

Verslag van den slaat der venuoolscliap der '' 
NoordhrabantscliDuitsche spoorwegmaat-
sch.ippij over 187fi-77, uitgi.'bra^t in de al-
gemeeiie veriiailering van aandeelhouders 
van Mei ÏH"! Hvo. 

! raad van 
loeziLit. 

Arcbiv lor matliematik og 
udi,Mven al Sopbu^ Lie, Worin 
G.7) . Sar.s. Försti; IViud, Tjerde llefle. 8vo. ' 

IVilvtekni.sk Tiilsskrill. 23ste aigang. i , '> on ' 
Ó Helt. -ito. 

Patenter hckjeudgjörelser tVa deiiarienieutet t'oc 
del iudre. ' 3 d i é 'herte. 187C» ilo. 

Annuaire de l'association des iiejénieiirs, sortis 
de IV'cok; dtï Liég'' 1877. Troisiëiiie série. : 
Tome I. .laiivier-A^ril. Nouvelle série. Mai- ' 
Déct.'inbre 1877 Noiivi-He série. Toiik; 11. 
Janvier et Février 1878. 8vo. 

l>evm; universelle des mines , \le la niélallnr-
gie, »les travaux i>uU!ics, des sciences et 
des arts app!i<|ués à riurlustrie lïe série. T^ j . 

' Janvier—li i in , T. II. Juil lcl—Déeonbre 1X77. 
-5e .série. T. lil. Janvier et Février 1878. 8vo, j 

l'réi'ectui'e ,de la Seim;. Assaississeinent de la 
Seine. Kpnralioii et uiilisatioii iles eaux 

' d'égoùl. Happort de la commission d'eiiijuéle 
de la Seine sur ravanl-proji-t d 'nn canal , 
d'irrigation de Gliehy à la forêt de Saiiil-
(iiMiiiaiii. 8vo. avei- une carte. i 

: l 'rotoko'le der .SU. oriieiilliclieii llaiiptversaiinn-
liniL.' des S;icli'>isclien lii;:euieur- tnid Arelii-
tekteii-Vereins .'i Dec. 1871'». 

Katalou der gebuild.'iieii Werke der Bibliolhek 
I des Archilekteii- uiid In-enieiir-Vereiiis in 

llanuover, Au.'̂ î eiMelll iin .lahre I87f ' , !^vo. 

l'rogr.'iiinn der Kiiuiuricheii polvtecliinsclien 
Sc'hulezii llainioverITirdasJalir 1877-1S7S, Svo, 

.Miiiules of proceedin.^s ol" the Institution ol' 
civil eiiuiueers willi olliei-rel.'cled aii l ;dislr;ic-
ted papers. Vol. XLVjil, Session lS7r>-lS77. 
Part. II. Vol, XI,1\ . Ses>ion 1S7U-1S77, 
Part. Ill and vol, L. Sessi^ni IS7('!.|<S77, 
Part. IV.Vul.Ll.Session 1877-1878 Part . l .Svo. 

Pittreksels nit het vevhan.lelde in >!e ver^-.ule,-
derin-en IS"C»-|K77. X», 11-13. (<S77-1878 
Xo. 1 — 1 (. Svo. 

List ul' niendiers. .lune 12 iS77. Svo, 

Annual repori ol' the boanl ol 're-ents >hown.g 
the operations, expendit\n'es, and condition 
of the lustituti<»n l'(U' the ye.ar ISTCi. Svo. 

Atli del collegio degli Anlntet t i ed In.ie-ueri 
in Firen/e. Anno l. Fascic<vle l'nii'o. Luglio-
Dicendtn' I87(i. Anuo H. Fa.so;cido primo. 
('ieuua3o-L\e^Uo IS77. 2 >tuks. Svn. 

De directie. 

De koninkliike 
Noor weegsc lie 

Lniversifeit. 

l'Association. 

La comuiissiou 
d'eiinuète de la 

Seine. 

lier ViM'e rein. 

De ilirectie. 

' f he Institution, 

The Smillisonian 
Institution. 

llel colleuie. 
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Assüiiihlea generale tiegli in gegneri ail an l i i - [ De vereeniging. 
lelti italiani tennla in Dorna dal 3 al O 
Maggio 1877 nelle sale del Palazzo dei con- i 
servalori in Cainpidoglio-liesoconto. — 4to. 

Atti deH'assuriazione degli inge«^neri ed archi-
telli residenli iu Toscana. l'rinia cii seconda 
pnbldicazione. 2 expl. 1 s(nks. 4lo. 

Village iniiirov(!nien(s and larni villages hy , Jjon. lid (Î. E. 
r,Jo E. Wariny Jr . 8v(i. Wariny Jr. 

Draining lor |)rolit and ilraining lor lieallli by 
Ceo E. War ing Jr . Svo. 

Tbn sanitary drainage ol" bouses anil towns by 
Geo E. Waring Jr . 8vo. 

Weekblad van llaarleniinernieer, Vrijdag -21) 
Jnni j 1877. folio. 

Essai d 'une tln'orie des voûtes en berceau, en 
arc de cercle et en ]dein cintre. 8vo. 

Tables perniettanl d'elVectiier rapidement les 
calcnl.s relatifs à la stabilité des voûtes. 8vo. 

IJd nn-. J . I'. 
Amerslbordt, 

Lid Theodore 
Delpaire. 

Gemeenteblad van Amsterdam over 1800, Afd. 1, | liid W . A. Froger. 
blndz. 1 2 1 — 1 3 5 en bladz. i l>5—105; idem ' 
1872. Afd. I , b l adz .33—35 en bladz. 1001— ' 
1078. 8vo. 

Ucschouwingen over den invloed vau bet water ' iJd 11. F. Fijnje 
tot vruchtbaarmaking der landen, 2 expl. 8vo. ' van Salvcrda. 

Gewijzigd plan en begrooting der kosten tot i » 
verbetering der waterlossingen en intating ' 
van rivierwater tot vruchtbaarmaking van 
de landen van het district llijk van INijmegen 
en van I\laas en Waal, 8vo. 

A f a r m e r s vacation by George E, Waring jr . 
Doston 1870. 8vo. 

International exhibition 1870 at Philadelphia: 
a. Ollicial catalogus of the IJ. S. 8vo. 
b. Swiss catalogue. 8vo. 
c. Portuguese special catalogue. Svo. 
d. Katalog der Österreichischen Abtbcilung. Svo. 
c. Dcutsdicr Katalog, alsmede in de eugel-

sclie taal. 1 deel. 8vo. 
f . Dritish section I and 11. 2 deelen. 4to. 

Lid J. G. W . 

Lczingcn over ventilatic van den beer Lewis Lid II. G. Dijkcr-
W.' Leeds uit New-Vork. Uit bet engelsch n)an. 
vertaald door II. G. IJijkerman (overgedrnkt 
nit de Opmerker.) 8vo, 

Deport upon the woosung bar by G. E. Esdier Lid G. E. Escher. ' g. Swedish catalogue, 1 .statistics and 11. exhi-
and Jobs, de Hijke. folio. ' l»ils. 8vo. 

iNienwc wi.s- en natnurkmidige verhandelingen Lid W^ A. Froger. h. OlVicial catalogue of Nrw So\NH Wales. 8YO, 
van bet genootscbap te Amsterdam tcrsprcuke 
vo(;ren\lc «Een onvern^oeidc arbci\l koujt 
alles tc boven Islc, deel, tide s tuk. 8vo. 

I 'onwkundigi! bijdragen, uitgegeven door dc 
niaatschappij tot bevonbïring dcM'bouwkunst 
te Amsterdam, 1ste j aa rgang , i d e stuk en 
2de j aa rgang , 3do en -ido s tuk. i lo. 

Over dc verdediging der landgrcii/cn van <l<;u 
Staal vooral in betrekking tot het belang 
van den handel en tot bevordering van 
rivierverbctering, kanalisati(! en wateront-
lastiii ' ' door W . A, Froher, 8vo. »5 ïZ 

Ontwer)) ter bekon)lng cener geregelde watervur-
vcrsfhing in \le grachten dt.-r stad ,\msti'r-
d a m , <loor W . i\. Froj^ci'. folio. 

Ontwerpen (,'n rappoi'teii iietrcliendf! het vcr-
bet»!reii (Ier groot(,' handcls-watei-wcgen van 
Amsterdam en de Ie maken aanle.u'plaalsen 
voor stoombooteii in hel IJ alda.ir, met 
eene voitrrede betreirendi' het beheer der 
publieke werken van die slail door W. 
iMoger. i to. met 1 kaart en i b laden. 

llamlbnek bij bet bepalen der alme.tingen v;n» 
bouwkunstige, zanienstelling naar <le, daarop 
werkende krachten , door W'. A. Kroger, 
3ile s tuk. 8v(). 

Happort van Decendier 1803 v;in W. A. Kroger, 
.(. K. van l.emiep. W. A. .V. Aber.MHi en 
D. .1. .)Iiinlendam \Vz., leden der commissie 
van toezigt op l i e t onderwij.-te Am>lei'dam , 
over de ojienban.' sclioollocalen aldaar, folio. 

i. Catalogue of tbc Argentin«'- Uc|»ublic. 8vo. 
/. The i'cntennial exhibilion number of the 

Publisher's weeklv 1870. 8vo. 
/.-. The empire of l'rasil. 8vo. 
/, GalalogucMinisterioda Agricidtnra. l>razil.8vo. 
7fi. Indiracùes Agricolas. I'razil. Svn. 
n. Subsidies <'tc. (d' the jdiysical Map of l l ra / i l , 

met kaart. I to . 
I 0. Aiiricnllural instructions for those who may 

iunDi^rrate to I'razil bv Dr. N. J. Mon.'ira. 8vo, 
p. (Chemin de fer de la jtrovince de St. Paul 

(Ibésil). Doinióes techni(|n('s et statistiipujs 
par J . Lnbank da (Tamara (jinblié par-l'ordre 
du gouvernement). 8vo. met kaart . 

(/. Les eaux thcrniab;s de l'île de San-Mignel 
(Acores) Portugal. 8vt). 

r . Notice sur la min(! de pyrite cuivreuse d(! 
St . Domingos, conminm; (concelho) de Mer-
lola, province do Alemtejo, 8vo, nuM kaart. 

• s. The Pacific (inano-coiiijtany, ils history, its 
products and t rade, its relation to agricnl-
tnve. 8v(), nu't )d. en kaavten. 

. I. F.atabigne (b\s onivroiVart delà lM'lgi(|ne.8vo, 
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u. U. s . Goast Sin-vev. Gatalogne ol charts. 
•Ito. wi th : 
a . Explanatory note in regard to the publi-

cations o f ' the United states coast sur-
vey. 4lo. 

/3. Four appendixes u". 13 for 1 8 7 0 ; n®. 17 
for 1871 ; u«. 12 for 1873. 4to. 

y . Zes kaarten. 
I 

V. List of publications of the engineers de- ! 
partment IJnited States Army including reports 
ol explorat ions, etc. conducted tnnler other 
branches of the departmenl of war. Exhibited 
at the international exhibition 1870 at , 
Philadelphia. 8vo. 

XV. Katalog der Direktion der rdlentlicheri Hauten 
des Kantons Hern (Schweiz) über die von 
ihr gelieferte!!! Arbeiten, alsmede in de 
fransche en engelsclKJ talen. 1 deel. I to . 
Kanton Dem. Dii'ection der ölVentlicben 

Hauten. Statistik eines Theiles der kantonalen j 
Hauverwaltnng. 1875. -Ite, j 

ij. Die Uetlibei-gbahn mit Steigungen bis auf ' 
70 per .Mille und Hei-gbalin-Locomotiven 
mit einfacher Adhäsion von J . Toblüi'. -Ito. 

i . I'cvii-bt über die vo\i \lcr Abthcilu»ig l^ahu-
bau der Schwci/.crischcu ^'ordostba'.ulgcscll-
schaft zur Au.sstellung gebrachten Gegen-
stände, -ito. 

aa. I'lxposition inteiiialionale de Philadelphia. 
Helgifpie. (/ilalogne iles |)!-0(lnits indiistriels 
et des ceuv!'(!s d 'ai t . 8vo. 

hl). Solar investigations l»y John Ericsson. L. L. D, 
4to. met ))l, 

cc. Güutributious to Uu; ce.uleiuüal exhibitimi 
by John Ericsson, i to met plaat. 

dd. 2 exempl. van « the .Nation » bevattende ' 
eene beschrijving van the public works of 
Holland, door G, E, Waiäiig Ji', ito, | 

(e. Deport on the transpoi-tation i'oiite along 
the Wiscoii.sin and Fox Hivei^s in the Stale i 
of Wisconsin bctv^een the Mississippi river ; 
untl lake Michigaji by (uMivcrncur K. Warren, 
•ilo met kaarle.n. I I 

f(. Annual re[hirt of the chief of engineers for ; 
1875. .\[ipen(li\ J. .1. 8vo. met kaarten. ' 

gg. Idem for 1870. Appendix II. II, 8vo. met | 
kaarten. ' 

hh. Physics and Hyilraulics of the Mississippi 
river, Hepoi t of IJnited States levee commis-
sion !'eviewed bv .lames H. Eads, c, c. 10 
Feb!-. 1870. 8vo," 

a . Mississippi river levees. Mai 8. 1870. Deport 
from thé vonuniltcc on the Mississippi Icvccs 
to .Mr. Ellis. 8vo. ' 

;)'. Deport on Iht.' .Mississippi jettces, bv James 
H, Ead ;, August 18 , 1870. 8vo. 

Lid Alb. Ph. 
Kapteyn. 

Lid J. G. W . ; kk. Letter froni James D. Eads to the seci'etai-y ' Lid J . G. W . 
of war wfth ajipcndices. 8vo. 

//. SettlemiMit in favour ol James D. Eads , 
letter IVom the seci-elary of Avar, transmit-
ting papers and docmnents oonccnnng the 
improvement of the South Pass ol the Mis-
sissippi river. 8vo. 

mm. Heports of the inspections of the South 
impi-ovement of the mouth of the Mississippi 
I'iver June 0 , August 17, November 1 8 , 
187('. und Maivh 10, 4 8 7 7 , A stuks. 8vo. 

Over de meest voordeelige stoombemaling bij Liil A. Hiiël. 
dc ih'oogmaking der Znidei'zce, voIg(M!s een 
nieuw stelsel van boezem- en polderbemaling; 
8vo. met teekeiiingen. (Ovei-gedrukt nil bet 
Tijd.schi-ifl van bel Koninklijk ïn.stilunt van 
Ingeineui-s, 1877—1878 ) 

Apcrc\) ci»»(Mnati(pic dc dillércnts systèmes de 
tringles articulc'ics et eu particidier iln dis- ^ 
positif de .M. It; colonel Peancelliei- par J . ; 
I). (i. .M. de Hoos, t!-aduit par Alb. Kapteyn. 
(Exti-ail de la Hevue nnivei'selle des mines , 
etc.) 8vo-

Note sur le chai-geinent des soupapes de sin-elé 
an moyen do" l'essoi'ts par Alb. Kapteyn 
(lîxtiMit des })ublications de l'association des 
ingénieurs sortis dc l'écolc dc Licgc et dc 
la Hcvuc universelle dt'.s mines , etc. No. 
Septembre, Octabrc 1877.) 8vo. 

Note sur les freins continus par 0 . Hiliet (eoin-
minii(|ni' à la .sciction de Hruxelles do l 'as-
sociation des Ingénieni's en séance du 20 
Octolii-e 1877.) Exti-ait de la Hevue Univei"-
selle des mines, etc. 8vo, 

Eenige stidcken betitdVende de Wcstingbousc-
re'm. 4to. ' 

Société auouvme. des chemins île fer d'Anvei's lad^ .1. J. van 
à Holtei'dam. Assemblée généi-ale oi-diiiaii-e , Kerkwijk, 
el exti-aoïdinaii-e du 30 Avi-il 1877. Hap[iorf | 
du conseil d'administi-ation sur la situa- , 
lion de la .société (.'t du Grand Geiiti-al | 
lîelgc. i to. 

Plan lot walervi'ijmaking van ' s lleiiogenboscli ' Liil A. Keuiviiaer. 
en cen yedeehe ibn" landen t u s s c h o u i e / a n d - , 
Willemsvaart en de rivier dclKunmel. 8vu. 
met kaavt. ' 

Hécouverle de l'éthcr almosphériniie, par P. : Liil E. i.aci'oix, 
K. P. Deleft re. 8vo, 

Oictionnaii-(^ iiulustriel .à l'iisag(! de tout le " 
monde ou les 100,000 seci-els et recettes (It.-
rindiistrie moderne comprenant les arts et 
métiers, les mines, l ' a g r i c u l l n i e e t c . juiblié 
par E. Laci'oix, 5m(('liviaison du supjdé- | 
ment. 8vo. i 

Théorie et praliipie de l'art de l ' ingénieur, du 
conslrncteiir des machines et de renti'ei)!'«!-
neiir île travaux publics »ar L. Vigi-eux. 
Partie didaclii(ue, Séiàe ). llydi-anliipni 
appliiiuée, livr. 15. Hvo, avec allas, folio. 
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Etudes sur l 'Exposition de 1 8 7 8 , annales et 
archives de l ' industrie au XI.Ke siècle; com-
plément de la nouvelle technologie des arts 
et mét iers , de l 'agr icul ture , etc. 1er Fasci-
cule. 8vo. 

D'une couîmnnication directe dc Bruges à la 
m e r , par A. de Maerc Limnander . 8vo. 
(2 exemplaren). 

Verslagen aan den Koning, betrellende dc 
exploitatie der staatsspoorwegen, gedurende 
de jaren 1874 en 1875. 2 s tuks . 4to. 

Staatsspoorwegen. Lijn K. Sectie I. Draaibrug-
gen voor gewoon verkeer over de doorvaarten 
in het open havenlront te Amsterdam, vol-
gens gewijzigd bestek N®. 590 . Gewigts-
tabellen met 8 teekeningen. 8vo. 

Metalen bovenbouw der bruggen over dc door-
gangen in het open havenfront te Amster-
dam. foho. 

The Engineer , 1870 en 1877 . 
Engineering, 1878. 0 2 7 — 0 3 7 ) . 
De ontwerpen tot verbetering der vaart van 

Amsterdam naar Rotterdam. 8vo. 
Beschrijving van het fort op den l looiddam 

te l ' annêrden. 8vo. 

Ontwerp van eenen nieuwen waterweg van 
Amsterdam naar den Dijn en van Amster-
dam naar Uotterdam, door J . A. A. Wal-
dorj). 8vo. 

Catalogus van de boeken op I . lanuarij 1877 
aanvvezig in ile bibliotheek der sterrewacht 
te Leiden, uitgegeven iloor IL G. vaii de 
Sandc HakUuyzeu. 8vo. 

Verslag van den staat der sterrenwacht te Leiden 
en van de aldaar volbrachte Nverkzaamheden, 
van den eerslen .Inlij 1870 lot de laatste dagen 
(1er maand .Innij 1H77, door 11. G. van de 
Sande Hakhuvzen. 8vo. 

I 'onwstolien voor de geschiedenis der wis- en 
natuurkundige wetenschap|)en in de Neiler-
lanibin, door 1). Ilierens (Ie liaan. (Overge-
dnilvt nit de verslagen en m(!deileelingen 
der Kon. AI<adf!mi(! van wetenschappen, afd. 
Na tuu rkunde , 2de reeks, deel VIII, l \ , X 
en XII.) Svo. 

N<»lice sur le, terraiu houiller du Limluuu-g-
Néerlaudais par M. ^(»gaerl, 8vo. 

NVetlen, decreten, lujshiiten en Iractaten op 
den waterstaat en di.' spoorwegen in Neder-
land , met aaiiteekeningi.'n van J. 1\ Boogaard. 
13e en I h; vervolg. 8vo. 

Ontwerp van een nieuwen waterweg r(!( hlslreeks 
van Botterdanj naar Amsterdam, (hnir 
Drandsma .lohz. Svo. 

Lid E. Lacroix. 

Lid ihr. G. C. A. 
dc Maerc Lim-

nander. 

Lid jhr. G . A . E . A . 
van Paidiuys. 

Lid A. J . van 
Prohn. 

Lid jhr. H, T. llora 
Siccan\a. 

Lid E. n . Stieltjes 

liid A. J. Voorduin, 

läd .1. A. A. 
Waldorp. 

Les colons explorateurs. Expéditions dans Par-
chipel indien. Dcli et les colons explorateurs 
fran(;ais, communication faite à la société dc 
géographie dans sa séance du 1 2 A o A t l 8 7 7 , 
par M. Bran dc Saint-i 'ol-Lias. (Extrait du 
bulletin dc la sociét(:' de géographie.) 8vo. 

Scuola di applicazione jier gli ingcgncri di 
Torino. Sulla teoria délia distribuzionc del 
calorc c sui problemi analitici cui cssa con-
duce. Disertazione di Laurea di Giovanni 
Cuppari di Pisa. 8vo. 

Sulla ruote a cassette alcuni studi dcll In-
gegncrc Giovanni Cuppari. 8vo. 

Hct electro-magnetismus toegepast op de ver-
vaardiging van tijdwijzers of uurwerken en 
ter aanwending aanbevolen bij vele huis-
houdelijke aangelegenheden, door jhr . A. 
Everts. 8vo. 

De akustische methode ter bepaling van den 
coëfliciënt van veerkracht, toegepast op eenige 
tropische houtsoorten. Akademisch proef-
schri l t , door S. Kigée. 8vo. 

Con^ptes-rendus dc l 'exercice 1 8 7 0 , dc la 
direction, de la traction et y\\\ matériel et 
des voies et trava»ix du chemin de fcr Grand 
Central Beige. 4to. 

Ministero dei lavori pubblici, Sui lavori eseguiti 
nel Belgio pel miglioramento del regime del 
liume M(jsa. Uelazione di missione a Sua 
Eccellenza il Sig. Ministro dei lavori pubblici 

I (hilir ingegnere allievo del genie civilo Italo 
Maganzini. 8vo. 

Dr. 11. G. van de ' 
Simde P.akliuvzen. Ministero dei lavori pubblici. Sulle opere idrau-

liche dei Paesi Bassi. lïelazione di missione 
a sua Eccellenza il Sig. Ministro dei lavori 
pubblici deir ingegnere all. del Genie civile 
Italo Maganzini. Text eu atlas. 2 deelen. 4lo, 

Sulla resistenza d' attrito. Note illustrative 
deir ingegnere del genio civile Italo Magan-
zini. 8vo. 

M. Brau de Saint-
Pol-Lias. 

Dr. G. Cuppari. 

Jhr . A. Everts. 

S. Figée. 

C. .1. Gaade, 

J. Maganzini. 

Dr. 1), Bierens 
de Hann. De wacht en vis.'^cherij op de Luline. Verslag w . (j. ter Meulen 

over hel jaar 1877, door W. II. ter Meulen. Svo. h 
Lan\lbo>\wcourant 1877. N". 15—52. 

1878. >> 1 - 2 D . folio. 

Ontwerp tot kanalisatl(! van d(j rivier de L(;k 
lot verbetering van de vaart van Keiden 
nnar Ainsterdam en lol het verruimen van 
den F.elderschen Mssid voor afvoer van ijs 
en l ihi jnwaler , door P, -). de Oiinrtel. Svo. 

De ing(.'iiienr en de geneesheer in NederlnniLsch-
Indii:, door dr. C. Swnving. Svo. 

W Brandsma.loliz I Ihdlelin de la chambre lie connnerce de Lié'.'e. 
N()v.;mbrc 1877. N". 4 et Février 1878. 

1 N«. 5. 8vo. 

P. J . .1. Boga(.Tl, 

.1. F. Boognnrd 

Dr. L. Mulder, 

P. .1. de Oiiartel. 

Dr. C. Svvaving. 

N . N. 

Kaarten, platen^ enz. 
Waterstaatskaart van Nederland, l leerenveen, 

hlad 1—4. 
Ilydrographische kaa r t en : Frieschc zeegat en i 

L'cdeeltc der Wadden. Schaal van 1 :50.0ÜÜ. ' 
Opname 1873 /74 , door P. J . Buyskes en 
jhr . T. E. dc Brauw. 

Dc Hoek van Holland. Buitcnmond van den 
nieuwen waterweg. Schaal 1 : 7500 , opname 
van 12 April to t 'O Mei 1 8 7 7 , door H. A. 
de Smit van den Broeckc. 

Zeegat aan den Hoek van Holland. Opname 
October 1877. 

Dc haven van I Jmuidcn , buitenmoud van het 
kanaal naar Anisterdam. Schaal van 1 : 7500, 
opname van IL A. de Smith van den Broeckc 
en W . F . Wesselink. 

Uesidentic Krawang, in 4 bladen, llesidentie 
Chcribon, in O bladen. 

Herziene r ivierkaart , blad 1 3 cn 14 , serie 
Bovcn-flijn en Waal ; blad 4, serie Neder-Hijn 
en Lek, tevens blad 1 , serie Geldersche 
IJsscl. 2 exx. 

Minister van Bin-
nenland.scheZakcn. 

Minister van 
Marine. 

Waters taa tskaar t van Nederland, Steenwijk, blad 
1 en 2 , E indhoven , blad 5. 

Atlas van de provincie Zeeland, lolio, m e l d e 
daarbij beboorende bijlage. 

XlX 

Mi nister van W a -
terstaat, Handel en 

Nijverheid. 
1/id mr. T . A. Lam-

brechtsen en de 
heer mr. C. J . 

Pické. 
Lid D. Maarschalk. 

Minister van 
Koloniün. 

Minister van W^i-
terstnat. Handel en 

Nijverheid. , 

Staalsspoorw(!gen op Java. l l igtingskaart en 
Icngtc-prolii van de lijn Soerabaja-Pasoeroean-
Malang. Lcngteschaal 1 : 50.000. Hoogte-
scliaal 1 : 1000. 

Photographische afbeelding der werken van 
dc Waalbrug bij Nijmegen cn 2 dito van dc 
brug over den Üijn nabij Arnhem. 

2 rhotographiën van den oostclijken doorgang 
onder"^het station in hel open havenfront te 
Amsterdam. 11 Maart en Mei 1877. 

1 Dito van den westelijken doorgang onder het 
station in het open havenfront te Amster-
dam. April 1877. 

2 Afdrukken van een portret van den heer 
F . de Lcsscps. 

Gedenkpenning ter gedachtenis aan het lOOjarig Dc maatschappij , 
bestaan der Maatschappij ter bevordering 
van Nijverheid. i 

Lid J . G. van den 
Bcriih. 

Lid A. J. van 
Prehn. 

C. A. Eckstein. 
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STAATS-LIGCHAMEN. WETENSCHAPPELUKE GENOOTSCHAPPEN EN INSTELLINGEN 

-AI KT W K L K K J! KT I N S T I T U U T IN li K T H K IC KI NC S T A A T . 
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Tweedü kanier der stalen-iii'ncraal. 
Üepnrtement van justitie. 

» )) hinneniamisclie zaken. 
« n marine. 

n linaticien. 
« oorloi,'. 
» kolowiöji. 
» waters taat , liandel en nijverlieitl. 

Koninklijke akailejnie van welenscliappoj), te Ajnstcnhim. 
Halaafscii genontsciiaj» licr in-oefoiuierviiulelijke wijsljoireerte, te 

Uottenlani. 
Ilollandsclio inantscliapiiij iler wetcnscliappen, (e llaarieni. 
Provinciaal ütreditscli L;;enootsi'li;ij) van knnsten en wetensrliajtpen, 

te l 'trerljf. 
Neilerlandsclie maatschappij ter bevorderiii'^ van nijverheid, te 

llaarlt')»}. 
Departement van die niaatscliapjiij, ic Amsterdam. 
Teyler's tweede Ljenoot.schap, te Haarlem, 
.Maatschappij tot hevorderini,' der houwknnst , te An)sterdam. 
Al'deelin^^ van die maat.schajipij, te 's tiraveniiage. 

» » t» » 1) Arnhem. 
Koninklijk institnnt voor de taal-, land- en volkenknnde van 

NedoHamlsrh linlie, Ic '.s (Iravenhai^'c. 
Koninklijk Nederlandsch meteoroldj^isch inst i tnnt , te l ' trecht. 
\Vi>kn))di},' i,'(.')m()lsc));jj>; vecii onymnnv'nh ar|jei<l komt allc.s (e 

hoven», te Amstenhnn. 
Jlotterdamsch leeskahinet. 

llataviaascli genootscliap van knnsten en wetenschappen, to Batavia 
1 Natnnrkundii^e verccnij^'ing in >>cdcr)a)idscii-ljidie, to Ibtavia. 
' Nederh\ndseh-lndische maatsoiiappij van nijvcriieid en landhonw 

te llatavia. 
' llooge.school Ic Utrecht. 

Koninklijk institnnt voor de marine, te Willenisoord. 
Koninklijko militaire akado;nie, Ic Dreda. 

I Polytechnische school, te Deli't. 
' Koniidxlijke hihliothcek, te 's GravonJjage. 
' ({ihiiotheek lier stad Amsterdam. 

r. u 1 T K N l. A N 1). 

(Commission dos Annales des travanx pnhücs, à lirnxelles. 
(lomitn ihi (Cercle inilnstriel, à Lié^'e. 

. Uedaction de l 'Annnaire de l'Association d(!S Inj^énieurs sortis de 
l'école de I/iége. 

' Koolo i jnprnale des ponts el chaitssóes, r'i Paris. 
: Institution of Civil Kni-ineers, London. 
, Literary and l'liilosophiral Society oï Mnnclie.^ter. 
' Kihii'^liche technische l'.an-Depntation (Miiiisteiinm des Handels), 

zn Herli)). 
Siichsischer Ingenieur- nnd Architekten-Verein, zn Dresden. 
Architekten- nnd Ingeniem-Verein, zn Hannover, 
Te hnischer Verein, zn Oldenhnrg. 
Oesuirreichischer Ingcniein-- mul Architekten-Verein, zn Wien. 
Verein znr lîelonlertmg des (îewerlilleisses in l'erlin. 
Université royale de Norvè,^e, à ("dni^tiania. 
Société impériale géographique de Uiissie, à S(. Pctersliom'g. 
Smithsonian institution, \Vashingtt)n. 
Pnl)li(; Library, .Melltnnrne. 

ALPHABETISCHE LIJST DER LEDEX 

v a n 

H E T K O N I N K L I J K I N S T I T U U T VAN I N G E N I E U R S . 
1 T 

O I M U G T E I I S : 

F . W . C O N U A I ) , Dr. ( I . S I M O N S , L . J , A . VAN NI:U K I N , 

I I A A D VAN P . E S T U U P v 

HESCLLKUMLLF.ER. 

1 Z. M. de Koning. 

H0N0HA1HF, I .EI IKN. 

lïcschermheer. 

Iiistilimtsjaar 

waarin 

«cwunlon. 

11.1.. l/ul. 
in Mei 1878. - Z. K. IL tie Prins van Oranje. i l I) 's Gravetihage. 

Ii Z. K. 11. Krederik, Prins der 
1 Nederlandeii. 2 » '.s Graveiihage. 

1)1' i U ' S C I I K I I M H K K U , honorair presiilent. I 4 Z. K. 11. l lendrik, Prins der 
Nederlanden. O n 's Gravejihage, 

— • - 1 r) Ph. (^roizette Desnovers. 20 D Parijs. 
CJ i ' n,'m^or<le n.'t.ir 1 O ^ S (HKleidom v;m (jiensl Ucwmning tot: t) Dr, L P. Delprat. 21 2 's Firavenhage. 

O 5 
cz r l .L Fowler. 21 « lionden. 

i ( 8 Dr. P.. Ilagen. 21 )) Herlijn. 
/i •Iv^Sd W . G. A . S T A U I N C , , U;i;i(lslid 10 .lunij 1851, ; II )lr . -L lleemskerk Az. 21 )) 's tîravcnhage. 

' pomtinyMtoe.sfec. » A Jiillj J877. ' 10 F. De Lessens. 12 11 Parijs. Penm'nfjmecstcr U ,(ulij 1877. 1 
21 

Parijs. Penm'nfjmecstcr U ,(ulij 1877. 
C. 3hmhy. 21 )> Londen. 

\) . 1878 Jljj'. ('.. G. Ki,EncK, Haadshd .Innij )Sil7, ; 12 Mr. P. Mijor. 2 1 « Utrecht. [»resident. » 1<» Jimij •187.'). Mr. P. Mijor. 
's Firavenhage. President .fnuij 187(t. i;) .Mr. G. G. .). van lleenen. \) * 's Firavenhage. 

1S7S N. T . .Micha H,'.;.iWiil 8 Jmiij J87-1. I i Mr. .1. Dnymaer van Twist. (') n Diepenveen. r* / 1S7S N. T . .Micha H,'.;.iWiil 8 Jmiij J87-1. I i Mr. .1. Dnymaer van Twist. Diepenveen. 
j 

1 vice-pcesidont. | 1 » 1<> Jimij 187.'>. 15 Fi. K. Waring .Ir. )) Newport Hock Islaml 

1 1 Vic,e-presi(lcnt:U) Jnnij 1S7(>. (Vereen. Staten.) 
H 187S M. C. J. r,;ia(l>lid 11 Jmiij 18?^. (••F-WONK KN lU'lTKNf.F.WONF. I.KOKN. 

1 » 10 Jnm'i 187.\ Lid IVL. 
1 •1S71I .1, VAN m : n VEC.T. J Uriadsliil 8 .l\mij 1871), ir. H. P. s an den Aardweg 20 ir» Pnrmcrend. 

O •187!» A . .1. V n o i i l U M N . llii.-idshd 8 .lunij I87(). 17 J. D. Fi.W. haronirAhlaing van 
li 187!» A . KCTF.I! VAN riiesseidiiirg. 18 i;j Siegen(\Vestphalen.) 

i ' WlssKUr.UKE. 1 Handslid 8 Junij 187l). 18 .1. Adam. 18 Antwerpen. 
5 1880 !•]. S T i : r i ; n \ V A i . i ) . llaadslid 4 Julij 1877. 11) P. A. van Aken. n Leiden. 
() •1881) D r . K. K. VAN D i . s s k l , Handslid 11 Seiitemher 1877. -20 A. U. Alhers. 28 211 '/alt P)onnueI. 

1 

•188(1 .(. T n i P l M A N , Secret.'iris 'i() Junij 18(i(i, 21 jMr, J. P, Amer.sl'oordt. 21 » Haarlennniïrmeer 
1 i F. 11. Ampi. 12 7 's Hertogenhosch. 
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2 3 A. E Alulrc tie la l^orte. 22 
24 l ' . C. André de la Porie. 30 
25 G. A. Andriesse. 31 
20 L. Antenne. 2 3 
27 J. E. van den Arend. 7 
28 J. van Asperen. 2 3 
20 L. E. Asser. 32 
30 J. F. Augier. 1 
31 W . J. Hacker. 10 
32 NV. Uadnn Ghijben. 31 
33 F. C. Hake. 17 
34 J. W. Hake. 1 
35 II. W. J. G. van den Wall Ilake. 17 
30 F. C. de Bas. 31 
37 W. B. C. de Bas. 23 
3H l l . \V. . l .vanÜl le rbeekBas l iaans . p 
30 G. .1. la Bastide. 31 
40 A. Baud. O 
41 S. W . Becking. 30 
42 A. J. van Beek. 31 
43 B. van de Beek. " 
44 NV. G, M. Begrani. 30 
45 J. F. Beijen. 13 
40 M. G. Beljcrinck. 10 
47 P. 1. G. Beljcrinck 7 
48 NV. F. A. Beijcrinck, 7 
40 H. F. Beijerinan. 31 
50 A. A. Bekaar. 27 
51 1. F. H. Bekhuis. 30 
52 Th. Belpaire. 20 
5 3 T. van der Ben .Ir. 31 
54 11. E. van Berckel. 23 
55 Jhr . UK. E. W. Berg. 28 
50 G. P. J. van den Berg. 24 
57 F. J . van den Berg. 12 
58 J. P. van den Berg Jz. 1 
50 J. 1. E. van Bergen. 28 
00 J. G. van den Bergli. 7 
01 E. U. Bergsma. 7 
02 B. J. van den Berkhol". 30 
03 Mv. .1, J. Tedini; van Berkhout. 7 
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Utrecht. 
Amsterdam. 
Oostindic. 
's Gravenhagc. 
Haarlem. 
Amsterdam. 
Duisburg. 
Kampen. 
Rotterdam. 
Breda. 
Almelo. 
Amsterdam. 
Amsterdam. 
's Gravenhagc. 
üostindie. 
Delft. 
Oostindic. 
Dtrecht. 
Oostindic. 
Leeuwarden. 
Oostindic. 
Gorinchem. 
Ermelo. 
Rotterdam. 
' sGravenhage. II 

2 Amsterdam. 
20 
9.-) 

18 
i> 
n 

7 » 

2 3 
2 

t 
» 

r> 

04 Jhr. nu-, P. J. W. Teding van 
Berkhout. 28 » 

05 Jhr. W. 11. Tediiii' van Berkhout, 15 p 
00 G, A, Besier, 
07 11. A. van Benningen. 

20 21 

2 7 

' s Gravenhagc. 
Groningen. 
Oostindic. 
Gent. 
Oostindic. 
Oostindic. 
's Gravenhagc. 
Utrecht. 
DeUt. 
Delft. 
Oostindic. 
Arnhem. 
Arnhem. 
Ut reell t. 
Amstenlam. 

Deventer. 
Oosfindie, 
NViesbaden. 
Utrecht. 

30 
32 
31 

31 
30 
23 
31 
1 

11 
27 » 

10 » 
17 
20 

28 

08 H. E. Bcimke. 
CO N. J . Bevcrsen Jr. 
70 J. P. Koolcmans Bcynen. 
71 J. Biekarl. 
72 NV. J. Bicrens de Haan. 
73 G. van der Bijl. 
74 D J. Bijlevcvcld. 
75 H. J . Bijlcveld. 
70 IJ. Bijvoets Gz. 
77 B. l». Bilheimer. 
78 J. van Lakerveld Blanken 
79 Th . Bleckmann. 
80 Mr. D. de Block van Schcltinga. 
81 G. E. Pdois van Treslong. 
82 W. J. S. J. Blom. 
8 3 Jhr . M, J. Schuurbeque Boe'yo. 
84 J . Boelen Jl lz. 
85 J. F. A. E. Bocrenbeker. 
80 J . NV. baron van Boclzelacr. 
87 Jhr. 11. van den Bogaerdc dc 

Ter-Brugghe. 
88 NV. A, L. A. M. 0 . K. G. baron 

van den Bogaerdc van Ter-Brugge 30 
80 J. Böhtlingk. » 
00 G. J . Bollce. 20 
01 G. J. Bollce Jr. 30 
02 P. Bommel. » 
93 J. dc Booij. » 
94 Th. Boom. 31 
05 J. P. dc Bordes. 14 
00 V. G. A. Bosch. » 
07 Mr. Gb. Bosch Reitz. 10 
08 G. H. J. Kallenberg van den Bosch » 
00 11. G. Bosscha. 7 

100 M. J. van Bosse. 2 3 
101 L. J. Bour. 20 
102 A. L. J . Bouten. 
103 II. NV, Braakman. » 
104 NV. J. Brade. 22 
105 J. I. Brants. 24 
100 K. 11. van Brederode. O 
107 W. J. Brender a Brandis. 27 
108 S. J. 11. Breukel. 21 
100 A. J. Brevet, 10 
110 1. J. Brevet. 25 
111 J. G. J. Brevman. 30 

20 Zutphcn. 
2 5 Sneek. 
27 Utrecht. 

» Oostindic. 
30 Delft. 
29 Oostindic. 

« Oostindic. 
2 5 Oostindic. 

» Amsterdam. 
20 Groningen. 

D Gouda. 
O Breda. 
I» Heerenveen. 

30 Delfl. 
11 Utrecht. 
2 8 Zwolle. 

» Haarlem. 
» Oostindic. 
» Barmen, 

20 » Gent. 

» Gent. 
30 Arnhem. 

» Pelten. 
» Oostiiulie. 

30 Oostindic. 
28 Oostindic. 
20 Oosliinlie. 

» 's Gravenhage. 
20 Delft. 

0 tIe Helder. 
29 's llertogenbosch. 

p Groningen, 
18 Oostindic. 

B Lyon. 
20 Dordrecht. 
31 Breda. 
17 Piotterdani. 
10 Utrecht. 

1 llotterdam. 
22 Maastricht. 
10 Avereest. 

5 Leeuwarden. 
20 F.ravenhage. 

i> Oostindic. 
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112 P. A. E. van den Broek. 
113 A. G. Broekman. 
114 L. A. Brouwer. 
115 J. J. Brutcl dc la Rivicrc. 
110 P. IL Bruyn. 
117 G. de Bruyn. 
118 11. dc Bruyn. 
119 J . G. dc Bruyn. 
120 P. H. de Bruyn. 
121 J . J. Buddingh. 
122 J. NV, 0 . 11. Bucninck. 
1 2 3 Dr. G. P. Burger. 
124 L. Burgersdijk. 
125 J. P. L Buteux. 
120 Th. van Buureii. 
127 Jhr. P. IL A. Martini Buys. 
128 G. Storm Buysing. 
129 P. Galand. 
130 G. J. Gambier. 
131 G. P. del Gampo, gen, Gamp. 
132 W. F. del Gampo, gen. Camp, 
133 Jhr . IL van Gapellen. 
134 J. G. M. A. Garlier. 
1 3 5 G. J. Garlsen. 
130 L. J. J. Garon. 
137 U. P. Garstensen. 
138 Jhr. F. <le Gasembroot. 
130 U. J. Gastendijk. 
140 J . A. Geulen. 
141 J. G. Gen vel 
1-12 S. Ghabot. 
143 S. de Glerc.i NVz. 
144 J . A. Ie Glcrc(j. 
145 J. L. Gluysenaer. 
140 G. IL Goenraad. 
147 J. J. van Goeverden. 
I.i8 Dr. J . Goheu. 
140 Tb. G. G.oleiibrander. 
\ 5 0 J. M. Gollelte. 
151 NV. J. A, Coltboll. 
152 J. F. NV. Conrad. 
153 J. W. II. Conrad. 
154 J. G. t'ook. 
155 11. Cop. 
150 M. C.ornelissen. 
157 M. Convée DJ/n. 

» 20 Uocrmond. 
18 13 's llcrtogcnbosch. 
22 17 ' sGravenhage. 
29 24 Alkmaar. 
21 » Amsterdam. 
25 20 Briellc. 

0 » Amersfoort. 
30 1) Oostindic. 
27 22 Oostindic. 
12 1) Arnhem. 

rt 20 Oostindic. 
13 » Leeuwarden. 
2 3 18 Gouda. 
30 » Middelburg. 

» 30 Dellt. 
10 11 Rotterdam. 
2 3 18 Zutphcn. 

1 ft 's Gravenhagc. 
« 31 Delft. 
I « 's Gravenhagc. 
1 » 's Graveidiagc. 

27 22 Maastricht. 
15 10 Oostindic. 

Kopenhagen, 
tt Oostindic 
i> Kopenhagen. 
» 'sGravenhage. 

22 

31 
20 
28 

30 
22 

21 
31 

25 B 'reskens. 
i> Oostindic. 
» Amsterdam, 
n Oostindic. 
p Leiden. 
1. 'sGravenhage, 

10 l'.reda. 
20 24 Oostindic. 
15 » 'sGravenhage. 

p Amsterdam. 
» Oostindic. 
» 'sGravenhage. 

20 l't recht. 
» Haarlem. 
3 Ft recht, 
ï» Oostindic. 

„ 30 Delft. 
T» 31 Uo>tiuvlie. 

28 23 Host indie. 

20 
11 
21 

10 
30 
25 

p 

l 

8 

20 

158 G. G. G. Ganter Gremers. 
150 A. J. Crommclin. 
160 Dr. G. Guppari. 
101 G. C. E. van Daalcn. 
102 NV. H. J . Dates. 
103 G. C. Daum. 
104 A. Debeil. 
105 G. NV. baron van Dedem. 
100 B. A. A. Deenik. 
107 G. van Deinse. 
108 A. Deking Dura. 
lt)0 Th. F. A. Delprat. 
170 IL A. G. von Dentzscb. 
171 11. G. Derx. 
172 F. van Deun. 
173 M. Deutekom. 
174 F. D. iN. van Deventer. 
175 IL M. Diblietz. 
170 G. van Diesen 
177 E. M. vau Diest, 
178 P. vau Dijk. 
170 R. J . Dijkema. 
180 11. G. Dijkerman. 
181 J. H. T. Dijkman. 
182 J. J. Dijkstra. 
183 J. Dirks. 
184 Dr. E. F. van Dissel. 
185 G. Doesberg. 
180 Dr. T. van Doesburgh. 
187 .1. G. vau Dongen. 

I 188 A. J. Doorman, 
j IHO J. vau Doorn. 
I 100 11. E, Dorrepaal. 

101 E. vau Dorsser. 
j 102 D. A. M. Doublet, 
i 103 F. J. Dozy. 
I 104 J. Drabbe. 
, 105 NV. L. C. Dro,ssaers. 

1 0 0 J , Drost, 

: 107 11. J. Diibourn|. 
108 M. J . van Diiyl. 

; 100 J. D. Donker Duyvis. 
; 200 J. P. van der Kb. 

201 F. M. van Panlhaiemi l 
vau Kek. 

) 2(i2 F, NV. van lieden. 

17 12 'sGravenhage. 
21 10 Amsterdam. 
31 « Pisa. 
31 » Oostindic. 
31 20 Oostindic. 
27 p 's Gravenhagc. 
20 « Luik. 
10 11 Heino. 
18 Gorinchem. 
32 27 Oostindic. 
28 2 3 Zwolle. 
31 20 .\ewport-Fite. 
30 25 Oostindic. 
10 14 Oostindic. 
30 p Oosliiiilie. 

7 » Amsterdam. 
11 O Almelo. 
10 11 Oost indie. 
8 3 Middelburg. 

31 » Hautmont. 
21 p Oostindic. 

30 Delft. 
30 » Breda. 
30 » Oostindic. 
23 » Oostiiidie. 

A n Auisti'rdaui. 
10 14 Leiden. 

» 31 Oost indie. 
12 » Kralingen. 
25 » Oostindic. 
32 27 Haarlem. 
18 13 Japan. 
;J0 O ('ostiiidie. 
27 rt Dordrecht. 

, 28 Almelo. 
T) 2 8 Huttcrdaiu. 

IS » Maastriilit. 
20 » Oostindic. 
;{1 20 llotterdam, 

» 30 Aruhinn. 
14 O Ziilpheii. 

B Üost ind ie . 

20 I) Oostiiidie. 
laron 

10 
2f> 

i> Mlraveiiha^i 
0 llaailein. 
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203 A . 11. Egeler. 2 u Ams t e r d am . ' 2 4 8 .1. Fl ikkenschib l 2 4 » Oost indie . 

2 0 4 K. 11. van E g m o n d . I G 11 Oost ind ie . j 240 Mr. G. Fock. 2 5 » 's Gravenhage . 

205 J . G. Egtor. 2 4 t üos l in i l i e , j 2 5 0 A . E. von Dnicken-Fock. I) 31 Breda. 

200 A. W . Egter van Wis.sekerke. 4 n 's Gravenhage . 251 G. A. Fol , 2 5 D Oost ind ie , 

207 A. Eisses. 2 5 n Oostindi».'. 2.52 E. G, A. F ,d . 20 » Hotterdam. 

208 P. E. Ekema . 31 2 0 Amstcrdan i . 2 5 3 \V, M. baron Forstner van 

2 0 0 H. Iv. van E ld ik . 2 2 1» Venlo. ; Dambenoy. 2 3 18 's ( i ravenhage . 

21(1 1. ,1. M. Elias. 3 0 B Oost ind ie . 251 11. N. Francoi.s. » 31 Delft . 

211 .1. W . Witseti Elias. 0 4 's Gravenhage . 255 .1. 11. W . Freytag. 30 1) Oost indie . 

2 12 E. van der Elst . 5 Ï) Kerk rade. 250 W , A. Froi-er. I An is tcrdam. 

2 1 3 .1. M. vau den El/.cn. 31 » Ib iggentnn . 257 G. Gast . 2 3 n üos t im l ie . 

211 M. E. i rEnge lb ronner . 2 4 10 Minneapol is Min- 258 G. 11. J . Gaymans . 2 8 M Ginneke . 

nesota. 250 T. A . Gaymans , 31 20 Delft. 

2 15 .lac. Enscliede .lobz. 10 5 Brussel. 2 0 0 W . .1. van Geer 31 20 Tiel . 

2 1 0 11. L. Ent lmven Lz. 1 » 's Gravenhage . 201 .J. A. de Gelder. 23 v> Oost ind ie , 

217 K. En thoven 1;/.. 1 D 's Gravenhage . 202 F. \V. van Gendt .IGz. 11 0 ,Arnhem, 

218 .1. P. Erme l i ng , •1 » Oost ind ie . 2C»3 .1. G . van Gend t .Ir, 10 11 Utrechf. 

2 1 0 F. Ern ie i ins . 15 10 
1 

Naarden. 1 204 W . (b-aaf de St,-Georg(!. 23 // Gh'.vngins s/ Nyon. 

2 2 0 il. G. Ermer ins . » 2 8 .Middelburg. 2t'.5 .1. 11. 11. d 'A rnaud Ik-rkeiis. 25 20 Oost indie . 

221 L. 1. t:. van Es. r 30 Delft. 200 .1. T. Gerl ings. T> 30 Delft. 

2 22 G . A . Kscher. 2 3 18 .lapan. 207 (i. S. van Genns . 10 14 Oost indie . 

2 23 11. P. Eskes. 18 » (huler-Ainstcl . 2()S .1. van Genns . 2S 1) He lmond . 

2 2 4 \V. P. Ksk(;s. 20 15 Beverwijk. 2()0 M. van Genns .Izn. 10 tt Oost ind ie . 

225 .1. F. (It; I 'Espinassc. » 31 P.roda. 2 7 0 A . G. dc ib 'us . 18 n Amstf.'rdam. 

2211 E. A , (i. F . von Es.sen. 31 20 Oost indie . 271 J . M. Ciiesbcrs. 7 n Brussel. 

2 2 ' .(. Gh. Estor. 27 »> Utrecht. 272 .1. F. de Gij.selaar. u 30 Oost iud ic . 

22S F. I I . van Ktteger. 2 2 17 Zu tphcu . 2 7 3 D . <ioedkoo|). 18 II Amsterdam, 

2 2 0 F. 11, Eiisseii. 20 1) 's Graveidiage. 2 7 4 P. Goedkoop. 18 •ti Amster i i am. 

2 3 0 P. .1. Eusscu. 2 5 » Oost indie . 2 7 5 A. .1. (ioedkooj) van .\elle. 1) 30 Delft. 

-231 P. Evek ink . 15 Dori l recht . 2 7 0 P. \V. l l aack van der Goes. 2 5 n 's l i ravenhage. 

2 3 2 .1, D. Evers. 13 8 l loDrn. 277 .1. .1. II. Goettsch. 20 II Utrecht, 

23.3 -Ihr. C. Evei ts . » 3(1 's (iravenivagc. 2 7 8 11. Gondry . 27 II Brussel. 

231 E. .). Ev..M•|>̂  10 11 Oost indie. 270 \V, B. van Goor. 1 » Dol terdam. 

235 J . ,1. M. Evens . 2 3 )i Oost indie . j 2 8 0 W . G. van Goor. 31 1) Hotler i lam. 

230 S. (L Everts. n 20 Amst(. 'rdam. i 281 G . Gordon . 10 n Melbourne, 

237 II Everwi jn . 15 » Ni jmegen . ' 282 A. Gorier. 31 21'. Leeuwarden. 

238 L. Exal to . 20 15 Moordrecht . 2 8 3 J . Gorier, 25 2 0 Terschell ing. 

230 L. .). Eyin<-r. 2 3 18 Hot terdam. 2 8 1 I. Gosschalk . I S ti Ams l e r dam . 

24(1 1'. W . Fabius . 30 » Oost ind ie , 285 A, E , .1. Graal . 30 25 's Gravenhage . 

211 .1. Fabius . 17 12 IJtrccht, 2 8 0 .1, P. A, (^raat. 32 27 Helder. 

2 ' r i A . Fagel () 1 N(!iizen, 287 M, W . . ) . sGravesandc Gu ichcr i t . 31 2 0 Gur i u f hcn ) . 

2 4 3 P. A . de Feyfer. 2 3 IS Oost indie . 288 .1. .1. H. Gr inwis . 14 0 Purmerend . 

211 11. F ign ; . 15 » Haar lem. 280 A . ! i . .1. Groencmei jcr . 21 II üos t ind ie . 

215 11, F. Fi jn je van Salverda. 1 » Tie). 2 00 .1. W . Groeiiemeijer. 21 N 's (.Iravenhage. 

21('. .1. C. W . Fijnjf^. I n s ( i ravenhage . 201 <;. A , M, t' lroeneveldl. 1 )) 31 's Hertogenbosch. 

247 .L r. 11 I'lsclier, X 31 Breda. 1 202 .1. G n d l . (•) J) Leiden. 
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2U3 A. de Groot. 
Gs. de Groot. 

21)5 .), D. Grootenliiiis. 
290 J. Grootlioir. 
291 U. P. Gulteling. 
298 G. Hageman. 
209 E. A. llailink. 
300 II. G. G. M. Hamming. 
301 J. Hardeman. 
302 A. \c ilardy de Beanlieu. 
303 L. A. H. Ilartogli. 
304 M. 11. Ilartogli. 
305 Jhr. J. Ilartsen. 
300 A. K. V. K. H. van Hasselt. 
307 J. van Hasselt. 
308 J . G. vau l la t tum. 
309 D. 11. Havelaar. 
310 J. W Havelaar. 
311 I'. A. T. Havelaar. 
312 P. G. Haverkamp. 
3 1 3 J. Ilawkshaw. 
314 [ \ J . H. Ilayward. 
315 C. van Heel. 
310 G. U van Heel. 
317 W . E. F. van Heemskerck. 
318 A. N. .1. van Hees. 
319 A. \V. Hein. 
320 W . K. L. van Helden. 
821 A. G. G. G. van Hemert. 
322 A. M. .1. Hendrielis. 
3 2 3 H. Hendriks. 
324 ,1. l \ Hengeveld, 
325 N. 11. Henket. 
320 .1. F. Henne«)uin. 
327 ï l i . W. G. llerckenratli. 
328 \V. F. Heskes. 
329 A. llessclink. 
330 H. P. van lleukelom. 
331 J. van llenrn. 
332 .1. G. Heyning. 
333 Dr. G. E. llcynsius. 
334 J. Hillen. 
335 .1, H. ten Hoet. 
330 Jhr. .1. A. lloeulVt. 
337 lUr. W . UoculU. 

338 G. Th. Hoevenaar. 

25 20 Heverwijk. 
4 \ 's Gravenhage. 
. 31 Breda. 

31 » Üostindie. 
27 22 Üostindie. 
21 10 Utrecht. 

ü » 's Gravenhage. 
25 20 üostindie. 

» 30 üostindie. 
25 I) Brussel. 
19 14 Amsterdam. 
28 23 Hotterdam. 
30 i> Baarn. 
19 14 Hilversum. 
20 24 Nijmegen. 
25 »» Sliedrccht. 

. 28 üostindie. 
20 15 Utrecht. 
15 10 Hellevoetsluis. 
30 » Üostindie. 
20 « Londen. 

I * Leeuwarden. 
31 » üostindie. 
30 25 üostindie. 
30 D üostindie. 
25 20 Amsterdam. 
31 20 üostimlie. 
24 •» 's Graveniiage. 

. 30 Dclt't. 
25 » Amsterdam. 
31 2 0 Groningen. 
31 20 Üostindie. 
I I O Dellt. 
13 8 SUïis. 
2 8 2 3 üostindie. 
2 0 21 üostindie. 
32 27 Üostiudie. 
10 >• Luik. 

, 31 Delft, 
u 29 üostimlie. 

20 » Amsterdam. 
» 30 üostindie. 

30 » üostindie. 
20 » Amsterdam. 
10 U Groningen, 

e 28 Arnhem. 

18 
10 

13 

14 

30 
30 
30 
20 

10 

339 M. Hofland. 
340 J. P. Hofman. 
341 P. J . Hofman. 
342 A. M, S. Hogerwaard. 
3 4 3 M. P». G. Hogerwaard. 
344 G. E. .1. de Lille Hogerwaard. 
345 A. llollzman. 
346 A. van HooÜ. 
347 C. G. van HooH. 
348 B. Hoogenhoom. 
349 4. J . Hoogenhoom. 
350 P. van Hoogstraten. 
351 W. L van Hoogstraten. 
352 11. Ilooy -Ir. 
353 .1. A. Hooze. 
354 J . M. PijnacKcr Hordijk. 
355 W . Houwens. 
350 J. G. N. Hoven. 
357 W. 11. Iluhrecht. 
358 A. Huët. 
359 P. üullnagcl. 
3t)0 S. L. Hnizer. 
301 \V. A. Hurnme. 
302 W . llellier Hutchens. 
303 D. Hutton. 
304 G. A. Huygen. 

I 305 -L 11. Hnygens. 
' 300 M. A. van Idsinga. 

307 M. J. IJscrmau. 
308 .1. W. Mzerman. 
300 .1. Heken. 
370 G. J. O. llling, 
371 L. M. J . Immink. 
372 H. A. Insiuger. 
373 J. A. Hoessingh van Iterson 

' 374 A. M. K. \V. haron van ll tersum. 14 

3 0 2 5 üostindie. 
i» Gent. 
« Goudcrak. 
» üostindie. 

20 

20 
24 
21 10 Gorinchem. 
28 23 Utrecht. 

» Amsterdam. 
14 Purmerend. 

8 iMeppel, 
24 10 Hoorn. 

B 28 Vlissingcn. 
9 Stratum. 

20 Delft. 
1) üostindie. 
n Wis.^ekerke. 
1» üostindie. 
)< Hotterdam. 
B Piollerdam. 

18 13 's Gravenhage. 
2 3 

31 
Delft. 
Breda. 
Üostindie. 

» 31 Delft. 
31 20 VeUen. 
28 

31 

375 F. 'sJacoh. 
370 F. B. 's.lacoh. 

t> Beverwijk. 
20 Helder. 

2 3 18 's Graveidiage. 
n 12 INijmegen. 

31 Oostiudic. 
>» Üostindii'. 

31 Delft. 
« Üostindie. 

30 's Graveidiage. 
n Lage Vuurschc. 
O Tilburg. 
O /u tphen . 
. Utrecht. 

28 

20 
» 

7 

27 

2 4 
31 20 Nijmegen. 

377 L. A. dc .lager. » 31 Delft. 
378 .1. ('.. Jiiger. 18 D Amstenlam. 
370 W . 11. .lagerink. r 31 Delft. 
380 IL G. Jansen. 7 • Nicuwcdiep. 
381 Dr. A. A. N. Janssen. 31 • Oostindie. 
382 G. A. Jeekel. 27 » Leerdam. 
383 A. Jcntiuk. 18 1 3 Zwolle. 
384 S. W . J. Jilta. 2 5 > Amsterdam, 
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385 J. Johnston. 2 4 p üostindie. 420 J. Kluit. 23 18 's Gravenhage. 
380 G. A. Jolles. 31 20 Utrecht. 430 A. \V. T. Koek. 21 10 Pmlterdam. 
387 A. Schraïn de Jong. 24 10 Luik. 431 W. Kok. 24 19 Leiden. 
388 W . ile Jong. 20 15 's Gravenhage. 432 J. (Ie Koning. 31 » Nijmegen. 
389 Jhr. G. J. de Jong van Beek 433 D. A. Wittop Koning. 25 20 Botterdam. 

en Donk. 20 24 Delft. 434 l>. G. Kool. 20 » 's Gravenhage. 
300 A. W . M. Jongeneel. 30 « Üudewater. 435 W , G. Koomans. » 28 Breda. 
301 G, J. tle Jongh. 2 3 18 Amersfoort. 430 A. L. de Brnyn Ko|)s. 0 1 Arnhem. 
302 G. J. W. de Jongh. 22 17 üudewater. 437 G. J. de Bruyn Kops. 0 4 DelIL 
303 P. G. J, Joosten. 31 20 Dellt. 438 G. M. de Bruyn Kops. 12 7 Frankfort a/M 
304 J. A. Jurriaanse. 23 tt 's Gravenhage. 430 P. A. Korevaar. 15 i> Vrijenlian. 
305 D. M. Kaakebeen. 30 n üostindi(j. 440 11. D. Kramer. 24 1) üostindie. 
300 A. Kaiser. 1 i 's Gravenhage. 441 J, N. Kramer, 30 î Üostindie. 
307 J . Kalli: 0 4 Amsterdam. 442 A. Krauss. 24 » Adrianopel. 
308 S. J. J. Kam. 25 20 Delt'shaven. j 443 A. J . Krieger. 20 n üostindie. 
300 N. J. Kamperdijk, J 3 » Voorburg. 444 iv. Krom. 21 10 Ajnslerdam. 
400 A. J. H. van Kappen. 12 7 Üostindie. 1 445 J, 11. Kromhout. 12 7 's Gravenhage. 
401 Alh. Ph. Ka)iteyn. 30 25 Parys. 440 l\. Kroon. 15 » Buiksloot. 
402 A. P. M. Kapteyn. » 20 Amsterdam. 447 11. P. L. G. de Kruyil. 17 12 's Gravenhage. 
403 P. J. Kapteyn. 31 Delft. 448 J. de Kruyil'. 1 * Maastricht. 
404 S. Karsten. 31 20 üostimlie. 440 W. Ph. de KriiylL 25 20 Hehler. 
405 G. W . vau de Kasteele. 28 23 Utrecht. j 450 B. Kruys Gz. 20 » Oostindie. 
400 J . Kater Tzn. 12 7 Groningen. j 451 E. Tieleuius Kruython. fl 20 Üostindie. 
407 E. Kempees. « 20 Delft. 1 452 N. Kuilenburg. 32 27 Utrecht. 
408 S. L, Kempen. 12 n Botterdam. 453 E. J. J. Kuinders. 25 20 Amsterdam. 
400 Jhr. \V. van Aiidringa ile Kem- 454 11. P. M. G. van der Kun. 23 18 Venlo. 

penaer. 23 18 Gt'oningeii. 455 D. N. Lalirijn. 18 » Assen. 
410 P. 11. Kemper. 25 20 Utrecht. 450 P. Labrijn Dz. 8 n Zierikzee. 
411 J. W . P. Kennis. 20 » Oostinilie. 457 E. Lacroi.\. 21 n Parijs, 
412 J. J. van Kerkwijk. H 0 's (Î ravenhage. 458 J. F. vau Lakerveld. 22 17 Oostinilie. 
413 L. G. van Kerkwijk. 14 M 's Gravenhage. 450 L. G. van Lakerveld 10 » üostindie. 
414 J. G. Kerlen. 30 » üostindie. 400 C. L. M. Land»rechtsen. 31 i> Vlaardingen. 
415 B. Kersjes. n 28 üostiiitlie. 401 T. A. Lambrechtsen. 20 » Middelburg. 
410 L. J. Kesper. 18 13 (lorinchem. 41)2 A. G. Lamminga. t> 31 Delft. 
417 II. van Kctwich. 12 7 Oostindie. 403 \V. A. Lamping. 1) 30 Oostindie. 
418 11. A. J. Keulemans. 20 > Üosliiitlie. 404 P. Langerhuizen Lzn. 21 10 Huizen. 
410 L. A. J. Keuller. » 30 Delft. 405 J. .M. Langeveld PzJi. 30 * Oostindie. 
420 A. Keureiiaer. 27 22 's Hertogenbosch. 400 T. Laiiser. 25 1) Zijpe. 
421 P. A. Keyser. 24 » üosliiitlie. 407 J. 11. A. Launy. 31 » Üostindie. 
422 E. B. Kielstra. 20 15 üostindie. j 408 II. Laiilenschlager. II 31 Oostindie. 
4 2 3 H, Kielstra. 27 0 lieeuwarden. 400 G.. A. de Leau. 15 n üostindie. 
424 J. J. Kips. 18 » Ulretiht. 470 V. 11. tle Lean. fl 30 üostindie. 
425 Jhr. G. J . G. Klerck. 10 » 's Gravenhage. 471 G. Leliret. 15 n Oostindie. 
420 P. Kleynheiis. 32 27 Amstenlam. 472 J. J.ebret. 1 )) üoslerbeek. 
427 J. F. Klinkhamer. » 31 Delfl. 473 W. 1'\ Leemans. 20 15 Kampen. 
428 1. E. Kloos. 2 3 a Kindertlijk. 474 A. A. van tier Leer. n 31 Botterdam. 

'(•75 J. C. ilo Leeuw. 
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i7ü P. ile Leeuw. 9 
477 J. vau Leeuwen. » 
478 C. Lely. » 
479 11. L. van der Lely. O 
480 A. van I.ennep. 20 
481 n. ,L van Lennep. v 
482 Mr. D. J. C. van Lennep. 28 
483 Mr. H. J. van Lennep. 20 
484 11. G. Levert. 27 
485 V. Levyssolni. 24 
48Ü J. Leyds. 11> 
487 Gh. T. Lieriuir. 20 
488 D. IL J baron van Lijnden. 32 
480 M. D. graaf van (iimburg St imm. 1 
4'.)0 W . Graaf van Limburg Stirum. 24 
41)1 G. van Limburg!). 22 
402 (I. van der Linden üz. 18 
403 11. J. van iler Linden. 25 
404 A. E. Lindo. 
405 1. A. I/mdo. 2t) 
400 Pb. Lindo. 10 
407 fl. Linse. G 
408 J. Lion. 31 
400 G. K. Loder. 
500 G. l.ogemau. l 
501 Jhr. E. J. de Savornin Lobman. 18 
502 [ \ Loke. 15 
503 11. G. Lorch. 25 
5f)4 W. Lorentz. » 
505 G. J. faickerhof. 18 
500 l). Maarschalk. 4 
507 P. Maas Geesteranns. 2 3 
508 II. A. van der Maaten. 2 3 
500 P. Mescber Mackay. 20 
510 l). J . P. van der Made. 31 
511 J. M. van der Made. 7 
512 P. IL van der Made. 5 
513 Jhr. G. G.A. de Maere Lunnander. 20 
5 1 4 K. P. J. Mahieu. 
515 .K G. Mak. 
5li» K. A. G. Mallinckrodt. 
517 W. de Man. 
518 U. 0 . vau Manen. 
510 J. P. van Mansvelt. 

18 

i> 
18 
17 

» Anna-Paulowna-
polder. 

)» Kdam. 
31 Dell't. 
28 Zwolle. 

1 lloogeveen. 
« Heemstede. 

30 Delft. 
» Utrecht, 
» Anïsterdam. 

22 üostindie. 
n üostindie. 

'14 Rotterdam. 
» Frankfort a/M. 

27 Üostindie. 
« 's Gravenhage. 
» 's Gravenhage. 
» Hotterdam. 
» llotterdam. 
p üostindie. 

20 üostindie. 
21 iNijmegen. 

»• Yrijenban. 
I Utrecht. 
II 's Gravenhage. 

20 Brielle. 
» Moerilijk. 

13 Groningen. 
10 Haarlem. 
20 üostindie. 
31 Nijmegen. 

r> Zierikzee. 
») üostindie. 
» .Meerssen. 

18 Zntjihen. 
rt Amsl(!rdam. 
1) Üostindie. 
s Amsterdam, 
r> Dordrecht. 
« (ïent. 

13 's (jravenbage. 
20 Duisburg, 
31 Dellt. 
28 'sGravenhage. 

i> ' s t j ravenhage. 
12 üostindie. 

• 520 J. A. Manuel Jr. 31 « 
521 E. Marcella. 28 2 3 
522 G. II. E. Marlens. 31 
523 G. L. J. Martens. 31 20 
524 F. J, F. Martij. .. 31 
525 J. A. K. Mar.x. 29 » 
520 J. van Maurik. 1 » 
527 L. II. ,1. ,1. Mazel. 1 . 
528 M. Mazure. 20 .. 
520 A. W. Mees. 28 23 
530 G. J. Mees. 28 u 
531 J. G. G. Meijer Jr. „ 31 
532 J. E, de Meijier. 28 23 
533 A. M. Meissner. 32 27 
534 A. P. Melchior. » 20 
535 P. A. Melchior. t> 31 

I 530 G. L. 11. E. Meuges. 30 » 
537 G, van Mensch. 21 10 
538 11. P. Mensinga. 30 25 
530 J. 11. Menleii. 18 .. 
540 J. K. Pluim Mentz. 20 « 
541 J. Merghart Jr. 15 

: 542 Jhr J. H. van Merlen. 25 n 
i 543 II. Messer. 30 .> 
' 544 J. G. Metz. » 20 
j 545 J. F. .Metzelaar. 14 » 

540 VV. G. Metzelaar. 20 24 
• 547 E. Metzger. 20 n 

548 S. H. A. van der Meiden. 20 » 
540 G. T. van Meurs. l n 
550 J. vau lier Mey. 1 » 
551 D. M. Meyners. 20 » 
552 N. T. Michai'lis. I ^ 
553 G. A. A. Mitidelberg. 30 » 
55.1 G. \V. P. Mieling. 22 17 
555 P. Schenkenberg vau Mierop. 18 13 
550 A. Mijer. 20 24 
557 J. 11. A. .Mijsberg. » 31 
558 J. J. J . Miltiers. 15 n 
550 Mr. <1. Mirandolle. 13 » 
500 J. F. F. Mot;t. 15 10 
501 D, .Molenaar. » 28 
5Ü2 D. Geysbeek Mtileiiaar. 25 20 
503 J. II. F. L. Molenbroek. 25 » 

^ 5 0 i F. \V. .Mondriaan. 23 » 
I 5lt5 J. \V. Moorrees. 3(1 » 

üostindie. 
üostindie. 
Hodeg raven. 
Bodegraven. 
Üostindie. 
Üostindie. 
Amsterdam. 
'sGrave/djage. 
Groede. 
Botterdam. 
Hotterdam. 
Dellt. 
üostiiitlie. 
Delft. 
üostindie. 
Delft. 
Amstenlam. 
üostindie. 
Ooslindic. 
üostindie. 
üostiiitlie. 
üostindie. 
Haarlem. 
üostindiij. 
Arnhem. 
'sGraveuhage. 
Deventer. 
Stuttgart . 
Haarlem 
's Gravenhage. 
Utrecht. 
üostiiitlie. 
'sGraveuhage. 
Haarlem. 
Utrecht. 
Haarlem. 
Oostindie. 

Breda. 

Del tl. 

Botterdam. 
üosliiitlie. 
Utrecht. 
Arnlt(.'m. 
üosliiiilie. 
Üostiiitlie, 
üos t ind ie . 
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500 G. J. Morrc. 18 0 Delft. 012 Jhr. G. A. E. A. van Panhuys. 2 3 A 's Gravenhage. 
507 J. C. Motta. 24 0 Oostindie. 013 Jhr. G. F. van Panhnys. » 31 Hreda. 
508 P. ,1. Mouthaan. () i Amsterdam. 014 D. J. Steyn Parvé Jr. » 28 Leiden. 
500 Dr. G. J . Mulder. I > Bennekom. 015 J. 1). Pasteur. 1) 20 Delft. 
570 J . Mulder. 20 21 Sneek. 010 J. Paul. 23 Zevenhuizen. 
571 M. J Mnlder. 14 0 Oostindie. 017 J. J. F. Pennink. 31 » Maastricht. 
572 A. T. L. Honwenhorst Mulder. 30 25 's Gravenhagc. 018 A. A. Ovcrgaanw Pennis. 14 0 Gharlestowu. 
573 F. G. N. llaitsma Mnlier. 27 22 Haarlem, 010 A. J. van Pescli. 18 1) Delft. 
574 J. .L A. Mnller. B 20 Oostindie. 020 J. von Petz. 31 1» Oostindie. 
!\75 L. .1. dn Gelliée Mnller. 1 » Utrecht. 021 M. G. .1. Piepers. 1 » 's Gravenhage. 
570 G. de Munter. 20 Gent. 022 W. A. M. Piepers. 20 21 Amsterdam. 
577 I\. G. Mnrman. 2 0 n Geltlermalscn. 023 .1. A. Pierrot. 20 > Maescyck. 
578 J. A. K. Mns((netier. 2 3 18 Roermond. 024 A. N. Pieters. 30 n Oostindie. 
570 ,!. M. Nabl)D. 17 i> ' s ücrtogenbosch. 025 M. M. E. A. Ilollingerns Pijpers. 31 20 Oostindie. 
580 A. .1.11. M. A. haron van Nagell. 12 n Nederhemert. t)20 L. Pincolls. 27 » Hotterdam. 
581 A. Natcr. 30 » 'sGravenhatco. 027 P. Th. li. Grinwis Plaat. » 31 Delft. 
582 11. S. Nederhurgh. 17 12 Oostindie. 028 J. P. van der Ploeg. 25 20 Oostindie. 
583 IL 11. J . vau iXcdcrliasselt. « 30 Delft. 020 Jhr . J. W. M. van de Poll. 7 2 Haarlem. 
584 .1. N. Neiszen. 32 27 Gideniborg. 030 Jhr. W . van de Poll. M » Revorwijk. 
585 A. L. T. A. iVcpven tot Ameyde. )> 20 Delft. 031 A. Maclaine Pont. 20 Alkmaar. 
580 G. van Nes. p 30 Oostindie. 032 G L. F Post. 17 » Oostindie. 
587 Iv H. van Nes van Meerkerk. 25 1) Zierikzee. 033 L. Pott. 30 25 Winkel. 
588 IL de Neulville. 8 3 Amsterdam. t')34 A. .1. van Prehn. 1 » Amsterdam. 
580 P. J, Neyt. 20 15 Zwolle. ()35 W. M. Pnyt. 30 » Oostindie. 
500 W. A. ^Jicola. 10 Arnhem. 030 Th. L. haron Qviarles de Ouavlcs. 31 P.rcda. 
501 N. H. Nierstrasz. 12 7 's Hertogenhosch. 037 Jhr. A .W.Quar l e s van UlFord. 20 21 Naarden. 
502 A. Gh. Nieuwenhuys. n 20 Oostindie. 038 Jhr. E. Quarles vau Uftbrd. 32 27 Gorinchem. 
503 .L G. van iNiftrik. 14 0 Amsterdam. 030 Jhr. W . 11. F. 11. van Ra.lers. 10 B Oostindie. 
504 .L Hreton do Nijs. 30 25 Oostindie. 640 11. 11. Kadier. 11 l> Oostindie. 
505 .1. 11. Ni vel. 23 18 NVinterswijk. 041 W. J. Uahder. rt 20 Delft. 
500 W. Ni vel. 1) 31 Winterswijk. 042 11. Hahusen .Jz. n 28 Utrecht, 
507 A. Nolen. I) 28 Vegliel. 6 4 3 Jhr. A, L. E. Piam. 2 3 n Utreclit. 
508 H. P. .T. Tntein Nolthenius. 31 20 Kampen. 044 J. G. Ramaer. 31 20 's Graveidiage. 
500 A. Noonlcndorp. 28 ï) ' s Firavenhage. 045 N. S. J ambonne t . 30 25 Delft. 
000 P. C. .1. .\oordnyn. » 28 Utrecht. 040 II. J. Rauws. 14 0 Delft. 
001 S. J . Nnmans. 24 10 Oostindie. 047 11. A. Ravcnck. 30 « Delft. 
002 A. L. 11. Ohreen. 25 20 Lnik. 048 11. Ree. 31 20 Velzen. 
003 G. 11. L. van Oordt. 13 i) Utrecht. 040 G. J. 11. Reimcrs. 7 N Eshjerg (Dcucmar-
004 .1. \V. L. van Oordt. 1 » 's Firavenhage. ken.) 
005 G. Oosting. 27 22 Oostindie. j 050 R. Heinders. 20 » 's Graveidiage. 
OOI') -Ihr. .1. 1\. T. Ortt. 1 » Haarlem. 1 051 G. Hemy. 10 0 Rotterdam. 
007 Jhr. .1. Ortt van Schonauwen. I D Andiem. (i52 P. J. A. Henaud. 30 » Oostindie. 
008 H. 11. van Os. 20 )) Oostindie. 0 5 3 Jhr . 0 . J. A. Uejiclaer. 2 9 24 Arnhem. 
000 G. A. Ondijk. 23 l> Gouda. 054 A. Hesink. 20 15 Oostindie. 
010 S. .1; F.. van Overveldt. 28 2 3 Utrecht. 055 L. J. Resner, 24 0 Oostindie. 
011 P». G. van der Palm. 23 )) Oostindie. 050 G. Renvekamp. 2 1) Delft. 
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051 I.. A. llcnvens. 
058 I{. IJuyiiilcrs. 
Ö5<) .1. il l\il)bers. 
000 C. P. K. Hibltius. 
001 G. T. .1. I . Uiel)cr. 
002 .llir. n. W . K. van Ilicnisdijk 
r)03 A. llicssen. 
('.(.4 .1. (!(.' Hijkc. 
005 K. van llijn. 
000 G. Hijpcnnan. 
1)07 .1. .1. Moelants. 
008 .1. Iv. UoclnlVs. 
000 .1. A. UnesI van Limhurg. 
070 .1. i'.. 11. van Uoijen. 
071 .1. A. Unij(;r. 
1)12 E. Hoinlmnts. 
073 T. I'oinein. 
074 T. Umneiu .ll'zu. 
075 G. Hootionl)nrcli. 
070 .1. n . G. M. tli; Roos. 
077 \V. Uoosol)Ooni. 
078 G. F. G. Hose. 
0"\) 11. S. .1. Hose. 
080 II. A. van Hossein. 
081 S. \V. van I'louenilal. 
082 J. Hon Ilaer. 
083 .1. G. M. Fioyaarils, 
084 Mr. W . .1. Hoyaanls van den Ham. '15 
085 Mr. 11. Royaards van Sclicrpeii7,eel. 10 
080 A. Hmnmens 

I 2 Arnhem. 
0 4 Stadskanaal. 

24 Ooslimlie. 
20 24 Amersfoort. 
3t 20 's (jvav(Mihagc. 
32 27 Fiorinehem. 
12 7 Sasscnhcim. 
31 » Osaka (.la|)aii.) 
I I 0 Heverwijk. 
25 20 Tiel. 
14 0 Amsterdam. 

0 I'apcndrechl. 
25 Hotterilam. 

« Arnhem. 
» Amsterdam. 
» Oostindie. 
» Ijeenwarden. 

.) 20 Keenwarden. 
)> 30 Dcllt. 

20 21 

701 A. Schcers. 
702 1Ï. Scheller. 
703 F. H. Schcrius. 
704 W G, van Schermbeek. 
705 II. W . Schoner. 
700 A. .1. li. M. van Schevicliavcn. 

20 » Oostindie. 
» 20 Amsterdam. 

20 » Oostindie. 
24 10 Gnlemhorg. 

« 28 Oostindie. 
31 Hroila. 

U 
30 
27 
31 
10 
1 

I 707 II. .1. G. M. van Schevichaveii. 31 20 's llertogenhosch. 
j 708 Th. Schill. 31 20 's Gravenhagc. 
I 700 A. haron Schimmelpenninck van 
i der Oije van Nyenhcek. 30 « Arnhem. 
I 710 .1. K, N. haron Schimmeli)enninck 

van der Oije. 13 8 Amsterdam. 
; 711 Mr. \V. A. .1. harmi Schimmel-

penninck van der Oi]o. 

's Gravenhagc. 
20 

24 
1) 

10 
N 
20 
2 5 

27 

087 NV. Uust. 
088 .Ihr. mr. .1. W. Ilntgers van 

Uozenhnrg. 
080 M. van Hnth. 
000 Th. A. iM. l lnys . 
001 .Thr. li. A. Sandhcrg. 
002 T. Sanders. 
003 H. A. van Sandick. 
G04 .Ihr. ü . van dciiSaulheuveU 
005 F. G. 11. A. Sassen. 
000 1. 11. l ' . Sayers. 
007 J . \V. Schaap. 
()08 .1. W. Th. van Schaik. 
000 11. ï . Schalken. 
700 J . Schalv. 

30 

15 IJreda. 
» 's Gravenhage. 
ft 's Gravenliago. 
» Hotterdam. 
ft Amsterdam, 
ö Andiem. 

20 Utrecht. 
.) Utrecht. 
>. Utrecht. 
» llondeng - Aimeries 

(Holgië.) 
)) Amsterdam. 

2 3 I) Amstcrtlam. 
» Dnishnrg. 

32 27 Oostimlie. 
10 11 's llertogenhosch. 
31 20 Amsterdam. 

., 30 Del It. 
3 Keenwarden. 
») *s llertogenbosch. 
I) Oostindie. 
» Leiden. 
» Oostindie. 
O llonsNvijk. 

H') Oostindie. 

8 
27 
30 
N 
30 
27 

712 ,1. G. Schippers. 
713 G. F. M. H. Schnehhelie. 
714 G. M, Scliols. 
715 G. Scholten. 
710 .1. Srlmltens. 
717 .1. .M. Schorer. 
718 G. .1, Schotel. 
710 .1. Schotel. 
720 M. .1. Schram. 
721 D. A. Schretlen. 

, 722 .1. Schro(Hler van der Kolk. 
: 723 M. L. Schroot, 

724 W. A. Schroot. 
1 725 L. .1. Schiiller. 

720 G. H. Schnnrman. 
727 1 A. Sclmnvnwn. 
728 W. Schnnrman. 

' 720 A. D, P. V. van Lüheu Seis. 
730 .Ihr. 11. T. Hora Siccama. 
731 11. Siehers. 
732 P. .L Siedenbnrg. 
733 tM. Sijmons. 
734 11. F., van Sillevoldt. 
735 M. Simon Gz. 
730 .1. {j. M. Simmi Tliornas. 
737 A. Simons. 

I 738 .). Singels. 
I 730 Jhr . G. G. Th. Six. 
1 740 Ph, W . van der SIcyden. 
: 741 L. 11. Slinkers. 
' 742 L. K. \V. S. baron Sloet. 

743 .1. \V. Stons Sloot. 

30 "» 's Graveidiagc'. 
30 « Oostindie. 
20 15 's llertogenhosch. 
20 24 liretia. 
17 •) Hotterdam. 
28 » 's llcrtoge\»bosvh. 
20 » 's Gravenhage. 
30 « tl((stindle. 
32 27 Hotterdam. 

2 Oostindie. 
» Leiden. 

21» Hoorn. 
1) ' s Firavenhage. 

i 
3 

31 
21 

's Gravenhage. 
n 

2.i 

14 

30 
25 
2 3 
12 

18 

20 Flker/.ee. 
O Nenzen. 
» Gorinchem. 

20 15 Groningen. 
20 M(;ppeu (llaunovcr. 
25 20 's Firavenhage. 

* 30 Amsterdam. 
Oostindie. 

20 Hotterdam, 
18 Oostindie. 

7 Zwolle. 
* Amstenlam. 

O 4 's Gravenhage. 
20 » 's Firavenhage. 

.> 20 iMiddelhnrg. 
21 10 Arnhen». 
28 2 3 Oostindie. 
21 10 Arnhem. 
22 17 Utrecht. 



XXX 

744 1. A. Shriter. 
745 W . C. yk Smiill. 
740 ,1. Smit. 
747 L. Smit. 
748 S. U. Smit. 
749 J. l . Sinitli. 
750 U. A. .1. Sncthlagc. 
751 G. Siiijtlor.s. 
752 J . A. Snijders Ch. 
753 E. .1, Sommerlcldt 
754 Ij. J. de Sonnaville. 
755 J . Sontendam, 
75() G. W. Sontendijk. 
757 W, Spakler. 
758 K. J. van Spall. 
759 W. 11. .1. Spanjaard. 
7()0 n . C. Spengler. 
701 .1. .1. Staal. 
7tV2 11. G. Slal. 
703 I). J . Stam. 
704 T. Stang. 
705 (i. M. W. W. Starijig. 
700 M. L G. Staring. 
707 W. C A. Starijig. 
7f»8 11. .1. Staverman. 
709 .1. W. G. vati Steeden. 
770 E. E. van Steenvelt. 
771 A. F. Steers. 
772 11. E. Steinmet'/.. 
773 J . A. ISehbens Sterling. 
774 E. Stenerwalil. 
775 E. 11. Süeltje.^. 
770 Dr. T. .1. Stieltjes. 
777 .1. NV. G. Stieneker. 
778 D. F. Stoll. 
779 11. Stol)). 
780 Jhr. G.M. Storm van'sGravcsande. i 
781 F. G. Stont. 
782 0 . van Siraaten. 
7 8 3 A. van Strah-n. 
784 Jhr. .1. van Stralen. 
785 J . E. G. Strauch. 
780 J . Strootman. 
787 A. J. Cohen Stuart. 
788 Dr. G. Goheu Stuart . 
789 J. 'A. Stuten. 
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25 
31 

10 
» 

30 
27 
30 
27 
29 
30 
10 

25 
19 

25 
10 

24 
31 
31 
25 
21 

19 
1 

2 3 
« 

31 
29 
30 » 

15 
» 
1 

19 

10 

29 Delft. 
20 Schoondijke. 

» Alkmaar. 
» Kinderdijk. 

31 Delft, 
it Oostiiidie. 

22 Dminerend. 
25 I',mla. 
22 Delft. 

»> Ko|)cnhagcn. 
» liergim op Zoom. 

11 iiee\isvardcn. 

31 fJtrecht. 
r Amsterdam. 

14 Helder. 
20 Oostiiidie. 

» Dieren. 
)> Zwolle. 
» Oostindic. 

20 Oostindic. 
20 ' s Gravenhage. 
10 Zwolle. 
1 4 Gorinchem. 

» 's Giraveuhage. 
» Oostindic. 

31 Hreda. 
*> Oostindic. 

24 Amersfoort. 
r> Oostindic. 

31 Hreda. 
10 Delft. 
28 NVinterswijk. 

» Hotterdam. 
14 Nijmegen, 
» Oostindic. 

790 G. D, van ilor Swaagh. 
791 J. M Sweep. 
792 11. T. Swets. 
793 J. Swets Az. 
794 A. Svmon. 
795 Mr. J. l \ \ l Tak van Poortvliet. 
790 G. Ih van der Tak. 
797 J . M. Telders. 
798 J. L. Tcrncden. 
799 Jhr. G, F. van Tets. 
800 Jhr . L. J. van Tcylingcn. 
801 E. Thiange. 
802 A. H. T. K. Thisscn. 
803 J. Thooft. 
804 iN. A. M. van den Thoorn. 
805 l ' . Tichler. 
800 J. Ti<lemaii. 
807 J. J. van Tienhoven van den 

Hogaard. 
808 H. Tilkin•Mention. 
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T I J D S C H R I F T 

VAN HET 

KONINKLIJK I N S T I T U U T VAN I N G E N I E U R S 
i S ' T ' r - i s ' r s . 

N O T U L E N DER V E R G A D E R I N G E N . 

V E R G A D E N I N G V. \N DEN 11 DEN S E P T E M B E R 1 8 7 7 , IN H E T LOKAAL 
D I L I G E N T I A , T E ' S G R A V E N H A G E . 

1, Tegenwoordig: jhr. G. J . G. (vlcrcU, president, W . G. A. 
Staring, E. Stenerwald en .1. van der Vegt, raadsleden, en 
J . Tidenian, secretaris; de gewone leden: mr. J. 1\ Amersfoordt, 
G. l ' . L van den IWg , li. .L van den Berkhof, .). Boelen JBz. , 
J . P. de Bordes, K. IL van Brederode, dr. E. E. van Dissel, 
F. M. van Panthaleou baron van Eek, .1. Gh. Estor , J . Groll, 
E. A. Ilait ink, A. l lnë t , .1, A. Uoessingh van Itcrson, Alh. Ph. 
Kapteyn, P. IL Ivcmpcr, .1. .1. van Kerkwijk, D. A, Wittop 
Koning, 11. P. L. G. de Kruylf , J. Leyds, jhr. E. .1. de Savornin 
Lobman, G. L. B. E. :^[cngcs, IL A. l lavenck, J. Uoest vau 
Limburg, .1. D. C. M. de Roos, jhr. 11. T. Hora Siccama, 11. M. 
W . W . Star ing, iM. Sijmons, G. B. van der Tak , G. W, Verloop 
en IL P. Vogol; dc buitengewone leden: jhr , G. Everts, .1. G, 
l leyning, B. 11. .1. van Nederliasselt, 11. G. Verspyck en W . J. 
dc Villencuve. 

liet raadslid M. G. .1. Piepers heeft kennis gegeven, dat h i j , 
door afwezigheid uit de s tad , verhinderd zal ziju, dc vergadering 
bij te wonen. 

De president roept de aanwezigen het welkom toe op deze 
eerste vergadering van het 3 l s le Instituutsjaar en beveelt de 
belangen van het Instituut in de ijverige medewerking van de 
leden aau. 

2. De notulen der vergadering van 4 Jnlij 1877 ziju gedrukt 
aan dc leden medegedeeld in de vijfde allevering, eerste gedeelte, 
van het Tijdschrift. Niemand verlangt daarover het woord te 
voeren cu zij worden mitsdien vastgesteld. 

3. Sedert de vorige Instituutsvergadering zijn ontvangen de 
navermehie geschenken: 

a. Van den minister van binnenlandsche zaken: 
1. VcrzamelingstabeUcn der Nvalerhooglcn langs de nederland-

sche zee- en rivierkusten gedurende de maanden Jannar i j , Februarij , 
Maart eu April 1877. folio. 

2. Idem volgens de bladen der zellVegistrereiule peilschalen ge-
durende de maanden December 187ü en Januarij eu Februarij 
1877. folio. 

3. Waterstaatskaart van Nederland. Ileerenveen, blad n°. 3, 
h. Vau den minister van marine; 
llvdrographische kaart van den Hoek van Holland. P.uitemnoml 

vau <leu nieuwen waterweg. Schaal van 1 : 7 500 naar dc op-
name van 12 April tot O Mei 1877, door 11, A. de Smit van 
den Broecke. 

c. Van de nederlandsche maatschappij ter bevordering van 
nijverheid: 

Gedenkpenning ter gedachtenis aan hel lOOjarig bestaan dier 
maatschappij. 

d. Vau dcu bvblioVhekaris der koninklijke bibliotheek : 
Verslag van de aanwinsten der koninklijke bibliotheek gedurende 

liet jaar 187(j. 8vo. 
e. Van de nederlandsch-indische maatschappij van nijverheid en 

landbouw: 
[ Tijdschrift voor nijverheid en landbonw in Nederlandsch Indie. 

Deel .WIL All. H en HI, 8vo. 
! f . Van de nederlandsche hool'dcojnmissic voor de inlernationale I ' 

; tentoonstelling te Philadelphia: 
j Verslag aau Zijne Excellentie den minister van binnenlandsche 

zaken over de nederlandsche afdeeling op de internationale ten-
toonstelling, gehouden te Philadelphia vau 10 Mei tot 10 Novem-
ber 1870, uitgebracht door ile nederlandsche hoolilcommissie, 
gevol'j;d door dc ofllcicëlc lijst der hckcooudc ucdcïl'AudseUc u\-
zenders. 8vo. l 
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(j. Van de afdeeling ' süravenl iage van de maatschappij tot IJC-
vordcring der bouwkuns t : 

Verslag van den toestand en de werkzaamheden over bet jaar 
1870—1877. Svo. 
. L Van de afdeeling Rotterdam van de maatschappij tot bevor-
dering der bouwkuns t : 

Verslag van den toestand en de werkzaamheden over het jaar 
1870—1877 . 8VD. 

i . Van dc vereeniging ude Ambachtsschool» te Uollerdam: 
Verslag der vereeniging ode Ambachtsschool» gevestigd Ie 

Rot terdam, over het jaar 1870/77 , medegedeeld in de algemeene 
vergadering van 2 8 Mei 1877. 8vo. 

j. Van de directie der Nederlandsche llhijnspoorwegmaatschappij: 
Verslag »1er directie van de Nederlandsche Hhijnspoorwegmaat-

schappij, uitgebragt in de algemeene vergadering van aandeel-
houders op Zaturdag den 30 Jnni j 1877. 8vo, 

h. Van de association des ingénieurs sortis de l'école de Liège: 
1. lJulletin de l'association. Nouvelle Série , T. L N°. 5 en 0. 

Mai et Juin 1877. 8vo. 
2. Kevne nniversellc des mines , de la métallurgie, des travaux 

publics, des sciences et des arts applirpiés de r industr ie . Annuaire 
de l'association. 3e Sér ie , T. L 3e numéro. Mai et Juin 1877. 8vo. 

/, Van the Institution of civil engineers: 
Minutes of proceedings of the institution of civil engineers with 

•other selected and abstracted papers. Vol. .VLIX. Session 1870—77. 
Part. III. 8vo. 

m. Van dc directie der Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft: 
Gcschäl\s-Bericht der Uheinischen Eisenbahn-Gesellschaft fü r 

das Betriebsjahr 1870. 4to. 
/>. Van den directeur der polytechnische school te Hannover: 
Programm der Königlichen polytechnischen Schule zu Hannover 

für das Jahr 1877—1878. 8vo. 
0. Van het collegio degli Architctti ed Ingegneri in Firenzc 

(Florence): 
Atti del collegio degli Architctti ed Ingegneri in Firenzc. Anno 1. 

Fascicolo Unico. Luglio-Dicembre 1870. Anno IL Fascicolo primo. 
Gennnjo-Luglio 1877. 2 stuks. 8vo. 

j). Van liet lid II. G. Di jkerman: 
Lezingen over ventilatie van den heer Lewis W. Leeds uit 

New-York. Uit het engelsch vertaald door II. G. iJijkcrman. (Over-
gedrukt uit de Opmerker.) 8vo. 

7. Van riet lid 11. F. Fijnje van Salverda: 
Heschouwiuücn over <lcn invloed van het wateV tot vruchtbaar-

making der landen. 2 exx. 8vo. 
r . Van bet lid E. Lacroix: 
Héconverte de Fclbcr atmosphérique, par P. F. P. Deiestre. 8vo. 
s. Van bel lid A. J. van Prehr. : 
Drie Photographien: 

1, 2, Oostelijke doorgang onder het station in het openhavenfront 
te Amsterdam, 11 Maart en Mei 1877. 

3. Westelijke doorgang onder het station in het open havenfront 
te Amsterdam. April 1877. 

Van het lid J. A. A. W a l d o r p : 
Ontwerp van eenen nieuwen walerweg van Amslerdam iiaar 

den Dijn en van Amsterdam naar Hotterdam, door J. A. A. 
\Valdorp. 8vo. 

u. Van den heer dr. H. G. van dc Bande Bakhuyzen» te Leiden: 
Gatalogus van de boeken op 1 Januari j 1877 aanwezig in de 

bibliotheek der sterrenwacht tc L t iden , uitgegeven door H. G. 
van de Sandc Hakhuyzen. 8vo. 
V. Van den heef G. J . Gaade, tc ' sGravenhage : 
Comptcs-rcndus de l'cxercicc 1 8 7 0 , de la direction de la t rac-

tion cl du matériel el des voies el travaux du chemin de fer 
Grand Central Belge. 4lo. 

'w. Van den heer 1. Maganzini tc Home : 
Ministero dei lavori pubblici. Sui lavori eseguili nel Belgio pel 

miglioramenlo del regime del fiume Mosa. Uelazione di missione 
a Sua Eccellenza il Sig. Ministro dei lavori pubblici dcll' ingegnerc 
allievo del genie civilo Italo Maganzini. 8vo. 
X. Van den heer dr. L. Mulder, te 'sGravcnhagc : 
De Landbouwcourant 1877. Nos. 2 7 — 3 0 . folio. 

4. Van den hoofdingenieur van den waterstaat in Noordholland 
zijn brieven ontvangen, gedagteekend 10 Julij en 15 Augustus j l . , 
n". 11G4 cn 1358 .7, ten geleide van dc v»'aarnemingen aan 

21 cn '24' ° » 

den Helder, gedurende de maanden Jnnij en Julij 1877 , opge-
maakt door het lid W. Ph. de Kruyl l ; zij zijn medegedeeld als 
bijlage 1. 

5. Het lid Huët bekomt het woord tot het geven van een 
antwoord in zake de watcriocomotief op de in eene vorige ver-
gadering door het lid Alb. Ph, Kapteyn geleverde bi jdrage, aan-
gaande Iluèïs inalhemalische bchandelinrj der walerlocomoliefi 

Door • ongesteldheid ben ik verhinderd geworden de vorige ver-
gaderingen bij te wonen. Dc heer Tideman, onze geachte secretaris , 
heeft daarom welwillend op zich genomen ccnc mededecling {') namens 
mij voor te dragen, waarvoor ik bij dezen mijnen dank betuig. 
Op grond van mijne afwezigheid stelde de president voor geenc 
beraadslagmg over hel gehoorde te openen. Dienovereenkomstig 
werd besloten. 

In zake de watcplocomoticf werd anders gehandeld. Niettegen-
staande ik afwezig was , werd daarover de gedachtcnwisseling voort-
gezet door twee leden, cn wel op eene wi jze , die dc verdere be-

j handeling niet gemakkelijk maakt . 
' De opmerkingen vau persoonlijken aa rd , die daarbij zijn voor-
I gekomen, zouden, svannccr daarop in gelijken geest geantwoord 
; we rd , dc gcdachtcnwisseling voeren "in soortgelijke rigting als die, 
1 waarvan wij getuigen waren bij de discussie over smal cn normaal 
i spoor. Ik wensch die rigling niet in tc gaan en heb daarvan het 
' bewijs gegeven door vrijwillig eenige gedeelten in mijne laatste 
' mededeermg weg te la ten , omdat daarin — hoewel 'naar mijn 
' oordeel ten onregte — door den raad van bestuur van het In-
I st i tnut het karakter van persoonlijke opmerkingen werd gezien, 
i Niettegenstaande deze toegevendheid van mijne zi jde, heeft dc 
! raad goedgevonden tot tweemaal toe op den beschrijvingsbrief aan 

(•) McdcdetUiig, iu dc vergadering van 10 Ai»rill877, betreffende dc 

fonnidcs voor den weerstand van cilindrischc buiten tegeu vervorming door 

nitwendigen druk. 
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t c kondigen ecnc mededecling van cen der leden, aangaande «Huët's 
mathcmatischc behandeling van dc watcriocomotief". 

Blijkbaar ccn inconsequentie. Het instituut beoogt dc beoefe-
ning van dc wetenschap en dc kunst van den ingenieur cn alzoo 
ccn behandeling van zaken, nict van personen. 

De secretaris is door mij hierop opmerkzaam gemaakt , maar 

. Bij kleine vaartuigen, zooals de genoemde torpedobootjes, kan 
dc bcschikbarc ruimte geheel ter beschikking van dc stoommachine 
gesteld worden, die alzoo in dat geval buitengcvi'onc afmetingen 
kan verkrijgen. Alle pogingen oni den bouw der schepen zoo tc 
wijzigen, dal grootcre snelheden bereikt konden worden, hebben 
tol nog toe enkel gestrekt om aan te toonen, dal bij de gebrul-

de raad heeft de persoonlijke qneslic op den voorgrond blijven j kelijke inrigting van schepen,-een grens van snelheid bestaat , die 
stel len, door dc aankondiging onveranderd te herhalen. 

W a a r alzoo de raad voorgaal kan men het den leden niet kwalijk 
nemen als zij volgen, doch ik wenscb in deze rigting niet mede 
tc gaan. 
• Toen jaren geleden, in een vergadering van ditzelfdeligchaam, 

langs den weg van een regel van drieën, aan elk ernstig onderzoek 
aangaande eene openc doorgraving van Holland op zijn smalst dc 
bodem werd ingeslagen, toen was cr voorzeker meer dan genoeg 
aanjeiding om aan tc kondigen ecnc mededeeling aangaande 
N. N.'s arithmetischc behandeling van dc doorgraving van Holland 
op zijn smalst. . 

Doch door mij is dit nimmer gedaan cn toen ik later dc geschie-
denis dezer discussiën heb medegedeeld ( ' ) , heb ik de geheelc 
zaak zonder namen behandeld, wel overtuigd dat op het gebied 
van wetenschap personen cn zaken tc allen tijde scherp gcschcidcn 
moeten blijven. 

Laat het voorbeeld, toen iloor mij gegeven, den raad tot gids 
verstrekken om ook bij verdere discussiën personen cn zaken wel 
uiteen tc houden cn in hel vervolg niet meer in de aankondiging 
der vergaderingen den naam van ccn der leden te iloen dienen 
als uiOiangbord, om de aandacht te trekken voor mededeelingen , 
die immers zonder dal belangrijk genoeg zouden zijn? 

liet vraagstuk van de watcriocomotief is door de beide mede-
deelingen in "de vorige vergadering op gnhcel verkeerd terrein 
gebragt. Het eerste wal dus thans tc verrigten val t , is de zaak 
terug te brengen op dat gebied, waar dc bespreking werkelijk vrucht-

. baar kan wezen. Enkele opmerkingen zullen daartoe voldoende zijn. 
Hel vraagstuk aan ilc waterlocomoticf is in de eerste plaats een 

nieuw vraagstuk. Snelheden als ilie van de sneltreinen op de spoor-
wegen in gebruik , kunnen bij de tegenwoordige inrigting der 
schepen niet bereikt worden en alleen in enkele gevallen is men 
cr in geslaagd bijv. voor kleine torpedo-vaartuigen cn bij sonmiigc 
groote amerikaan&chn rivierbooten de snelheid van gewone treinen 
nabij te komen. 

Dc redenen daarvan uiteen tc zetten is niet moeijelijk. Men 
behoeft daartoe enkel tc her inneren, dat dc tegenwoordige schepen 
liet water k l ieven, dat dc weerstand daarbij klimt in vierkante 
reden der snelheid cn dus dc vereischtc arbeid in dc dcrdcmagts 
reden. 

Tot het leveren van dien aanzienlijken arbeid worden groote ma-
chines en lol plaatsing van deze wordt veel ruimte vereischt. Daar 
nu de inhoud van een schip evenredig is aan dc derdemagt van de 
lineaire afmet ing, zoo wordt alleen in zeer groote schepen, bij 
behoud van dc noodige ruimte voor personen en goederen, plaats 
gevonden voor stoomwerktuigen van genoegzaam vermogen, om 
behouden snelheden van twaalf of veertien mijl '.e verzekeren. 

[*) DV5 dooïgaviwg UoWtî A o]̂  aijii îûstvtwt 
-van Ingenieurs. Aiustcidm, Loman en Versier 18G0. 

niet dan ten koste van overmaat van arbeidsvermogen kan worden 
overschreden. Toch is het bereiken van grootcr snelheden dan tot 
nu toe gebruikelijk zijn ccnc zaak van overwegend belang voor 
handel en scheepvaart. 

Dc groote waarde van kanalen en rivieren gaat voor cen aan-
zienlijk deel verloren, omdat de snelheid, die te land op de spoor-
wegen bereikt wordt , niet bereikbaar is, zoodra men tc water moet 
vervoeren. 

Kan cr dus cen toestel, hoe ook ingerigt en hoe ook afwijkend 
van' wal thans in gebruik i s , gevonden worden, waardoor 'die 
spoorwegsnelhedcn te water worden bereikt , dan is een vraagstuk 
opgelost, dat in belangrijkheid nagenoeg alle andereu overtreft cu 
is het middel gevonden, om aan handel cu scheepvaart ccn geheel 
nieuwe vlugt tc verzekeren. * 

Waar l i jk , waar zulke belangen op hel spel s l aan , is het ccnc 
vraag van ondergeschikt belang of mijn arbeid op dit gebied 
deugdzaam is of nict cn mag men zich met regl verwonderen, 
dat de leden, die lijd en moeite hebben besteed om mijn arbeid 
tc beoordeclen, niet veeleer hebben gestreefd naar de oplossing 
van het vraagstuk zelf. W a n t indien zij cr in mogten slagen die 
oplossing te vinden, zij zouden daardoor schooner belooning vinden, 
dan hun ooit kan toekomen door hel opzoeken van fouten in bet 
werk van anderen. 

Dit is dc ware stand van hel vraagstuk. Het is niet de vraag 
of «IJui't's malhematische behandeling van de waterlocomotief 0 
juist is, maar of de waterlocomoticf uitvoerbaar is en zoo niet , 
hoe dan dc inrigting moet gemaakt worden , om te water de snel-
heden te kunnen bereiken, die door handel en scheepvaart vcr-
cisclil worden en die dc tegenwoordige vaartuigen niet bezitten. 

De heer Kapteyn beeft in dc vorige vergadering willen aantoonen 
dat mijne wiskundige behandeling van de watcriocomotief onjiiist-
hcdcn bevat. Ik wil voor het oogenblik eens aannemen dat dit zoo 
ware. Maar wat dan nog'? Is daimloor het vraagstuk vooruitgcbragt. 
Veeleer vraag ik: wie geeft dc juiste theorie van dc waterlocomoticf? 
Ik zal hem hoogst dankbaar zi jn , want eerst als die juiste theorie 
bekend zal z i jn , kan het worden uitgemaakt of de waterlocomotief 
in werkelijkheid een antwoord is op de zoo belangrijke vraag, 
kan men te water snelheden bereiken als op dc .spoorwegen? 

De heer Menges beweert de juiste theorie gegeven te hebben. 
Ik onderschrijf vooralsnog dit gevoelen niet en ik zal eerst afwachten, 
of zijne beschouwingen ook door andere leden gesteund worden 
en of zij onderschreven worden bijv. door diegene onzer leden, 
die als hoogleeraren in dc zuivere cn toegepaste wiskunde aan de 
Polytechnische school in de eerste plaats in zulk cen wiskundig 
vraagstuk mogen gehoord worden. 

Tol tijd cn wijle de arbeid van den heer Menges van die zijde 
gesteund wordt , zal ik mij ontbonden van eene beantwoording 
van dezen schrijver, ilic, hoe verdienstelijk wclligl ook, wel geen 
aanspraak zal maken op onfeilbaarheid, al meent hij ook de vrijheid 
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te bezitten van uit de hoogte neer te zien «op de wijze waarop 
de heer Iluët de mathesis heliandeltw. 

Laat mij in antwoord op deze en dergelijke opmerkingen mogen 
zeggen, dat hij mij het belang van het vraagstuk lioogcr staat 
dan het winnen van een persoonlijken strijd. Ik heb tot nog toe 
allen persoonlijken strijd in deze zaak zorgvuldig vernieden en 
ik zal dit blijven doen. iMIjn streven is boven en voor alles het 
vraagstuk zelf opgelost te zien en ik zal er mij zeer in verheugen, 
wanneer door wie het dan ook zijn moge wordt aangewezen, l)oc 
men te werk moet gaan om het raadsel te raden: Snelheden te 
water te bereiken gelijk aan die op de spoorwegen. 

Dit vraagstuk gesteld te hebben is op zich zelf reeds een goed 
werk. Op grond van de litteratuur van dit onderwerp, mag ik 
zeggen, dat het althans in het buitenland niet ontbroken liocft aan 
belangstelling in de oplossing door mij voorgesteld. Of ik de 
ware oplossing gevonden heb dit zal do tijd loeren. 

Ik zeg de tijd en niet de mathesis en door deze bewering kom 
ik lot een tweede optnerking. 

Het vraagstuk om te water snelheden te bereiken gelijk aan 
die op de spoorwegen is een vraagstuk, waarvan de oplossing moet 
gevraagd worden aan do techniek dat is aan de ervaring en de 
proefneming. Met de behandeling van dit punt kan ik kort zijn. 

In de voorrede van de derde uitgave van het geschrift, geti-
teld: de Waterlocomotief, lieb ik in hoofdzaak alles gezegd, wat 
ik dienaangaande te zeggen heb en in herhaling daarvan le komen, 
waartoe zoude hel dienen ? 

Laat hel ons niet vergeten. Noch \Vatt noch Stephenson waren 
geleerden. Jlet waren eenvoudige menschen, die de grootste 
aanspraak hebben op onze dankbaarheid, maar die zelf hoogstwaar-
schijnlijk zeer verwonderd zouden zi jn, wanneer zij zagen dat 
hun arbeid thans voor onovertrefbaar ofonnavolgbaar wordt gehouden. 
Juist door hen na te volgen betreedt men den weg die leidt tot 
groote en belangrijke vindingen. Niet door te meenen, dat al wat 
geweest is blijven zal. Niet door bij voorbaat (e verklaren: dit is 
mogelyk, maar dat is niet mogelijk. Langs dien weg komt jnen 
nimmer vooruit. Maar door een van de vele behoeften der maat-
schappij te leeren kennen , die duidelijk uit te spreken en dan 
naar de middelen om daaraan te voldoen te zoeken met die vol-
Ijarding, die Stephenson en Watt bezield heelt bij hun streven. 

Wat heeft het gebaat dat Smeaton de machine van Watt onnit-
voerbaar achtte, omdat hij het onmogelijk rekende de naauwsluitende 
kleppen te maken, die voor Wat i ' s machine volstrekt noodig 
waren ? 

\Vat heeft bet gehinderd dat men de voortstuwing van de loco-
motief door middel van hare eigene wielen niet gladde veilingen 
onmogelijk noemde en beweerde, dal de wrijving aan de ashalzen zou 
toenemen met de snelheid en alzoo het bereiken van groote snel-
heden in den weg zoude s taan? Hoeft de ervaring Stephenson niet 
regt gedaan in zijn technische opvatting van de leer der wrijving? 
Heelt zij niet geloond, dat ovcreejjkon).stig zijne opvatting de 
slepende wrijving aan den omtrek der wielen genoegzaam was^ 
om weerstand te verzekeren en dat de wrijvingsweerstand aan de 
ashalzen geenszins toeneemt met de snelheid, maar nagenoeg als 
standvastig is (e beschouwen ? 

Jn dc waterioromolief zijn gelijksoortige bezwaren. Toen liet eerste 
i\cnkbeeUl door mij werd medegedeeld, werd beweerd, dat het gebruik ! 

van gladde cilinders berustte op misverstand van de leer der 
wrijving in hare toepassing op de vloeislolïen. 

Ik heb sedert cene proef genomen, die mijne verwachting over-
troflen beeft en waardoor het mij duidelijk is gebleken, dat met 
geheel gladde rollen voortbeweging in •het water volkomen mogelijk 
is en daarmede zelfs een vrij aanmerkelijke snelheid aan het vaar-
tuig kan gegeven worden . ' 

Nu ik inmiddels om verschillende redenen de rollen met schoepen 
voorzien heb en alzoo bet eerste bezsvaar niet meer kan geopperd 
worden, nu wordt beweerd dat dc werking der sclioepen niet zoo 
zal wezen, als verwacht wordt en dat de arbeid vereischt lot 
ophefiing van- het vaartuig grooter zal zijn, dan door de stoomma-
chine geleverd kan worden. 

Toen ik daarna formules lieb gegeven, die aanwezen dat do 
versnelling die de schoepen bezitten reden geeft om de beoogde 
werking te verwachten, werpt men legen dal niet dc versnelling in 
rekening moet gebragt worden, maar dc snelheid van dc schoepen 
en dat wanneer men dit doel de onuitvoerbaarhoid blijkt. 

Wanneer ik nu verder ga en aanwijs dat die versnelling in de 
beweging hier de hoofdzaak is, waarop alles aankomt en dat 
daarop juist de werking berust, zal men dan ophouden nieuwe 
bezwaren te vinden en mij telkens te noodzaken om in ingewik-
kelde discussien den tijd te gebruiken, die zooveel nuttiger kan 
besteed worden in de oplossing van liet vraagstuk zelf? 

Mijne keuze ten opzigte van deze zaak kan daarom niet twijfel-
achtig zijn. Ik laat gaarne aan ieder de vrijheid om dc onmoge-
lijkheid le bewijzen van hetgeen door mij is voorgesteld. Ik gun 
zelfs gaarne aan ieder dc vrijheid om met de meeste inspanning-
te hetoogen, dat het vraagstuk zelf, om te water even groote 
snelheden le bereiken als op de spoorwegen onoplosbaar is, maar 
ik zal mij daardoor niet laten weerhouden om die oplossing te 
zoeken en in hetgeen ik tot nog toe gevonden heb, die verbeteringen 
aan le brengen, die mij door ervaring cn nadenken wcnschelijk 
zullen blijken. 

Alleen in ecji opzigt zal ik mijne handelwijze veranderen. 
Tcrwyl ik tol nog toe mededeelde, wal ik op het gebied van 

dc watcrlocomotief gevonden had , in het vertrouwen belangstelling 
en medewerking te vinden, zal ik dit vooreerst niet meer doen, 
althans niet in dezen kring. Het is mij op nieuw gebleken, wal ik 
vroeger reeds gezegd heb; bet Institmit is geen geschikte plaats 
voor debat. De atmosfeer alhier schijnt in een slaat van spanning 
te verkeeren, die telkens wanneer cenig punt van beteekcnis ter 
sprake komt, onwedcrs le voorschijn doel komen, welke een kalme 
en geregelde beraadslaging zeer bemoeijelijken en die onwillekeurig 
er toe leiden zouden, zelf die kalmte van geest te verliezen, die 
voor werkelijk nuttigen arbeid zulk een onvermijdelijk vereischte is. 

Laat mij daarom thans .nijnc beschouwingen over dit onderwerp 
mogen slnilen en laat de ervaring door mij opgedaan, het eerst 
in de discussien over de doorgraving van Holland op zijn smalst 
en bij vernieuwing bij dc discussien over smal en normaalspoor, 
mij er voor behoeden om ter zake van de waterlocomotief op nieuw 
in discussien tijd en moeite te verliezen, die lol hel voltooijen van 
hetgeen ik gevonden heb veel nuttiger aangewend kunnen worden. 

Alleen nog eene opmerking ten slotte. 
Dc raad heeft goeilgevonden mijn naam op den beschrijvings-

brief te plaatsen, als voorwerp van mcdedeelingcn vaji andere leden 
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en heeft my daardoor als het ware opgeroepen om mij te ver-
dedigen. Die verdediging zal niet behoeven achter te blijven, maar 
ik zal den strijd losmaken van de zaak, waaraan hij lot nog toe 
is vastgeknoopt. Het vraagstuk van dc watcrlocomotief is te 
belangrijk, dan dat het afhankelijk mag gemaakt worden van den 
persoonlijken strijd tusschen leden dezer vergadering. 

Over dc walerlocomotief alzoo vooreerst althans gecne nadere 
mededeelingen van mijne zijde in dezen kring. Maar dit zij mij 
voorbehouden, om wanneer ik den tijd daartoe beschikbaar zal 
hebben, den arbeid van diegenen mijner medeleden, die mijn werk 
tol voorwerp van hunne vcroordccling gekozen hebben, op mijne 
beurt lol onderwerp te maken van een onderzoek, met het oog op 
dc vraag in hoeverre daaruit werkelijk ecu zoodanige mate van 
bekwaamheid op wiskundig gebied blijkt, dal zij bevoegd mogen 
geacht worden het werk van anderen zoo uit de hoogte te bcoor-
dcclcn als door hen is gedaan. 

Ik zeg, wanneer ik den lijd daarvoor zal gevonden hebben. 
Thans niet. De raad van bestuur moge het wcnschelijk achten 
in den beschrijvingsbrief dc leden dezer verecniging aan Ic wijzen 
tot een tweestrijd waarvan zij , die aan de groene tafel gezeten zijn, 
de rustige toeschouwers zouden zijn, doch hoezeer ook bereid te 
gcmoet te komen aan dc wcnschcn van den raail, zoo ben ik toch 
niet genegen om dc aanschrijving tot hel leveren van dergelijk 
schouwspel op te volgen. 

Integendeel zal ik het op den hoogsten prijs stellen, wanneer 
de raad van bestuur in zijne voorzeker wclgcmcende_pogingen, 
om de vergaderingen van het Instituut leven bij le zetten, daartoe 
in het vervolg andere middelen mogt willen kiezen dan die , 
waarop ditmaal de keuze gevallen is. 

En indien ik aan dien wcnsch nog een verzoek mag vastknoopen 
dan is bet wel d i t , om bij voorkomende gelegejibeid jegens mij 
die vormen der welwillendheid in het oog te houden, die het 
gebruik nu eenmaal medebrengt en op hel in acht nemen waarvan 
door mij evenzeer als door de andere leden prijs wordt gesteld. 

Het lid Kapteyn vraagt het woord cn zegt: Mijne l leeren, 
lol mijne niet geringe verwondering verneem i k , dat dc heer 
Huët weigert mijne beschouwingen Ic beantwoorden, alleen wijl 
op hel bcschrijvingsbrieljc werd aangekondigd: eetie incdedcelhig 
over JIuH's vialfievinlischc befiandclimj van de water locomotief. 
Hij ziet eene persoonlijkheid in de bijvoeging van het woord: 
H U Ë T : dat toch alleen duidelijkhcidshnlve daarbij werd gevoegd. 

Ik acht het onnoodig mij hieromtrent te verdedigen en laat 
gaarne de beoordeeling van dc gegrondheid van dit verwijt over 
aan de leden van het Inst i tuut , die het op de regie waarde zullen 
weten te schatten, terwijl ook dc raad van bestuur, wien dit 
verwijt eveneens geldt, zal wetoi wat bij den heer Huiit daarop 
moet antwoorden. Hovendien, al ware het verwijt gegrond, zoo 
rijst de vraag of dit cene reden kan cn mag zijn om aangaande 
mijne kritiek het stilzwijgen te bewaren, die in zich zelf voor-
zeker niets persoonlijks bevat. Wel is waar zegt dc heer Huët 
ons toe, dat bij mijne kritiek zal behandelen, zoodra hij daarvoor 
tijd gcvonilen zal hebben, en hij brengt daardoor de leden van 
het Instituut in den waan dat , ja de argumenten van den heer 
Kapteyn wel iels bcanlwoordenswaardigs bevallen, doch aan de 
hoofdzaak zoo weinig afdoen, dal de beantwoording daarvan zonder 

bezwaar tot later kan uitblijven. Dit is echter geenszins het gcvab 
Zij, die mijne kritiek lazen, zullen dit moeten toestemmen. In het 
niet beantwoorden van mijne kritiek zal dan ook voorzeker nie-
mand een bewijs van kracht zien. 

De heer Huët zegt dat het niet dc vraag is of zrjne oplossing 
Juist is , maar of de walerlocomotief mogelijk is. 

Ik ben niet van dat gevoelen. Mijns inziens is het de vraag of 
de heer Huët aan hel Instituut gezonde redeneringen mededeelde 
dan wel paradoxen. 

Ik beantwoord nu bet tweede verwijt van den heer Huët, 
narhclijk dat ik mij alleen bepaal lot het maken van aanmerkingen 
omtrent zijne berekeningen, zo/idor zelf ccne dongdelijlin oplomiuj 
van het vraaristuli voor te stellen. 

Om dc onbillijkheid vau dit verwijt duidelijk in te zien stelle 
m e n , ilat de heer Huët ons straks eene door hem uitgedachte 
oplossing geeft van de cirkcbjuadratuur, zoo meen ik rcgt te 
hebben tol het aantoonen van zwakke punten in zijn betoog, 
zonder daarom verpligt te zijn lol het mcdedeelen van dc wijze, 
waarop dan wel het oppervlak van een cirkel moet gevonden 
worden. Do eisch, dat niemand bet rcgt zou hebben tot het ver-
werpen cener onwaarschijnlijkheid, tenzij hij den ontwerper van 
dat dwaalbegrip terstond wetc tevreden te stellen met cene nieuwe 
onmogelijkheid, komt mij ongcrymd voor, cn in strijd met alle 
mogelijke usance. En dit verwijt is te meer vreemd, wanneer men 
bedenkt, dat de heer Huët in 1872, in dezen zelfden kring, een 
ieder aanspoorde lot het bestrijden van zijne denkbeelden. 

Hij zeide toen:(*) « . . . . maar , of die snelheden bereikt zullen 
kunnen worden cn met welk nuttig eflect der vereischte beweeg-
kracht , dit moet door de ervaring worden uitgemaakt. Gaarne 
laat ik ieder de vrijhei<l om te trachten, met behulp van dc kennis 
die hem ten dienste staal mijne denlibeelden te steunen of le be-
strijden, overtuigd al« ik ben, dat de bestaande wetenschap niet 
dc formules aan de hand geeft, welke over de uitkomsten van 
deze inrigting met zekerheid kunnen beslissen... . . . Verdere com-
mentaar hicro/ntrent acht ik onnoodig. 

Een derde punt dal ik uit zijne mcdedeeling wil beantwoorden 
is d i t : 

Dc heer Huët zcidc zoocven: „ . . . . het vraagstuk om te water 
snelheden te bereiken gelijk aan die op de spoorwegen is een vraag-
s tuk , waarvan de oplossing moot gevraagd worden aan dc tedmiek, 
dal is aan dc ervaring en proefneming. Dc lijd niet de mathesis 
moet hier beslissen.'' 

Juist. Dat is ook mijn gevoelen. Maar, indien dc heer Huët 
overtuigd is, dat alleen proeven uitspraak kunnen doen, waarom 
tracht bij dan door berekeningen zijne voorgesj)icgelde resultaten 
te bewijzen? En dat de heer Huët werkelijk meent de zaak be-
wezen tc hebben, blijkt uit zijne meergenoemde bijlage 41, waar 
hij van een ongeloovigc zegt : 

„ . . . . Je lui ai envoijc la formule (pd prouve que mes vues 
sont Jmles, mnis on refusc de la défemlreonvertement " e n 
een weinig verder: • 

„ . . . . laissez moi démontrer par les principes de la mécani-

(*) Zie (le Notulen vnn 13 .huiij 1872. 
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que, qwavec ma locomolive marine il est possibte d'ohlenir des 
vitesses aussi grandes que sur les chemins de fer" 

En daarop volgt de ma'lhematische behandeling van het vraag-
s tuk , waarover dc discussie loopt. 

Inderdaad is dan ook de snelheid, die met de waterlocomotief 
Ie bereiken is , hei cenige belangrijke punt cn zoolang de moge-
lijkheul — of althans de waarschijnlijkheid — van die snelheden 
niet is aangetoond, valt er omtrent de waterlocomotief niets he-
paalds te zeggen. iMijne bewering nu is, dat Ihiët's mathematische 
Lehandcli))g van het vraagstuk niets bijdraagt tot de overtuiging 
of die snelheden te bereiken zijn j a dan neen. 

Ziehier waarom. 
Bijlage 41 spreekt van niets dan van de vertikaal ophcfiendc 

kracht en den arbeid daaraan besteed. Welnu, aangenomen zelfs 
dat de ui tdrukkingen, die dc heer Huët daarvoor vond, logisch 
zi jn , ofschoon ik het omgekeerde aantoonde, 'zoo moet nog altijd 
de vraag beantwoord worden (die ik reeds meermalen deed, doch ( 
die dc heer Huët blijkbaar niet heeft verstaan) nl. deze: is er 
winst of verlies in het benuttigen van die vertikaal opheiïende 
kracht? NVant of men al aantoont dat dc voortstuwingsarbcid 
vermindert, naarmate het vaartuig uitdompelt, dit brengt ons geen 
stap verder, indien niet tevens wordt bewezen, dat die vermindering 
van voortstuwingsarbcid grooter is dan dc opheffmgsarbcid [dat is 
de arbeid noodig tot het zwevend houden van het vaartuig, boven 
den cveiiwigtstand], die van deze uitdompeling onafscheidelijk is . 

En na ook dit te hebben vastgesteld blijft nog over te onder-
zoeken , of bij een gegeven snelheid de noodige totaal-arbeid grooter 
of kleiner is dan die bij een stoomboot van hetzelfde stoomvcr-
niogen en <l<'zelfde tonnenfnaat. 

Eerst dan zal men met eenige waarschijnlijkheid iets kunnen 
zeggen omtrent dc snelheden, die bij de waterlocomotief te hopen 
zijn. Eerder niet. 

Nu verwacht ik van den heer Huët de tcgenwerjjing, dat bij 
dcji tegenwoordigen stand van de wetenschap al die vraagstukken 
onmogelijk met eenige zekerheid deductief te beantwoorden z i jn , 
en dat alléén ernstige proeven kunnen beslissen, cn ik spreek 
hierin niemand tegen, inderdaad missen wij coëfficiënten die daar-
voor noodig zijn. Maar als dat dan zoo is , als die 'vraagstukken 
vooralsnog niet kunnen beantwoord worden, dan ook mag de heer 
Huët niet spreken van bewijs, dan mag dc heer Huët het niet 
doeji voorkomen alsof zijne jnathematisclrt? beschouwingen iels 
bijdragen tot dc overtuiging of de waterlocomotief met die snel-
heden mogelijk is of niet ; dan bepaalt de uitvinding vanden heer 
Iluct zich tot een bloot vermoeden, omtrent hetwelk alleen dc praktijk 
uitspraak kan doen en moet de waterlocomotief blijven rusten tot 
tijd en wijle dat ernstige proeven zullen hebben aangetoond, dat 
het beginsel waarop die uitvinding berust juist is. 

Tot zoolang dus ook beware men over dc waterlocomotief het 
stilzwijgen, vooral in een kring van "wetenschappelijke mannen 
als het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, wiens leden zich 
alleen laten overtuigen door wetenschap. 

liet lid Huët: Een kort woord ter beantwoording van den vorigen 
spreker. Dc bedoeling om motieven te beoordeelen is verre van 
mij. Ik heb alleen willen doen uitkomen dat de keuze van den 
vorm der aankondiging niet met zoodanigen tact was geschied. 

dat men den schijn van persoonlijke bedoelingen vermeed, indien 
men die werkelijk niet bezat. 

Voorts wal aangaat dc beweerde tegenstrijdigheid in mijne 
opvolgende mededcelingen. 

In 1872 heb ik medegedeeld, dat dc wetenschap niet de for- ' 
mnlen aan de hand gaf , die op dc waterlocomotief van toepassing 
waren. Zij zijn sedert door niemand aan de hand gedaan en ook 
de heer Kapteyn wil ze niet geven. 

In 1873 had ik echter de oplossing van het vraagstuk ge-
vonden en het was op grond van die oplossing, dat ik geschreven 
h e b : «Je lui ai cnvoyc la formule qui rcnfcrmc la preuve quc 
mes vues sort justes» ('). Dus was dc zaak in orde. Het gehccle 
daartoe betrekkelijke stuk is blijkbaar gerigt aan een persoon, 
die niet genoemd is. Die persoon heb ik willen noodzaken mij in 
het publiek te beantwoorden. En nu wordt mij van geheel andere 
zijde gezegd: uwe formule is niet juist. Maar men heeft m\i 
daarvan nog geenszins ovcrtuigil. En daarom thans twee vragen: 
Kan eene quacstie opgelost worden, als men aan dc bestrijding 
van een gegeven oplossing niet vastknoopt het streven om tot eene 
oplossing te komen? Dan is hetgeen geleverd wordt zuivcrncgaticf . 

Maar gesteld dc door mij gegcycne mathematische behandeling 
was werkelijk verkeerd, is daarom dc waterlocomotief als zoodanig 
veroordeeld voordat dc juiste theorie gegeven i s ? Blijkbaar niet. 

En nu het feit van den oproepingsbrief, liet is dc eerste maal 
dat ik iels dergelijks op den oproepingsbrief heb gevonden. Door 
die opgave dwingt men mij in persoonlijken strijd te komen. Maar 
het is hier niet om 11 nets mathematische behandeling te doen, 
maar om dc wetenschap. 

liet lid Kapteyn: Tot mijn leedwezen zie ik dat de heer Huët 
persisteert in zijn bezwaar legen de redactie van dc aankondiging 
mijner mededeeling, en dat hij daarvan een grief maakt tegen 
(Icii raad van bestuur , die dat niet vtjrdicnt. 

Mij schijnt het evident, dat met dat opschrift niets kwet-
scnds kan worden bedoeld. 

Indien ik zog iets te zullen mcdedcelen over Iluët's mathema-
tische behandeling van eenig vraagstuk, zoo heb ik daarmede 
evenmin cenige nevenbedoeling, als wanneer ik iels in het midden 
wil brengen over Ncwton's gravitatie-theoric. Ik had gedacht dat 
dc heer Huët mij genoeg wijsgcerigen zin toeschreef om ol)jectief 
te zijn." 

Indien echter de heer JIuët in die vrij onschuldige aankondi-
ging cenige hatelijkheid wenscht tc blijven zien, zoo wil ik gaarne 
van mijne zijde tooncn, dat hij zjch vergiste door bij dezen 
amende honorable to doen. 

Dit moest echter niet noodig zijn, wijl het niets afdoet aan de ':aak. 
Door zoodanig reliëf te geven aan iets dat zeer zeker een bijzaak 

i s , trekt men de aandacht af van de hoofdzaak cn dat is altijd 
een bewijs van zwakte. 

Ik dcc verder nog opmerken, dat hier niet (zooals dc heer Ihiët 
beweert) dc al of niet mogelijkheid eener waterlocomotief het 
punt in rpiacstic uitmaakt, maar wel llnëls mathematische behan-
deling van dat ondenoerp. Ik neem dc vrijheid mijne onderwerpen 
zelf te kiezen cn laat mij daarin door niemand 'dc wet stellen. 

(*) Annales du ffónic civil, Janvier 1874, p, 60. 
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Dc heer Uuët heeft in deze vergadering zijne mathcruatischc 
behandelingjvan het waterlocomotief-vraagstuk ter sprake gebragt, 
verdedigd en toegelicht. Er is dus mijns inziens niets vreemds in 
hoegenaamd, wanneer ik de vraag stel of Iluët 's redeneringen en 
bctoogcn gezond gedacht .zijn of n ie t? 

Ik nu beweer dat de behandchng, welke dc heer Iluct van het 
vraagstuk gaf , gecne oplossing mag hecten en dat men op die 
wijze nooit tot eene behoorlijke oplossing kan geraken, cn ik meen 
dat te hebben aangetoond. 

Het lid Huët repliceert, dat de vergelijking met Newton niet 
opgaat; er ligt tusschen Newton cn zijn persoon een tc grootc afstand. 

Dc president zegt: Ik zal den raad van bestuur niet verdedigen 
tegen hel verwijt van het lid Huët van onhcusche bedoelingen 
jegens zijn persoon, waar dit verwijt zijn grond vindt in de 
vermelding van den naam van den heer Huët op den oproepings-
brief als de auteur van mathematische beschouwingen over eene 
waterlocomotief, tc minder daar dc besproken redactie niet van 
den raad afkomstig is , hoezeer hij die zeer gaarne voor zijne 
rekening neemt. Maar daar de wisseling van gedachten meer cn 
meer van het wetenschappelijk standpunt is a f g e d w a a l d s l u i t ik 
de beraadslaging. 

Dit besluit wordt bij acclamatie goedgekeurd. 

0. Het lid Huët bekomt op nieuw het woord tot het doen vau 
eene mededeeling over dc heropening der scheepvaart door den 
ouden Hijnmond van Katwijk, Zij is medegedeeld als bijlage 2 , 
plaat 1. 

De prcsiilent beilankt den spreker voor zijne bijdrage. 

liet lid van Dissel zegt: Ik acht mij niet in staat noch geroepon 
thans het be.sproken plan te beoordeelen, maar wil alleen op eene 
historische bijzonderheid wijzen, betreffende het ontwerpen van de 
sluis met het daarbij hehooreiul stoomgemaal. Dit stoomgemaal 
werd gemaakt om den Ilornespolder van water te voorzien. Het 
water uil de duinen zakte weg naar het nieuw gegraven kanaal , 
naar dc sluizen en werd daardoor onttrokken aan den polder, 
die verdorde. Toen werd er ccnc klagt tot het hoogheemraadschap 
van Bijnland gerigt cn dc eisch gesteld daarin tc voorzien. Omdat die 
klagt als billijk werd erkend is het stoomgemaal ontworpen en het pla)) 
werd aangedrongen door de overweging, dat hel ook kon dienen om 
den spuiboezem op tc zetten. Later is het afgebroken, het servi-
tuut is afgekocht en de polder heelt daar een pomp-molentjc op 
eigen kosten ojigerigt, dat nog altijd beslaat cn dienst doet door 
water uit het kanaal in den Horncspoldcr te brengen. 

liet lid Huët zegt ilank voor dc gegeven aanwijzing, waaruit 
blijkt hoe onderlinge bespreking nuttig kan zijn. Hol door hem 
medegedeelde berustte op hetgeen hem was verteld. Overigens zijn 
in dc geschiedenis wel grooter vergissingen aan te wijzen dan deze. 

Nadat de gewone pauze is gehouden bekomt het lid Amersfoordt 
het woord en zegt: M'ync Hccrcn, het hoogheemraadschap van 
Rijnland heeft zich sedert eeuwen mogen verheugen in de hulp 
en voorlichting van uitstekende deskundigen. Zoo heeft reeds een 
Lceghwater aangeraden dc droogmaking van de Haarlemmermeer, 
een J. Pz. Dou dc doorgraving van Holland' op zijn. smalst, een 
Bolstra plannen geleverd voor eene doorgraving tc Katwijk. Maar 
tevens heeft Rijnland altijd daarin u i tgemunt , dat het den gegeven 
raad niet opvolgde, ja zelfs het voorgestelde niet eens wilde onder-
zoeken. Wat dc doorgraving van Holland betreft , heeft het ge-
weigerd in een onderzoek tc treden, zoo als de notulen van 2o 
Februarij 1034 vermelden, nu ook weder, wat dc doorgraving bij 
Katwijk betreft , heeft men in do vergadering van Rijnland van 
8 .lanuarij 1870 , toen ik het plan van Hucl aan dc beoordeeling 
van dc vergadering wilde ondersverpen, een onderzoek overbodig 
geacht. Dit is voorzeker eene gemakkelijke manier om alle dis-
cussie af te snijden. Een tweede opmerking is deze, dat het hoog-
heemraadschap van Rijnland, in der tijil door de graven van 
Holland belast met dc zorg voor dc wateren, zich altijd heeft 
verbeeld alleen voor dc uitwatering tc nmcten zorgen. Voor het 
hooghcemraa<lsch3p was de vaart nooit aan do orde. Het is een 
historisch feit , dat dc trekvaart tusschen Haarlem en Leiden even 
als die tusschen Leiden en Utrecht iloor dc beide betrokken steden 
zijn gemaakt , maar Rijnland heeft zich daarmede niet ingelaten. 

Dat het graven van zulke vaarten uitging van de steden, daarvoor 
bestond overigens onder dc Republiek eene reden. Dc steden hadden 
uitvoerende magt ook elders. Op last van Amstenlam werden zelfs 
te Bergen werken in dc Sond gemaakt en rotsen in het Berger-
loch opgeruimd. Sedert de verandering onzer Staatsregeling in 
1815 regeert iedere stad op hare eigene plaats, maar kan niets 
doen, wat daarbuiten gaat. Eu ook de Provinciale Staten zijn 
onmagtig. Zij kunnen alleen beletten, hetgeen men in ofliciële taal 
„schorsen ' ' noemt. Volgens de grondwet kunnen zij ihis besluiten 
van amieren schorsen, maar zelf niets doen. 

Dit komt tc pas bij hel kanaal van Katwijk. Aan Rijnland is 
een project van drie ingenieurs aangeboden betreirendc een nieuwe 
sluis met stoomgemaal Ic Katwijk, waarbij voor uitwatering meer 
of minder -goed is gezorgd, maar de scheopvaart geheel is ver-
waarloosd. Men heeft echter sedert in Rijnland, ook voor de uit-
watering, naar andere middelen, naar palliatieven omgezien. Het 
grootc middel, lozing van water in de Noordzee, laat zich wachten. 
Het plan van Reuvens is thans door Huët omgewerkt. Mijnerzijds 
is vroeger bij Rijnland een ander plan ingediend; ik zie dit heden 
door Huët gewijzigd terug c n , naar ik gaarne geloof, verbeterd. 

Nu zou men denken, dat Rijnlajid aau een van al die adviezen 
gevolg zou geven. Neen! op 1 September dezes jaars is besloten, 
tegen het advies van ons vieren tc handelen, en even als met Bolstra 
het geval is gcwóest, volkomen het tegendeel te doen, jiamelijk 
het plaatsen vau een stoomgemaal te Halfweg. Ik heb in dc ver-
gadering van Rijnland daartegen geprotestecnl en gestemd, maar 
ben in die vergadering in dc minderheid gebleven. Het doel, heette 
he t , was, in het noorden te doen, wat wij in het westen wilden; 
lozen. Men acht het beter cu goedkoopcr, dat stoombemaling in 
het IJ geschiede cn dc natuurlijke lozing naar Katwijk worde ge-
leid. Van dit laatste is misschien iets a an , maar men vergeet, 
dat het IJ kunstmatig door de Kanaalmaatschappij op die hoogte 
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of (iic laagte gehouden moet worden, door stoomhcmaling aan de 
sluizen te SchellingNvoude of aan de Noordzee. Herhaaldelijk is 
door dc Kanaalmaatschappij aan de Hoogo Ilegcring aangeboden 
dc stroomkracht te vermeerderen, maar dat kan niet zoolang er 
een wetsontwerp hetrciïentlc de droogmaking van ile Zuiderzee 
aanhangig is. Men zou ingeval die droogmaking doorging dan het 
stoomgemaal moeten verplaatsen van Schellingwoudc naar de 
Noordzee» hetgeen uit den aard der zaak kostbaar cn tc vermijden is. 

Hoe het zij , men heeft het plan doorgezet cn Ilijnland heeft gezegd: 
wij zullen in (/af kanaal uitmalen. Doet Hijnland dit nu om een ander 
te plagen? Men moet hopen van neen, al is dit niet geheel zeker. 
Het hoofddenkbeeld van Hijnland is: wij «lo^endaarin malen. Maar 
al had Hijnland Jjct regt daartoe, soms zal het uitmalen geheel 
onmogelijk zi jn, doordien men do IJ-poldcrs zonde verdrinken, 
door tc hooge opzetting van het kanaalwater; soms zal het op 
bijna niets neder komen, ten gevolge van den hoogtcstand in het 
kanaal , die dc natnnrlijkc lozing mogelijk maakt , al zij het ook 
met gering verval. 

Hijnland acht het eene verbetering, maar het is een verkeerde 
maatregel. Het past niet elkander tc kwellen. Wij behooren niet 
te zijn Rijnlanders, maar Nederlanders, en daarom moest de nit-
lozing in dc natuurlijke waterkom, in de Noordzee plaatshebben. 

Ik heb ook in de vergadering van Rijnland gezegd: waarschijnlijk 
zal het malen te Halfweg, van wcge dc Hooge Regering, bij 
politic-maatregel belet worden. Wchm was het antwoord, dat zal 
dan geschieden van wcge het Rijk , cn dan kan er een onderzoek 
de commodo et incommodo plaats hebben, of , zooals een van dc 
leden van hel collcgic liet u i tdrukte , sur la cominodité. 

Ik geloof werkelijk, dat dc Noordzee dc aangewezen waterbak 
is voor al de hecmraadscbappen in Noordholland cn niet de 
Zuiderzee. Ik zou het zeer betrcuren als dc Kanaalmaatschappij 
moest zien, dat het nieuwe kanaal tot waterbak werd voor geheel 
Holland en dc nieuwe polders werden overstroomd. 

Ik hoop, dat het plan van den heer lluët of van een ander 
dergelijk, waarbij Katwijk wordt tot met stoom nitwatcrende 
sluis met haven, zal komen tot uitvoering cn dat men gezamenlijk 
er naar zal streven het water tc ontlasten daar waar het geen 
kwaad kan doen. Of dit spoedig zal gebeuren is eene andere vraag. 

Ik heb gemeend deze gelegenheid tc moeten aangrijpen om het 
door mij ontwikkclile onder dc aandacht van de hier aanwezigen 
cn daardoor onder die van het publick te brengen. Wij behooren 
elkander niet te plagen. Men moet het water niet op het land 
brengen, maar daar waar het behoort, in dc Noordzee. W^ij zijn 
in de eerste plaats Nederlanders, wij zijn landbouwers met elk-
ander. Kn hel is ook ons nadeel met als het der visschcrij cn der 
scheepvaart goed gaat. Hoe meer er gevaren wordt, des te beter. 
Ik ben altijd van die mecning geweest en heb haar voorgestaan 
in den raad der gemeente l l a a r l e m m e r m c G r en in het Hoogheem-
raadschap van Rijnland. Het eerste waar bet op aankomt is dat 
het ons land goed gaat en ik betreur zeer, dal er uit vroegere 
locslanden nog zooveel is ovcrgoblevcn, dat aan ecu patriotisme 
de clocher herinnert. Het belang van het kleine behoort op tc 
gaan in dal van hel groote. 

Ik dank zeer den beer l luët , d ie , niet onbekend met dc parti-
culariteiten betrenende deze zaak , den moed heeft gehad het maken 
van cenen verbeterden Hijnmond met haven hier ter sprake tc 

brengen, waardoor zij noodwendig komt onder de oogen van een 
grootcr publiek. 

Dc president zegt den spreker dank voor zijne beschouwingen. 

7. Het lid dc Bordes bekomt het woord en zegt : Ik wcnscii kor-
tclijk een onderwerp aan te roeren, dat hier reeds meermalen is 
behandeld cn eenige stukken deponeren betreffende smal cn breed 
spoor. Door eene vergissing is deze mededeeling niet op den op-
roepingsbrief geplaatst geworden. 

Gelijk men zich herinnert is mijn doel geweest dc aanneming 
van smal spoor voor dc spoorwegen op Java te bestrijden. 

. Vooreerst deed ik het oordecicndc, dal dit stelsel voor Java 
verkeerd i s , maar ook omdat hot gevolg daarvan kon zijn, dat op een 
spoorweg, grootcndcels door mij aangelegd, het gewone in het 
smalle spoor zou worden veranderd, dat ik allcrnadecligst acht. 
Toen dit werkelijk aan dc aandeelhouders der Ned. Ind. spoor-
weg-maatschappij werd voorgesteld, heb ik gemeend een kort wooni 
tol hen te moeten riglcn ('), waarin twee punten zijn uiteengezet, 
namelijk: als hel smalle spoor wordt aangenomen zal men 1°. een 
tweede spoor moeten leggen en dus de aardebaan cn de kunst-
werken moeten verbreedcn cn in grooto kosten vervallen, vooral 
omdat bij sommige hooge dammen en diepe ingravingen de grond 
zeer slecht cn met moeite tot staan gebragt i s ; dc exploitatie 
zal iluurder worden. 

Daarop is geantwoord door den heer G. C. Daum ( t ) , die het 
standpunt, vanwaar ik sprak, dat m. i. zuiver technisch was , 
aanviel. Hij ontzegde den ingenieurs het regt over de riuestie een 
oordeel tc vellen, daartoe hadden alleen dc spoonverj-economen 
rcgi ; eene theorie, die zoo ik vermeen nieuw is cn ook wel niet 
nagevolgd zal worden. 

Ik wist niet, gelijk daarin ook wordt beweerd, dat dc discussiën 
in den boezem van het Instituut ten nadcele van het gewone spoor 
waren uitgevallen, cn acht die gevolgtrekking zeer gewaagd, zoo 
niet onjuist. Van beide brochnren wordt hierbij een exemplaar 
overgelegd. 

Ik heb al het mogelijke gedaan om ilc zaak tol klaarheid tc 
brengen. Hoewel hier de bekwaamste spoorwegmannen ann mijne 
zijde stonden, zoo heb ik vermeend bovendien tc moeten raad-
plegen mannen in Europa, die deskundigen zijn bij nitnemend-
lieid; dc heeren Beijer cn P ih l , die in Zweden cn Noorwegen 
zoowel wegen met gewoon als met smal spoor hebben aangelegd 
cn nog bebecren; die dus niet alleen ingenieurs maar ook s;)ooriüe//-
ecoiiomen zijn. Ik heb hun gezonden eene kaart van Java , waarop 
zijn aangegeven het tracé der bestaande en der aan tc leggen 
wegen; eene teekening der lengte-doorsnede van den spoorweg-
Samarang-Vorstenlanden met dc stralen, en opgaven •omtrent de 
exploitatiekosten, ook die der ondcrdeclcn daarvan, als dc prijzen 
der kolen, het verbruik van kolen, van olie, smeer enz. , dc 
hcrstcHingskoslcn van hel materieel, in één woord alle opgaven, 

(•) £en woord aan dc aandeelhouders der Nedorlandsch-Indische spoorweg-
ntantschappïj, naar aanleiding der voorstellen tol uilhrcidinfj, door J . P . dc-
l ï o n l c s . 

( f ) Feu woord, e n z . door J. /'. de Bordes, wederlegd, d o o r G . C . D a u m . 
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vercisclit, om over de exploitatie te kunnen oordeelen. Verder 
opgaven omtrent dc opbrengsten als: het aantal reizigers cn ton-
nen , de soort der goederen, in welke rigling zij werden vervoerd 
en dc hoeveelheden in elke maand , in het kort al wat noodig is 
om een oordeel over de zaak te kunnen vellen. En toen heb ik 
aan die heeren twee vragen gesteld: zal men met smal spoor goed-
kooper exploiteren cn zal er bij smal spoor een dubbel spoor noodig 
zi jn? Ik heb daarbij moeten wijzen op de beginselen, welke zijn 
aangenomen bij den honw der staatsspoorwegen op Java met 
smal spoor, le weten : dat worden gebruikt stalen spoorslaven van 
20 KG.', bruggen even zwaar als voor gewoon spoor enz. Ik had 
daarbij ook moeten vermelden, dat op de in aanleg zijnde staats-
spoorwegen op Java de kleinste straal 400 M. is; dat volgens het 
ontwerp van den zoo mocijelijken bergspoorweg naar de Dreanger 
in dien weg slechts één boog een straal heeft van 150 cn de 
kleinste verder zijn van 200 M. ; en ook dal dc aardebaan op den 
spoorweg met gewoon spoor tusschen Solo cn Djocjo gelijke 
kruinsbrccdtc heeft als dc staatsspoorwegen op Java. Hoe 
gering dc bezuiniging dus zal worden door het aannemen van 
smal spoor op Java , kan ieder deskundige bij den eersten opslag 
bevroeden. 

Het antwoord van den heer Beijer is vervat in het rapport, dat 
ik hier overleg met een staat van kosten, proüllcn enz. Hij gaat 
daarin dc geschiedenis der spoorwegen in Zweden na en treedt in 
verdere boschonwingcn, waarvan do slotsom deze is: , ,Et si on 
changeait la largeur dc voie il serait impossible cn outre 
d'obtenir une grande vitesse dc marche, e t , si le trafic augmen-
ta i t , ce qui est le cas de la majorité des voies ferrées, il n'est 
pas impossible que l'on ne fut force plus tard dc re tourner , avec 
des frais très considérables, à la largeur de voie normale. Par 
toutes ces considérations, je crois devoir déconseiller la modifi-
cation de la largeur dc voie normale". 

Van den heer Pi hl ontving ik ook een zeer belangrijk stuk, hetwelk 
ik mede hier overleg. Hij heeft voor mij de daarbij gevoegde 
staten doen maken, waarin worden vergeleken dc kosten van 
aanleg en van exploitatie van spoorwegen met gewoon cn met 
smal spoor in Zweden en Noorwegen, Deze bevatten alle gegevens, 
vcrcischl om dc kwestie toe tc l ichten, na te rekenen cn daaruit 
zelf dc conclusicn tc trekken. 

In dat stuk wordt eerst de vraag behandeld, waarom heeft 
Noorwegen smal .spoor? Hij zegt onder anderen: 

«Je vous exposerai d'abord cn abrégé le développement de nos 
chemins dc fcr. 

«Gomme vous le savez la Norvège est dans la signification la 
plus propre du mot un pays montagneux. Elle a une étendue de 
317 000 • KM., dont il n'y a (pie 3 \ de terrain cultivable, 
21 X dc forets, 2 % de lacs, 74 % dc montagnes stériles, 
de prés montagneux et dc marais (desquels la moitié est placée par 
dessus, la moitié par-de.ssous la ligne dc végétation). Le nombre des 
habitants ne se monte qu'à 1 800 0 0 0 , dcscjucls 35 % gagnent 
leur vie par l 'agriculture et en travaillant dans les foriHs, 5J °/o 
par la navigation ou comme pöclicurs. Vous pourrez en voir , ( iue, 
quoique d 'une étendue considérable, notre pays est si peu peuplé 
cl produit si peu , qu'on ne peut pas attendre de trouver ici chez 
nous un endroit bien propre pour le développement dc nos chemins 
dc fcr». 

Zijn advies is als volgt: 
«A raison du grand tral ie, dont vous m'avez informé dans 

votre let t re , à raison des résultats si satisfaisants, et aussi à raison 
dc la grande diflTiculté qui existe probablement (juant à l'exploi-
tation, je ne crois pas qu'on eut pu aisément obtenir un meilleur 
résultat , si le chemin dc fer avait été construit à une voie dif-
férente , et à cause dc ces circonstances et des prospects du chemin 
dc fer îi l 'avenir, je ne trouverai pas justifié de reconstruire le 
chemin de fer à voie normale. 

« Quant à votre (picstion dcuxifîme, je vois certainement qu 'un 
chemin dc fer à voie étroite pourrait très-bien suflire à tout le 
trafic qu'il pourra gagner , mais alors il serait nécessaire que ce 
chemin dc fer eût le matériel roulant prcsfjuc aussi lourd et 
toutes les autres constructions conformes. A cause dc cela le sys-
tème perdra son caractère quant à sa destination dc satisfaire à 
un trafic plus petit en proportion et jiar cela la différence du pri.v 
de construction serait proportionnellement plus petite et disparaîtrait 
dus cn vue des demandes d 'un trafic plus grand. 

«Je suis dc votre avis (ju'on ne doit pas le penser justifiablft 
dc construire un chemin de fer à voie étroite s'il était n(';ccssaire — 
comme vous l'avez dit — d'employer même une superstructure 
et des ponts plus lourds qu'on n'emploie en général sur un chemin 
de fer à voie normale. Bien justifié fpie je trouve un chemin de 
fer à voie étroite pour un trafic proportionnellement moins grand, 
ic ne pourrai pas le recommander pour un trafic très grand ». 

Bij dit rapport is eene spoorwegkaart gevoegd. Dc daarbij be-
hoorende staten zijn zeer belangrijk. Ik neem alleen de vrijheid 
op tc merken dat, zoo als u hekend is, door mij waren vergeleken 
van de beide spooorwegen op Java met gewoon cn smal spoor de 
kosten van vervoer per bruto-lon-KM. van locomotief, wagens en 
goederen cn ik toen heb gevonden de verhouding 22:28. Dc heer 
Pihl maakt ook die vergelijking voor wegen met gewoon en met 
smal spoor in Noorwegen, en komt tot de verhouding van 2 7 : 4 0 , 
alzoo nog veel ongunstiger. 

Voorts heb ik nog van den heer Pihl gekregen het mede hier 
overgelegd cahier met typen van de Noorwcegsche spoorwegen met 
smal spoor ('). Als men dat inziet, dan zal men zien, dat de heer 
Henket volkomen gelijk kon hebben in zijne bewering, dat spoorwegen 
met smal spoor zooveel minder kostbaar worden, wanneer hij daarbij 
op het oog had spoorwegen gebouwd volgens dien type, n)etspoor-
staven van 35 pond per yard, houten bruggen, hooge viaducten 
van hout, doodeenvoudige stationsgebouwen enz. Maar zulke spoor-
wegen mogen voor Noorwegen voldoen, hier en op Java voor-
zeker niet , cn geen Nederlandsche ingenieur zou die diirven voor-
stellen , want wij allen weten. welke groote eischen aan spoorwegen, 
zoowel hier als op Java , worden gesteld. 

Eene vergelijking tusschen de spoorwegen met smalspoor op 
Java en in Noorwegen is dus niet tc maken. 

Ik zal al dc stukken hier deponeren en aan den raad van bestuur 
ter beschikking lalen. Het is beter dat die hier z i jn ; ieder kan 
nu den stand der zaak nagaan, cn zij , die in staat zijn haar 
te bcoonicelcn, kunnen hun oordeel vest igen, indien zij dat 
verlangen. 

(•) Tz/pcr af eonslruciioner ved de Norske smahporede Jernlancr Sporvide 
ii'Q" engl. 1872. 
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De president bedankt den spreker zeer voor de overgelegde 
stukken. De raad zal nagaan, welk gebruik daarvan zal kunnen 
worden gemaakt. 

8. Thans zou aan dc orde zijn ccne mcdedeeling van bet lid de 
Roos over dc calorische machine van D. W . van Hennes. Dc 
president stelt echter voor, daar die machine i n e e n aangrenzend 
lokaal is opgesteld, alwaar ook eene tentoonstelling van misthoorns 
wordt aangetrollen, welke dc heer L. J . Lclebre, te *s Gravenhage, 
daartoe door den raad van bestuur in de gelegenheid gesteld, aan 
dc leden wcnscht tc vertoonen, om die beide onderwerpen aan 
de orde le stellen na alloop van al wal nog tu behandelen overblijft. 

Dienovereenkomstig wordt besloten. 

9 . Voorlezing wordt gedaan van een brief van dc Société ano-
nyme (les laininoirs, hauts fourneaux, forces, fonderies el usines 
de la Providence bctrcircndc bel stelsel van Hilf voor spoorwegen, 
waarvan een monster ter tafel i s , cn van het voorloopig antwoord, 
daarop door den secretaris gegeven (zie bijlage 3). 

10. Nog is ontvangen een brief van liet lid II. P. van llcukclom, 
strekkende ten geleide van twee nummers van het dagblad la 
Meuse, bctrcflcndc proeven, welke tc Luik zijn genomen met eene 
locomotief voor tramways, uitgevonden door den heer Vaessen, 
directeur-administrateur der werkplaatsen St. Leonard aldaar (zie 
bijlage 4). 

Ilct lid Huët geeft iu bedenking dc artikelen uit het dagblad 
la Meuse in de mededeelingen op te nemen. 

Dc president zegt, dat dc brief eerst gisteren is ontvangen cn 
dc zaak in dc eerstvolgende vergadering van den raad van bestuur 
zal worden ter tafel gebragt. Hij acht het zeer wel mogelijk, dat 
in den aangegeven zin zal worden gcliundeld. 

11. Het lid van Kerkwijk vraagt het woord. 

De president geeft in bedenking, inmhldels dc balloUagc der 
in de vergadering van 4 ,Uilij jl. als nieuwe leden voorgeslclden 
le doen plaats hebben. 

Het lid van Kerkwijk neemt daarmede genoegen. 

De president verzoekt het raadslid Steuerwald cn het lid Menges 
zich met het opnemen van de stemmen le willen belasten. 

Dc uitslag is, dal zijn aangenomen: 
als gewone leden de hecren: G. J . la Bastidc, opzigter der 

burgerlijke opeidiare werken, tc Socrabaia, A. A. i\, Janssen, 
medicinaD doctor, te Tangarang, J. 11. A. Launy, werktuigkundige 
tc Pckalongan, D. W J. vau der Made, agent van de koninklijke 
fabriek van sloom- cn andere werktuigen tc Amsterdam, tc 

soeroean, J . von Petz, photograaf te Batavia, J. Smit , hoofdop-
zigter bij de hollandsche ijzeren spoorwegmaatschappij, tc Alkmaar, 
en H. G. S ta l , opzigter der Is tc klasse bij dc burgerlijke open-
bare werken , te Socrabaia; 

als buitengewone loilcn de beeren : H. W. J. van Otterbeek 
ßast iaans , student aan de polytechnische school tc Délit, M. 
Gornelisscn, opzigter der Is tc klasse bij dc burgerlijke openbare 
werken in Nederlandsch Indië, le Temangoong, L. G. Deval, 11. 
N. François, J. Heken, L. A. dc Jager , P. J. Kapteyn en F. A. 
G. Mallinckrodt, studenten aan de polytechnische school te Delft, 
F. J. F . Marlij, opzigter der 1ste klasse bij de burgerlijke open-
bare werken in Nederlandsch Indië, tc Magclang, .1. G. G. Meijer Jr. 
cn A. J . Cohen S tuar t , studenten aau de polytechnische school tc 
Delft en M. J. IJserman, opzigter der 1ste klasse bij dc burgerlijke 
openbare werken , te Tangcrang. 

De president bedankt de stemopnemers voor de genomen moeite. 

12. Het lid J . J . vau Kerkwijk: 
In dc pauze heb ik bij het doorbladeren van het hier ter tafel 

liggend ollicieel verslag van de Ncderlandsche hoofdcommissie voor 
dc Philadelphia-tentoonstelling van 187ö eene zinsnede aangetrotTcn, 
waarin het Instituut wordt beschuldigd alle medewerking aan die 
commissie tc hebben ontzegd. Die zinsnede luidt als volg t : 

«Van zelf trokken door deze beschouwing dc groote openbare 
tuerhen de aandacht der Ncderlandsche hooldcommissie, waardoor 
ons Vaderland, aan de .zee ontwoekerd, geworden is wat het is 
cn welke onzen waterstaat wereldberoemd hebben gemaakt. 

«Hierbij sloten zich natuurlijk dc grootsche werken aan , welke 
in den lalcrcn l i jd, voor het verkeer zoowel Ic water als le l and , 
hetzij in havens of voor spoorwegen, zijn tot stand gebragt. 

«Dc treurige wijze, waarop deze rubriek tc Wcenen was ver-
tegenwoordigd geweest, deed de vraag ontstaan, hoe op dit punt 
het doel het best kon bereikt worden. Dc aangewezen weg scheen 
bet Koninklijk Instituut van ingenieurs daartoe uit tc noodigen. 
De commissie vond daar echter hoegenaamd geen ondersteuning, 
zoodat het illelp j/oiirselfi> hier moest worden toegepast, enz.» 

Ik kan mij moeijclijk voorstellen, dal zulk ccne grove beschul-
diging juist zou zi jn, maar daar het hier een ollicieel verslag 
geldt zou ik toch gaarne daaromtrent ecnige inlichting ontvangen. 

Dc president: Het is mij niet onwelkom, dat de zeer barschc 
aanval in het vermeld verslag hier Ier sprake wordt gebragt. Toen 
dc zaak der Philadclphia-tenloonslelling iu den raad van bestuur 
het eerst in behandeling kwam, was ik geen lid vau dcii r a a d c n 
ik was dus met het daaromtrent voorgevallene niet bekend. Ik 
vond ook later geen aanleiding te dier zake een onderzoek tc doen, 
overtuigd als ik was , dat medewerking van de zijde van het 
Instituut niet had ontbroken. Ik was dus zeer verbaasd, toen ik 
van den aanval kennis nam. Ik heb toen dc gevoerde correspon-
dentie cn dc notulen der raadsvergaderingen nagegaan, cn na dit 
onderzoek kan ik verklaren, da t , om cene geijkte parlementaire 
uitdrukking tc bezigen, dc aanval even onjuist als onhilUjk is. 

Dat het Instituut als zoodanig dc tcntoonstcHing van openbare 
werken zou bezorgen, kwam niet iu aaunierking, daar dc hoofd-
commissie had besloten die laak zelve op zicli le nemen. 
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Hel lid der hoofdcommissie, dat zich meer bepaald met dat 
onderdeel had belast , heeft mij dan ook nog onlangs e r k e n d , d a t 
dit het geval is geweest. 

Het eerste wat omtrent die zaak in dc notulen van de raads-
vergaderingen en in dc gewisselde stukken wordt aangetrolTen is 
ccne mcdedeeling van den directeur der polytechnische school, 
dat hij van dc hoofdcommissie een aanzoek had ontvangen, om 
ten behoeve vau dc tentoonstelling gebruik tc mogen maken van 
dc teckeningcn, door het Instituut in bruikleen aan dc polytech-
nische school afgestaan. Onmiddellijk werd daartoe door den raad 
van bestuur dc magtigiiig verleend. Daarna werd aanzoek gedaan, 
dat dc commissie mogt gebruik maken van kaar ten , teckeningcn 
cn pholographiën, in de vcrznmermg van het Inst i lunt aanwezig. 
De secretaris werd gemagFjgd met dc aangewezen Icvleu der 
commissie na le gaan, welke stukken vau die verzameling 
voor het doel konden worden gebruikt, waaruit dan ook door die 
leden ccuc keuze werd gedaan; de uitgekozen stukken werden 
door den raad zonder ecnige bedenking beschikbaar gesteld. 

Onder dc uitgezochte beschciden behoorde een compleet c.xcinplaar 
van de werken van het Inst i tuut , en dc verklaring van den aan-
val tegen bet Instituut van ingenieurs vindt daarin haren grond, 
dat de voorzitter der hoofdcommissie verlangde, dat de raad 
die werken van prachtbanden zou laten voorzien, iets waartoe 
de raad geen dc minste reden vond, aangezien het exemplaar, 
dat hij voor de tentoonsteHing wcnschte tc bestemmen, zich in 
zeer voldoenden toestand bevond, e n , voor zooveel hel Insti tuut 
belrof, geen teutoonstelling van bindwerk te pas k w a m , «»aar 
de raad verklaarde evenwel er geen bedenking tegen te hebben, 
dat dc hoofdcommissie, als zij zulks verlangde, het exemplaar 
buiten geldelijk bezwaar voor het lustiluut vau prachtbanden deed 
voorzien. 

Hovendien had dc secretaris aangeboden, bij die werken ccne 
nota in dc cngelschc taal tc voegen tot toelichting van den werk-
kring van het Instituut. Tot dit punt hebben betrekking dc beide 
volgende brieven gerigt aan den secretaris: 

1. Amsterdam, 27 December 1875. 

«Ten gevolge van uw schrijven vau den 22steu j l . , heb ik mij 
gewond tot onzci\ voorzitter en hebben wij besloten, ouder dank-
betuiging aan den Raad van Rcstuur, gebruik tc maken van het 
welwillend aanbod wat aangaat dc hydrographische kaar ten , ile 
haven van het Nienwcdiep cn de gekleurde dokwerkcn aldaar. 

«Dc kaart van Vlissingen is niet noodig, daar wij eene uit-
stekende kaart der havenwerken bezitten, terwijl het dc hoofd-
commissie niet wcnschelijk voorkomt, dc werken van het Instituut 
in den toestand, waarin ze tc onzer beschikking zijn gesteld, 
te exposeren, enz.» 

2, Haarlem, 5 Januarij 1870. 

«Ik heb de eer n de ontvangst mede tc dcelen der 18 stuks 
hydrographische kaarten , van dc teckening van de haven van het 
Nicuwediep, cn van ile dokwerkcn aan het Nieuwedicp, 2 stuks. 

aWensclit het koninklijk Instituut een nota in het engelsch bij 
hare werken le voegi-n, zoo zoude dc Hoofdcommissie die l)ij dc 
tentoonstelling voegen. Hel spijt echter der lloofdconnnissic, dat 

het koninklijk Instituut zoo weinig over heeft voor dc eer van 
het vaderland, dat het zich niet eens dc kleine onkosten van het 
inbinden harer werken kon getroosten. 

ctDc .voorzitter der Nedcrlaudschc 
Hoofdcommissie.» 

Dc aanval in bet verslag valt tc meer tc bctrciiren, omdat 
alle leden van het Inst i tuut , die daartoe in dc gelegenheid gesteld 
of van wegc dc commissie uitgenoodigd werden, dc meest mogelijke 
hulp cn medewerking hebben verleend voor het tot stand brengen 
der verzameling, voor dc tentoonstelling bestemd. 

Hel lid der Hoofdcommissie, die zich meer bijzonder met die 
zaak had belast , heeft m\j dit vroeger cn ook thans uitdrukkelijk 
verklaard en voegde daaraan laatstelijk loc , dat het duidelijkst be-
wijs van die medewerking is geweest de collectieve tentoonstelling 
betrelVeude dc openbare werken in Nederland, die, alvorens zij naar 
Philadelphia werd verzonden, in het gebouw voor kunsten en 
wetenschappen tc 'sGravenhage is te zien geweest cn die, zonder 
dergelijke hulp en medewerking, niet zou hebben kunnen worden 
zamcngcbragt. Hulde verdient het bedoeld lid der Hoofdcommissie 
voor zijne bcmocijingen. De onderscheiding die hem daarvoor is 
tc beurt gevallen heeft voorzeker u allen evenzeer als mij verheugd. 

Het lid dc Rordes uil den wcnsch, dat dc publieke aanval ook 
publick beantwoord worde. 

Dc president meent , dat nu dc zaak hier ter .sprake is gebragt, 
daaraan van zelf voldoende publiciteit zal worden gegeven. 

Het lid dc Rordes acht het wcnschelijk dat van dc zaak in een 
dagblad worde melding gemaakt. 

Dc secretaris antwoordt , dat in het weekblad de Opmerker (') 
geregeld door hom verslagen van ilc vergaderingen van het Instituut 
worden gegeven cn dus dc zaak van zelf spoedig publick zal 
worden gemaakt. 

Het lid van Kerkwijk: Ik dank zeer voor de gcgcvenc inlich-
t ingen, waaruil bl i jkt , dat mijn vermoeden juist was. Ik kan er 
nu nog bijvoegen, da t , naar ik heb bemerkt , iu het verslag cene 
andere onjuistheid voorkomt, namelijk de bewering, dat ecu zeer 
vcrdicnstcivjk ambtenaar aan dc topographische inrigting, dc heer 
G. A. Eckstein, geldelijke tegemoetkoming zou hcbbiüi ontvangen 
voor hetgeen door hem tot opluistering van dc tentoonstelling is 
verrigt. Dit is in gecncn dcclc het geval. Een zoodanig oflicieel 
verslag, hoe mooi ingebonden cn hoe netjes ook gedrukt , heeft 
niet de minste waarde. 

Hel lid van Dissel vraagt of het in het plan l igt , bij het publi-
ceren van deze zaak ook dc brieven le doen drukken , die tot den 
raad van bestuur zijn gerigt;'. of dat die wclligt, als van meer 
vertrouwclijkeu aard z i jnde, daartoe ongeschikt moeten worden 
geacht. 

Dc president zegt, dat er zeer weinig eigenlijk gezegde corres-
pondentie is gevoerd cn meest van ollicieusen aard. 

( • ) T o l i n 1 8 7 G i n dc Stoompost. (Dc Sccrclnris.) 
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Het lid van Dissel hoopt, dat er geen bezwaar in zal zijn ze 
Ie doen drukken. Geen wederlegging kan krachtiger zijn, dan die 
brieven, waaruit zonneklaar zou blijken, dat dc aanmerking onjuist 
is geweest cn berust op dc zonderlinge mecning, dat de eer van 
het vaderland betrokken wordt geacht bij een min of meer sierlijken 
band om wetenschappelijke werken. 

Dc president zegt, dat als er eenig behoorlijk verband in de 
correspondentie is tc brengen die, zooals hij reeds zcide, veelal 
oflicicus i s , tegen de publicering uithooJ'dc van den inhoud geen 
bezwaar kan bestaan. 

Het iid de Bordes vraagt of het waar is , dat een van dc leden 
der hoofdcommissie len gevolge van deze zaak zijn ontslag als lid 
van het Instituut beeft genomen. 

Dc secretaris antwoordt, dat inderdaad dc voorzitter der hoofd-
commissie, medc-oprigter van het Inst i tuut , zeer kort na het 
voorgevallene voor zijn lidmaatschap beeft bedankt , en da t , toen 
spreker hem later ontmoette, hij op dc door hem gedane vraag; 
waarom dat bedanken had plaats gehad, ten antwoord ontving, 
«dal zult gij wel begrijpen.» 

Het lid Huët vraagt of bet in de bedoeling ligt naar de tentoou-
stelling te Parijs een compleet exemplaar der werken tc zenden. 

De president zegt, dat dit bepaald dc bedoeling is. 
De beraadslaging wordt gesloten. 

i 3. Er wordt alsnu overgegaan tot de benoeming van cen lid 
van den raad van bestuur in plaats van het in de Instituuts-
vergadcring van A Julij als zoodanig gekozen lid P. Galand, die 
gemeend heeft voor die benoeming tc moeten bedanken. 

De president verzoekt dczellde stemopnemers van vroeger zich 
ook thans met de stcmopjicming te willen belasten. 

Dij ccnc eerste vrije stemming zijn 27 bricljcs ingeleverd. Op 
elk van de leden van Dissel en 11. P. Vogel zijn 8 stemmen uit-
gebragt, op het lid L. II. J. J . Mazel 7 , cn op elk van de leden 
J. P. de ßordos, J. Kal/T, J J. van Kerkwijk en van Kerkwijk 
1 s tem. 

Daar niemand de volstrekte meerderheid beeft bekomen, wordt 
tot eene tweede vrije stemming overgegaan. Er worden thans 20 
bricljcs in de bus gevonden. Op het lid van Dissel zijn 14 s temmen, 
op elk van dc leden Mazel en Vogel 5 , en op het lid de Bordes 
2 stemmen uitgebragt. 

Het lid van Dissel is nntsdien lol lid van den raad van bestuur 
gekozen en op de vraag van den president of hij de benoeming 
aanneemt, antwoordt h i j , dat hij zich die gaarne laat welgevallen. 

14. ü m in de vergadering van 13 November c. k. te worden 
geballotteerd worden voorgesteld : 

als gewone leden: de lieercfi E. M. van Diest, ingénieur aux 
ateliers de constrnctioji, forges et fonderies, te Hautmonl (France). 
J. Lion, directeur der IVijn-kabclsleepvaarl-maatschappy tc Hotter-
dam, tc ' sGravcnhagc, G. P. J. Verbocsen, chef van de afdeeling 

wegen en werken der Nederlandsche ccnlraal-spoorwcgmaatschappij, 
te Utrecht; 

als buitengewoon lid de heer A. A. van der Leer, technisch 
beambte bij dc gemeentewerken, te Hotterdam. 

15. De aanwezigen begeven zich thans naar een aangrenzend 
locaal, waar twee calorische machines van den heer D. W. van 
Uennes opgesteld en in werking zijn. 

Het lid dc Hoos deelt mede , dat door hem ccnc be.schrijving 
met afbeelding van de calorische pomp en calorische machine 
van D. W. van Hennes te Utrecht aan het Instituut is aange-
boden, welke in dc Ier perse zijnde aflevering van het Tijdschrift 
geplaatst wordt G) cn dal hij inmiddels door den uitvinder in de 
gelegenheid is gesteld, om dc leden nader kennis met deze 
machines tc doen maken. 

De heer van Hennes heeft namelijk de goedheid gehad, daartoe 
een paar zijner machines ter beschikking te stellen. 

Eene van deze machines is eene calorische pomp, welke voor dc 
laatstelijk tc Philadelphia gehouden Icntoonstclling vervaardigd 
werd , de andere is daarentegen ccn kleine motor, van ongeveer 
2 i kilogrammeter vermogen. Deze laatste motor is in dc besproken 
beschrijving algebeeld. 

Behalve deze beide soorten, welke met gasverwarming in werking 
gebragt worden, maakt de heer Hennes nog andere die met cokes 
verhit worden cn veel grootcr vermogen hebben. 

(De hier medegedeelde afbeelding stelt dc grootste der door hem 
tot heden vervaardigde drijfwcrktuigcn voor.) 

Dit werktuig, dat een voordeelig vermogen van ongeveer 00 
kilogrammeter heeft , vond reeds ccnc veelvuldige toepassing tot 
bet in beweging brengen van snelpersen, draaibanken, zaag-
machines, slijpstecnen en vele andere werktuigen, waartoe het 
door zijnen rüstigen gang en eenvoudige behandeling dan ook 
bijzonder gcscbikt is. 

Sterkere machines werden tot heden niet vervaardigd; niette-
min vertrouwt de uitvinder successievelijk tot een vermogen van 
ccnc paardekracht te zullen geraken. 

In het geheel zullen reeds thans ruim een vijftigtal dier werk-
tuigen door den fabrikant afgeleverd z i jn , waaronder de kleinere 
werktuigen zijn begrepen. 

Deze laalstcn worden hoofdzakelijk benuttigd voor het drijven 
van naaimachines, zoomede voor eenige andere werktuigen, in 
het bijzonder natuur- cn scheikundige instrumenten cn voor het 
vervcrschen of oppompen van water , tot welke doeleinden zij 
juist door hunne verwarming met gas byzonder te stade komen. 

Overigens is de inrigting dier toestellen, welke in dc meer ge-
noemde beschrijving uil elkander gezel wordt , zeer eenvoudig. 

Ditzelfde is, gelijk gezegd, eveneens hel geval met de be-
handeling, terwijl het verbruik van cokes, uiterst gering, volgens 
mededeeling slechts 4.5 KG. per paardekracht en per uur bedraagt. 

Ongetwijfeld zijn dan ook deze machines in vele gevallen, 
vooral voor dc zoogenaamde kleine industrie, ccnc welkome 
aanwinst. 

(*) Zie TijdschHfl 1870-77, Wz. 325. 
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De president zegt den spreker dank voor zijne belangwekkende 
bijdrage. 

IG. Het woord wordt alsnu verleend aan den heer L. J. Leftbre, 
die dc navcrmelde mist-signaal-toestellcn beeft tentoongesteld: 

1. De Caecilia, zijntle een kolossaal ligchaam, vastgezet opeen 
hiclitdruktocstcl, waarvan de toon niet zeer schoon, maar zeer 
krachtig is. Dit signaal k a n , als men dit wenschelijk acht , een uur 
lang onafgebroken werken. 

2". De IJelicon, zijnde een misthoorn, die op den vermelden hicht-
drukiocslcl kan gebezigd en ook met den mond aangeblazen kan 
worden. In hel eerste geval kan het geluid voortdurend, iu het 
tweede geval gedurende 4 a 5 seconden onafgebroken worden aange-
bonden. 

Het geluid van dezen hoorn plant zich bij dag van 800 tol 1200 
M., bij nacht ongeveer 4000 M. voort. Door hel aanbrengen van 
ccn tweede mondstuk kan deze hoorn ook als scheepsroeper of 

order-signaal-hoorn worden gebruikt, die lot op cen afstand van 
800 M. waarneembaar is. 

3°. De cngelschc mïühoorn van Holmes, waarvan het minder 
praktische door den heer Lelèbre wordt aangetoond. Het geluid is 
krassend en duurt t e k o r t , daar het bij eiken stoot slechts ééne 
seconde aanhoudt, terwijl de bediening zeer vermocijend is , zoo-
dat daarmede slechts 5 a O stooten in de mimmt gegeven kunnen 
worden. Bovendien is deze hoorn zoo zwaar , dat hel zeer moei-
jelijk is daarmede aan boord te manoouvreren. 

De spreker toont voorts a a n , overeenkomstig verschillende rap-
porten volgens naauwkcurige waarnemingen opgemaakt, da t , zal 
de zeeman bij dikke lucht , sneeuwlucht, zwareti mist enz., met 
vrucht gebruik maken van de akonstische .signalen, dat wil zeggen 
zal bij dc .streek of rigting kunnen bepalen, waarin het waar -
schuwend signaal wordt gegeven, dit signaal minstens 4 of 5 
sccoudeu moet kunnen worden aangehouden, en bovendien, dat 
bel voortgebragl geluid zich in het luchtruim in één streek, cénc 
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aslijn 7.al moeten voortplanten. Het akouslisch signaal door het 
geschnt of iiet bel-geluid voortgebragt voldoet nie t , het eerste 
wegens den kort aanhoudenden d u u r , het tweede wegens de on-
bostenulheid van het geluid. 

4°. Eindelijk vertoont de spreker zijne nieuwe sloomflmt, die, 
hetzij aan de k u s t , hct/.ij aan boord van dc schepen geplaatst, 
naar zijne overtuiging aan dc marine gewigtigediensten zal kunnen 
bewijzen. Deze stoomllnit, in ccn metalen kvjllas met conductor-
vulling besloten, Is horizontaal 2crigt cu draaibaar op ccn hori-
zontale st^hijf ol' ilens. 

Dc uilwerking van deze stoomfluit , die haar geluid in céno 
aslijn ui twerpt , is verbazend. Dal geluid word t , bij gunstige om-
standigheden, tol op ecu afstand van ongeveer 2 0 0 0 0 M. 
d u i del ij k w aa rgcnon^cn, 

Dc s)>rckcr stelt zich voor met al deze mistsigiialcu in dc laatste 
dagen van dc maand September in het openhaar ccn vergelijkende 
pvocf tc neuten aa\i '/.cc tc l.lnurulcu. 

De ])resi(lent zegt den spreker dank voor zijne belangrijke 
mededeeling, waardoor hij de aanwezigen zeer heeft vcrpligt. 

Hierna wortll dc vergadering gesloten. 

Aldus voorloopig vastgesteld in de vergadering van den Uaad 
van Bestuur van dcu l l iden October 1 8 7 7 . 

G. .1, G. KLRRCK, 
Prcsidcut. 

J. TIPEMAN, 
Sccïctaris. 

BMLAGE 2. 

OVER DE UEROl'ENING, VOOR DE .SCIIKEl'VAART, VAN DEN VOOR-
MALIGEN RIJNMOND DU KATWIJK. 

(Plaat I.) 
De kunstmatige ui twater ing, in 1803 te Katwijk ge.sticht, is 

een werk, waaraan dc bewondering van tijdgenoot en nakomeling 
in rnime mate is ten deel gevallen. 

In hoeverre die bewonderijig overdreven geweest is, behoeft 
hier niet tc worden gevraagd. Zeker is het dat de tijd uitspraak 
heeft gedaan over de heclitheid en degelijkbenl van het toen 
gemaakte werk en dat de ervaring de nuttigheid van de uit-
wateringslnizen Ie Katwijk bewezen heeft. 

Met te meer vrijheid kan daarom thans dienaangaande het 
volgende worden opgemerkt : 

I. De driedidjbele voorzorg van een buitenshiis, een binnenslnis 
en een brng niet drijfdeiiren is thans gerekG'ud overbodig te zijn. 
Dc brug met drijfdeuren is opgeruimd en voorlaan zal de veiligheid 
tegen overstrooming enkel zijn toevertrouwd aau dc buiten- en 
ilc binnenslnis, 

U. Dc slagdorpels van de bnilensluis zijn te hoog gelegd om 
het voordeel Ie hebben van een groot verval bij zeer laag af-
loopende ebben en v.'ui groot doorsti'oomingsproliel bij de gewone 
laagwalerslantlen. Het verlagen van deze slagdorpels is bezwaarlijk 

uitvoerbaar cn verbetering in dit opzigt is dus enkel verkrijgbaar 
door he t bonwen van een geheel nieuwe \ntwatcringsluis. 

III. De sluis tc Katwijk is vlak aan zoo gelegd cn is daardoor 
zeer hloolgcstcld aan golfslag, lictgccn voorkomen had kunnen 
worden : door dc sluis meer binnenwaarts te bonwen of door 
de hoofden in zee verder uit tc brengen cn daaraan zoodanige 
afmeting en rigting tc geven, dat deze hoofden aan dc sluis 
beschutting vcrleenen konden. 

De ligging meer binnenwaarts van dc bnilensluis zoude gccu be-
zwaren opgeleverd hebben v\it het oogp\)nt van diepho\uling der 
hnilcngcul, omdat cr, doov het aanwezig zijn van dc hinncnsluis^ 
in verband met vloed en eb, ruime gelegenheid is lo t spnijing. 

Dat dc natuurli jke gelegenheid daartoe destijds niet genoegzaam is 
opgcn\crkt , zoude mcu kunnen afleiden uit dc omstandigheid, dat men 
bezig is geweest ceu stoommachine tc stichtcn, bestemd om dc 
ruimte tusschcn buiten- cn hinncnshns kunstmatig vol tc zetten 
voor dc spuijing, hetgeen thans tc rcgt aau den vloed wordt 
toevertrouwd. 

Ook de bcschuUiug van dc sluis door ccn gcwijzigdcu aanleg 
der hoofden zoude zeer voordcclig ziju geweest. Dat het maken 
vau dc daartoe vercischtc werken in zee, toenmaals niet onmogelijk 
werd geacht, blijkt uit ecu teekening vau ceu couccpt-doorsnijding 
van sluizen met 1 0 2 9 , tc vinden in ecu werk vau 1740, bevattende 
dc kaart van het hoogheemraadschap vau Uijnlaud, door M. Bolstra. 

IV. Het aantal sluisopcuiugcu is bli jkens dc ervaring niet vol-
doende om in dc cischcn ccucr goede uitwatering vau Ui julaudtc 
voorzien. Ware dc buitcnsluis uiccr hiuucuwaarts gebouwd, dan 
ware hot wcUigt mogelijk het aantal doorstroomiugsopcuiugeu te 
vermccrdereu cu deze vergrooting aau dc bestaande sluis aau to 
sluiten. Thans kan daaraan niet worden gedacht cu zouden , om 
meerdere uitstroomiugsopeuhigcu tc verkrijgen, ecu geheel nieuwe 
buiten- en biunensluis gebouwd moeten worden en een nieuw 
afvoerkanaal moeten worden gegraven. 

V. De sluizen tc Katwijk, hoe nutt ig ook voor dc uitwatering, 
zijn voor dc scheepvaart van geen waarde geweest, omdat dc 
blootgestelde ligging der sluis het gebruik vau valdeuren heeft 
doen verkiezen. 

Bij aanleg van nieuwe sluizen kan daarop worden gelet. 
VI. Ten laatste moet worden opgemerkt, dat, door dc meer algc-

mcene toepassing van stoom, thans van de uitwatcringsluizcn tc 
Katwijk meer partij kan worden getrokken dan voorheen. 

Een uitwateringslnis zonder stoomgemaal doet hoegenaamd 
geen dienst meer, zoodra het buitenwater gelijke hoogte bereikt 
met den stand van het binnenwater. 

Bezat llijidand echter een stoomgemaal bij de binnenslnis te 
Katwijk, dan kon dit, bij gelijken stand van zeewater en boezem-
water, beginnen te werken door het water uit het toeleidings-
kanaal op te pomjien, in het pand tnsschen binnen- en buiten-
shiis. Dc lozing blijft dan doorgaan, niettegenstaande de stand 
van het zeewater rijst, en blijft doorgaan zoolang dc stoommachine 
in staal is tegen dc rijzende watcrstauilen in zee in tc werken. 

De aangewezen plaats voor zulk een stoomwerktuig is dus 
bij de binnenslnis; want het pand tnsschen binnen- en buitcnsluis 
dient dan lot voorboezen), die voor een goed ingerigt stoomgemaal 

I een onmisbaar vereiscble is. 
I Vat men lui een en ander Ie zamcu, dan is het niet bezwaarlijk 
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een ontsvcrp zamcn tc stellen tot verbeterde uitwatering van 
Rijnland, waarbij aau dc beslaande bezwaren wordt tegemoet 
gekomen en waarbij tevens vau dc bestaande werken zooveel 
mogelijk wordt partij getrokken. 

Een dergelijk ontwerp is voorgesteld op dc nevensgaande kaart , 
waarvan zoo straks eene nadere toelichting zal worden gegeven. 
Heropening voor dc scheepvaart vau den voormahgen Rijnmond 
bij Katwijk heeft als hoofddoel bij de zamcustclling van dit ont-
werp op dcu voorgrond gestaan. 

Vooraf echter enkele opmerkingen. De omstandigheid, die de 
eerste aanleiding tot dit ontwerp is geweest, was een logt tc water, 
door mr. J . P. Amersfoordt in 1802 ondernomen van uit Haarlem , (') 
jangs Haarlemmermeer, door Leiden naar Katwijk tot aan dc 
buitcnsluis, met het doel om aan tc tooncn, dat door betrekkelijk 
geringe verbeteringen ccn waterweg voor zccscbepen naar Haarlem 
cn Amsterdam kon verkregen worden, wanneer slechts in Katwijk 
door middel van een schutsluis gelegenheid bestond uit zee naar 
binnen tc komen. 

Ilct bezit van een schutsluis is echter zonder een buitenhaven 
niet denkbaar , en dc inrigting van zulk een buitenhaven was 
een vraagstuk, dat in 1802 voor onze kust aan dc iNoordzcc 
nog onopgelost was, aangezien dc haven van IJmuidcn niet bestond 
en dc aaidcg daarvan gedurende langen tijd weinig scheen te beloven. 

In ccn verslag, in 1873 uitgebragt, (t) is erkend, dat dc vroegere 
zamenstclling der betonblokken onvoldoende is geweest , een feit 
dat aan meerdere personen niet ontgaan was en meer dan eens 
een punt van onderhoud uitgemaakt had van dcu schrijver met 
een zijner kennissen, die omtrent dit punt tot oordcelcn bevoegd 
kan worden geacht. 

Naar aanleiding van verschillcrule vragen destijds, bleek het 
toen reeds uit dc bespreking van dit onderwerp, dat cementstcen 
van behoorlijk wederstandsvermogen tegen zeewater en golfslag 
zeer wel kan gemaakt wordcii en dat de prijs daarvan geen 
bezwaar zoude zijn tegen den aanleg van dc hoofden voor een 
haven van beperkte afmetingen, zoo als die te Katwijk zonde 
Ycreischt worden. 

Dc besprekingen, toenmaals dienaangaaiulc gehouden, hebben waar-
schijnlijk aanleiding gegeven tot ecu berigt in een der dagbladen, (§) 
als zoude er toen reeds een ontwerp voor een haven tc Katwijk 
gereed zijn geweest. 

Tegen het maken van zulk ccn ontwerp was cr een groot bezwaar, 
namelijk dc onzekerheiil omtrent den besten vorm voor zulk een 
haven aan onze kust , waar dienaangaande alle ervaring ontbreekt. 
Vergelijkt men de talrijke ontwerpen voor dc haven van IJmuidcn 
cn voor die bij Scheveningen let men op dc niteenloopende 
mecningen, dan schijnt inderdaail eene beslissing mocijelijk. Toch 

(•) Weekblad van Haarlemmermeer, van Vnjtlag 18 .fiiHj 1802. Adros van 

mr. .1. r . AiiicrsfoonU nan do Tweede Kiuncr der Slnteii-Generaal. 

(t) Verslag vnn dc Commissie tot onderzode cn Ijcantwoording van eenige 

vraagpnntcn, lict Noord/cekanaal Ijctrelfende, ingCHleld bij Koninklijlv bcslnit 

van 8 l-'ebruavij 1873 , 8. 

{§) DiKjhhul van 'InidhoUund cn \i Gravenhage vau 28 Seiileinber 1S72. 

(*•) Memorie cu Ucsclirijvuuvlc begvooUng bulvulVuudt duu amvlcg va» cunc 

Imvcu tc »Schcveuiiigcu, door Conrud cuz. 1808. 

.Stnkkcn betrcllendo den aanleg von ecnc zeehaven tc Scheveningen. (Uit-

gegeven door het K. Jnst. v. I.) 

was een keuze noodig cn zie hier wat tot beslissing geleid heeft. 
Dc haven van Ramsgate in het Engelschc Kanaal, door den 
grooten Remiic aangelegd {'), is ongetwijfeld een goed voorbeeld, 
omdat daarin goede gelegcidieid tot binnenkomen cn ecu veilige 
cn gedekte ligging in dc haven zooveel mogelijk vercenigd zijn. 

Het is bekend, dat dc vorm voor de haven tc I Jmuidcn, door 
den ingenienr Hawkshaw aangegeven cn van Regeringswege vast-
gesteld ( t ) , die van dc haven tc Ramsgate in hoofdzaak volgt cn 
dc keuze voor ccn haven tc Katwijk zou dus schijnbaar aangewezen 
zijn. Er is echter ccnc omstandigheid die niet over het hoofd mag 
worden gezien. Dc kust bij Ramsgate is steil en geheel onderscheiden 
van dc onze; vrees voor aanzamling is aldaar geen hoofdzaak. 

Op onze kust is het een geheel ander geval. Hoofdzaak is daa r , 
den vorm zoo tc kiezen, dat, wanneer verzanding intreedt dc hoofden 
verlengd kmmcn worden, zonder dat daardoor de havenmond be-
lemmerd en de haven alzoo onbruikbaar wordt. 

Uit dit oogpunt is verkieselijker de vorm, reeds in 1859 door 
den ingenienr Eroger aangegeven en deze is dan ook met cenige 
wijziging in het nevensgaande ontwerp gevolgd. 

In bijzonderheden zal er straks daarop nader worden terug-
gekomen; thans moest enkel worden aangewezen, langs welken 
weg dc onderdeelen van dit ontwerp zijn ontslaan. 

Het behoeft wel niet gezegd te wonlen, ilat de plaatsing der 
stoommachine voor dc kunstmalige lozitig in verband niet dc reeds 
hcstaaude en de nieuw tc bouwen slnizen hier ceu voorname 
plaats in de beschouwing eischic. Boven is reeds opgemerkt da t , 
wal ook verder dienaangaande mag gewenscht wortlen, de plaatsing 
van de stoommachine bij dc binnenslnis is aangewezen, omdat 
dan dc ruimte tusschen bniteu- en binnenslnis dient tot een voor-
boezem, die bij een gotsd ingerigt stoomgemaal niet mag ontbreken. 

Een plaatsing van het stoomgemaal bij de bnitenslnis zon boven-
dien, door dc bestaande ligging dezer slnizen vlak aan zee, het 
stoomgemaal in de onmiddellijke naliijheid van zee doen uiti^laan 
en alzoo de waterojivoeringswerktuigen blootstellen aan al de onregel-

Ontwerj) voor eeue zeehaven tc Scheveningen voorafgegaan door eenige be-

denkingen enz,, door A. Caland, 1800. 

Verhandeling over eene haven te Scheveningen door A. E. Maas, 13 Nov. 1803. 

Verslag van dc conunissie nil dcu Gemeenteraad (van'.sOravenhagc voor den) 

nrmleg vnn een zechiivuu Ic Selvcvcuvugvu, 17 Mti ISGt. 

(•) d.ltcnuie, The theory, formation, and constrnetion of Uritish and foreign 

harbonrs. with ongr. London 1831'. 2 vol. in piano, pag. '109. „Indeed 

there is no artifieinl harbour of the kind on the east coast of Kngland or on 

the opposite coast of the continent with the exception of (Cherbourg which 

has more depth of water or greater acconnnodation than Hanisgatc". J)o diepte 

van die haven in den inond wordt in dit werk opgegeven te zijn: 7 eng. vt. 

onder laag water, en l)ij: „sprhigtides 18 ft., neaps 12 ft., cqninoxinl spring-

tide 20 ft.« 

(f) Proces-verbaal der zitting van dc Connnissie van 20 ()ctoi)er 18C1-. 

Tegenwo(n'dig dc heeren: Conrad, president, jhr. de Kock, van Gendt, .litta, 

Jäger, Dirks en iJoogaard, secretaris. 

3®. „De vorm der haven wordt in het overgelegde ontwerp afwijkende 

voorgesteld van hetgeen bij dc vaststelling der grondtrekken in dc concessie 

is hepaald." (Ziu liet proces-verbaal van dc zittingen der Commissie van 1.7, 

18, 20 en 21 .hmij 18r>2. Tegenwoordig de, hcereu: Couriul, president, 

C«crt7,eu, vnu Ge.udt, dügcr, l'roger cn Hoogaard seerctaria,) 

(§) Ontweqien en rapporten bctrellendc het verbeteren der grootc Ifandels-

wegcn van Amsterdam, door W. A. Froger, met een atlas. Amsterdam, 11. 

Wcytingh. 1859. 
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matige rijzingen en dalingen van het water , die bij golfslag 
onvermijdelijk zijn. 

Doch al staat dit punt ook vas t , dan blijft er nog eenemoeije-
lijkheid over, namelijk de inrigting zoo tc kiezen dat aan dc 
volgende vereiscliten voldaan wordt. 

1. Het water moet bij eb vrij afstroomen door de bestaande en 
door dc nieuw ontworpen sluizen. 

2 . Het water moet gelegenheid vinden tc stroomen in die rigting 
waar het verhang liet gunstigst is. 

2 . Dc stoommachine moet dc afstrooming bij eb onbelemmerd i 
l a ten , haar bij vloed kunnen vervangen en ook bij eb kunnen J 
ondersteunen. } 

De breedte van de sluis aan zee moet niet grootcr zijn dan { 
die van de natuurl i jke lozing bij eb wordt vereischt eu dc uit-
stroomingsopeningen moeten dienen bij natuurli jke lozing, bij 
kunstmatige cn hij gelijktijdige werking van beiden. 

Aan deze cischen was in hoofdzaak voldaan, door ecu denkbeeld 
van den heer Amersfoordt ( ' ) , door wien , naar aanleiding daarvan 
aan de heeren J . en K. de Wi t t tc Amsterdam was opgedragen, 
een ontwerp in gereedheid tc brengen, waarbij als Jozingswcrk-
tuigen centrilugaal-pompen waren gekozen en waarvan mij indertijd 
inzage is gegeven. 

Het denkbeeld was dc stoommachine te plaatsen op dc hoogte 
der bestaande binnensluis cn wel tusschen het reeds bestaande en 
het nieuwe afvoerkanaal. 

De stoommachine zoude dan het water oppompen in een soort van 
vergaarbak, ter linker- en regterzijde iu gemeenschap staande met 
de beide afvoerkanalen, liet is dindel i jk , dat de natuurli jke cn 
dc kunstmatige lozing dan kan plaats hebben door beide sluizen 
naar welgevallen, dat het water uit den vergaarbak steeds zal 
afstroomen naar die zi jde, waar het verhang het gunstigst is en 
dat dc machine de natuurli jke lozing kan vervangen en zoo noodig 
kan helpen. 

Alleen in één opzigt schijnt nog niet alles bereikt , wat men 
zou kunnen wenschen. Zie hier waarom. 

Er zou nu moeten gebouwd worden een nieuwe buiten- cn 
binnensluis cn een stoomgemaal met dc bijbehoorende duikers. 
"Vooral uit het oogpunt van de fundceringen wordt dit zeer kostbaar 
en een middel om hierin tegemoet tc komen mag niet versmaad 
worden. 

Die besparing in dc fundceringkosten kan worden verkregen 
door het stoomgemaal te plaatsen boven op de binnensluis of op 
de buitcnsluis , welke laatste is voorgesteld iu een ontwerp van 
den ingenieur Rcuvens (t). In dit laatste geval moet de stoommachine 
onmiddelijk nabij zee u i t s laan , waarin door sommigen geen be-
zwaar , maar integendeel voordeel wordt gezien (§). 

(*) Ücschouwingen vnn <len HoofJingelnnd mr. Amersfoordt omtrent het 

ontwerp der stoonisluis te Katwijk aan 7.ot van den lieer Itcnvens. 

(t) Is Hijnland iu gevaar? Uesehonwingen over den open brief van 2 April 

187 t vnn den lieer J. B. 11. \an Jtoijed aan Dijkgniaf cti Hoogheemraden %nu 
Rijnland door T. .T. Slieljes. Uotterdam, II. A. Kramers cn zoon. 1871. 

(§) Nader»! adviezen, uitgcbragt aan Dijkgrajif cn Hoogheemraden van 

Rijnland door de ingenieurs ./. K Vf. Conrad, L. A. Iteiivtns on T. J. 

Stieltjes in commissie vereenigd met den Ingenieur, lloofdopzigter van Rijnland, 

r . Maas Geeateranui 1871—1872, gedrukt bij G. W. vau der Wiel cn Co. 

tc Arnhem 1872. 

Met allen eerbied voor deze mecning van de zijde van den 
civicl-ingcnieur, kan daartegen van het s tandpunt van den werk-
tuigkundigen ingenieur gezegd worden, dat het niet raadzaam cn 
niet aanbevelenswaardig is , watcrsvcrktuigen, gedreven door stoom-
machines met hunne ketels zoo vlak aan zee tc plaatsen, als door 
de ligging van dc ontworpen buitcnsluis te Katwijk zou ver-
eischt worden. 

Rij mogelijke reparatie aan de s lu i s , die aan een buitcnsluis 
eeriler kan voorkomen dan aan een meer beschut zijnde binnen-
s luis , zou dc daarboven op gebouwde stoommachine met hare 
ketels grootclijks hinder cn bezwaar opleveren. 

Hij stormweer cn hoogcn golfslag zouden dc werktuigen bloot-
gesteld zijn aan dc onophoudelijke veranderingen in d r u k , door 
dc steeds aankomende en weer tcrugloopendc golven veroorzaakt. 
Zonder twijfel kan men machines bouwen, sterk genoeg om daaraan 
weerstand te bieden. Dc werktuigen in onze zcestoombootcn, die 
onder soortgclykc nadeelige omstandigheden moeten werken, leveren 
daarvan het bewijs. 

Maar waartoe dc omstandigheden voor dc nieuwe bemalings-
werktnigcn zoo tc kiezen, dat zij dien Jjuitengcwoon stcvigcn bouw 
zullen vereischcn? Blijkbaar is hier, althans uit het oogpunt van 
dc tc gebruiken werktuigen allereerst op een goede plaatsing tc 
let ten, en de gelegenheid daartoe is aanwezig door de machines 
op de binnensluis te bouwen, indien men er v<V>r «illes opgesteld 
is de genoemde besparing in fnndecringskoston te verkrijgen. 

Ook hieraan zijn bezwaren verbonden, die zoo straks nader 
zullen worden aangewezen, maar dc plaatsing der stoomwerktuigen 
op dc binnensluis heeft althans dit overwegend voordeel, dat daardoor 
dc voorboezem wordt verkregen, waarin een betrekkelijk rustige 
wateroppervlakte zal z i jn , die een gelijkmatige cn zachte werking 
aan dc werktuigen verzekert. 

Men kan intussclien beweren, dat bij de plaatsing der stoom-
werktuigen op of nabij dc binnensluis dc natuurli jke lozing door 
de werking der stoommachine zal belemmerd worden, omdat de 
deuren van dc bimiensluis zich zullen sluiten als dc voorboczem 
door de stoommachine wordt volgezet. 

Dit zou geheel waar z i jn , als die voorboczem aan dc zeezijde 
geheel gesloten was , maar aangezien er voortdurend lozing plaats 
heeft zoolang dc stand in zee lager is dan in Rijnlands boezem, 
zoo is de zaak werkelijk veel meer zamcngcstchl. 

Dc deuren van dc buitcnsluis zullen zich alleen dan sluiten, 
wanneer de stoommachine zooveel kan aanvoeren, dat dc stand 
in den voorboezem gelijk wordt aan die van het toevoerkauaal 
binnen dc binnensluis; cn het is gemakkelijk in tc zien, dat dit 
eerst kan plaats hebben gedurende de allerlaatste oogcnblikkcn 
van dc natuurlijke lozing cn geenszins gedurende den tijd, waarop 
de ebstandcn belangrijk lager zijn dan die van Rijnlands boezem. 

Doch wat hier ook van zijn moge, zooveel is zeker , dat 
soortgelijk bezwaar ook hij de plaatsing van dc stoomwerktuigen 
oj) de buitcnsluis zou worden ondervonden. Ook daar zoude dc 
lozing der waterwerktuigen moeten plaats hebben in een ruimte 
door wachtdcurcn of valdeuren ingesloten, die tegelijkertijd tot 
wachtdcuren of valdeuren voor de natuurli jke lozing zouden 
dienen. Onder eenigzins anderen vorm heeft men dus ook daar 
geheel hetzelfde bezwaar. 

SleU men zich welligl voor, dc watcrwcrktuigcn tc doen lozen 
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geheel buiten de wacht- of valdeuren, dan zoude hot bezwaar 
van den invloed van den golfslag zoo sterk wegen, dat aan plaatsing 
der werktuigen op of nabij dc buitcnsluizcn niet zou kunnen 
worden gedacht. 

Het eenige afdoende middel om dc kunstmatige lozing geheel 
onafhankel i jk van de natuurl i jke te houden is, aan beiden geheel 
afzonderlijke sluizen tc geven, zoo als dit gedaan is bij Schelling-
woudc. Daar staan de stoommachines boven de uitwaterings-
sluizen , die bij die stoombcmalingswcrktuigcn behooren. De 
uitwateringjluis voor natuurl i jke lozing ligt aan de andere zijde 
der schutsluizen cn daarboven is geen stoommachine noch stoom-
ketel aanwezig. 

In het wezen der zaak is dc toestand aldaar overeenkomstig 
met die bij Halfweg en Spaarndam, alwaar men ook een stoom-
gemaal naast een uitwateringsluis heeft aangelegd. 

Wcnscht men iets soortgelijks bij Katwijk, dan kan dit verkregen 
worden, door behalve ecu nieuwe sluis voor natuurli jke lozing 
nog een derde uitwateringsluis voor de stoombemalingswcrktuigen 
tc bouwen, doch op die wijze wordt de zaak wel kostbaarder 
maar niet ecnvoiuliger. 

Een ander middel, in schijn afdoend, is er, om sluis cn stoom-
gemaal zoodanig in te rigten, dat de ))atuurlijkc en de kunstmatige 
lozing gezamenlijk door dezelfde opening kunnen plaats hebberi, 
doch om dit aan te wijzen is een kort overzigt noodig van de | 
verschillende watcrwcrktuigcn, die tol polder- en boezcmbcmaling ' 
gebruikt worden. 1 

Men kan die werktuigen in twee soorten onderscheiden, namelijk i 
die, welke zonder kleppen werken , zooals hel scheprad, hol pomp- ' 
rad, dc vijzel, dc kettingmolcn enz., cn de pompen, zoowe' 
de horizontale- of vertikale- als dc centrifugaalpornpcn. 

Dc eerste kunnen als zelfstandige waterkeering geen dienst iloen, 
want zij worden door het water rondbewogen , wanneer men dit 
uit het bovciipand door het werktuig naar liet bcnedenpand laat 
afstroomen. Scheprad, pomprad, vijzel- en kettingmolcn draaijen 
dan rond door het afloojicndo water. Met pompen is dit een anile^ 
geval. De kleppen in dezen houden hel bovenwater t egen , zij 
beletten alzoo dat het water het werktuig in voortdurende beweging 
brengt en dc afvoer van water van het boven- naar hel bencdcn-
pand, door het werktuig heen, is daarbij niet bereikbaar. 

Men denke zich nu het omgekeerde geval, namelijk dat het 
water in het bcnedenpand door een of andere oorzaak hoogcr 
komt te slaan dan in het bovcupand. Dan zal in geval van 
pompen het water door zuig- cn pcrskleppen naar boven vloeijcn 
cn van zelf een uitweg vinden, zonder dat dc machine beweegt 
Ook met centrifugaalpornpcn is dit het geval. Bij het scheprad oj* 
h'cl pomprail daarentegen zou het water, uit bet bcnedenpand naar 
het bovcupand stroomende, het rad in beweging brengen. 
. Verlangt men nu een zoodanige inrigting van dc uilwatering bij 

Katwijk, waarbij dezelfde openingen tegelijkertijd als natuurl i jke 
cn kunstmatige waterlozing dienst doen, dan moet men het werk-
tuig in dc sluis zelf plaatsen, cn zoowel dc natuurlijke lozing bij 
hoogcn stand van het binnenwater cn dc kunstmatige lozing hij 
hoogen stand van het bui tenwater door het werktuig laten heengaan 

Scheprad cn pomprad zijn dan niet verkieselijk omilat .deze 
met het water medeloopcn en dus de stoommachine mée doen 
draaijen, tenzij deze wordt afgekoppeld, hetgeen meestal bezwarc,^ 

oplevert. In dit geval blijven als hcschikbarc werktuigen over de 
pompen, zoowel horizontale of vertikale en centrifugaalpompen. 

Zoude echter zulk een inrigting ccnig wezenlijk voordeel geven? 
Blijkbaar niet, want hel doorstroomingsproficl voor de natuurli jke 
jozing wordt dan beperkt tot dn wijdte der kleppen en pijjien van 
do gebruikte pompen, wier afmetingen geregeld worden naar de 
snelheden, waarmede die werktuigen bestemd zijn tc werken, 
welke snelheden geheel verschillend zijn van die, waarmede het 
water bij natuurli jke lozing zou wegstroomen iloor gewone sluis-
openingen onder den invloed van het steeds veranderende verval^ 

Men heell nu enkel gewonnen in besparing van fundcering- en 
aanlegkosten, maar heeft daaraan het voordeel van een onbe-
lemmerdc lozing door ruime sluisopeningen opgeoficrd cn zonder 
twijfel is het verlies meer dan dc winst. 

Er is nu nog een laatste hulpmiddel om dc kunstmatige cn 
natuurli jke lozing gelijktijdig tc doen jdaats hebben zonder dat zij 
schijnbaar elkander belemmeren. Dit middel is, dc werktuigen tc 
plaatsen boven op de sluis cn hen te laten werken op hevels , 
waarvan het eene einde iu het binnenwater en hel andere in het 
buitenwater ligt. Kan men nu het buitencinde van do hevels laten 
uitmonden in zee buiten alle wacht- of valdeuren, dan voorzeker 
zonde de kunstmatige lozing donr de hevels kunnen plaats hebben 
tegclijkcrtijd met dc natuurlijke lozing door de sluisopeningen cn 
zonder deze laatste te helcmmcrcu. Maar een uitmonding dier 
hevels in dc golvende Noordzee kan niet worden toegelalen, met 
bel oog op dc veiligheid en de regelmatige cn standvastige 
werking der machines, cn wanneer men die hevels doet uitmonden 
in een ruimte door wachtdcuren beperkt, dan moeten weer die-
zelfde waclitdeuren tegelijkertijd voor de naltnu'lijke en voor <lc 
kunstmatige lozing dienen en men vervalt dus weer in het vroeger 
genoemde bezwaar. 

Veilig kan men dus het onderzoek in die rigting staken en als 
uitkomst daarvan vaststellen, dat het bouwen van dc machines 
op de uitwatcringsluizen enkel besparing geeft in fundeering cn 
dus enkel uit dit oogpunt de weuschelijkhoid daarvan moet be-
oordeeld worden. 

Tegen dit tijdelijk voordcel in aanlegkosten <loor besparing van 
fundcering staat over , dat een mogelijke reparatie aan de sluis 
gelijk staal met het wegnemen van de fundcering der machine 
en dit argument is reeds afdoende om te doen inzien, dat dc 
tijdelijke besparing later kan blijken zeer duin' te zijn gekocht. 
Daarbij komt dat de sluismuren, als'zij tegelijkertijd dienen tot fun-

I datic der stoommachine, aan voortdureiul dreunen zullen zijn blootgc-
j steld cn dus of zwaarder afmetingen zullen vcreischen of eerder 
' schade zullen ondervinden. 
i Voorts weegt ook nog dit , dat bij den aanleg van het geheel , 
! dc bouw der machines zoude moeten wachten op de voltooijing 
' en verstecning der sluis en alzoo voor een werk, dat toch reeds 
I gcruimen tijd tot aanleg zal vorderen, die tijd nog meer verlengd 

wordt. Dc mogelijkheid eindelijk om dc buitcnsluis en dc binnen-
sluis met de stoommachines en kclcls tot een groolsch geheel te 

I vercenigen zal, hoeveel daarvoor te zeggen zou mogen wezen, hier 
huiten bespreking gelaten worden. Wat ten gunste of ten nadeele 
daarvan zou kunnen worden aangevoerd, blijkt uit het voorgaande 
op afdoende wijze en eene uitvoerige heoordceling van een dergelijke 

! inrigting ligt buiten hel bestek dezer mededeeling. 
3 
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Ten slotte nog deze opmerking: Verlangt men de nieuwe uit-
wateringssluis tevens in te rigten tot schutsluis voor de scheep-
vaart , dan moet de stoommachine naast deze sluis worden gesteld 
en vervalt voor een deel alzoo de vraag die in het voorgaande 
behandeld werd. 

Na deze voorbereidende inlichtingen kan nu in 't kort dc uiteen-
zetting volgen van het ontwerp, op de nevensgaande kaart voor-
gesteld. In verschillende soort van lijnen zijn daarop aango.wezen 
de bestaande toestand cn de wijzigingen in dien toestand, welke 
zouden vereischt worden tot heropening voor dc scheepvaart van 
den voormaligcn iUjnmond bij Katwijk. 

Hoofdzaak is daarbij de haven voor Katwijk, gevormd door 
twee hooiden, welker \iiteindcn reiken tot buiten dc lijn van 3 M. 
diepte onder Al', welke ongeveer op 250 Al. buiten dc laagwater-
lijn is gelegen. |Het noordelijk hoolil gaat regt van het strand uit, 
buigt kort bij het strand in westelijke i'igting om en heeft een 
totale lengte van 000 i\l. 

Het zuidelijk hoofd loopt regthockig uit het straiul tot een lengte 
vau 'iOO M. De lengte der beide, hoofden le zamen is alzoo 
ongeveer 1000 M., hetgeen tegen den prijs van f 1000 per strekkenden 
iM. als totale aanlegkosten een millioen gulden zoude vcreiscben. 

Voorloopige inlicluingen met hel oog op dit ontwerp ingewonnen 
hebben mij do waarschijidijkheid verschaft, dat voor een prijs van 
flOOO per strekkenden M. zoowel van rijshout met steen als van 
beton een voldoend dwarsproiil aan dc haveidioofden kan ge-
geven worden. 

De liiephouding van liczc haven zal geen bezwaar oj)Icvcren, 
omdat zij ligt aan dc moiuling van het voornaamste uitwatcrings-
kannal van Hijnland. De gewone spiiijingcn van die voorname 
lozing zouden wclligt op zich zelf reeds voldoende zijn n»j diep-
houding te verzekeren. i\laar die spuijing kan bovendien, door 
het gebruik van de ruimte tusschen dc binnen- en bnitcnslnizcn 
als spnikom , zoo ilikwijls verkregen worden als men verlangt. 

Deze omslandigheiil is in hel voordeel van een haven tc Katwijk 
boven dc haven te l.lmuiden en boven de ontworpen haven van 
Scheveningen. Te 1.1 muiden heeft men enkel een buitensluis en 
geen binnensluis cn bezil men dus ook geen spuiboczem. Al had 
men die, de spuijing aldaar, zou waarschijnlijk niet voldoende zijn 
om zich te doen gevoelen tol aan de uiteinden der hoofden, die 
1000 ;M. buiten hel strand reiken, cn zon zeker niet in slaat 
zijn de ontzaggelijk ruime oppervlakte van de buitenhaven aldaar 
behoorlijk op diepte te schuren. 

Tc Katwijk kan men zoowel uit dc beslaande uitsvateringsluis 
ols uit de nieuw ontworpen sluis een krachtige spuijing krijgen, 
die wegens dc beperkte afmetingen van de haven zkh lot het 
einde der hoofden kan doen gevoelen. De doode bock tusschen 
deze beide spuistroomen gelegen kan zeer geschikt dienen lot 
aanleg van een steiger voor schepen cn booten. 

Baggeren in de haven te Katwijk zal dus onnoodig zijn, zoowel 
voor de vorming van de haven als tol instandhouding van deze 
als zij eenmaal gemaakt is. In dit opzigt is ecu haven tc Katwijk 
in gunstiger omstandigheden dan een soortgelijke haven te Scheve-
ningcn, omdat aldaar nog altijd dc uitwateringssluizen ontbreken, 
welke, naar het gevoelen van sommigen, Dellland zoozeer behoeft. 

Het doel is ile nieuwe haven tc Katwijk i»\ le viglen vnov de 
visscherij in de Noordzee, die tot nog toe met pinken gedreven 

wordt en die zich eerst goed zal kunnen ontwikkelen, wanneer 
zij gedreven kan worden met een betere soort van vaartuigen, tot 
liet gebruik van welke een haven een volstrekt vereischte is. 

Wclligt zou men voor dit doel ook met iets minder diepte dan 
van 3 M. kunnen volstaan, maar deze diepte is gekozen om dc 
mogelijkheid te verkrijgen van directe stoombootgemcenschap met 
Engeland. Dc ontzaggelijke menigte landbouw-productcn, die uit 
de Hijnstreck komen, maken het bezit van een directe verbinding 
met dc voorname markt tc Londen van groot belang voor Uijnland 
cn dc aanleg van een haven van dc aangewezen afmetingen voor-
ziet alzoo gelijktijdig in dc bchocf\cn van landbouw en scheepvaart. 
Dat zulk een haven in het belang zou zijn der geracente Katwijk 
behoeft wel niet gezegd te worden. Een duidelijk bewijs vau be-
langstelling iu die zaak werd reeds gegeven, daar dc voorloopige 
peilingen, vereischt om het nevensgaand ontwerp te kunnen op-
maken , geheel belangeloos door den burgenjcester van Katwijk 
zijn verstrekt. 

Ecu haven tc Katwijk is ook zonder twijfel in hel belang van 
dc spoorwegen, waaraan Leiden gelegen is. Een korte zijtak, van 
Leiden naar Katwijk cn naar ilc nieuwe haven loopende, zoude 
dc tweede spoorbaan in Holland zijn die ons spoorwegnel met een 
Nooril/.echaven verbindt, aangezien de spoorwegverbinding met zee 
zoowel tc l.lmuiden als aan den Hoek van Holland ontbreekt cn 
enkel tc Nicuwediep aanwezig is. 

In hoeverre een haven tc Katwijk in hel belang is van Leiden 
behoeft niet aangetoond tc worden. Directe aanvoer van wol en 
andere grondstollcn cn van steenkolen voor hare fabrieken zoude 
zeker van veel beteekcnis zijn, 

Voor Hijnlancl als waterschap is het bevorderen van scheepvaart 
ongetwijfeld van groot belang. Alles toch, wat dc betere ge-
legenheid tot afvoer van landbouwproducten verzekert, verhoogt 
de waarde van den grond, vcrrijkl alzoo hel hoogheemraadschap 
cn maakt hel opbrengen der lasten gemakkelijker. 

Doch waartoe deze nitccnzctting te verlengen. Als dc gemeenten 
Katwijk eti Leiden met de provincie en het rijk te zamen willen 
werken om in dezen ecu bcslissenden stap te doen, dan zoude 
zonder geldelijkcn steun van Uijnland de aanleg van een haven 
voor de visscherij tc Katwijk van dc aangewezen afmetingen zeer 
wel uitvoerbaar wezen. 

En dit is een hoofdpunt in deze zaak: dc aanleg van die 
haven zonde een bescherming opleveren voor dc sluizen tc Katwijk 
cn ilus ongclwijfcfd van dc zijde vau het hoogheemraadschap niet 
anders dan steun kunnen ondervinden. 

Aangenomen mag dus worden, dat een haven van de aange-
wezen beperkte afmetingen mogelijk en uitvoerbaar is. 

Laten wij thans aanwijzen hoe ilc belangen van scheepvaart en 
uitwatering bij ilen aanleg der haven tc vcrecnigen zouden zijn. 

Daartoe moet een nieuwe uilwatcringsmond worden gegraven 
en daarin op de hoogte van dc beslaande binnensluis een nieuwe 
binnensluis worden gebouwd. Deze binnensluis moet wonlcn lugc-
rigl tot schutsluis met drie paar vloed- en cb-dcuren cn alzoo 
met twee schutkolkcn. Door hel water in die schutkolken te ver-
deelcn, kan de sluis met veiligheid de hoogste waterstanden keeren, 
zooals genoegzaam blijkt uil hetgeen de zooveel wijdere sluizen te 
hhnuivlen dicuaauguande leeren. 

Deze binnensluis zonde 12 M. wijd zijn. Wegens hare 
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ligging binnenslands ligt zij reeds beschut, cn nog meerdere be-
schutting wordt baar verleend door de rigting, aan dc ontworpen 
havenhoofden gegeven. 

Eene dergelijke inrigting verschaft dus alle vcrcischte waarborgen 
als walerkecring, maar zij geeft geen voldoende gelegenheid tot 
spuijing. 

Daartoe wordt als buitensluis een waaijcrsluis gelegd van gelijke 
wijdte van 12 M. Bij zwaar stormweer kan zij gesloten zijn 
cn gesteund worden door het water tusschen binnen- cn buiten-
sluis op te zetten. 

In de binnensluis wordt dan het verval tusschen dc drie 
opvolgende deuren verdeeld. 

In den regel zal echter die waaijcrsluis openstaan. Dc spuiboczem 
dient dan als voorhaven, waarin de schepen binnenkomen alvorens 
do schutsluis door to gaan. 

Bij spuijing wonlt de waaijcrsluis gebruikt om het water ge-
durende den vloed binnen te laten cn bij eb af te laten vlocijcn. 
Zoowel naast de waaijcrsluis als naast dc schutsluis kunnen ecnige 
duikers aangelegd worden, om zooveel doorstrooiningsprond aan 
dc natuurlijke uilwatering le verlecnen als voor Uijnland mogt 
vereischt worden. Deze duikers kunnen in dc buitensluis door 
valdeuren cn in dc binnensluis door puntdeuren worden gesloten. 

Ingeval men stoomwerktuigen boven op dc sluizen wcnschte 
te bouwen, zoude ilit kunnen geschieden op deze duikers naast 
de schutsluis, doch over het minder wenschclijke dezer inrigting 
is boven rccJs gesproken. 

Dc hinncnliavcn wordt voor dc gewone omstandiglicdcu gevormd 
door het uitwatcringskanaal binnen dc sluizen. Eene veilige lig-
plaats voor do schepen des wiïiters en ook gedurende dc tijden 
dat er krachtig gespuid wordt, levert het nieuwe kanaal, dal do 
gemeente Katwijk heeft doen graven in dc nabijheid van bet 
bekende Mallcgat ( ' ) . 

Dc plaats voor de stoomwerktuigen, bestemd om tc voorzien in 
de kunstmatige uitwatering, vereischt nu alleen nog aanwijzing^ 
Laat hel hier herhaald worden, dat, indien men dit verlangt, 
deze werktuigen gebouwd kunnen worden op de duikers , die 
naast dc schutsluis moeten komen om hel vcrcischte doorslroomings-
profiel le geven. 

Doch verkieselijker ware het de stoommachine volgens de rcetls 
boven beschrevene inrigting te plaatsen tusschen dc bestaande cn 
de nieuw te maken biuiiensluizen cn haar le voorzien van een 
reservoir, waaruit het opgepompte water al naar dc meest gun-
stige gdcgenbeid tot afvloeijing langs de eene of andere zijde 
naar zee zoude kunnen stroomen. 

Deze inrigting is sdiijnbaar iets omslagtigcr, maar z e i s beter, 
omdat daardoor de eigenaardige cischon in den bouw van sluizen 
cn watcrwcrkluigen uiteen worden gehouden en alzoo aan beiden 
beter voldaan kan worden. 

Over de keuze van de meest geschikte watcrwcrkluigen zal thans 
niet worden gehandeld. Zij zal wclligt bet onderwerp cencr nadere ' 
medededing uitmaken, dodi cene opmerking dienaangaande kan 
hier reeds plaats vinden in verband met betgcen vroeger gezegd 
werd. I 

Schepraderen noch pompradercn zijn hier op hare plaats, wegens ] 

de zeer veranderlijke opbrengst cn dc noodzakelijkheid om het 
water bij cbbe-standon in zee dóór het werktuig heen te kunnen 
laten afloopcn. 

Pompen, hetzij dan vertikale, horizontale of ccntrifugaal-pom-
jicn, zijn bier verkieselijk cn onder dezen zijn die natuurlijk de 
beste, die in gezamenlijke kosten zoowel van aanleg cn onderhoud 
als van kolcnvcrbruik het meest voordcclig zijn. 

Welke van dezer werktuigen echter gekozen mogen worden, in ieder 
geval zal het wcnschelijk zijn den aanleg zoo te maken, dal met 
ecu beperkt vermogen aanvankelijk kan worden volstaan en dal 
uitbreiding daarvan mogelijk is, naarmate die wcnschelijk wordt 
bevoniicn. 

Door zulk een inrigting wordt -op praktische wijze ecu beslissing 
niogdi jk , omtrent het werkdijk vcrcisdit aantal paardckrachtcn, 
waaromtrent op theoretische gronden zoo moeijclijk te beslissen 
valt , omdat het vooraf niet is vast tc stellen, tot hoever m e n d e 
cischcn cencr spoedige ontlasting van overtollig water zal willen 
opvoeren. 

Wanneer dc ruimte vcrzekcril is voor de plaatsing van duizend 
paardekrachten, dan kan met den aanleg van vijfhonderd worden 
begonnen cn deze later naar gelang der behoefte worden uitgebreid. 

Tol slot dezer beschouwing ecu enkel woord over de waar-
sdiijnlijkc kosten van het geheel. Laten wij dc havenhoofden 
rekenen op f 1000000, dc waaijcrsluis, wijd 12 M. met daar-
nevens liggende duikers op f 100000, cn de schutsluis wijd 12 
M. met drie paar deuren en nevensliggende duikers op f 2 0 0 0 0 0 ; 
lie vijdionderd paardckracjiten met gebouwen cn reservoir op 
f 000000 cn den aanleg van het uitwateringskanaal met dc daartoe 
verdsdi te uitgraving op f 7 0 0 0 0 0 , dan verkrijgt men voor dc 
globale bogrooting een cijfer van f2000000 . 

Tol bet bijeenbrengen dezer som zoiulcn nangowezen zijn iu de 
ccrsto plaats Uijnland, met het oog op ile belangen der uitwate-
r ing, dan de gemeenten Leiden cn Katwijk cn de Provincie, voor 
dc .sdiccpsvaart-bclangen, cn ten slotte het Uijk, omdat, zooals 
hel werk bier ontworpen is , het vooral ook met het oog op de 
ontwikkeling der zeo.vissdierij werkdijk van algemeen belang mag 
genoemd worden. De aanleg van een spoorbaan of tramweg naar 
Katwijk zoude van de particuliere industrie mogen verwacht 
worden. 

Onmogelijk is dus de zaak niet, maar cr is een bezwaar 
tegen de uitvoering en, om dat niet zelf te noemen, moge ik het 
woord dienaangaande laten, aan wijlen den lioogiceraar Willem .lakob 
van 's (ïravesaudc, waar hij zegt: «Niets is gemeeudcr hier te lande, 
«als dat aldcr jiootsackdijk.'ïle sacken achter blijven, doordien de 
«toestemming van vcde wcnl vercvst, die niet lot dezelve L'O-v • CJ 
«dagte kunnen werde gebragt.» (•) 

n Vgl. 1874-1873, biz. 4 7 , 08, 111. (dc'Sccr.) 

(•) „Korte naumcrkingoii vau dcii Ilecr Professor 's Gravcsandc, op de cou-

slderatien door de Kd. Gr. Acii. llceroii Gedeputeordeu der stad Haarlem, 

»cgcHs dcgcprojectm-dc Uit«a(crlttgtc Catn/jk, voorgesteld". Oiigenomcu iu: 

Uesolutiën yeuoineu bij den Dijkirrnvc, Iloogliceinradcn, en llooftiiiij'claiidc» 

van Itliijnland, binnen dc stad Lcydeu, op 't Stathuis op ten Xllen Vcbriiarij 

XVIC negcntontwinlig, beroerende dc nieuwe Openingc tot Catwijk, dienende 

tot waterloosingc voor Uhijnlaud". 
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B I . I L A G E 1. W a a r n e m i n g e n a a n d e n H e l d e r , 
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Doorgaaiule gesteldlicid van liet weder, 

gedurende 

h e t e t m a a l . 
Ö 

De Maans-

Phases, 
Declinatie, 

Apogcmn en 
Perineum. 

Hoogte van de vloed- en ebgetijen 
. in het Marsdiep te Helder, ongcmaaKt uit 

bij dc landskcct aan den 
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g e d u r e n d e d e m a a n d J u n i j 1 8 / / . 

Tijd en stand van 

den eersten 
vloed na den middag. 

n. m. 
4 -

AP. AP. 

dc eerste 
ebbe na den middag. 

n. m. 
H-

AP. AP. 

betrekkelijk het Amstcrdamsche peil 
de bladen, beschreven iloor den mareograaf 
Heldcrscben zeedijk. (1) l i . Plaats gehad hebbende 2 

Tijd cn stand van 
J " S Ä 

• ï ^ 

windrigtingen gedurende het 

den tweeden 
vloed na den middag. 

de tweede 
ebbe na den jnidilag. 

c Cl. 
C — . 

- 3 ' " O 

verloopen etmaal. 

Hegtwijzend. 

— r S 

O 

1 

n. m. 
- h : 
AP, AP. 

1 

u. rn. 
-H 
AP. AP. 

S a 
i . 1 ~ 

i 

verloopen etmaal. 

Hegtwijzend. 

O 
TT* O 
S O 

tr.Ä Opmerkingen. 

1 
2 
3 

5 
O 

7 
8 
O 10 

11 
12 
i'S 
}.i 
15 
10 
17 
18 
10 
20 
21 
22 
55 
2 1 
25 
20 
27 
28 
20 
30 

Ligtbewolkt, w ind , onsluimig. 
I.igtbewolkt, beneveld, wind , helder, schoon. 
Helder, schoon, beneveld, mooiweer. 
Ligtbewolkt, schoon, wimi- cn regenbnijen. 
Ligtbewolkt, winderig, beneveld, scboonweer. 
Ligtbewolkt, schoon, winderig, regenbui, 
Ligtbewolkt, winderig, mooiweer. 
Helder, ligtbewollvt, scboonweer. 
Helder, ligtbewolkt, scboonweer. 
Helder, s t d , l igtbewolkt, schoon. 
Helder, mooi, onweer, regen, \vind. 
I.igtbewolkt, winderig, rcgenbiujen, koel. 
Helder, lig(bew(dkt, winderig, mooi. 
Ligtbewolkt, winderig, helder, mooi. 
Helder, winderig, jnooiweer. 
Helder, beneveld, winderig, mooiweer. 
Helder, mooiweer. 
Helder, schoon, wa rm, mooiweer. 
Helder, winderig, l igtbewolkt, schoon. 
Helder, mooiweer. 
Helder, mooi, regenbiiijen, wiiul. 
Ligtbewolkt, wind , betrokken, regen. 
Hetrokken, wind en regen, bewolkt, mooi. 
Helder, ligllunvolkt, jnooiweer. 
Helder, ligtbewolkt, mooiweer, winderig. 
Bewolkt, wijiderig, bctrokkeii, regen, ojiwecr, wind. 
l 'ewolkt, winderig, mooi. ligtbewolkt. 
Helder, ligtbewolkt, w ind , regen, nevel , mooi. 
Bewolkt, mooi, helder, beneveld. 
Ligtbewolkt, mooi, regen, digtbcwolkt. 

10 20 
21 
22 
2 3 
21 
2 5 
20 
27 

28 
» 
1 
2 

3 

.1 

5 
O 

7 
8 
O 

10 
11 
12 

13 

Li. 
15 
10 
17 
18 
10 

u. ni. 
Apogcuin. 10,47 0.40 0.282 3.52 0.8ÖÖ 

Z, Declinatie. 17.28 8.18 0.185 5. 0 0 . 0 f 2 
L.K. 1 7 n . 2 0 m . 18. 1) 0.27 0.050 0. 0 0.890 

18.48 0.54 0..i08 7. 5 0.580 
iN. Declinatie. 10,20 0. 0 0.338 7.30 0.034 

20 .13 1.22 0.381 8.57 0.875 
20.50 3. 0 0.300 0.-14 0.800 
21.51 3.27 0.203 10.57 0.071 
22.48 4.25 0.243 11.30 0.052 
23.50 3.17 0.201 12.17 0.004 

N.M.2n.50m. (V 0.40 0.300 0.55 0.801 N.M.2n.50m. 0,55 5.10 (1.240 2.17 1.030 
l'erigciim. 1.50 5.25 0.100 2.15 1 1.084 c 2.50 0 .25 0.030 3.18 ; 1.220 

3.55 7. 0 0 .030 4 .13 1 . 2 « ! 
4..I0 8.30 0.055 5, 7 1.212 

, E.K. 18n. 42m. 5.35 0. 0 0.040 5.45 1.134 
Z, Declinatie, 0.22 10.18 0.044 0.48 1.000 

7. 8 1.25 0.275 8 0 i 1.000 
7.55 2. 4 0.240 0.12 0.073 

1 8.45 3.25 0.107 0.4('. O.OOf. 
0.37 5. 2 0.220 10..32 0.717 

10.30 5. 0 0 .435 11.35 1 0.715 
11.25 3.30 0.251 0. 2 0.870 

V,iM, 5 u . l lm. 12.18 3.57 0.200 1. 0 0.010 V,iM, 5 u . l lm. 
13.10 4.32 0.210 1.43 0.8-20 
13.58 5.27 0 .203 2 42 1 0.880 
14.43 0.23 0.108 3!20 0.040 

Apogcum. 15.25 0.32 0.080 3. 0 1.084 
10. 5 7.30 0.138 4.12 1 0.800 

Optelling 0.202 0.175 28.312 
0.175 

1 0.087 
Gemiddeld 0 .203 0.044 

Gemiddelde hoogte van al de vloeden ^ 30 4 -
0 . 0 8 7 - f - 0 , 8 7 0 1 2 . % 0 

58 = 0,224 M, 4 - AP. 

r M M i . . 1 i t 28.312 + 27 ,104 55,410 Gcmuldelde hoogte van al de ebben ^ = —v-n—= 0.".U)i) i» — AP. 30 ~f- J o c>8 
Gemiddeld verval 1.170 M. 

Opgemaakt te Helder den 4dcn Juli j 1877 , door den 
opzigter van den waterstaat, 

W. PU. UK KUUYFF. 

(1) .Met I April I8ß4 is lict merk van AP. aan don zclfreuistrcrenilcn (retij-nicfcr 
mM. liooKcr geplaatst. BH bot gebruik dezer tabeltoi dient dit te worden' in bot 00},' KCboudcn. 

22.40 0.430 15,48 0.820 3 3 . 5 6 ZZVV.ZWtZ.ZZW. 1.0 4.8 
21.55 0.301 17. 0 0.940 10.57 ZWtZ.ZlO.ZZO. Z. o . o 4.7 

" » 17.12 1.038 3 2 0 zto. ozo. zto. 'L z w a . 0.0 0 .3 
10.50 0.190 18.20 0.712 3.23 ZW.OtZ. o z o . z w w . z w . 0.0 5.5 
11.23 0.012 10,25 0.844 4.47 ZWtZ. zzw. zw. 1.0 1 .4.0 
13. 0 0.035 20,55 0.800 0,08 m\\. z. z z w . w z w . z w i w . 1.1 ; 4.1 
13.20 0.071 21.40 0.074 5,82 zw. zzw. Z. ZWtZ. 0.0 5.1 
14.45 , 0.130 23,15 0.088 1.70 Z W t W . ONO. zo. zzw. zw. 0.0 4.0 
18.18 0.208 23.55 0,801 0.70 WZW. WtN. iNXO. OtZ. z. z w . 0.0 1 5.0 
15.45 0.250 n 0 .33 z w . ZtW'. z w . 0.0 5.4 
10.32 i 0 .325 13.50 0.912 4.18 W i \ W . i\. ONO. z zw . OtZ. IS'OtO. 0.0 5 .3 
17. 5 , : 0.344 14.13 0.900 0.92 i\OtO. N.NO. m . m . iNNO. f . ? 3.7 
18.13 0.250 14.22 1.094 5.07 NO. NtO. NNO. NO. 0.0 5.0 
21.32 0.242 15.23 1.124 0.02 NütN.N.NO.NO.NOtN. 0.0 5.7 
22.17 0.255 10. 0 1.140 4.15 NOlN.NNO.NOtO.NO. 0.0 5.5 
23.40 0.272 ; 17. 0 1.140 5.10 NO.ONO.OtN.O. 0.0 0.0 
23.42 0 313 17.25 1,080 3.05 0 . OtN. 0 . (MN. 0.0 6 .1 

n ii 18.45 1,114 .k07 OtN.NO. ONO. NO. 0.0 
11.22 , 0 .048 10.38 1.002 2 .73 NOlN. NtO. N. NW. 0.0 0.1 
12.40 0.000 21. 0 1.030 0.00 NW. NtW. N. OtN. 0.0 5.2 
13.27 0 072 21.45 0.920 5 .23 NOtN.O. Zto. ZWtZ. 0.0 0.0 
17.38 0.330 23.17 0.000 12.78 ZWtZ. WtZ. WZW. 0.0 5 .0 
14.38 0.310 0 i> 5 .43 WZW. NNW. NW. W. 5.9 2 , 6 
10. 5 0.242 ; 12.13 0.071 0.07 W. WZW. ZWlW. ZW. 0.0 5.1 
10.22 0.350 1 12.52 0.070 0.00 WZW. ZW. 0.3 5.0 
20.25 0 -140 i 13.38 1 0.850 8.43 ZW. ZWtW. WZW. w . 3.3 4.2 
20.37 0.320 1 14.27 1.000 4 .13 WtN. W N W . W Z W . 4.7 4.2 
21.38 0.247 1 15. 0 1.007 5.50 WtZ. W. NWlW. WiZ. Zto. ZZW. 1.0 4.5 
21.12 '©.•2801 14.55 0.900 4.38 ZW. ZWtZ. WZW. WtN. 0.(.) 4.0 
22.15 0.313 1 15.37 1.070 1.07 NlW. NtO. NNO. .\0. OtN. 0 .3 4.4 

0.930 0.000 27.104 158.17 28.1 153.7 
U.OOO 
0.870 

' 0 .240 0 .903 5,27 

De bak , waarin de waaniemingen 
on)trcnt den gevallen regen en de 
uitdamping worden gedaan is groot 
een M'. cn slaat l 3 0 M. boven 
den grond. 

De gemiddelde declinatie van de 
magneetnaald ten westen, des na-
middags ten 2 ure , bedraagt over 
(leze maand 10° 3 8 ' 4 5 " . 

De grootste declinatie werd waar-
genomen op dc)] Liden cji 23stcn 
ten 2 uur = lO'» 41 ' 5 0 " en de 
kleinste op ilen 25sten ten 8 uur 
= 1 0 ' ' 2 5 ' 4 5 " . 

Absolute bepaling der magnetische 
inclinatie op den 2(lsten Jnnij des 
voormiddags tusschen 10 en 11 mir 
= 07" 54 ' 35".025. 

In deze maand beeft men winddrukken gehad: 
Gedurende 301 uren van O tot 2.5 RG. op den 

p 140 » * 2.5 p 5 » s B P 

p 198 » D 5 » 10 » B > B 

ft 22 • t 10 n 15 » B B B 

0 25 15 B 20 B B » P 

» 21 » » 20 » 30 > P » » 
s 

2 It ( 30 t> 4 0 n a 1» » 
0 1 B B 40 p 50 n » B n 
D 1 » > 50 * 00 9 B B s 

Dc grootste winddruk had plaats op den Isten ten 5 uur 5 min. 
= 5 3 KG. op den M». 
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BIJLAGE l (slot). 

E 
Cï 

Q 

W a a r n e m i n g e n a a n d e n H e l d e r , 

1 
t) 

3 

4 

5 
G 

7 
8 
O 

10 

11 
12 
1 3 
U 

15 
10 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
2 3 
2 4 
2 5 20 
27 
28 
29 
3 0 
31 

Doorgaande gesteldheid van het weder , 

gedn rende 

h e t e t ni a a l . 

Hewolkt, beneveld, zachte regen, mooi. 
Ligtbewolkt , helder , mooiweér. 
Helder , l igtbewolkt, winder ig , mooi weer. 
Ligtbewolkt, mooi , onweer , regenbnijen. 
Ligtbewolkt , winder ig , mooi, onweer , stortregen. 
Hcwolkt, winder ig , koel, mooiweer. 
Bewolkt , winder ig , koel , r egen , mooi. 
Ligtbewolkt, winderig, mooi. 
Bewolkt , wind- cn regcnbni jen , mooi. 
Ligtbewolkt, mooiweef , winderig. 
Bewolkt, beneveld, mooiweer. 
Helder, beneveld, l ig tbewolkt , mooi. 
Ligtbewolkt , heneveld, winder ig , mooi. 
Ligtbewolkt , mooi , b e t r o k k e n r e g e n en wind. 
Ligtbewolkt, winileriir, mooiweer. 
Bewolkt, regen, donder , winderig. 
Zwaarbewolkt, hnijii^^ beneveld,"winderig . 
Digthewolkt, winderig, beneveld, mooi. 
Ligtbewolkt, mooi, winder ig , regcnbnijen. 
Ligtbewolkt , winderig, bni j ig , nmoiwecr. 
Ligthewnlkt, winderig, mooiweer, beneveld, 
l ag tbewolk t , mooiweer, rc^renbni, winderig. 
Helder , digthewolkt, regenbui , mooiweer. 
Bewolkt, winderig, mooiweer. 
Ligtbewolkt , mooi , be t rokken, regen, wind. 
Betrokken, rcgenbui jen , zwaarbewolkt , w ind , mooi. 
Bew(dkl, beneveld, mooiweer. 
I^ewolkt, mooiweer. 
lagtbewolkt , winderig, mooiweer. 
Ligtbewolkt , beneveld, umni, helder. 
Ligtbewolkt, mooi , onweer , regen , wind. 

De Maans-

Phases , 
Declinatie, 

Apogenuj cn 
Perigcum. 

c3 

Hoogte van dc vloed- cn ebgetijen 
in het Marsdiep tc Helder, ongemaakt uit 

bij dc landsKcct aan den 

Tijd en stand van 

den eersten 
vloed na deu middag. 

de eerste 
ebbe na den middag. 

« . m. Al>. AP. 
! 4 -u. m. i AP. AP. 

i . n I . •> , , 8 . 4 1 3 4 - 1 0 . 5 1 0 18.929 Gcjuiddelde hoogte van al de vloeden ^^^——^^ = : — r r T r — = 0 ,315 M. 4 - AP. 3 1 + 2 9 00 

Gemiddelde hoogte van al de ebben 2 5 . 4 2 9 - f - 2 5 . 0 9 0 51 .125 
31 4 - 2 9 00 

= 0.852 » — AP 

Gemiddeld verval 1.107 M. 
Opgemaakt te Helder, den 3den Augustus 1 8 7 7 , door den opzigter 

van den waters taa t , 
W. pir. Dli KRUYFF. 

(1) Met 1 April 18G4 is lict merk van AP. aan den zelfrogi.-jtierenden «ctij-nicter 
23 iniirnnctera hooger geplaatst. 130 het gebruik dezer tabellen dient dit tc worden 
\\\ lu'A oog geijouücii. 

T -

u. in. 1 1 
20 Z. Declinatie. 10.45 8. 0 ! 0 .150 4 .54 0 ,882 
21 N. Declinatie. 17.24 0. 0 ! 0 ,188 5 . 4 7 ; 0 .775 
2 2 L , K . 9 u , 2 0 m . 18. 0 ! 9 .13 ' 0 .189 0.10 ; 0 .740 
2 3 18.50 0.27 0 .344 7.10 1 0 .748 
2 4 19.38 1. 0 ; 0 .270 7 .20 0.701 
2 5 20.32 2 . 7 0 .340 8 .40 0 .024 
2 0 21.31 2 .20 0.301 9 .52 0 .748 
27 22 .35 2.37 0 .280 11.12 0 .895 
2 8 1 23 .40 5 .44 0.301 0. 0 0 .892 

» N . M . 1 0 u . 2 4 m . ï> 7 .25 0 .202 0.47 0 ,932 
1 0 . 4 3 8 . 0 0 .349 1 .55 0 . 8 4 0 
2 1 .43 5.17 0 .144 2.47 l . l O l 

3 2 .38 5 .40 0 .200 3.27 1 .024 
4 3.29 0 .43 0 .172 4. 5 1 .004 
5 Z. Declinatie. 4 .18 7.25 0 .200 5 .18 0 .922 
0 5. 5 8 .40 0 .154 0. 0 0 .952 
7 E.K. l u . 30m. 5 .53 0 .28 0 .503 0.15 0 .040 
8 0.42 0 .42 0 .538 7.30 0 .058 
9 7 .33 1.40 0.297 8. 0 0 .770 

10 8.20 3. 0 0 .540 9 .35 0 .404 
11 9 .20 1 .15 0.317 9 .50 0 .800 
12 10 .13 2.38 0 .224 11.12 0 .840 
1 3 11. 5 3 .30 0 .214 0 .13 0 .809 
14 V .M.19n .37m. 11.54 7 .20 0.237 1. 0 0 .835 
1 5 12.40 4 .33 0 .240 1.47 0 .778 
10 Apogeum. 13 .23 4.47 0 .314 2.18 0 .072 
17 14. 4 5 .38 0.270 3.12 0 .819 
18 14,43 0.17 0 .224 3 37 0 .859 
1 9 N. Declinatie. 15,22 {>.32 0 .232 3.52 0 .882 
2 0 10. 3 7 .25 0 .190 4.28 0 .892 
21 10 .45 8.12 ; 0 .205 1 5 ,23 1 0 .853 

Optelling 8 ,413 
1 

1 

( 

1 25.429 

Gemiddeld 0,271 1 0.820 

NOTULEN DER VERGADERING VAN DEN I I D E N SEPTEMBER 1 8 7 7 . 

g e d u r e n d e d e m a a n d J u l i j 1 8 7 7 . 

2 3 

betrekkelijk het Amsterdamsche peil 
de bladen, beschreven door den mareograal' 
Hclderschen zeedijk. (1) 

Tijd en stand van 

den tweeden 
vloed na den middag. 

dc tweede 
ebbe na den midilag. 

u. m. 
4 -
Al'. AP. n . m. 

4 -
AP. AP. 

1 . s M 
^ S 

•i t l 

Plaats gehad hebbende 

wiudrigtingen gedurende het 

verloopen etmaal. 

Uegtwijzend. 

S 3 ïO ü c fc- ® 
S ^ > 
a 0 

ó ri TB — 0 S 2 
l i 3 2 Opmerkingen. 

CJ 

22.40 ' 0 .400 10,25 i 0 .922 3.50 0 . \ 0 . NOtN. iWVlN. ;\WtVV. WZW. 0 .2 ' 3,5 
23.50 0 .350 17.14 , 0 .940 1.28 WZW. W. Z\V. ZWtW. 0.0 4,4 

n 17.43 ' 0 .897 8.07 ZWtW. ZW. ZWiW. 0.0 1 0 . 0 
10.40 0 .125 19.10 0 .890 1.83 w z w . z v v , z , z w . 1.0 i 4 , 3 
11.10 0 .094 19.22 0 .720 4.52 WZW. ZW, ZZO. ZWt\V. 10.8 2 .3 
12.18 0.237 21.15 0.()08 10.00 ZWtW. W. WiNW. WtN. 0 ,3 3 .4 
13.20 0.247 22 .30 0.712 9.42 WtiN. W. NWtW. W. 2.7 5 .0 
15. 0 0 .194 f 1 1 7.40 N N W . Z W t W . WtZ. WZW. 1.5 3 3 
18. 7 0.327 11.40 1 0 .700 1 3 . 0 0 m W . \VlZ. WZW. 1.7 2.0 
19.28 . 0 .432 12.48 ! 0 .905 0.75 ZWtW. ZW. ZWtZ. ZWtW. 0 .0 1 3.9 

3 .4 20. 0 Ö.440 13.55 1 0 .835 1.40 WZW. WtN. 0 .0 1 
3.9 
3 .4 

21. 4 0 .400 1 14.48 1 1.022 0 . 7 8 NV. WtN. NNW. OiNO. NO. OtZ. 0 .0 1 5.2 
21 .20 0.527 15. 7 f 0.987 4.92 Ot'/. ZW. ZtO. ZW. ZWtZ. 0 .0 1 3.8 
22.48 10 .10 1.082 5.27 j i ZWtZ. Z. Zt)tZ. OZO. ZO. ZZW. 5.7 1 4.3 
23,25 0.471 10.55 1.080 4.47 ZZW, ZZO. ZtO, ZtW. 0.7 ! 3.8 

» « 17.35 1.034 5 70 < Zi\Y. ZOtZ. ZlO. ZZW. 1.8 ! 3.0 
8.38 0 .232 17.50 ! 0.821 9.07 ZZW. WtZ. W7AV. 2 .3 ; 4 .3 

10.25 0 .235 19.20 0.917 5.12 WZW. ZWtW. WZW. 0.0 3.0 
11,27 0 .184 19.55 i 0 .003 0.28 \ \ m . z . ZlO. ZZW. w . 0.7 4.8 
12.45 , 0.401 22 .22 0.035 10.33 W. WtZ. W. WtZ. ZWtW. 2.0 5.2 
13.40 ' 0 .200 2-2.30 0.787 7.33 ZW. ZWtZ. ZtO. ZZW. 0.0 0.7 
18. 0 0.315 1 » 1 1 p 3.53 ZWtZ.ZW^tW.ZW^ ZZW. 0.7 4 .0 
19. 2 , 0 .297 i 12. 0 i 0 .940 3.17 ZW. ZZW. 0 X 0 . ZZO. ZZW. 0 .0 4.9 
20. 0 0.558 i 12.50 ! 0 .772 3.15 ZW. WtZ. WZW. 0.4 3.2 
20. 0 (),487 13.22 1 0 .888 4 .23 WZW. ZWtW. ZlO. ZWtZ. ZZO. 1.0 5 .4 
20.52 0.500 1 14.18 0 .875 0.83 z o . N. NW^ WN W. AV. 2.7 
20.50 0 .430 ' 14.50 0 .995 2.18 AV.^VtZ. 0.0 3.7 
21 .45 0 ,385 ' 15.17 0.988 2 .23 AV. AVtZ. ZWtW. 0.0 3.0 
21 .50 0 .413 15.30 0.950 5.92 ZWIAV. WtZ. AV. 0.0 3.7 
22 .40 0 .344 , ir».18 1 .039 3.27 WtZ. W Z W . ZW, ZWtZ, ZZW. 0.0 3.3 
23.17 0.408 ; 10.45 1 0.900 3.57 ZWtZ. AV. AVMAY. NW. 0.4 5 .8 

10.510 

» 

25,090 105.72 54.7 '127.4 

0 .303 ! 0 .880 5.35 

54.7 '127.4 

De bak , waarin de waarnemingen 
omtrent den gevallen regen en dc 
uitdamping worden geilaan, is groot 
een M ^ en staat 2.30 M. boven 
ilen grond. 

De gemiddelde declinatie van dc 
magneetnaald ten westen, des na-
middags ten 2 nre , bedraagt over 
deze maand 10" 3 8 ' 5 7 " . 

De grootste declinatie werd waar-
genonn^n op den 8sten ten 2 inir 
= 10" 43 ' 3 0 " en de kleinste op 
tien 30steu ten 8 u\u' = 10" 20 ' 5 0 " . 

Ahsidute bepaling d.er magnetische 
inclinatie o)» d e u ' 2 8 s t e u '.lulij des 
vooruiiddaus tussrheu I 0 e u l 2 i u u ' 
= 08" 3 ' 24" .375. 

In dc'/.c maand heell men wiud<lrukkeu gehad: 

Gedurende 2 7 5 uren van 0 lot 2 .5 KG. op den M l 
i> 118 » n 2.5 » 5 1) p a I» 

1) 271 » 0 5 » 10 1) )) 1) B 

n 70 i> » 10 » 15 D » n 1) 
B 7 D I) 15 .. 20 D » D 3 
ft 3 n « 20 « 30 R Q » » 

Dc '^rooUtc winddruk had \ilaals op deu 9<lcu ten 3 uur 40 min. 
= 2 5 KG. op deu M^ 
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BMLAGE 3. 

Marchienne au Pont , Ic 14 Juillet 1877 . 
Monsieur! 

Nous avons bien regretté que notre agent n'ait pas eu r i ionneur 
(le vous voir lors dc son passage à la Haye. — Il a du se con-
tenter de vous laisser quelques brochures e.xplicativcs du système 
dc voie Hilf. 

Nous avons l 'honneur dc vous informer (pic nous nous mettons 
complètement à la disposition <lc votre association pour tous 
renseignements dont ses membres pourraient avoir besoin av\ 
sujet des longrines Hilf. 

La pose des 50 kilomètres dc la voie Hilf a commencé sur 
les chemins dc fer de l 'Etat Belge, il y a quinze jours à 
peine, et l 'on a déjà pu se convaincre dc la grande facilité 
et simplicité de la pose. Nous avons la ferme conviction (jue 
['expérience ultérieure ne sera ([uc favorable au système au point 
de vue de l'élasticité et dc la stabilité dc la voie. 

Veuillez agréer monsieur l 'assurance de notre considération 
distingviée. 

LE chef dc comptabili té, 
L E O I ' BIKLI .E. 

Monsieur T idcman , secrétaire de 
l'Association des ingénieurs 
Hollandais à la Hâve. 

Le régisseur, 
JL'LES Z I A N E . 

Institut Uoya^. des 
Ingénieurs. 

54. 
La Have, le 18 Juillet 1877. 

En réponse à votre lettre du 14 Juillet courant , j 'ai r i ionneur 
de vous faire observer, (pie, lors du passage dc votre agent à la 
Haye, je me trouvais en vil le, et (juc j 'ai trouvé un m a t i n , cn 
venant au local de notre Ins t i tu t , (juehpies exemplaires de la 
brochure sur la système Hilf ainsi »ju'un modèle, sans autre 
explication. 

Dans la prochaine réunion du conseil gérant de r ins t i tu t je 
présenterai la lettre, que je viens d'avoir r i ionncur dc recevoir. 

Le secrétaire, 
J . T I D E M A N . 

A la Société anonyme 
des Laminoirs , etc. 
de la Providence, 

Marchiennc au Pont. 

BIJLAGE 4. 

L u i k , 8 September 1877, 

WclEdclG. Heer! 

ik heb de eer u mede tc deelcn , da t den 5deu cn üden dezer 
proeven alhier genomen zijn mot een soort van locomobilc, tot 
het vervoeren van t r amwagens , ter vervanging van paarden; zoo 
als u voorzeker bekend i s , is zulks reeds door verschillende con-
structeurs beproefd, maar hoe gelukkig sommige proeven zijn 
uitgevallen, steeds biccf er toch iets tc wenschen over. Bij dc 
beproeving dezer machine, dc uitvinding van den heer Vaessen, 
directeur-administrateur der Société St. Leonard poiir la fabrica-
tiou de l(Komotives, a lh ier , cn waarbij ik het voorrcgt h a d , 
tegenwoordig te zijn , is het gebleken dat zij aan dc cischen voldoet 
en vertrouwende dat het welgelukken dezer proefneming eenige 
waarde voor ons land kan hebben , alwaar de invoering van t ram-
wagens meer uitbreiding er langt , ben ik zoo vrij geweest n heden 
onder kruisband toe tc zenden ecu exemplaar van hel dagblad 
Za Jl/cnse van den üden cn 7dcn dezer , waarin over dca lgcmccnc 
beschrijving der machine en van de proefnemingen een artikel voor-
komt, aan u overlatende de bcoordccling of het dc aandacht van 
heeren ingenieurs cn bclanghcbbcndcn bij t ramwegen waardig is. 

De opname van kosten in het g e b r u i k , in tegenstelling van hel 
gebr»ük van paarvlen, heeft nog niet met ecuigc zekerheid k u n n e n 
])laals vinden, doch bij eene zeer grove berekening , kwam het 
de bevoegde personen voor, dat dc dagelijksche kosten der machine 
eene zeer belangrijke vermindering op dc kosten van het vervoer 
met jiaardcn zouden te weeg brengen. Alvorens de uitvinder zich 
met den een of ander heeft kunnen verstaan, om zijne ui lvinding 
in andere landen te cxploitceren, wenscht hij zich nog te onthouden 
van het publicceren van plannen en détail tcckcningcn, doch is 
gaarne bereid elk belangstellende de gevraagde inlichtingen tc 
gcveu en het werktuig le doen bczigl igcn, dat hij voor de wcreld-

i t^iintoonstelling, te Parijs in 1878 te houden , bestemd heeft. 
Verlrouwcnile dal deze geringe mededeeling vau feiten uwe 

aandacht waardig moge zi jn, heb ik de eer met dc meesle ge-
voelens van hoogachting te zijn 

GwEdG. Dw. Dienaar, 
11. P . VAN HEL'KELOM. 

L. K. lust. I. 

WclEdclG. Heer T ideman , 
secretaris van het koninklijk 
Instituut van ingenieurs , tc 

's Gravenhage. 

N O T U L E N DER V E R G A D E R I N G E N . 

VKROADENING VAN P E N 13DEN NOVEMBER 1 8 7 7 , IN H E T LOKAAL 
D I L I G E N T I A , TE \ S GRAVENHAGE. 

1. Tegenwoordig: jhr . G. J. G. Klerck, pres ident , J . van der . 
Vegt, A. J. Voorduin, A. W^ Eglcr van Wissekerke , dr. E. K. 
van Dissel, W . G. A. Star ing , N. T. Michaëlis cn M. G. J . Piepers, 
raadsleden, cn J. T idcman , secretaris, het honorair lid mr. J, 
Heemskerk Az., dc gewone leden mr . J. P. Amersfoordt , G. P. J . 
van den Berg, F. J. van den Berg, B. J . van den Berkhof, J. J . 
Brutcl de la Hivièrc, jhr. P. 11. A. Martini Buys, G. P. del Gampo 
gen. Gamp, F. M. van Panthalcon haron van Eek , J . Gh. Es tor , 
J . D. Evers, E. G. A. Fol , A. Gorter , A. E. J . Graat , A. l l u ë t , 
G. J . dc Jongh , Alb. Ph. Ivapteyn, P. H. Kemper, J . J . van 
Kerkwi jk , A. Keurenaer , J . Klui t , D. A. Wittop Koning , G. L. 
R, E. Mcngcs, G. J . Morre, A. T. L. Houwenhorst Mulder, \X. 
A. M. Piepers, J. A. Koest van Limburg , J . Scholtcns, jhr . 11. 
T. Hora Sicc.ama, M. Si jmons, A. J. 11, van der Toorn , G. W . 
Verloop, IL P. Vogel, dr. A. Vrolik cn Ph. J . Waller; dc buiten-
gewone leden W. Bicrens de Haan, G. Lely, D, J. van Lennep , 
W^ de Man, A. L. T. A. Nepvcu tot Ameydc, H. Hahiisen J z . , 
G. Hoodenburch, F. J . des Tombe eu M. E. de Wildt. 

De vergadering wordt door dr. G. Guppari, ingenieur te Pisa , 
die Nederland met een wetenschappelijk doel bezoekt, als gein-
troduccerde bijgewoond. 

2. De notulen der vergadering van den 11 den September jl. 
zijn gedrukt aan de leden medegedeeld in de eerste al levering, 
eerste gede(;lte, van het Tijdschrijl voor 1877—1878. 

Daar niemand daarover het woord verlangt te voeren worden 
zij voor goed vastgesteld. 

3. Sedert di(; vergadering zijn ontvangen tic navermclde ge-
schenken : 

a. Van Z. M. den Beschermheer: 
Statistiek van den handel en dc schecpvaarl van het koningrijk 

der Nederlanden over het jaar 1 8 7 0 , uitgegeven door het departe-
ment van financiën, eerste gedeelte, folio, 

b. Van den minister van bimicnlandsche zaken: 
1, Verzamelingstabellen der waterhoogten langs de nederlandsche 

zee- cn rivierku.stcn gedurende de maand Mei 1877. folio. 
2. Idem volgens de bladen der r.elfregislrereude peilschalen y;e-

\hircnde de maand Maart 1877. folio. 

3. Nivellement de prócision de la Suisse e.xécuté par la_ com-
mission géodésiquc fédérale sous la direction de A. Hirsch et 
E. P lan lamour , sixièmc livraison. 4to. 

4. Bericht über die VVcltausstelhhig in Philadelphia 1870. Heraus-
gegeben von der ücstcrreichischcn Gommission für die Welt-
ausslellung in Philadelphia 1870. 8vo. 

Heft HI. Geodätische Inst rumente von P . F. K u p k a ; Mikroskope 
von dr . Ernst von Fleischl, und Mcdicin von dr . Ernst von Fleischl. 

Heft IV. Das Hüttenwesen mit besonderer Berücksichtigung des 
Eisenhüttenwesens in den Vereinigten Staaten Amerika's von Franz 
Kupelwiescr. 

Heft VI. Ilolzhcarbcitungs-Maschincn mit einem Anhang über 
W^crkzcugmaschinen f ü r Steinbearbeitung, von Felix Heifer und 
die Holzindustrie mit besonderer Hücksicht auf die Anwendung 
gebogener Hölzer, von Franz Tlionct. 

Heft VHL Die Petroleum-Industrie Nordarmerikas in geschicht-
l icher , wir thschaft l ichcr , gcologi.schcr und technischer Hinsicht von 
Prof. Hanns l löfer . 

Heft XH. llilfsmaschineu vmd Werkzeuge für Eisen- und Metall-
Bearbeitung von Franz Wencelides. 

Heft XHI. Das Eisenbahnwesen in den Vereinigten Staaten von 
Amerika mit besonderer Berücksichtigung des Oberbaues der 
mechanischen Ausrüs tung , der Wagen , dann des Verkehres in 
Stadtiüi von Ernest Pontzen. 

Heft XIV. Architektur und (jll'eiitliche Bauten von Anton Poscha-
cher ; Malerei und Sculptur von Garl Gostenoble. 

Heft XV. Gesteins-Bohrmaschinen und Luftcomprcssions-Maschi-
nen von A. lliedler. 

1 Heft XVl. Der Locomotivhau in den Vereinigten Staaten von Nord-
amerika von Alois von Feyrur. 

Heft XVH. Heizung, Ventilation und W^isserleitungen von Leo-
I pold Strohmayer. 

5. Waterstaatskaart van Nederland. Heerenveen. Blad n". 2. 
6'. Van den minister van f inanciën: 
Verslag aan den Koning over den toestand der telegrafen in 

Nederland iu het jaar 1870. 4to. 
(/. Van den minister v.iu mar ine : 

1 l . Mededeelingen betrelVende het zeewezen, uitgegeven door de 
zorg van het departement van marine. 20.ste deel, 8vo. 

2 . llydr()gra|)hi.sche kaart van de haven van I Jmuidcn , buitcn-
inond van het kanaal naar Amsterdam. Schaal van 1 : 7 5 0 0 , 
naar de opname van Juni 1877 , door 11, A. de Smit van den 

I Broeckc (MI W . F. Wesselink. 
c. Van het koninklijk Instituut voor dc taal- , land- en volken-

kunde van Nederlandsch-Indic: 
Bijdragen tot de taa l - , land- eu volkenkunde vanNedeilaudscU-

Indiis 4de volgreeks, 1ste deel , 2de s tuk . 8vo. 
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f . Van de Ncderlandsche rnaalschappi] ter bevordering van 
uij verheid : 

Tijdschrift 1877. -Ide reeks, deel I. Augustus , September en 
.October 1877. 8vo. 

g. Van de Nederlandsch-Indische maatschappij van nijverheid 
en landbouw: 

Tijdschrift voor nijverheid en landbouw in Nedcrlandsch-Indië. 
Deel XXII. Afl. IV. 8vo. 

h. Van de koninklijke bibliotheek: 
Annual report of the comptroller of the currency to the second 

session of the forty-fourth congress of the United-States. Deer. 4-
1870. 8vo. 

i. Van de Stadsbibliotheek te Amsterdam: 
Catalogus van de bibliotheek der stad Amsterdam. Zesde ge-

deelte (supplement tweede gedeelte), ^ito. 
j. Van het .Wiskundig genootschap tc Amsterdam: 
Nieuw archief voor wiskunde. Deel III. 8vo. 
k. Van dc maatschap tot droogmaking van het zuidelijk ge-

deelte der Zuiderzee: 
Open brief van de maatschap tot droogmaking van het zuidelijk 

gedeelte der Zuiderzee aan de leden van de tweede kamer der 
staten generaal. 8vo. 

/. Van de Association des ingenieurs sortis dc Iccole de Liège; 
1. bulletin de l'association. Nouvelle Série, T. I. No. 7 et 8. 

Juillet et Août 1877. 8vo. 
2. Revue universelle des mines, de la métallurgie, des travaux 

publics, des sciences et des arts appli(iucs à l'industrie. Annuaire 
dc l'association des ingénieurs sortis de l'école dc Liège. 2e série 
de la Kcvue universelle, 3e .série de l 'annuaire de Tassociation. 
T. II. I r numéro. Juillet et Août 1877. 8vo. 

r/i. Van the Institution of civil engineers: 
Minutes of proceedings of the Institution of civil engineers 

with other selected and abstracted papers. Vol. 1. Session 1870—77. 
Part IV. 8vo. 

n. Van bet honorair lid G. E. Waring J r . : 
1. Village improvements and farm villages by Geo. E. Wa-

ring Jr. 8vo. 
2. Draining for profit and draining for health by Geo. E. 

Waring Jr. 8vo. 
3. The sanitary drainage of houses and towns by Geo. E. 

Waring Jr. 8vo. 
0. Van bet lid G. E. Escher: 
Ucport upon the woosung bar by G. E. Escher and Jobs, de 

Uyke. folio. 
p. Van hel lid II. I'. Kijnje van Salverda: 
Gewijzigd j)lan cn begrooling der kosten lot verbetering der 

walcrlossingcn en inlaling van rivierwater tot vrucblbaarmaking 
van dc landen van bet dislricl van hcl IVvjk van Nijmegen cn van 
.Maas en Waal . 8vo. 

(]. Van hcl li»l jlir. C. A. E. A. vau Panhuys: 
Viîrslagen aan den koning, belrcllende de exploitatie der staats-

spoorwegen, gedurende dc jaren I87 t en 1875 , 2 stuks. 4to. 
r . Van den l>eer W. lirandsma Johz., te Kralingeu: 
Ontwerp van een uieuwcu waterweg rechtstreeks vau Hotterdam 

muir Amsterdam, door W . IWaudsma Johz. 8vo. 
Van den heer Bra\i de Sainl-l 'ol-Lias, tc Darijs: 

Les colons explorateurs. Expéditions dans l'archipel indien. Deli 
et los colons explorateurs f rançais , communication faite à la 
société de géographie dans sa séance du 12 Août 1 8 7 7 , par 
M. Brau dc Saint-Pol-Lias. (Extrait du bulletin de la société do 
géographie). 8vo. 

t. Van den heer dr. G. Guppari, te Pisa: 
1. Scuola di applicazionc per gli ingegneri di Torino. Sulla tcoria 

délia distribuzione del calorc e sui problemi analitici cui essa 
conduce. Discrtazione di Laurca di Giovanni Guppari di Pisa. 8vo. 

2. Sulla ruotc a cassette alcuni studi dcll Ingcgnere Giovanni 
Guppari. 8vo. 

u. Van dcn lieer C. A. Eckstein, te 'sGravenhage: 
Twee afdrukken van een portret van den heer F. de Lesscps. 
t'. Van den heer I. Maganzini, te Home: 
Ministcro dei lavori pubblici. Sullc opere idrauliche dei Paesi 

Bassi. Relazionc di missione a sua Eccellenza il sig. Ministro dei 
lavori pubblici dcH' Ingcgnere AH. del Genie civile Italo Maganzini. 
Text en atlas. 2 dcelen. -Ito. 

w. Van den heer dr. L. Mulder, tc 'sGravenhage: 
Landbouw-courant 1877. N°. 3 7 ^ 0 . folio. 
X. Van den heer P. J . de Quartcl, tc Utrecht: . 
Ontwerp tol kanalisatie van de rivier de Lek lot verbetering, 

van dc vaart van Keulen naar Amsterdam en tot het verruimen 
van den Gcldcrschen IJsscl voor afvoer van ijs en HhijnvNater, 
door P. J. de Quartcl. 8vo. 

ij. Van den beer dr. G. Swaving, te Maastricht: 
De ingenieur en de geneesheer in Nederlandsch Indic, door 

dr. G. Swaving. 8vo. 

A. De president zegt: Ik heb de eer u mede te dcelen, dat op 
de door den raad van bestuur uitgeschreven prijsvraag betreffende 
de oprigting vau ecu lokaal voor het Instituut ( ' ) tot het op hel 
daarvoor bepaalde tijdstip van 1 November 1877 achttien ant-
woorden zijn ingekomen. Daarvan is mcdcdecling gedaan aan den 
voorzitter van de maatschappij tot bevordering der bouwkimst , 
met uitnoodigmg, volgens dc door hem gedane toezegging, 
drie bouwkundigen als leden der commissie van beoordeeling aan 
te wijzen. Daarop wordt alsnu hel antwoord ingewacht c n , wan-
neer dit zal zijn ontvangen , zal door die dcskmuligcu en twee 
leden van den raad van bcstmir ecu onderzoek van dc ingekomen 
prijsantwoorden worden ingesteld. 

Deze mcdcdecling wordt met belangstelling ontvangen. 

5, Dc president neemt op nieuw het woord cn zegt: De leden 
zullen zich herinneren, dat in den loop dezes jaars tc Hovigo ecu 
wedstrijd bctrcllende kunstmatige drooglcg^dng van gronden heeft 
plaats gehad, waarvoor door den minister van lliimenlandsche 
Zaken de medewerking van het Instituut is ingeroepen (t). Dc 
raad van bestuur heeft dientengevolge de leden uitgenoodigd aan 

t 

Jk 

dien wedstrijd deel tc nemen cn aan die uitnoodiging is onder 
anderen voldaan door het Ingenieurs-bureau voor stoombemaling 
tc Amsterdam, vertegenwoordigd door onze medeleden \V. F . A. 
Bcijerinck en J . G. dc Leeuw, terwijl ook de heer G. Bok, te 
Delfshaven, aan den wedstrijd heeft deelgenomen. 

Dc uitslag van den wedstrijd is geweest, dat aan het Ingenieurs-
bureau eene van dc twee door de Italiaansche regering uitgeloofde 
grooten gouden medailles is toegekend, terwijl aan den heer Bok 
eene van de twee zilveren medailles is toegewezen geworden. 

Het door het Ingenieurs-bureau aan de tentoonstelling ingezonden 
album is , op verzoek, nog voor eenigen tijd ter inzage van be-
langstellenden tc Hovigo verbleven, maar dc inzenders stellen 
zich voor, het in dc eerstvolgende Instituutsvergadering voor de 
leden ter bezigtiging te stellen. 

Ik meen de tolk der vergadering te zi jn, wanneer ik zoowel het 
Ingenieurs-bureau als den heer Bok met deze door hen behaalde 
onderscheiding geluk wensch. 

Ook deze mcdedeeling wordt met levendige blijken van belang-
stelling begroet. 

G. Van den hoofdingenieur van den waterstaat in dc provincie 
Noordholland zijn brieven ontvangen, gedagtcekcnd LI September 
cn 15 October 1877, n". 1545 cn 1725 2K 

2fi cn 28 
, ten geleide van 

dc waarnemingen aan den Helder gedurende dc maanden Augustus 
en September 1877 , opgemaakt door het lid W. Ph. de Kmyfl'. 
Zij zijn medegedeeld als bijlage 0. 

7. Van den hoofdingenieur van den waterstaat in het 10de 
district is ecu schrijven ingekomen, gedagtcekcnd 21 September jl. 
n^ 3345 , ten geleide van de aantcckening van de in het jaar 
1877 gedane meting van het strand langs de kust van de Noordzee 
in de provincie Noordholland. Dc daarin voorkomende cijfers zijn 
ingeschreven in het •register, bevallende dc aanlcckeningcn van 
aanwinst of afneming der duinen, dc ligging van de hoog- cn 
laagwalcrlijn, en diensvolgens, de breedte van het s t rand , op-
gemelen mi dc vcrkcnningspalen geplaatst op 1000 M. afstand 
van elkander langs hel strand der Noordzee van de Heldersche 
zeewering tol aan den Hoek van Holland. 

{*) Zie Notulen 187()—1877, bh. I IS . liet prospcclns en ilc imjsvrang lijn 

afgcdrukl als bijlage 5. 

(t) Zie Notulen 187C—1877, bli. 110. 

8. liet lid Huct bekomt het woord tot het doen van ccne 
mcdcdecling over dc meest voordcclige stoombemaling voor dc 
droogmaking van de Zuiderzee. 

Die voorlezing is medegedeeld in bijlage 7 en platen 11—VI. 
Dc uitgebreidheid van de voordragt v;as oorzaak, dat z i j , op 

voorstel van den spreker zelf, werd afgebroken ten eimie de ge-
wone pauze te houden. 

Na afloop bedankt dc president den spreker voor zijne uitvoerige 
cn belangrijke mcdcdecling. 

Het raadslid van Dissel wcnscht eene opheldering Ic bekomen 
omtrent een overigens otulcrgesi-hikl punl . lleell hij wel vers taan. 

dan wordt door den spreker het gebruik van surface-condensors 
in stoomketels met nadruk aanbevolen. Intusschen meent h i j , dat 
juist het gebruik van die condensors, hoezeer onontbeerlijk in 
zecstoombooten, toch een groot bezwaar oplevert. In het vorig 
j aa r , i s , naar spreker meent , in Engeland cene commissie van 
ingenieurs en marinc-officicrcn benoemd, met het doel om na tc 
gaan op welke wijze men aan de nadeden — het verteren der 
ketels — zou kunnen te gcmoet komen, die uit het voortdurend 
gebruik van gecondenseerd water voortvloeycn. De commissie kwam 
tot het besluit dat ruim gebruik van zeewater nog het beste 
hulpmiddel was. Was dat bezwaar overdreven of ligt dc oorzaak 
in het gebruik van het gecondenseerde s^ewater? Het zou spreker 
aangenaam zyn daaromtrent ecnige nadere inlichtingen te ont-
vangen. 

Het lid Huët zegt: De opvatting van den vorigen spreker is in 
beginsel ju i s t , maar toch zal geen enkel ingenieur stoommachines 
voor gebruik op groote zecstoombooten wcnschcn te bezigen, 
zonder surface-condensors. En wat is daarvan de reden? Deze, 
dat er gevaar voor de ketels zou kunnen bestaan, wanneer deze 
niet met ccne dunne laag kctelstccn bedekt zijtj. 

In bet laten aangrocijen van die dunne laag ligt echter geen 
bezwaar. In het geheel geen ketelsteen is niet te wcnschcn; eene 
laag van è mM. is nut t ig , maar van enkele centimeters, zooals 
bij het gebruik van injectie-condensors voorkomt, niet wcnschelijk. 
En als men dit in het oog houdt is een surface-condensor ook 
bij polder-machines zeer wel op zyne plaats. Daardoor wordt het 
kolcnvcrbruik verminderd. 

Eene stoommachine zonder surface-condensor is dus , wat lict 
kolcnvcrbruik aangaat , kostbaarder, vooral wanneer, zooals dik-
wijls gebeurt , dc ketels slecht worden schoongemaakt. 

Het lid W. A. M. Piepers: Zoo als de heer Huct tercgt op-
merkt, zijn cr muldclen om de bijzondere vertering, eigen aaii 
stoomketels welke uit suriace-condensors gevoed worden, legen 
te gaan. 

Behalve dc reeds door den heer Huct genoemde beschermende 
dunne laag ketelsteen, welke soms moeijclijk op dc juiste grens 
is te houden, wordt veel aangewend: zink. 

De bedoelde vertering wordt veeltijds toegeschreven aan gal-
vanische werking, ten gevolge van de koperen condensor-pijpjes; 
cn men verkrijgt mei het iuhangen van zink in de ketels, dal 
dit ujotaal wordt aangetast in slede van hcl ijzer. Op schepen der 
stoomvaartujaalschappij Nederland wordt dit middel mei goed 
gevolg toegepast. Ook zijn op twee dier schepen condensor-pijjijcs 
vert ind, ten einde de galvanische werking le beletten. Hieromlrcnt 
zijn mij nog gecne rcsultalcn bekend. 

Dc vertering wordt ook, en naar ik vermeen evenzeer met 
rcgt , geweien aan de smeermiddelen, welke met den gccondcnsccnlcn 
stoom vermengd in den ketel geraken, en aldaar bij hooge Icujpe-
raluur ontleden cn voor hel ijzer schadelijke vetzuren vormen. 
De invloed van zink in de ketels kan zich dan ook gunstig doen 
gevoelen. 

Hel raadslid van Dissel: De conclussie is dus dal het gevaar 
werkelijk beslaat, maar dat hel wordt legcngchoudcn, als men 
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(Ie gehcele oppervlakte met eene dunne laag ketelsteen vertint. 
Maar er is dunkt mij een groot bezwaar in gelegen overal in den 
ketel eene zoo gelijkmatige laag ketelsteen aan te brengen, die 
overal even dik cn van geringe dikte is. 

liet lid i l në t : Het is cen feit dat bootmachiucs zonder surface-
condensors niet meer worden gemaakt. Dc reden daarvan ligt in 
het kolcnverhvuik. Vroeger heeft men bij de Marine in eene illusie 
verkeerd omtrent den wcrkelijken duur van ketels. Meer en meer ; 
heeft men echter erkend, dat men daarin had gedwaald. 7ij ; 
blijven nict zoo lang goed als algemeen aangenomen werd en de 
reden daarvan is deze: Bij dc geringe rnimte, waarover men kan 
beschikken, wordt van dc ketels het uiterste gevergd en daardoor j 
werd hun korte duur verklaard. | 

Het lid W . A. M. Piepers: Dc heer van Dissel schijnt tc mcenen, ' 
dat de vertering van deze ketels zich over de geheelc 'oppervlakte 
uitstrekt. Werkelijk is dit slechts zeer plaatselijk, bij name daar 
waar bet voedingswater intreedt; cn men plaatst dan ook daar 
voornamelijk de stukken zink. • ' 

Wat den duur dezer ketels betreft . fabrieksketels met surface- j 
condensors werkende, zijn hier te lande nog slechts weinig, en , 
zoover mij bekend, betrekkelijk kort in gebruik; doch met goed 'j 
gevolg. Meer ondervinding heeft men opgedaan met scheepsketcls, 
en men mag aannemen, dat in ile meeste gevallen een cilindrische 
hooge drnks-scbcepsketcl langer duu r t , dan een vierkante lage 
drnks-kctcl, welke laatste soort weder aan andere verteringen is 
blootgesteld. 

Het raadslid van Dissel: Ik moet toch wijzen op het groot ver-
schil dat cr bestaat tusschen ketels ter zee cn ketels te land. Bij 
zecketels is men wel genoodzaakt surfacc-condensorste gel)rnikcn, 
omdat men aldaar zulk .slecht voedingswatcr heeft. Maar als 
mcji nu in ruimte over beter vocdingwato- kan beschikken, 
blijft het dan toch gewenscht te land surfacc-condcnsors te ge-
br>;ikcn? Uit hetgeen u\cu door nood gedwongen op zee doe t , 
volgt n ie t , dclt men dit ook tc land moet doen. 

Het lid Huët: Er waren in de Koninklijke fabriek van stoom-
werktuigen te Amsterdam twee locomobilen, die veel leden van 
aanzetting van ketelsteen, door dat zij met water uit het Ooster-
dok werden gevoed. Er werden twee .surfacc-condcnsors aange-
bragt en dadelijk n^crkte n\en dc afwezigheid van ketelsteen op. 
En het is nict ju is t , de ketels te land voor tc stellen als vrij van 
het gevaar , waarin ketels van zecstoombooten verkecrcn. Even 
groot gevaar kan te land door aangroeijng van ketelsteen ont-
staan , vooral waar brak water voor de voeding wordt gebezigd. 
Er ontstaat dan eene harde laag, behalve de eigenlijke sliblaag. 
En als men nu een voortreirdijk middel bezit om aangrocijing 
van ketelsteen te voorkomen, dat alleen ecingc meerdere oplet-
tendheid vereischt, waarom zou men daarvan geen gebruik maken? 

De discussie wordt gesloten. 

0. Ilct lid Sijmons: Mijnheer de voorzitter! Het doel dezer 
mededeeling is, om deze vergadering met de verkregene uit-
komsten met betrekking lot de rcinigingdiensl tc Krälingen be-
kend tc maken. 

Krälingen, zooals n bekend is , ligt ten oosten van Rotterdam 
en vormt, als het ware, voor het grootste gedeelte ecnc voorstad 
(lezer gemeente; de andere helft der bewoners woont zeer ver-
spreid, zoowel ten oosten als ten westen, van de eigenlijke kom 
der gemeente. De 10 000 ingezetenen bewonen eene oppervlakte 
beduidend grootcr dan die van Hotterdam; he t Ja f l a zoowel als het 
Kralingsche veer behooren tot Krälingen. De slootcn en verdere 
binnenwateren waren voorheen open modderpoelen en vooral des 
zomers, wanneer het water niet wwtl afgemalen, was detoesland 
onhoudbaar. In 4812 werd door den gemeenteraad ecnc comnV»ssie 
uit zijn midden benoemd, om een afvoerstelsel, dat met dc 
plaatselijke omstandigheden het best strookte, voor tc stellen. 

Die commissie, wier eerste voorzitter dr. Th. van Docsburgh, 
directeur der nieuwe rotterdamscbc gasfabriek, was , stelde het 

' door mij aangegevene koolclosctstclsel voor. In Februarij 1873 
besloot dc raad tot invoerihg daarvan cn in Jumj 1875 werd de 
eerste paal in den grond geslagen. Dc verschillende gebouwen en 
inrigtingen staan aan dc Korte Kade; zij bestaan uit eene woning 

I voor den directeur en kantoor, een gebouw met 12 retorten ter 
j verkoling van het hui.s- en straalvnil , ccn bergplaats daarvoor, 

een ontdooijjngslokaal, voor hel geval de inhoud der emmers be-
'i vroren mogl z i jn , een machine- cn ketelhuis en ovcvdekle berg-

plaats der verzamelde koolficcaliën, ter grootte van 240 MV 
Hel doel van het koolclosctstclsel is om al het vuil ecucr ge-

meente te verzamelen, en dit langs den koristen cn zindclijksten 
i weg voor den landbouw beschikbaar te stellen. Ilct huis- en 
I straalvnil wordt in de retorten in kool veranderd, deze wordt in 

de woningen der ingezetenen gebragt cn dient om de üccaliën, 
i omniddcllijk na de productie, tc bedekken. Dit geschiedt door 

middel van een zclfwerkcndcn toestel, die in de privaten is aange-
bragl; de bedekking, die ten doel heeft , de Irccaliën voor de ge-
zigts- cn reukorganen on.schadelijk tc maken , heeft dus onaf-
hankelijk van den wil van den gebruiker plaats. Dc kool, zooals 
zij uil de retorten k o m t , is te grof , om in de woningen te wor-
den gebruikt; daarom wordt zij door ccn molen i\jn geslagen en 
met ccn gcdeeUc van dc verzamelde asch vereenigd. 

De ondervinding, te Krälingen verkregen, heeft geleerd, dat dc 
12 retorten eene nict genoegzame hoeveelheid kool opleveren, en 
daarom worden nu nog eenige ovens met vertikale retorten er bij 
gebouwd. Bij bet ontwerp werd aangenomen, dat ieder ingezetene 
1.5 llli. per jaar zonde behoeven; de ondervinding leert, dal 3 HL. 
noodig zijn, om alle llecalii-n en urine behoorlijk tc binden. Ten 
andere is de tijd, dien de afvalstoflen in dc retorten moeten blijven, 
ook langer dan de proeven, in het klein genomen, ons leerden. 
Het valt namelijk zeer mocljcrijk om in het groot het mechanisch 
gebondene water tc doen verdampen. Daardoor ontstond bij ons 
het denkbeeld o m , in plaats van vaste retor ten, wentelende tc 
gebruiken, zoodat alle stollen mei dc warmtebron in aanraking 
konden gebragt worden. In den laatsteu tijd werd ook veel ge-
sproken van verbranding met hoog verwarmde atmospberiscbc 
lucht , voornamelijk met het oog op lijkenverbranding, en wel 
volgens het regcncratic-slelsel van den ingenieur Siemens te Dresden. 
Ik meende dit met vrucht op deze vcrkolingsmethode te kunnen 
toepassen. Een korte uiteenzetting, waarop dit beginsel berust , 
moge hier volgen: 
. Het stelsel ontleent zijn naam aan de regeneratoren, dat zijn 

f 

kamers , bestaande uit vuurvaste stecnen, die, door groote tusschcn-
ruimten gescheiden, op elkander gestapeld zijn. 

Deze kamers worden door een doelmatig ingerigt verbrandings-
proces op cen zeer hooge temperatuur gebragt; de lucht, die nu 
tot verbranding of verkoling gebruikt moet worden, laat m e n , 
na alvorens met dc produklcn, die verkoold moeten worden, in 
contact tc zijn gebragt, door dc regeneratoren gaan. De op deze wijze 
hoog verwarmde lucht stroomt nu in den rotcrcudcn t rommel , 
komt met de verschillende afvalstollen innig in aanraking; dc 
gassen die zicli vormen ontwijken in den .schoorsteen. De t rommel , 
die van geslagen ijzer en inwendig met vuurva.^te stecnen be-
kleed is, maakt 1 , hoogstens l i rotatie in de minuut. Bij eene 
lengte van 8 M. en 1 M. middellijn kan 80 ä 100 HL. kool 
daags vei'kregcn worden, bij ccn brandstofverbruik van circa 
10 IIL. Dc kracht , ter omwenteling benoodigd, bedraagt circa 
4 PK. De grondstof wordt door middel van een elevator, die 
eveneens door de stoommachine wordt bewogen, in den trommel 
gevoerd; dc kool valt aan hel andere einde van den t rommel , 
die een weinig hellend geplaatst i s , in een op rails geplaatsten 
ijzeren wagen. 

De op deze wijze verkregene kool zal eveneens. (Ijngcslagcn 
moeten worden, alvorens de emmers , die voor de woningen be-
stemd zi jn, daarmede tc vullen. De kool wordt in (!cn achter 
dc zitting geplaatst gegalvaniseerd ijzeren reservoir gedaan en na 
iedere zitting over de fa3calicn gestort. Hot zij bier opgemerkt , dal 
door deze wijze van bedekking cen mestprodukt wordt verkregen, 
dat zoowel door zijne chcmische als physische eigenschappen van 
groote waarde is. Dc laagsgewijze verdeelde liecalir'ii en kool 
kmmen langs een anderen weg niet zoo innig vermengd worden. 
De koolfiecaliën, aldus is de naam van hel verzamelde ))rodnkt, 
zijn door dr. J. Aneus Kappers tc Groningen scheikundig ondcrzochl 
en hebben 1000 KG. ee\»c theoretische waarde vai\ c i r c a 1 2 , en 
aangezien 500 K. ongeveer met ilc geproducecalc hocveelheiil van cen 
mensch per jaar overeenstemt, is de opbrengt per hoofd per jaar 
op f O te schatten. De prijs, die nu gaarne betaald wordt , is van 
f \ tot /"O per 1000 KG., maar neemt men in aanmerking dat 
de mest dikwijls op groote afs tanden, zooals in Noordbrabant 
en Zeeland, wordt gebezigd, waarheen de vracht c i r c a 3 bedraagt, 
dan is het iluidelijk dat voor den consument aldaar 1000 KG. eene 
waarde van f O vertegenwoordigen. Zoodra dus de landbouwers 
uit den omtrek zich meer aan dit produkt gewend hebben, zullen 
ook zij gaarne f 8 a /"Olxdalcn. Hel Iran.sport van den mest is zeer 
gemakkeli jk , en gcschiedl dikwijls in zakken. Op de in Augustus 
te Antwerpen plaats gehad hcbben<lc landbouwtentoonstelling be-
haalde de Kralingsche mest ecnc zilveren medaille. 

In het geheel werken aan deze algemeene reinigingsdienst, 
waaronder dus ook de straatreiniging enz. begrepen is , 24 mcnschcn ; 
de emmers worden aldaar 2 a 3 maal 's weeks verwisseld; op ilit 
oogenblik zijn circa 2000 woningen ingerigt, zoodat dagelijks 
700 emmers verwisseld moeten worden. Aan het hoofd der inrig-
ting staat een directeur en cen opzigtcr, die onder eene afzon-
derlijke commissie van den raad hunne werkzaamheden verrigten. 
Dc kosten van de geheelc dienst bedragen circa / ' 2 4 000 per jaar. 

Hel gemeentebestuur van Kralingen, dal wil zeggen, hetgeen 
tol Seplcndjer 11. aan bet hoofd der gemeenle stond, heeft met 
zijn dagelijksch bestuur in deze zaak ecnc bekwaamheid en voort-

varendheid aan den dag gelegd, die eene grootcre gemeente tot 
voorbeeld mogen strekken. Ik stel cr prijs op , dit hier openlijk te 
verklaren, omdat uit hunne handelingen kan blijken wat een 
intelligent bestuur vermag, en tc meer voel ik mij vcrpligt dit 
hier tc betuigen, omdat op ccnc vergadering van hygiënisten, 
op 1 en 2 Oi'tobcr 11. te Keulen gehouden, cn d i e , wat ons 
land betrof, door .ecingc inspecteurs van het geneeskundig staats-
toezigt werd bijgewoond, iloor deze hceren wel een en ander werd 
medegedeeld, maar niets , ten minste volgens de verslagen der 
courantcu, die dan toch het publiek inlichten, van de gunstige 
resultaten, welke men ten gevolge van uitnemende verordeningen te 
Kralingen had verkregen. 

De verordeningen te Kralingen zijn als het ware uitvloeisels 
van (te artikelen 135 en 170 / van onzo gemeentewet. Zij stellen 
de invoering van het stelsel vcrpligtend. 

De uiterste termijn, die voor de koslelooze verandering der 
jirivalcn gesteld was, was 31 December 187ü, en op dit tijdstip 
hadden zich de eigenaars van 2400 privaten aangemeld, zoodal 
niemand beboet behoefde tc worden; hef artikel, waaraan de inge-
zete-nen van Krälingen alfen gehoorzaamd hebben, luidt : «Naden 
bij art. 3 bepaalden tijd (31 December 1870) is het verboden 
eenig pr ivaat , waar ook in do gemeente, daar te stellen, te heb-
ben of te behouden, dat niet in overeenstemming met hel stelsel 
is». In circa 2 jaar tijd is dus de gehcele gemeente van 10 0 0 0 
zielen ingerigt, en de uiterst weinige klagten, die bij het be-
stuur inkomen, zijn hel sprekendste bewijs, hoe doelmatig de 
inrigting der privaten is , en hoe uitstekend de e.xploilatie ge-
leid wordt. 

! Mijnheer de voorzitter! Ik venncen zoo beknopt mogelijk de 
j hoofdpunten aangegeven Ie hebben; ik herhaal , hel was geenc 
I uitvoerige mededeeling omtrent het klosetstclsel, maar slechts ecu 
! CU ander omtrent dc opgcduite (uidctvinding. Mogl een der beeren 
! nog eenige inlichtingen wenschen, ik ben gaarne bereid deze te geven. 

I De president bedankt den spreker voor zijne belangrijke mede-
I deeling. 
I Ilct liil Vrolik vraagt , welke stollen voor hel vervaardigen van 
i de kool gebruikt worden. I " 

Het lid Sijmons zegi: huis- cn slraatvuil. 
Het lid van Panthaleon van Eek merkt op , wel vernomen tc 

hebben, dat de opbrengst ± / 4 per hoofd bedraagt, maar niet 
hoeveel kosten daarop vallen. Zoo mogelijk zou hij daaromtrent 

I gaarne eenige inlichtingen krijgen. Hel komt IKMU toch voor, dat 
' die kosten vrij hoog zullen zijn. Immers, als hij hel medegedeelde 

goed begrepen hcef l , moei er o. a. per jaar en per hoofd 4 ä 5 0 0 
KG. kool gemaakt en tweemaal v(!rvoerd svordeu. 

Het lid Sijmons zegt, dat die verhouding te Kralingen niet 
ongunst ig is . De kosten bedragen / ' 24 00i), alles er onder begrepen. 

I Als nu de opbrengst f 3 per hoofd per jaar in eene gemeenle 
van 10 000 zielen bedraagt, is men reeds gedekt. Maar men nmcl 
bovendien in het oog houden , dal hel stelsel niet alleen dient 
om dc lieces te verwijderen, maar ook voor alles wat tot de 
reiniging betrekking heeft. Nict 400 500 KG. kool zijn van noode 
maar slechts 3 HL. per hoofd per jaar. 
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Het raadslid van der Vegt: Het lid Sijmons heeU gezegd, dal 
de tegenwoordige retorten te Kralingen niet voldoende zijn en dat 
er nieuwe ovens worden gelegd, evenwel niet naar het zooeven 
heschreven stelsel. 

Kan dc heer Sijmons ons eenig denkbeeld geven van die in 
aanbouw zijnde ovens? 

Het lid Sijmons: Gaarne. Hij geeft eene korte beschrijving, 
waaruit blijkt dat de ovens uit vertikale retorten met schermen 
beslaan, waarin de grondstof van boven wordt ingestort. 

10. Het raadslid van Dissel bekomt het woord en zegt: Ik 
wensch met een enkel woord op te komen tegen dc beschouwin-
gen, in de vorige vergadering door het lid Amersfoordt geleverd, 
en die voornamelijk grieven behelsden tegen het bestuur van 
het hoogheemraadschap Rijnland. Daaronder zijn grieven van vrij 
ouden da tum; reeds in dc grafelijke tijden heeft Rijnland te veel 
zijne aandacht aan waterafvoer, te weinig aan de scheepvaart 
geschonken. Dit klimt dus tot dc middeleeuwen op. Voorts zijn 
dc plannen van Dou, Lceghwater, Bolstra niet door Rijnland 
uitgevoerd, al tc maal plannen, die een of meer eeuwen oud 
zijn. Ik geloof dat wij die grieven veilig kunnen laten nisten. 

De voorname grief was gelegen in het besluit tot hel oprigten 
van ccn stoomgemaal te Halfweg. De heer Amersfoordt vond daarin 
ecno inconsequentie, en meende dat besluit tc moeten toeschrijven 
aan een geest van plagen tegenover dc Kanaalmaatschappij, aan 
het halstarrig gebruik maken van ccn regt , al zou daardoor ook 
een ander te gronde worden gerigt. 

Ik wensch te herinneren aan hetgeen aan het bedoeld besluit 
is voorafgegaan; men zal dan volgens juister gegevens een oordeel 
knnnen vellen, 

Iri de concessie van de Kanaalmaatschappij is zeer sterk de 
voorwaarde op den voorgrond geplaatst, dat het kanaal op een 
bepaald peil van 50 cM. onder AR. moet worden gehouden. Van 
den kant van het bestuur vau Rijidand is cr op gewezen, dat het 
niet mogelijk zon zijn dal peil op den duur te onderhouden. In 
de meest stellige bewoordingen is die bewering destijds door den 
minister ïborbeckc ontkend, en met duidelijke krachtige bewoor-
dingen, — die hij zoo meesterlijk wist te kiezen, — werd 
verklaard dat het concessiepeil zou behouden blijven. En nu weten 
wij allen, dal het bijna nooit bereikt is, en nooit als regel is 
gehouden. In Januarij 1873 is door de vergadering van Rijnland 
een plan aan de Regering aangeboden om in de bezwaren te gc-
moct tc komen. Rijnland wilde dc uitlozi'ng verbeteren, niet op 
het Noordzeek anaal , maar tc Katwijk, wanneer de Regering be-
reid werd bevonden een evenredig decl in de kosten tc dragen. 
In het daartoe betrekkelijk adres aau den Minister leest men onder 
anderen het volgende: 

• Dal, bij het ontwerpen dier stichtuig (*), de belangen der 
<1 Kanaalonderncnn'ng in overeenstemming met dc onzen te hren-
« gen onze leidende gedachte en toeleg is geweest, zal dan ook 
< hij Uwe E.KclIcnlic tc minder worden betwijfeld, zoo zij hare 
« aaïidacht geliell te vestigen: 

* 1°. op dc overeenkomst door tle commissie van beheer cn j 

«toezigt over de droogmaking van het Haarlemmermeer, namens-
t d e n Staat , met Rijnland op 19 Julij en 3 Aug. 1847 , krach-
«tens Kon. Besluit van 10 Julij bevorens, gesloten. Rij die over-
«eenkomst toch werd door den Staat aan Rijnland voor altijd het 
t regt verzekerd om de door die commissie gestichte en bij die 
«overeenkomst op Rijnland overgaande middelen en werktuigen 
« ter afwatering van l^ijnland's boezem op het IJ Ie vermeerderen 
«naar de behoeften; 

«en 2°. op het fei t , da t , zoowel ten gevolge der ruim een el 
«hoogere opbrenging, welke tc Katwijk, in tegenstelling van in 
«het Noorden, wordt gevorderd, als tengevolge der te Katwijk 
«vercischte voorzieningen tegen het geweld der zee, stoomgemalen 
«met oneindig minder kosten door ons te Spaarndam en Halfweg 
«kunnen worden gest ichten in werking gehouden, dan te Katwijk, 

«Van den aanvang af , dat dc kanaal-onderneming onzen water-
« staais-toestand met feitelijk verlies onzer natuurlijke lozing in het 
«Noorden is komen bedreigen, hebben krachtige cn magtige 
«stemmen in ons Ilooghecmraaclschap dan ook getracht dc Ver-
«eenigdc Vergadering te bewegen om, sterk door het zooeven 
«genoemde regt, Rijnlands heil te zoeken in vermeerdering van 
• het getal onzer stoomgemalen tc Halfweg en te Spaarndam, — 
<t zonder zich er over te bekommeren, dat zoodoende al het water, 
«hetwelk door onze bestaande middelen te Gouda en te Katwijk 
«niet kan worden geloosd, dc kanaal-onderneming zal belasten: 

«Wij hebben evenwel daartegenover ccnc gansch andere mee-
< ning voorgestaan en aanvankelijk ingang doen vinden bij de 
< Vereenigde Vergadering. 

«Üj)s kwam het voor, da t , wanneer de belangen van twee 
«verschillende partijen vatbaar zijn voor eene behartiging, waar-
«door beiden in overeenstemming mei elkander worden gebragt 
« en gelijkelijk worden gcdieiul, het steeds de pligt van elke barer 
«is daarnaar te t rachten, cn zich — welk regt ook voor haar op 
«eene behartiging harer eigene belangen, waardoor die der andere 
«worden geschaad, moge bestaan — toch van zulke te onthouden, 
«tenzij de andere onbereid mogt worden bevonden hare kracht-
« dadige medewerking tot overeenstemmende behartiging van beider 
«belangen te vcrleenen». 

(*) Tc Kiitwijk. 

Op dal adres werd geen antwoord ontvangen. 
In datzelfde jaar werd door dc Slaals-commissie, ingesteld bij 

Koninklijk bcsluil van 8 Februarij 1873, een rapport uitgebragt cu 
een afdruk daarvan, door tusschenkotnst van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland, aan Ilijnland toegezonden, en werden daarbij 
dc volgende vragen gesteld. 

1°. of bij het college bezwaar bcstoiul tegen de door de com-
missie voorgestelde peilverhooging; 

2®. welke werken, uitsluitend ten gevolge van die peilsverhoo-
ging, voor dc belangen van Rijnland zouden worden gevorderd; 

3". op welke som de kosten dier werken werden geraamd cn 
in welke reden zij op billijke wijze behoorden te worden verdeeld. 

Bijnland had vroeger gemeend te Katwijk een stoomgemaal 
noodig te hebben, krachtig genoeg om 3 i millioen M'. per etmaal 
te verzetten. De Staats-commissie kwam tot de conclusie om het 
peil te verhoogen en berekende dat dit aan Rijnland een schade 
in waterlozing zou berokkenen van 5 0 0 0 0 0 0 M'. daags, waarvan 
3 0 0 0 0 0 0 M^ door de bestaande stoomgemalen kon worden verzet 
en 2000ÜÜ0 M'. tc Katwijk zouden moeten uitgemale/i worden 
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Welnu , heeft Rijnland gezegd, verleen ons ondersteuning in het 
te Katwijk te stichten stoomgemaal; uwe Rijks-commissie komt 
tot het resultaat dat het waterbezwaar is 2 millioen M'. daags, 
terwijl ons stoomgemaal zal ingerigt zijn voor het verzetten van 

millioen; laat dan ook uwe bijdrage staan tot de totaalkosten 
der stichting als 2 tot 

Ook dit schrijven bleef onbeantwoord. 
De zaak bleef nu geruimen tijd rusten. In Maart 1876 wendde 

Rijnland zich op nieuw tot de Regering om aan te dringen dat 
de zaak nu toch eindelijk zou worden beslist. Wederom wilde men 
trachten door zamenwerking tot een goede waterlossing te geraken 
zonder het kanaal (e bezwaren. 

«Het is daarom, zoo luidt het o. a. in bedoeld adres, dat wij , 
«ten deze gemagtigd door onze Vereenigde Vergadering, ons de 
«eer geven het vroeger aau uwen Ambtsvoorganger vruchteloos 
«gedane voorstel aan Uwe Kxccllentie te herhalen, met verzoek 
«het in ernstige overweging tc nemen en ons met eenig antwoord 
t te vereeren. 

«Mogt Uwe E.\celientie ccnc bespreking der zaak hetzij door 
«Haar zelve, hetzij door wie zij daartoe aanwijzen mogt, met 
«eene commissie uit ons midden of een anderen onzerzijds ge-
«magtigde verlangen, zal niets ons aangenamer zi jn, dan aan 
«zulk verlangen te voldoen. Tot al toch, wat , naar het oordeel 
« Uwer Excellentie, mogt kunnen strekken om binnen, den kortst 
«mogelijken ti jd, met billijke vcrdeeling van kosten. ccnc zoowel 
«in h,ct belang der kunaal-ondcrncming als in dat van Rijnland 
«gewenschte nieuwe waterlozing te Katwijk tot stand te doen 
«kon)en, zullen wij door Uwe Excellentie bereid worden bevonden. 

Ook dit adres bleef onbeantwoord. 
Daarna werd eindelijk bij missive van 20 Januarij 1877 aan 

de Regering een cindtermijn gesteld in dezer voege: 
«Rij gemis aan eene zoo gewenschte beslissing verkecren wij 

«nog steeds in dcnzclfden onzekcren toestand, die ons noopte tot 
«het indienen van het bedoeld adres, en zagen wij ons dien ten 
« gevolge vcrhijiderd aan de Vereenigde Vergadering bepaalde voor-
«stellen te doen tol verbetering van den bestaaudcn toestand. 

« De telken jarc in meerdere of mindere mate tcrugkcerende 
«behoefte aan vermeerdering vooral van den kuustmaligcu afvoer, 
«dringt ons echter binnen de eerste helft dezes jaars aau de 
« Vereeuigde Vergadering de bedoelde voordragt tc doen. Mogt er 
« voor dien tijd geen uitzigt op de door ons voorgestelde mede-
«werking van de zijde der Regering zijn geopend, dan zullen wij 
«tevens aan de Vereenigde Vergadering moeten voorstellen de aan 
»do Regering gedane aanbieding in tc trekken. Innners alsdan 
«zal Rijnland alleen hebben rekening te houden met zijne eigene 
«waterstaats- en fniancicle belangen, zonder op die van het 
u Noordzce-kanaal tc letten, hetgeen zeer waarschijnlijk tot wijziging 
«der bestaande plannen en welligt tot vermeerdering der stoom-
«bemaling in het noorden zal aanleiding geven». 

JJie brief bleef, even ah de voorgaande, onbeantwoord. 
Eu nu werd na het verstrijken vau den gestcldcn termijn op 14 

Julij 1877 in de vergadering van Kijulaiul het voorstel gedaan 
om ecu stoomgemaal te Halfweg te stichten. 

Derhalve, nadat genoeg en meer dan genoeg gebleken was, dat 
dc afwatering door het hooge peil werd belet, heeft Rijnland niet 
opgehouden er naar tc streven, om met billijke verdeeling van 

kosten te komen tot de oprigting van een stoomgemaal te Katwijk 
in het belang zoowel van het Noordzeekanaal als van Rijnland. 
De Regering heeft nooit eenig antwoord gegeven en na vier jaren 
wachtens heeft Rijnland cmdelijk besloten gebruik te maken van 
het regt, dat het sinds eeuwen heeft bezeten. Er is hier eerder 
van tc grootc zachtheid, dan van plaagzucht sprake. 

Het meest heeft mij verwonderd, dat die beschuldiging van het 
lid Amersfoordt is uitgegaan, omdat deze juist bij- Rijnland er 
vroeger krachtig heeft op aangedrongen om te Spaarndam of 
Halfweg of liefst op beide plaatsen hulp-stoomgemalen te stellen. 
In een brief aan Rijnland van 10 November 1872 zegt de heer 
Amersfoordt het volgende: 

«Al moge nu ook de uitwatering op het Noordzee-kanaal op 
«den duur voor Rijnland minder verkieselijk zijn dan die te 
«Katwijk, men zal haar nimmer geheel kunnen ontberen, en elke 
«drop water hier geloosd, verligt toch het waterbezwaar van het 
«gehcele Hoogheemraadschap. 

« Het schijnt dan ook bij den benarden toestand van Rijnland 
«niet te veel om alle hulp die beschikbaar is Ie gebruiken en 
«terwijl ik de werken door den heer Reuvens te Katwijk voor te 
«slaan met vertrouwen wil tugomoot zien, acht ik het onvermij-
« delijk dat Rijnland tc Halfweg of te Spaarndam en liefst op beide 
«plaatsen zoo spoedig mogelijk, althans nog voor den winter van 
« 1 8 7 3 , gemalen stelle, in staat om den wintcrwaterstand des 
«boezems althans dragelijk tc houden tot zoo lang dat de Kat-
«wijksche werken dienst zullen kunnen doen». 

Die tijdelijke werken waren niet van zoo geringen omvang; 
volgens jnededeeling van den Dijkgraaf bedroeg de globale be-
grooting daarvoor ruim 3^ ton. 

Ik beschuldig niet in de verste verte den heer Amersfoordt, 
indertijd met dit voorstel dc Kanaalmaatschappij te hebben willen 
kwellen, maar meen dan ook dat men dit voornemen niet bij 
anderen behoort te onderstellen zonder afdoende bewijsgronden en 
ik heb met deze historische mededeeling alleen (en doel gehad 
tc doen uitkomen, dat dc handelwijze van het bestuur van Rijn-
land geen regt geeft tol een dergelijke verdenking. 

Hel raadslid van der Vegt: Ik heb wel eens vernomen dat de 
toestand van Rijnland door dc droogmaking van hel IJ gunstiger 
is geworden en zou gaarne van den heer van Dissel eenige inlich-
tingen te dier zake ontvangen. 

Het raadslid van Dissel: Dit is eene zeer lastige quacstie om 
onvoorbereid tc behandelen zonder de daarbij noodige gegevens. 
Ongetwijfeld is Rijnland zeer benadeeld, maar dit is alleen juist 
aan tc tooncn door cijfers, die uit staten zouden nmclen worden 
verzameld. Ik wil echter trachten cenigermate aan het geuit ver-
langen te voldoen. Vocirdat het M was afgesloten had Rijnland 
eene dubbele sluislozing, te Katwijk en te Halfweg en Spaimnhm 
Ifij westen- en ztiid-weslen winden was, uieltegenstaandc dc 
stremming of het oid)eteekenende der lozing tc Katwijk , in den 
regel dc toestand gunstig, daar door dc vele sluizen in het noorden 
millioeuen kubieke ellen daags werden geloosd. Volgens ecnc nota, 
onlangs door mij opgemaakt, is van 3 tot 5 December 1800 op 
beide plaatsen over dc 15 millioen kubieke ellen water geloosd. 

En wat is nu hel geval ? Ten hoogste een enkele keer bij zuid-
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westen storm lozen wij nog îels. Tegenover de krachtige spuijing 
van vroeger staat nu eene wel zeer welkome maar toch betrekkelijk 
zeer kleine lozing. Het geheele jaar door wordt er veel minder 
geloosd cn in elk geval men kan er volstrekt niet meer op rekenen. 
Voorzeker is er een voordeel, dat men gemakkelijker maal t , maar 
dit voordeel is niet zoo groot als het schijnt : ik meen dat in 
denzelfden tijd slechts 15 percent meer dan vroeger kan worden 
uitgeslagen. Terwijl dus de natuurlijke lozing zeer is achteruit-
gegaan, wordt dit slechts eenigermatc gecompenseerd door de 
gemakkelijker kunstmatige lozing; een gevolg daarvan is dan ook, 
dat om dcnzelfden boezemstand tc behouden veel langer tijd moet 
worden gemalen dan vroeger. 

Het lid Huct: Ik wil mij niet mengen in het geschil tusschen 
het lid Amersfoordt en Rijnland, maar alleen opmerken, dat het 
ook hier weder geldt: «les absents ont tor t» ( ' ) ; in dc vorige 
vergadering werd Rijnland niet verdedigd, cn nu is dc heer 
Amersfoordt afwezig. Maar ik wensch eene opmerking tc maken ^'an 
technischen aard. Op den voorgrond zal bij den heer Amersfoordt 
dc wensch gestaan hebben Rijnland à lont prix tc verligten en 
daarvoor hulpgemalen le sl ichten, die tijdelijk in de behoeften 
zouden voorzien, voor zoover de werken te Katwijk niet gereed 
waren. Hij wilde dal op tijdelijke wijze in dc waterlozing zou 
worden voorzien even als dat in Amsterdam voor de walcrver-
versching was gedaan. Dit denkbeeld van tijdelijke hulp zal door 
hem voorzeker bedoeld zijn geweest, want hij is altijd een voor-
stander van uitwatering le Katwijk geweest. Maar dc vraag is ot 
het niet in het zuiver belang van Rijnland zelf zou zijn tc Katwijk 
cn niet op het Noordzcckanaal te lozen. 

Het raadslid van Dissel: Ik ben volkomen overtuigd, dat de 
kunstmatige lozing tc Halfweg voor Rijnland veel voordccliger is; 
als men dc waterstanden nagaat , dan is de hoogte inopmal ing tc 
Katwijk gemiddeld, als ik mij wel herinner, 1.33 M., maar wisselt 
gedurig af ; die te Halfweg is veel minder en veel standvastiger. 
Dc slichtingskostcn voor een stoomgemaal met sluis te Katwijk 
zijn ontzaggelijk groot, er moeten vergravingen in de duinen 
plaats hebben cn toclcidingskanalcn worden gemaakt. Er zijn 
daarmede millioencn gemoeid. En wil mon al gedeeltelijk tc Katwijk, 
gedeeltelijk te Hallweg uitlozen, men vervalt altijd in groote slich-
tingskostcn. Er is geen kwestie van dat kunstmatige lozing tc 
Halfweg of Spaarndam voor Rijnland oneindig veel goedkooper en 
gemakkelijker is. 

Het lid l luë t : Het bezwaar, als Rijnland nieuwe .stoomgemalen 
aan het Noordzeekanaal maakt , is dat hel kanaal meer cn meer 
bezwaard wordt met water cn er dus (ik wil aannemen zonder 
opzet) nadeclen onts taan, die door maling in zee bij Katwijk ver-
meden zouden worden. Dat bezwaar werkt op zeer gevoelige wijze. 
De belangen der polders van het M zijn cr bij betrokken, die van 
de uitwatering van het waterschap ten noorden van het I.l en 
Amsterdam zelf. Die bezwaren zijn van dien aard , dal men niet 
zonder ernstige vrees regenjaren kon te gemoet zien. 

Het raadslid van Dissel : Ik ben dit alles geheel eens cn daarom 
heeft Rüniand sedert 1872 cr naar gc.streefd , om voor gemcen-

(*) l)t' litrT Ain»'raf(»)Till lii»\ teeds vroeger de vcrjjadcTing verlate». 

schappelijke rekening de werken te Katwijk tot stand te brengen. 
Dat zou ook voordeelig voor het kanaal geweest zyn. Nu zal do 
kanaalmaatschappij hare stoomgemalen moeten vcrgrootcn. Men 
kau daarvan alleen zeggen: t t u Tas voulu GeorgeDandin». Jaren 
lang is door Rijnland op die zaak gewezen; de Regering heeft 
ruim tijd gehad de zaak af te doen. Zonder medewerking van die 
zijde moest Rijnland wel tot het stichten van het stoomgemaal 
te Halfweg dc loevlugt nemen. 

Het lid Huiit: Men zal toch moeten erkennen, dat die stichting 
bij Halfweg hn tegenover de Regering èn tegenover de kanaal-
jnaatschappij wel iets heeft van een dcurwaardcrs-cxploit. Dcheer 
Amersfoordt heef t , in de vorige vergadering, als ik zijne bedoeling 
wèl begrepen heb , willen doen gevoelen, .dat men in deze aange-
legenheid beter had gedaan niet den weg van regten, maar den 

i weg van de techniek in te s laan, al moge ook erkend worden 
' dat Rijnland in zyn volle regt is. 
I 
! De discussie wordt gesloten. 

11 . Door het lid J . D. G. M. dc Roos is eeue bijdrage inge-
I zonden, getiteld: «Het difTcrcntiaal parallelogram.» 
i Omtrent dat stuk zal nader door den raad van bestuur eene I 

beslissing worden genomen. 

12. Het lid J. G. van den liergh heeft eenige statistieke gegevens 
betrellende den duur von spoorstaven ingezonden. 

Ook omtrent het aan die inzending tc geven gevolg zal nader 
door den raad van bestuur worden beslist. 

43. Op dc vraag van den president of nog iemand iets heeft 
voor te stellen of mede te deelen, verklaart het lid Monges, dat 
hij nog eene mededeeling had willen doen, maar die wegens het 
ver gevorderde uur tot de volgende vergadering zal uitstellen. 

14. Men gaat alsnu over tot dc ballottage van de in de ver-
gadering van 11 September jl . als nieuwe leden voorgcsteldcn. 

Do president verzoekt het raadslid Egtcr van Wissekerke cn hel 
lid Mcngcs zich met het opnemen der stemmen tc willen belasten. 
Dc uitslag is dat zijn 'aangenomen : 

als gewone leden dc beeren: E. M. van Diesl, ingénieur au,\ 
ateliers dc construction, forges et fonderies tc Hautmont, J . Lion, 

' te ' sGravenhage , directeur tier Rijn-kabelsleepvaartmaatschappij 
1 tc Rotterdam, G. D. J. Verboesen, chef van de afdceling wegen 

en werken der Nederlardschc centraal-spoorwegmaatschappij, tc 
Utrecht; en als buitengewoon lid de heer A. A. van der Leer , 

j technisch beambte bij de gemesntcwerkcn, tc l lotterdam. 

15. Om in dc vergadering van 12 Kcbruarij 1878 le worden 
gcballotteerd worden voorgesteld: 

als gewone leden de heeren: J. Riekart, architckt van den Soe-
soehoenan van Socrakarla, te Solo; L. J. J. Garon, werktuigkun-
d ige , tc Tcgal; J. van den Elzen, spoorwegingenieur, tc Rugge-
n u m , bij Uocrmond; J. GroolholY, luitenanl der genie van hel 
Indisch leger, tc Batavia; J . A. Manuel J r . , werktuigkundige te 
Kedaton-ricvot (Djocjocarta); J. de Rijke, ingenieur in dienst van 
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het Japansche Ri jk , te Osaka, en J. S. G. van de Wal l , lloofd-
opzigter der Rotterdamsche handclsvereeniging, tc Rotterdam; 

als buitengewone leden de heeren: B. van der Beek, opzigter 
der 1ste klasse bij den waterstaat en burgerlijke openbare werken, 
te Bandjar-negara (Banjoemaas); J . van I l e u m , J. F. Klinkhamer, 
studenten aan de Polytechnische school, te Delft; W . Lorentz, 
hoofdopzigtcr bij de staatsspoorwegen, te Nijmegen; G. W . Son-
tendi jk , landmeter van het kadaster, te Utrecht, en J . Wilhelmus, 
opzigter bij den waterstaat cn burgerlijke openbare werken te 
Pocrwokerto (Banjoemaas). 

Daar er niets meer aan dc orde is wordt dc vergadering gesloten. 

Aldus voorloopig vastgesteld in de raadsvergadering van den 
den December 1877. 

G . .T. G . KLEKCK, 

President. 

J . TIOF.M.XN, 
.Secretaris. 

der bestaande of voorgenomen straten of grachten van de gemeente 
en dat derhalve de voorgevel aan de publieke s t raa t , de achter-
gevel op een open plaats of in een tuin zal worden gemaakt. Zoo 
het voor doelmatige en ojconomische indeeling wcnschclijk mogt 
z i jn , in de zijgevels lichtramen te kunnen aanbrengen, kan bij 
het ontwerp worden voorgesteld, dal hel gebouw door een open 
gang van de daarnaast staande hulzen zal gescheiden zijn. 

De voorgevel cn het inwendige van het gebouw moeten ii» een-
voudigen, niet kostbaren stijl, in overeenstemming met zijne be-
stemming worden ontworpen. 

De kosten voor de uitvoering mogen niet hooger dan 50 000 
gulden zijn. 

Vau het ontwerp worden verlangd: 
Teekeningen op de schaal van een centimeter op den nieter, als 

plattegroiid-teekciiingcn van den begaiicn grond en van dc verdieping. 
Teekeningen van den voorgevel en van minstens twee doorsneden 

over hel gebouw. 
Eene uitgewerkte raming vau kosten. 

Ontwerp voor ceu gebouw voor 
het Koniuklijlt Instituut 

van Ingenieurs. 

BIJLAGE 5. 

I 'UOSPECTUS. 
Het gebouw moet bevatten: 
fl. eeue vestibule, met aangrenzende jassenkamer; 
b. eene zaal voor dc algemeenc vergaderingen der leden voor 

ruim 200 toehoorders, met aangrenzende buftctkaiuer; 
0. vertrekken, ingerigt tot plaatsing van dc boekwerken, kaarten, 

platen en teekeningen. De vertrekken voor de bihliotheek 
moeten aan elkander grenzen, te zamen een wandoppcrvlaktc 
hebben voor plaatsing van 2 0 0 0 0 banden cn voldoende breed 
zijn, om in hel midden lage kasten met laden le kunnen 
zetten voor berging van atlassen, platen en teekeningen; 

d. eene kamer voor vergaderingen van commissiën van minstens 
12 leden. Deze kamer kan deel van dc bibliothcck uitmaken; 

e. eene kamer voor bureau van den secretaris; 
f . eene kamer voor den amanuensis; 

<j. bergplaats voor drukwerk, papier cn andere voorwerpen; 
/i. eene woning voor den concierge, beslaande uit eene keuken 

en 2 ä 3 kamers; 
1. eene toiletkamer en de noodige goed verlichte en geventileerde 

privaten en waterplaatsen. 
Het gebouw moet bestaan uil een beganen grond en ééne verdieping. 
Dc groote vergaderzaal mag op dc verdieping worden gemaakt. 

Voor de bewaring van drukwerken enz. kunnen op den zolder 
goed afgeschoten bergplaatsen woideii ingerigt. 

Alle vertrekken moeien van schoorstcenen, voor verwarming 
met kagchols of haarden , cn van eene buisleiding voor verlichting 
met gas voorzien zijn. In de groote zaal zal in het bijzonder 
voor voldoende luchtverversching moeten worden gezorgd. Eene 
buislciding voor aanvoer van water cn brandkranen niocten in hel 
plan worden opgenomen. 

Hel ontwerp moet worden opgemaakt voor de onderstelling, dat 
het gebouw zal worden opgetrokken iu de rij der huizen van eeue 

Ontwerp voor eeu gebouw voor liet Koiiiuktijt lustituut van Ingenieurs. 
L'UIJSVHAAÜ. 

Dc Raad vun Bestuur van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
vraagt een ontwerp voor een gebouw voor de zamenkomsten der 
leden cn voor bewaring der boekwerken en andere eigcndominen 
van het Instituut. Hij noodigt alle bouwkundigen in Nederland 
uit tot beantwoording van dc daarvoor uitgeschreven prijsvraag, 
volgens het prospectus, waarvan exempiaren aan dt;n secretaris 
van het Instituut kunnen worden aangevraagd. 

Voor het best geoordeelde ontwerp, dat aan de voorwaarden 
van hel prospectus volüoel, wordt eene premie uUgeloofd van 
v'yt honderd gulden. 

De antwoorden worden ingewacht vóór November 1877 bij den 
raad van bestuur. Zij mogen niet onderteekend, maar moeten 
vergezeld zijn van een goed verzegeld naambriefje, tot opschritl 
voerende een movto. 

De heoordceling der ingekomen oulwerpeu zal worden opge-
dragen aan eene commissie, bestaande uit twee leden van den 
Raad van Bestuur van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs cn 
drie bouwkundigen. De voorzitter van de Maatschappij tot bevor-
dering lier bouwkunst heeli zich bereid verklaard lot aanwijzing 
van dne bouwkundige leden voor de couuuvssie van beoordeehng, 
die genegen zijn die taak op zich te nemen en geen deel hebben 
genomen aan de beantwoording der jirijsvraag. 

Al de ingekomen antwoorden worden met het bekroonde ontwerp 
in dc lokalen van hel Instituut voor dc leden ter bezigtiging gestelu. 

Hel bekroonde prijsanlwourd wordt hel eigeiulom van hel 
Inst i tuut; de niet bekroonde stukken worden, met het ongeopend 

i naambrieljc, vóór Maart 1878 , aan dc inzenders, op hunne aan-
vraag, teruggegeven. 

Üe raad van bestuur, 
G . J . G . K L E K C K , 

Presidcut. 
J . T I D E . M A N , 

Secretaris. 
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liLILAGE 0. W a a n i e n i i i ) { j e j ï a a n i leu H e l d e r , 

Doorgaande gesteldheid van het weder, 

gedurende 

h e t e t m a a l . 

De Maans-

Phases, 
Deelinatie, 

Apogeiuu en ; -= 
O 

l'erigeiun. | 

Hoogte van de vloed- cn ebgetijen 
in het Marsdiej) tc Helder, 0)gemi)akt uit 

bij dc landsKcet aan den 

Tijd cn stam! van 

ilcn eersten 
vloed na den middag. 

dc eerste 
ebbe na den nruldag. 

n. )n. AP. AP u. m. 
4-AP. AP. 
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20 1 2! I 
22 
2 3 
2 4 
2ü 

20 
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Hewolkt, winderig, mooi, onweer, regen. 
Hewolkt, koel, regen, hagel, weerlicht. 
Zwaarbcwdlkt, winder ig , 'bui j ig , koel. 
Dcwolkt, winderig, helder, mooi. 
Hewolkt, beneveld, mooiweer. 
Helder, iigtbewoikt, mooiweer. 
Dewolkt, mooi, weerlicht, regen, betrokken. 
Hewolkt, nmoiweer, winderig, regen. 
LigMiewolkt, wijulerig, regenbuijen, mooi. 
llc/(/cr, Iigtbewoikt, mooiweer, regenbui, 
licwolkt, winderig, digthetrokken,^stortregen. 
Hewolkt, winderig, onweer, regenbui, mooi. 
Helder, beneveld, schoon, weerlicht. 
Helder, digtbewolkt, beneveld, mooiweer. 
Iigtbewoikt, schoon, beneveld, mooi. 
liigtbowolkl, mooi, betrokken, regenbuijen. 
Hewolkt, winderig, mooiweer. 
Ligtbewolkt, schoon, zachte regen. 
Digtbewolkt, regenbuijen, betrokken, mooi. 
liigtbewolkt, mooi, regen, helder, wind. 
Helder, Iigtbewoikt, wind, onstuimig, regenbui. 
Helder, Iigtbewoikt, winderig. 
Zwaarbewolkt, onweer, regen, hagel, wind, inooi. 
Helder, Iigtbewoikt, beneveld, n)ooiwccr. 
Digtbewolkt, wind, onweer, regcn. 
Digtbewolkt, wimlcrig, regenbuijen. 
Zwaar- en (Iigtbewoikt, regen cn wind. 
Hetrokkcn, wind, regen, onstuimig, mooiweer. 
Ligtbewolkt, schoon, bewolkt, mooiweer. 
Helder, ligtliewolkt, winderig, buijig. 
Ligtbewolkt, wind , onweersbui, regen. 

Gemiddelde hoogte van al de vloeden 3 j _j_c)(| 7 . 0 7 2 - f 11.1147 10.010 
00 

= 0.327 M. - h AP. 
, , , , 24 .148 :4 -24 .438 48.080 tjcnmldehle hoogte van al dc ebboi 7.-.—; = — r ; ^ = 0.810 » — AP 31 -1-20 00 

Gemiddeld verval 1.137 M. 
ÜjigcMiaakt le Helder, den 4dcn September 1877, door den op/.igter 

van den waterstaat, 
W. L'LL. J)K KUIJVFF. 

(1) Mft 1 April KSüt is het nu;vli van AP. aan den z(!ll'ro<,M3trercii(len Rftii-iartor 'l\\ \\\UUuvvU v4 Uooticr g^mlviutst. liy Uct gebruik ilc/.cr tuticlleu cUeut Uit t« wovdcu in lint 00a ^^c!l0lu^en. 

u. m. 1 1 22 L .K.22u .30m. 17.30 8.27 ' 0.274 5.57 0.010 
23 N. Declinatie. 18.20 0.45 0.250 0.30 i 0.005 
24 1 10.15 10.10 0.310 7. 0 0.481 
25 20.15 11.40 0.201 8.25 0.037 
20 21.10 0.50 0.177 0. 0 0.771 
27 1 1 22.23 2.30 0.008 10.27 0.047 
28 ! Pcrigeum. ' i ' I ' I i 5.55 0.128 11.35 0.000 
20 j i m 17u. 3 5 m . | » 7.12 0.142 0.12 j 0.078 

» i 0.23 8. 0 0.270 1. 0! 0.000 
1 1.17 4.35 0.201 2. 7 1.035 
2 Z. Declinatie. 2. 8 5. 3 0.240 3. 7 0.082 
3 2.57 0. 0 : 0.302 3.52 0.053 
4 3.47 0 44 ' 0.188 4.35 1.040 
5 4.37 7.52 1 0.220 1 5.25 0.992 
0 E.K. lOu. 4Gjn. 5.28 8.42 ' 0.222 j 0.12 0.822 
7 0.21 0 .18 ; 0.275 ' 0.50 0.7.10 
8 7.15 0.15 ! 0.244 ' 0.42 i 0.517 
0 8. 0 0. 0 ! 0.232 ! 8 .40 ; 0.750 

10 9. 2 0.55 1 0.135 ; 9.22 0.505 
11 • 0.51 2.25 0.122 1 10.55 0.808 
12 ; 10.38 0.27 1 0.200 ! 11.27 1 0.074 
13 Apogen m. 1 11.22 3.18 0.400 1 0.27 1 0.532 
14 V . M . l l u . 2 0 m . 12. 3 4.20 1 0.328 1 1.45 ! 0.728 
15 12.43 5. 5 1 0.147 ' 2.28 0.046 
10 13.22 5. 0 0.050 2.27 1.100 
17 N. Declinatie. 14. 2 8.52 ' 0.370 2.45 0.535 
18 14.43 5.25 1 0.252 1 t ) 1 0.777 
10 15.27 10.15 1 0.414 ; 2.38 0.744 
20 10.14 0.52 1 0.370 ! 4.37 0.087 
21 1 17. 0 11.22 0.251 ; 4.27 i 0.702 
22 L .K.0u .33m. 1 18. 3 7.20 0.500 1 4.30 ; 

1 
0.003 

Optelling 7.072 ; 

1 

24.1-18 

1 

Gemidd(;id 0.247 ' 0.770 
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betrekkelijk het Amsterdamsclic peil 
dc bladen, beschreven door den marcograal' 
Helderschcn zeedijk. (1) 
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vloed na den middag. 
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ebbe na den nnddag. 
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1 0 . 2 5 0 . 4 Ü 8 13 . 5 0 . 0 2 5 ! ! 4.4S Z W t Z . Z O t Z . Z t O . Z. 0 . 0 5 . 3 

j 1 0 . 4 2 0 . 5 0 2 1 1 3 . 1 0 0 . 8 5 0 i 
i ' - I M Z W t Z . Z tO . zw . 4 . 3 4 . 2 

! 2 0 . i 2 0 . 5 0 2 Î ! 1 4 . 1 5 l . 0 4 2 i 2 . 0 S i i Z W . Z . Z Z O . O tN . iNO . 0 . 7 1.1 

' 2 1 . 8 0 . 0 1 0 ^ 15 . 8 0 . 0 8 5 ^ 0 . 1 2 

7 . 1 7 

N O . N t W . - N N W . N . N N O . 1 . 5 

j 2 2 . 0 0.42t> 1 5 . 5 2 ' 1.120 
0 . 1 2 

7 . 1 7 i N N O . O .O t .X . 3 . 5 l .O 
t 2 2 . 2 5 0 . 4 4 2 1 0 . 2 0 ! 1.125 ; ; . 2 : ï 0. O.NO. N ü t O . O N O . 0 . 0 •1.0 

; 2 3 . 2 4 0 . 3 0 0 1 7 . 2 3 1.030 .XOtO. NtO. N W t N . 0 . 0 3 . 7 \ " )) 1 8 . 0 0 . 0 8 3 1 . 47 W X W . W . W Z W . Z. Z W t Z . 0 .0 3 . 9 

5 1 0 . 7 0 .220 1 8 . 5 0 0 . 7 0 0 4 .5 (1 Z W t W . Z Z W . Z W . Z W t W . 2 . 5 4 . 0 

; 1 0 . 3 2 0 . 2 8 2 10.2(1 0 . 5 7 0 1 5 .')5 W Z W . W . N W t W . 0 . 0 •t ' > 

; 1 3 . 1 2 0 . 1 5 5 2 1 . 1 7 0 . 8 1 8 1 • i W . \ W . . \ l W . A ( ) t ( ) . O Z O . Z tO . 0 . 2 2 . 7 

! 10 . 0 0 . 3 1 7 2 2 . 3 8 (1.72'.» i 5 .07 i ( JNO. iX . Z W t Z . Z W t W . Z W . 3 . 1 1.4 
( 17 . 40 U . 2 4 0 23 .25 0.7(M 1 9 .35 i Z W t Z . OZO . Z t W . zzw. 1 .7 2.1. 
Î 1 8 . 1 8 0.5.S5 » tl ! 19.33 ( Z Z W . Z W i Z . Z Z W . 0 . 0 4.N 
; 10.13 0 . 0 1 5 1 2 . 1 2 (>.509 ï l i i . ö ^ l Z Z W . Z W . \V. 1.1 5 .2 

19 .34 0 .450 1 3 . 4 0 0.8lVi. 7 .17 • W . Z W t W . w.\w. w. 2 .9 2 .5 
20 . 37 o . ; i i i 14.17 1 . 1 2 0 i l .3 ( ) j W . W t Z . Z f W . Z O . O t Z . O . 0 . 0 4.1 
20.5t) 0 . 595 13-55 1 . 1 0 3 ! 8 . 8 0 , O t . X . O l Z . Z I ) . ZZO . zzw. W t Z . |3.cS 2.1 
2 1 . 3 0 O..P.)2 1 5 , 1 8 0..S71) l(t.9;} W Z W . W . W l . N ' . Z . Z O . A O l O . 1 . 9 0 .5 
2 ! .25 0..}40 1 1 4 0 0 .980 13.33 Ol.X.ZWtZ. zzw. JO.O ii.4: 
22 . 0 «.?«<> 15. 5 0 . 5 7 ; 1 17.92 w . z z w . z w . W . Wl.\. 5 .7 5.1 
22 . 38 0.201', 10.22 I .U70 i 2 . 15 W t Z . zzw. Z iO . Z W t Z . 0 . 0 3 .0 
2 3 . 2 3 0 . 4 3 3 10.35 0.1)73 t 13.08 W . Z Z W . W Z W . W . Wt.N. O.i. 3..3 

1 22. 0 0 .530 17 . 0 0.3.81 I i r . 3 3 .1 W t Z . zzw. Z l l ) . Z W t Z . 5.1 •5.4 

! 
i 
J 

11.047 2 i . 4 ; i 8 j227 .87 
j 

1 

i 

l ' i O . ; r 9 8 . 7 

1 
{ 0 . 4 1 2 1 o . 8 . i : i 1 7 . 3 5 

Dc bak, waarin dc waarne/uingen 
o)))ljcnt den g('v;illcii regen en do 
uitdamping worden gi.'daan, is groot 
een .M-, en .si;i;il 2.30 .M. boven 
den grond. 

Dl! m'nndileldt' dcclinatii' van de 
ten westen, des na-

bedraagt over 
deze maand 10' '37 ält". 
iiiagnci'tnaii 
niitldags ten 2 nn 

Dc grootste declinatie, werd waar-
genomen op den ISden ten 2 um* 
= 10" 41 O')" OU de klfin.^tc op 
den ISdcnten S uur = 10" 20 10' \ 

Absolute bepaling dcrnuigutîtische 
iuflinatii; op den 2'.lstt'n Augustus 

3 lies vooriniiidags tussclii'n 11 en 12 
lun- 07 ' 57 20".02.1. 

hl .le; ',(' maand beeft men winddrukken n'' had; 
liednrc udi> 253 uren van 0 tot 2.5 Kt;. op ih'U 

112 » » 2.5 i> 5 » i> II II 

)) 180 » 5 « KI i> « rt » 
1' 103 fl « 10 15 )> n li 
)•> 40 11 11 15 » 20 i> « 11 )> 

n :{9 (> ft 20 »» 30 II 1) « 
y 7 rt » .'{() « 4tl |) i> 

)> 1 » 40 » 50 rt » n )» 

D(! grootste winddruk had jjlaats op den 21sl('n Ion I uur 30 min. 
= : 41) KG. op dc(i 
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B F J L A C I E () (SLOT). Waarnemingen aan den Helder, 
NOTULEN DEK VEKGADERING VAN DEN l 3 l ) E N NOVEMBER 1 8 7 7 . 

g e d u r e n d e d e m a a n d S e p t e m b e r 1 8 7 7 . 

3 7 

1 
2 

3 
A 
5 
G 

7 
8 
O 10 

11 

12 
1 3 
14 
15 
10 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
2 3 
2 4 
2 5 
20 
27 
28 
2 9 
30 

Ijoorgaande gesteldlieid van hel weder, 

gedurende 

h e t (51 Ul a a I. 
S 
O 

De Maans-

Phases, 
Declinatie, 

Apogeiun en 
Perigcum. 

s 
ó 

Ligthewolkt , w i n d , zwaarbewolkt , onweer , regen, 
fiewolkt, mooi , helder, schoon, winderig. 
Ligtbewolkt, beneveld. 
Bewolkt , winderig, mooi, be t rokken, regen. 
Ligtbewolkt , mooiweer, winderig. 
Ligtbewolkt , helder , mooiweer. 
Bewolkt, regenachtig, mooi, he lder , winderig. 
Helder, l igtbewolkt, mooi, winderig. 
Ihdder, mooiweer, winderig. 
Helder, mooi, digthewolkt , beneveld. 
Ligtbewolkt , betrokken, rc^gen, zwaarbewolkt , winderig. 
Ligthewolkt , winderig, bui j ig , mooiweer. 
Ligtbewolkt, w i n d , regen, betrokken. 
Digt en zwaarbewolkt, ' rcgenbuijen, 
/Avaarbewolkt, w ind , onstuimig, regen. 
Betrokken, w ind , regen, ons tu imig, buijig. 
Zwaarbewolkt , w ind , bctijig, st i l , mooi. 
Bewolkt , mooi, betrokken, w ind , buijig. 
Digthewolkt, w i n d , zwaarbewolkt , regen. 
Zwaar cn losbewolkt, winderig, regen. 
Ligtbewolkt, wind, regenbui, helder, n)0oi. 
Losbewolkt , koe l , wimlcrig, regenbui. 
Bewolkt , winderig, regenbuijen, mooi. 
Bewolkt, winderig, regenbuijen, mooi. 
Ligtbewolkt , mooiweer, regeidini, w ind , koel. 
Ligtbewolkt . wimlcrig, regenbuijen, mooi. 
Ligtbewolkt , betrokken, zachte regen, mooi. 
Digthewolkt, mooi , helder, stil , schoon. 
Helder, l igtbewolkt , schoon, beneveld, mooi. 
Ligtbewolkt, mooi , digthewolkt, beneveld. 

Gemiddeld 

Hoogte van de vloed- cn ebgetyen 
in liet Marsdiep te Helder, opgemaalct uit 

bij de landsKcet aan den 
betrekkelijk het Amsterdamsche peil 
de b laden, beschreven door den mareograal' 
Hclderschen zeedijk. (1) 

Tijd en stand van 

den eersten 
vloed na den middag. 

de eerste 
ebbe na den middag. 

u. m. AP. AP. u. m. 
4 -

AP. AP. 

Tijd en stand van 

den tweeden 
vloed na deti middag. 

u. m. 
4 -
AP. AP. 

de tweede 
ebbe na der» middag. 

u. m. 
4 -
AP. AP. 

g O Ä 

"2 S S 
S 

-S ö . 

cS 5 
p 

) I u. ni. 
2 3 N. Declinatie. 19. 3 9. 4 
24 1 2ö. 5 11. 0 
25 21. 0 1. 0 
20 j 22. 5 2 .35 
27 23. 0 2 .30 
28 Perigcum. 23 .53 0.50 

» ! N . M . h i . l S m . )) 3.48 
1 1 Z. Declinatie. 0 .44 5. 0 
2 1 1.35 5. 0 
3 1 2.20 5 .48 
4 3.19 10. 0 
5 4 .13 0 .55 
0 K.K. 23u. 20m. 1 5. 8 7.27 
7 , 0. 3 11.45 
8 0.50 ' 1 1 . 5 2 
9 > 7.47 12.37 

10 8 .35 1. 8 
11 9.20 2 .30 
12 Apogeum. 10. 2 2 .37 
1 3 

Apogeum. 
10 4 2 3. 3 

14 N. Declinatie. 11.22 3 2 5 
15 V.M.3u .53m. 0 4.12 
10 12!43 4 .10 
17 13.20 5 .18 
18 14.12 5-44 
19 1 ' 15. 2 0 .25 
2 0 ! L.K. 18u. 38m. 15.57 7. 0 
21 i 10.55 8. 0 
22 1 17.54 8. 7 
2.3 18.54 10. 7 

Optelling 

0 .340 
0 ,203 
0 .005 
0 .070 
0 .035 
0 .144 
0.100 
0.049 
0 .075 
0 .150 
0.197 0.280 
0.428 
0 .470 
0.551 
0 .418 
0 .029 
0 .248 
0 .320 
0 .300 
0.247 
0 .370 
0.251 
0.118 
0.138 
0 .144 
0 .072 
0 .134 
0.000 

5 .970 
0.002 

.S.908 

0.002 

0.002 

0.199 

0. O 
0.27 
8 .45 

10.38 
11.12 

0.30 1.22 
2.30 
2 .40 
4. O 
4. O 
4 .30 
5. 5 
5 .30 
0 .15 
7.17 
8 .50 

10.17 
11.40 

0 .30 
1 .15 
1.42 
2.17 
2 .50 
3 .10 
3.32 
4. O 
4.27 
4 .35 
5 .15 

0 .569 
0.G23 
0 .641 0.860 
0 .892 
1.067 
1.100 
1.214 
1.247 
1 .194 
1 .096 
0 . 8 2 3 
0 .559 
0 .568 
0 .375 
0 . 4 3 3 
0 .765 
0 .675 
0 .739 
0.086 
0 . 7 5 3 
0 .857 
0 . 7 0 3 
0 .874 
1.066 
1.021 
0 .979 
1.072 
0 .877 
0 .960 

25 .294 

0 .843 

r • i i M i . I I I I 5 . 0 0 8 4 - 8 . 8 8 5 14.853 „ Gennddclde hoogte van al de vloeden — = — - — = 0 . 2 i ) 0 M. 4 - AP. ^ 30 4 - 28 58 
. . , , , , 1 . . . n 25 .294 4 - 2 4 . 8 1 3 50.107 Gennddclde hoogte van al de ebben 0 .804 » — AP. 3 0 4" - 8 o8 

Gemiddeld verval 1 .120 M. 
Opgemaakt tc Helder den 4den October 1877 , door deu 

opzigter van deu waters taat , 
W. PH. DE KllUYFP. 

(1) Met J April J864 is bet merk van AP. aan den zolfregistrerenden gcty-meter 2.3 mM. hooger geplaatst. B\) bot gebruik üezcr tabellen dient dit te worden in bet oog geboudon. 

22 .25 0 .232 17.45 0 .092 0.02 W.ZVViW. Z t W . O . ZO. ZtW. 3 .3 3.0 
» » 19.45 0 .730 2.78 ZZW. Z W t W . Z. ZO. 0 . OtN. o . o ' 3 .3 

14. 0 0 .124 22.17 0 .790 11.95 ONO.NOtN.NtO.NtW. 0 .0 i 4 .2 
15. 0 0 .183 23.50 1 .055 5.20 N t W l N N W l N W . W N W . 0.0 i 3.7 
17 .40 0 .297 » » 0.75 W. Z W t W . W Z W . 0 .0 ' 3 .5 
18 .38 0 .433 1 2 . 3 7 ; 0 .930 2.17 Z W t W . W . N t W . N . i N O . 0 .0 • 3.4 
19 .10 0 .380 13.37 ! 1 .088 0.00 NOtO.NNO. NtO.NOtN. 0 .0 1 2 .0 
2 0 . 3 4 0 .311 1 4 . 5 2 ; 1 . 2 6 9 0.(18 NOtN. NOtO. 0 . NO. 0 .0 ' 3 .9 
20 .38 0.45.^ 14.43 , 1.200 7.58 ONO. NO. NOtO. 0 .0 4.2 
21 .35 0 .420 15.42 1 1.218 0.57 NOtO. OtZ. OtN. ZZO. 0 .0 4 0 
22 .15 ! 0 .440 15.57 1.138 0.40 ZZO. OZO. ZWtZ. ZZW. 3.4 1.9 
23 . 7 0 .439 10.40 (1.870 10.42 ZZW. ZWtZ. WZW. ZW. 0 .0 4 . « 

3.4 23 .50 0 . 3 7 3 17. 8 , 0 ,740 1 9 . ZW. ZWtZ. ZZW. ZWtZ. 5 ,0 
4 . « 
3.4 

21 .50 0.407 18.27 0 4 0 2 9.75 ZW. WtZ. ZW. ZWtZ. 2 7 2.4 
23.57 0 .208 19.44 ' 0 .208 10.25 Z W . N N W . N W ^ 3 ,3 1.0 

n .. 21.38 1 ().4(»4 14.83 N W t W . N W . NNW. NNO. 2 ,0 1.9 
14. 0 0 .140 22. 0 ' j 0 .880 5.72 NOtN. NNO. ZtW. NW. 1.3 1.9 
16.12 0 .400 23.47 , 0 .009 7.93 NW. W t N . N W i N . N W . 2.0 1.4 
17. 0 0 430 >•> i> 7.00 N W t W . W N W . NWlN. 2 .5 1.2 
18 .20 0 5 4 7 12.20 0 .700 7.25 NW^tN. NtO. ZZO. m . N. 4 .3 ^ 2.9 
18.38 0.427 12.54 i 0.912 3.00 ONO. N. NtO. W Z W . 3,1 • 2 .5 
19 .50 0 . 7 1 1 13.40 , 0 .720 10.83 W i \ W . W . W N W . N W . 2.7 
19 .50 0 .485 14.10 0 .875 7.05 NNW. NW. NWfN. 2 ,0 , 2.0 20 .42 0 .300 14.45 • 1 .000 3.07 NNW. NOtO. NO. ZO. WtN. 3,5 ! 2.1 21 . 4 0 .258 15, 0 ' 1.094 1.02 NO. NW. ZtW. ZtO. ZZW. 1.2 ! 1-i-22 . 7 0 .227 1 10, 0 1 1.008 1.87 ZWtZ. W. NWtN. NtO. 0 .5 ' 1.5 
19 .32 0 . 0 0 0 ; 10.17 i 1.097 0.50 NW. NW^tW. NWtN. NtW. NO. 2 .0 1 . 1 21 . 7 0 . 1 0 2 ; 17. 0 , 1.000 O . I O NO. NOtN. NNO. • 0 .0 ' 1.7 
20 .52 0 .054 17. 7 ; 0 .990 0.20 NOtN. NOtO. OtN. 0.0 2 .0 
23 . 0 1 

i 
0 000 18. 0 ' 

1 
0.858 2.00 ONO. NOtN. NO. NNO. 0 .0 2 .0 

8 .999 1 0 . M 4 24 .813 198.34 52.7 78.8 
0 .114 i 

i 
i 

8.885 j 
1 

0.317 i 
1 

0 .880 0.01 

Plaats gehad hebbende 
s « ó 

windrigtingen gedurende het 1 s r O S. O • 

1 ^ ^ Opmerkingen. 
verloopen etmaal. I 

Opmerkingen. 
verloopen etmaal. « s 3 -

Uegtwijzend. O 

De bak , waarin dc waarnemingen 
omtrent den gevallen regen en'" de 
uitdamping worden gedaan is groot 
een M l en staat 2 .30 M. boven 
den grond. 

Dc gemiddelde declinatie vau dc 
magneetnaald ten wes ten , des na-
juiddags ten 2 nre , bedraagt over 
deze maand 10" 3 0 ' 2 5 " . 

Oe grootste declinatie werd waar-
genomen op den 19den ten 2 uur 
= 10° 40 ' 1 0 " en de kleinste op 
den Is ten ten 8 uur = 10° 27 ' 10" . 

Absolute bcj)aling der magnetische 
inclinatie op den 27steu September 
des nann'ddags tnsschen 1 en 2 uur 
= 08" 7' 58" .5 . 

In deze maand heeft men winddrukken gehad: 

Gedurende 2 3 3 uren van O tol 2 ,5 KG, <)[> den M l 
124 
213 

78 
41 

30 
1 

2.5 » 
5 

10 
15 
20 

30 

O 

10 

15 
20 
30 
40 

Oe grootste wiiuldruk had plaats op deu 13den t«n 10 uur 4 min. 
= 39 KG. op den M l 
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BIJLAGE 7. j 
OVER P K MEEST VOORDEELIFIE STOOMUEMALING BIJ D E i 

D R O O G M A K I N G DER Z U I D E R Z E E . 
(Blaten II—Y.) 

De Zniilerzee zal worden drooggemaakt ( ' ) , zoo niet geheel dan 
gedeeltelijk. Dit wordt meer en meer tot zekerheid en het laat 
zich zelfs voorzien, dat de t i jd , waarin dit gcheuren zal, niet 
meer verre van ons ligt. 

Des te meer reden is er, om de vraag naar ile meest geschikte 
en meest voordeelige hemaling tot droogmaking en drooghonding 
van den [lohler ter hand te nemen. Tot nog toe heeft dit geen 
plaats gehad, waarschijnlijk onnlat die vraag meer hepaald t 'huis ; 
hehoort hij den werktuigkundigen ingenieur en de droogmaking i 
van de /»uderzee tot nog (oo uitsluitettd in handen van civiel- ' 
ingenieurs was gesteld. , 

Toch is een opzettelijk onderzoek niet overbodig, waar het de 
to/'kojnslige belangen geldt van een j)older, tlie ongeveer l ü o ü ü 
paardekrarhten zal vcreischen, 

De ilroogmaking van het llaarlennnermcer met omstreeks duizend ' 
paanlekrachten kost hij gemiddelde kolenprijzen ongeveer f 40 OÜO 
'sjaar.s (t) en de uitgaven voor liemaling zullen dus voor den ; 
ruim tienmaal grooteren Zuiderzee-polder zeker om en hij de f 40t)000 i 
jaarlijks bedragen. Ware dc hemaling van den llaarlcmmermecr-
pidder niet zoo voortrelVclijk ingerigt, dat het kolenverhruik daarbij ! 
beperkt is geblev(!n tusschen '2 en 3 KG. per paardekracht, de 
tol;ile jaarlijksche uitgave zou bij een kolenverhruik per paanie- ; 
kracht , zooals 'dit bij andere werktuigen uit den lijd van de 
stichting der llaarlennnermeer-werktuigen dikwijls voorkwam, ligt 
hef dubbele, dus f {?0 000 ' s j a a r s , hebben bedragen. 

Wordt bij de droogmaking der Zuiderzee het vraagstuk der 
hoMialing niet bij tijds tot een onderwerp van naanwgezet ojjder-
zot'k gemankt , dan loopt nieJi gevaar de blijveiide bem:ding.skoslen 

(•) l''ii'iia op ï̂avc vau gc.sclivifu'ii over ilo ZuidcrziMMlrooguialsing is moilc-
ircilcrld iii : ii.tinstfT'dnni ccn Lfinilx/tiff"^ 'r Gviwcwhix'^ti ])ij Cïcbr. .1. nu II. vau 
Laugi iiliuvscn lS7i). — Scdort is nog vcrsclu-ncn hui volueiulu : 

y.uUh'vxce. J'Jdii v.'iii hrl. oiitginiicti <•« iji cidtiiitr biviiKCii vmt de grande» 
iu liet droog tc malven zuidelijk gedeulte doov 11. Hosker. Zwolle, \V. K. ,1, 
'ijeeuk Willink. 187."). IS bldz. 8°. 

Onl\vi,r|i lot het droogmaken der /niderzee eu een gedeelte Vriesehe 
Wadden, door .1er. Wenmaekev.«?. ISrnssel jS7(i. bldz. 8" mei kaurl. 

Afsluiting en inpoldering der /iuiderzee door A. Jiunia. iu liet bijvoegsel 
van het Nicims r. 'J. Lat/ van .30 Oetober 1870. 

Indijkingen en droo.LMuakingen. ook der Aiiidirzee, door 'i' .1. Slieltjeg 
Oö bldz. met twee kaarten. GUit 1870 N® 11. 

Iksehouwiugen naar aanleiding van het welsoutwerp tol bedijking cn 
droogmakini: van hc( zuidelijk gedecUe van de Zuiderzee, «ioor INfr. I', .J. fï. 
vu» J)ig-<,Oc)i. 'AwoUt', W. K. .(. Tje/iik Willink. JS77. •')!) bldz. 

Ontwei-]) van Wet tot bedijking eu droogmaking van het zuidelijk gedeelle 
der Zuiderzee en het maken vau een waterweg vun Amsterdam naar de 
riviev de Wanl, met toeliehtende memorie. Ingediend bij de Tweede Kamer 
der Slaleu-fîcneraal bij Koninklijke Hoodsciiap van den 18 .\prii IS77. 

(>[Wi brief vun dc nuciischni» tot dr/wgj»;ikiiig yati hd zuidelijk galrcllc 
der Zuiderzee aan de leden van de. Tweede Kamer der Slalen-Generaal. 
.\n;sterdam bij vun Uongn en C®. 1877. 18H bldz. 8". 

(r) Zie de: Ontwcrp-Jiegrooliug der uitgaven en ontvungslen van den 
itaarlemmerm(!eri)older voor hel jaar 1877. Iloordstuk 11 Arl. O h', Hegrootiug 
Min kosten voor brniulsto/ren tot drijving van de stoomtuigen vnn den 
llanrlemmerpoldcr over 18/7. Tolnal / 41050. 

te zien verhoogen tot O of 8 ton 's jaars. Bij goede behandeling 
van dit vraagstuk daarentegen zal het mogelijk zijn de uitgaven 
voor brandstollen beneden de f 400 000 eu welligt tot de helft 
daarvan te zien dalen, wanneer het bereikbaar mogt bl i jken, om 
door den vooruitgang op werktuigkundig gebied in den nieuwen 
Zuiderzeepolder voor 1.5 KG. kolen j)er paardekracht te verrigten, 
wat bij hel Haarlemmermeer met 2 tot 3 KG. gedaan wordt. 

Men moge een voor- of legcuslander zijn van de droogmaking 
op zich zelf, van het ontwerp, dat (Uenaangaande aanhangig is, 
van de voorgestelde uitvoering bij concessie of van de uitvoering 
van Staatswege, altijd blijft de bemaliugs(pieslie eeu hoofdzaak 
tijdens tle droogmaking en wordt zij zeer zeker de hoohlzaak, als 
de droogmaking eenmaal is afgeloopen en de drooghonding blijvend 
moet plaats hebben. 

Genoeg om le doen zien van hoeveel belang een oplettende 
beliandeliiig van dit vraagstuk is en met hoeveel regt daarvoor 
eenige aandacht wordt nigerocpen. 

Het onderwejp laat zich verdoelen in een overzigt van dc thans 
bestaande waterwei'klnigen met de wijze waarop deze in beweging 
worden gebragt , en de besclirijving van een nieuw stelsel tol 
boezem- en pohlerbemaling dal by dezen windt voorgesteld. 

De waterwerklnigen bij de "uitmaling van polders en boezems 
hier tc lande gebruikerijk, zijn te zeer bekend , dan dal het noodig 
is dc namen daarvan in herinnering te brengen. Al dadelijk kan 
worden overgegaan lol eene indeehng daarvan m verschillende 
soorten, waardoor hel oordeid over de bijzondere waanle van elk 
dier werktuigen geniakkelijk wordt. 

1. in lie eerste plaats heelt lueii die werktuigen, waarin het 
water ondioog wordt gevoerd lang.s een opleider, die zelf in 
iK-'wegjig is /net hel water dal wordt opgevoerd/ Van deze klasse 
zijn er een vijflal, die 1er bespreking in aanmerking komen, nanjc-
lijk hel heihui van Wheeler ( ' ) , de noria (1), hel watero])Voe-
ringswerkluig van Van Dijk , dal men de waterladder zou 
kuniicn noemen, de lonmoleu (") cn de zoogenaamde waterbraker 
vah Faddegon (ff)-

(') .1. 15. \V. Hewijs vau de hoedanighevt en wereking der gcoetrojeerdu 

walerüchepraden, geïuventeerd bij \V. \\beeier, vergeleken legeu de legen-

woordigit gebrfiyckc'lijkc Itccï-ritilcii. AiitsUrduin lOiô iu (<>}. jitct pj. 

Iksebrijving en afbeelding vau eeue geoetroveerde 8ehe])sehijf voor aller-

hande walennoleiia in 8°. met pl. 

(J. Zuuibag de koislelt. Korte sehets om het sehei)-hcf- of waterrad in 

de watermolens te veranderen of te verbetereu. J.eiden 1770 in met pl. 

(f) A. -Morin. Des maeliines et ajipareils itestines à l'élévation des eaux 

J'«ris, 1<S()3, <S" ;jv«f jd. l'I. J et 

(\ L. Duerest. Traité d'hvdrauférie ou l'art d élever l'eau jiorlé à sa 

perfeelion. l'nris 1801). 8° uvee pl. 

(j) IJesehrijviug vau een nieuw werktuig voor lut opvoeren \an groote 

hoeveelhideu water tol groote Iioogten en tot vervoer van meuseiien in 

ntijupttlteii <if sch.'iftcii. TijdxchiiJ'l Aö//. r.///y. N</(. LSOrf-r̂ lSOy bldz, 7J. 

IKi. Verh, 18(;8—18(11) bldz. KJ. 

Lehrbueh der lugeuieur- uud -Masehineu .Meehiinik vou .lidins Weig-

baeh. III Die ^leehnuik der Zwisehen- und Arbeitsmaehinen. 

(f f ) 1'. Faddegon l'z. Hesehrijving vau het wateropvoeriugswerktuig, genaamd : 

^lerpendieulaire dubbele irechlev-viizel üf waterbraker. .\mster(inm 1', .M. 

Kondüïu.'k. I'̂ t» 8". iiii.t pl. 
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Al deze werktuigen hebben één voordcel gemeen, dat er geen 
gelegenheid lot weglekken bestaat , omdat de opleider een geheel 
ui tmaakt-met dc schoepen of bladen, die het water voortstuwen. 

Bij allen bestaal echter helzclldc nadeel, dat hen bij groote 
hoeveelheden onbruikbaar maak t , namelijk hel aanzienlijk gcwigl , 
dat voortdurend door dc ondersteuningspunten der werkassen wordt 
gedragen, omdat al die werktuigen voortdurend belast zijn met 
het volle gcwigl van hel w a t e r , dat tijdelijk in het werktuig ge-
borgen wordt en des tc grootcr is , naar male dc hoogte van 
opbrengst aanzienlijker is. 

De wrijving der werkassen in de kussens wordt daardoor aan-
zienlijk verhoogd, ten eerste door het volle gewigt van het ge-
dragen water cn bovendien omdat de werktuigen tot het dragen 
van dat water zooveel, zwaarder moeten zijn, ihn anders vereischt 
zoude.worden. Die meerdere sterkte in de afmetingen maakt ook 
de aanlegkosten hooger en waar aanlegkosten cn kosten van drijl-
krachl heiden onnoodig groot worden, is het oordeel als van zelf 
aangewezen. 

Bovendien hebben deze werktuigen allen meer of min het 
gebrek, dat dc hoogte van opvoer onnoodig vergroot wordt door 
hel overslorlen van het water uil tien bewegenden opleider in dc 
kanalen of goten, die tot afvoer dienen. Al deze werktuigen zijn 
dus uit den aard der zaak enkel geschikt voor geringe hoeveel-
heden water. Het hefrad van Wheeler of de zoogenaamde tympan 
leent zich voor vaste opstelling cn geringe opvoerhoogten, dc 
waterbraker voor kleine molens, dc tonmolcn bij tijdelijke opstelling, 
bet werktuig van van Dijk bij grootere opvoerhoogten uit puffen, 
bijv. tot irrigatie van hoogliggende terreinen, terwijl dc nor ia , 
zeer geschikt lot opmaling uit diepe putten, boven dc andere 
wcrkluigen hel bezwaar heeft van uit een tal van bewegelijke 
deelen tc bestaan, die uil den aard der zaak aan veel slijting en 
hcrstcHing onderhevig zijn. 

II . Verkieselijk boven deze werktuigen zijn daarom die , waarin 
het water langs een vasten opleider, hetzij dan als een hellend of 
gebogen vlak gevormd , naar boven wordt gesclioven, zooals dit 
plaats heeft in het gewone scheprad ( ' ) , het hellende scheprad ( t ) . 

(*) P. Lhopirch. Arehitectiira mcchauica of niooleboefc van ceuige opstellen 

van molens nevens hare gronden, Am.sf. 1727 iji fol. 

L. vau Natrus, J . Polly en C. van Vuureu. Groot volkomen ni(dcubock 

of naauwkeurig ontwerp van allerhande molens enz. Amsterdam 1731. 

C. L. Urunings. Proeve eeuer nieuwe theorie nopens de staande seheprad-

luok'us. Vcrh. Ikt. Gen. 2c deel 1802. 

ld. Bijvoegsel tot dc proeve enz. Idem 3« deel 1S03. 

G. Krook. Theoretisch en practiseli Molenboek. 'sGravenhage 1850—1853, 

oil. 1—5 in f(d. met pl. 

1. P. Delprat. Beginselen der werktuigkunde, voor de kadetteu der artillerie 

eu gciiic, 3c verb. drnk. JJreda lSfi7. 8®. 

]). Grothe, Kenni-s van werktuigen ten dhiistu \-iiii civk'}-higoiiivm-a, arclii-

teeteu enz. Kerste deel. Maehincs voor het hijsehen van lasten en o])voeren van 

water, 'sllage, 1). A. 'l'hiemc I87.I,. 8". 

(t) H. Aeneac. Wiskundige besehouwing van eeu hellend waterseheprad , 

nieuwelings, door A. fi. Kekhardt iM 's Ifageuilgevondeu. Amsterdam 177 t—75 

2 st. 

Y. .T. Eekhardt. Besehouweude vergelijking tussehen de watermoleus, met 

hellende en staande sehepraders. 'sGravenhage 1778. fol. niet houtsn. 

Idem 2dc druk. 181(1. 8». mei platen. 

B. J. JJouwes, Verhandeling over de proportiëu tussehen de vermogeUH der 

• de vijzel (') en den kettingmolcn. Een deel van den druk van 
het in het werktuig lijdelijk geborgen water wordt hij deze inrig-
ting" gedragen door den zoogcuaamden ojilcider. Dc weg, dien het 
water dan moet doorloopen om dc hoogte tc bereiken, wordt , 
wel is waar , grootcr, maar men bereikt hel voordeel van de be-
wegende deelen van het werktuig te onllasleu van ecu deel van 
den druk van het opwaarts bewogen water. 

Het is alzoo duidelijk, waarom deze klasse van werktuigen de 
overhand behouden heeft bij de talrijke toepassingen in ons land, 

; waar 'het watermaicn van zeer vroege lijden af zoo zeer de aan-
dacht van dc talrijke belanghebbenden heeft bezig gehouden. 

De kettingmolcn is alweder even als de noria wegens helgroot 
aantal beweegbare en aan slijting onderhevige stukken minder 
geschikt voor blijvende opstelling cn vooral niet, wanneer hij iloor 
wind, dus bij onregelmatige beweging moet gedreven worden. 

Hij beeft echter het voordeel voor tijdelijke opstelling zeer 
geschikt te zijn cn is dan ook in ons land zeer veel gebruikt bij 
het uitmalen van fuudeeringputtcn, wanneer de hoeveelheid water 

i te groot wordt om ze met tonmolens meester te blijven. Hij 
; wordt dan niet door menschenbanden, maar door paarden gc-
; dreven. Bij het uitmalen van den fundeeringspul voor hel machine-

gebouw van dc Lyndcn heeft hij goede diensten bewezen, maar 
: zoude toch onvoldoende zijn geweest, ware hij niet krachtig onder-

steund geworden door een paar stoompompen, die dc noodige hulp 
: liehbeu verleend. 

Thans wordt hij ook voor dergelijke doeleinden, zoo alshekend 
' is, zelden meer gebruikt , omdat de centrifiigaalpomp, wat opstel-

ling aangaat , zooveel eenvoudiger en bovendien voor het drijven 
door locomobiles zoo zeer geschikt is. 

Van dc drie overige werktuigen zijn gedurende een paar ecuwen 
het gewone scheprad cn de vijzel het meest gebruikt geworden; 
het eerste voor gewone opvoerhoogten en veranderlijken stand van 
het boven-waler, de laatste voor grootere opvoerhoogten en weinig 
veranderlijken stand van den boven-waterspiegel. 

Bij den voorinaligen toestand der werktuigkunde of beter gezegd , 
van de mnicnmakcrskunsl, waren beide uiterst geschikt. Hout en 
steen waren daarbij de bijna uitsluitend gebruikte materialen; 
het laatste voor den opleider en dc gebouwmuren, het eerste, 
voor al dc hoofddeeleti van het werktuig, terwijl ijzer enkel werd 
gebruikt lot versterkijig van die houtverbindingen, die in zich 
zelf niet sterk genoeg konden ge/naakt worden. 

gewone (vatcniKdeiis, Kerkende met een staand selieprad, en der iieliende 

sehepradmoleus, vau Gebr, Kekhardt, '3 Gravenhage 1779. fol. 

Verzameling van stukkeu betrekkelijk de staand- en hellend schej)r:ulmoleus 

behelzende, de, met dezelve op hoog gezag, geuomene proefmaliugen, enz. 

Anisterdam 182^, fol. 

(•) J. Mugelman, .M. Holstra en I). Kliukcnlierg, Itapport vau ol)servatii:u cn 

proef bevindingen met een sehupradiiioleji en ee» vijzdmyjcii v«n K Obd.im <;. s. 

1705. fol. 

J. T. ;Munuieh, Specimen inaug. de eochlea hydraidica. Traj. ad 1839, 

80. C. hab. 

]. P. Delprat. (Jvex du waterproef of opbrengst van de arehimedisehc vijzel. 

Varh. der eerste klnssc. Ned. Inst, V, /AV/. reck.f, 10(j deel. Ifi-iS. 

G. Krook. Theor. en pract. Molenboek, le atl., met •!• jd. besla-indc i» ecu 
achtkanten vijzel-walennolen. 's Gravenhage, 1850—1853. 

P. Vau der Stcrr. Nieuwe eouslruetie van een achlergcstorlte voor vijzels in 

watermolens, lionwk. liljdr. 7c deel. ^ 
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De timmerman of beter gezegd de molenmaker en de metselaar 
waren de hoofdpersonen bij den bouw en b'y het onderhoud. In 
de gehcele inrigt ing, de windmolen die in de beweging voorzag 
daarbij ingesloten, werd zelden of nooit eenig stuk gietijzer ge- ; 
b ru ik t , zoodat de hulp van de gieterij , behalve in den laatsten 
t i jd , door de invoering van gegoton ijzeren molenassen, bijna 
nooit vereischt werd. ' 

Zeer verklaarbaar is h e l , dat de inrigting van werktuigen, wier l 
onderhoud geen andere hu lp , dan van den t immerman , metselaar • 
en gewonen smid vereischten, eenwen lang is behouden, want 
de zekerheid van hare werking berustte voor een deel op de 
mogelijklieid om bij herstelling dadelijk de vereischte hulp te 
kunnen verkri jgen, on zelfs in het kleinste dorp zijn in den regel ; 
elk dezer drie ambachten vertegenwoordigd. 1 

Houdt men die omstandigheid in het oog , dan zal het tevens ! 
duidcl'yk z i j n , waarom voormaals aller aandacht gerigt bleef op i 
scheprad cn vijzel en op de mogelijkheid om daarin verbeteringeu I 
aan te brengen en dat aan pompen, tot welker vervaardiging hout 
en steen niet geschikt z i jn , weinig of niet gedacht werd. 

De tijd voor deze werktuigen is later wel gekomen, doch alvorens ; 
daarover te spreken is het wcnschelijk in hel kort te overzien ! 
dc wijzigingen, die in scheprad en vijzel gebragt zijn om hunne 
werking te verbeteren. ; 

Het scheprad heelt aanleiding gegeven tot tal van wijzigingen, i 
die zich van uit een werktuigkundig oogpunt in drieërlei groepen I 
laten zamenvaltcn. Van de chronologische orde, waarin die verbete-
ringen zijn on t s t aan , wordt daarbij algczicu^, doch deze is terug tc 
vinden in de oj)gave vau lit teratuur betrell'cndc dit onderwerp. 

A. De eerste groep omvat de wijzigingen, waarbij dc stand vau 
de horizontale as onveranderd wordt gelaten en deze laten zich 
terugbrengen tot het volgende: 

1. 1'ogingen om het scheprad in tc riglen naar het veranderlijk 
vermogen van de beweegkracht, voormaals altijd dc wind. i\lcn 
Irachttc dit bereiken: 

0. door twee of meer schepradcreu vau verschillende breedte 
naast elkander te 'stcllcu, zoodat naarmate vau de windkracht 
een of meer raderen kouden dienen lot watcrmaliug (,'). 

iivj dc invoering van stoomvermogen verviel de noodzakelijkheid 
dezer inr ig t ing , doch zij is nog iu toepassing gebleven bij de 
bociemgcmaleu, zoo als die te Halt'wcg, Spaarudam cu Gouda, 
alwaar met eene nagenoeg coustautc beweegkracht tegen hooger 
of lager builcuwatcr wordt opgemalen door een veranderlijk getal 
raderen iu hel werk le slcllcu. Het laat zich voorzien, dat bij het 
meer algcmecu gebruik vau sloom deze inrigting zal verdwijnen 
en dat men dc gemalen u\eer cu meer zal iurigteu om steeds met 
het volle getal radereu le kunnen werken , hetgeen door stoom-
werktuigen met veranderlijke expansie gemakkelijk kan bereikt 
worden. 

6. Een tweede middel om den weerstand vau het scheprad tc 
regelen naarmate vau dc sterkere of slappere winden cn dus naar 

(•) Biïsclirijviiig vnii liet üulwcrp dtT vcrcuiivüiuligde zaïiiuiistclliiig vuii dc rndcr-

cii gaaiidc! werken der gewone molens, door .J. Blanken .Iz. 1825. iNicnwe 

Verh. Jlat. (Jen. (le., Deel Jie stuk 182(5. 

.5. U\ivukcti Jz. Korte vcrham\c\iug over het vuri;en\imiligcui\ sUrlael iu 

«k raihïrwcrkcj» vim ou/.« polderinwU'Us cu/.. 182'J 8". met jd. 

het veranderlijk vermogen der beweegkracht werd gezocht (•) 
in hel aanbrengen van verstelbaar raderwerk , zoodat de verhou-
ding van de in het werktuig voorkomende hef boomsarmen steeds 
jn verband werd gebragt met de verhouding van kracht en last. 
Hoewel hier en daar toegepast , is deze verbetering niet in alge-
meen gebruik gekomen bij windmolens, wegens de meerdere zamen-
gesteldhcid cu meerdere kosten van onderhoud, en bij het gebruik 
van sloommachincs wordt daarvan teregt afgezien. 

c. Ken derde middel bestond in het regelen van den waterlast 
door het aanbrengen vau een schui f , in den beneden-waterloop, 
waardoor slechts zooveel water in het rad wordt toegelaten, als 
met het vermogen der beweegkracht overeenkomt. 

Bij raderen door stoom bewogen vindt men daarvan een toe-
passing te St. ü u c n (i) . 

Deze inrigting is niet algemeen in gebruik gekomen, omdat 
daarbij de hoogte vau opbrengst wordt vergroot, als dc schuif 
gedeeltelijk is gesloten, en omdat bij het gebruik van windkracht 
de groote veranderlijkheid vau den wind het voortdurend regelen 
van de schuif praktisch onuitvoerbaar maakt. 

Aan het arbcidsvcrlies van deze vermeerdering van opvoerhoogte 
het gevolg, kau echter gedeeltelijk te gcmoet worden gekomen 
door den invoer van het water in het scheprad te doen plaats 
hebben op. de wijze als bij het onderslagrad van Poucelct geschiedt , 
waardoor ecu deel der beweegkracht met die vermeerdering van 
opvoerhoogte overeenkomende in den vorm van levendige kracht 
op het rad wordt overgebragt. 

Voorts komen in aanmerking dc pogingen om het nuttig ellect 
van het scheprad te verbeteren, in andere woorden om zooveel 
mogelijk den voortgebragten arbeid gelijk te maken aan den arbeid 
tot het drijven vau bet rad besteed. In deze rigting valt op tc merken : 

a. Het verminderen van het lekken door de schoepen in te 
sluiten tusschen twee vaste schijven ol" ringen aan het rad ver-
houden, waardoor de speelruimte langs de zijden der schoepen 
wordt weggenomen (g). 

b. Het aanbrengen van hol gebogen schoepcn zoodanig gesteld, 
dat de intreding van de schoepen voortdurend onder denzclfden 
hoek geschiedt, voorgesteld en uitgevoerd (") door den heer Hijk te 
Gouda, met het doel om den invoer van bet water in het rad te 
verbeteren. 

c. Het aanbrengen van bolle gebogen schoej)en, om den afvoer 
van het water uit het rad te verbeteren, voorgesteld in-Engeland 
omstreeks 1870 door den beer Airy ( t t ) cn ingevoerd in ons land 
in 1800 door den heer Korevaar (§§), die tevens aan de wacht-

(*) M. Martcn.s. Wiskundige bcscliouwingc der windmolens; vergeleken 

met die van liulols. Met vervolg. Amsterdam P . Met pi. 

(t) llegiiiselcn der werktuigkunde, door 1. P. Delprat, 1S12, l)lz. 15U, 

pl. (> fig. r,y. 
{j) Tijifschrift Kou. [ns(. v, Iny. Not. verg. 11 April 1870. Verbeterd 

scheprad ol'stnwrad, bladz. lO.'i pl. V. 

(*+) Tijdschrift A ' O M . Imt. v. I n y . 187(5—1877, bladji. •t7, pl. Vilt. 

(ft) Engineering 18 Maart, 22 April «;u (i ^lei 1870. Noles on scoop-

whcels by W. Airy. 

liet stuwrad. 's Gravenhage bij Gebr. .). en 11. vau liangenhuyscn. 1877. 

bijl. I I , bevat cene vertaling vim bedueld urtiktl. 

1'. A. Kortivnar. Scbupviukrcii met gchoguu schoepen. Tijdtchrifl l\on, 

I lns(. t'. 1809—1870. Uldz. 212 pl, 20. 
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deuren in den bovcnwatcrloop een gewijzigde inrigting met kleppen 
heelt gegeven, die te Hoorn is toegepast. 

(l. Het voorkomen van <le botsing van dc intredende schoepcn 
in het bcncdenwater cn het bcinittigcn van dc Miclheid, waar-
mede dit in de schoepen vloeit door de toepassing van een schuil 
in verhand met holgebogen schoc|)en, op soortgelijke wijze, zooals 
dit bij het ondcr.slag-rad volgens Doncelcl geschiedt. 

Deze inrigting is in 1870 voorgesteld door den heer Airy ( ' ) , 
naar aanleiding waarvan door schrijver ecu teckening van derge-
lijke inrigting werd gegeven, in een der vorige vergaderingen van 
het Institnnt (t) . Eene meer uitvoerige studie over dit onderwerp 
werd i»i 1873 gemaakt door den heer A. Elink S te rk , lioofd-
opzigter van den llaarlcmmcrmccrpoldcr, doch werd lot nog toe 
niet in het licht gegeven. 

e. Onder deze afdeeling behoort ook de vermelding van dc 
aanwending van ijzer voor de .schoepen cn de verdere dcelen van 
hcl r ad , hel cersl door den heer Korcvaer Inegcpasl, Door ilc 
mindere afmetingen van ijzeren schoepen cn spaken vcrcisclil, 
wordt dc waterlast in een rad van gegeven afmetingen vergroot 
cn kan alzoo bij gegeven waterlast oen rad van mindere breedte 
g(ïbrnikl worden , hetgeen uil den aard der zaak dc verliezen, 
door lekken cn andere nevcnwecr.slandcn geringer kan doen worden. 

/'. Door dc invoering cersl van gegoten ijzeren later van ge-
smeed ijzeren assen, is voorts ook ih; tapwrijving die bij houten 
assen aau'/icnlijk -is verminderd. 

3. Ten slotte moeten vermeld worden de pogingen om hcl 
scheprad in te riglen voor veranderlijke hoogten van opbrengst, op 
dc wenschclijkheid waarvan met betrekking lol den buvcuwater-
spicgel dc aandacht werd gcvesligil door den ingenieur T. J . 
Stieltjes (§). b i l doel is bereikt: 

n. door het pompvail van den heer Ovevniars ( " ) , waarin zooals 
bckind is dc schoepen zijn bevestigd aaii den o'.ntrek van een 

Idem. iXadcre mOiledeelingcn over de wateropvoeriiigs-werktiiigeu. Tijdschrift 
Kon. bist. va.i Imj. 1S70—1S71. Verhand. Hladz. U »•. 

tdcm, ittâ WW dc covislvvu-tii; vnn sthi-pviulwiMi. Tijdschrift Kon. Insl, 
V. h;/. 1877-1878, Idadz. 41, pt. t lig. 1 eu 2. 

*) KnqineeriiKj, J8 .Maart, 22 April uii O M̂ei 1870,-Notes on scoop-wliccLs. 

(f) Tijdschrift Kon. Insl. v. Intj. 187(!—18/7. Not. der Verg. van 1 t 

November 187«, bIz. 17. Pl. Vit. 

(j) Is Itijnlund in ijemnr^ ilesuliouwingeu over den ojien brief van 2 April 1871 

V a n den lieer .1. li. 11. Van lloijeii aan Dijkgraaf eu Hoogheemraden vau 

ttijulund, door T, .J. Stieltjes. l{»tttïd;vm, U. A. Kvami-rs tu Zwn 187 lUiV/,. 0. 

(*•) Itct piimprad «jf uicuvvc scliepnid door tl. Ovcruuu'ü. Tijdschrift Kon. 
Insl. V. huj. 18(i8—18(il). Xot. V.rg. 13 April 180U, bidz. 20.j, 215. 

.1. 15. II. Vau Koijen. Hot powjmid con virbetcrd scheprad. lit-uvoudig 

toegclichf. Utrecht, Kemink en Zn. ISO'J So. met pl. 

liet pnmprad. 'ïijdschift Kou. Jnst. v. huj. 1870—1871. Xot. Verg. 11 

Ajiril 1871. llijhige 22 pl. J I I , Hg. l—S. 

II. Overmars .5r. Het Materwcrktuig genoemd /il'oniprad " 's 11 age, (iehr. 

J. i'u tl. va» I/.uig«uli»ijscn 1871. intt 1 pl. 

.1. li. II. van Koijen. ()pi;u lirief vuii dijkgraaf eu lioogheemradeu vuu Uijn-

land enz. ;Met cene bijlage;, houdende vergelijkende besehouwingeu overcentri-

fugaalpompeii eu pomraderen toegepast op cene nieuwe bemaling van den 

polder Mastenbroek, t treclit. .1. vau JJoeklioveu 1S71. 8". met jil. 

Idem. Tweede eu derdo ojicu brief. Bevattende besehouwiiigeii over de 

brochure: Js Hijnlniid iu gevaar, van T. .f. Stieltjes en ontwerpen lot liet 

afuuilcu vuu V\ij«\iv\ids h<»czc'iu mtl groot« wivltvniAcreu. V'trcclit, ,1. vuu 

Jioi'khuvini 1871. 8°. inct jil. 

gesloten trommel die tevens walerkecring is cn waardoor alzoo 
gemalen kan worden tegen bovcnwaterstandcn, die hooger dan 
de as reiken. 

Door deze trommel wordt voorts ' een lasling van bcjiaalde 
grootte en tins ecu walcrkrtd van constanten inbond verzekerd, 
die enkel a fhangt van dc afmetingen v;m het rad en onafhankel i jk 
is van den stand van den beneden water Sjjicgcl zoo lang deze niet daalt 
beneden dc onderzijde van dc troininiï'. Dc hoogte van opvoer 
wordt daarbij enkel in schijn vergroot, omdat bij hel pomprad 
door het verlagen van den opleider de waterdruk van hcl beneden-
water steeds geheel in mindering komt, van den waterdruk van het 
bovenpand. 

Ecu en ander tu zamen g(;noincn is oorzaa'c, dal hcl zooge-
naamde pomprad tcregl als een der belangrijkste wijzigingen vnn 
hcl scheprad wonll beschouwd. 

h. door het binnenwaarls verlengen cn ombuigen vnn dc schoe-
pen , waardoor de gesloten Ironnnci ovcvboilig wordt , do afvoer 
vnn dc lucht lusschcn do j^chocprn verzekerd cn een nagenoeg 
constante waterkrul verkregen wordt ( ' ) ; 

c. door verlengde gebogen schoepen aan tc brengen volgens de 
aanwijzing van den heer Korevaar (i) . 

Doov al deze verbeteringen zotulc hel scheprad werkelijk ecu 
der beste werktuigen lol opvoer v;\n watcv mogen genoemd worden 
cn de omstandigheid, dat zijn beweging niet ecu heen en weer-
gaanilc maar een draaijende is . maakt hol uiUnst geschikt oui 
door windinoletis of gewone stotnnwcrktuigcu gedi-cvcn Ic worden. 
Ovcvwvgcuvl bezwaar tegen hel schcju-ad ouk met ilc gcuoeuule 
wijzigingen, blijven echter altijd de groote (dmetin-^en, die het 
vcvkrijgt bij gmote hoogten van opvoer, uangczicn tic middellijn 
ongeveer het dubbel bedraagt vau de hoogte vau opvoer met de 
lasting. 

VW'gnamc van dil he/.wuuf, dal vooral hij groote opvoerhoogtcu 
weegt is alleen mogelijk dotu' dc toc.passiug vau ecu stel raderen , 
elk vuil kleine uiidilcHijii, die elkander hcl water toemalen doch 
ht.'l hci'hauldc verlies in nuttig ellect hij (dk rad maakt dat 
tic toepassing daarvan bi] gebruik vau stoomwerktuigen niet rcgt 
achtciwcgc blijft. Ingeval vau wind als drijl kracht weegt na tu in -
lijk nicl het verlies in bcwiiegkraclit, maar dc hoogcrc aanleg-
kosti 'u, door het groot aantal molens onvcrmijd(,'li]k, en dc mccr-
dcio oudcrhoMdsko.stcn , die daarvan het g<-'volg zijn. 

lïclangrijkc voorbeelden v;in dc toepassing van dergelijke bovcn-
cu heucdengcinalcu bestonden zooals bekend is hij den Heemster, bij 
den Zuidjiliis cn een aantal andere diepe polders. 

l!. Dc tweede groep van wijzigingen in hcl scheprad bevat 
slechts T'cno .soort, namelijk het hellende scheprail van A. G. 
Eckhardt. 

Ih;l doel , daarmede beoogd , was voornamelijk ccnc verbetering van 
de iuttedc d(!r schocpcn in hcl bciicdcnwatcr cn van haar nitlrcilcn tut 
het bovenwater tc verzekeren. Voor zoover dit bereikt w e r d , werd 
dit voordeel opgewogen door niet geringe naiiccicn. Hcl hellend 
scheprad was uit tien aanl d(!r zaak ni(;l geschikt voor hoogo 
opbrengsl. Voor ccnc werkelijk goede in- cn uittreding werd ecu 
niet geringe middellijn van hcl rad vcrcischt, cn bij dit alles 

, {*) Tijdschrift Kon. Insi, p. huj. 1877 hldz. 17 pl. Vltl. 

i (i) Tijdschrift Kon. fust. v. ln<j. 1877—1878 bldz. U pt. 1, tiguur 1 cn i?. 

ij 
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Ifwnn) ilo l<nsll»n;nlioiil wegens den zaïnengeslelden vorm van het 
mclselwerlc en (h; ongunstige stand van het rad wegens de hel-
lende as. Re») en ander geeft voldoeiule reden, waarom dehetrek-
Icelijlv-e voordooien va)i dit rad niet genoegzaam zijn geweest, om 
dn invoering daarvan algen)oen Ie maken. 

C. Dc. derde groep omvat nok .slechts een enkel werktuig, name-
lijk het liggend waterrad van C. Perehoom ('). iVi) de heschouwing 
daarvan zal thans tnef worden .stilgestaan dan enkel om op te 
merken, dnf. het scheprad in dezen vorm hehoort tot de klasse 
van werktuigen, thans ouder den naam van centrifugaal pompen 
hekenil. Alleen zij hier nog opgemerkt, dat deze soort van liggende 
schepraderen in kleine afmetingen veel voorkomen in d c h n n r t v a n 
do Zaaj i , alwaar zij in hout vervaardigd worden door von gewoon 
molenmaker en dat die soort van werktingcn , maar in vcrheterdc 
constructie, toepassing gevonden hehhen hij het gemaal door Koning 
Willem 11 te Loosduinen gesticht tot watervervcrsching van den 
vijver in 'sriravenhage. 

Laten wij thans eenige oogenhlikken stilstaan hij dc vijzel, een 
van die werktuigen, die even als het scheprad het water langs 
een vasten opleider naar hoven voeren. IVij het scheprad was ile 
opleiiter een gebogen vlak, waardoor bet scheprad voor ongeveer 
een derde of cen vierde van den omtrek omsloten wordt en 
waarvan de vorm veroorzaakt, dat bet water in de onderste schoepen 
geheel door den opleider en in de hooger gelegen gedeelten van 
den oplei<ler bijna geheel door de schoepen gedragen wonlt. IVij 
de vijzel daarentegen is dc opleider in ile rigting van d(i bewe-
ging van hel water regt en dus als cen gewoon hellend vlak te 
beschouwen. De ach(crcenvolgen<le bladen ol ileelen van het schroef-
blad hebben dus allen gelijken last tc dragen. Elk deel van bet 
schmetblad vormt als het ware een tweede bellend vlak, dat bij 
zijne omwenteling om de aslijn van de vijzel het water la))gs het 
eerste hellend vlak naar boven schuift. De werking van dc vijzel 
kan al/.oo worden beschouwd ais ecu zamenstel van twee hellende 
vlakken, waarvan het eene vast en het andere beweegbaar is. 
Door nu zoowel aan bet vaste als aan het bewegend hellend vlak 
een matige klimming te geven, kan de verhouding tusschen kracht 
en last zoo worden bepaald, dat 7elfs l)ij groote hoogte van op-
brengst bet rond iicwegen, bij genoegzame snelheid van omwen-
tel ing, toch bet vermogen van den gewonen windmolen niet tc 
boven gaal. ^ 

iMcn zoude dus kunnen verwachten, dal bij verschillende boogter) i 
vun opbrengst zoowel de helling van den opleider, als dc helling 
der .scbrocfblailen verschillend zou wezen en des te geringer, naar-
mate de boogie van opbrengst grootcr is. Dit is echter niet hel | 
geval. ^ I 

Dc helling van den opleider is vrV) standvastig cn ongeveer ; 
graden en de helling van de schroefbladen wordt gewoonlijk zoo ; 
bepaald, dat er altijd drie schroefbladen aanwezig zijn cn de spoed , 
een bcpaaMe verhouding tot <1« »Middellijn behoudt, ) 

Hel aantal omwentelingen van de vijzel wordt dan zoo bepaald, ! 
dal de snelheid, waarmede liet water langs den opleider voort ! 
wordt geschoven, ongeveer 1.5^1. bedraagt en dc middellijn zelf ' 

(*) Dr, C. reret)()oin. Ilct Icggeml wnterrnd. Mouuickcmlum 1808.'io. met pi. 

Dc Wiitfrbraker, door rider riuWtgüH. Amstcnluiu, G. M. P. Loiulouck, j 

181G. iihulz. 39. I 

wordt bepaald iiaar mate vati den waterlast , die oj>gebragt moet 
worden. Dij windmolens wordt dc middellijn natuurlijk beperkt, 
door de omstandigheid, dat de belasting van lict werktuig do 
kracht van den molen niet mag overlrenen cn nmct dus bij grooto 
hooveclhedcn door hel stellen van twee of meer molens dc ver-
eischtc opbrengst verzekerd worden. 

De redenen van ile vrij standvastige verhoudingen bij de vijzels 
voorkomende z i jn . zoo als bekend is , gelegen in dc volgende 
omstandigheden. 

Neemt men ilc helling van den opleider minder dan 30°, dan 
wordt de lengte van de as , die toch reeds aanzieidijk is , tc 
groot cn krijgt men last van doorbuigiug, ol wordt men vcrpligt 
buitengewoon zware assen tc gebruiken. Dij de aanweniling van 
bout weegt dit bezwaar nog meer, omdat hout in zulke buiten-
gewone afmetingen niet altijd tc verkrijgen is cn althans de prijs 
daarvan zeer boog wordt. 

Neemt mon de helling van het schroefblad te k le in , dat is 
gebruikt men acn kleinen spoed, dan volgt daaruit een van de 
volgfMide bezwaren. Ilehoiidf men daji toch drie b ladoi , bij het 
geliriiik vati eefï te kleinen spoed, dan wordt het water in te 
veel kleine vakken verdeeld en wordt daardoor do wrijving van 
het water tusschen de bladen (e veel vermeenlerd. Neenjt men 
daarentegen hij een kleinen spoeil slechts twee bladen of één 
enkel blad, dan wordt daarin tc gemoel gekomen, maar vervalt 
men in een nieuw bezwaar, namelijk dal de vijzel bij iederen 

j omgang slechts ccn of tweemaal last en loost, waardoor de bewe-
ging bij den in- en uitvoer te onregelmatig wordt. Het vraagstuk 
is dientengevolge zoozeer aan alle zijden beperkt, dat men onwille-
keurig vcrpligt is zich te houden aan ile verhoudingen, ilie door 
de ervaring als proefhoudend zijn aangewezen. 

-luist in deze geringe vrijheid van inrigting, die bij de vijzel 
onvermijdelijk i s , ligt ook waarscbijidijk de reden, waarom dit 
werktuig zoo weinig aanleiding gegeven beeft tol wijziging en 
verbetering. Wat er te doen was is reeds vroeg bereikt en daarbnitgn 
valt weinig meer te verrigten. Eidcelc pogingen zijn evenwel 
gcdaa/ï. ' 

A. I. Ten einde bij slappe winden bet werktuig van een deel 
van zijnen waterlast te m)li}n(m, heelt jjjcn in den opleider op 
zekere hoogte een kle[) ol' luik aangebmgl, dat geopenil zijnde 
maakt , dat cen deel van het «a ter niet tot de gehcele hoogte 
behoeCt (e worden opgebragf, maar weer naar hel beiiedonwater 
terugloopt. Wordt ilaardoor ile last verligt, tegelijkertijd wordt 
daardoor hel nullig ctlect van het werktuig verminderd, hctgecfi 
juist bij slapjie winden niet gewenscht is. 

Ten einde het lekken, dal ook bij de vijzel onvermijdelijk is , 
te voorkomen, bestaat geen dan cen naauwkcurige 
uitvoering en het aannemen van niet te geringe snelheid van om-
wenteling, omdat daardoor de t i jd, welke het water in de cellen 
aanwezig is , verkort wordt. En om nu tc waarborgen, dat bet 
water niet met te groote smilbeid hel werktuig verlaat, heelt men 
voorgesteld de middellijn van het boveneinde van de vijzel te 
vcrgrootcn en aan deze alzoo een kegelvorm te geven. Dc meerdere 
kosten en moeite schijjicn echter door de verkregen voordeden 
nict te A7>rdcji beloond , althans dc toepassing is zeldzaam. 

In den waterbraker van Kloppenburg is dit beginsel bet duidelijkst 
doorgevoerd, doch dit werktuig behoort bij die, welke voortdurend 
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den gcheclcn waterlast dragen en alzoo niet in de klasse, welke wij 
thans bcsprekcji. 

3. Dc middellijn, die men aan ccn vijzel geven k a n , is uit den 
aard der zaak beperkt cn klein in vergelijking van die der schep-
raderen. Aanzienlijke vermeerdering daarvan zou een zeer sterke 
coastrnctie van de bladen vereischejj, die allceii door uilslekendc 
spaken tc verkrijgen is cn deze kunrjcii niel worden toegelaten, 
omdat zij bij ilc beweging van het blad door het water tc veel 
weerstand zouden veroorzaken. 

Door die lietrekkelijk geringe middellijn is dc vijzel niet 
geschikt voor zeer veranderlijke hoogten van opbrengst cn het is 
zeer moeijelijk ze daartoe in tc rigten. Een veranderlijke boogie 
te geven aan den bovendorpel va»i den opiciilcr zoude zeker af-
doende zijn, maar geeft in de uitvoering tol zeer veel bezwaren 
aanleiding cn wordt dus weinig toegepast. 

Wil men de vijzel inrigten voor cen meer dan gewoonlijk 
veranderlijke hoogte van opbrengst , dan zoude dit ook nog kunnen 
geschieden door een grootcre middellijn te kiezen cn dan tevens 
een zooveel dikkere spil te gebruiken, dat de in het weiktuig 
aanwezige hoeveelheid water , dezelfde bleef als bij kleinere mid-
dellijn en dnmiere as. Zulk een dikke spil zoude tevens gelegen-
heid geven tot een zeer sterke cn toch ligte constructie, als zij 
in ijzer werd nitgevoenl en dus in vele gevallen aanwending 
kunnen vinden. Voor dc vijzel zon dan iels sooj tgdi jks gedaan 
zijn, als door toevoeging van do walerdigte Irouimel bij het 
pomprad werti verkregen. Doch -/ouver mij bekend is , werd cen 
soortgelijke inrigting tot nog loc niel toegepast. 

D. Ook wat den stand van de as aangaat, zijn bij de vijzel 
weinig voorslcllcn tot wijziging gedaan. Zonder twij/cl zoude een 
vijzel met horizontale as cn horizontalen ojdcider in sommige geval-
len nuttig kunnen zi jn, vooral mei toepassing van dc walerdigte 
trommel als spil, waarvan zoo even werd gesproken. 

Hij zeer gcrnige hoogten van opbrengst cn groote hoeveelheilen 
wate r , zooals bij boczemgcmalen kan voorkomen, zomle deze toe-
l)assing, die echter nog niel is voorgekomen, zeer nuttig kunnen zijn. 

De grootcre snelheid, die de vijzel toelaat, zonder tol botsing 
in hot water aanlciiling te geven, zou gdegenheiil geven aan hel 
werktuig bij groot waterverzet betrekkelijk geringe afmetingen te 
geven en de walerdigte tronnnel zou hel werktuig dryvende 
bonilen, zoodat het weinig wrijving in de kussens zoude onder-
vinden. Vooral tot het s tdlen van ijiinjdatiën zonde alzoo dit 
werktuig uitjnnnlcnde diensteji knj)nen bewijzci), te jncer onidal 
het geschikt zonde zijn bij ondvcering van bcwegijig bel geïnnjj-
deerdc terrein weer vim zijn waterlast Ic liovnjilcn. 

C. Een vcrtikale stelling van de as van de vijzel is ook voor-
gesteld , cn ccn staande vijzid is in onze molens cen enkele maal 
toegepast, onder amiercn bij de tiroogmakiiig van den Wormer ('). 
Ook dc waterbraker, waarover vroeger goproken werd, iieell 
een vertikalc as , hij behoort echter in de eer.stc klasse van werk-
tu igen , waarin dc opleider mede rondbewecgl. 

Wil men de bezwaren aan die soort van wcrktiiigen vermijden 
bij behoud van de vertikalc s tdi ing der as , dan moet de as met 
haar schroefblad opgesteld zijn in cen pyp ol mantel , waarin zij 

naauw aansluit , en dan m o e t , om hel alloopeu van het water langs 
het hellende schroefblad tc voorkomen, aan het werktuig grooler 
snelheid van omwenteling gegeven worden dan bij de vijzels gebrui-
kelijk is. Om nu te maken dat hel water het werktuig niel met die 
groote snelheid verlaat, kan dc uitmonding van dc gciioemtlc pijp ver-
wijd worden en men verkrijgt dan een soort van schrocfpomj), waar-
vaj) ojidcr anderen een afbeelding voorkomt in het bekende werk van 
Morin (*;, Het nuttig cllecl van ilit werktuig zal echter uit den 
aard der zaak niel hoog zijn, tenzij men de midddl i jn aajjzienlijk 
vergrootte cn do hoeksiielheid kleiner neme. Wil mcjj het verder 
in die rigting verbeteren, dan konU men op hel gebied van do 

; turbines, die omgekeerd werkende, tot wateropvoeriiigs-werktuigen 
I kunnen worden ingerigt en waaromtrent in hef liierondcr vermelde 
{ werk nadere bijzonderheden (e vinden zijn (f) . 

Hel medegedeelde zal genoeg zijn om een overzigt van het 
' belangrijkste aangaande de vijzel te geven', zoodat thans kan 

worden overgegaan tol een derde klasse van werktuigen, namelijk 
, dc pompen. 

i 111. Het is met opzet dal wij de pompen als een geheel a(zon-
1 derlijke klasse beschouwen. Van welke verschillende inrigting zij 
, ook zijn mogen, allen hebben een hoofddgeiischap gemeen, namelijk 

dat hel water daarin wordt opgevoerd langs een vasten opleider, 
die van het benedeiiwater tol hel bovcnwaler r d k t , endcoud ioog 
rijzende waterkolom geheel omsluit. 

Zij zijn daardoor onderscheiden van de tweede klas.se, die cen 
vasten o])leidcr bezitten, maar waarin hel water door den ojdeider 
slechts !:edeeltelijk omsloten wordt en van de werktuigen der 
ccr.sle klassL', waarbij het water door den oj)leider geheel omsloten 
wonl t , maar waarbij ilie opleitlcr zelf medebeweegt. 

Deze oj>merking zal reeds voldoende zijn om te iloen zien, dat 
(l(i pomjten in beginsel een meer vobnaakte .soort van werktnigcJi 
zijn (lau die d(.'c beide voorgaande klas.sün. Hol behoeft dus 
geeiisziiis tc verw(jnderc'ii, dat zij tlums in allerlei venscbillejide 
vormen meer (MI meer iu gebniik komen cn dal op de voor-
deden aan het gebruik van pomjicn verbonden reeds in hel eind 
vau de vorige eeuw gewezen werd, blijkens ecu toen uitg(,'schreveu 
jirijsvraag (§). 

Laten wij echter al dadelijk ilaarbij opmerken, dat voor hare 
constructie hout en steen niel voldoende zijn. Er bestaan, wet 
is waar , veel houten pompen, bijv. gewone scheepspompen, 
spoelingpompen, pompen bij kleine fimdceringsputlen gebruikelijk, 
enz. , nnuu- deze zijn van geringe almeliugen en worden uil een 
vollen stam geboord. Voor middellijnen, zooals bij polderwerktuigen 
voorkomen, zoude men ze uil slaven moeten zamen kuipen , en 
hoewel dil bij een der eerste sloominunp-werkluigen hier te 
lande met goed gevolg is bekroond ( " ) , is hel echter bij het 
allereerste stoompomp-werktuig te Hotterdam voor pompen van 
y.cer groote n)iddelli|nen te vergeefs beproefd. Hel gebruik van 

(•) Dc Waterbraker, va» Pielcr Faddego». Amsterdam. G. M. l'. ^«„doHck 

1810. blnilz. 38 ejj 3fl, 

I (*) A. Moriu. Des machines et ai)|mr(?ils ilustinesi à ^eiL^•a(^üu ilcs euii.v. 

' Paris 18G3, 8o, avec pl. Pl. 4, lig. (I. 

(f) ('. i'ink. ('oiistructiüii der Kolben und ^'eiilriftigalpiimpcri, \'c«til«('ircH 

I und i:xli:iu.storeii. mit Ilolzsclm. (i. Tat: Ikrliu 1S72. Ho. 

ii) Verb. Mat. GC H . .\1 ded, 17!)S, bldz. X.X.XllI. 

Xicuue Verb. Jtat. fieii. J doel, ISOO. Historie der vunr-mncbincs of 

• stooimverkhiigeii bier Ic liimle eiiz, bladz, 31. 
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gcïgolcn ijzcr allceii IKÎOI'I D(3 topimssing van pompon op groote 
scliaal mogiîlijk gemaakt, zooals rends voorspeld was door den Kngel-
sclien Ingenienr .lahes Carier llornl)lower(*), en aangezien de meerdere 
toepassing van gegoten ijzer in naauw verband staat met de invoering 
der stoomwerkt\»igen, moeten wij ons niet verwonderen hierin een van 
de redenen te vinden, waarom de invoering van de pompen als 
bemalingswerktnigen voor polders in ons land gelijken tred heell 
gebonden met de invoering van de stoombemaling. liet is daarom 
dal bij dc venlere bespreking van dil onderwerp dc gel)rniktc 
beweegkracht zal l»esproken worden tegelijk niet dc inrigting der 
water-opvoeringswerktnigen, omdat door die heide niet van elkander 
te scheiden noodelooze herhaling kan voorkomen worden. 

A. ICcn der hoofdredenen, waarom de invoering van pompen als be-
inalingswerktnigeu voor ]mlders met de invoering vau den stoom als 
lunveegkracht hand aau hand is gegaan ligt hierin, dat de eerste 
stoom werktuigen uilslnitcjid dienden om pompen tc drijven. Wel 
waren di(ï pompen bestemd voor de grootc diepten van de tin- en 
stecnko!e»)mijnen in Engeland cji W^ales, maar hel lag toch voor 
de hand , dat het mogelijk moest zijn ze ook voor minder hooge 
opbrengst in te rigten. 

Niet in dc mindere hoogte van opbrengst lag echter het bezwaar 
hij dc toepassing vau pompen oji poldcrbemaliug, maar in de grootc 
hoeveelheden die umeleu worden opgevoenl, en in de veranderlijke 
hoogte, waartoe die hoeveelheid moet worden opgebragt als men 
dc sloommaehine mei de pomj) wil gebrniken als hoezemgemaal, 
dat op zee of op een hencdenrivier jiilslaat. 

Eu die moeijelijkhotlen worden nog vergroot, wanneer men er 
naar wil streven om zooveel mogelijk de machine met constant 
vermogen Ie laten doorwerken, omdat men dan naar male van 
kleinere of groolere opbrengst een grooter ol'kleiner aantal pompen 
of ook wel pompen vau verschilleiule middellijueu in werking moet 
brengen om alzoo hel product der hoeveelheid en der hoogte van 
opbrengst .standvastig Ie houden. 

Toch is het niet minder dan dit nilerst zamengcstehle vraagsink, 
waarvan de stiehler van de eerste vinirmachine hier Ie lande, de 
grondlegger van het Bataafsch genool.sehap, Steven lloogendijk, ( f ) 
in hel eind tier voorgaande eenw rlc oplossing ondernomen had. 

liet kan niet in mijn bedoeling liggen de geschiedenis Ie ver-
halen van deze machine, die volgens hot outwerj) vau Jahcs Carter 
llorublower werd opgerigt en in Febr. HTO gereed kwan\. Zij is 
uitvoerig beschreven in dc bekende vorhandeling van het f'alaafsch 
genootschap f§) en ik kan niet anders dan de lezing van dit voor 

Kicuu-O V.rh. Iht. ncii. I .Icul 3800. hldz. 22. 

(t) OvtTlnleii (lull .̂ cii .liiVij 17S8. Zie dc T.cvcnsbesclirijviiig VMII Steven 

lloogendijk. Verli. Ibt. Oen. IX deel 17'.>f), bldz. 111. 

(§) Nieuwe Verli. B.-it. Oen. 1 deel. 1800, hcviiUcndc: 

Historie der Vuiir-iniichiiie.') enz. 

V.Cïsl« nnhv()t»ïd over de verbetrri»},' der onde lloUerdnmsche slooinJiiachinc 
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de geschiedenis zoo belangrijk stuk aan eiken bclangslellcnde 
aanbevelen. Laat ik enkel dienaangaande het volgende opmerken. 

1. Die eerste stoonnnachine was een almosjiherische en had dus 
het gebrek van nagenoeg .met gelijk vermogen tc moeten werken, 
aangezien bij deze machines niet dc stoom maar dc atmospheer 
do beweegkracht is. Alleen het aantal «lagen laat zich bij deze 
soort van werktuigen regelen cu het is daardoor dat hij do 
mijnen de arbeid van dc machine veranderlijk sverd gemaakt naar-
mate de mijn veel of weinig water gaf. 

Zulk ecnc atmospherisc'ne machine werd opgerigt als proelnc-
' ming om de toepassing van stoom tot watcropvoer in ons land 
' Ie bevorderen. Zij werd daartoe opgesteld in 1775—1770 te Hot-
' terdam, even binnen de Oost poort aan do Slads-binnenvest nevens 
! deu kortgeleden aangelegden lloogcnboezem-sluis, om de binnenstad 

Ie ontlasten vau het hooge water opgemalen door dc molens langs 
^ dt̂  binnen-RoUe slaande. Zij was dus wat meu noemt een boezcm-
' gemaal en moest alzoo opwerken tegen de zeer veranderlijke buiten-
i waterstanden. Om hierin te voorzien had men haar een groot aantal 
' pompen van verschillende middellijnen en slaglengten gegeven, die 

konden af- en aangekoppeld worden, om naarmate van de vcrschil-
' Iciule hoogten van opvoer dc waterhoeveelheid Ic knnnen regelen, 
i Hij dc inrigting waren op verlangen van deu stiehler de pompen 
! uit hout zameugcsteld, terwijl de zuigers er niet jnist insloten maar 
I eeue rnime sueliug hadden, en de bezwaren wegens gemis aan 

sterkte van dc ]>onipen cn gemis aau digthcid vau de zuigers ziju 
' hoofdoorzaak geworden van den geheel ougunsligcn alloop dezer 

procfne/ning ('). 
; Toch is dc mogelijkheid bewezen geworden van hetgeen dc 

stichter gewild beeft , mits dit be|)roefd werd onder vereenvoudigde 
omslaiiilighedcn. Op het bnilengoeil (iroenendaal van den heer 

; .lan Hope te Heemstede is namelijk in 1780 en 1781 een kleiner 
atuiospherisch werktuig gestchl cn in werking gebragt en gehouden , 
dat ook ceu houten pomp had vau .'{5^ UijuL duim middellijnen 

Hijnl. voel slaglengte, cu in ziju geheel gemaakt was door 
een llollandsch werkman, lihijnse Lieven Brouwer (i). 

liet is wel te bejammeren dal dit werktuig niet bewaard is 
^ gebleven, want het zou een van de merkwaardigste bijdragen zijn 
' tot de ireschiedenis van dc stoommachine in ons vaderland, die «j 

Ironwens nog altijd geschreven moet worden. 
' 2. Na de eerste misinkte poging tot invoering der atmospherische 
I machine heeft dé heer lloogendijk later een tweede poging gedaan (§) 

tot oprigting eener Watt 'sche stoonuuachine. Hij heeft daartoe bij 
zijn leven in 1784 een legaat van vijl" en twinlig dui/cud guldeu 
gemaakt , waarmt de kosten van die slichling zouden bcsU'cden 
worden, indien hij intnsschen mogt komen te overlijden en do 
machine is in 1780—1787 gesteld, 

j iJic tweede poging is met goed gevolg bekroond cn hare beschrij-
' ving met hel verslag van dc daarmede genomen proeven is evenzoo 
I te vinden in de reeds herhaalilelijk genoemde verhandeling. James 

Watt is tweemaal , iu Julij en September 1778 ovcrgcliomen 

llerdc lla]>)>orl, over dezelfde sloonuuacliiuc, door J. II . vau Swiiidon cu 

, C. U. Dameu. 

i Ticu uatuurkHudi|;c le7.iu},'cu. door .1. IJickcr, enz. enz. 

(•) Nieuwe Verh. Hat. Gen. I decl 1800 Iddz. 21 cu 22. 

{jf) Niwwft VevU. IM . Gcu. I decl. ISOO l)Idz. 10. 

I Nieuwe Verh. «at. Gea, I decl 1800, l)ldz. 33 eu vülij. 
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om die machine hier te lande gesteld cn in werking te zien en 
heeft daarvan alle voldoening gehad. Verbaasd moet men slaan 
over dc hinderpalen aan hare .stichting in den weg gelegd, waar-
aan zelfs de politiek niet vreemd i.s gebleven, maar die toch gehd<kig 
alle overwonnen ziju geworden. 

Deze stoommachine was vaj\ eukcle werking; zij dreef een 
gegolen ijzi^ren zuigpomp wijd 55 Eng. dnn en was opgesteld in 
den polder van lUijdorp nabij Hollcrdam en voerde het wat'^r op 
in de Schie bij een opvoerhoogte van 5Vf . OdM. Hijnl. Alle be-
zwaren bij de eerste proef ondervonden waren alzoo vermeden en 
hel is dus niel Ie verwonderen, dat thans de nit.^lag zoo verre-
weg heler was dan de vorige maal. Naar aanleiding van deze ge-
lukkige uilkomst werd een tweede stoomwerktuig mei een pomp van 
vijf eng. voelen nüddelliju cu acht eng. voeten slagleugte opgerigt, 
tot droogmaking vau den Mijdrechter polder ( ' ) , digt hij deu Uit-
hoorn aan den Arnslel bij een hoogte van opbrengst vau 8 eng. vt. 

De eerste steen daarvan werd gelegd in September 1792, de cer.sle 
proef geschiedde don lOden Februarij 1794, doch de groolere afme-
lingen van dit stoomwerktuig, de staatkundige beroeringen indien 
tijd en dc hooge prijzen der kolen het gevolg van den oorlog met 
Engeland, waren oorzaak, dat ih; werking daarvan lallooze moeije-
lijkhedeu heoft opgeleverd. Er was zelfs voorgesteld om als hnip 
vau <lie, nAachiuo twee windmolens tc stichten, doch op voorstel 
van prof. T. F. Uossijn is hiervan afgezitMi en is vic Ixotttn-damschc 
machine, die in 1791 door 11 nn Edelmogenden rierommitteerde Tiadon 
ion kosie van den lamh» was aangekocht, voor de eventiieele 
droogmaking der Nieuwkoopsche plassen, in het najaar van 1797 
naar den Mijdrechtscn polder verplaatst om aldaar als hnlpver-
mogen Ie dienen. 

De d(;rde stoompompmacliiiU! hier Ie lande is gebouwd, in de 
jaren 18(13 en 1801 door A. P)latd<en .Iz. ten ilienste van de 
genetroijeerde vorveeniujr iu deu Krimpenerwaartl, aan den IJsseldijk 
onder Ouderkerk aan den T.lssel (tV Hcze nrachine dreef een 
poin|i wijd 48 eng, dm. met 28 eng. dm. slagleugte, die het 
water in don lJ.'?.«el opvoerde en wenl den 13 Dcc, 1804 het 
('er.<;l beproefd, liet welslagen van dil werktuig is vooral merk-
waardig om ilat het legen de veranderlijke slanden van den IJssel 
moest opwerken. 

Ziehier ZOM- in het kort een overzigt van de voornaamste 
biir.ouderhe.deu omireut de eerste invoering van jiompen en stoom-
werktuigen voor boezem- eu polderbemaliug iu ons land tc be-
langrijker, omdat- deze toepassing vnn het stoomwerktuig het eerst 
in ons land is gemaakt (J), en omdnt de slichting der grootc 
pompwerkliiigtMi voor het Haarlemmermeer zieh aau deze eerste 
wrrkinigen om vele redenen aansluit. 

Ik ga daarom voor het oogenblik voorbij de latere loepa.ssingcn 
van sloomwerktnigen lol beweging van vijzels en schepraderen 
en kouï daarop later lenig. 

3. lle geschiedenis vau de> droo'jinakiug van Haarlemmermeer be-
hnelt in \lczeu kriug voorzeker niet iu hij/.onderhedeu verhaald te 

(•) Nieuwe Verli. Mat. Geii. I dee! ISOO. Iddz. 70 eii volj;. 

(f) A. I{l^llkell .Fz. Vcrsliip: over de siooiuinacliiue in deii Krimpciierw.'innl. 

Nieuwe Verli. Hal. Gen. V deel Ic sink IROfi. 

Tarey, A treatise on llic steam iliijtiue, historical, vraetieol and 

descriptive, with, en^'r. Jioiidon 1S27 t-'. hhidz. 205—'J(57. 

worden. Zij is in een bekend werk beschreven ( '}en hoewel reeds 
bijna 4 0 jaren oud, zoo ligt zij bij de meesten nog versch in 
het geheugen. En wal <!en der hoofdper.^Jonen aangaat , die daarbij 
werkzaam geweest is, zijne levtmsbésehrijving in dt! werken van 
het Instituut opgenomen (t) maakt tle vermelding v;ni tle grootc ver-
tlicusteu van (hirrit Simons op dit punt overbodig. 

Laat mij enkel dc voornaamste feilen cn dageu in Init gtihengeu 
terugroepen, lle wel van 22 Maart 1839 , waarhij lol droogmaking 
van het llaarleimnermeer werd besloten, werd behandeld op 18 en 
19 Maart 1839 en met 45 tegen 5 stemmen aangenomen. 

Dtm 7den Augustus 1837 was echter rtitids een Slaatscommissie 
ter zake van tle tlroogmaking benoeind. met den heer l l .Ewi jk lo t 
Voorziller tlie in haar onlwerp van bemaling had vtiorgt^leld 711 
windmolensniet een linipslooinvermogen van drie sttioininacliiiies, elke 
van 40 paardtikrachtcu. 

SimiMis, die, gchtn-eu tc Thanjcn aau ilcn Amstcl, vle machine 
aan den Uithoorn zeker moet gekend hebben (§) eu wiens l)elang-
stiiHing in zake van polderbemaling door sloom tlaartloor reeds 
vroeg moet zijn gewekt, was tloor zijn studie van wi.s-en natnur-
kiiiidc in staal dit onderwerp van tic welenschaj)pelijke zijtle te 
behandelen en hij stelde daarover een inemtirie op , ten betotjge 
lint uitsluitend .sloonibemaling voor llaarhtminermeer moest ge-
kozen worden. 

In Januarij 1838 wertl hij beuoeiuil tot lid eener commissie met 
tien heer U. Meulz tol votn-ziller, aau wie was opgedragen «het 
atmderzoek vau tle vraag: of voor dc gezegde droogmaking al dan 
«niet de voorkeur aan .sltiomwtM'ktnigen moet gegeven wordeneu 
«of in het eerste geval het gebruik van tiirl voor de stoomwerk-
«itnigen zou ziju aan te ratlcn». Aan tieze commissie tliende dt! 
heer Simons den 4den llecember 1838 eene nota in. 

Deze nota bragt venleeltlhcitl in tien boezem tier cnmmissie. Dc 
heer Simons had inmiddels het voorregl zijne nota (") persoonlijk 
aau kotiiug Willem l ter hand (e mogeu stellen. Een nieuwe com-
missie werd in Maart 1840 benoemd, bestaande viit dc beeren A. 
Lipkens, M. G. Beijerinck en G. S imons , «m ilen 2 l s l e n NovtMnber 
1840 verscheen een Koninklijk beslni l , liepalende ilal stoom vf)or 
de bemaling zoude gebrnikl wordtüi. 

Imnidilels was den 22slen Mei 1839 tle commis.sie van uitvt)C-
ring voor tle tlroogmaking benoemtl met den heer Gicvcrs van 
Endegeest lot voorziller, en waarin tle heer M. G. I'eijeriiick was 
opgenomen. Den 27slen Ocltiber 1810 werden tle beeren A Lipkens 
cti G. Simtuis tot Itideu tlczer commissie lieuoeuul eu tleu 2deu 
December 18iO werd door de hccrcn M. (i Ueijcriiu'k, Lipkeus 
en Simim.s als leden der werktnigkinnligt; alileeling, aau ileze 
t;ommissie een nota ingetliend belrelVcnde de slooinbemaling, die 
geheel steunde op dc deiikbeehlen en cijfers in tic nota van Simons 
vt)orkomentle, Dit t.-en en antler betreft meer bcjtaald tic atl-

(*) Over de droog«\aki»5; vau tu-.t Uaarlctutueruiecr, door .itir. Mr. Gcvcra 

vau Kudeiiccst. Amsterdam. 1843—1801. » vStukkcn met atlas iu fol. 

(f) Dr. G. Siuious, door Dr. A. Vrolik, Tijclic/ir. Kon. InsL »>, Itir/. 
Not. Vere;. 8 l'etir. 1870. 

(v<) Zij wordt hcrlumhklijk vermeld in de I)ckond(! vcrliaiidcling van 

G. Simons over de .stoomtuigen voor dc droogmaking van het ilaarlenunermecr, 

iiint 2 pl. 'Verh. der llcrdte klasse van het Ned. Inst, v. Wet. 3dc reeks, 

i 1.' drei, le stnk 18IS. 

' in iifschrift aanwezig in dc Uihliothr<!k der l'olyt, scliool te Delft« 
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iljizer iiuiglint,' liclioefl liier iiiet le worden 

minisfratieve zijde der /aak . Wal liel fecliniscli gedeelte der vraag 
aangaat , kan het volgende worden herinnerd. | 

In 1830 werd door do heeren Joseph Gihhs en Arthur Dean j 
aan de regering ingediend ccn ontwerp met perspompen, dat nog , 
altijd aanwezig is in het archiel' der l laarlemmcrmccr cn waarvan 
aan dc Polvtcchnische school copijen aanwezig zijn. Deze pompen 
hadtlcn plungcrs van plaati jzer, werkende in pompen nit houten ; 
halken zamcngcsteld en zouden worden gedreven door ccn Com- : 
wallschc machine volgens het stelsel van Sims. 

Hel denkbeeld dezer pompen was blijkbaar ontleend aan de i 
plungcrpoinpen, die in Cornwallis de vroeger algemeen geliruikle , 
hcfpoinpcn hadden vervangen, maar gewijzigd naar dc zooveel 
geringere hoogte en de zooveel grootere hoeveelheiil van opbrengst 
bij het Haarlemmermeer voorkomende. 

Over de nadeclen 
uitgcwijd; men mag zich gelukkig rekenen dal hiervan is alge- ; 
zien, aangezien anders alligt al dc bezwaren van houten pompen 
cn niet sluilende zuigers door lloogendijk ondervonden op nieuw ' 
tof .schade aan den dag zonden zijn gekomen. 

De groofc zuigpoiu]) van dc eerste ï\lyd recht sehe machine wees 
hier bovendien don weg a a n , maar hel is dc groote verdic:islc 
van Lipkens hare aanwending te hcbl)en doorgedreven, tegen de 
sterk uitgcsjirokcn mecning der Kngelsche ingenieurs. 

Eeu tweede ontwerp van Maart 18-4>2 werd opgestehl door Dean 
en Giblis, waarin weder dc machine van Sims met twee cilinders boven 
elkaiuler was voorgesteld, werkende in een toren, aan weerszijden 
van welken een drietal zuigpnmpen werden geplaatst , wier/ .uigers 
zouden worden omhoog getrokken door een tegeuwigt op het andere 
einde van de balanzen werkende. 

Eersl daarna is gevolgd het ontwerp voor de Leeghwatcr, waarvoor 
contract werd gesloten in Februarij 18-13 met de beeren Fox en G". 
cn llarvey en GA in (üornwallis, voor de machine en i l cpompen , 
cn met de heeren D. van Vlissiugen en Dutlok van Heel te 
Amsterdam, voor dc balansen eu ketels. 

Ook in dat ontwerp werden later, zooals bekend is , weder 
wijzigingen gel)rngt, ilie geleid hebben tol de )dauueu , waarnaar 
beide de Gruquius cn vie Gynvlcn zijn gebouwd. 

Dc Göoghwater werd het eerst voor goed in werking gebragt den 
Oden November 1845. De Lyndeu cn de Gru(piius werden aanbesteed 
in November IX-U»; de eerste kwam gereed iu December 1848 
en btigon te werken in Maart 1849. De Gruipiius kwam gereed 
in April 1840 eu begon te werken den lOdcu April vau dat j aa r , 
maar aangezien hel Meer eerst was aCgcsloteu in Junij 1848 , zoo 
was de volledige werking van de drie machines eerst mogelijk 
langen t i jd , nadat de werken tol insluiting eu droogmaking 
waren begonnen. De bewering vau langzaamheid iu de ui tvoer ing, 
menigmaal gehoord eu nog onlangs herhaald door vergelijking met 
de droogmaking vau den lleeiuslc.r ("), is daarom ongegrond cn is 
bovendien onbillijk. L<'.eghwater maakt(; de lieemster droog in een 
korten lijvl, maar hij had gc<;n nieuwe oplossingen voor bemaling tc 
zoeken, aangezien schepradmolens en wat daarbij behoort in zijn 
tijd volkomen btikend waren. De droogmaking vau de llaarlcin-

mermcer daarentegen is geweest niet enkel een droogmaking, maar 
levens dc oplossing van een gcliecl nieuw vraagstuk, voor welks 
meesterlijke behandeling ccn Leegh water zeer zeker met bewondering 
zou vervuld geweest zijn. 

Aan Lipkens komt in de oplossing van dit vraagstuk een be-
langrijk aandeel loc. Dedrevcn mechanicus als hij was (* ) , heel't hij 
de zuigpomp zoo als die te Mijdrecht was gebruik t , geheel om-
gewerkt en haar voorzien van zuigers en kleppen, die ook nu 
nog de bewondering opwekken , van allen die daarmede kennis 
maken. 

In den zuiger van de pomp le Mijdrecht had men cvenwigts-
kleppcn g e b n n k l , in beginsel overeenkomende met de loldeurcn 
onzer sluizen. Daardoor was hel zuigeroppervlak in een aantal 
deelen verdeeld, met een groot aantal al/ouderlijke kleppen cn 
werd daarbij een afzonderlijke sluiliug van den zuiger langs den 
pomj)wand vereischt. 

Dc groote waavile van de pomj) van Lipkeus is hierin gelegen, 
dat zij zoo hoogsleenvovidig is. Zij heeft slechts twee kleppen ; die 
klep))en zeiven rusten op stevige a rmen , die enkel hel gewigt va\i 
hel water dragen en niet de sluiting niet te maken hebben. De 
sluiting wordt verkregen door een smalle slroidc leder rondom de 
kleppen, die over de kleine speelruimte heeureikteu zoo is ingerigt , 
dat zij bij de daling weinig wrijving geeft eu bij hel rijzen, als er 
goede sluiting vereischt word t , door het water wordt aangedrukt . 

Door deze inrigliug wordt hel mogelijk het doen dalen der zuigers 
aan de zwaartekracht over te la ten , hetgeen bij dc inrigting der 
werktuigen weuschclijk svas, omdat nu de rijzing van deii stoom-
zuiger in zekere mate onafhankel i jk werd vau de (Uizekere snelheid, 
waarmede de pompzuigers zouden dalen. 

Anderen zijn bevreesd geweest , dat de pompzuigers te snel 
zonden dalen en men heelt tegen hel advies vau Lipkeus lucht-
kasten aangebragt, die tc snelle daling zouden verhiiuleren, doch dit 
is gebleken onnoodig tc zijn eu nieii heeft iiitegeudeel ilc zuigers 
laler nog bezwaard door aangeschroefde slukkeii gegoten ijzer. Doch 
dergelijke ongegronde bezwaren zijn cr loecrdcre geopperd en nog 

, kau men aan de Lec-hwater zien, dat de sluisvloereii afbellend zijn ! ' 

i gemaakt , als of hel water eeu hellend vlak vereischte om van den 
' stortvloer naar de vaart af te vloeijcn. 
! Laleu wij echter niet stilstaan bij dc vele belemmeringen, die 

aau dit groote werk iu den weg zijn gelegd, maar veeleer 
' met dankbaarheid he rdenken , hoe Lipkeus dc polderbemaling 

verrijkt heeft met ceu geheel nieuw werk tu ig , en hoe Simons 
door zijn volharding, gcsteiuul door zijn wetenschap een toc-

' passing van stoombemaling voor polders heeft verzekerd, waardoor 
j dc oude vooroordeeleu tegen het gebruik vau die beweegkracht 
! voor goed zijn overwouueu. Niet ongepast zal hel voorzeker ge-
, acht worden, dat vau het werktuig iu zijn vollcdigen vorm, 

zooals hel iu de Lyndcn en de Gru(|uius is verwezenli jkt , een 
uitvoerige teekening is <mtworpeii op groote schaal , die zal kun-
nen dienen om op de aanstaande tentoonstelling tc Darijs een 

• denkbeeld te geven van dc groote werken , die nu reeds meer 
' dan dertig jaren geleden op het gebied der werktuigkunde in ons 
I land werden gcslichl. 

(•) Open brief aau <le junatsebnp lot ilrooginaking van bet zuidelijk gc-

dcehc der Zuiderzee, nu» de leden van de Tweede Ktvmcr der Slatcu Generaal, 

bijlo^'c 1 bladz. 84. 

(*) ticvcu9se\icl9 vau Autoiue, Lipkcua luct poritcl. 

uhnnuak. 1851 'sGvnvcuhngc K. ruliti. 
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4. Het denkbeeld van perspompen voor stoombemaling was inmid-
dels nog niet geheel verlaten geworden. Zooals bekend i s , heeft 
de voormalige inspectciir van den waterstaat dc heer 11. F. Fijnje 
een stelsel ingevoerd, waarbij »icn perspomp zoo diep beneden het 
zomerpeil van den polder wordt geplaatst , dat zij zonder tc zuigen 
het water uit den polder ontvangt , en (') het door persing naar hel 
boven wa f erpei 1 op voert. 

Deze inrigting heeft oogenschijnlijk een voordeel. De zuigpomp is 
een enkel werkend werktuig, dat bij ilen dalenden slag geen 
arbeid verrigt en door nu de pompbuis tot dubbelwerkcndc perspomp 
t e ' m a k e n , heeft men dus het voordeel bij gelijk aantal s lagenen 
bij een gegeven hoeveelheid water met pompen van het halve 
volumen le kunnen volstaan. Laten wij echter opmerken, dat daar-
voor eenige nadeclen worden in het leven geroepen die in de 
zuigpomj) vermeden zijn. 

De zuigpomp, juist omdat zij zuigpomp is , wordt voo r l i e t 
grootste deel boven het poldcrpcil geplaatst en alleen zoo diep 
daaronder gesteld, dat liet water door dc bencdenklcppen kan 
invloeijen. Een diepe fundcering wordt daardoor vermeden. Aan 
dit bezwaar kan echter te gemoet worden gekomen door de 
dubbelwerkcndc perspomp hoogcr tc plaatsen en ze tevens lot 
zuigpomp tc maken. IVij dc talrijke toepassingen van horizontale 
zuig- en porspomjien, waarop ik later terug kom wordt dan ook 
altijd deze inrigting gekozen. 

IVij de vcrtikale perspomp U levens ccn nadeel, dat het water 
aan dc boven- en henedenzijdc van den zuiger een dnlibclen 
weg doorloopt. Het moet eer.st uil de diepte oprijzen om dc pomp 
bij de beweging van den zuiger tc vullen cn daarna weder den 
gelicelen weg terug doorloopen om nit de opening, die naar de 
kle)>pen leidt cn die nit den aard der zaak aan het eind van dc 
pompbuis geplaatst i s , weg te slroomen. Aan de bovenzijde van den 
zuiger doel zich dit bezwaar in sterker mate gevoelen en de weg, 
dien het water voor boven- en benedenzijde der pomp doorloopt 
is daarbij ook niet gelijk. Door de horizontale stelling der ))omp 
wordt ook dit bezwaar vermeden en de horizontale opstelling wordt 
bij zuig- cn jierspompcn thans altijd toegepast. 

Ten slotte hebben perspompen het nadeel, dat het water daarbij 
geheel wordt opgesloten en dus botsingen of traaghculs-lcgen-
slamlen spoedig gevaar voor het pompligchaain kunnen 0)>levercn 
ndieu daaraan niet zsvarc afmetingen gegeven worden. lUj zuig-

pompeu bestaat dit bezwaar n ie t , aangezien zij aan één zijde 
geheel open zijn en het water daarin dus altijd uitweg vindt , 
bij plotselinge beweging van den zuiger. 

Nieltcgcu lc<;prekeu ishet echter, dat het stelsel vau dcii heer Fijnje 
meermalen met vriuli t is uitgevoerd eu iu deu tijd , waarin het 
werd ontworpen de verdienste had vau de aanwending der dubbel 

(•*) T. baron vnn Seherpcnzeel llcuseh. Het stelsel van watcropvoering iu 
tocpRssiug getiragt tc Drcumtl, uitgevonden door II. l«'. Vijnjc. Nijnu'gen 1847.8o. 

II. F. Fijnje. Verslag over het stoomwerktuig iu den polder vau Wamel, ' 

Dreumel c» Alplien. Nijmegen, 1849. 4o. .M. pl. | 

JJemrrkingen betrekkelijk het verslag over het stoomwerktuig in den polder 

van Wamel, Dreumel en Alphen. 'sGravenhage 1849. So. met eenu pl. 

IMau tot droogmaking van dc Lcgmeer plas.sen, door middel van ccn 

stoomgemaal, volgens het stelsel van den llccr 11. P. Fijnje vau Salverda, 

xuoak het ia toegepast in deu Molenvolder vau Wamel eu Dreumel. UH-

hooru 1852. 8o met ccuc kaart. 

werkende stoommachine, die uit den aard der zaak een kleiner 
volumen heeft en dus minder ko.>tbaar is dan dc cnkelwcrkendc, 
die bij de ztiigpompcn voor hel Haarlemmermeer is toegepast. 

Minder juist komt hel mij ech te r 'voor , dat men er aanvanke-
lijk aan gedacht heeft , in die perspomp dc zuiger zonder wrijving 
en dus met speling tc laten werken f ) . Dit was ook een denkbeeld 
geweest van lloogendijk in zijn ecrsteniachine, maarhetbere iken van 
een hoog nuttig elTcct bij gebruik van een pomp eischt in de eerste 
|)laafs ecu goed sluitenden zuiger, waarvoor ecu goed uitgeboorde 
buis een volstrekt vereischte is. 

T). De bespreking van de pcrs])omp van Fijnje is levens het besluit 
van dc toepassing van stoomwerktuigen mei enkel heen- cn wecr-
gaande beweging op werktuigen tol polderbemaling. De toepassing 
van die soort van stoomwerktuigen heeft inderdaad gcwigtige be-
zwaren. De slaglengtc moet daarbij worden beperkt door stoot-
balkcn cn vereischt, om van deze vrij te blijven een voortdurend 
naauwlettcnd toezigt van den macliinist. Door de kleppen-bcwcging, 
daarbij gebruikel i jk, zyn zij bovendien zamcngcsteld in inrigting en 
(laardoor niet toe tc verlrouwcn dan aan een zeer ervaren machi-
nist en de zaniengc.stelde inrigting der kleppenbeweging maakt 
ze (laairnboven kostbaar. 

liet einddoel van alle verbetering op dit gebied moet dus wezen 
orn ook hier dc toepassing dcrronddraaijendestoommachine, die elders 
algemeen iu tc voeren en zoodanige inrigting le m a k e n , waardoor 
zij voor polderhemaling met allerlei hemalingswerkluigen geschikt 
is. Dij de bespreking van deze vraag willen wij thans st i ls taan. 
Alleen érne zaak moei daarbij in het oog worden gehouden, namelijk 
hel nutlig eiVect uil het oogpunt iler gebruikte brandstof ; wanl 
wanneer daarin verloren werd door de toepassing van rond-
draaijendc wcrkluigen zonde het de vraag worden, o lhe tn ic t beter ware 
zich de nadeclen der ^^nkel heen- eu wecrgaande stoomwerktuigen 
te getroosten en bij de toepassing van de/.e tc blijven. 

r.. Om dc ronddraaijende stoommachines met hare eigenaardige 
voordeelen te kunnen toepassen op pohlerbeiualiug kau lueii drie 
verschillende wegen inslaan. 

1. Men kan voor de beinaliug zoodanige watcrwcrktuigcn kiezen, 
die zelf een ronddraaijende beweging hebben en die dus op cenvou-
di^o wijze met de stooiniuachine in verband kimiieu worden gebragt. 

Daartoe komen dan in aanmerking de twee klassen der vroeger 
onder l en H besproken werktuigen. De werktuigen iu de c.crste 
dezer beide klassen, nameli jk: he f rad , nor ia , water ladder , fon-
moleu en waterbraker bezitten echter de uadeeleu, ilie boven zijn 
aangewezen en hare toepa>^siug in het groot , ook bij gebruik bij 
stnonuuachiiuis, zal niet dau bij uitzondering voorkomen. Deze 
nadeclen worden niet opgewogen door hel overigens onbetwistbare 
voordeel, dat bij deze werkluigeu het L-kkeii tusschen den opleider 
en den voovisluwer niet voorkoiul, omdat beide onderling verbon-
den zijn en gezaiiieulijk bewegen. Er blijven dus over ilic van de 
tweede klasse en oiuler dezen om de boven aangegeven redenen 
enkel het scheprad iu ziju verschillende vormen en de vijzel. 

(*) II, F. Fijnje. Verhandeling strekkende tev beantwoording vnn du prijs-

vraag, nilgcpeliTcven door dc Uollaudsclic maatschappij vau wcteuscliappeu, 

1844. Nat. Verh. v. d. IIoll. Maat.sch. v. Wet. Tweede verz. .'te deel. 

le stuk. Haarlem. Erven Loo.'sjcs, 1841.. 
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Zoolaug wiiulheuialing gebruikt zal worden, zullen deze beide 
werktuigen ongetwijleld blijven bestaan. Doch bet laat zicb voorzien 
dat, naarmate bet gebruik van stoonnnacbines toeneemt, deze beide 
werktuigen meer cn meer zullen verdrongen worden door de pompen 
cn dit om <lc volgende redenen : 

a. De pomp in bare verscbillcnde vormen verecnigt in zicb bet 
voordeel van gescbiktbciil zoowel voor lage als voor booge en 
voor standvastige zoowel als veranderlijke boogte van opbrengst. 

h. Hij du pompen is bet bewegende deel, dat is dus de 
eigenlijke voorstuwer, tcruggebragt lot cen «ninimnm , namelijk 
den zuiger, waarvan bel voordeel duidelijk in bel oog sjn-ingt als 
men dc betrekkelijk geringe armclingcn en bel geringe gewigt 
daarvan vergelijkt mei dc groote sUikken mater iaa l , die bij schep-
rad cn vijzel voortdurend in beweging worden gehomlen. a a n 
wrijving cn dus aan verlies van beweegkracht wordt ilaarbij veel 
verloren, terwijl door de groote alincting van die stukken een 
juiste aansluiting ter voorkoming van lekken altijd bezwaarlijk te 
verkrijgen en dus watervcriics altijd onvermijdelijk is. liet eenige 
nadeel dal daartegenover staat bij de pomjien is de aanwezigheid 
van kle))j)cn, doch dit weegt legen het génoemde voordeel nict op. 

c. Dij dc pomp is de eigenlijke voorstuwer geheel nullig werk-
zaam, terwijl bij het scheprad slechts j a -J van bel rad nutt ig 
werkzaam is , en hel overige deel zich geheel builen hel water 
bevindt. Hij de vijzel is uil den aard der zaak de bovenslc hellt 
steeds boven water. Uil hel oogpunt van hel gebruikte miUeriaal 
kan men dus zeggen, dat hel nut l ig elVecl van een pompzuigcr 
tol dat van een scheprad cn vijzel slaal als lot l lot } cn ij. 

d. Dij dc pomp moet de vaste opleider uit gegoten ijzer 
worden gcnraakl , vval ccn duurzaam materiaal is , dal geen onder-
luHul vereischt; de toepassing daarvan tot het vervaardigen van 
den opleiiler bij .scheprad ot' vijzel zon niel,oimiogelijk, maar toch 
moeijelijk in te voeren zijn en is tot nog toe niet bejiroeld ilan , 
naar ik vernomen heb, in een gewijzigde conslructie van hel pomprad, 
door den heer Gwynne, die zooals men weet het iNedcrIandsch 
octrooi voor hel pouijirad heelt overgemtmcn. 

Um al deze redenen tc zamen mag beweerd worden, dat bij goed 
ingerigte pomi)en, hel verlies aan water door lekken, aan bewcegkrachl 
door wrijving, cn aan geld door rcparatiën cn onderhoud in alle 
opziglen minder is, dan bij vijzel en scheprad en daarom ook 
dc pompen meer cn meer deze beide zullen verdr ingen, waar lot 
bemaling door sloom wovdl ovcrgcgaun. Zells \\\ geval van wind-
benvaling is vlil niet ousvaarschijuli jk, doi li op UO uiteenzetting 
daiu'vau lumi ik nader terug. 

"i. Kot Iwoede middel om de romldraaijende stoommachines loc 
te passen op polderbemaling bestaat hierin, dat men ze wel toepast 
op pompen, njaar de pomp zoo wijzigt, dal zij voo rde aanslui-
ting aan cen draaijende stoommachine meer geschikt is. 

De middelen, die daartoe in aamnerking komen zijn de volgende: 
(i. Hel gebruik van de zoogenaamde kctlingpom|), die wat haar 

inrigting aangaat aansluit aan de 'nor ia en den ketl ingmolen, cn 
waarvan cen model aanwezig is in de modelzaal der Polytechnische 
School. 

Hij de kcttingpomp is de pojupbnis vertikaal gesteld en haar onder-
einde staat beneden de oppervlakte vaïi hel bencdenwnler. Door 
dc buis beweegt zich een ke t t ing , tlic op regelmatige alstanden 
voorzien is van een aanlal klossen ol' zuigers, die meer ol 'minder 

juist in de pompbuis .shntcn. Het boveneinde van den ketting loopt over 
een schijf boven de buis geplaatst cn dc beide uiteinden van den 
ketting zijn aan elkander verbonden, zoodat men cen ketting zonder 
eind verkrijgt, die bij ronddraaijcndc beweging der schijf in dc ver-
eischtc rigting het water in dc pompbuis voortdurend opvoert. 
Tol leiding van hel benedengedeelte van den ketting kan ook onder 
aan de pomp een dergelijke schijf worden aangebragl cn de ketting 
met ceinge sjjaiming over de beide schijvon worden gelogd. 

Piij deze jioniji worden geen kleppen vereischt cn is dc draaijende 
beweging onmiddellijk aan Ic brengen, maar zij heeft het reeds 
herhaaldelijk aangcsvc/.en nadeel vau dc noria's en kett iugmnlcus, 
dal daarbij cen groot aantal stukken door scharnieren verbonden 
voorkomen, zooilat voorldm'cnde reparatie daarbij zeer ligt voor-
komt. Zij is dan ook nict in algemeen gebruik gekomen en alleen 
verdient daarbij nog V(M'melding, dal dc engelsche ingcnicm'Hichard 
Trcvithick(') , de volhardende strijder voor dc hoogdrukstoommachine, 
ze intlertijd heelt voorgesteld, onder den naam van „Chain and hall-
pump" om o|)gesteld in schuiten, te dienen tot droogmaking v,in de 
plassen in ons vaderland. De tocjjassing daarvan is echter aeb-
terwege gebleven. 

h. Ken ander middel om dc ronddraaijcndc .stoonnnacbines loe 
tc passen op |)ompen, bestaat in hel gebruik van de zoogenaamde 
roloerendc pompen of kapselwerken, waarvan men een volledig 
overzigt vindt in hel bekende werk van Prof. V. Hcvilcaux (t) . 

Voor p()blcrluMnali\ig zijn deze echter nrinder geschik t , wegens 
dc groote afmetingen die zij ilan verkrijgen, terwijl juist hare 
toepassing veeleer moet gezocht worden bij vervoer van kleine 
hocvecllieden zooals iu fabrieken, of tot opvoer van water in 
tinnen of voor huiselijk gebruik. Ook het minder zuivere water 
dal bij polderbemaling meestal voorkomt zon tegen de locpa.ssing 
cen beletsel opleveren, terwijl e(!n overwegend bezwaar nog gelegen 
is in dc moeijelijkheid van juiste aansluiting der bewegende cn 
vaste s tukken , die steeds wordt ontmoet bij dc constructie van 
roteereiidi; pompen cn stoommachines, doch waarvan dc volledige 
uiteenzetting thans te ver zoude aiieidcn. 

c. De denb; oplossing der vraag om de ))on>p geschikt tc maken 
voor dc ronddraaijcndc sloonmrachiïic ligt in dc toepassing vau 
dc zoogennamilc centrifugaalpompc\i, die echter leti onregte onder 
dc ponj}>cu gcnrngschikt worden en lot cen geheel afzonderlijke 
klasse, namelijk dc turbines, behooren, waarvan dc aidocndo be-
Sjireking ecnc afzoiulcriijkc behandeling zou vereiscben {^J. 

(•) liifc of Hiclianl Trcvitiiick, with an aceonnt of his inventions hij 

Franeis Trevithick. C'. E. l i and I'". X. Spou London 11 Vol. 8", Zie 

Vol. Jl jKig 298 pi. 15. 

(t) Thcoretisclie Kinematik, firnndziige einer Tlicorlc des ^Maehimmvesens 

von Itcnlcuns. Jirnniisclmtig, V. Vicwcg u. 1875. 

A. Morin. Des maehine>» et npimreils destiné.s n Tclevation dc.-j canx. 

Paris ISaii 8". pag. 131. 

]•'. Köllig. Die J'um])en. Eine Darstellung ihrer Theorie, Construction und 

Wirkungswci.se. .lena, 18(J9 mit ilolzsclin. 

T. ü . Snock. Jicschrijviiig vun dc mitrifvigiv.il \viilern\oleu8. Nijuicgeu 

It. C. A. Thieuic I8fi9 8" met pl. 

Idem. Vervolg oj) dc be.schrijving enz. 1809. 

i De ecntvifugaalpDaipen. ïijdscfir. Kon. Jnst. v. Ih'J. 1871—1872. .Mede-

deelingen. 

I J'ink. Construction der Kolben und Ceiürifngftlimjnp«», VcuUlaloveu 

, ExUuustoreii n\'\i llol/.scli, u. Tuf. Hcrliu 1872, 8®. 

3. Ten laatste moeten wij nagaan , hoe de ronddraaijcndc stoom-
Jiiachinc kan worden toegepast op polderbcmaling, wanneer men 
daarbij de pomp in haar gewonen vorm, namelijk mei heen- en 
wcergaanden zuiger , wil gebruiken. Dit geschiedt door het aanleggen 
van een overbrengende beweging, waardoor tic ronddraaijcndc 
beweging ilcr stoommachine wordt omgezet in de heen- en weer-

gaande beweging voor dc pomp vereischt. Hierbij moet ecnigzins 
ititvocrig worden st i lgestaan, om de verschillende oplossingen die 
gegeven zijn naar waarde te beoordeclen. 

a. Het eenvoudigst van allen is dc aanwending van de gewone 
balaiismachine. Plaatst men aan weerszijden van het stetmpunt 
en ter halve lengte van ieder der balansarmen een pomp, dan 
verkrijgen de zuigers de halve zuigcrsnelhcid van den stoomzuiger. 
Men kan dan het aantal omwentelingen der machine zoo bepalen 
dat de pompzuigers de gebruikelijke snelheid van 0.40 a 0 .50 M. 
per seconde verkrijgen, terwijl dan dc stoomzuiger ongeveer dc 
snelheid hcefl, die althans in balansmachines gebruikelijk is. 

Deze oplos.sing hcefl cchter de volgende nadeden : 
1. Men vervalt dan in toepassing der balansmachines, die om 

verschillende redenen meer cn meer builen gebrviik raken wegens 
haar meerderen omslag en kostbaarheid. 

2. Men is zeer beperkt in het geven vau grootcre zuigcrsnelhcid 
aan den stoomzuiger, hetgeen toch blijkbaar een voordeel is , 
omdat bij ecu gegeven aantal paardekrachten de cilimicr des fe 
kleiner uitvalt , naarmate de zuigcrsnelhcid grootcr is. 

3. Bij aanwending van groot vermogen, wanneer men twee stoom-
werktuigen ieder van het halve vermogen in [»laats van cen enkel 
van grootcre afmetingen zou verlangen, wordt bij gebruik van 
balansmachines de gehcele aanleg zeer kostbaar in vergelijking 
van hetgeen bij direct werkende machines kan worden bereikt. 

4. Dc gelegenheid tot plaatsing van meer dan twee pompen wordt 
zeer beperkt. Hrengt men daartoe aan iederen balansnnn twee pompen 
aan, dan verkrijgen deze verschillende slaglenglen, en wil men 
dal vermijden, dan dient men in de plaatsing van ecu tweede 
machine met dc \laaraan vcrbondcjv kosten tc vervallen. 

Een cn ander maakt dat deze oplossing van de vraag zelden 
verkozen wordt , behalve in die gevallen waar de hoeveelheid klein 
en de hoogte van opbrengst groot is, zoo als bij machines voor 
waterleidingen, waarvan men voorbeelden vindt aan de Vogelenzang 
en te 's Gravenhage. 

In Engeland wordt de balansmachinc met pompen ook veel 
toegepast tol opvoer van rioolwater, doch deze toepassing ligt niet 
binnen de grenzen van deze verhandeling. 

h. Gaat men over tol het gebruik van direct werkende sloom-
machincs, dan kan het verkrijgen van k l d n c zuigcrsndheid voor 
ile pomp en grootcre znigersnelheid voor de sloonnnachine ver-
kregen worden door hel gebruik van krukken van verschillende slag-

J)c wcrktuigcn, gebrnikt tot droogniaking van Studil Fjord door Gwjune 

en Co. ïijflschr. Ko». Jnst. v. ing. 1872—1873. 

Ucbcr dcu EiutUiss der Fordcrhötie auf die Construction der Centri-

fugal puni pen, von ('. Fink. Zeitschrift des Vereixs Deutscher Ingenieure. 

August 1873. 

Annales des Ponts et Chaussées. Avril 1873. Les pompes centrifuges 

simples et accouplées; Etude pur Durand Clayc. pi»g. 291. 

lioitTng VAX Theorie der Ceutrifugalpumpcu von Dr. Kb. Oieseler. Jn-

augurnl-Disscrlation. Berlin. L, Sehnde, 

lengten geplaatst op de werkas iler stoommachine. Daarvan is een toc-
pas.sing gemaakt bij de horizontale stoommachine van het ooslcr-
gemaal te Hotterdam, die ingerigt is tot het drijven van twee 
horizontale zuig- cn perspompen. Dc krukken voor dc pompen hebben 
ccn kleinere slaglcnglc (O.fil M.) dan de k ruk van den stoomzuiger 
(0.013 M.) cn al die krukken zijn op dezelfde as aangebragl. Deze 
machine is vooral daarom merkwaardig omdat zij, zoover mij bekend , 
het eerste voorbeeld is van do toepassing van horizontale pompen, die 
sedert in ons land een uitgebreide toepassing gevonden hebben. 
Zij werd in Mei 1802 opgeleverd cn is ontworpen en gebouwd 
door den toenmaligen ingenieur van dc iNcdcrlandschc stoomboot-
maatschappij den heer A. Krüger. 

Deze machine is zeer zwaar cn stevig gebouwd maar dankt-mede 
aan deze omstandigheid bare zoo volkomen werking, die tot 
nog loc bijna geenc reparaliiMi vercischt heeft. Het is goed 
om op deze bijzonderheid te wijzen, omdat menigmaal ten 
onreglc gemeend word t , dal ccn minimum van materiaal-
gebruik in elk geval bij machines voordeelig zoude wezen, terwijl 
integendeel in vele omstandigheden en als hel materiaal goed 
verdeeld wordt ecu stevige bouw zonder twijfel cen voordeel is. 

Ook bij de boolilvaarl in Drenthe zijn omstreeks 1802, tot het 
oppompen van water in de hoogerc kanaalpandcn, door dc hceren 
van Galen en Hoest te Kamjien gemalen gebouwd met twee hori-
zontale zuig- en perspompen, wier zuigers bewogen worden door 
krukken met korten slag, geplaatst op dezelfde a s , waaroj) de stoom-
zuiger met ecu kruk van dubbele slagicngte werkt. 

Genoeg om aan te wijzen, dat deze oplossing voordeden aan-
biedt. Doch tegelijker tijd moet worden opgemerkt , dat de grenzen 
bij de bepaling der zuigersnelheid ook daarbij beperkt zijn. Grootcre 
zuigcrsnelhcid voor ile stoommachine kan alleen verkregen worden 
door een grootcre verhouding tusschen dc krvikkcn van de pompen 
en van den sloonu-ilitulcr en men verkrijgt dan óf pompen van 
ccn zeer korten slag of een stoomciliuder van te groote lengte. 

c. Wil men aan dit bezwaar tegemoet komen, dan kan men 
dc stoommachine door middel van tandraderen in verbinding 
brengen met de pompen en het is deze toepassing, die tegen-
woordig het meest gebruikt wordt. 

Hccds omstreeks 1840 was daarvan gebruik gemaakt bij de 
vervoerbare vertikalc stoompomjien, die gediend hebben bij het 
ontledigen van den fnndeeringsput van de Lynden , doch dit was 
een toepassing op kleine schaal. 

Op grootcr schaal is de eerste toepassing daarvan gemaakt bij 
de horizontale zuig- en perspomj)cn van het bovcngemaal in ilen 
.Me.xaiiderpoldcr, doch hierbij zijii bezwaren nndcrvondcn die ccn 

] nadere aandacht waardig zijn. 
'i Tandraderen eisvhcn \\\ het algemeen en vooral bij iiitvocritig 

op groolc schaal speling tusschen de t anden , waarvan bet gevolg 
is, dat het gedreven rad altijd de vrijheid beeft , om vooruil tc 
loopen zooveel al.s nmt de speling overeenkomt. Is nu op de as 
van bet gedreven rad een kruk bevestigd, die emi pomnzuiger 
drijf t , dan zal bij het eind van eiken zuigerslag het volgende 
kunnen plaats vinden. Dc pompzuigcr moet dan de rigting van 
zijne beweging oinkecrcn, verkeert daarbij op bet eind van den 
slag ccn oogenblik in rust cn in dezen dootlcn stand der pomp-
kruk kan dc j)om|)Zniger geen weerstand bieden aan de beweging 
van dc kruk noch in hcengaandcn noch iu leruggaauden zin. 
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Nu waren bij liet genoeimle stoomgemaal op tle k rukas , die de 
pompen drijtt twee krukken aangebragt , die 180 graden in stand 
verschilden, zoodal beide pompzuigers op hetzelfde oogcublik het 
einde van den slag en dc beide krukken haar doode punt bereikten. 

Op dat oogenblik is dus de krukas van de pompen onbelast ; 
de stoommachine vindt dan tijdelijk geriugen weerstand en zal aan 
het gedreven taudrad een versnelde beweging mededeeleu, die, geen 
weerstand vindende, veroorzaakt dat dit rad de ruimte doorloopt 
die met de speling in de tanden overeenkomt. 

iJe werkende zijden der tanden zijn dan gedurende een kort oogen-
blik niet meer met elkaiuler in aanraking en wanneer nu de terug-
slag der pompzuigers begint, moet het drijvende rad op de werkas 
der stoonnnachine eerst de speling doorloopen die de werkende 
zijden der tanden vaneen scheidt en daarbij ontstaat een schok , 
die zich door de geheele machine gevoelen doet. 

Die schok is uil den aard der zaak hevig, want de beweeg-
kracht der stoonnnachine met haar zwaar jagtwici vindt gedurende 
het doorloopen der speelruimte geen wccrstanil en ontmoet dan 
op ccmnaal den vollen weerstand, die met dc beweging der pomp-
zuigers overeenkomt. 

Om het bezwaar van dezen- schok tc verhelpen is het noodig , 
dat dc werkcmie zijden der taiulen altijd tegen elkander gcilrukt 
blijven cn dit kan op de beste wijze verkregen worden door dc 
krukken der beide pompen onder ecu hoek vau 00 graden te 
stellen, waardoor dc pompkrukken ninuner tegelijk den dooden 
stand bereiken. Üc krukas der pompen onderviiult dan bij hare 
omdraaijing altijd weerstand van ecu tier jiompzuigcr.s-, zij heeft 
daardoor nimmer de vrijheid om vooruit tc loopcu cn dc werkende 
zijde der tanden blijft voortdurend aaneengesloten. 

Deze verbetering is , zoover mij bekend, het eerst toegepast 
door ilcn liccr 1\ A. Korcvaer bij de beweging van hoi-izontale 
zuig- eu perspompen irt sommigen vaii de \clc stoomgemalen 
door hem gesticht. Optnerking verdient daarbij de wijziging in 
dc iin-igting der ponipcn door hem gebragt, waardoor een meer 
bckiu)ptc vorm verkregen is en ook dc grootcre zuigcrsnclheid voor 
de stoommachine door hem ingevoerd, verkregen door het kiezen 
van ecu gunstige verhouding tusschen de raderen, die de over-
brenging van beweging vormen cn vim een behoorlijke verhouding 
der slaglengten <ler krukke/i van de sloonjmacbiuc cn van de 
pompen. Ken en ander tc zamen i^cnomcn, n/a,»kt dal de dubbel 
werkende horizontale zuig- j)erspo/jjj»en, hoewel niet het 
eerst door den heer Korcvaer ingevoerd, toch door zijn arbeid 
een veel ntccr algcjuccnc verbreiding hebben gevonden. 

Dat zij niet uitsluitend worden toegepast, maar vijzel en schep-
rad even zoo diku'ijls voorkomen in de talrijke bestekken van 
zijne werken, vindt gcdc<;!lclijk zijn verklanng i/ï de ver-
schillend«' ofustandiphcdeu, waarin die gemalen voorkonien. 
Om hier .slechts op ccnc zaak le wijzen, zoo blijkt immers 
uit het bovengezegde, dat voor een goede beweging 'in het geheel 
.«Jteeds een minimum vnn twee pomp(;n vereischt wordt, die hare 
krukken haaksch op elkander hebben. Hij geringe hoevcclh/;dcn water, 
waar ccnc ponip van gchnjikeli jke middellijn voldoende zou zij/i, 
moet ujcn echter ter wille van dc regehnatigc beweging twee 
kleine pojupcn aanwenden cn de/nccrdcre knslcn, daarvoor noodig, 
kunnen ;nenigoia;d aanleiding geven, dat ccn schcprad of ecu 
vijzel tc vcrkicz<;n is. 

Voor groolerc hoeveelheden zullen daarentegen de horizontale 
pompen weder voordeelig kunnen wezen, wat de kosten van 
aanleg betreft, cn waar die gelijk staan hebben de pompen 
ongetwijfeld voordcelen, die boven reeds gedeeltelijk werden uiteen-
gezet, wat aangaat dc geschiktheid voor verschilleude en voor 
veranderlijke hoogte van opbrengst en waarbij thans nog het 
volgende kan worden opgemerkt. 

Wat het lekken aangaat , dit kan bij goed sluitende zuigers 
zoo goeil als geheel worden voorkomen ; de beweging van j;omp-
zuigers bij matige snelheid is even geregeld als die van schepraderen 
of vijzels; bij genoegzame wijdte vau dc doorstroomings-openiiigen 
der kleppen is het arbcid-vcriies bij pompen zeker minder dan bij 
vijzel of scheprad en de geringe snelheid voor pompzuigers vereischt, 
verzekert dat hcl water hel werktuig met geriiige snelheid verlaat. 
Al deze omstandigheden te zamen maken , dat bij pompen hel 
nuttig ellect, uit het oogpunt van den verbruikten arbeid eu dus 
van dc vereischte brandstof zeer hoog kan zijn. Alhoewel geen ollicieele 
proefnemingen dicnaaiigaunde gedaan zijn, kan hieromtrent geen 
gegronde twijfel bestaan en dc talrijke toepassingen van horizon^ 
talc zuig- en j>erspompen, bewogen door ronddraaijcnde stoom-
machines, zouden zells rcgt schijnen geven tot de mccning, dat 
op dit gebied het laatste woord gezegd was. 

Op het terrein der werktuigkunde is dit ccbtcr zoo spoedig bel 
geval niet en daarom wensch ik thans over le gaan lot dc bespreking 
van ccn nieuw stelsel van boezem- cn poldcr-gcmalcn, dal in de 
platen Jl lot V is voorgesteld. 

Vooraf echter nog enkele opmerkingen omtrent dc aanleiding 
tot de zamenstclling van dit onlweip cn de redenen waarom bet 
thans ter sprake wordt gebi'agt. 

C. liet hoolddenkbccid van dit nieuwe stelsel van boezem- cn 
polder-gemalen is de toepassing van ronddraaijende stoommachines 
met behoorlijke zuigersnclhcid te vcrecnigen met ilc bckcmlc voor-
dcelen van de llaarlcmmcrmcer-macbincs, namelijk bel gebruik 
van de zoo voortrcllclijkc zuigpompcn, gedreven iloor hoogdruk 
stoom met ver opgevoerde c.xpansic. 

Aansluiting dus aan de rcsultalcn door Simons cn Lipkens 
bereikt, uicl locpassing van dc verbeteringen inmiddels in de in-
rigting der sloommacbincs gebragt , is wal door mij beoogd werd 

Oj)pcrvlakkig bezien is dit vraagstuk hoogst eenvoudig, muar 
wanneer men tracht hcl uil tc werken stuit men zeer sjjocdig o)) 
bezwaren. 

Uccds de beer Ovcrmars, dc ontwerper van hcl pom])rad, is jaren 
geleden werkzaam geweest in soortgelijke rigting door tc trachten, zuig-
pompcn te bewegen door rondgaande wcrkluigen cn wel door wiud-
molen.s, (') Hij noemde zc watcrbijscbmoleus cn beeft in ons land, voor 
zoo ver mij bekend, twee molens volgens dit stelsel ngerigl, de ccne 
in het jaar 1807 in den Dovenpolder van llardinxvchl (t) en de andere 
in dcJ) \Vcst>i\lcrwcde-pohlcr bij Donlrcchl (f). 

(•) 11. Oveniiar.«« .Ir. Wiuilwalerinolciis. IIcl vurkrijgcii vuu wateroiibrcugst 

bij blai)|)i' u wiud CU uiccr upbrcugst bij alle wiudcu. Jtucriuoud, J. .1. liouiuu 

iSfifi. (Ocdr. voor vck. v. d. sclirijv.; uicl iu dun liaudcl.) 

(ï) .f. iJ. II. vau Hoijuu. Dc watiriiijscliiuulcus, eenvoudig tocgcliclit. 

Gorincliuni, ./. Xooidniju Ar Zn. ISfi/i. S ' \ 
(§f IJ. l/iii.st.'. Dc (w/jjpjiiolfji df» Wt'sl-.Mfnvwlc-poldtT. Tijdschrift 

, Kon. Jut/, r. !>,;,. Xot. Vcj-g. 10 Juuij 180'J. bldz. 28:}. 

Heide werden door mij bezocht, de eerste in den zomer cn dc 
tweede in November van 1870. De eerste was niet in werking, 
tloch deed, naar mij gezegd werd, vrij voldoende diensten. Ook 
daarbij hectl men vastgchotidcu aan het dcukbcehl de zuigers met ; 
ecnige speling in onuitgeboorde cilinders tc laten werken , doch 
dc waarde van de pomp wordt door deze inrigting niet verhoogd. 

Dc molen te Dordrecht was in veel minder gunsiigeu (ocïtand 
en ilced bij zijne werking maar al tc duidelijk bemerken, dat het 
geen eenvoudig vraagstuk is orn zuigpompcfi door eene rond-
gaande beweging (c dri jven, vooral wanneer wind de beweegkracht 
is. Zooals boven is opgemerkt, was reeds iti het eind der voor-
gaande eeuw ecu prijsvraag daarover uifgeschrcven ( ' ) , waarop 
twee antwoorden zijn ingekomen, (t) doch de toepassing der toen 
voorgestelde inrigtingcn schijnt achfervveg(i te zijn gebleven. Toch 
zou men verkeerd doen tjit de nog niet tot volkomenheid 
gebragtc toepassing van windmolens, tot het drijven van pompen ; 
voor polder- cn ho(;zemgcmaleu , aanleiding to nemen om dc vol- ' 
ledige oplossing ook van dit vraagstuk op zijde te schuiven en 
voor onmogelijk te verklaren. i 

Er is namelijk sedert eenigen lijd op het gebied van den ; 
.'uolenhouw een zeer belangrijke uitvinding gedaan door den ; 
heer P. vau Gelder to Vrijenban. Na een achttal jaren zoekcns, was 
hij er in gc.slaagd ceu modclmolen op kleine .schaal te maken , ; 
waarin hij een uiterst vernuftige cn zeer goede inrigting bad , 
aangcbragt, waardoor de molen zijne zeilen zwichtte, naarmate j 
de wind heviger werd cn ze' uitlegde als dc wind verzwakte, j 
zoodat dc molen een buitengewoon rcgchnatigen gang verkreeg, i 
Deze inrigting is omstreeks 1873 toegepast in bet groot op den ! 
korenmolen dc .'Vker bij Pijnacker, alwaar zij tot voor zeer korten j 
tijd nog werkte, en men kan zeggen, dat hcl zoo las t ige, 
vraagstuk om aan windmolens ccn rcgchnatigen gang tc verzekeren 
is opgelost. (§) Dit nu is ccn hoofilvcrcischtc om hel drijven 
vnn pompen door windmolens mogelijk tc maken en hel aandeel, 
dat ik gehad heb in dc toepassing in hel groot van dc uitvinding 
van den beer vaji Gelder zal mij wclligt a.inleidlng geven om 
deze zaak later meer uitvoerig in het Instituut le bespreken. 

Van ecu toepassing van ronddraaycude stoommachines, tot hel 
drijven van de zuigpompcn van Lipkens, is mij t i iclsbekend.Ook 
daarbij ontmoet men, zooals ik boven zegde, zwarigheden, die ik 
thans in bijzondeiluHlcn wensch aan te wijzen. 

Aangezien de zuigpomp ecu enkelwcrkcnd werktuig i s , is hel 
voor dc regelmatigheid der beweging door ccnc dnbbelwcrkcndc 
stoonnnachine wcnschelijk dat er minstens twee pompen gebruikt 
worden. 

Wordt een stel van twee dezer pom])cn door ccn ronil-
draaijend'j stoommachine met overbrengende beweging door kam-
ratlcren gedreven, dan moei , om dc tanden met hare werkende zijden 
voortdurend aaneengesloten tc hoiulcn, ccn dubbel stel worden 
gebezigd, dus van vier j)on)))cn voor icilcrc stoonnnachine. 

I (•) Vcrh. Ikt. Gen. Xl dcd 1798 pag. X.XXlll. 

j (t) Nieuwe Vcrh. Bat. Gen. 11 dcd. 1801, bevallende: 

Vcriuuidcliug over dc poniiiniolens, zijiulc het eerste antwoord oj) de vraag 

nopens dat onderwerp, door Willem Bijen. 

'i'wcede antwoord op die vraag door J. J. Duigter. 

Aatimerkijigcri «p dit antwoord door A. F. Gondrlnnn. 

(f) Eene Ncderlniidschc uitvinding. Belftschc Courant. ÏJO Augustus 1874. 

Wil rncn deze pompeti drijven door krukken, dan ontmoet wen 
het bezwaar, dat dc zuigers hij de dnlitig worden ncdergedrukt doordo 
drijfstangen, terwijl ecu vrij dalende beweging vau don zuiger 
door zijn eigen gcwigt juist een der voordeelen van don zuiger 
van Lipkens is. 

Tracht men dit tc ontgaan door de zuigers met kettingen op 
tc hangen aan lange hnlnnsarmcn. zooals hij dc flaarlcmfncrmccr-
rnacluncs, dan verkrijgt men een zeer omsl.igtigo en wegens do 
kostbaarheid ouhrtiikharc inrigting. 

Er zijn cchtcr nog andere bezwaren. Dc pompon vau Lipkens 
in dc flaaricmrnormcer-machines worden gedreven door ccn onkel 
werkende machine, wier gang door zoogctiaa»n<lo cafarartcn gcroijold 
wordt ; daardoor hntrrlt de machine hij het begin vau eiken op- of'nccr-
gaauflen slag een patize, waarin «Ie zuigcrkicppcn of do hartkleppen 
den tijd hebben zich te sJniten. Hij rnnddraaijcndc machincskomt 
die pauze niet voor en om dus ecu .srhok bij het sluiten van 
de zttiger- of hartkleppen to vermijden, moet oen andere inrigting 
van kleppen worden gemaakt , die in de straks volgondc be-
schrijving is aangewezen. 

De inrigting, die daarin is vonrgcsfcid heeft boven dc 
toepassing van do dubbel werkende horizontale zuig- cn perspompen 
voordeelen, die nu zullen worden aangewezen. 

Dc zuigpompcn staan vertikaal en nemen ilaardoor ccn zeer 
geringe ruimte in op den plattegrond. Door de gekozen wijze van 
aanbrenging der beweging i>; die besparing in ruimte zeer aac-
zienlijk, wanneer men die vergelijkt mot do ruimte voor horizontale 
perspompen en niet oubolangrijk, wanneer men die vergelijkt met 
de ruimte voor schepraderen nf vijzels vcrcischt. 

Door don vcrtikalcn stand der zuigpompcn doorloopt bet water 
den koristen weg van het beneden-»)aar bet bovcnpcil. Dcverl ikalc 
pompbuis is dc kortste opleider, die vcrkrcijcn kan worden en hcl 
water beweegt zich daardoor mot rcgchnitig toe- cn afnemende 
snelheid van beneden naar boven. 

Door dc toc|)assing van zuigpompcn vermijdt men dc aanwen-
ding der zoogenaamde caontchonc«kleppen. Deze zijn eensdeels 
kostbaar in onderhoud, maar hebben bovendien hcl nadeel dat 
zij op roosters moeten rustc.n mei een groot aantal naattwc 
openingen voorzien, die onnootligen weerstand aan hel doorvlocijcn 
van het water geven. 

Dc gekozen inrigting laat het gebruik toe van kleppen in de 
zuigers die cene zeer aanzienlijke doorstroomingsruimte door den 
zuiger verzekeren, terwijl dc keiis van ccn niciiwc sooit van voetklep-
pen, welke om ccn nagenoeg verticaal staande as draaijen, voor 
den invoer vati water in dc pomp ccn nog voel ruimer tloor-
stroomingsprolil verzekert, ofschoon deze klcpjicn zich slechts zeer 
weinig hcboiiven te openen. 

llcl hierin gelegen voordeel komt nog meer aan den dag , als 
men cr aan denkt dat daardoor ook de sluiting spoediger plaats 
vindt (Ml watcrvcrlics nlzoo voorkomen wordt. 

Een en ander tc zamen genouicn cn gevoegd bij dc matige 
snelheid der pompzuigers ten gevolge van de overbrenging vau be-
weging geeft regt om van deze inrigting een hoog nuttig cllccl der 
aangebragtc btiwccgkrachl tc verwachten, dal zeer waarschijidijk 
niet b(>.nedcn 80 percent zal blijven. W a l nu dc stoornmachicn 
en dc ketels betreft , ook daarbij is alles ingcrigl om ceu minimum 
in aanlegkosten en in brandstofgebrnik tc verzekeren. 
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ü m liet eerste te herrtiken zoo is hierbij afgeweken van het 
gebruik van iiorizontale machines en is gekozen de type van onge-
keerd vertikale werktuigen, die minder ruimte in den platten grond 
en minder funileeringkosten vereischen. 

De machines zijn bestemd vrij snel, namelijk met 50 slagen 
in de minuut te werken, hetgeen toch niet te hoog is om bij de 
bediening overmatige zorg of oplettendheid te vereischen. Zy ziju 
ingerigt met veranderlijke expansie en condensatie en aangezien 
daartoe surface-condensors zijn gekozen zoo is hierdoor de moge-
lijkheid verkregen om ook pijpketels te gebrniken. Daardoor 
wordt wederom besparing in rnimte verkregen en is het mogelijk 
geworden een dubbel stoomgemaal van 100 paardekrachten volgens 
den indicateur te ontwerpen in een ruimte die slechts drie vijfden 
bedraagt van het gemaal te Halfweg, dat insgelijks 100 paarde-
krachten heeft. 

Wat nu het vermoedelijk brandstofverbruik aangaat, dit kan 
voor de stoommachine op 1.1 i\ 1.2 KG. kolen per indicateur 
paardekracht worden gesteld, niet op grond van onderstelling of 
van berekening, maar van feiten uit de ervaring ontleend. De 
machine is van denzelfden type, die door den heer F. W . B r a d e , 
ingenieur van de koninklijke fabriek vau stoom- en andere werk-
tuigen te Amsterdam is ontworpen eu bij herhaling toegepast 
zoowel in genoemde fabriek als in de hontzagerij van de heeren 
Ambachtsheer en van der Meulen op het llikkers-eiland te 
Amsterdam. 

Herhaalde proeven daarop genomen en dc imlicateur diagram-
men met de daarbij behoorende opgaven welke in mijn bezit z i jn, 
leveren het bewijs dal hel genoemde geringe kolenverbruik wer-
kelijk bereikt is. 

Het is mij aangenaam deze schoone uitkomst hier te kmnicu 
vermelden, omdat daarin een erkenning ligt van den arbeid van 
den heer Hrade en die erkenning is n)ij te aangenamer, omdat 
ik het voorregt h e b , mij zijn oud-leerling te mogen noemen. De 
werktuigbouwkunde werd aan de Delftsche Akademie, waar ik 
van 185" tot 1850 mijne studie maakte , niet eu de werktuigleer 
op zeer beperkte schaal ouderwezen. Ik heb daarotn bijzondere 
verpligliugen aan den heer Hrade, door wiens omgang en leiding, 
gedurende mijn verblijf aan de fabriek, toenmaals onder bestuur 
van de heeren van Vlissingen en van Heel, ik veel heb knnnen 
leeren wat voorbeen in ons land niet aan een school maar alleen 
in de werkelijkheid geleerd kon worden. 

Wanneer nn dergelijke machines worden gebruikt en de pompen 
met tle overbreugtnule beweging een nuttig ellect voortbrengen van 
807o vereiscble bewetïgkracbl, ilan blijft het kolenverbrnik per 
paardekracht opgebragt water nf)g bentJtlcn 1.5 KG. en tlil is 
een ci j fer , met hel bereiken waarvan men zeer tevreden zoude 
knnnen zijn. 

Hij ilergelijk kolenverbrnik zou het nieuwe stel.sel van boezem-en 
poldergemalen niel achterstaan bij de llaurlennnermcermachincs, die 
gemithleld 2.15 KG. gebruiken cu zoutlc het verwczeulijkcu wat 
hij die machines bedoeld, maar wegens verschillentle omslantlig-
litjden niet blijveutl bereikt is. 

Om nn tlil nienwe stelsel in tien vorm van een ontwerp neer te 
leggen moest een bepaald geval voor toepassing verkozen wonlen. 
De gelegenheiil daailtie ontslonil door de volgende omstandigheid. 
Ihieils in 18IV.) wenl tloor den heer Mr. .). 1'. Ainerstoordt ue-r> 

wezen op de wenschelijkheid van een zoogenaamd kilgernaal voor 
Haarlemmermeer ( ' ) , dat besten)d zou zijn eensdeels als beneden-
gemaal voor de groote stoommachines te werken en anderdeels in 

} de voortdurende behoefle aan water voor irrigatie der hooge landen 
j te voorzien , waarvoor thans hevels worden gebruikt , die water 
; uit de ringvaart inlaten. 

Hoewel dit denkbeeld in Haarlemmermeer niet verwezenlijkt is en 
i welligt eerst bij de droogmaking der Zuiderzee toepassing zal 
i vintlen, zoo heeft het aanleiding gegeven tot het denkbeeld van 

de stichting van een benedengemaal voor de Lceghwater en het 
is op grond van die onderstelde st ichting, dat dc inrigting van het 
nevensgaande ontwerp is gemaakt voor dc omstandigheden bij de 
Lceghwater aanwezig. Ook van de stichting van dit benedengemaal 
is nog nieis gekomen, aangezien men vau oordeel is geworden, door 
verbetering van tien boezem van Haarlemmermeer langs anderen 
weg tot verzekering van een behoorlijk peil bij zware regens tc 
kunnen komen (t). Het gevolg van een en ander is echter geweest , 
dat tlaardoor in een bepaald ontwerp het denkbeeld van dit nieuwe 
stelsel van boezem- cn poldergemalen is neèrgclegtl, waardoor de 
voordeden daarvan beier aau den dag kunnen komen dan door 
een algcu^eeue beschrijving. 

Een tweede ontwerp, niet tot polder- maar tot boezcmbemaling,zou 
door mij ontworpen zijn, met het oog op de voorgestelde bemalings-
werktnigen voor Hijnland nabij de sluizen van Katwijk (§). Ecnc ge-
heel bclanglooze bereidverklaring mijnerzijds daarop betrekkelijk heeft 
echter van dc zijde van Hijnland een zoo weinig aanmoedigend 
onthaal gevonden, dat ik voor het oogenblik daarvan heb afgezien. 

Het is mij nog steeds onverklaard gebleven, waaraan deze tegenzin 
van Hijnland om ecnc inrigting tc leeren kennen, die minder kosten 
van aanleg en oiulcrhoud vereischt, moet worden toegeschreven. 
Welligt dal de mocijcrykhcden bij dc proefnemingen te Gouda onder-
vüudendaartoeaanlcidinghccftgegcvcn.doch ik wil het ontlerzock naar 
de reilen hiervan liever aan meer bevoegden overlaten. Het bestuur 
van den llaarlcmmermeerpolder heeft gemeend anders te moeten 
haudelcu eu heetl den vensch tc kemicn gegeven, tegen vergoeding 
der teekenkosten , eene kopij van mijn ontwerp tc bezitten, zich 
daarbij bereid verklarende over dit onlwerp niet zonder overleg 
met mij te beschikken. 

Deze handelwijze heeft mij het bewijs gelevenl, dat men ook 
zonder oclrooiwel zeer wel zijne vindingen kan bekend maken 
zonder vrees, ilat zij door anderen zonder vergoeding zoudeii 
worden gebruikt , mits men zeker zij met weldenkciulc inanncn 
tc doen te hebben. 

Ik heb daarom t)ok niet gcschroomtl mijn onlwerj) hier mede 
te deelen, overfnigd dat openbaarheid allijil wcnschelijk is en dat 
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(*) Dc kilbciiiiiling vnn den Ilaarlcnuncnnccrpolilcr. Opstel over liet ver-

beteren van het lage, en bcvlocijing van het hooge land, in verhand niet 

ccnc verbeterde eind-opmaling vnn het boezeinwnlcr, doov Mr. .T. 1'. 

Amersfoordt. Antslcrdnm. 18CÜ. met pl. 

(f) Jl;ij»port van den heer A. Klink Sterk, Huofdopzigter van den Haar-

Icmmcrmecrpoldcr, vnn 13 November 1874. 

Verslag van de ('ommissie tot verbetering vnn den >Yaterstand in dcu 

Uaarlcmmcrmcerpolder . .September 187C. (beide niet in den handel). 
(§) Over de heropcniii},' voor de scheepvaart vnn deu voormaligen Kijnmond 

bij Katwijk, l'ijdschr. Kon. Inst. v. In'j. 1877—1878. Not. verg. 11 Sept. 

1877 met jd. 
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xle kr ing, waarin ik mijn arbeid mededeel, reeds waarborg is, dat | 
de vruchten van mijn arbeid niet ongestoord door derden zouden , 
worden tOBgecigend. j 

Een schoone toestand zou het voorzeker wezen, indien het i 
mogelijk ware in ons land, bij gemis van een octrooiwct, aan een ; 
ieder de regten verzekerd te zien op de vruchten van zijn arbeid 
door dieu eerbied voor wcderzijtlsch eigendom, die nog beter 
waarborg is dan dc beste octrooiwct. In hoever die eerbied l 
hier te lande bestaat, zal de tijd nu van zelf kunnen leeren. Doch 
waar ik dien van anderen verwacht, is het zeker mijn pligt hem i 
ook jegens derden in het oog tc houden en het is mij daarom 
een aangename laak, ten slotte eenige namen te kunnen noemen 
van personen,bijna allen oud-leerlingen der polytechnische school, 
'die, bij het voorbereiden van dit ontwerp, onder mijne leiding 
mede werkzaam zijn geweest. 

Een eerste ontwerp voor dc toepassing van ronddraaijcnde 
stoomwerktuigen op zuigpompen volgens het stelsel van Lipkens, 
werd naar mijne opgaven in 18*73 bewerkt door den heer J. A. 
Wagner , thans werkzaam aan den spoorweg Tilburg-Nijmegcn. 

Toen ik later tot gewijzigde denkbeelden over dc toepassing 
van ronddraaijcnde stoommachines op dc beweging van zuigpom-
pen gekomen was, heb ik die ter beschikking gesteld als onder-
werp voor ccn studie van poldergemalen in het laatste jaar van 
zijn studie, aan den heer Th. A. Ilertrand , thans adjunct-ingenieur 
bij de maatschappij van staatsspoorwegen. 

Een ontwerp op ruimer schaal voor de boczembcmaling van 
Rijnland hij Katwijk was ondernomen door den heer M. .1. Sehuur-
betjuc Boeijc na het voleindigen zijner studie, doch is door 
tusschcnkomende omstandighctlen niel voortgezet kiumen worden. 

Het thans voorliggende ontwerp voor een thibbcl gemaal met 
acht pompen, dns even zooveel als bij de I.yndcn en de Gruquius 
voorkomen is tloor mij zelf uitgewerkt. 

Dc stoomketel, in dit onlwerp voorkomende doch ter vereen-
voudiging op dc plalen enkel in schets aangegeven, is onderwerp 
geweest van studie voor den heer 11. Stolp, thans aspirant-ingenieur 
aan dc llollaudsche spoorwcgmaatschapj)ij tc Haarlem. 

Een ontwerp voor den bovenbouw, dat van dc machinerie on-
afhankeli jk is en geheel op zuiver bonwkundig gebied tc huis 
behoort, beu ik vcrpligt aan den heer G. J. Morre, lecraar aan 
de Polytechnische school. De beperkte ruimlc vier platen liet echte.r 
niel loc dil op tc nemen. 

Laat mij thans overgaan tot de medetlecling der beschrijving 
van het gemaal in zijne bijzonderheden, tlie met een viertal 
uitvoerige teekeningen den 3üsten April 1870 aan het polderbestuur 
van Haaricnnncrmeer wenl ingetliend. 

October 1877. A . IluïiT. 

BESCH|{IJVL\(J VAN EEN NIEL'W STELSEL VA.N BOEZEM- EN POLDEll-
OEMAliTïN IN 'ZIJNE W K P . m i N G Ol' EEN ONTWtUU'EN ^ 

UENEUENGEM.VAL VOÜR HE MACHINE 
LEEfi t iWAÏElU 

Het ontwerp voor tle machine Lceghwater, opgemaakt in 1812 
door tle heeren (lihbs (k Dean uil Engeland, volgens ile aan-
wijzingen van wijlen G. Simons en A. Lipkeus, moest volgens de i 

toen gemaakte overeenkomst voldoen aan de voorwaarde 70 tot 
75 millioen engelschc voetponden arbeid te leveren met 94 engel-
schc ponden beste steenkolen (*). 

Wanneer mcu deze cijfers overbrengt in dc gebruikelijke op-
gave van geleverde paardekrachten per KG. kolen, dan vindt men 
dat dc gestelde voorwaarde overeenkomt met ccn kolenverbruik 
per paardekracht opgevoerd water van 1.2 lot 1.1 KG. 

Uit de proeven in 1840 verrigt (t) bli jkt , dat aan deze voorwaarde 
voldaan is geworden, althans op enkele dagen cn bij hooge 
opbrengst. 

Hoogstmcrkwaardig zal het tc allen tijilc blijven, dat bij de 
stichting van geheel nieuwe werktuigen op eenmaal ccn uitkomst 
bereikt werd, die verre achter zich laat wat in latere jaren op 
het gebied van poldcrhemaling door stoom verrigt is. 

Men verliczc daarom ook niet uit hel oog, dat , al hadden dc 
machines niel ten volle aan de gestelde voorwaarden voldaan, 
zij toch nitstekcude werktuigen hadden mogcii genoemd worden, 
die xomler twijfel navolging zouden gevonden hebben, indien niet 
overwegende bezwaren daaraan in tien weg stonden. 

Welke die bezwaren ziju en hoe zij kunnen wonlen weggeruimd, 
dit een en ander is voor den steller van dit rapport sedert vele 
jaren een voorwerp geweest vau aanhoudend onderzoek. 

De uitkomsten van ilat onderztiek zijn nedergclcgvl in het 
nevensgaande onlwwrp voor ceii beucdcugemaal voor de machine 
Lceghwater, waarvan hier de omschrijving volgt. 

Het gemaal heeft acht gewone enkelwerkendezuigpompen, wijd 
' ieder 1.5 M., «net een slagleugte van 1.75 M.cn bestemd om elk 

tien op- en ncdergangen per minuut te maken. 
Hij tlil aantal omwentelingen hebben de zuigers eene gemiddelde 

snelheid van 0.58 M. per seconde. Elke pomp breiigt per slag 
op 3.00 M'. 

De pouipen vau dc Lceghwater hebben een middellijn van 
1.0 M, bij een slagleugte van 3 M. en brengen ietier hij eiken 
slag O M'. op. 

! Het bcneilengemaal, met acht pompen en tien slagen per minuut 
! wcrkeiitle, voert dus zooveel aan , als tle Lceghwater kan al-
I voeren met acht pompen en vijf slagen per nfnniut t)f mcl lieu 
; p o m j ) e n cn vier slagen i)cr uiinuut werkende. 

Het zoude dcu schijn kunnen hebben, alsof tle pomi)zuigers 
iu het beuedengemaal wegens het grooter aantal .slagen met 
grootei- snelheid per sccoiulc werken, dan tle pompzuigers in dc 

' Lceghwater. 
i Dit is echter niet het geval, want eerstens is de slagleugte 

tier pompen van dc Lceghwater grooter, dan die van hel hulp-
' gemaal, en ten tweede wordt in de Let>ghwalcr ecu decl vau deu 

lijd gebruikt voor de oogeuhlikkeu van rus t , die telkens aan het 
eintle van icdcrcu slag wordt gehouden, waanloor natuurlijk bij 

> een bepaald aantal slagen per m i n u u t mintler tijd voor het alleggcu 
van tle eigenlijke slaglengte overblijft. 

(•) Jhr. Mr. Gevm van Kudogcest. Over de droognmking van hct llnar-

Icmniernieer. Kcrste stnk, hiz, l^f . 

(t) G. Simons. Over dc stoomtuigeii voor dc drooginnking vau hct 

llaarlcmmermeer. :Met 3 pl. Verh. der Kcrste kl. Ned. Inst. v. Wet, 3c 

reclis, Ic dcel 1849 bladz. 1:1. 

(§) Dc juistc slaglcngte is 10 Kng. vt. — 'd.OiS M. 
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De pompziiig(M's in l»et lienedengernaal worden twee aan twee 
in beweging gebragt door eene balans, zoodat voortdurend het 
eigen gewigt der twee zuigers door elkander in eveiiwigt wordt 
gehouden (M) enkel de kracht moet worden aangcbragt om het 
water naar boven (c voeren. 

Dc tiilciiulcn (1er balansen zijn cirkelvormig en dragen door 
niictdel van Gallsclic kettingen bet j u k , waaraan door tniddel van 
twee stangen de zuiger hangt . 

Door deze iin'igting wordt gewaarborgd, dat de zuigers zich 
vertikaal op en neder bewegcfi cn nict zijdelings langs de pomp-
wanden kunnen slepen. 

Elke van deze vier balansen, waardoor dc acht pompen worden 
gedreven, wordt heen en weder bewogen door het i i i teindeeener 
drufs tang, waarvan het andere uiteinde bewogen wordt door een 
k r u k a s , die zich in tic machinekamei' bevindt. 

Hij elk stel van vier pomp(?n i.s de inrigting zoo getroficn, 
(lat twee der pompen juist op de hell't der slaglengte zi jn, aks de 
andere twee pompen lud einde van den slag hebben bereikt. 

Voor elk stel van vi(?r pompen zijn dn.s (wee krukken noodig, die 
op w n e as zoo zijn aangebragt , dat zij negentig graden in stund 
verschilbin. 

Op elke van de beide krukassen, die bij ieder stel van vier pompen 
behooren, is een kan)wiel, dat zijne beweging ontvangt van ccn 
rondsel , dat op de werkas der stoommachine bevosligd is. 

Dc stoomma(^hine heel't (wee cil inders, ieder op ccn kruk wer-
kende , welke negentig graden onderling in stand verschillen. 

De stoommachine is zoo inger ig t , dat men : 
1". met do beide cilinders (egelijkertijd de beide stelle» van 

vier ponjpen kan bewogen ; 
met den regtscben cilinder het rcgl.srbe ol' bet linkscbc stel 

pompen kan drijven of omgekeerd ; 
3°. in geval van gebrek aan een der werktuigen met een van 

de cilinders al!c acht pompen kan dri jvo). 
Dc stoomjnacbine is bestemd vijl'tig .slagen per jninunt te maken ; 

bij ecnc verhouding van bet rondsel tot bet kamwiel van 1 : 5 
zal dus dc krukas tien omwcntermgen cn de vier pompen elk tien 
op- en nedergangen per minu\it maken. 

De redenen, waarom cen en ander abhis is ingerigt , zullen m» 
uiteen worden gezet. 

De vier pompen van elk stel zijn onderling in verband gebragt 
door twee haaks op elkander gestelde k rukken , omdat dan bet 
kamwiel dal op deze krukas bevestigd is , steeds in dezelfde 
rigting tegen dc landen van bet romlscl drukt, liet rammelen en 
stooten van de tanden onderling wordt daardoor volstrekt voor-
komen. 

De vier pompzuigers bewegen nu afwisselend, zoodal cr ccn ge-
regelde stroom water gevormd wordt cn de af- cn toevoer van 
bel water geleidelijk en zonder golvingen plaats vindt. 

De pom))zuigers moeten met een geringe snelheid bewegen en 
daarom moet de k rukas een klein aantal orowcntclingcu per 
minuut maken. Voor de stoonnnachine is een groot aantal om-
wentclingen per minuut voordeelig, omdat deze dan kleiner af-
metingen verkrijgt. 

Dc overbrenging van beweging door middel van rondsel en 
kamwiel voorziet in dezen cisch. 

De stoommachine is dubhel , hetgeen schijnbaar nadcelig i s . 

! omdat een enkele machine van dubbel vermogen wclligt goed-. 
' kooper schijnt dan twee van het halve vermogen. 

In werkelijkheid echter is het veel voordoeligcr een dubbele 
machine te bezitten cn wel om dc volgende redenen: 

De twee krukken kunnen dan haaks op elkander s taan, zoodat 
' men bij het in beweging brengen cr nooit last van heeft als cen 
I der machines in het doodc punt mogt staan. 
I De werking van de twee machines met de krukken haaksch op 
' elkander is regelmatiger cn de c.vpansic kan dus zonder vrees voor 
• onregelmatigcn gang hooger worden opgevoerd. 
' Indien een der machines in het ongcreede r aak t , kan zij wor^ 
I den afgekoppeld en kan dc andere machine blijven doorwerken. 

Door in dit geval den stoom met langer toelating (e doen werken, 
kan dan een machine tijdelijk de beide s(ellen pompen drijven. 
Dc werking is dafi met het oog op het kolenverbruik wel iets 
minder voordeelig, maar men heeft het voordeel van onafgebroken 

I met al de acht pompen (e kunnen doorwerken, hetgeen van groot 
j belang is. 

De gekozen inrigting waarborgt dus voortdurende en regelmatige 
werking, en als de beide stoommachines tegelijkertijd de acht 

{ pompen dr i jven, bovendien ccn zoo gering mogelijk kolenverbruik. 
( liet voorgaande heeft betrekking op de algemeene inrigting. 
; Thans zullen afzonderlijk de verschillende onderdcclen nader wor-
, den besproken: 
i' 

; 1. De stoommachine, 

I Ilct voor dc stoommachine vercii^chte vmno'^cn wordt bepaald 
' als volgt: 

Het gemaal is bestemd het water op tc voeren van 5 .5 IVI. 
: onder AP. (ot 4 M. on<ler AP. dus over ccn hoogte van 1.5 !\I. 

De opbrengst van iedere pomp is 3 M l per slag en men verkrijgt 
alzoo bij 10 slagen per minuut voor iedere pomp cen netto-

3000 X1-5X10 , , vermogen van oo">r7' ~ paardekrachten. 
Voor de acht pompen zouden dus vercischt worden 80 netto-

paardckracbtcn, hetgeen door twee onderling gcikoppcldc stoom-
machines ieder van 40 paardekrachten zoude kunnen geleverd 
worden. 

Aangezien er arbeid verloren gaat bij de overbrenging van de 
beweging, zoo behoort de stoommachine cen grootcr vermogen te 
lur/.ittcu, hetwelk gesteld mag worden op 100 paardekrachten, 
dus op 12.5 paardekrachten voor iedere pomp. 

Met dit getal van 100 paardekrachten worden bedoeld bet aantal 
paardekrachten , dat blijkens den indicatcur in den cilinder moet 
worden geleverd bij de vooraf te bepalen expansie. 

liet benedeng(;maal zoude dan bebben, wat men gewoon is te 
noemen ccn werkingsgraad van 80 percent cn het is de vraag of 
deze onderstelde verhouding niet wat al te gtnistig is cn dus tot 
teleursteHing aanleiding kan geven. 

liet antwoord daarop is als volgt. Indien er meer dan 20 
percent van bet vermogen der machine verloren gaat door wrijving 
enz . , dan moet het vermogen volgens den indicatcur hooger 
worden opgevoerd dan 100 ind. paardekrachten, om 80 paarde-
kra(diten in opgevoerd water te leveren. 

Dit is altijd mogelijk , indien de, machine voorzien is van ceno 

N O T U L E N D E R V E R G A D E I U N O V A N D E N i S o K N N O V E M B E R 1 8 7 7 . 5 5 

zoogenaamd veranderlijke expansie; dc stoom wordt dan gedurende 
cen grootcr deel van den slag toegelaten cn het eenige nadeel 
daaraan verbonden is , dat het Icoicnvcrbruik per geleverde paarde-
kracht ccn weinig hooger wordt. 

Wordt dus dc machine ingerigt om bij licnvoudigc expansie 
in eiken cilinder 100 ind. paardekrachten tc leveren, dan is men 
gewaarborgd steeds het genoegzame vermogen te kunnen leveren, 
ook indien cr door de schadelijke wederstanden iets meer vermogen 
verloren g ing . dan men aanvankelijk gerekend had. 

Welk zal nu het vermoedelijk kolenverbruik kunnen z i jn? Met 
volstrekte naauwkeurighcid kan dit niet vooraf bepaald worden, j 
maar met waarschijnlijkheid kan worden beweerd, dat hel kolen- j 
verbruik zal zijn omstrceke 1.5 KG. per nctto-paardcrdcracht j 
nitgcdrnkt in opgevoerd water. | 

Om dil te bereiken zal het echter noodig zijn te zorgen voor j 
goede uitvoering van al dc onderdcclen, die de besveging van dc 
machine naar de pomp overbrcugcn en vótir alles voor cen goede ' 
stoonnnachine. | 

Deidc deze voorwaarden kmmen hier tc lande zeer goed worder» { 
vervuld en het is volstrekt nict noodig zich daarvoor (ot bui(en- } 
landsche fabrikanlen tc wenden. 

Dc heer E. W. Ilrade, ingenieur aan dc koninklijke fabriek te ^ 
Amsterdam, heeft ccnc machine gemaakt die bij omstreeks 4 0 | 
paardekrachten volgens den indicatcur nict meer dan l . l KG. ; 
kolen per paardekracht verbruikt cn wanneer ecu werktuig , op ^ 
soortgelijke wijze ingcng( , werd geplaatst in het ontworpen bc- ' 
ncdcngemaal , dan zoude zelfs bij cen rendement van 0 .73 in ; 
plaats van 807o, het kolenverbruik niet hooger worde/» dan 1.5 • 
KG. per [laardckrachl opgevoerd water. 

De ui(erstc grens , die wel niel ligt bereikt zal wordcji, blijft ! 
nog altijd he( gc(al van 75 000 000 engelsche voctponden per 04 , 
engelsche pondcu kolen, overecukoujcudc jnet 1.1 KG. por paarde-
kracht in opgevoerd water uitgedruk(. 

Maar men moet nict verdelen dat dit cijfer wel bij eene cjjkele ! 
proef met do Decgbwater is bereikt , maar nict bel doorgaande 
kolenverbruik aanwijst van dc llaarlojnnienjjecr-njacbines. 

Dc .steller van dit rapport bezit niel dc noodige gegevens ojn 
lict werkelijke kolenverbruik per nello-paardekracbl van de llaar-
Icnimcrmecr-wcrktuigen met naauwkeurigluMd tc lu'palen. Naar 
hetgeen hcjn daarvan bekend is, bedraagt dit tegenwoordig tus-
schen dc twee cn drie KG., maar bet is hoogst wenscheli jk, dal 
d ienaangaande , door van tijd tol tijd herbaalde proefnemingen, 
zekerheid wonlc verkregen. 

Dc .slotsom van deze beschouwingen is, dal bel kolenverbruik 
per netto paardekracht zeker niel hooger dan dal van de thans 
beslaande werktuigen zal zijn cn zeer waarschijnlijk lager zal 
k n n n o ) wordcj) gcbondcj). Het is noodig daartoe ccn sloommachine 
te kiezen omtrent wier kolenverbruik men volkomen zekerheid 
hcefl cn i)) het bestek der machine de noodige bepalingen aan-
gaa})de kolenverbruik op te nemen. 

1 1 . J)e st oomhei el. 

Veelal wordt te weinig aandacht aan dc stoomketels gescbonkcn, 
en daarom wordt menigmaal in den ketfd verloren, wal door de 
machine aan kolen bespaard wordt. 

Om voordeelig stoom te vormen, moet gezorgd worden voor 
een ketel van cen zeer ruim genomen verwarmingsoppcrvlak, zoo-
dat men zonder overmatig stoken de noodige hoeveelheid stoom kan 
vormen. Daarbij behoort gezorgd tc worden voor zoodanige inmet-
seling, dat mcj» gcjnakkelijk dc rookgangen kan schoonmaken, 
iets dat meestal wordt vcrzuin)d. 

Doven alles moet gezorgd worden voor de voeding met zuiver 
water , hetgeen bereikt kan worden door aan de sloommachine 
een surlacc-condej)Sor loe te voegen. 

Op de stoomboülen zijn deze algemeen in gebruik en dal zy 
voor landjnacbincs even nullig z i jn , kan bewezen worden door 
dc bovenvennelde door den heer V. W. Drade gemaakte ujachine, 
welke van een surface-coudensor voorzien is. 

Er is geen enkele reden om deze verbetering achlerwege te 
laten bij de poldergemalen en zij moet dus aan de machine , in 
dil üjilwerp bedoeld, verbonden worden gedacht. 

In hel ontworpen benedengemaal voor de Lecghwalcr is ruimte 
aanwezig voor dc plaatsing van twee ketels, elk vun minstens 
üO M''. verwarmingsoppervlak. 

liet beste zal zijn te kiezen dc Gornwallsche ketel met twee 
binnenvuren, vlamkasl en pijpen. 

Hel gebruik vun pi jpen, mits niet al te naauw, kan ook met het 
oog OJ) hel aanzetten van ketelsteen, geen bezwaar opleveren' 
wanneer namelijk een surface-coudensor gebruikt wordt en geeft 
het voordeel, dal men in een gegeven ruimle meer verwarmings-
oppcrvlak kan aanbrengen. 

Men kan dan gemakkelijk aan elk van de beide ketels zoo veel 
verwarmingsoppervlak geven, dat zij des noods de gehcele 
machine alleen zou dri jven, hetgeen bij voorkomende reparatie 
altijd cen voordeel is. 

l»ij hel gebruik zal men wel doen, hel stelsel van kolenprcmicn 
voor de stokers in te voeren, dal op de spoorwegen algemeen in 
gebruik is en uitstekend werkt. 

Verdere aanwijzingen aangaande bijzonderheden van de stoom-
ketels komen eerst Ier sprake , wanneer lol den aanleg van het 
benedengenuial mogl besloten worden en ecu deliuilief ontwerp 
wordt vereischt. 

iJe pompen. 

De pompen zijn gewone zuigpompen in hoofdzaak overeen-
komende met dc zuigpompen van »Ie Haarh;mmermeer machines 
die door Lijikcns zijn ontworpen. 

Er zijn echter eenige wijzigingen in aangebragl , omdat in hel 
benedengemaal de zuigers voortdurend in beweging zijn en niel 
zooals bij dc Lecghwalcr een oogenblik rust houden bij hel begin 
cn hel eiiutc vau eiken slag. 

Zoowel hel juk , dal door middel van twee slangen de zuigers 
draagt, als de zuigers zelf worden door caoutchouc butlers ge-
dragen. Mogl dus, bij hel sluiten der kicpjicn, bij het begin van 
den opwaarlschen slag eenige dreuning worden ondervonden, dan 
wordt deze niel overgebragl op de verdere declcn van de nuichinc 
of hel gebouw. 

Vrees voor schokken bij de voortdurende beweging der zuigers 
hcbocft dus lüel te beslaan. 

Om de kleppen van de zuigers geleidelijk te doen sluiten cn 
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Oj)e/i gaan zijn ileze ingerigt volgens het stelsel van veelvoudige 
kleppen. Hij het dalen van den zuiger opent bijv. eerst de kleinste , 
dan de hveede cn eindelijk de onderste klep en bij het rijzon 
heeft dit in de omgekeerde volgorde plaats. 

De waterkoloni in de pomp kan dus nooit op eenmaal met 
haar volle gewigt de klep sluiten, maar dit geschiedt trapsgewijze 
en het kleine klepje, dat het laatst moet sluiten werkt eenigzins 
als veiligheidsklep tegen het plotseling afsluiten van de geheele 
vlakte van den zuiger. 

De zuiger is aan kettingen opgehangen, omdat zij zoodoende 
door de werking van haar eigen gewigt kan dalen en niet naar 
beneden gedrukt wordt door de machine. 

Wanneer het eigen gewigt van den zuiger te gering mogt 
blijken om bij het neerdalen de wrijving langs de wanden te 
overwiimen dan kan altijd ballast worden toegevoegd en voor 
bezwaren in dit opzigt behoeft dus niet te worden gevreesd. 

Een groot bezwaar bij de pompen van de Haarlemmermeer-
machines is hierin gelegen dat men om bij het hart te komen , 
eerst den zuiger moet uitligten. 

Rij ile ontworpen pompen voor het benedengemaal is dit be-
zwaar voorkomen. 

Het beneden gedeelte van elke pomp bestaat uit een achtkant 
voetstuk in welks acht zijden openingen zijn gespaard, zooals op 
de nevensgaande teekening (Plaat 11) is aangewezen. 

In deze acht openingen worden, van buitenaf, ingepast acht ramen, 
tlie elk voor zich een complete bedding met kleppen vormen, die 
aan de builen zijde van het voetstuk door schroef- en spieboulen 
wordt vastgemaakt. 

Hij voorkomend gebrek aan een der kleppen wordt dus hel ge-
heele raam eenvoudig afgeligt en een waarloos raam met kleppen 
onmiddelijk in de plaats gesteld. 

De klcj)pen zelf zijn het best met de gewone hollandsche wacht-
deurtjes te vergelijken met dit verschil, dat zij niet van hout 
maar van ijzer zijn en legen caoutchouc beddingen rusten. De 
kleppen hebben een hellenden stand, zoodal zij na geopend te zijn 
van zelf toevallen. 

Deze inrigting is nieuw en kan dus, even als alles wal nieuw 
is, welligt bezwaren opleveren. Daar echter de kleppen met haar 
beddingen geheel alzonderlijke stukken vormen die aan het voet-
stuk worden vastgeschroefd, zoo zal wijziging in de kleppen, 
indien die onverhoopt noodig mogt blijken zeer gemakkelijk te 
maken zijn en behoeft daartegen niet te worden opgezien. 

Mogl er tot de stichting van het benedengemaal besloten wor-
den , dan zal het welligt het best zijn, om evenals bij de stichting 
van den Leeghwater gedaan is, eerst een proefpomp te vervaardigen 
en deze eenigen lijd laten werken ten eimle de werking der kleppen 
naauwkeurig na te gaan. 

Het gebouw zelf, de pompen en de machine blijft daarbij onver-
anderd , zoodal de aanbesteding daarvan volstrekt niet op de kiejipen 
behoeft te wachten. 

liet geheel is opzettelijk zoo ontworpen, dal wijziging mogelijk 
blijft in die bijzonderheden, welke kleine bezwaren kunnen op-
leveren, zonder dal daarom het geheel verandering behoeft te 
ondergaan. 

De luerking van de machine met de pompen. 

Het drijven van enkel werkende zuigpompen door ronddraaijende 
stoommachines is in zich zelf niet nieiiw en komt bijvoorbeeld 
bij de vroegere langzaam loopende balansmachines dikwijls voor. 

Maar de hier voorgestelde inrigting is nieuw en tot toelichting 
is dus nog een enkel woord noodig aangaande de werking van 
het geheel. 

Het groote bezwaar tegen de beweging van pompzuigers met 
kleppen is gelegen in de plotselinge versnelde beweging, die de 
machine kan aannemen op het oogenblik dat dc pompzuiger boven 
gekomen is en dus na haren last getild te hebben, zonder werk 
te verrigten weer gaat dalen. 

Dit bezwaar is in dit ontwerp geheel voorkomen, doordien elk 
stel van vier pompen gedreven wordt door een as met Iweo 
krukken die 00° in stand verschillen, waardoor cr van de vier 
pompen altijd minstens ccn bezig is den opwaartschenslag te maken 
en dus door de volle waterkolom neergedrukt wordt. 

Wanneer dus elk stel van dc pompen door eene afzonderlijke 
machine gedreven werd, ook dan zou die plotseling versnelde gang 
waarvan zoo even gesproken werd hier niet kunnen intreden. 
Nu kan men bovendien door de rondsels op de werkas aan de 
stoommachine in een behoorlijken ouderlingen stand vast te spieën, 
de beide stellen pompen zoo met elkander in verband brengen» 
dat daardoor een nog grootere regelmatigheid in den gang wordt 
veroorzaakt. 

Hovendicn heeft de werkas der stoommachine ook weder twee 
krukken die haaks op elkaar staan, w.iardoor een regelmatige 
beweging van de machine verzekerd wordt, en heeft de machine 
zooals gewoonlijk ccti voerwiel, waardoor de gelijkmatigheid van 
gang ten overvloede verzekerd wordt. Vat men dit alles tc zamen 
dan zal er wel geen twijfel moer kunnen beslaan aangaande de 
regelmatige werking van het geheel. 

Maar zal het tevens duidelijk zijn, waarom in den aanvang van 
dit rapport gezegd werd. dat dit ontwerp de vrucht is van aanhotulend 
cn voorgezet onderzoek. 

De beweging van enkel werkende zuigpompen door hooge druk 
stoom, met ver opgevoerde e.vpan.sie is verwezenlijkt in de llaar-
Icmmermccrmachines door het gebruik van de eidcclwcrkendo 
Cornwallschc machine volgens bet stelsel van Sims. 

Het gebruik van de Coniwallsche machine vereischt evenwel 
ccn zamengestelde kleppen beweging cn de aanwending van hydrau-
lieken, terwijl de onrekerheid in de slaglengtc, die eigenlijk alleen 
door de stoothalken beperkt is , de voortdurende aanwezigheid en 
ouafiicbrokcn oplettendheid vereischt van den machinist. 

liet wasdaaromeen hoogst belangrijk vraagstuk van werktuigbouw-
kunde , den eenvoud van de zuigponjpen van Lipkens cn de voor-
deden van hel gebruik v;m hoogdruk sloom met groote uitzetting 
zoo talcfitvol door Simnns verdedigd, te vercenigen met de voordeelen 
aan ronddraaijende stoomwerktuigen eigen. 

Dc oplossing van dit vraagstuk, gegeven in het nevensgaand 
ontwerp, mag ongetwijfeld voor onze polderhemaling in bet alge-
gemeen van belang worden genoemd. 

En indien er eenige aanbeveling van dit ontwerp mogt vereischt 
worden, met hel oog op den Haarlennnermecrpolder in het bijzonder, 
dan behoeft er enkel op gewezen te worden, dat het ontwerp van 

-NOTULEN DER VKRGADICRfNG VAN DEN H S O E N NOVEMBER 1 8 7 7 . 5 7 
het benedengemaal voor de Leeghwater in gew/jzigden vorm niets 
anders bevat dan hetgeen nu 30 jaar lang in de Haarlemmermeer' 
machines als proefhoudend is erkend. 

liet gebouw. 

De aanleg van het gebouw, voor zoover hefbencdendeel aangaat, 
is uit den aard der zaak onafscheidelijk verhonden met dc 
inrigting en werking der machine met hare pompen, en daarom 
komt alleen dit deel voor op dc teckcuïngen (Platen H—V). 

Voor den bovenbouw, die van de machine geheel onafhankeli jk 
cn een zuiver vraagstuk van gewonen huishouw is, is de wel-
willende medewerking ingeroepen van den heer G. J. Morre, 
Iccraar aan dc Polytechnische school. 

Dc stijl waarin dc bovenbouw is ontworpen, is zooveel nioi^elijk 
iu overccnstcniming met die van de Leeghwater en de andere 
Haarlcmnicrmecrmachines. 

Over de meest geschikte plaats zal straks worden gesproken. 
Wat lie diepte van aatdeg aangaat, zoo i.s aangenomen dat het 
toekomstige peil van den Haarlemmenneerpolder zal bepaald 
worden op 5.5 M. otjder AP. cn voorts, dat het benedengemaal het 
water 1.5 M. zal opvoeren, zoodat het peil van den tusschenboezem 
komt te liggen op 1 M. onder AP. 

Daarjut volgt in verband met de slaglengte der pompen en de ^ 
verdere afmetingen, dal de bovenkant der houten fundcering moet ; 
gelegen zijn, op l.f', M. onder AP. , dat is 1.0 M. beneden den | 
bodem der hoofdvaart, die op O M. onder .'\P. ligt. j 

Uit deze opgave blijkt, dal lict aanleggen der fundcering lol 
geen overwegemie bezwaren aajdeiding geven kan. I 

De pompen zijn even als in de Haarlemmennecr-machincs, op ^ 
do houten l'nndecrin^ gesteld en brengo) het water op ccn stort- I 
vloer, wiens bovenkant ligt op ü .3 M. onder AP. 

\'an daar stroomt hef water, naar den tusschen boezem, door , 
vier rioolen, die onder de »nacbijic cn het ketelgebouw doorloopen ; 
elk aan hot einde voorzien van wachldeurtjes, die bij stilstand , 
der machine de waferkeering vormen. 
Om dc pompen aan de onderzijde te kuimcn bereiken, moet de 
ponjpvloer kunnen worden afge.^loten van het bencdenwatcr. , 

Daarvoor dienen twee valde\ircn, die in sponningen kujnien 1 
neergelaten worden, maar tijdens de werking van hel gemaal , 
ondioog hangen. ' 

Wegens (le geringe oppervlakte van deu pompvloer kau deze 
gemakkelijk met de hand worden drooggepompt, tenzij men cr dc 
voorkeur aan geeft dit tc doen door een kleine afzouderlijke pomp, 
welke aan de .stoonmiachine kan worden aangebragt. 

Aangezien de kleppen met hare beddingen in haar geheel wor-
den aangebragt eu cr dus op den pompvloer nooit iets anders 
behoeft gedaan le worden, dau het los- cn vastdraaijen van eenige 
schroeven, zoo kan de vrij beperkte ruimte aldaar g(;eu bezwaar 
opleveren, 

Mogt aldaar meerdere ruimte worden gewensclit, dan kan dit 
bij een delinitiel project worden veranderd. 

Hel geh(3cle gebouw is op gelijke diepte gefundeerd, waardoor 
ongelijke zetting en dientengevolge alscheuriiig voorkomen 
worden. 

Door de wijze van aanleg die gekozen is , wordt evenwel zoo 

veel mogelijk metselwerk bespaard, zoo als de teekeningen 
duidelijk aanwijzen. 

Voor een paar schermen van damplanken, ter voorkoming van 
onder- en achtcrloopsheid, moet natuurlijk bij den aanleg der 
fundcering worden gezorgd. 

De beste plaats voor deze schermen is onder den achtermuur 
van de pompkamer en in de nabijheid der wachtdeurjjes die de 
waferkeering vormen. 

Vlfiugelmnren aan het beneden en boveneinde van het gemaal 
verzekeren de behoorlijke nansluiting met de ta luds , langs het 
beneden- en bovenwater, terwijl voor den aanleg van de ver-
eischte toc0an{!;en naar machine en ketelhuis. dc gelegenheid ter 
weerszijden is opengehouden. 

Door do wijze waarop het geheel is ontworpen, is ccn zoo klein 
mogelijke oppervlakte ingenomen, hetjjcen van vc(d bcilang is ook 
met het oog op de geringe afmetingen die dc fuudceringput 
daardoor verei.scht. 

Het geheele gemaal bevallende acht pompen ieder van 1.5 M. 
wijdte met de s loommachinc, de ketels cn dc woning voor den 
machinist en ccn .stoker, neemt in de platte grond niet meer 
ruimte in dan een vierde van de machine Lyndcn of Grucrjuius. 

En wanneer men dc platte grond van hel benedengemaal vergelijkt 
met die van de machine te Halfweg, dan blijkt, dal het beneden-
gemaal slechts drie-vijfden van de oppervlakte dier machine beslaat, 
niettegenstaande hot vermogen in paardenkrachten volkomen gelijk is. 

De hoofdreden hiervan i.s ten eerste, de mindere ruimte, die dc 
ponjpcn innemen in den platten grond, vergeleken met die voor schep-
raderencn vcreischt en len tweede dc keus van vertikale in plaats van 
horizonfalesfoommacbines. waardoor evenzeer ruimtcbespaard w o r d t . 

Alleen de kelels nemen vrij v(»(>l ruimte in maar donr de plaatsing 
daarvan boven den bovenwaterloop is toch nog zooveel mogelijk 
dc uitbreiding der fundeering tol bet strikt noodige beperkt. 

Dc geringe oppc^rvlaktc die het gemaal inneemt, maakt natuur-
lijk de aanlegkosten kleiner dan bij de kous van andere water-
werktuigen zou vereischt ziju. 

Dc renten van het aanlcgkapitaal worden daardoor minder eu 
dit gevoegd bij eeu zeer laag kolenverhruik, maakt te zamen de 
twee hoofdzaken ui t , waarop bij aanleg van poldergemalen boven 
alles nadruk moet worden gelegd. 

Rij gebruik van centrifugaalpompen zou dc ruimte voor 
dc machine en de pompen evenzeer gering zijn uitgevallen. Het 
is echter, uit proeven zeer kort geleden genomen, met dc nieuwste 
pompen van Gwyune, direct gedreven door de stoommachine 
gebleken, dat het kolenverhruik daarbij boven dc 3 KG. per paarden-
kracht opgevoerd water beeft bedragen. (') 

Hel gebruik dezer werktuigen mogt dus niet aanbevolen worden ; 
en daar dit hooge koleiiverbruik natuurlijk voortkomt uil een vrij 
aanzienlijk stoomverbruik, zoo zou bij hel gebruik van cent r i fu-
gaalpompen ook een grootcr kelclvermo^en vereischt worden en 
dientengevolge de totale bebouwde oppervlakte grootcr geworden 
zijn, dan in hel ontworpen gemaal met zuigpompen. 

Zonder overdrijving mag daarom beweerd worden, dat het 
ontworpen benedim gemaal de kleinst mogelijke oppervlakte be-

(*) frocfKViirmg Villi liet slodingciiiaMl der geiiieciile Dordrecht unii de Mijl, 

op Zntiirdiig 11 Maurt 1870. 
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s laa t , ilio bij de op te brengen bneveelbeid water en de gegeven 
hoogte van opbrengst vereischt werd. 

Hel streven naar dc vervulling dc/.cr voorwaarde, hecl'l dan ook 
bij het opmaken van dit r)ntwcrp oj) den voorgrond gestaan. 

J)e sitnatie. 

Dc bcst;fandc l laaricnnnermachincs, hoe voortrcilclijk ook , zijn 
wat dc diepte van uitnuiling aangaa t , gebonden door dc omstandig-
heid vlat, om tc kun\icn ponjjien, dc bovenkant der locvocrgaten 
van de pom])cn steeds onder water moeten blijven. 

Dc bovenkant dezer openingen ligt bij: 
dc Lccghwaler op 5.8,') M. onder A.l'. 
)> t j rucqnins » Ij.IJd .M. » 
»• Lijnden » t».::̂ ;') Al. » » 

Door dc zoo menigvuldig voorlauuciule zuidwcstcwiudeu wordt 
de waterspiegel in dc hool'dvanrl bij lic Lccghwaler , veelal ver-
laagd vergeleken met die, bij dc Lyndcn cn de Crncipnus. 

Dientengevolge werkt thans dc Lccghwatci' meestal met ecu grooter 
hoogte van opbrengst ci» koml zij spoediger builen werking dan 
dc andere machines Lyndcn cn Crnc(piin.s. P.lijkbaar is dus dc 
belioclic Mini ccn bcncdcngcinaal voor dc Lecghwatcr het grootst 
cn zal dus hel lieuedciigcmaal zeker iu de nabijheid van vlc Lcegh-
w;il(>r in(t(!ten gc?teld W(»rdcn. 

Lcn zeer gcschiktc plaats zon diiarvoor tc kiezen zijn in dc 
hoordvaajt zelf , iets bezuiden de Lisscr dwarslogt. 

llcl gedeelte der lloordvaart tnssi'hen het bcufideugcmaal cn de 
Lccghwalcr, ter lengte van ongeveer -iOOt) M., zon dan ccn 
tnsschenhoczcni voinicn, di(!, wanneer dit gcwenschl werd , kou 
worden vergioul iluor vlc. aavdicfUling vau dc zuii ldijkc einden 
van dl' .Nioiiwcrkerkertogt en dc Kagcrtogt. 

Lr moeien dan in dc/.e beidi? togten wachtdcincn worden ge-
plaatst , bijv, nabij de Lisserdwarstogt, niet dc punt naar de 
Lecghwater gi^ngt. 

Laat nicn dan dc Lccghwater, evenals thans op den algc-
niccncn boezem van llaarlctuujcrmcerjioldcr vvcrkcu, dan openen 
deze warhtdcm-cn zich van zelf, cn voeren zij hcl water naar 
de Lccghwatci'. 

Werkt daarentegen IKM bcncdcngcinaal, dan wordt dc tusschcu-
boez^'u» vctiioogd, \le sva<'htde\n-cn fluiten zich en dc Lccghwater 
po;npt dan nit den tn^s(•hcld)oc/.en]. 

Zooals reeds vroeger is opgemerk t , zon het peil voor dezen 
tussclieidioezcm kuuneii bepaald worden op 4 M. onder Al'. 

Dc Lccghwalcr zou dan hel water hebben oj) te voeren over ccn 
hoogtf! van «'LO .M , als dc boezem van Uijnland op bet peil is van 

onder .AD. cn van i M,, waui'.e.er iu (uiguustigc lijden de boezem 
van Hijnlantl gelijk met Al', staal. Door dc voorgestelde ligging 
van het bcncdcngcmaal worden verschillende voordeden bereikt. 

Dc nabijheid van de J.ccghwatcr maakt, dat In.'t bcncdcngcmaal 
gciiiakkelijk bereikbaar is voor den opzigter aan tlt̂  Lecghwnler 
gcstat ionnecnl , cn het personeel aan de beide niachincs werkzaam 
kan elkander bij vooikonicndc ziekte ol' andere v(!rhindcring 
vervangen. 

Hn wal van nicl minder lielang is , het bcncdcngcmaal (!n dc 
i .ccghwater knnncn han* wc-rking voortdincnd zo(» regelen, dat dc 
Lcci^hwatci stce.ds hcl wiiler, tol ccn standvastige hoogte , bijv. van 

«'1.0 M. opvoert, en dus ecu onveranderlijk gcwigt in den gewigts-
bak kan behouden. 

In dc veranderlijke hoogte van opbrengst kan dan worden voor-
zien door bel benedcngcmaal, dat den tnsschcnboczcm op iets hooger 
ol' lager j)cil h o u d t , jiaarmalc de boczeui vau Hijulautl hooger oC 
lager staat. 

Voor bet bcncdcngcfuaal is ccn verandering in ilc hoogte van 
opbrengst, binnen ilc vcrcischte g renzen , geen bezwaar. Doorl iet 
verstellen der veranderlijke exjiansic kan daari)i onmid«lelijk worden 
voorzien. 

En hcl groote bezwaar, thans ondervonden door de nooilzakclijk-
heid, dc belasting iu den gewiglsbak vau de Lccghwaler te regelen 
naar een veranderlijke hoogte van opbrengst , wordt alzoo geheel 
weggenomen. 

Kr is reden om aan tc nemen, dal daardoor bij dc werking vau 
dc Lccghwater kolen bcsjraard zulle»» worde»». \Vn»»l aangezien hel 
nicl goed uitvoerbaar is , het gcwigt in den gewiglsbak voort-

I dui'cnd met jinsthcid tc i'cgclcn, zoo kan men met zekerheid 
zeggen, dat het gcwigt meestal grooter dan strikt noodig is, waardoor 

' »»atuurlijk o»mood»gcn arbeid bij hel oniiioog brengen vcri-igl wordt. 
Dovendien za l , wegens dc vermindering van tic hoogte vau 

opbrengst, dc J.ccghwatcr nicl ccn kleiner gewigl iu den gewigls-
bak cndvis jue l kovlere ^sloomloclaling da»» thans lanimm werken , 
zoodat het k(dcnvcrbrjiik per paardckracht opgcbragt water, zeer 
waarschijnlijk minder zal wonlcn. 

Het is zeer wel mogelijk cn zcit' zeer waarschijnli jk, ilal het 
gezamenlijk vcibrmk aa»» kulc»» va»» bc»iede»»gciniial cn Lccgh-
waler l)crckcnd per duizend knb. meter wa te r , één meter hoog opge-
voerd, niet hooger maar lager zal wuidcn, ilan thans het kolcnvcr-
bruik vau de LccghwuU;r alleen is. 

Wanneer dus bij dc stichting van het bciicdcngcmaal bet pol-
tlcrpcil onveranderd werd bchoiidcn, zoo als het nu is, zou door 
dc werking van tiet hcucdcugeiuaal hc,t totale kolenvcilutiik niel 
»»t>od/akcl»jk hooger. maar wclligt lager worden dan het thans is. 

lh;t is de hierin aangewezen grondslag, ilie dc steller van dit 
rapport wcnscht tc maken, tot uitgangspunt voor dc bcj>aling 
va»i hclgce»» hem zal worden loegekend, als vergoeding voor hcl 
bcsclnkbaar stellen van dc vruchten van zijn arbeid, ten dienste 
van den llaarlcinmcrmccrpoldcr. 

Doch dc stichting van het benedcngcmaal hecH »»iul zoozeer Icn 
doel be.sparing in licl Icgcnwooiiligc kolcnvcrbruik , maar verbe-
tering van den boczcin>tand gedurende hcl natte seizoen. 

Daarvoor is veiiaijlnij vau hcl poliltirpcil een vau tle vcreischlc 
maatregelen e»» dc bci)al»»»g van b.h M. onder A.D. als toekomstig 
jicil is Incriiit afgeleid. 

Dc aanleg van hel henedcugcuiaal zou zelfs toeUUcn dat peil 
nog U' vcriagc»» e»» dus, i»» lijdc»» van voorUlurcnd walcrbczwaar 
dc hoofdvaart zoo laag uil tc malen , dat zij als ontvangboezcm 
kan dienen, voor dc laiulcn beneden .">.5 AL tindcr A. 1'. gelegen, 
indien slechts tic loevoci'kai»nlen dicj) genoeg zijn ni tgcbaggcnl . 

Dc Itovciikanl toch van dc ojicningcn oiitlcr in dc znigpom[)cn 
van het ontworpen hcnctlciigcinaal liggen oj iT.I AL onder A.t'. eu 
het zal dus mogelijk zij»» ht;l peil tijdelijk zoo laag te b rengen . 
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dat bel slcchls ecu paar decimeters boven ilcze »naat c»» d»»s op G.OOiM. | 
onder A.D. staat. . 

Dc om.standighcdcn alleen kunnen Iccrcn, of hcl voordcclig zal i 
zijn, nu eu dan tle ht)oftlvaarl zoo laag uil le nialeu cu haar ! 
tol tle daartoe vcrcischlc tlieplc uil te iiaggcrcn. Doch zeker is , 
h e t , dat wanneer in tijden van waterbczwaa»-, sommige stukken : 
land ouder water uiogleu s t aan , het verdiepen vau tic togten 
lot afvoer van hcl water , »»aar dc hoofdvaavl, »»»ei zo»» uilblijvc»», 
wanneer .slechts het water in dc hooldvaart door voortdurende 
uilmaling zoo laag kon worden gehouden, dat dc afvoer van 
het waler uit de togten voorldureud mogelijk w-.is. 

Hcl walcrbczwaar , dat gedurende natte lijden in zoo vele pol-
dei's voorkomt, kan wel is waar , vcrmintlcrd wortlcn door ccn 
deel vau het land lol walerboczeiu iu tc r igten, maar zelfs, wan-
neer dit geschiedt , is hel loch allijd ccn bhjkbaar voordeel den 
boezem steeds op ccn ztjcr laag ))eil tc kuniicu hotnlcn ten einde 
bij grt)olen regenval eu dus tijdelijke vennccrdering van het 
water in den bi)ezcm het )>eil van tlic»» boezc»»\ be»»ctlcn ccn 
zekere maal tc houden. 

Kn wanneer tlus hel bestuur van den llaarlcinmcrniccrpoldcr 
te eenigeviijtl mogt besluiten, overeenkomstig het btdaugrijke 
rapport van hun llootdopzigtcr, den boezem van den l laarlcmmcr-
mccrpoldcr , door hcrs ld der togten tol hun behoorlijk prolil, 
te rug tc brengen tot zijn oorspronkelijk oppervlak , gcuieleu op dc 
hoogte vai» hcl tegenwoordige peil , ook dan zal ccn bcncdcn-
gcmaal groote waarde hebben. 

,1a hel zal dan te meer gewaardeerd worden , ouulal door 
d k e duim verlaging, die het Ijcnedcngcnuial verzekert , zoolang hel 
nicl regent ecu dniin berging over die verruimde boczcm-oppcr-
vluklc verzekertl wordt , ztM)dra het gaat regenen. 

De slotsom van dit rapport kan dus niet anders dan aanbcve-
lend z i jn , voor dc stichting van ccn of meer bcncdcngcmalcn in 
tien llaarlcnnucrmccrptildcr. 

Het bci»edc»»gc»»»aal i»» dit »-ajjijoil l)cscl»reve»», waarborgt ccn 
min imum van aanlegkosten door dc kleine bebouwde oppervlakte 
die hel vc rdsch l , cn verzekert ecu laag kolcnverbruik , ointlal 
daarin zijn gevtdgtl tle beginsele»», waarop dc bcslaasulc llaarlc»»i-
mcnnachincs bcnistcn. 

Dc stichting van zulk ecu bcncdcngeinaal van lUU paardckrachtcn 
. nabij tle Lccghwaler za l , even als ccilijds dit werktuig zelf , 

tol p rodhcming ku»»»»cn dienen, om later ook lüj dc Lyndcn 
en de (^riicnuius gelijke inrigtingcn in het leven Ic roe|tcn. 

Dc meerdere brandstof voor dc werking dier gemalen vereischt, 
zal hoogstwaarschijnlijk vt>or c o i d e d vci'goeil worden, vloov 
verminderd kolcnvcrbruik van dc bestaande niachincs. 

De aanlegkosten dezer bcneiicngciiialcn, tlic zeker verre licncdcn 
tic ƒ ir»OU per paardeknudit zal blijven, »lie vttoi' tle Lyutlcu zij»i 
uitgegeven, hoewel nicl o n b d a u g r i j k , zal zeker worden vergoed 
door dc volstrekte zekerheid onder alle oin.standighcdcn het water 
nicesler le zullen zijn. 

helft, "l'l April :87(;. A. II. 



NOTULEN DER V E R G A D E R I N G E N . 

VRIVGADRHINO VAN DC.N L-2F»KN RF,UUUAIU.Ï 1 8 7 8 , IN HKT L O K W L 
D I M O I - N T I A , TK '.S «MAVKNIIAGE. 

1. Togcuwoordig : jlir. 0 . J . (j . Klea-U, prfisidciit, .1. van dcr 
A, .). Voordniii, dr . E . V. van Dissel, E, Stenerwald, W . 

(1. A. Staring, N. T. .Micliaiilis en .M. C. .1. Piepcîrs, raadsleden, 
en .1. Tideman, secretaris; de gewtuieleden: mr. J . l \ Aniersfbordt, 
.1, W . Hake, IL W . .1. C. van don Wall l iake, F. G. de T.as, 
F. .1. van den Herg, 15. .1. van den IJerklior, .1. P. dc Bordes, 
K. H. van IWederode, L. A. l îrouwer, .1. .1. Itrutel dc la lUvicre, 
jhr . P. 11. A. Martini Ihiys, .1. A. le Clcrcq, .1. W . II. Conrad, 
F. M. van Panihalcon haron van Eek, L Gosschalk, A. E. J. 
Graat , A. l lnë t , .1, A. Kocssingh van Itcrson, .1. A. Jur r iaanse , 
Alh. Ph. Kapteyn, .1. .1. van Kerkwijk, A. L. dc Ih'uyn Kops, 
IL P. L. G. dc Kruyir, A. van Lcimcp, mr. D. .1. C. van Lennep, .L 
Lion, 11. 0 . van Manen , G. \j. IL E, Menges, G. A. A. Middelherg, G. .L 
Morre, A. T. L. Uouwenhorst Muhler, jhr . G. A, E. A. van Paiduiys, 
W^ A. M. Piepers, IL A. l laveuek, G. P. E. lUhhius, J. A. Pioest 
van i ; imhnrg, .1. D. G. M. de P.oos, 11. S. J. Uosc, jhr . 11. T . 
Ilora Siccama, .1. W. Stous Sloot. M. L. G. Staring, dr. T. .1. 
Stielt jes, F. A. Vaillant, G. W^ Verloop, IL P. Vogel, dr. A. Vrol ik , 
Ph. J. W\illcr en 1). L. WoHson; de hnitengewonc ledcïi: W . .1. 
Mierens de I laan, .1. Hôlitlingk, A. L. J. nouten, .1. G. Ermerins , 
jhr . C. Evcrls, II. N. François , A. E. Kempees, W^ de Mau , 
n. 11. .1. van Nedcrha-sselt, 1). .1. Steyn Parvé , W . -loh. P.ahdcr, A. .1. 
Gohen Stnar t , N. A. M. van den Thoorn, L. G. de Val, G. P. .1. 
Verhoesen cu W^ .1. de Villeneuve. 

dit gaarne iu de volgende vergadering doen en verzoek dat daarvan 
op het programma worde mehling gemaakt. 

De |)rcsi(lcnt geelt daarvan dc toezegging. 

Met lid llni't legt eene opgave over van een paar onnaauwkeurig-
hedeu, iu hct door hem gezegde voorkomende, met verzoek dat die 
worden verhetcrd. 

Aan dat verzoek zal worden gevolg gegeven. 
liet lid Wallcr wenscht dc aandacht te vestigen op de onregel-

niatige wijze, waarmede zijns inziens met het aannemen van gewone 
en hnitengewone leden wordt te werk gegaan, zooaIs ook nu weder 
een hoofdopzigter als gewoon cn een ander hoofdopzigter als hui ten-
gewoon lid wordt voorgedragen. Hij zou daarin meer eenheid willen 
en is het dc hedoeüng deu toegang tot het Inslituut te verge-
makkeli jken, des noods hct licglemcnt in dier voege gewijzigd 
wcnschcn te zien, dat h. v. ic<ler tot huitcugewoou lid kou worden 
voorgedragen. Hij wenscht hel door hem gesprokene overigens 
beschouwd tc hehhen als na alloop van de vergadering gezegd. 

Dc president zegt , dat tic opmerking niet in verhand staat lot 
de door hem gtnlane vraag of iemand over dc notulen hel woonl 
vcriangile. Hij kan ook op tlit oogenhlik van de zaak geen oji-
hcltlcring gcveu , iloch tip tle gemaakte opmerking zal wortlen gelet. 

De not\ileu worden hierna vt^nr goetl vastgcslchl. 

2, De notulen tier vergadering van den l.'Jden November 1877 
zijn gcilrnkt aan dc leden medegcdcebl in dc Iweetle allevering , 
eerste gedetdte, van het Tijdschrift voor 1877—1878. 

De presitlenf vraagt of iemantl tlaarover hel woonl verlangt, 

lict liti Anun'sfoorilt zegt: Ik heb iu tlie uotideu eenige opmer-
kingen van hel raadslitl van Dissel aangetrolVen, .'^trekkentlc Icr 
wederlegging van helgt'en dt)or mij in eeiu; vorige vergatlering is 
gezcgtl uiel betrekking ttU hct luwgheenuwadschap vau Uijnlantl, 
Ik wist niet , tlal de htier van Dissel over die zaak hel woonl zou 
vtieren en dit was ook niel op hel oproepingsbriefje vermeld, (!n 
tiaar ik , wegtïus autlcre lniyjghctlt;n, tic vergatlering niet tol hel 
eind hel) bijgewooinl, heb ik het gesprokene niel gehoonl, antlers 
zou ik rtjctls Itien het woonl hebben gevraagd. 

Ik wil tlil thaus niel tlocn om , bij hel recils zoo rijke progranuna, 
van de aandacht dcr Ictlcu uicl tc veel tc vergen, maar ik wil 

Sedert dc vorige vergadering zijn ontvangen de navermehie 
iieschcukeu c> 

a. Van Z. M. di.'U Hescherndicer : 
! Statistiek van den handel en de scheepvaart van hel koningrijk 
j diM' NtMicvlanden over hct jaar 187G; uitgegeven tloor het tleparle-
j ment van linancii''n, I w e e t l e gtMleelle. lolio. 
i h. Van tien minister van biniKMdamlsclKJ zaken ; 
I Medinleeliugen van tic rijks-adviseurs vtmr tic monumenten vau 
I geschieilenis en kuns t , uitgegeven tloor het departement van binnen-
! lautlsche zaken onder toezigt van de rijks-ailvisenrs voor ile monu-
'i inenten van geschieilenis en k u n s t , eerste tlecl, eer^le alL folio. 
! c. Van tien nnni.-;ter van koloniën : 

1. Kaart tier resitleiilie Gheribou, in li bladen. 
2. .laarhoek van het mijnwe/en in NiMlerlantlsrh Oost-lndii ' , 

: zesde j aa rgang , Iwt.'ctle deel, 1877, met hijhelioonMidc jdalen en 
pa\u>ran\a's. 

d. Van den minister van waterstaat , hantlel en nijverheid: 
1. Een exemplaar van tle herziene r ivierkaart , zijndt; blad 11 

I der serie: l'oven-rijn en Waal t!U tweti exemplaren \m\ blad -i , 
: serie: Netler-riju eu Ltïk; tevens blad 1 , serit;: ("icidersclie IISSA'L 



62 63 Î Î O T U I - . E N D E R V E H G A D E R I N G V A N D E N 1 2 D E N F E I Î R U A K I J 1 8 7 8 . 

2. "Verzamelingstabellen der wateriioogtcn langs de nederlandsche 
zee- en rivierkusten gedurende dc maanden Jimij , Julij en Augustus 
1877. folio. 

3. Idem volgens de bladen der zelfregistrcrende peilschalen ge-
durende de maanden April, Jun i j , Julij cn Augustus 1877. folio. 

4. Waterstaatskaart van Nederland. Steenwijk, blad 1 en 2 en 
Eindhoven, blad 5. 

e. Van den raad van toezigt op de spoorwegdiensten: 
Verslag over het jaar 1870 door den raad van toezigt op de 

spoorwegdiensten aan Z. E. den minister van binnenlandsche zaken 
ui tgcbragt , ter voldoening aan het voorschrift van art. 31 van het 
Kon. besluit van 9 Juli j 1876 {Staatsblad n ^ 159). 4to. 

f . Van de directie der Noord-Brabantsch-Duitschc Spoorweg-
maatschappij : 

Verslag van den staat der vennootschap over 1 8 7 6 — 7 7 , uit-
gcbragt in de algemcene vergadering van aandeelhouders, op den 
31 Mei 1877. 8vo. 

g. Van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen: 
1. Verhandelingen afd. letterkunde, deel XI. 4to. 
2 . Verslagen en mededeelingen, afd. na tuurkunde , 2de reeks , 

deel XI, 3dc stuk. 8vo. 
3 . Pastor Bonus. Elegia Petri Esseiva Helvetii, prœmio Iloeufï-

tiano ornata in academia regia disciplinarum Neerlandica. Sequun-
tur tria carmina laudata. 8vo, 

h. Van het Koninklijk Nederlandscb Meteorologisch Inst i tuut : 
Nederlandscb Meteorologisch jaarboek 1872 , 24 jaa rgang , 2de deel 
28ste jaargong, 1ste deel. 

f. Van dc Hollandsche Maatschappij der W^etenschappen : 
1. Archives Néerlandaises des sciences exactes et naturelles, 

rédigées par dr. E. H. von Baumhaucr. Tome X H , l i v r a i s o n s 2 , 3 , 
4 et 5. 8vo. 

2. Natuurkundige verhandelingen, 3de verzameling, deel H , 
n®. 6 . 4to. 

A. Van dc Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van 
Nijverheid: 

Tijdschrift 1877, 4de reeks , deel I (van de geheele reeks 
deel XL). Vervolg Augustus-afl.; November en December 1877; 
deel 11 (van de geheele reeks deel XLI). Januarij 1878. 8vo. 

/. Van TAssociation des Ingénieurs, sortis de l'école de Liège: 
Annuaire de l'association. Nouvelle Série. Tome I , n°. 9 , 10, 

H en 12. Septembre, Octobre, Novembre et Décembre 1877. 8vo. 
m. Van the Institution of civil Engineers: 
Uittreksels uit het verhandelde in de vergaderingen, 1877/78 , 

no. 1 , 2 , 3 , 4 cn 5. 8vo. 
71. Van de Ingenieurs- en Architckten-Verecniging in Toscane: 
1. Asscmblea generale degli ingegneri cd architctti italiani tenuta 

in Roma dal 3 al 6 Maggio 1877 nelle sale del Palazzo dei conser-
vatori in Campidoglio-Rcsoconto. 4to. 

2. Atti deir associazione dcgli ingegneri cd architctti residenti 
in Toscana. Prima cd .seconda piibblicazionc. 2 e.vpl. 4 stuks. 4to. 

0. Van the Smithsonian Institution: 
Annual report of the Board of Regents of the Smithsonian 

Inst i tut ion, showing the operations, expenditures, and condition 
of the institution for the year 1870. 8vo. 

p. Van hct lid Alb. Ph. Kapteyn: 
1. Aperçu cinématique de différents systèmes de tringles articulées 

et en particulier du dispositif de M. le colonel Peaucellier par 
J. D. G. i\L de Koos, traduit par Alb. Kapteyn. (Extrait de la 
Revue universelle des mines , etc.). 8vo. 

2. Note sur le chargement des soupapes de snrelé au moyen 
de ressorts par Alb. Kapteyn. (Extrait des publications de l'asso-
ciation des ingénieurs sortis de l'école de Liège et dc la Revue 
universelle des mines, etc. N^. Septembre, Octobre 1877.) 8vo. 

3. Note sur les freins continus par 0 . Bihet (communiquée à 
la section de Bruxelles de l'association des Ingénieurs en séance 
du 29 Octobre 1877.) Extrait de la Revue universelle des mines, etc. 

4. Eenige stukken betrcITende de Westinghouse-rem. 4lo. 
q. Van het lid E. Lacroix : 
1. Dictionnaire indv\slriel à l 'usage de tout le monde ou les 

100,000 secrets et recettes de l ' industrie moderne comprenant les 
arts et métiers, les mines, l 'agriculture, etc. publié par E. 
Lacroix, 5me livraison du supplément. 8vo. 

2. Théorie et pratique de l 'art dc l ' ingénieur , du constructeur des 
machines et dc l 'entrepreneur de travaux publics par L. Vigreux. 
Partie didactique. Série D. Hydraulique appliquée livr. 15 avec 
Atlas. 8vo. 

r . Van hct lid E. H. Stielt jes: 
Dc ontwerpen tot verbetering der vaart van Amsterdam naar 

Rotterdam. 8vo. 
s. Van hct lid jhr. C. G. A. dc Maere-Limnander: 
D'une communication directe de Bruges à la Mer, par A. de 

Macre-Limnander. 8vo. (2 exemplaren). 
t. Van den heer H. G. van dc Sande Bakhuyzen te Leiden: 
Verslag van den staat der sterrenwaclit te Leiden en van de 

aldaar volbragte werkzaamheden, van den eersten Julij 1876 tol 
dc laatste dagen der maand Junij 1 8 1 7 , door 11. G. van de 
Sandc Bakhuyzen. 8vo. 

u. Van den heer dr. L. Mulder, te ' sGravenhage : 
Landbouwcourant 1877 , n». 47—52. 1878 , n®. 1—12. folio, 
y. Van N. N.: 
Bulletin de la Chambre de commerce de Liège. Novembre 1877 , 

n°. 4. 8vo. 

4, De president doet de volgende mededeelingen: 
a. Gelijk reeds op den omslag van hel Tijdschrift is vermeld, 

berusten bij den raad van bestuur eenige exemplaren van den 
jaargang 1875—187G van het door de Afdceling Nederlandsch-
Indië uitgegeven wordend Tijdschrift ; daarvan zijn, zoolang de 
voorraad strekt , exemplaren tegen ƒ 5,— op aanvrage te bekomen. 
Het aantal is tot een uOtal beperkt. Diezelfde maatregel is ook van 
toepassing op dc jaargangen, die laler zullen verschijnen. 

b. Van het lid E. Lacroix is eene uitnoodiging ontvangen met 
betrekking tot de aanstaande Parijsche tentoonstelling. 

Van die uitnoodiging wordt door den secretaris voorlezing ge-
daan. (Zie bijlage 8.) 

Hct lid Lacroix is voorloopig voor zijn aanbod dank gezegd. 

c. Hel verslag der commissie ter beoordeeling der ontwerpen, 
ingekomen ter beantwoording der prijsvraag van een gebouw len 
dienste van het Instituut is aan dc leden medegedeeld ('). Sedert 
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heeft zich als inzender van het ontwerp, gcteekend met ccn 
rood kruis, doen kennen de heer A. J . van Beek, tc Leeuwarden, 
en van het ontwerp met hct motto Minerva dc heer M. A. 
van Wadenoijen, le Arnhem, terwijl zoo even ccn schrijven van hct 
lid E. G. A. Fol , tc Rotterdam, is ontvangen, waarbij deze zich 
bekend maakt als inzender van hct ontwerp ract hct motto 
F . W. Conrad. 

5. Van den hoofdingenieur van den waterstaat in Noord-Holland 
zijn brieven ontvangen, gcdagtcckend 14 November, 14 December 
1877 cn 15 Januarij 1 8 7 8 , N". 1889 , 2055 eu 87 - — i J i — -óo , oJ Cn ^ 

ten geleide van dc waarnemingen aan den Helder gedurende 
de maanden Oetober, November en December 1877. Zij zijn mede-
gedeeld als bijlage 10. 

6. Van dcnzelfden hoofdingenieur is een schrijven ontvangen, 
2 K 

gcdagtcckend 10 November jl., N". 1934 -—, ten geleide van dc 
35 

Aanteekcning van dc in hct jaar 1877 gedane meting van het 
strand langs dc kust van de Noordzee in de provincie Noord-
holland. De daarin voorkomende cijfers zijn in het daartoe bestemde 
register van aantcckeningen ingeschreven. 

7. Hct lid P. J . IL Hayward heeft een brief ingezonden bc-
Irefrendc nader genomen proeven met het enduit métallique van 
Lavergnc cn Dclbekc tegen den paalworm. Dat stuk is afgedrukt 
als bijlage 11. 

8 . Van hct lid J . D. C. M. dc Hoos is ccn schrijvcn ontvangen, 
ten geleide vau beschouwingen over het slippen van de drijfwielen 
der locomotieven. Dat schrijvcn is afgedrukt als bijlage 1 2 , 
terwijl hct daarbij ingezonden stuk oin advies in handen van 
ccnc commissie is gesteld. 

9. Nog is ingekomen het programma van dc Hollandsche 
maatschappij der wetenschappen tc llaarlcin voor 1877. Eeu uil-
trckscl daarvan is medegedeeld in bijlage 13. 

werd het voornemen te kennen gegeven om het oordeel van hoog-
lecrarcn in de wiskunde over mijne berekening te vragen, hetgeen 
mij zelfs zeer aangenaam zoude zijn. 

Eerst meende ik dan ook hct hierby tc la ten, maar voorna-
melijk bij hct nalezen van de notulen der vergadering van 11 
September 1877 is het my gebleken, dat dc heer l luë t geheel 
andere denkbeelden over kritiek heeft dan die welke ik meen dat 
overigens steeds voor juist worden gehouden. Daarom meen ik op 
eenige rcdenccringen van den heer llviët dc aandacht tc moeten 
vestigen opdat men in dergelijk geval zou weten wat ik ract 
kritiek bedoel. 

Ook uit dc ervaring hij een andere gelegenheid verkregen , komt 
het mij voor dat men op hct gebied der exacte wetenschappcu 
het nut van criliek niet zoo inziet als op ander geb ied , zoo dat 
m e n , zonder eenigen schijn vau bewijs, het regt meent tc heb-
ben een onedele aanleiding daartoe tc onderstellen. 

Op letterkundig gebied bijvoorbeeld zou men dit zoo licht niet 
doen, men zou vooreerst vragen of het oordcel juist is , omdat 
men daar goede kritiek voor zeer nutlig houdt. Is dat hier minder 
hct geval? Ik geloof het tegendeel. Dc ingenieurs wetenschappen 
zijn zoo uitgebreid, dat het niet mogelijk is in alle even grondig 
ervaren te z i jn , cn toch grijpen ze zeer naauw in elkaar. Is hct 
dus juist niet van groot nut wanneer ieder iu ziju specialiteit dc 
waarde van hct een of ander nieuws aantoont , opdat zooveel 
anderen er hun voordeel mede zouden kunnen doen? 

Hier zoude kritiek ook voornamelijk te pas komen omdat het 
absolute goed of slecht niet alleen bestaat maar ook zeer dikwijls 
aan tc tooncn i s , niet omdat , zoo als de heer Huët ins inueer t , 
de persoon aanspraak op onfeilbaarheid m a a k t , maar omdat de 
wetenschap onfeilbaar is. 

Nergens blijft dc persoon, uit deu aard der z a a k , meer op den 
achtergrond dan hier. Geldt het bijvoorbeeld de bcoordccling van 
een letterkundig product, dan kan men uit persoonlijkheid de goede 
eigenschappen over ' t hoofd z ien , om alleen de slechte aan te 
tooncn eu zoo doende dc waarde van het geheel dcprecicren; zelfs 
geheel tc goeder trouw kan dit uit verschil in smaak hct geval 
z i ju ; maar bij eeu berekening bijvoorbeeld is dit geheel onmogelijk 
omdat iu ecu goede berekening ook niet ccn fout mag voorkomen. 

Daarom gaat hct ook niet aan om van ccn berekening le seggen 
dat men ze niet onderschrijf t , zoo als dc heer Huët doet : hier 
waar hct op bewijzen aankomt heeft een dergelijke verklaring 
niet de minste waarde. 

Hier krijgen ook verschillende zaken geen onderling vcrbaiul 
doordien ze door dezelfde persoon behandeld worden. Een beilrei-• • < • At 

tf.^ 

i l t t « ook aîgeûruVl ala VijÏnge 9. 

10. Hel lid Mcngcs bekomt het woord cn zegt: 

Mijne Heeren! 
Wanneer ik hier nogmaals naar aanleiding vau dc Watcrloco-

motief liQl woord gevraagd heb, dan is het niet oui daarover weder 
in discussie te treden. Ik blijf natuurlijk hij mijn vroeger gegeven 
heoordceling, gegrond op berekening cu beschouwingen, hier en iu 
de An«n/es da GJtiic Civil medegedeeld, welke de heer Huët iu 

laatste antsvoovd niet eciis beproefd heeft te vvecrlcggcu. W^cl 

ZOO als die, door den beer Huët in dc vergadering van 11 
September 1877 uitgesproken, heeft dan ook niet dc minste waarde. 

Hij zeide namelijk: 
«Maar dit zij mij voorbehouden, om wanneer ik den tijd daartoe 

O beschikbaar zal hebben, den arbeid van diegenen mijner mede-
a leden, die mijn werk tot voorwerp van hunne vcroordceling gc-
«kozen hebben, n\) mijne beurt tot onderwerp le maken v a n e e n 
«onderzoek, met hct oog op de vraag in hoeverre daaruit werkelijk 
«ecu zoodanig mate vau bckwaamlieid op wiskundig gebied b l i j k t , 
«dat zij bevoegd mogen geacht worden hct werk van anderen zoo 
t u i t de hoogte tc beoordcelen als door hen is gedaan» . 

, Al liclgceu ik later zal zeggen zal de waarde van mijn vorige 
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beschomvingen niel in het minst wijzigen. Hel kan natuurlijk 
voorkomen dat men zich vergist , en niemaml hehoort het kwalijk 
fe nemen wanneer men dit eenvoudig weg, hetgeen de heer Huët 
uit de hoogte schijnt tc noemen, aantoont, dat wil zeggen zonder 
daaruit ccn besluit te willen trekken aangaande bekwaamheid en 
bevoegdheid in het algemeen. 

Gaan wc in de discussie cen weiuig tevv\g, dau zien wc dal dc heer 
Huët steeds op dezelfde wijze gehandeld heeft. Een opmerking werd 
nooit rcgtst reeks weerlegd maar een opmerking daartegen overgesteld. 

Zegt men bijvoorbeeld dat zijn formules nict juist kunnen zijn 
omdat ze niet gelijkslachtig zi jn, dan wordt geantwoord: «ja dat 
«1 kan men ook vau die of die fovmulc z e g g e n A l was dit waar 
dan zoude het toch niets ten gunste van zijn formule bewijzen. 

Nu weder in zijn laatste antwoord laat dc heer Huët deze wijze 
van redenceren zeer duidelijk uitkomen. 

Men leest namelijk in dc notulen van bedoelde vergadering, blz. 4 : 
« Toen het eerste denkbeeld door mij werd medegedeeld, werd 

«beweerd, dat het gebruik van gladde cilinders berustte op mis-
u verstand van dc leer der wrijving in hare toepassing op de 
« vloeistoffen 

<iNu ik inmiddels om verschillende redenen de rollen met 
tt schoepen voorzien heb en alzoo het eerste bezwaar nict meer 
«kan geopperd worden, nu wordt beweerd dat de werking der 
«schoepen niet zoo zal wezen, als verwacht wordt, enz .» . 

De heer Huct verwondert zich dus , dat terwijl men eerst gladde 
cilinders a fkeurde , men nu ook cilinders met schoepen al keurt . 
Heelt dit dan iets njct elkaar te m a k e n , kan nict het cen zoowel 
als het andere zonder nut zijn? 

Buitendien wordt bier een tegenstelling van gladde cilinders cn 
cilinders met schoepen gemaakt , waaruit bet den schijn heeft als 
of men de cilinders afkeurde omdat ze g\ml zijn, hetgeen toch 
volstrekt niet hel geval was. 

Ten slotte nog d i t : 
Ik zie nict in dat de persoon, wiens denkbeelden men wcnscht 

tc bespreken, juist aanwezig behoeft te zi jn, bet kan iemand be-
trefien die geen lid i s , of hier zelden komt. Zou men dan moeten 
wachten tot bet toeval u eens met hem zamen bragl , terwijl hij 
misschien anders , door de notulen vau het gesprokene onder-
r ig t , reeds in dc volgende vergadering de zaak tot een besluit 
zoude kunnen brengen? 

Dc heer Huët vindt hierin cchter reden om zich te beklagen. 
Hier was het evenwel nog een geheel ander geval. 
Door het oproepingsbriefje dacht ik dat de heer H u ê t , dien ik 

persoonlijk niet kende, wel tegenwoordig was , en vernam eerst na 
dat ik gesproken had, toen de secretaris zijn sluk begon voor te 
lezen, dat hij nict tegenwoordig was. 

Het lid Huët: Ik acht hel niet wenschelijk deze discussie te 
rekken, hoewel ik eene verdere kritiek mijner formulcn geenszins 
wenscb te vermijden. Ik zelf heb overigens de zaak nog eens aan 
een naauwkcurig onderzoek onderworpen en ik heb toen ecnc fout 
gevonden, maar van ccn geheel anderen aard dan die, welke vol-
gens de meening mijner bestrijders door mij zoude gemaakt zijn. 
Ik heb daaromtrent eene korte mededeeling opgesteld, welke ik 
ter beschikking stel om bij de notulen dezer vergadering te worden 
afgedrukt. 

Dc president zegt, dat aan dat verzoek nict kan worden 
voldaan, maar dat die mededeeling in de volgende vergadering 
kan worden voorgedragen. 

Het lid Kapteyn: Tot mijn leedwezen zie ik dat dc discussie 
over dc watcrlocomolicf wordt hervat. 

Dc beer Huët belooft ons nieuwe beschouwingen cn gezigls-
punlcn dienomlrent, en ik zal met veel bclarigstclling zijne 
redeneringen over dit vraagstuk volgen. Het zij mij alleen vergund 
den heer Huët te verzoeken dat h i j , voordat hij zijne nieuwe 
denkbeelden ontwikkelt , aantoone in hoeverre mijne door hem 
afgekeurde wijze vau kritiek-voeren laakbaar is , aangezien ik 
nog steeds in de overtuiging leef dat zij aan alle eischcn eener 
waardige discussie voldoet. 

Bij gebreke van dien zie ik mij genoodzaakt te verklaren, 
dat ik vooïloopig geen roeping gevoel de discussie over dit 
onderwerp met den heer Huët voort tc zcUcn. 

Ik behoud mij cchter te allen tijde het regt voor om op 
onjuistheden tc wijzen wanneer zich die mogten voordoe:i. 

Het lid Hnöt : Op actie volgt reactie. Heb ik nu en dan een 
hard woord gezegd, dan was bet omdat ik een stoot meende tc 
hebben ontvangen, althans dat was mijn subjectieve indruk; dc 
gebezigde uitdrukkingen waren tamelijk scherp. Op het gebied der 
mathesis mag ik de oplossingen mcdedeelen, die ik meen juist tc 
zijn, maar nu wordt van mij gevergd, dat ik kritiek zal leveren 
op de beschouwingen van anderen. Op mij kan echter nimmer 
deze taak geladen worden, want ik ben geen onderwijzer in de 
wiskunst en wat de eischcn der kritiek betreft , hel is duidelijk, 
dat het geven van eene andere oplossing dan de mijne reeds kritiek 
i s , al wordt daardoor de zaak nog niet uitgemaakt. Als iemand 
dus kritiek wil uitoefenen cn wat een ander geeft nict goed vindl, 
dan geve hij wat beters cn mecne niet , dat dc ware kritiek bestaat 
in de wederlegging van allerlei kleinigheden. 

Ilct lid Menges: Maar indien iets onmogelijks is voorgesteld, 
dan ligt immers de oplossing juist in het aantoonen van die 
onmogelijkheid. Hel blijkt niet dat ik daarin ongelijk heb gehad 
cn welke scherpe woorden ik zou hebben gebezigd verklaar ik niet 
tc begrijpen. 

Het iid Huct: Men verliest voortdurend uit het oog de 
fcilbaatheid van personen en van ui lkomslen, door hen gevonden 
bij de beoefening der wetenschap. En waarom twijfelt men aan 
de mogelijkheid zicb te hebben vergist, verzuimt men tc beden-
ken , dat dit aan beide zijden kan plaats hebben? 

Daar niemand verder het woord verlangt, verklaart de president 
de discussie gesloten. 

H . Het lid Morre: Eenige maanden geleden werd door de lirma 
II. F. Hamelberg en Cie, te Deventer, mijne aandacht gevestigd 
op verglaasde buizen, door haar volgens een engelsch systeem 
vervaardigd volgens eene manier , tot nog toe vreemd in ons land. 

Een lid der firma, N. A. Scheming, voormalig leerling der Poly-
technische school, zond mij eenige van die buizen toe, tevens als 
geschenk voor de monsterkamer der Polytechnische school, cn vroeg 
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mijn oordeel over de structuur en den vorm. Ik heb ze toen bezig-
tigd en met engelsche buizen vergeleken en ik moet zeggen, dat 
mijn oordeel zeer gunstig was. ik heb daarop aan de fabriek eenige 
opgaven gevraagd, welke mij zijn gegeven, cn bijna onveranderd 
geef ik die hier terug. Men hcefl hier monsters van drie soorten, 
waaromtrent dc vervaardigers het volgende zeggen: 

« A. De Engelsche kannebuizen, ook wel tuyaux en grès genoemd 
en die door ons vervaardigd worden uit analoge grondstoflen als 
de uit Engeland geimportcerdc; 

tf D. De alleen inwendig verglaasde pothuizen, van inlandschc klei 
vervaardigd; 

a C. Dezelfde soort als die onder D genoemd , met dit onderscheid 
evenwel, dat zij ook uitwendig verglaasd zijn. 

O Voor alle drie dc soorten gcKIt, dat wij de cenigsten in ons 
land zi jn , die die buizen in alle afmetingen en geheel volgens 
de cngelschc methode persen. Onze machine hebben wij daartoe 
uit Engeland van Hcnry Clayton, Son cn HarlcU te Londen be-
trokken en deze maakt buizen met een diameter iu cngelschc 
duimen van 3 " — — 5 " — — 8 ' ' — 9 ' ' — 1 0 ' ' — 12 ' ' — 1 5 ' ' 
1 8 " — 2 4 " — 2 0 " — 2 8 " - 3 0 " — 3 2 " binnenwerks, terwijl dc 
lengte der buizen van de drie kleinste diameters, dus van 3 — 4 
en 5 cngelschc duimen, is 0 .00 M. en voor de buizen van grooler 
binncnwerksche wijdte is 0.75 M. 

«Voorts zijn wij dc cenigcn in ons land, die de s u b / l . gemelde 
buizen fabriceren, terwijl dc sub /?. cn C. genoemde wel in ons 
land vervaardigd worden, maar dan uit de hand op ccn draai-
schijf, welke methode natuurlijk nooit die waarborgen kan geven 
voor zuivere regthcid, overal even zware wanddikte en homogeueiteit 
als de machinale bereiding, waaralle buizen van dezelfde afmetingen 
uit denzelfden vorm geperst worden cn dus volkomen gelijk zijn. 

«De sub G. genoemde dubbel verglaasde buizen worden in ons 
land vervaardigd en dan , met het merk • London» voorzien, als 
ccht cngelschc buizen in den handel gebragt. Dit bedrog is even-
wel dadelijk te herkennen: 

a hij den eersten oogopslag aan den vorm, die aantoont , dat 
de buis is uit de hand gedraaid cn in het midden daardoor ecnig-
zins wijder is dan aan de uiteinden; 

»2°. op de breukvlaktc, d ie , daar de buizen van inlandschc klei 
vervaardigd worden, steenrood is. 

«En nu wat aangaat dc buizen, door ons als in qualitcit gelijk-
staande met de gcimporteerde cngelschc in den handel gebragt 
en door ons «engelsche stone glazed • buizen genoemd (in het 
fransch tuyaux en gri^s gehecten): als grondstof daarvan bezigen 
we de witte uit het Zevengebergte gcgravcne pijpaarde, vermengd 
met een gedeelte engelsche vuurklci cn zeer fijn gemalon Gharmotte. 
Ora het droogen en bakken te vergemakkelijken voegen we aan 
dat mengsel toe een zeer geringe hoeveelheid rivierzand en oever-
klei ; door welk laatste toevoegsel de buis er na hel bakken op 
de breukvlakte cenigzins graauw-rosc uitziet. 

«De vermenging van die verschillende ingrediënten geschiedt met 
de uiterste rorg in groote tonnen, waarin messen, aan een verti-
kalc spil bevestigd, dc massa in alle rigtingcn doorsnijden. Is nu 
de buis droog, dan wordt zij gedompeld in cen verdunde oplossing, 
hoofdzakelijk van ijzervitriool, waarin gesuspendeerd is eene ge-
ringe hoeveelheid fijn geslibte en gemalen loodglans, om daardoor 

na bet bakken de bruine kleur tc verkrijgen, die tot de deugde-
lijkheid wel niets afdoet maar nu eenmaal in den handel gewild is. 

«Vervolgens wordt de buis in ovens, op engelsche wijze ingerigt, 
gebakken; is de oven gaar, hetgeen bij de lichtrood gloeihitte het 
geval is , dan wordt er zout in gebragt, dat zich in dampvormen 
in aanraking met do gloeijendc oppervlakte der buizen ontleedt cn 
met het kiezelzuur van de te glazuren oppervlakte een silicaat 
vormt , dat bij die hitte vloeibaar is en aldus de buis met een 
glasachtig laagje bedekt. 

O Hierdoor is dit glazuur er oneindig veel vaster aan gcbecbt 
(daar de overgang van dc geglazuurde oppervlakte tot het inwen-
dige haast onmerkbaar is) dan zulks het geval is bij de buizen 
van inlandschc gewone, roodbakkende klei vervaardigd. 

«Ilicr toch (dit geldt voor de buizen stib ö . en sub 6'. genoemd) 
is het glazuur eene lood verbinding, die bij een veel geringer warmte-
graad dan noodig is om het zont te doen ontleden, smelt en aldus 
een laagje vormt op dc oppervlakte, welk laagje evenwel door 
voovldurcnde inwerkii^g van faicalc s loden, rioolwater, cuz. afschilfert, 
waardoor dus bet inwendige, dal is: de massa der buis, aan verwering 
blootgesteld wordt. 

« Door de wijze, waarop het glazuur aangebragt wordt op onze sub 
A. genoemde »slone-glazed» buizen en ook bij de echt engelsche, 
springt het in het oog, dat van dergelijke afschilfcring bij deze 
buizen geen sprake is. 

O Deze fabricatie heb ik geleerd in Engeland, waar ik bij tnsschen-
poozen in 1874 op verschillende fabrieken ben werkzaam geweest. 
Ik leerde aldus veel, maar niet genoeg, zoodat wij besloten, tegen 
betaling van een zekere som , de weienschap van engelsche buizen-
fabrikanten te koopen. Nu met de noodige kennis toegerust, be-
gonnen wij onze fabriek, maar stuitten nog op zoovele bezwaren, 
dat wij eerst sedert ruim een jaar kunnen tevreden zijn met dc 
resultaten, zooals ze thans door ons naar het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs Ier bcoordecling gezonden zullen worden. 

« W a t nu onze prijzen aanbelangt, hiermede kunnen wij , ofschoon 
de grondstof voor de engelsche fabrieken, die opgerigt worden 
zoo digt mogelijk bij de plaatsen, waar pijpaarde gevonden wordt , 
veel goedkoopcr is dan voor ons , die alles uit het buitenland moeten 
aanvoeren, zeer goed concurreren, hetgeen toe te schrijven i s : 

4 1°. aau den in ons land goedko»)peren arbeid , dus lager arbeids-
loon cn 2°. aan de omstandigheid, dat onze grondstolfen veel 
minder transport kosten dan de daarvan vervaardigd wordende 
buizen, die uit den aard der zaak voorzigtige behandeling vorderen 
en grootcr laadruimte innemen, terwijl dan toch nog gedurende 
den ovcrtogt van Engeland naar hier veel breuk wordt veroorzaakt. 

« Vooral bij groote partijen, die wij per scheepsgelegenheid kunnen 
verzenden (wat, aangezien wij steeds franco leveren, zeer in ons 
voordeel is) staan wij op de prijzen, op onze prijscourant vermeld, 
een belangrijke reductie loe , die dikwijls 30percent kan beloopen ». 

Ik heb deze korte mededeeling niet ongepast geoordeeld, in de 
eerste plaats omdat , wanneer buitenlandsch materiaal met zorg en 
moeite op vadcriandschcn bodem wordt overgeplant het minstens 
de aandacht verdient van vakkundigen; omdat er in de tweede 
plaats wel leden zullen zijn (waarloc ook ik behoor), die nict juist 
wisten hoe dc engelsche aarden buis werd gemaakt , zoodat onze 
kennis hieromtrent is vermeerderd, terwijl wij hier iji de derde 
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plaats ccn belangrijken vooruitgang waarnemen niet alleen in 
grootere liardheid en sterkte der buizen, maar bovenal in hct ver-
glazen, daar wij een verglaassel zien, dat vrij is van schadelijke 
loodverbindingcn. 

liet Hd Amersfoordt : Sedert vijf-en-twintig jaren maak ik gebruik 
van buizen; omstreeks 200 bunders land zijn door mij gedraineerd en 
ik heb daarbij gebruik gemaakt van buizen, vervaardigd van onze 
inlandsche klei , die bij het branden rood wordt. Alleen dc vcrzamcl-
buizen, dat zijn die huizen, waardoor het verzamelde water in 
de togt , de sloot of dc rivier moet uit loopen, waren altijd ccn 
cngclsch product zooals door den heer Alorre wordt vermeld. Des-
tijds heb ik die buizen door tusschenkomst vaa de Maatschappij 
van Volksvlijt gekregen. Ilct waren cchtc engelschc buizen, hetgeen 
daaruit b leek, dat zij wit op dc brenk waren. Op zeer veel plaatsen 
ziju zij door mij gebruikt cu ik w a s altijd zeer tc vrcdcu cr over 
zoolang zij onder water cn onder den grond werden gebezigd. Maar 
iets geheel anders was hct geval als zij zooals men hct noemt 
tusschen lucht en water werden gebruikt. Dij den eersten harden 
winter den hesten werden zij bros en allen gingen stuk. Ik had 
toen de keus tusschcu ijzer, maav dit is voor een landbouwer 
nog al duu r , en hou t , en daartoe heb ik dan ook moeten overgaan. 

Ik wil nu hiermede deze buizen niet veroordcclen, waarvan dc 
fabricatie zeer goed kan zijn, maar ik heb alleen willen waar-
schuwen, da t , wanneer men daarmede soms proeven mogt willen 
nemen, men die niet allcej\ neme onder den grond, maar ook 
tusschen lucht en water. 

12. liet lid Amersfoordt bekomt alsnu hct woord cn houdt eene 
voordragt over hel ingetrokken wetsontwerp tot droogmaking van 
hct zuidelijk gedccUc dcr Zuiderzee eu in verband daarmede over 
het mol bord. (Zie bijlage 14 cn plaat VI.) i 

Ilct lid Stielt jes: Ik zal niet behoeven tc zeggen, dat ik met 
het uiterste genoegen de rede van den vorigen .spreker heb gehoord 
over ccn onderwerp, dat mij sedert twaalf jaren ter harte gaat. Ik 
wensch echter op te komen tegen dc soort van aanva l , in den 
aanvang tegen dc tegenwoordige Regering gerigt wegens dc 
intrekking van het wetsontwerp tot droogmaking van dc Zuiderzee, 
iets wal door den vorigen ^preker wordt afgekeurd. Ik moet 
zeggen, dat ik , als voorstander vau dc zaak , met het grootste 
genoegen die intrekking heb gezien. Ik geloof dat de heer Tak 
zeer juist heeft gehandeld door hct ontwerp van zijn voorganger 
terug te nemen. Na al wat vooraf was gegaan , na alle onder-
zoekingen van 1800 lot 1813 heeft toch de minister Heemskerk 
ecu geheel ander plan ingediend, dan door de Slaals-commissic 
van 1 8 7 0 — 1 8 7 3 was goedgekeurd en gewijzigd, en buitendien 
dat nienwe onlwerp zoo weinig toegelicht dat i k , als lid der 
Tweede Kamer , omtrent vele hoofdzaken nog geheel in het 
onzekere verkeer. In het gehccle ontwerp is dc naam van neijcrinck 
uiet genoemd. Ik geloof d a l , wanneer de minisler Heemskerk 
gebleven was bij dc gewijzigde plannen vau Beijcriuck die er 
lagen, hij vrij wal heter had gedaan. Maar wat daarvan ook 
zijn moge, men moet van de Zuidcrzec-zaak geen politieke qua}slic 
maken. Kan niel dc intrekking ook het gevolg zijn geweest 

daarvan , dat de nieuw opgetreden minister zich niet mcl ccn 
geheel nieuw ontwerp kon verecnigcu? 

Deze zaak , ik herhaal h e t , moet niet worden ccn politieke 
zaak. Kn daarvan heeft het toch wel den schijn, wanneer men 
hier van de Bataafschc Republ iek , van Oldcnbarnevelt, van dc 
de Witten spreekt in ccn geest , alsof dc Stadhouderlijke regering 
alléén hart had voor groote werken. Ik wil slechts wijzen op de 
wet op hct rivierregt van 24 Februarij 1 8 0 0 , die onder den 
raadpensionaris Schimmelpcnninck tot stand kwam, op de sluizen 
tc Katwijk, die, na jaren voorbereiding, ook onder dc Bataafschc 
Ucpubliek werden gemaakt. Ik zeg , dat onder alle besturen, ook 
reeds onder dat van Floris V , en vooral ook onder Karei V 
belangstelling in deze zaken is getoond; men behoeft daarvan 
geen partij-qnaïstic te maken. Dc technische ipiaïstie is al bezwaar-
lijk genoeg. Het nieuwe ontwerp was , mijns inz iens , niet goed 
doordacht, en daarom juich ik de intrekking toe. 

Ik heb overigens hctgecu door den heer Amersfoordt is gezegd 
over partiëcle indijking met veel genoegen gehoord. Ik beu het 
geheel eens , dat dc uitmonding van den IJsscl moet behouden 
blijven. Als men die insluit wordt elk plan onmogelijk. Maar 
men is daarvan trouwens zoo zeer overtuigd, dat ik hct met den 
heer P . Caland niet der moeite waard acht daar verder over nit 
tc weiden. 

Ter loops zij hier nog dc aandacht gevestigd op ccnc finan-
ciëelc evenzeer als technische mocijclijkhcid, namelijk hoe men die 
0 a 700 000 HA., welke bij droogmaking in eens (verondersteld 
zij ware mogelijk) zouden droogkomen, te gelijk aan dc markt 
zal kunnen brengen. Nu reeds is de verkoop vau de 1 7 5 0 0 0 HA., die 
zouden droog komen , ccn grooter bezwaar dan de droogmaking; 
maar ongelukkigerwijze is het technisch niet mogelijk dit gedeelte 
tc scheiden. 

Zeer teregt heell dc heer Amersfoordt aangedrongen op eene 
verdere geleidelijke droogmaking der overblijvende gcdeeltcu. Hct 
Zou overweging verdienen van uit Lemmer en andere punten aan 
de Fricsche kust hoofden of Icidammen uit te brengen. Zoo zal 
men zachtjes aan opslibbing verkrijgen; hct gedeelte langs dc 
Fricsche en Ovcrijsselschc kust zal dan lol droogmaking volgen. 
Dit zal de voorkeur vcrdicucu boven het leggen van ccn dijk 

! door een zoo diep vaarwater, als er tusschcn de Ven en Stavoren ligt. 
1 Nog ccn enkel woord over Ameland. Men heeft hier niet met 
i ccnc eigenlijke droogmaking tc doen. Bij Ameland heeft men een 

lagen dam naar den Fricschen wal gelegd, die dc opslibbing 
; bevordert, liater zal men daar ecu opgcslihdcu polder m c t n a t u u r -
I lijkc afwatering verkrijgen. Dc dam wordt klaar gemaakt tot iets 
; hencden hoog water. Dc opslibbing is naar mijne opvatting ccnc zaak 

van tijd. Kerst over bijv. 20 of 25 jaar zal men kunnen beginnen met 
een walervrijen dijk tc maken aan weerszijde der opgeslibde landen. 

1 Ecu dijk t\»sschcn Texel eu Vlieland om het Eijcrlandsche gat 
tc digteii is ook ccn nuttig werk , om latere opslibbing te 
verkrijgen. Naar ik meen is reeds in 1804 of 1805 door den 
heer van der Vegt een jilan daarvan gemaakt , in elk geval 
vóór dat er ernstig gesproken was van droogmaking vau het 
zuidelijk decl der Zuiderzee. 

Geleidelijke indijkingen ziju iu deu regel zeer wcnschelijk, maar 
hct gedeelte bezuiden de lijn Enkhuizen-dc Ketel kan niet anders 
dan in eens worden drooggemaakt , herhaaldelijk is dit reeds aau-
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getoond. Hct is te bejammeren dat de te verkrijgen polder zoo groot is. 
De bezwaren zitten niet in de techniek maar in den landbouw. 
Hoe zal men die 1 7 5 0 0 0 HA. in weinige jaren aan de markt 
brengen? De concessieaanvragers hebben dat ook van het begin 
af steeds ingezien. Toen dc tweede Staats-commissie zou worden 
benoemd, hebben zij dan ook hun best gedaan, dat ervaren, 
wetenschappelijke landbouwers in de commissie zouden worden 
opgenomen, opdat bij de plannen van bebouwing hunne voor-
lichting van nut zou zijn. Ik kan het nu wel zeggen, dat die 
heeren destijds de hccrcn S ta r ing , die ons helaas! is ontval len, 
en Amersfoordt op het oog hadden. 

Ik zal hct hierbij laten. Of dc zaak door den Slaat of door 
particulieren moet worden tot stand gebragt is een pun t op 
zich zelf , waarover hier nu niet, in eene vergadering van technici, 
behoeft te worden gehandeld. 

school tc Dellt is ook niel onmidellijk geworden hetgeen zij thans is. 
Als ergens eene zandvlakte bes taa t , zooals b. v. hct Enkhuizer 

zand na de droogmaking alligt zal worden, dan moet men zorgen 
behoorlijke boschbouwcrs te bezit ten, die weten daar bosch tc 
maken en zulk een stukje bosch te administreren. Men ziel hct 
aan den Elzas, alwaar, ten gevolge van hel aanleggen van bos-
schen door de Duitschers, het klimaat reeds begint te veranderen 
en de nijverheid reeds invloed op den politieken zin begint uit te 
te oefenen. Dit is zeker, dat een volk, dat goed wordt geadmi-
nistreerd, een goeden dunk verkrijgt van h e n , die regeren. 

Ik hoop eenmaal hier tc lande een korps landbouw-ingenieurs 
werkzaam te z ien, zooals het korps ingenieurs op ander gebied, 
dat wij in deze zaal zoo talrijk vertegenwoordigd mogen zien. 

Het lid Amersfoordt: Ik wensch met een paar woorden den 
vorigen spreker te beantwoorden. Ik heb met eenige verwon-
dering van hem gehoord, dat het hem genoegen heeft gedaan , 
dat het ontwerp is ingetrokken, ik meende, dat dat ontwerp in 
hoofdzaak met dc mecning van den heer Stieltjes overeenstemde, 
maar nu hoor ik , dat er een groot verschil bestaat. Ik heb 
overigens geen politieke demonstratie bedoeld. Ik heb er alleen op 
willen aandr ingen, dat men in deze zaak niet moet stilstaan. 
Niemand, noch de heer Heemskerk, noch zijn opvolger, kunnen 
haar overigens tegenhouden, en zeer gaarne gun ik aan wien ook 
de eer zulk een werk tot stand te brengen. 

W a l dc historische herinneringen belrcfl , ik heb slechts den 
gang der droogmakerijen geschetst, en er op willen wijzen, dat 
onder eene eenhoofdige regering dc meeste droogmakingen tot 
stand zijn gekomen. Ik kan mij niet herinneren, dat de Staten cr 
zich veel anders mede hebben bemoeid, dan ccn enkel octrooi te 
vcrleenen. En wat betref t , dat de wet van 1800 niel van koning 
Lodcwijk maav van Schimmelpcnninck zou z i jn , het is mogelijk, 
dat ik mij in den datum vergis, m a a r , dit al toegegeven, welnu 
die Raadpensionaris was reeds de overgang van een eenhoofdige 
regering. Dc Bataven hebben uit vele heemraadschappen dc heeren 
weggejaagd, om daarin zelf tc gaan zitten, maar men heeft weder 
tot hel oude moeten terugkeeren. 

Ik wil ook geen polit iek, ik wil niet vechten, maar dit hoop 
i k , d a l , welke partij ook in Nederland aan hct roer zij, de oorlog 
tegen de zee met moed , met kracht en met geld zal worden gevoerd. 

En wat betreft dc zuinigheid om zooveel bunders nieuw land 
aan de markt te brengen. Het is mocijelijk tc bepalen welke koop-
kracht de Nederlandsche kapitalisten zullen bezitten over 10 of 20 
jaren. Maar men moet in Nederland zoo spoedig mogelijk maken 
een Landbouwschool, opdat, wanneer zulke terreinen als domein 
onts taan, die nie t , zooals t hans , door het domcinbestuur beheerd 
behoeven te worden; want dil is zeker, dat de wi jze , waarop 
thans met het domein wordt omgesprongen, een model is hoe men 
niet moet bchecren. De ontvangers van de registratie hebben van 
de zaak hoegenaamd geen begrip en hun beheer is allerslechtst; 
maar men zal moeten kunnen vertrouwen op een bekwaam korps 
landbouw-ingenieurs. Reeds is de school Ie Wageningen opgerigl; 
maar zij verkeert nog in hare k i n d s c h l i c i d m e n mag haar dus 
niet te hard vallen. Een begin is in allen gevalle gemaakt en de 

13. Nadat de gewone pauze is gehouden, neemt dc vice-president, 
daar dc president zich genoodzaakt heeft gezien dc vergadering te ver-
la ten , de leiding dcr werkzaamheden op zich. 

Hij deelt mede , dat het lid Gosschalk, na aftoop van dc aau 
de orde gestelde werkzaamheden, het woord wenscht te voeren 
over de prijsvraag voor een lokaal van het Instituut en de beoor-
dceling der ingekomen onderwerpen. 

14. Hct lid Kapteyn bekomt alsnu hel woord en houdt eene 
voordragt over hct snel remmen van t re inen, iu verband met de 
verschillende voorgestelde rcmstclsels in hct algemeen, en de 
automatische luchtdrukrem van Westinghouse in hct bijzonder. 
(Zie bijlage 15 cn platen VH—XIV.) 

Deze voordragt wordt toegelicht door ecu aantal aibceldingen op 
groote schaal, door voorstellingen op hct bord, door ecu aantal 
platen en aanwijzingen, waarvan verschillende exemplaren door 
spreker ter beschikking van dc aanwezigen worden gesteld. 

De vice-president betuigt den spreker zijn dank voor zijne be-
langrijke voordragt en stelt , uithoofde van het vergevorderde uur 
v o o r , d c nu nog aan dc orde zijnde onderwerpen tot de volgende 
vergadering uit te stellen. 

Hel lid Huêl verzoekt, dat zijne aangekondigde voordragt over 
de technische opleiding vau den ingenieur moge worden ver-
vangen door de mededeeling waarvan boven is gesproken en dat 
deze als bijlage tot dc notulen moge worden afgedrukt. 

De vicB-prcsidenl zegt , dat dit niet mogelijk i s , daar dat stuk 
niet is voorgedragen. 

Hct lid Gosschalk verzoekt alsnog om het woord, hoofdzakelijk 
op grond, dat thans de ontwerpen voor een lokaal len behoeve 
van het Instiluut ter bczigtiging zijn gesteld, hetgeen later niet 
meer het geval zal wezen. 

Dc vice-presidcnl zegt , dat hem in geen geval het woord kan 
worden veilecnd, zonder dat de leden Menges eu Huët , van wie 
voordragten op het programma zijn aangekondigd, daartoe hunne 
loeslcmming geven. 
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Die leden geven, op verzoek van het lid Gossclialk, de ver-
langde toestemming. 

Het lid Gossclialk erlangt alsnn het woord cn zegt: 
Ik bedank voor de mij betoonde beleerdbcid cn wcnsch n u , 

onmiddellijk nadat het resultaat der uitgeschreven prijsvraag voor 
ecu lokaal vau het Instituut te onzer kennis is gebragt, terwijl 
cr nu nog gelegenheid bestaat dc ingezonden ontwerpen tc bczig-
tigen, met een enkel woord mijne mccning kenbaar te maken over 
het daarover uitgebragt verslag. Ik moet tot mijn leedwezen zeggen, 
(lat ik dil nicl onverdeeld kan bewonderen. Toen cr in der tijd 
besloten werd cene prijsvraag uil Ic schrijven voor de stichting van 
ceu gebouw voor het Insli luut, heb ik dal dcnkl)ccid zeer loegc-
juicht; het strookte met de zeer juislc begrippen vai"i onzen t i jd , 
dat men door ccne coucurrcutic vaak tot ecu goed ontwerp kan 
geraken. Maar ik moet zeggen dat een beoordeeling vau de inge-
zonden ontwerpen, zooals wij bier zien gerormnlecrd, is beneden 
hetgeen men van een ligchaam als hcl Instituut mogt vcrwacbtcn. 

Ik zou Lcaaruc daarover langer uitweiden, indien ik niet vreesde 
bet gcilnld der vergadering tc zeer op tle proef tc stellen, maar 
ik stel mij voor ccnigzins uitvoeriger op dc zaak terug tc komen. 

Kortclijk zij hier aangestipt, dat de beoordeeling in velerlei 
opzigtcn mank gaat. Vooreerst was dc bouwsom bij tle prijsvraag 
op ƒ 00,000 bepaald. IVmnen die grens had men zich behoorcn 
le beperken, llcl zich geheel losmaken van die voorwaarden is de 
eerste tlwaling geweest, die vele andere ten gevolge heeft gehad. 

Wij missen bijna elke basis van beoordeeling. Wel zeggen de 
bcoortlcclaars iu den aanvang: «lu het algemeen moet met lof 
wortlcn gowag gemaakt van dc zorg cu dc moeite aan alle de 
ingekomen antwoorden, zonder onderscheid, besteed. Ziet dc com-
missie zich gedrongen, in hetgeen hieronder volgt, van sommige 
antwoorden hoofdzakelijk de tekortkomingen aan tc wijzen, welke, 
naar haar oordeel, daarin worden opgemerkt, zoo moet zulks dan 
ook niet worden heschouwd als ccn bewijs van geringschatting 
dier antwoorden, maar als ecu blijk van dc «gezette»> aandacht, 
welke zij den ingekomen arbeid, in zijn geheel, heeft waardig 
gekeurd. Het aanwijzen, ook dier tekortkomingen, meende zij 
echter in dil verslag nicl te mogen achtcrwegc laten, enz.» 

Maar aan dil goede voornemen is geen gevolg gegeven. Zccrtrcl'l 
bijvoorbeeld dt̂  eigenaardig zwevende toon, waarin hcl stuk is 
gesield. Ht'.l Hchfjnl niel boven betlenking; elders schijnen muren 
It; zwak; weer op ecu autlere plaats schijnt aan de vestibule een 
tc grootsch karakter gegeven, 

.Als men hcl proxpectus (gewoonlijk spreekt men vau pro//r«mm«) 
leest, dan ziet men daarin, dal dc groote vergaderzaal op dc ver-
dieping mag worden gemaakt, cn nu is het wel zonderling, dat 
jinst al die ontwerpen, waarin ilit is geschied, nagenoeg zijn ter 
zijde gelegd. Dat ter zijde leggen schijnt niet hoven bedenking. 
Ik wcnsch dit hier met nadruk tc releveren. 

Eu als men ini komt lot dc twee ontwerpen, die genade hebben 
gevonden in dc oogen der beoordeelaars, dan vindt men in beide 
groolc fouten, vaak ook hetgeen in andere ontwerpen als fouten 
is afgekeurd. Op welken grond iiccll men deze beide dan aan-
bevolen 

Om enkele tlier loulen aan te stijtpen: in hcl projci^t Minerva 
vindt uuiu cene zaal vau 17 M. Itmgte bij ccnc breedte van slechts 

4.70 M. Verder eene vestilude van 8 bij 12 M. tusschen gebouwen 
ingesloten. Men overschrijdt de beschikbare bouwsom van ƒ 50,000. 
In het aaugckoclite ontwerp, geteekend met een rood kruis, heeft 
men in de groote zaal bovenlicht: ieder weet hoe onaangenaam 
en ongezellig dat is. Men zal ook daar last kunnen hebben van 
inwatering! Het zal niet mogelijk zijn in die zaal, 11 meter breed en 
bijna even zoo hoog, de sprekers te verstaan. Ik geef hier slechts 
enkele punten op. Ik heb het ecu cn ander tot later gebruik genoteerd. 

Verder vindt men ook daar cene kolossale buUctkamcr van 21 I\l. 
Icnglc en 4 iM. brccilte. Eu dat voor ccnc kamer , blijkens den 
naam, bunctkamcr , alleen bestemd om de gebruikelijke brooiljes 
te smeren! 

Ten slotte nog ccn paar jmnten. 
Men heeft gezegd': wij stellen geen bckrooning voor. 
Welnu , dan hail men, zelfs voor een verdienstelijk ontwerp, 

hetgeen het ontv.'erp geleekentl met een rood kruis naar mijn 
mccning (tlie door velen tier aanwezigen, die ik ev in de pauze 
over sprak, gedeeld wordt) niet i s , nooit tic volle uitgeloofde f 5 0 0 
moeten geven. .Al had men, om de nict-bckrooning .symbolisch uit 
tc drukken, dc som op ecu kleinigheid minder d a n / ' 5 0 0 bepaald, 
dan harl ik er vrede mede gehad. Nu echter is men in hooge mate 
onlogisch te werk gegaan. 

Ecu tweede punt. 
Dij alle vercenigingcu, die prijsvragen uitschrijven, is hcl gebrui-

kelijk, dat het verslag der bcoordcclingst;omniissic in ecu vergade-
ring wordt ter tafel gebragt, voordat het wordt gepubliceerd. Nu 
weel ik wel dal in den regel geen bezwaar wordt gemaakt tegen 
dal rapport. Maar als deze formaliteit ook hier wcre toegepast, 
ik beu er vau overUiigtl, dat ik in mijn bezwaren legen dat rapport 
niet alleeu zou hebben gestaan. 

Als laatste pun t , dal ik aanvoer, dicut het volgende: Om alle 
misverstand weg te nemen, wcnsch ik tc verklaren, dat het ont-
werp, geteekend met het motto Inde fessus (dat is onvermoeid) \'an 
mij is. 

Ik zeg dat openlijk, om cr de verklaring bij tc kunnen voegen, 
dal ik nicl sjircck uit gekwetste eigenliefde, uit gcmanquccrdheid, 
of uit welke bijbcdocling ook. 

Ik spreek hier alleen uit naam van allen, die zich aan deze 
prijsvraag gewaagd hebben, cn werkelijk niet op dc wijze zijn 
behandeld, die wij van dezen kring van hooggeplaatste technici 
hadden kunnen vcrwachlcn! 

Dc vice-pre.sidcnt zegt, dat dc voorzitter der beoordcclings-
connnissic niet aanwezig is cn hij voor zich op het gesprokene 
niel kan antwoorden. 

Niemand verlangt daarover hcl woord tc voeren cn de discussie 
wordt gesloten. 

15. Men gaal alsnu over tot de balloltagc van dc in de ver-
gadering van 13 November 1877 als nieuwe leden voorgestcldcn. 

Dc vice-presidcnl verzoekt hel raadslid Steuerwald cn hel litl 
Huët zich met het opnemen van dc slcmmcu tc willen belasteu. 

n 
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De uitslag is da t , zijn aangenomen: 
als gewone loden de hoeren: J . Biekart, architekt van den 

Soesoehoonan van Soerakarta, te Solo; L. J . J . Caron, werktuig-
kundige tc Tagal; J. M. van den Elzen, spoorwegingenieur, te 
Buggenum; J. Grootholl', luitenant der genie van het Indisch 
leger, tc Batavia; J . A. Manuel J r . , werktuigkundige tcKedaton-
Plevet; J . de Hijke, ingenieur in dienst van het Japansche Uijk, 
te Osaka; en J. S. C. van de Wall , hoofdopzigter der Kotter-
damsche Handelsvereeniging, le Hotterdam ; 

als buitengewone leden de hecren: B. van de Beek, opzigter 
der Is tc klasse bij den waterstaat cn de burgerlijke openbare werken, 
le Bandjarnegara; J. van Heurn, J. F. Klinkhamer, studenten 
aan de polytechnische school, te Delft; W . Lorenlz, hooldopzigter 
bij de staatsspoorwegen, te Nijmegen; G. W.Soutendi jk , landmeter 
van het kadaster, te Utrecht; en 4. Wilhelmus, opzigter hij den 
waterstaat eu de burgerlijke openbare werken, te Poerwokerto. 

BIJLAGE 8. 

Paris , i e 20 Decembrc 1877. 

Monsieur le Président, 

16. Om in de vergadering van O April 1878 tc worden ge-
ballotteerd, worden voorgesteld: 

als gewone leden de hecren: A. J. van Beek, architekt , te 
Leeuwarden; S. Chabot, administrateur ecner suikerfabriek, te 
Uatang (Pekalongan); dr. G. Cuppari , civiel ingenieur, t c Pisa; 
G. G. E. van Daalen, administrateur cencr suikerfabriek, Kediri; 
J . de Koning, civiel ingenieur» buitengewoon opzigter van den 
waterstaat, tc Nijmegen; G. L. M. Lambrechtsen, civiel ingenieur, 
buitengewoon opzigter van den waterstaat , tc Middelburg; J. A. 
Hoijcr, civiel ingenieur, te Amsterdam; E. E. vanSteenvel t , civiel 
ingenieur, tc Socrabaya; IL Stolp, werktuigkundig ingenieur, te 
Haarlem; en H. Wright , ingenieur bij de Ncderlandsche Hijnspoor-
wegniaatschappij, te Utrecht; 

als buitengewone leden dc beeren: G. J. Gambier, student aan 
de polytechnische school, tc Delft; G. A. M. Grocncveldt, opzigter 
der derde klasse bij de Slaalsspoorwegcn, Ic Gcertruidenberg; W . 
A. Hümme, W . H. Jagcrink, A. G. Lamminga, J. van Leeuwen, 
studenten aan de polytechnische school, te Delft; G. H. E. Marlens, 
opzigter bij de spoorwegmaatschappij Leidcn-Wocrden, te Bode-
graven; P. A. Melchior, student aan de polylcclmischc school, te 
Delft; W. Nivel, bouw- cn werktuigkundige bij ilc Nederlandsch-
Westfaalschc spoorwegmaatschappij, te Winterswijk; P. T. L. 
Grinwis Plaat, S. H. Smit en A. Waltlorp, studenten aan dc poly-
technische school, tc Delft. 

J 'ai l 'honneur de vous donner avis que pendant la durée dc 
l'Exposition je mettrai à la disposition dc M. M. les membres de 
r inst i tut Hoyal des Ingénieurs Hollandais mon local situe Rue des 
Saints-Pères 54. 

Ils pourront s'y rencontrer Ions les jours ou a des jours déter-
mines et à leur gré. 

Tous les ouvrages et journaux tic ma bibliothèque seront mis 
à leur disposition. 

C'est un centre dc réunion que j'ai l 'honneur de proposer à titre 
gracieux à M. M. les membres dc l 'Institut r(ui, à celte époque, 
viendront visiter Paris. Je désire que ma proposition puisse être agréée. 

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l 'assurance de mes senti-
ments les plus distingués. 

E U G . L A c n o i x , 
Ingénieur Civil, Membre de l'Institut Hoyal 

des Ingénieurs Hollandais. 
A Monsieur le Président de 

l'Institut Hoyal des Ingé-
nieurs Hollandais. 

De vice-prcsidcnl sluit alsnu de vergadering. 

Aldus voorloopig goedgekeurd in dc vergadering van dcn 
raad van bestuur van dcn 12dcn Maart 1878. 

N. T. MiGiiAiàis, 
Vicc-Prcsitlciit. 

J . TIDI:MAN, 
Sccrcloris. 

BIJLAGE 9. 

VEUSLAO ÜKR C0MM1.S3IK TOT UEGORDKKI.I.NG ü E l l O.NTWKIlt'EN, 
INGEKOMKN TEIl HEANTWOORÜING DEK I'RIJSVRA.VG VOOR 

EEN GEIlOUW TEN DIENSTE VAN HET KONINKLIJK 
INSTITUUT VAN INGENIEURS. 

In de eerste vergadering tier Commissie, op 11 December 1877 , 
werd door den Vtwrziller vau hcl Koninklijk instituut vau Inge-
nieurs, tevens Voorzitter tier Commissie, een aantal vau achttien 
ontwerpen c. a., zijnde het volledig aantal op dc bovenvermelde 
prijsvraag ingekomen antwoorden, ter tafel gebragt. 

Bij een voorloopig onderzoek bleek da t , zoo naar den vorm als 
naar dc wijze van indienen, door alle werd voldaan aan hetgeen 
ten aanzien van ccn cn ander, in dc prijsvraag en het daaraan gehecht 
prospectus was bepaald. Mitsdien behoefde geen dier antwoorden 
van de mctledingiug tc worden uitgesloten en kon tot ccn nadei' 
naauwkciu-ig onderzoek van alle dc ingekomen ontwerpen worden, 
overgegaan, waartoe tlan ook besloten werd. 

Dil onderzoek, hcl welk omstreeks half .lanuarij door alle leden 
der Commissie volledig was kunnen worden Icn einde gebragt , 
licell, na naauwkeurige vergelijking tier verschillende ontwerpen 
ouderling en na uitvoerige bespreking tlaarvau, tot de volgende 
ééusleuuuig opgeuuiakle bcoortlceliug geleid, bij welke, iu elke 
groep, de ontwerpen achtervolgend zullen worden genoemd naar 
tle betrekkelijke waanlc, daaraan toegekend. 

10 
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In hel algemeen moet met lof worden gewag gemaakt van de 
ïorg en de moeite aan alle de ingezonden antwoorden, zonder 
onderscheid, besteed. Ziet de Commissie zich gedrongen, in hetgeen 
hieronder volgt, van sommige antwoorden hoofdzakelijk de tekort-
komingen aan te wijzen, welke, naar haar oordeel, daarin worden 
opgemerkt, zoo moet zulks dan ook niet worden beschouwd als 
een bewijs van geringschatting dier antwoorden, maar als een 
blijk van de gezette aandaclit, welke zij den ingekomen arbeid, 
in zijn geheel, heeft waardig gekeurd. 

Het aanwijzen, ook dier tekortkomingen, meende zij echter in 
dit verslag niet te mogen achterwege laten, omdat daaruit het 
best kan blijken vau de wijze , waarop zij hare taak heeft opgevat. 

Twee ontwerpen, het eene, voorzien van de ken.sprenk; J a t i 
de louwkunst gewijd, cn hct andere van hct kentccken K. 1. v . l . , 
meende de Commissie dat ter zijde moesten worden gelegd, daar 
beiden, hoewel waarschijnlijk voor de bepaalde bouwsom uitvoer-
baar , onvoldoende moesten worden geacht, zoo naar indceling, 
als met het oog op de bouwkundige opvatting, in hct algemeen. 

Evenmin schenen dc vijf hierna tc noemen ontwerpen, hoewel 
uit bouwkunstig oogpunt meer aan in billijkheid te stellen cischen 
beantwoordende, voor bekrooning in aanmerking tc kunnen komen, 
en wel: 

da t , voorzien van de kenspreuk Ars longa vita drevis, wegens: 
gebrekkige gemeenschap en verlichting; gemis aan een hoofdtrap; 
onvoldoende ruimte voor de bibliothcck cn in dc algemcene ver-
gaderzaal; zonderlinge wijze van zamenstcllcn der kap ; 

dat , voorzien van hct motto Volharding, wegens: onvoldoende 
ruimte in dc algemeenc vergaderzaal; gebrekkige verlichting en 
onbevredigenden gcvclbouw; 

da t , voorzien van het motto Wetenschapy wegens: de in het 
algemeen gebrekkige indeeling, en uithoofde liet voor de bepaalde 
bouwsom niet zou kunnen worden gemaakt; 

da t , voorzien van de kenspreuk Hischt jiiet te veel, wegens: 
weinig doelmatige indeeling, vooral wat de gemeenschap tusschen 
eu dc schikking vau dc voornaautste ondcrdeclcn betreft; 

da t , voorzien vau het motto Concurrentie, uithoofde dit ontwerp , 
in weerwil der aanzienlijke oppervlakte en van den grooten inhoud 
van den daarbij voorgcsteldcn bouw, niet geacht kan worden een 
praktisch bruikbaar geheel te zullen opleveren, terwijl de kosten 
van uitvoering de bepaalde som ver zouden overtrefFen. 

Met het bovenstaande is hct zevental der ingekomen antwoorden 
behandeld welke, meer om redenen in die ontwerpen zelf gelegen, 
dan wel met hct oog op het prospectus, niet voor bekrooning 
konden in aanmerking worden gebragt. 

Volgen thans eenige beschouwingen over dc groep omvattende 
die ontwerpen welke, hoezeer in het algemeen meer aan alle in 
billijkheid tc stellen eischen voldoende, toch, wegens tekortkomingen 
van overwegenden aard, of wol ten opzigte van bepaalde eischen 
van hct prospectus, ook niet der bekrooning konden worden 
waaidig geacht. 

Onder deze rubriek werden de navolgende zes ontwerpen gerang-
schikt , als: 

da t , voorzien van het motto Logica, hetwelk gebreken in de 
indeeling vertoont, die tot hct aanwenden van zoo bijzondere 
hulpmiddelen voor de verlichting zouden moeten leiden, als niet 
doelmatig konden worden geacht; 

da t , voorzien van de kenspreuk Alle waar is naar zijn geld, 
daar dit , hoezeer vrij wel aan de verschillende cischen bij het 
prospectus gesteld voldoende, te geringe ruimte voor de bibliotheek 
aanbiedt en over het algemeen te sober van opvatting is ; 

verder de ontwerpen, voorzien van de motto's X ew Binnenhof, 
die beiden van groote kunstvaardigheid getuigen, zoo door opvatting 
als uitvoering, maar voor nagenoeg alle lokalen, en wel meer 
bepaald voor de algemcene vergaderzaal, te kleine afmetingen 
geven ; 

eindelijk het ontwerp, voorzien van de kenspreuk I^ihil sine 
lahore, en dat met het monogram K. I. v. I. gekentcckend, 
welke beiden zeer nabij voldoen aan de cischen, die ter be-
krooning moesten worden gesteld: 

in het eerste van beiden zijn evenwel dc lokalen in de verdieping 
niet gelukkig gegroepeerd en zijn bovendien de algemcene ver-
gaderzaal en de bulletkamcr te klein; 

in het tweede, waarin overigens hct vraagstuk, in het algemeen , 
zeer verdienstelijk werd opgevat — als uit dc oordeelkundige schik-
king en hct goed verband der onderdcelcn zoomede uit dc veel 
lof verdienende bewerking dier ondcrdcelen voldoende bleek — 
is evenwel dc verhouding der afmetingen van de algemeenc ver-
gaderzaal niet gunstig en zijn die voor de bibliothcck cn hct 
mccrcndcel der bijlokalcn te gering. Ook werd dc hoofdtrap, als 
zoodanig, onvoldoende geacht. 

üe vijf tc beschouwen overblijvende ontwerpen allen aan te 
merken als zeer goed geslaagde proeven van oplossing der uit-
geschreven prijsvraag, kunnen in twee hoofdgroepen worden ver-
deeld, waarvan de eene het drietal dier ontwerpen omval, waarbij 
de algemeenc vergaderzaal in de verdieping is ontworpen, terwijl 
bij de twee anderen die zaal in den beganen grond werd geplaatst. 
Omtrent de ontwerpen, vormende de eerste groep, valt op le 
merken : 

met betrekking tot hct ontwerp, voorzien van bet molto Conrad, 
dat , hoezeer lof moet worden locgekend voor de opvalling cn de 
bewerking der vestibule, van de vergaderzaal zoomede voor de 
voorstellingen van beiden in dc teekeningen, aan de onderdeden 
van den bouw, inzonderheid aan de vestibule, een le groolsch 
karakter gegeven schijnt, in verband met de bcleekcnis van het 
geheel; er verder groot bezwaar bestaat tegen de twee, naar het 
schijnt beiden niet onmisbare, als torens afgewerkte trappenhuizen 
tegen ile zijgevels, terwijl de voorgevel weinig in overeenstemming 
is mol dc bestemming van het gebouw, en ook in gccncn dcdc 
een monumentaal karakter bezit; 

in het ontwerp, voorzien van hct motto Indefessus, treft bet 
bezwaar dat de aard van hel ontwerp verpligl tot toevoeging aan 
lie algemcene vergaderzaal van een rcgthockigen uitbouw op de 
frontzijde van hel gebouw, waardoor symmetrie in die zaal wordt 
gemist; de zarnenstclling van den bouw, uit drie constructief 
geheel van elkander afgescheiden gedeelten, schijnt ook niet boven 
bedenking verbeven wegens den te vreezen overlast van inwatering 
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door snceiiw enz. in de tusschen gelegen goten en dc bezwaren 
voor het onderhoud hiervan te verwachten; 

in het ontwerp, voorzien van het motto Meid, is de plaatsing, 
aan de frontzijde van den beganen grond, van bijlokalen, a l s : de 
keuken cn privaten, alsmede die der privaten in de verdieping, 
nabij den diensttrap, niet gelukkig gekozen; de kamer voor 
commissie-vergaderingen is alleen over de algcnicene vergaderzaal 
toegankelijk; de dikte der binnenmuren schijnt tc zwak. In den 
gevel van dit ontwerp, hoe verdienstelijk ook opgevat, schijnt 
het monumentaal karakter binnen tc geringe hoogteafmetingen 
zamengetrokken, ton gevolge waarvan dc indruk van liet geheel, 
door belendende alligt hoogere gebouwen, alras belangrijk zou 
worden verminderd. Voor de zorg, aan de orncmentatie van hct 
ontwerp in zijn geheel, en meer hepaald aan die der algemcene 
vergaderzaal besteed, moet lof worden toegekend. 

Van dc ontwerpen vormende de tweede groep voldoet dat , 
voorzien van het njotto Minerva, nagenoeg geheel aan alle de 
eischen van het prospectus, wat de afmetingen cn de schikking 
der verlangde lokalen betreft. Met hct oog op hct praktische doel 
der prijsvraag is hct als eene der meest geslaagde oplossingen, 
die daarvan gegeven werden, tc beschouwen. 

Kleine verbeteringen zouden evenwel ook nog hierbij wcnschclijk 
zijn, als b. v. in dc indceling, door wijziging der plaatsing van 
den t rap , dio naar dc bibliotheek geleidt en van dc schikking van 
sommige bijlokalen, cn ook door vereenvoudiging van den gevel. 

Het laatste der te behandelen ontwerpen, van ccn rood kruis 
als kenleckcn voorzien, onderscheidt zich, naar dc meening der 
Commissie, zoowel door de oorspronkelijkheid van opvatting als 
door dc verdienstelijke wijze, waarop dc indceling cn dc vorm 
der lokalen ziju ontworpen. 

Inzonderheid wijst zij op den doelmatigen vorm aan dc alge-
meenc vergaderzaal gegeven, op hct verband van deze met dc 
achtergelegen allczins doelmatig ontworpen bufTclzaal, met vrije 
gemeenschap naar bui ten, op dc gelukkige verbinding van beide 
lokalen met dc ruimte voor dc bibliotheek bestemd, op de nog 
beschikbare lokaliteit, die mede tot dit doel zou kunnen worden 
aangewezen, en — wat niet het minst weegt — op de gemakke-
lijke gelegenheid voor eene later mogelijk noodige uitbreiding, 
zoo der vergaderzaal als der bibliotheek. 

Aan het einde harcr beschouwingen gekomen, ook van die 
groep welke, naar de Commissie meent , de ingekomen antwoorden 
omvat, die zoowel uit algemeen bouwkunstig oogpunt, als getoetst 
aan de eischen van hct prospectus — met uitzondering van den 
financicelen cisch — ernstig voor bekrooning zouden kunnen in 
aanmerking worden gebragt, kan zij evenwel geen vrijheid vinden 
daarvoor een van die ontwerpen voor te dragen. 

Geen daarvan toch is voor dc bepaalde bouwsom uitvoerbaar. 
Eene oppervlakkige beschouwing van de voor allen gevorderde 
oppervlakte bouwterrein, eene globale berekening van hun kubicken 
inhoud, stellen dit reeds boven allen twijfel. 

De Commissie is dan ook éénstemmig van oordeel d a t , uithoofde 
door geen van de ingekomen antwoorden ten volle aan de eischen 
van het prospectus wordt voldaan, ook geen van die antwoorden 
door haar mag worden aangewezen, om (e worden bekroond. 

Met het oog echter op de groote verdiensten , op het oorspronke-
lijk en met hel »loci slrookcnd karakter van het ontwerp, gcteekend 
met een rood kruis, zoomede op hel nut dat hiervan zal tc trekken 
zijn voor dc verwezenlijking van hct voornemen van hct Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs tot dc stichting van een eigen gebouw, 
meent de commissie den raad van bestuur ten slotte mede één-
stemmig te moeten adviseren: «de als premie uitgeloofde som, 
ad f 5 0 0 , ten volle te bestemmen o m , indien daartoe de mog^C' 

lijkheid bl i jkt , door aankoop eigenaar te worden van voormehl 
ontwerp.» 

Voor het doel, door hct Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
met hct uitschrijven der meergenoemde prijsvraag beoogd, zal 
hiervan toch ongctwijldd veel partij tc trekken zijn. 

Aldus vastgesteld tc ' sGravenhage , den 20stcu Januarij 1878. 

G . J . G . K L K R C K . 
VAN G E N D T . 
G . B . S \ L M . 
V . D. T \ K . 
VoORDUfN. 

t 
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B I J L A G E 10 . W a a r n e m i n g e n a a n d e n H e l d e r , 

es a 

1 
2 
Ü 
4 
5 
ü 
7 
8 
O 

10 
M 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
10 
20 
21 
c)2 
2 3 
24 
25 
2ü 
27 
28 
20 
31 

Doorgaande gesteldheid van het weder, 

gedurende 

h e t e t m a a l . 

De Maans-

Pliases, 
Declinatie, 

Apogcum en 
Perigeum. 

Hoogte van de vloed- en ebgetijen 
in het Marsdiep te Helder, opgemaaKt uit 

bij de 1 andskeet aan den 

Tijd en stand van 

den eersten 
vloed na den middag. 

de eerste 
ebbe na den middag. 

u. m. AP. AP. u. m. AP. A R 

buijig. 

Bewolkt, beneveld, mooi, regenbui, winderig. 
Bewolkt, winderig, regenbuijen, mooi. 
Helder, ligtbewolkt, mooi, winderig, schoon. 
Helder, l igtbewolkt, beneveld, d a u w , mooiweer. 
Helder, wmderig, mooiweer. 
Helder, mooi, ligtbewolkt, nachtvorst. 
Bewolkt, mooi, regenbuijen, onstuimig. 
Zwaarbewolkt, wind, onstuimig, regenbuijen, mooiweer. 
Bewolkt, mooi, zwaar- cn digibewolkt, koel. 
Bewolkt, wind , koel , betrokken, regenbui. 
Ligtbewolkt, stormweer, zwaar onweer, hagel. 
Zwaarbewolkt, w ind , hagel , regen. 
Digtbcwolkt, onstuimig, buijig. 
Helder, starlicht, mooi, onstuimig. 
Zwaarbewolkt, stormweer, r e g e n . ' 
Digtbcwolkt, onstuimig, onweer , sneeuw. 
Zwaarbewolkt, w ind , onstuimig, wind, regenbuijen. 
Zwaarbewolkt, windbuij ig, mooi, koelwecr. 
Digtbcwolkt, regenbuijig, mooi, winderig. 
Digtbcwolkt, beneveld, winderig, mooi. 
Digtbcwolkt, bcnevelil, wind, regen, mooi. 
Bewolkt, winderig, beneveld, regenbui, mooi. 
Betrokken, regenbuijig, onstuimig, regen, bewolkt, mooi. 
Besvolkt, wind , digtbctrokken, regen cn wind. 
Betrokken, winderig, regenbuijen, vochtig, mooi. 
Helder, beneveld, nachtvorst , mooiweer. 
Ligtbewolkt, beneveld, winderig , regen, mooi. 
Bewolkt, mooi, helder, starlicbl, beneveld, vochtig. 
Digtbctrokken, regen, wind, mooiweer. 
1/igtbewolkt, stormachtig, buijig. 
Onstuimig, winderig, zwaarbewolkt. 

24 
25 
20 
27 
28 

I) 
1 
2 
3 
4 
5 
O 
7 
8 
O 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
10 
20 
21 
c)2 

2 3 
24 
25 

N. Declinatie. 

Perigeum. 
Z. Declinatie. 

N.M. lOu. l ü m . 

E.K. lOn. Om, 

Apogcum. 

N. Declinatie. 
V.M.10n.49m. 

L . K . 2 u . 3 0 m . 

«. Bi. 
10.51 
20.40 
21.30 
22.30 
23.20 

0.11 
J. 'I 
1.50 
2.55 
3.52 
4.48 
5.41 
Ü.30 
7.10 
7.50 
8 .40 
0.20 
0.50 

10.40 
11.23 
12, O 
12.58 
13.52 
14.50 
15.40 
10.48 
17.45 
18.30 
10.31 
20.20 

Optelling 

Gemiddeld 

11.28 
1.15 
3.45 
5.42 
3. O 
7.4Ö 
7.43 
5.28 
5. O 
0.30 
0.37 
8.10 

10.43 
0.28 
1 22 
'ÏAO 
0.30 
2.32 
2..45 
3.17 
3.50 
7,25 8.22 
0. O 
8.40 
0.12 

10.18 
8.20 

12.34 
0 .50 
2. O 

0.1 Oü 

0.331 
0.842 
0 .293 
0.335 
0.018 
1.010 
0.370 
0.302 
0.015 
0.G37 
0.307 
0.200 
0.100 
0.245 
0.008 
0.443 
0.527 
0.002 
0.408 
0.420 
0.245 
0.545 
0.122 
0.314 
0.744 

0.075 
0.051 
0.071 
0.181 
0.097 

10.809 
0.475 

10.304 

0.475 

0.335 

0. O 
8.14 
9.45 

11.13 
0.18 
1.12 
1.40 
3.10 
2.45 
3.27 
4 .30 
5.12 
4 .45 
5.25 
5.4Ü 
8.48 

10.27 
10.38 
11.18 

0.30 
0.40 
1.22 
2.'"o 
2 4 2 
2.37 
3.17 
3.18 
4.25 
4.55 
Ü.37 
8.15 

, 1 1 0 . 3 9 4 - 1 - 1 3 . 5 3 0 23.924 ,, „ Gemiddelde hoogte van al dc vloeden „ r - . - a n = — 7 7 7 - = 0.40a M. - h AP. 3 1 - 1 - 2 8 50 
, , , , 2 2 . 7 8 8 - 4 - 2 0 . 9 3 8 43.720 Gemiddelde boogte van al de ebben 777——t̂ jt: = — r : : — = 0.729 » — AP 31 4 - 2 9 00 

Gemiddeld verval 1.134 M. 
Opgemaakt te Helder, den 3den November 1877, door den opzigtcr 

van den waterstaat, 
W. PJJ. ÜK KIIUYIP. 

(1) Met 1 April 1804 is het mork van AP. .lan den zelfrcgiatrercnden ßcty-nictor 
23 jHillinietcrs hoof̂ cr geplaatst. JJÜ het gebruik dezer taftclleii dient dit tc worden 
in b«t oog gehouden. 

0,705 
0 .710 
0 .878 
1.039 
1.288 

1 . 3 § 0 

1.092 
0 .390 
1.092 
0.9G2 
0.280 
0.129 
0.071 
0,455 
0.557 
0.339 
0.432 
0.774 
0.847 
0.780 1.082 
0.709 
0.830 
0.573 
0.089 
0 .740 
1.100 
0.432 
1.175 
0.4G4 
0.170 

22.788 

0.735 
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betrekkelijk het Amstcrdamsche peil 
de bladen, beschreven door den mareograaf 
Helderschen zeedyk. (1) E«-

g « S 
Tijd en stand van 

den tweeden 
vloed na den middag. 

de tweede 
ebbe na den middag. 

u. m. AP. AP. u . m. 
4-
AP. AP. 

3 " ö 

i'Z 
O Ä 1'—' O 

Plaats gehad hebbende 

windrigtingen gedurende het 

verloopen etmaal. 

Hegtwijzend. 

i- © 

3 • 
« 
O 

9 . 0 S 2 

5 = 

Opmerkingen. 

14.15 16. 8 
17.25 
18.28 
19.38 
19.48 
17.27 
20.47 
21.48 
20.10 
21.10 
21.18 

13.45 
12. 5 
14.18 
15.15 
17.12 
18.50 
10. O 
19.40 
20.12 
21.15 
17.40 
18.30 
22.25 
21". O 

14." O 
12. O 

0.180 
0.234 
0.289 
0.131 
0.334 
1 . 0 9 8 

0.040 
0.311 0.081 
0.948 
0.5G0 
0.384 

0.G24 
0.Ü35 
0.037 
0.450 
0.499 0.288 
0.374 
0.558 
0.579 
0 .043 
0.4GG 
0.107 
0.372 
0 .070 

0.581 
0.831 
13.530 

0.483 

19.50 
22. O 
22.50 
12.27 
13.27 
14.25 
15.17 
14.50 
15.40 
10.25 
17.45 
17. O 
18.25 
18.55 
21.40 

22.50 
23.45 
12.25 
12.37 
13.48 
14.10 
15. 4 
14.50 
15.52 
15.45 
17.27 
17.30 
19.55 22. 7 

0.150 

0.0Ü4 

0.703 
0.939 
1.107 
1.2^77 
1.22G 
O.02O 

0.784 
1.271 
0.900 
0 .305 
0 .543 
0.034 
0.829 
0.375 
0 .074 
0.870 
0.955 
1.280 
0.740 
0.550 
0.578 
0.088 
0,950 
0.724 
0 .813 
0 .503 

0.242 

3.90 
3.17 
3 .73 
2 .55 
4.55 

0 . 6 9 22.10 
11.97 

I . 5 3 
12.17 
23.50 
14.75 
10.08 
14.50 

20.d0 
10.33 
14.33 
7.3; 

lO.GO 
2.2 

i a o 7 
9.10 
0.73 

I I . 8 3 2.18 
1.82 
0.53 
2 .03 
8 .23 

22.48 
17.83 

0.214 121.152 
0.214 

20.938 
0.722 

N.NNW. W.NNW.NtW. 
NNVV.N.NO. 
NO. OtN. ONO. OtN. 
ONO. NOtO. ONO. 
OtN. NOtO. OtN. ONO. 
ONO. 0. ZO. NVZW. 
WtZ. WNW. NWtN. NNW. 
NtW^ NN^V. N. NO. 
NO.NW.NNO. WtZ.Z.ZAV. 
ZWlW. ZWtZ. VVtN. 
WtN. W. WZW. W. 
W. WtN. WtZ. Z. ZW. 
ZW. ZWtZ. ZZW. 
ZZW. Z. Zto. ZlW. 
zzw. zw . ZWtZ. WZW. 
WZW. NWlN. WNW. WZW. WtN 
W^NW. NW. WNW. W. NW. 
WtN. NW. WNW. WtN. NVZW. 
zwtw^ WtZ. zw . ZWlW. 
ZWtW. ZWtZ. z. 
Z. ZtW. ZWtZ. ZZW. 
zzw. WZW. ZtW. zzo. 
zo. Z. ZWtZ. ZWlW. 
ZWlW. zzw\ z. 
ZtW. zzo. ZOtZ. N. 
N. NtW. ONO. ZOlZ. Zto. 
ZlO. Z. zw . WZW. 
ZlW. zzw. z.zzo. 
ZZO. z. w. zw . 
zw. Z. zzw . WtN. 
WtN. WtZ. W. WNW. 

315.52 

10.18 

0.5 
2 .3 
0.0 
0.0 
0.0 

0 . 0 
1.8 
0 .3 
0.0 
1 .2 8.2 
2 2 
5>> 
0.0 
1.1 
4.5 8.8 0.8 
12.0 

3.7 
2 .4 
1.2 
5.9 
4.0 

12.3 
0.7 
5.'3 
0.0 

lO.G 
0.0 
0.0 

1.8 
0.8 
2.3 
1.9 2.2 
Ï 5 
1.0 
2.2 
1.2 
1.4 
1.8 
2.8 
2.8 
2.7 
35 
2.8 
2.0 
1.0 0.8 
0.7 
1.7 
1.2 
1.5 
2.2 

0 . 0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.4 
1.0 
2.5 

Dc bak , waarin de waarnemingen 
omtrent den gevallen regen en de 
uitdamping worden gedaan, is groot 
een M ' , cn staat 2.30 M. boven 
den grond. 

Dc gemiddelde declinatie van de 
magneetnaald ten westen, des na-
middags ten 2 u re , bedraagt over 
deze maand l G o 3 0 ' 5 " . 

Dc ^voolstc declinatie werd waar-
genomen op den 13dcn ten 2 uur 
== l ü " 41' O" en de kleinste op 
d e n 4 d e n ten 8 uur = 10" 2 7 ' 5 0 " . 

Ab.solntc bepaling dcrmamiclischc 
inclinatie op den 2den November 
des voormiddags tussclmn 10 cn 12 
uur =:ü7<'57 '^ iO".875. 

1 lO.O 52.4 

In deze maand heelt men winddrukken gehad: 

Gedurende 185 uren van 0 tol 2,5 KG. op den Ml 
n l U » )> 2 .5 5 ff »> i> ff 
N 190 1) f» 5 » 10 i> )» p 

78 1) p 10 » 15 » ff p » 
tl «1 n » 15 . 20 » » )) » 
1> 97 » » 20 30 ff ff n « 
r 12 A 30 I. 40 » n ff P 
n 8 n » 40 « 50 ff ff t) ff 

» 
1 1) « 50 » GO » « S tl 

» 1 )> )) GO » 70 ff n » « 
De grootste winddruk had plaats op den Mden ten O uur 4 0 min. 

= 70 KG. op den M». 
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BIJLAGE 10 (vervolg). Waarnemingen aan den Helder, 

Doorgaande gcslcldheid van het weder , 

gedurende 

h e t e t m a a l . 

S 
O 

1 
-O 
s 

O 

De Maans-

Phases, 
Declinatie, 

Apogeum en 
Perigeum. 

« c 

s 

c3 

Hoogte van de vloed- en ebgetijen 
in liet Marsdiep te Helder, opgemaakt uit 

bij de landskeet aan den 

Tyd cn stand van 

den eersten 
vloed na den middag. 

u. m. 
- h 

AP. AP. 

de eerste 
ebbe na den middag. 

u. m. AP. AP. 

1 Bewolkt, winder ig , helder , s tar l icht , mooi. 2 6 Perigcum. 
u. in. 

2 1 . 0 1. 0 0 .043 10 .15 0 . 0 0 0 
2 Digt bewolkt , beneveld, regenacht ig , mooi. 27 Z. Declinatie. 21 .58 2 .10 0 .040 10 .18 1 .007 
3 Ligt bewolkt , helder , winder ig , mooi. 2 8 2 2 . 5 0 5 .30 0 .465 12. 0 0 . 7 0 5 
4 Helder, s tarl icht , winderig, mooi. 

Bewolkt , mooi, regenbui , winderig. 
20 N . M . 2 l u . 6 m . 2 3 . 4 3 2 .55 0 .112 0 .27 1 . 0 0 3 

5 
Helder, s tarl icht , winderig, mooi. 
Bewolkt , mooi, regenbui , winderig. » n 7.23 0 .370 1.17 0 .840 

0 Digt be t rokken, wmd en r egen , beneveld. 1 0 .30 8.17 0.537 1,40 0 . 8 0 5 
7 Digt bet rokken, w i n d , r egen , m i s t , mooiweer. 2 1.37 8 .25 0 .455 2 .20 0 .821 
8 Ligt bewolkt , beneveld, mooi, winderig. 

Ditn betrokken, wind- cn rcgenbuijen. 
3 2 .34 9. 0 0 .402 3 .12 0 .804 

9 
Ligt bewolkt , beneveld, mooi, winderig. 
Ditn betrokken, wind- cn rcgenbuijen. 4 3 .30 0 .52 0 .350 3 .15 0 .935 

10 Helder, winder ig , weerl icht , bewolkt. 
Digt b e t r o k k e n w i n d , regen , onstuimig. 
Zwaar bewolkt , winder ig , wecr i icht , d a u w , mooi. 

5 4.21 0 .50 0 .410 3.37 0 .502 
M 

Helder, winder ig , weerl icht , bewolkt. 
Digt b e t r o k k e n w i n d , regen , onstuimig. 
Zwaar bewolkt , winder ig , wecr i icht , d a u w , mooi. 

0 5 . 0 0 .45 0.201 3 .50 0 .680 
12 

Helder, winder ig , weerl icht , bewolkt. 
Digt b e t r o k k e n w i n d , regen , onstuimig. 
Zwaar bewolkt , winder ig , wecr i icht , d a u w , mooi. 7 E . K . 1 2 u . 2 m . 5 .54 11 .45 0.800 3 ,38 0 . 4 4 0 

1 3 Zwaar bewolkt , mooi , dikke mist. 8 Apogeum. 0 .30 12. 0 0 .000 5 .44 0 .300 
14 Helder, beneveld, mooi , koude m i s t , regen. 0 

Apogeum. 
7.10 12.35 0 .240 0 .068 0 ,55 0 .788 

15 Digt bewolkt , beneveld, winder ig , zachte regen. 
Digt bewolkt , vochtig, helder, moo i , beneveld. 

10 N. Declinatie. 
i 

7.55 4 .22 0 .068 7,14 0 . 3 0 3 
10 

Digt bewolkt , beneveld, winder ig , zachte regen. 
Digt bewolkt , vochtig, helder, moo i , beneveld. 11 

N. Declinatie. 
i ; 8 35 4 .50 0.007 8.52 0 . 4 5 0 

17 Helder, s t i l , mooi , dikke koude mist. 12 i 1 0.17 2 . 1 0 0 ,246 10.22 1 .048 
18 Digt bewolkt , winderig, regen, mooi weer. 

Bewolkt, mooi , winder ig , vocht ig , regen. 
1 3 ! ; 10. 2 0 . 0 0 .127 11 .13 0 . 6 6 3 

19 
Digt bewolkt , winderig, regen, mooi weer. 
Bewolkt, mooi , winder ig , vocht ig , regen. 14 i 10.50 2 .45 0 .305 0 .18 0 . 7 1 0 

2 0 Zwaar bewolk t , regen , nagel , stormweer. 15 1 V.M.10u .37m. 11 .44 7 .25 0 .094 0 .40 0 . 5 0 3 
2 1 Zwaar bewolkt , mooi , regen , w ind , onstuimig, 

Zwaar bewolkt , s tormwind, rcgenbuijen. 
10 12.41 4 . 7 0.591 1.17 0 .702 

2 2 
Zwaar bewolkt , mooi , regen , w ind , onstuimig, 
Zwaar bewolkt , s tormwind, rcgenbuijen. 17 j 13.41 0. 0 1.100 1.30 

0 .542 
0 .450 

2 3 Zwaar bewolk t , s to rmwind , regen , mooiweer. 18 14.42 8 .37 1,460 2 .20 0 .542 
24 Helder, schoon, digt bewolkt , regen , onstuimig. 10 1 • 15.41 6 .42 0 .550 3.27 0 . 8 4 3 
25 Zwaar bewolkt , r egen , ons tu imig, mooiweer. 

Ligt bewolkt , beneveld, mooi , winderig. 
20 1 

( 16 .36 8 .50 0.727 4 .40 ; 0 . 3 2 4 
20 

Zwaar bewolkt , r egen , ons tu imig, mooiweer. 
Ligt bewolkt , beneveld, mooi , winderig. 21 1 

1 17 .28 10 .18 0.297 4.27 1 . 0 2 5 
27 Natte m i s t , koud , r egen , winderig. 22 i L.K. l ö u . 2 3 m . 18.17 12.42 0.591 4 .38 1 .072 
2 8 Bewolkt, winder ig , mooiweer. 2 3 ; Pe r igeum. 

i Z. Declinatie. 
i 

10. 5 13. 0 0 .593 0.25 0 .500 
20 Bewolkt, wind- en rcgenbui jen , nachtvorst. 24 

; Pe r igeum. 
i Z. Declinatie. 
i 

10,52 14. 8 0 .382 7. 7 0 .711 
30 Bewolkt, be t rokken, regen, beneveld, mooi. 2 5 

; Pe r igeum. 
i Z. Declinatie. 
i 20,41 4 .15 0.011 8.42 0 .775 

Optelling 13.972 0 .008 0 .542 20.972 Optelling 
0.008 0 .542 

13.004 20 .430 

Gemiddeld 0 .403 1 0 .081 

Gemiddelde hoogte van al de vloeden 1 3 . 9 0 4 4 - 1 2 . 0 4 1 25 .045 
3 0 + 2 8 58 = 0 ,447 M. AP. 

r - M i l 1 . , , M 20 .430 + 19 .421 30.851 Gennddelde hoogte van al de ebben • = — j r ö — = 0.G87 »> — AP. 
öO ~r 28 t)8 

Gemiddeld verval 1 .134 M. 
Opgemaakt te Helder den 4den December 1 8 7 7 , door den 

opzigter van den waters taa t , 
W . P I I . D E KLLUYFF. 

(1) Met 1 April 1864 is het merk van AP. aan den zclfregistrereiiden Ret\j-mcter 
.3 niM. hooper geplaatst. I3[j liet gebruik dezer tabellen dient dit te worden ia liet 

NOTULEN DEU VERGADERING VAN DEN 12DEN FEBRUARIJ 1 8 7 8 . 

g e d u r e n d e d e m a a n d ^ ^ o v e m b e r 1 8 7 7 . 

75 

! : 

betrekkelijk he t Amsterdamsche peil 
de b laden , beschreven door den mareograal 
Hclderschen zeedijk. (1) 

Tijd en stand van 

flJ 'S 

den tweeden 
vloed na den middag. 

de tweede 
ebbe na den middag. I « 

w. m . 

13. 8 
1 7 . 2 3 
17 .50 
19. O 
19.30 
20 .55 
17.15 
18. O 
2 2 . 2 5 
19.27 
24 .50 
2 1 . 1 3 
22 .45 
14.45 
15 .20 
15 .15 
17.20 
18.10 
17. O 
20.17 
21 .40 
18.18 20.20 
19.40 
20 .38 
23 .20 
21.38 
15.37 

AP. u . m. AP. AP 

0 .458 
0 . 4 3 4 
0 .555 
0 .482 
0 .492 
0 .543 
0 .372 
0 .248 
0 .451 0.102 
0.208 
0.138 
0 .735 
0 .004 
0 .174 
0 .525 
0 .494 
1.088 
0.374 
1.358 
0 .830 
0 . 3 1 3 
0 .284 

0 .434 
0 .072 

0 .158 

0 .089 

22 .55 
23 .45 
12'.18 

13.33 I 
14.10 
14.55 
15 .33 
15.37 10.20 
10.30 
18.35 
19.12 
20.20 
21 .35 
23 . O 
22 .45 

1) 

12. O 
13.24 
13. O 
12.53 
15.47 
15.40 
10.42 
17.47 
18.33 
19,30 
20.10 
2 2 . O 

0 .193 
0 .352 

1.037 
0 .050 

» 
1.100 
0.812 
0 .073 
0.881 
0.882 
0.757 
0,737 
0.947 
0 .219 
0 .450 
0 .904 
0.787 
0 .700 
0.987 

0.742 
1 .023 
0 .350 
0 .93 
0.818 
0.95 
0 .179 
0.080 
0.777 
0.800 

4.48 
5.08 
3 .40 
0 .48 

11.48 
18.42 

4.87 2.82 
13,42 
11.50 
21.92 

4 .00 
I .47 
4 .10 

11.25 
2 .85 
0 . 5 8 

5.37 
I I . 9 5 
20.07 
20 .75 
3 9 . 2 5 

18 .03 
19.98 
11.32 

5 .20 
8 .05 
8.00 
7.62 
0.02 

Plaats gehad hebbende 

windrigtingen gedurende het 

verloopen etmaal. 

Hegtwijzend. 

W N W . WZW. ZWtW. 
ZWtW. ZtO. ZZW. WtZ. W N W . 
W N W . W. WZW. Z. 
ZtW. z z o . z . z z w . z w . 
ZW. ZWtZ. ZZW. 
ZZW. ZWtZ. ZZW. 
ZZW. 
ZZW. ZWtZ. Z. 
Z. ZtW. ZZW. 
ZZW. Z. ZtO. ZtW. 
Z. ZtO. ZZO. ZZW. 
ZZW. Z. ZtO. 
ZtO. ZZO. ZtO. z . 
Z. ZtW. z . 
ZtW. ZZW. 
z z w ^ w . W Z W . 
WZW.Z. ZtO. ZZW. 
ZZW. ZtO. W. ZWtW. ZW. 
ZW. Z. W. ZW. 
ZW. N W t W . W N W . WZW. 
ZW. ZlO. Z. ZZW.ZW. 
ZWlZ. ZW. WZW. W. 
w ^ WtN. WtZ. 
WZW. NO. ONO. NtO. NWtN. 
NW. WNW. W. WZW. 
ZWtW. ZtO. ZZO. ZOtZ. 
ZZO. Z. ZZO. W. Z W t W . 
ZW. Z. ZtO. ZZO. ZOlZ. 
ZO. Z. Z W . ZtO. ZZO. 
ZlO. Z. ZtO. ZZO. 

0.0 1.0 
0 .0 1 .2 
0 .0 0 .5 
0 .0 3.3 

0.0 1.1 
2 .8 0.7 
1.0 0 .4 
0.8 0 .3 
3 .4 0 .5 
0 .4 0 .8 
5 .0 0.9 
1.4 0 .6 
O.O O.l 

0 .0 0 .2 
0.0 0.9 
0 .9 0 .2 
0 .0 0 .5 
1.2 0.8 
4 .0 1.1 
4 .0 1.5 

10.5 1.2 
3.5 2 .0 
2.9 1.9 
0.8 0.8 
3 .3 1.5 
0.2 0 ,5 
2 .4 0,6 
0 .0 1.2 
1.2 0 .0 
2.5 l 0.2 

54 .3 20.1 

opmerk ingen . 

Dc bak , waarin de waarnemingen 
omtrent den gevallen regen en de 
ui tdamping worden gedaan is groot 
een IVP. en staat 2 .30 M. boven 
den grond. 

Dc gemiddelde declinatie vau de 
magneetnaald ten wes ten , des na-
middags ten 2 u r e , bedraagt over 
deze maand 10° 3 4 ' 2 1 ' ' . 

De grootste declinatie werd waar-
genomen op Men 3den ten 2 u u r 
= 10° 4 8 ' 3 0 " cn de kleinste op 
den 9den ten 8 uur = 1 OM 5 ' 1 0 " . 

Absolute bepaling der magnetische 
inclinatie op den 3den December 
des namiddags tusschen 1 c n 2 u n r 
= 07° 50 ' 18" .75 . 

In deze maand heeft men winddrukken gehad : 
Gedurende 182 uren 

98 p 
188 -» 

90 » 
5 3 
51 » 
27 '» 

10 

5 » 
0 .5 » 
0 . 5 O 

van O tot 2,5 KG. op den M». 
2 ,5 .> 
5 » 

10 r> 

15 « 
20 » 
3 0 ^ 
4 0 » 
5 0 » 
00 « 
7 0 

O 

10 
15 
20 
30 
40 
50 
00 

70 80 
De grootste winddruk had plaats op den 22sten Icn 18 uur 35 min. 

° = 7 2 YSJ. op den W n 
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B I J L A G E 10 (s lo t ) . 
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1 
2 

'S 
A 
5 
6 1 
8 
O 

10 

11 

12 
13 
14 
15 
l ü 

17 
18 

10 
20 
21 
22 

2;'i 

24 
25 
20 
27 
28 20 
30 
31 

W a a r n e m i n g e n a a n d e n H e l d e r , 

Doorgaande gesteldheid van het weder, 

gedurende 

h e t e t m a a l . 

O -p 

De Maans-

i^hases, 
Declinatie, 

Apogeum en 
Pcrigeum. c5 

Hoogte van de vloed- en cbgetüen 
in het Marsdiep te Helder, opgemaakt uit 

bij de landskeet aan den 

Tijd en stand van 

den eersten 
vloed na den middag. de eerste 

ebbe na den middag. 

u. m. AP. AP. 
Ligtbewolkt, helder, jnooi, beneveld, winderig. 
Digtbewolkt, mooi, vochtig, beneveld, wind. 
Digtbewolkt, beneveld, winderig. 
Digtbewolkt, beneveld, mooiweer. 
Ligtbewolkt, beneveld, mooi, winderig. 
Dijjtbetrokken, winderig, regenbuijen. 
Helder, beneveld, wind, onweer, regen. 
Helder, starlicht, nachtvorst, mooi. 
Ligtbewolkt, mooi, helder, nachtvorst, nevel. 
Helder, beneveld, starlicht, vorst, nevel. 
Digtbewolkt, beneveld, mooi, wind en regen. 
Digthetrokken, wind, regen, helder, starlicht, sneeuw. 
Bewolkt, mooi, winderig. 
Zwaarbewolkt, winderig, buijig, mooiweer. 
Bewolkt, mooi, digtbewolkt, beneveld, regen. 
Digthetrokken, regen, wiud, helder, mooi. 
Digtbewolkt, beneveld, mooi, regen, winderig. 
Bewolkt, winderig, beneveld, mooiweer, 
Ligtbewolkt, beneveld, mooi, nachtvorst. 
Helder, beneveld, vorst, mooi. 
Djgtbeneveld, vorst, digtbctrokken, wind. 
Digtbeneveld, wind, regen, onstuimig. 
Bewolkt, winderig, hagel, regen, buijig. 
Zwaarbewolkt, stormweer, regen, hagel. 
Digtbewolkt, sneeuw, hagel, onstuimig, vriezend. 
Digtbctrokken, wind, regen, sneeuw, hagelbui. 
Bewolkt, winderig, sneeuw, regen, mooi. 
Helder, starlicht, vriezend, sneeuw, wind. 
Digtbelrokkcn, regen, beneveld, mooi. 
Natte mist , regen, stormweer. 
Digthetrokken, storm, ligtbewolkt, mooi. 

u. m. AP. AP. 

20 

27 
28 

)) 1 
2 
3 
4 
5 
(j 
7 
8 
9 

10 

11 
12 

13 
14 
15 
10 
17 
18 
10 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 

u. m. Z. Declinatie. 21.32 3. 0 0.020 
22,26 3.40 0.019 
23.23 4.35 

N.M.10u.22m. » 3.55 0.227 
0.20 4 .43 0.255 
1.17 5,32 
2.11 9. 0 0.872 
3. 1 8,25 0.364 
3.47 9.45 0.365 

Apogeum. 
4.30 41.13 0.124 

Apogeum. 5.11 10.55 0.134 E.K. 9u. 52m. 5.50 12,38 0.785 N. Declinatie. 6.30 12.38 0.436 
7.10 12.37 0.320 
7.53 0.45 0.062 
8.39 2.50 0.237 
9.30 2.55 

10.26 2.50 0.388 
11.26 5.50 0.042 

V.M.0u.9m. 12.29 4 .35 0.070 
i a 3 ( ) 4,42 0.185 

Pcrigeum. 
14.29 9,15 0.379 

Pcrigeum. 15.23 9.52 0.900 
16.14 11,10 1 . 3 7 5 
17. 3 7.37 0.950 L.K. 18u. 38m. 17.51 11.34 0.983 Z. Declinatie. 18.38 12.57 0.705 
19.28 12. 0 0.219 
20.20 14.35 0.331 
21.14 0.50 0.319 
22.11 4.10 0.194 

Optelling 

Gemiddeld 

0,000 

0.106 

12.200 0.121 
12.139 

0.392 

0.009 

0.121 

0.38 
11.27 
0. O 
0.52 
1.47 
2.20 
2.42 
3!37 

3.30 
4.17 
4.25 
4.54 
6.15 
7.27 
8.18 
9.43 
0.42 

12. O 
0 .23 
0.47 
2. O 
2.20 
3.25 
3. O 
5.10 
4,20 
0.30 
7,13 
7.50 
9.27 

11,35 

Gcnuddclde hoogte van al de vloeden ^2-139-1- 8 .393 ^̂  ^^^ 
31 + 29 60 

Gemiddelde hoogte van al dc ebben 
31 4 - 2 9 60 

: 0.811 )) — AP. 

(icmiddcid verval 1.153 M. 
Opgemaakt tc Ih-ldcr, dcn 4den Januarij 1878, door den 

opzigter van vlcn waterstaat, 
W. I'JI. DK KUUYFF. 

1.010 
1.137 
1.140 
0 .973 
0 .953 
1.3641 

0.418 
0.820 0.801 
1.184 
1.115 
0.500 
0.651 
0.650 
0.804 
0.636 
0.885 
1,008 
1,154 
1.180 
1.000 
1.093 
0.308 
0.729 
0.320 0.802 
0.610 
1.090 
1.057 
0.857 
0.110 

20.503 

0.855 

NOTULEN DER VEBGADERING VAN DEN 12DEN FEBRÜARU 1878. 
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betrekkelijk liet Amsterdamsche peil 
de bladen, beschreven door den mareograaf 
Helderschen zeedijk. (1) 

3 

Tijd cn stand van 

dcn tweeden 
vloed na den middag. 

de tweede 
ebbe na den middag. 

u. m. -1-
AP. AP. u . m. AP. AP. 

U 
S a-
- e i 

£ « 

Plaats gehad hebbende 

windrigtiugen gedurende het 

verloopeu etmaal. 

Bcgtwijzend. 

s 
«3 

S ej tó O, O tß so E S C3 — 2 1 E S C3 — E S C3 — 

S • tßÄ 
r-! « C 3 = >• •-< O 

O 

Opmerkingen. 

16.17 
46.35 
48.37 
19.48 
17.20 
21.40 
17.40 
19.12 
22.35 
24.10 
23.25 
22.12 
22.57 
15." 7 
14.28 
47. 4 
17.47 
16.35 
20.32 
19.20 
20.45 
18.10 
20. O 
40.56 
21.13 
22.30 
23.45 
16.50 
44.40 

0.306 
0.069 
0.128 
0.220 
0.052 
0.306 
0.415 
0.114 
0.428 

0.359 
0.253 
0.300 
0.351 
0.420 
0,105 
0,125 
0,061 
0,207 
0.745 
0.487 
4,342 
0.248 
0.652 
0.220 

0.500 
0.738 

0.140 
0.136 

8.851 
0.458 
8.393 

0.182 

0.458 

0.289 

22.50 4.048 4.42 ZOtZ.OZO.NOtO.NO. 0 . 0 0.5 
f 4.15 NOlN.NO. 0.0 0.4 

12.25 1 1.122 6.67 NO. OtN. 0.0 0.2 
13.27 1 0.974 0.82 OtN. ONO. 0.0 0.3 
14.17 ! 1.160 1.22 0 . ZOtO. ZO. 0.0 0.4 
14.18 1.313 13.67 ZZO. ZtO. ZWtW. WZW. 4.6 0.6 
15.25 0.704 7.50 ZWtW. ZtW. WNW. N. NW. 1 2 . 6 1 . 1 

46.42 4.026 1.08 NW. WtN.Z . 0.0 0.8 
46.40 0.910 4.05 ZtO.ZOtZ.ZO.OZO. 0.0 0.3 
17.18 1.047 1.65 OZO.ZOtO. 0.0 0.5 
17.25 1.081 7.50 z o . ZZO. ZtO. ZtW. z z w . 0.4 0.3 
19.11 0.253 11.08 ZZW. WtZ. WZW. zw. 2.4 0.5 
19.30 0.392 7.02 z w . ZWtW. WtZ. 7.3 0.4 
20.56 0.695 8.73 W t Z . N W . W . W Z W . 0.8 0.7 
21.20 0.544 40.00 W Z W . z w . W t Z . 2.0 0.5 
22,40 0.989 2.00 WtZ. NNO. NNW. NW. ZWtZ. 5.5 0.3 
23.52 0.493 7.68 ZWtZ. W Z W . NW. NNW, 2.3 0.6 

n » 5.72 NNW. NtW. NOtN. W. Z. 0.5 1.0 
13. 0 0.992 0 .23 Z. ZtO. ZZO. 0.0 0.3 
13.25 1.241 0 . 2 3 ZtO. ZZO. ZtO. 0.0 0.4 
14.17 1.255 4.35 ZtO. Z. ZZW. 0.0 0.5 
15.16 0.679 44.02 ZZW. ZWtZ. NWtW. WNW. 4.2 0.5 
46.40 0.041 20.25 W N W . N W . W . Z W . 1.8 0.9 
47. 0 0.502 3 4 . 2 5 ZW. WtZ. W N W . W. WtN. 3.0 1.1 
17.22 0.979 12.00 WtZ. WNW. W. WZW. Z. 5.0 
18.54 0.160 21.82 ZtO. ZW. W. WNW. W. ( ) . l 1 0.9 
19.40 0.603 16.42 W . W Z W . N W t W . N W t N . 2.7 0.8 
20.12 1.105 1.85 NW. NNw^ z z w ^ z. z z o . 1.1 0.5 
21. 0 0.488 5.77 ZZO. z z w . z w . ZWtZ. 5.1 o.o 
20.32 0.078 47.75 ZtW. Z. ZOtZ. ZWtZ. W N W . 8.8 0.2 
23.55 0.883 27.97 WNW. 6.7 0.6 

0.580 22.747 
0.580 

279.47 79.9 17.1 

22.167 
' 0.764 9.02 ' 0.764 9.02 

De bak, waarin de waarnemingen 
omtrent den gevallen regen en de 
uitdamping worden gedaan, is groot 
ccn M». cn staat 2.30 M. boven 
den grond. 

De gemiddelde declinatie van dc 
macnectnaald ten westen, des na-
middags ten 2 u u r , bedraagt over 
deze maand IC^ 33 ' 25" . 

De grootste declinatie werd waar-
genomen op den 4den ten 2 uur 
= 16" 3 8 ' 3 0 " en dc kleinste op 
dcn 7den ten 8 uur = 16° 24 ' 5 5 ' \ 

Absolute benaling der magnetische 
inclinatie op den 28stcn December, 
des namiddags tusschen 2 en 3 

= 67° 4 i ' 3 r ' . 8 7 5 . uur 

Gevroren dikte. 
On den lOden 8 mM. 
» lOden 4 
1» » 20steu 8 
I) » 21 sten 15 
rt » 25sten 1 
i> f 26sten 1 
t> » 28steu 7 

In deze maand heeft men winddrukken gehad: 
Gedurende 279 uren vau O tot 2.5 KG. op dcn M^ 66 186 

67 
55 
55 
2 3 

5 
5 
2 1 

2.5 n 
5 .. 

10 » 
15 .» 20 -
30 f 
40 » 
50 .. 
60 » 
70 . 

b 
10 

15 20 
30 
40 
50 
()0 
70 80 

Dc grootste winddruk had plaats op den ' iUtcn \en 2 ww 
= 80 KG. op den M'. 

oO m\\\. 

11 
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BIJLAGE H . BIJLAGE 12. 

Leeuwarden, 2 2 November 1817. 

Ten vervolge op mijn schrijven van den 5den Oetober 1875, zie 
blz. 80 van het Tijdschrift van het koninklijk Insti tuut van inge-
nieurs 1875 /70 , 3e aflevering, l e gedeelte, kan ik u het volgende 
mededeelen , betreffende de nader genomen proeven met het 
«endui t métallique» van de heeren Lavergne en Delbeke te Duin-
kerken , tegen den paalworm. 

Zoowel aan de in dit jaar geligte sluisdeuren aan de Nieuwe-
zijlen, als aan de overige deuren dier s lu i s , voor zoo ver deze 
met «endu i t» bestreken zijn en bij laagwater zigtbaar waren , 
werd opgemerkt , dat zij niet zoo veel als in het vorige jaar met 
schelpen bezet waren. 

De aangroeijing bepaalde zich thans meer tot de breeuwnaden 
en de vergaringen o. a. bij de rinketstijlen. 

Op den 2den November 1876 werden aan den zuidelijken schoor-
paal van de noordoostelijke duo d'alf te Oostmahorn vastgehecht 
één onbereid vuren met één tweemalen met «endui t» bestreken 
e iken , één dito greenen en één dito vuren blokje. 

Elk dezer blokjes is lang 4 0 , breed en dik 10 cM. Zij zijn in 
be t gebied van den paalworm gesteld. 

Bij het onderzoek in Augustus II. zijn geen wormgaatjes in 
deze blokjes waargenomen. 

Het onbereide blokje echter was geheel , terwijl de bereide blokjes 
slechts hier en daar met schelpen of doornen waren bezet. Zij 
zijn voor een later onderzoek op nieuw geplaatst. 

Gelijke blokjes werden te Harlingen cn te Stavoren in hct ge-
bied van den paalworm gesteld. 

Bij het onderzoek op den Oden Oetober II. te Harlingen bleek, dat 
het greenen blokje verdwenen was. 

De overige blokjes waren nog aanwezig, zoo als zij waren 
aangebragt. 

Dc bestreken blokjes toonden geen spoor van paalworm. In het 
cnbestrckcn blok was de paalworm ingedrongen op 1 .16 M. be-
neden volzee, of G cM. beneden den kop , ter diepte van 4 cM. 

Tc Stavoren bleek al hel hou t , zoowel bestreken als onbeslreken, 
door den worm aangetast te zijn. 

Zoowel daar als tc Harlingen waren de blokjes echter door hct 
vastboulcn en wegslaan bij stormweder gescheurd of gedeeltelijk 
van « e n d u i l » ontbloot, zoodal de proefnemingen op beide plaat-
sen niet in rekening kunnen komen. 

Op beide plaatsen zal dc proef door hct aanbrengen van nieuwe 
blokken herhaald worden. 

V. J . I L H A Y W A R D . 
L. K. Inst. L 

Aan den raad van bestuur van 
het koninklijk Instituut van 
ingenieurs. 

's Gravenhage, Januarij 1878. 

Ik heb de eer den Raad hierbij le doen toekomen, eenige 
beschouwingen over het slippen van dc drijfwielen der locomo-
tieven. Aanleiding tol deze beschouwingen gaven mij de belangrijke 
waarnemingen, welke de ingenieur Raboeuf onlangs in het werk 
gesteld heeft en waarbij geconstateerd werd: 

1®. dat het slippen sterk met de snelheid toeneemt, cn 
2° . dat het slippen meer bedraagt bij het berg af dan bij het 

berg oprijden. 
Beide deze, voor de exploitatie der spoorwegen nadeelige ver-

schijnselen worden naar mijne overtuiging door de theorie bevestigd. 
Ook geeft zij het middel aan de hand o m , althans binnen de 

grens van den wrijvings-coëfliciënt, hct slippen tegen te gaan. 
"De hoofdoorzaak ligt namelijk in den minder geregeldcn gang 

van den t rein, welke het gevolg is van de minder volmaakte 
contre-balancering der locomotief. 

Het verschijnsel zal dus sterker tc voorschijn treden bij dc 
locomotieven met buitenliggende cilinders, dan bij die met 
binnenliggende cilinders. 

Bij eene volmaakte contre-balancering houdt echter hct slippen 
op, maar daar dit niet bereikt kan worden zonder in meer 
gecompliceerde constructiën te vervallen dan wenschelijk is, zal 
men zich wel eene grootere belasting der drijfwielen moeten ge-
troosten, dan men op grond van dc Redtenbacher'sche formule 

P. / = ; 1.1 W 
tot heden veronderstelde te behoeven. 

Volgens mijne onderzoekingen zal voortaan de eenigzins meer 
ingewikkelde formule 

P . / ' Z Z : ! . ! W - F ^ . C Ï , 
waarin 

P de drukking van de drijfwielen op dc spoorstaven, 
f de wrijvings-coëiricicnl, 
W dc wederstand, 
c de snelheid, en 

ccn van het meer of min volmaakte der contre-balancering 
afhankclijken coëfficiënt voorstelt, tot grondslag van de berekening 
van hel trckvcrmogen der locomotief moeten strekken. 

Niettemin zal men toch in de eerste plaats de noodige zorg 
aan eene goede contre-balancering behooren tc besteden, ten einde 
den term tot een minimum terug tc brengen. 

De vcrgrooting der asbe las t ing-^c* draagt namelijk, onder zekere 
omstandigheden, ook hel hare bij lol verhooging der exploitalickostcn. 

Mogt de Raad deze verhandeling, welke ik getracht heb door 
meerdere omschrijving ook voor hen , die hel mathematische 
gedeelte slechts vlugtig wenschen te doorloopen, verstaanbaar te 
maken , voor eene plaatsing in de werken van hel Insti tuut geschikt 
achten, dan zal hel mij aangenaam zijn die daarin opgenomen te zien. 

Met dc meeste achting heb ik de eer te z i jn . 

J 
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BIJLAGE 13. 

UITTREKSEL UIT UET PROGRA.MMA VAN DE UOLLi.ltDSCIIE 
MAmCHA-VPIJ DER WETENSCHAPPEN TE HA.ilRLEM, 

VOOR UET JAiR 1877. 

Dc maatschappij heeft de volgende vragen voorgesteld: 

O m b e a n t w o o r d t c w o r d e n v o o r 1 J a n u a r i j 1 8 7 9 . 
1. De maatschappij vraagt naauwkeurige proefnemingen over de 

condensatie van verschillende gassen op de oppervlakte van vaste 
ligcliamen bij verschillende temperaturen. 

2 . De trapsgewijze afneming der temperatuur in dc opvolgende 
lagen van den dampkring schijnt op alle geographische breedten 
niet dezelfde le zijn. 

De maatschappij verlangt hierover nieuwe bepalingen. 
3. De maatschappij verlangt een nieuw experimenteel onderzoek 

naar den invloed van de plantenwortels op de ontleding van 
organische stoften in den bodem. 

'4. De maatschappij vraagt proeven over de verschillende physische 
eigenschappen van hct zoogenaamd hardglas, vergeleken met die 
van het gewone glas. 

5. De maatschappij verlangt eene bijdrage tot dc kennis van 
den thermischen toestand van de zon. 

V o o r 1 J a n u a r i j 1 8 8 0 . 

6. Welke is de invloed der maan op den stand van dc mag-
neetnaald ? 

BIJLAGE 14. 

O P M E R K I N G E N OVER HET ^ ^ 7 7 ) INGETIIOKKEN W E T S O N T W Ë R I » 
T O T DROOGMAKING VAN IIKT ZUIDELIJK GEDEELTE DER Z U I D E R -

Z E E ; DE M E E R D E R E U I T B R E I D I N G DAARVAN DOOR SOMMIGEN 
G E W E N S C I I T : EN DE T O E P A S S I N G VAN STOOM OP H E T 

M O L B O R D , EEN MIDDEL VAN A A R D V E R P L A A T S I N G , 
DAT LUJ DE DROOGMAKING KAN W O R D E N 

GEBLLUIKT. 

(Plaat VI.) 

Aan den raad van bestuur van 
het koninklijk Instituut van 
ingenieurs. 

J. D. G. M. DE Boos. 

In 1875 verzocht dc Commissie voor dc nijverheidslentoon-
stclling te Philadelpliia aan .steller dezes, le maken eene hoogte-
en dicplekaarl van dc Zuiderzee, ten einde een levendig denkbeeld 
te geven van hct plan tot droogmaking van dien plas , hetwelk 
destijds bij dc hooge regering ontworpen cn in bewerking was. 

Aan dat verzoek werd voldaan; dc vervaardiger der kaart 
ontveinsde zich echter by dc bewerking niet , dat dit groolschc 
p lan , in geval van eenigen tegenspoed, groote kans had van op 
den achtergrond tc geraken, vooral ingeval dc Staal der Neder-
landen, tijdens beraming of uitvoering, door oorlog mogt worden 
geteisterd. 

Hij uit te zijne vrees in het r i jmpje, dat op de kaart werd 
geplaatst: 

»Harlcm liake is drained , 
ttkni draincd is the Y : 

»If pcace ia maiutaiaed, 
»Zuiderzee RC IS dry.* • 

hetwelk, in 't Hollandsch overgezet, lu idt : 
„Ilaailems meer is drooggemaakt, 

«Drooggemaakt het IJ almee: 
„Als 't land niet in oorlog raakt, 

„Maakt men droog dc Zuideizcc.« 
Do commissie voor de nijverhcidstcntoonsteUing tc Pari js in 

1878 vormde hct voornemen, deze k a a r t , die in Amerika veel 
belangstelling had opgewekt, ook nu naar Frankrijk te zenden. 

De kaart had in Amerika nog al geleden, door warmte en 
uitdrooging; zij was ook , sedert hare vervaardiging, bereids ver-
ouderd , vooral doordien intusschen het spoorwegnet in Nederland 
belangryk werd uitgebreid. 

In allen gevalle hadde men voor Parijs het Engelsche rijmpje 
door een Fransch moeten doen vervangen, bijvoorbeeld a ldus : 

„Le lac d'llarlem drainé, 
„l'Y desscché; 

»U llollande, cu paix laisse'c, 
(»dralncra la Zuiderzee." 

Nu is echter het plan tot droogmaking der Zuidcricc, door 
den minister Heemskerk als wetsontwerp voorgedragen, weder 
ingetrokken door den minister van Waters taa t , die hem opvolgde 
en er is wel eenige g rond , om niet op eene wereldlenloonsleHing, 
in Frankr i jk , aan te komen met een ontwerp, waarvan de ve r -
wezenlijking voor hct oogenblik mocijelijkheid ondervindt. 

Hct is ccn gebrek van hct constitutionele stelsel, d a t , bij ver-
andering van ministerie, een opvolger, zelfs zonder eenige reden 
te geven, bij magie is ongedaan en nutteloos tc maken , al hetgeen 
zijne voorgangers, met jaren arbeid cn moeite, in het ccn of ander 
opzigt hebben tot stand gebragt. 

Al wat door Rochusscn, Beijcrinck, Slicltjcs, twee commissiën 
van den Waters taat , de Staten der omliggende provinciën, con-
cessie-aanvragers cn zoovele anderen is gearbeid voor de droog-
making der Zuiderzee, moet op hct oogenblik nultcloos stil l iggen, 
door hct magtwoord van één jongmcnsch, die toevallig voor 
eenigen tijd op het kussen is geraakt. 

Zij die echter daarom zouden mccuen, dat Nederland nu hct 
droogmaken der Zuiderzee voor allijd zoude moeten opgeven, 
vcrkecrcn, naar ik hoop, iu dwaling. 

Ook Leeghwater bood zijn eerste ontwerp lol droogmaking der 
llaarlennnermcer in het begin der zestiende eeuw, den ouden 
heeren van Uijnlanil a a n , die hel verwaarloosden. 

Hij werd persoonlijk door de prinsen Manrils cn Fredrik llenilrik 
beschermd: hel is mij nergens gebleken, da l , of Oldcnbarneveld. 
of dc dc Wit ten , of latere leden der Staleu-Gcncraal de droog-
making der Haarlemmermeer hebben trachten te bevorderen; in 
den pruikentijd deed men aan zulke zaken niets, ofschoon hct 
geld toen nog geen twee ten honderd kon opbrengen; ook hct 
revohitionnaire tijdvak der Bataafsche re|)ubliek was weinig gunst ig 
voor dc uitvoering van bet plan; eerst onder den Franscben 
Lodcwijk Napoleon werd hct voorbereid door dc afdannning bij 
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Spnarndam cii het tot stand komen der iiitwaterende sluis tc 
Katwijk; het was voor den ondernemenden geest van Willem 
den Eersten, Koning uit het Oranjehuis, overgebleven, om aan 
het grootsche plan van Leeghwater uitvoering te geven, en de 
Haarlemmermeer droog te maken. Zóó zal ook éénmaal een Vorst 
uit het Oranjehuis de Zuiderzee droogmaken! 

Althans dit is mijn vurige wensch! En ik sta vast in het 
geloof, dat die wensch zal worden vervuld! 

Zoo wij tegenwoordig over veel, wat in den ouden pruikentijd 
gebeurd is, de schouders ophalen, wij mogen toch het goede wat 
in dien tijd gedaan is niet al te laag schatten. Wij mogen niet 
vergeten, dat een Crucquius in de achttiende eeuw de oude 
plannen van Leeghwater op nieuw heeft in studie genomen, 
uitgebreid en herzien: dat in de negentiende eeuw een van 
Lijnden niet alleen diens voetspoor volgde, maar ook voorstelde 
om de windmolens van Leeghwater door stoompompen te ver-
vangen, zóó dat door dien voorslag het middel tot uitmaling 
belangrijk werd verbeterd, en de eindclijke uitvoering eene 
schrede nader werd gebragt. 

Zoo moeten wij Nederlanders ook thans nict stilzitten. Moge 
al de oorlog met Atchin, en de kosten daardoor veroorzaakt, tot 
voorwendsel strekken voor het niets doen der beeren, die baas 
spelen op het Binnenhof, deze oorlog zal toch niet altijd duren. 

Het past Nederlanders, ook als tegenwind waai t , rustig tegen 
den storm op tc laveren, en, al mogen wij worden opgehouden 
door zulk eenen strijd in Oost-Indië, den moed niet op te geven, 
maar te denken aan het bekende l ied, dat wij zoo dikwijls in 
jonger jaren medezongen ; 

/,Un jour voit inourir unc annve, 

Mais un pcuple iie meurt jamais! 

Non I nou I jamais! " 

Neen! necnf nooit zal Nederland, zoo ik hoop, zich door tegen-
spoed in den oorlog met vreemde volken, of door staatkundige 
kuiperijen laten terughouden in den strijd tegen het water , zijnen 
magtigsten vijand: het heeft sedert bijna negentien eeuwen daar-
tegen gestreden en bleef steeds verwinnaar. Wij gaan dus ook 
heden, al schijnt voor het oogenblik de taak ondankbaar, rustig 
voort met het bespreken van dc plannen, die later zullen moeten 
dienen, om onzen grootstcn binncnlandschen vi jand, de Zuiderzee, 
voor goed ten onder (e brengen. 

Wy willen daartoe nagaan: 
I. Het gevoelen van hen , die mcenen dat bet p lan , om enkel 

bet zuidelijk gedeelte der Zuiderzee droog tc maken, hoe groot 
ook, nog niet kolossaal genoeg is. 

II. Een nieuw werktuig aankondigen, waardoor het verzetten van 
grond, hetwelk in groote mate zal moeten plaals hebben, belangrijk 
minder kostbaar cn moeijelijk kan worden gemaakt. 

Ad. I. In bet allereerste plan tot droogmaking der Zuiderzee, 
van wijlen den ingenieur van Diggelen, werd voorgesteld, de 
gehcele Zuiderzee, zoowel noordelijk als zuidelijk gedeelte, af te 
dammen, en den JJssel, dien men toch niet konde stoppen, 
langs Kriesland naar de Noordzee te leiden. 

Dc beer Stieltjes hoeft herhaaldelijk, in Biyanhaard in 1875 , 
in de Gids November 1870 , aangetoond dc redenen waarom dit 
plan onuitvoerbaar moet worden geaelit. 

Deze redenen hebben dan ook, eerst de maatschappij van Grond-
krediet en hare opvolgers, later den minister Heemskerk er toe 
geleid, om alleen voor te stellen het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee 
droog te maken. 

Tegen dit meer beperkte plan zijn opgekomen: 
1°. mr. P J. G. van Diggelen, zoon van den oorspronkelijken 

ontwerper der geheele droogmaking, in eene »Beschouwing naar 
aanleiding van het wetsontwerp tot bedijking en droogmaking 
van het zuidelijk gedeelte van de Zuiderzee, Zwolle W. E. J . 
Tjeenk Willink 1877» . 

2°. de heer J . W . Steenbergen (zie HandeUllad 12 November 
1877, en Notulen Provitic. Staten Friesland, wintervergadering 
1877) heef t , in een adres aan de Provinciale Staten van Friesland, 
de gronden ontwikkeld, waarbij hij verlangt «algeheele afsluiting 
«der Zuiderzee, door het leggen van dijken over de eilanden 
«Ameland, Terschelling, Vlieland en Tessel; den IJssel te loozen 
«door zeesluizen tnsschen den Helder en Tessel». 

3°. de heer Jeróme Wenmaeckers, in zijn ontwerp tot bet 
droogmaken der Zuiderzee en een gedeelte der Vriesche W a d d e n ; 
Brussel bij Corné, Groenstraat 184 . Dit ontwerp bereids aange-
boden 3 0 Junij 1803, werd herhaald in Januarij 187G. 

Het ligt niet in mijn plan, heden, hetzij eene bcoordecling, hctzy 
eene wederlegging van de geschriften der hceren van Diggelen, 
Steenbergen of Wenmaeckers te leveren. 

Ik wensch alleen aan te toonen, da t , indien men eenvoudig 
uitvoert de verschillende plannen, zoowel die door den minister 
Heemskerk voorgesteld, als door verschillende concessie-aanvragers 
aangevraagd, waarvan enkele zelfs bereids ccn begin van uitvoering 
liebben gekregen, het doel der heeren van Diggelen, Steenbergen 
en Wenmaeckers , langs eenen anderen weg, toch wordt bereikt; 
terwijl, in dat geval, de IJssel eene ppene rivier blijft zooals dc 
Maas, de VVaal en de Schelde, zonder sluizen, vrijelijk in zee 
stroomende, zóódat de havens van Tessel en ilarlingen geheel 
vrij blijven, Zwolle, Kampen enz. gemeenschap houden met de Zee. 

Daartoe zal ik op dc reliëfkaart bier aanwezig voor uwe oogen 
dc dijken leggen, die gedeeltelijk slechts ontworpen, gedeeltelijk 
reeds uitgevoerd zijn. (Zie de kaart op plaat VJ.) 

Wat de laatsteu betreft, begin ik met te wijzen op den 
dijk, die in 1877 Ameland met het vasteland heeft ver-
bonden. Wanneer men de vijf rigtingcn van landaanwinnendc 
dijken beziet, door den heer Teding van Berkhout ontworpen, 
dan ziet men , dat na de voltooijing der vijfde of laatste rigting 
bet Amelander Gat geheel zal afgesloten cn de noordoostpunt 
van Terschelling aan het vaste land zal verbonden zijn. 

De afsluiting der Zuiderzee, tusschen Enkbnizcn en Kampen, 
is op dc hoogte- en dieptckaart door mij bereids aangeduid, toen die 
kaart voor bet eerst tc 's Gravenhage werd tentoongesteld, en wel 
op verccrcnd verzoek van wijlen Hare Majesteit Sophia Fredcrika 
Mathilda, Koningin der Nederlanden. 

Wij voegen hierbij den d i jk , d ie , volgens het regeringsplan 
Heemskerk, het Eijcrlandsche gat moet afsluiten. 

Vervolgens toonen wij aan den d i jk , die volgens het ontwerp 
van den beer de Leeuw (dijkgraaf van Anna Panlownapoldcr), 
Wicringen met het vaste land moet verecnigen. 

Nog voegen wij hierbij den dijk, die, volgens bet ontwerp van 
Swindercn, de Lemmer met de Km'nre rnoct vereenigen. 
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Als wij zien wat dan nog overblijft, vestigen wij het eerst de 
aandacht op den di jk , door Alewijn ontworpen, van Vollenhoven 
naar Staveren. 

Op het regt van aanwas, aangevraagd door de maatschap voor 
de zuidelijke bedijking; strekkende tusschen Drk en de Ven: zie 
de kaart in hare brochure van 1874. Hoe staat het toch met de 
indijking der Zuiderzee enz. 

Op de gesteldheid van het Balgzand, den Lutjeswaard, de Waard-
gronden, de Hengst , het Langezand, de Griend, het Jetjeszand, 
het Terschellingerwad: welke allen, reeds tegenwoordig, bij ebbe, 
dagelijks bijna geheel droogvallen, en welke, is eenmaal het 
zuidelijk gedeelte der Zuiderzee afgedamd, meer en meer door het 
slijk van den IJssel zullen worden opgehoogd. 

Naarmate deze indijkingen tot stand komen, verdwijnt meer 
en meer het gevaar dat thans , nu en dan , de Friesche enNoord-
hollandsche kusten bedreigt. 

Over de Friesche zeedijken is nog in dezen winter doot- de Pro-
vinciale Staten van Friesland beraadslaagd: de bezwaren in die 
vergadering tegen de zuidelijke afdamming, ontwerp Heemskerk, 
door het lid Buma ingebragt, zijn niet geacht van zóó over-
wegend belang te zijn, dat de droogmaking van het zuidelijk 
gedeelte der zee daarom zoude moeten worden uitgesteld. 

Na alle deze indijkingen blijft de IJssel open: zij vormt eene 
del ta , waarvan de uitwatering bij den Helder in den Amstelstroom, 
bij Vlieland in den Vliestroom blijft be.staan. 

Het bestaan van den Vliestroom behoudt tevens de haven van 
Ilarlingen. 

Het middelste gedeelte der Zuiderzee is het diepste, cn zal wel 
het laatst aan de beurt z i jn , doch wanneer zijn tijd vun droog-
making zal zijn gekomen, zal het zeker belangrijk zijn opgeslibd 
met vruchtbaren kleigrond uit den IJssel. 

Als dit alles geschied is , komt men als van zelf , tot da t , 
wat voorgesteld is door den heer Wenmaeckers. 

Door dit plan tc volgen, worden alle de zwarigheden aan de 
sluiting van den IJssel verbonden, door Stieltjes geschetst, voorkomen. 

Het is w a a r , alle deze ontwerpen hebben eenen langen adem: 
twee, ja drie eeuwen kunnen moeten verloopen eer zij alle in 
hun geheel volkomen zijn ten uitvoer gelegd. 

Wel meent de heer Wenmaeckers in zijn geschrift , dat de ge-
hcele bedijking door hem voorgesteld, in slechts zes jaren tijds 
voor ƒ 242 per hectare kan gelegd worden. Trouwens hij gebruikt 
daarbij hetgeen hij noemt luaterbouiv-toestellen, waarvan hij de 
inrigting als zijn geheim bewaart. Een geheim, dat ik nict k e n , 
kan ik onmogelijk beoordeclen, en het blijft, dus hier buiten aan-
merking. 

In den loop der tijden kan bet noodig zijn in deze plannen 
belangrijke wijzigingen tc maken. Dit echter moet ons op heden ! zi jn, waarmede in Nederland grond wordt verplaatst. 

bezig is eene deltavorming te maken , dan zal die delta ontstaan 
ook buiten ons , alleen door verloop van t i jd : dan is het alleen 
noodig aan te toonen, hoe en waar ' smenschen hand de natuur 
een weinig helpen kan , en dan komt, bij die hu lp , de zaak van 
zelve tot stand. 

Dit nu is hier het geval: de IJssel is bezig eene delta te vor-
men , als wij slechts voortgaan te zorgen dat de zeegaten in plaats 
van te vergrooten, verkleind worden, dat het afvloeijendestilhou-
dende wate r , spoediger dan nu tot rust kome , dan volgt de 
nederslag van zelf, en de aanwassen komen zelfs spoediger dan 
een mensch kan berekenen. 

Wi j hebben hierbij echter vooral te zorgen, dat do tijdperken 
van Tust niet ontaarden in tijdperken van niets doen. Husten is 
hier roesten. 

Als men de zee geheel aan haarzelve overlaat, dan gaat zij 
voort met het vernielen der du inen , het verwijden der gaten. Mogt 
het waar zi jn, dat er voor 't oogenblik bij het Hijk geen geld 
genoeg in kas i s , om voort te gaan met het leggen van den dijk 
van Enkhuizen naar Kampen, en wat daarbij behoort, laat ons 
aandringen daarop, dat althans het Eijerlandsche gat worde afge-
sloten; die maatregel komt in de eerste plaats aan de beslaande 
dijken langs de Zuiderzee len goede, cn vermindert hel gevaar 
voor overslrooming in vijf provinciën: die afsluiting bevordert de 
opslibbing en toekom.stige droogmaking van bet zuidelijk gedeelte, 
ja van de geheele Zuiderzee. 

Blijft de regering op den duur zelve onmaglig of ongenegen tot 
deze droogmakingen over te gaan , dan grijpe zij het middel van 
concessien aan , waartegen anders zeer veel tc zeggen valt. Zooals de 
zaak thans is kan zij niel blijven; het water wint veld, cn dit mag niel! 

Laat ons nooit vergeten dat de Zuiderzee niets anders is dan 
eene groote inlaag, verloren op de Noordzee. Hccds graaf Floris V 
heeft verboden inlagen te bedijken. Sedert zijne regering is men 
begonnen uit te dijken (zie dc Vries, de kaart van nollands 
Noorderkwartier in 1288 , bladzijde 5) : had men vroeger zich 
tegen het water verdedigd, toen is men begonnen aanvallender-
wijze te werk te gaan. 

Laten w i j , mijne hceren, in dien aanval niet vc r lbauwcn: ik 
althans wenscb liever heden Wilhelmus te blazen, om u en allen 
die bet aangaat op tc wekken niet terug tc treden maar vooruit-
strevende in den ouden strijd tc volharden, en onze vroegere 
nederlaag in eene roemrijke overwinning tc doen verkecrcn! 

Ad. II. liet Molbord. Wie ten strijde wil trekken, heeft te zorgen 
dat zijn materieel in orde zij. 

In zijn Gidsartikel (November 187G, bladzijde 343) heeft Sliclljes 
er bereids op gewezen, hoe onbchulpelijk nog veelal de middelen 

niet afschrikken om al vast tc overwegen wat gebeuren moet; de 
mensch, die bij zijne berekeningen op den lijd geen acht slaat, 
doet even dwaas als de oude keizer Napoleon, die bij dc bera-
ming van zijne vcldtogtcn en vooral van zeetogten, geenc reke-
ning hield met wind en weder; maar dit is aan den anderen kant 
ook weder zeker, «dat de tijd rozen baart». 

Het is alleen noodig, dat wij bij onze berekeningen zorgen, 
geenc naluurwcltcn te schenden, neen maar die lol ons doel tc 
gebruiken: hebben wij eenmaal aangewezen, dat eene hoofdrivier 

Hij zegt: 
* Hij bet baggeren en verder mcl sporen vervoeren van grond 

« w o r d t de specie eerst meiers diep onder water gehaald, weder 
«meters hoog boven water opgevoerd; dan weer in schuiten ncer-
«gestort onder water , om dan met kruiwagens of andere middelen 
«aan den wal gelost cn weder op de spoorwagens geladen te 
«worden , die weder meters hoven water liggen. Dat henrtcliiigs 
«ophalen en neerstorten van grond is de grootste kracklverspil-
A Vingi die men bedenken kam». 
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Hij wijst aldaar verder op de verbeteringen, die by ' tNoordzee-
kanaal plaats vonden, waar de slappere speciën over den dyk 
geperst werden. 

Hij geeft verslag van het voorstel van den aannemer Bos, om 
de specie in eens van den bodem te baggeren in spoorwagens, 
die op schuiten vervoerd worden naar eene aanlegplaats, die de 
specie, zonder overlading, in eens gaan storten ter plaatse harre 
bestemming; een stelsel dat wij met goed gevolg hebben zien ten 
uitvoer brengen op ons laatste uitstapje met dc leden van hct 
Insti tuut naar de brug bij Oosterbeek. 

Hij zegt verder: 
« Het eerste werk , dat de droogmakers der Zuiderzee te doen 

«hebben , is het uitschrijven van prijsvragen, gezamenlijk ter 
«waarde van eenige t o n n e n g o v i d s , e n k e l e v a n / 2 0 0 0 0 t o t ƒ 4 0 0 0 0 , 
» vele kleinere van ƒ 1000 lot ƒ 5000 voor verbeteringen in dc 
'•middelen van uitvoering en , aan dc uilvinders van de bestge-
«keurde modellen, moet tevens een deel van 't werk gegund 
« worden» . 

Mijne heeren! Ik begeer gecne bclooning in geld, en geen deel 
aan de uitvoering dcr werken: toch heb ik gemeend heden onder 
uwe aandacht te moeten brengen een oud Hollandsch werktuig 
bij den Ncdcrlandschcn landbouwer sedert lang bekend, waarvan 
het mij gebleken is , dat het den heer Stieltjes onbekend was ge-
bleven, en dat dus alligt voor velen uwer mede nieuw zal zijn. 

Het is hct molbordy eene grootc schop, door paarden getrokken, 
waarmede dc landbouwer in dc eerste plaats dc molshoopcn, maar 
verder ook grootere hoopen aarde, eerst : 1®. schept , dan2®. stort, 
3°. gelijk s tr i jkt , om hct dan onder 4°. hct terug rijden en 5°. aan-
rijden weder te wenden, opdat het op nieuw zijne dienst van 
voren af aan bij 1®. het scheppen kunne beginnen, zooals afge-
beeld is in de bijgaande schets, (Plaat VI, figuren i — 8 . ) 

Ik heb het werktuig hier in dc vergadering aanwezig. Op de 
Badhoeve bezit ik er vier van, die daar sedert 25 jaren telkens 
uitmuntende diensten bewijzen, en dikwijls voor vreemden zijn 
nagemaakt , met het doel om landen gelijk te maken o f t e nivelléren. 

Zij zijn ingerigt voor twee paarden cn één man. Daar het niet 
gaan zoude om in eene kamer hct gebruik vau hct werktuig zelf 
tc vertoonen, zoo heb ik een model doen vervaardigen, waar-
mede ik u , althans eenigzins, het gebruik kan aantooncn. 

1°. Hel opscheppen. Bij hct begin van het werk trekken de 
paarden het werktuig los voort; het sleept dan over den grond. 
Gekomen aan den hoop aarde, dien men verplaatsen wil, ligt de werk-
man den steel op , waardoor de scherpe kant dcr schop begint tc 
scheppen, en hel ligchaam der schop mei aarde wordt gevuld. 

Als dc werkman meent dat hij genoeg aarde heef t , laat hij den 
steel weder zakken , waanloor hct molbonl zich verandert iu ecnc 
slede, waarop de specie over hct land naar hare bestemming 
wordt gesleept. 

2*'. Hct itorten. Aan dc bestemmingsplaats gekomen ligt dc 
werkman den steel geheel op, waardoor de aarde wordt gestort 
over den grond, ter plaatse waar men dc specie begeert tc hebben. 

Indien nu dc werkman op eenmaal dcu steel losliet, zoude 
al de aarde op ecucn hoop komen, hetgeen lastig zoude zijn 
voor de paarden , wanneer zij met cenen nieuwen last moeten 
lerugkomcji. 

3". Het atrijken. Tcu einde diV nu tc beleUen lioudl dc werkman 

met dc hand het touw vast aan den steel bevestigd en zet de 
voelen op den rug van het molbordj hierdoor werkt het molbord 
als de troffel van den metselaar, die de kalk op desteenen gelijk 
s t r i jk t ; het legt de specie geheel vlak ter neder. 

Een geoefend werkman kan het werktuig zóó behandelen, dat 
het veld, als hij het verlaat, geheel waterpas is gelegd, óf wel 
die glooijing heeft verkregen, welke door den werkgever verlangd is. 

4o. Het terugrijden. Na het gtlijkslrijken blijft het werktuig 
omgekeerd, en wordt alzoo teruggesleept door de paarden naar 
de plaats waar het op nieuw specie moet scheppen. Zij beschry ven 
daarbij cenen cirkel. 

5o. Hct aanrijden. Bij hct terugrijden heeft dc werkman in de 
hand gehouden het touw dat aan den steel is bevestigd, en (er 
plaatse gekomen waar hij op nieuw de specie moet opscheppen, 
geeft hij cenen forschen ruk aan hct t o u w , waardoor de schop 
weder op den rug va l t , en gereed is om de zooeven beschreven 
bewerking te herhalen. 

Het werk kan a ldus , zonder ophouden, van schoft tot schoft 
worden voortgezet: noch paarden noch werklieden behoeven 
daarbij , ook maar voor ccn oogenblik, werkeloos te zijn. 

Tot dit werk behooren een paar sterke, makke paarden, en 
ccn stevig handig werkman, die een goed oog op zijn werk heeft. 

Het bij-de-handsche paard moet een zoogenaamd lijnpaard zijn, 
dat op één leidsel loopt, on rcgts of links gaat op commando; 
het tweede van-de-handschc paard loopt in een opzet, vastge-
maakt aan de groote zweng. 

Als dc paarden niet goed gedresseerd zijn, cn dc werkman 
twéé leidsels moet gebruiken hij het wenden, slaagt het werk 
minder goed. 

Het molbord wordt in Holland en Zeeland algemeen gebruikt. 
Hel komt in Engeland voor, maar heelt dan twee slcelcn of 
handvatten (zie afbeelding hij Stephens, Dook of the farm, üg. 
545, vol. H , pag. 654). Deze twee steelen zijn lastig bij 't 
gelijkstrijken. 

Hel Fransche molbord wordt geheel uit ijzcr vervaardigd, en 
heeft een scharnier, aldus ingerigt, dat het door de kracht 
der paarden omwentelt , zonder dat dc werkman helpt anders dan 
door hct loslaten van een wervel. Het Fransche molbord staat 
daarin bij hct Hollandschc ten achter , dat hct den grond wel kan 
vervoeren, maar niet gelijkstrijken. Dit gebrek is aangetoond aan 
de leerlingen cn leeraren der landbouwschool te Grignon, toen zij 
dc Badhoeve hebben bezocht. 

Kort nadat dc beer Stieltjes zijn Gidsartikel had geschrcvcn, 
heb ik mij tot hem begeven , cu heb hem hct gebruik vau hct 
molbord aangetoond mcl behulp van ccn thccschcppertjc, eonen 
draad, en eenige suiker op ccn vel papier uitgestrooid. 

Ik zeide hem, da t , naar ik meende, ook stoom op hct molbord 
zoude kunnen worden toegepast, op dezelfde wijze als .lohu 
Fowlcr en Go. stoomtrekkracht hadden toegepast op den .stoomploeg 
cn op dc wagens, die voor den hertog van Suthcrland slecncn 
hebben vervoerd, hetwelk ik hem aantoonde op ceu lichlbccld 
(photographie) ook in deze vergadering aanwezig ('). 

Gij ziel dat die wagens door twee sloomluigen aan een staaldraad 
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(*) Eföc uicdcdecling daarover viadt men in dc jVblu/en 1875-^1876, bh. 3. 

heen en weder worden bewogen, en aldus zware lasten verplaatsen 
over hobbelig terrein. 

De heer Stieltjes zag de mogelykheid hiervan in, en ik meende 
reeds dat ik eene nuttige uitvinding had gedaan: de toepassing 
van sioom op het molbord. 

Het is mij later gebleken, dat er, ook in dit opzigt, niets nieuws 
onder de zon i s , en dat een molbord, of althans een paarden-
schop om grond te vervoeren reeds sedert eenigen lijd door John 
Fowler en G*. is vervaardigd, en met goed gevolg onder anderen 
in Australië bij hel droogleggen van plassen is gebruikt. 

Ik heb het genoegen van dit werktuig drie lichtbeelden aan 
het Instituut te kunnen overleggen, waarvan het eerste 

1°. het werktuig vertoont, zooa lshe tdengrondgaa topscheppen; 
2". zoo als het den grond vervoert cn stort; 
3o. zoo als het weder terug reist; 
Of hel den grond gelijk kan str i jken, zooals ons Hollandsch 

werktuig doet, is mij niet gebleken. 
Het is uit de afbeelding duidelijk, dat de werkman hct scheppen, 

het storten, hel heen- en wedergaan door een hei boom, eene schroef 
zonder einde cn een sluurtoestel kan regelen. 

Als toelichting dcr werking schreef D. Oreig, een der leden 
van de firma John Fowler & C°., mij als volgt: 

« W i j werken met de sloomschop (het mqlbord) op de volgende 
«wijze: Men trekt de schop achterwaarts en voorwaarts door twee 
astoomwerktuigen, welke tegenover elkander geplaatst worden. 

«Dc man op de schop heeft cenen hefboom met eene k laauw, 
«waarmede hij de schop op den grond kan laten zakken. 

«Hct werktuig is vastgehecht aan het stoomwerktuig door een 
«staaldraad loopende op eenen trommel. 

«Terwijl nu dc schop in deze stelling i s , trekt een der stoom-
«werktuigen de schop, die zich met grond vult : dan begint hct 
«tweede stoomwerktuig te t rekken, en daar het overvloedig kracht 
«voor deze schop heeft ligt hel dien uit den grond, tot op eene 
«zekere hoogte, waarop eene klaauw haar grijpt en alles vasthoudt. 

«Als de schop komt op het punt , waar men de lading wenscht 
«te lossen, wordt de klaauw losgelaten, de schop wordt oinge-
awentcld en ledigt op deze wijze zich zelve. 

«Nu wordt het •eerste stoomwerktuig weder tc werk gezel, het 
«trekt de schop terug tot hare vroegere stelling, en dc bewerking 
« wordt herhaald 

Dc vervaardiger van dit werktuig, John Fowler & Go., woont 
te Leeds: de fabrikant is bekend door zijne stoomploegen, waarvan 
cr een sedert veertien jaren op Badhoeve werkt, en nog altijd 
goed voldoet. 

Opmerking vcrdicul dal , zoo een dergelijk werktuig, als een 
baggermolen, onder water zoude moeten werken, daaraan wijzi-
gingen zouden moeten plaats hebben. 

Daar echter bij een werk als dc droogmaking der Zuiderzee 
niet alleen onder water , maar althans in den beginne ook veel 
grond boven water zoude moeten worden verzet, zoude men tot 
dat doel al vast dit werktuig kunnen aanwenden, zooals het 
thans i s ; ook wanneer het voor werken onder water later wijzi-
gingen zoude moeien ondergaan. 

.Maar, zooals Vader Gals heeft gezegd: 
„I ly di'c lict garen heeft, vindt ook alligt hct kloen.* 

Ik heb heden getracht u , tot hel vinden in dezen doolhof, den 

draad van Ariadne te reiken; ik laat het nu verder aan de Neder-
landsche ingenieurs over, om moedig voort te gaan, den Mino-
taurus , die onze kinderen opvreet, in dit geval de Zuiderzee, 
met goed gevolg te dooden en te verslaan! 

Mr. J . P . AMERSFOOFIDT. 

' sGravenhage , 13 Februarij 1878. 

B I J L A G E 15. 

OVER H E T S N E L R E M M E N V A N T R E I N E N IN V E R B A N D M E T D E 
BEHANDELING VAN D E V E R S C H I L L E N D E V O O R G E S T E L D E R E M -

S T E L S E L S IN H E T A L G E M E E N EN D E AUTOMATLSCHE L U C H T -
D R U K - R E M VAN G. W E S T I N G H O U S E IN H E T B I J Z O N D E R . 

Mededeeling gedaan aan het Koninklijk Instituut van Ingenieurs in 
de vergadering van 12 Februarij 1878 door het lid ALR. KAPTEYN. 

(Platen VII—XIV.) 

Mijne hccrcn! 
Oorspronkelijk had ik van hc t aangekondigde onderwerp eene 

verhandeling gemaakt om aan het Inst i tuut ter opname in ons 
Tijdschrift aan te bieden. 

Ik werd echter door een geacht lid van den Haad van Bestuur 
aangezocht van dit belangrijk onderwerp eene mondelinge mede-
deeling tc doen iu een onzer vergaderingen cn voldoe bij dezen 
gaarne aan da t verecrend verzoek. 

In spoorwegtcchnick is hct snel remmen van treinen de 
([ueHlon Irülante van den dag cn , evenals voor eenige ja ren 
door dc specialiteiten een felle strijd is gestreden over dc 
belangrijke vraag naar de beste spoor-wijdte, staan wij nu voor 
hct vraags tuk: wa t dc beste middelen zijn om een trein in 
korten afstand tot stilstand te brengen. 

Deze ([uaestie is vooral in de laatste jaren meer op den 
voorgrond getreden, wijl d c belangen van onze maatschappij 
steeds grootere snelhedcu vau vervoer eischen, en dc ont-
wikkeling van industrie cn beschaving hct tralie in reusachtige 
afmetingeu doet stijgen. Sints lang werd hct gebrekkige en 
kostbare gevoeld van de alom bekende handremmen, hedieml 
door personen, op verschillende punten in deri trein geplaatst . 
Dc regeringen, aan wie de zorg voorj de veiligheid vun het 
vervoer is opgedragen, stelden zelfs het aantal geremde assen 
vast , waarvan iedere trein moet voorzien zijn. 

Ik acht hct niet noodig hier ccnc lange lijst van gevallen op 
tc sommen, waarin gebrek aan remkrachi de hevigste onge-
lukken veroorzaakte. Dc wenschelijkheid om een trein in zeer 
korten afstand tot stilstand tc kunnen brengen is in zich zelve 
zóó evident , da t zij geen betoog behoeft. 

Hocvclc malen toch heeft he t zich niet voorgedaan d a i ccn 



8 4 ÎÎOTUI-.EN DER VEHGADERING VAN DEN 1 2 D E N FEIÎRUAKIJ 1 8 7 8 . 

hevige botsing vermeden, of althans grootendecls onschadelijk 
zou geworden zi jn, indien men over voldoende remkracht had 
kunnen beschikken. 

Doch zelfs wanneer voldoende remkracht voorhanden i s , vc r -
eischen de handremmen vele seconden voordat het rcmblok m e t 
volle kracht tegen het wiel is aangebragt . Ook moet dc machinis t , 
die gewoonlijk het eerst hct gevaar on tdekt , door zijn stoom-
fluit (ie remmers waar schuwen ; dc remmers zijn niet op Iiun 
pos t , of indien ze er al zi jn, hooren of verstaan dikwijls niet 
het sein van gevaar , en vele kostbare seconden gaan verloren 
gedurende welke de trein met volle snelheid het gevaarli jke 
punt nadert . 

Daarenboven is er meestal tc weinig remkracht , daar dikwijls 
vele voertuigen (o. a . de machine zelf) niet van remtoestellcn 
zijn voorzien en dus als ware wocker})lanten de remkracht ve r te ren , 
welke hct geremde ri j tuig levert cn voor zich zeiven behoeft. 

Bij hc t remmen van treinen is elke meter van het hoogste 
belang. Een meter te vér en dc machine stort in de open- 1 
staande b r u g , één meter gestopt vóór dc brug cn hct gevaar 
is ontweken. 

Men zegge dus nie t : dit of dat middel is voor de dagelijksche 
prakti jk voldoende, en men behoeft niet zoo uitermate snel tc 
kunnen s toppen, wan t het behoeft geen betoog d a t , al het 
overige gelijkstaande, da t systeem het beste i s , waarmede ccn 
trein in defi gering.stcn afstand wordt tot stilstand gebragt . 

Van alle ongevallen t rouwens , van de na tuu r eener botsing, 
is de uitgebreidheid der schade of levensverlies eene functie 
van de snelheid, die de botsende treinen bezaten op hc t oogen-
blik van den schok. 

Doch ook voor de gewone dagelijksche exploitatie is het 
snel stoppen van treinen van het hoogste belang. Immers , 
men zal ccn gevaarlijk pun t met des tc grootcr snelheid 
durven naderen naarmate men in hct bezit is van meer vol- j 
maakte middelen om den trein in geringeren afstand tc stoppen, i 
En men bedenke dat een spoorweg vol gevaarli jke punten is., 
en d u s , dat de gemiddelde of behouden snelheid door meerder 
rem vermogen wordt vergroot , vooral ook wijl dc d u u r van elke 
stopping (b. v. aan ieilcr station) in omgekeerde reden staat tot 
dc som vafi de remkracht . 

Om deze cn nog meer andere redenen was de algemeenc r igt ing 
oin naar middelen om te zien, waardoor aan den machinis t , die 
over de snelheid van den trein beschikt , ook de inagt en ver-
antwoordelijkheid kan worden gegeven om die snelheid in zeer 
geringen afstand te teuiperen cn te vernietigen. 

Gcwooidijk toch, wanneer de trein niet snel genoeg s top t , be-
schuldigt de machinist de remmers cn omgekeerd. 

Verdeeling van verantwoordelijkheid leidt tot onverantwoorde-
lijke daden en pligtverzuim. 

liet vraagstuk a ldus gesteld was een vruchtbaar veld voor 
den .seherpziimigen u i tv inde r , cn de meest niteenloopendc op-
lossingen werden voorgesteld en vonden hunne verdedigers en 
tegenstanders. 

[{et doel nu vau mijne mededeelitjg is de middeien , waarover 
wij hcjichikkcn om een trein tot stilstand te brengen, te bespreken, 
onderling te vergelijken en te toetsten, ten einde na tc gaan 
waarin bet eene systeem boven bet andere uitmunt en in 

hoeverre zij als volmaakt of voldoende kunnen beschouwd worden. 
Er zal hier hoofdzakelijk sprake zijn van doorgaand r emwerk , 

dat wil zeggen: zoodanige inr ig t ingen, waarbij alle remmen in 
den trein van u i t één pun t kunnen worden iii werking gebragt . 

Dc remmen kunnen in het algemeen worden onderscheiden in 
twee hoofdgroepen namelijk rollende remmen en glijdende remmen. 

Onder rollende remmen verstaan wij die inr igt ingen. waarbij 
dc vertragende kracht wri jving tc voorschijn roept op den omtrek 
der wielen, terwijl in het algemeen glijdende remmen, door 
middel van schaatsen of sleden die op dc rails worden gedrukt , 
den trein s toppen. 

Een rollende rem d u s , die zoo sterk wordt aangezet dat hct 
wiel sleept , kan in dien toestand worden aangemerkt als een 
glijdende rem. 

Alleen van rollende remmen zal hier sprake zijn cn de gewone 
handrem, waarmede houten of ijzeren blokken tegen de wielbanden 
worden ged ruk t door middel van mcnscheUjkc sp ierkracht , ver-
onderstel ik als bekend. 

Om dc vergelijking tusschen de verschillende rem-systemcu 
gemakkelijk tc maken , zullen wij beginnen met hct systeem, 
da t ons op di t oogenblik voorkomt de meeste goede eigenschap-
pen te bezitten, om daardoor in dc gelegenheid te zijn ter loops 
de verschillende belangrijke punten , die zich daarbij voordoen, 
aan tc stippen en op te [sommen. 

Wij zullen daania bij elk systeem de voor- en nadeclen be-
schouwen en vergel i jken, voornamelijk met betrekking tot dc 
volgende 4 punten . 

1°. Het systeem beschouwd als bijdrage tot de veiligheid van 
het ve rkeer , afgeleid uit dc k rach t , volmaaktheid, snelheid cn 
zekerheid van zijne werking. 

2°. W a t betreft eenvoudigheid en gemak in de exploitatie. 
3°. Met het oog op de kosten van onderhoud. 
4°. Met betrekking tot de kosten van aanleg. 

Het rein-systeem, dat ons voor hct oogenblik het belangrijkste 
toe.schijnt, zoowel wat betreft zijne doelmatigheid als ook mei 
betrekking tot dc uitnemende wcrktuigkunst igc oplossing van 
hct gestelde vraagstuk is: d e a u t o m a t i s c h e l u c h t d r u k -
r e m van den Amerikaan George Westinghousc. 

Voor hct wel begrijpen van dat wc4'ktuig acht ik hct wcn-
schclijk eerst de oude luchtdruk-rem van West inghousc (dc 
d i r e c t e 1 u c h t-r e m) te beschrijven, wijl daarui t de automatische 
rem voortvloeide. Ik zal van deze twee systemen eerst een alge-
meen beeld geven om daarna de ondcrdeclcn van de automatische 
rem afzonderlijk te behandelen, die ieder op zich zelf ui t ccn 
werktu igkundig oogpunt als ware meesterstukken moeten be-
schouwd worden. 

D i r e c t e l u c h t - r e m v a n W ^ e s t i n g h o u s e . 
(Plaat VH, figuur 1.) 

Principe. — Op de locomotief wordt door middel van een klein 
afzonderlijk s toomwerktuig (donkey of lucht-compressor gcnaajnd) 
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luelit in een reservoir gepers t , da t onder de voetplaat van de 
locomotief is geplaatst. 

Dit reservoir is verbonden aan eene jnjplciding (treinleiding) 
die onder den gchcclcn trein doorloopt, en waarmede onder ieder 
voertuig een rem-cilinder met zuiger in verband staat. Op het 
oogeid)lik van remmen laat de machinist, door het openen van een 
k r a a n , dc lucht u i t het reservoir in dc treinleiding en alle rem-
cilinders stroomen, zoodat alle remmen gelijktijdig in den gchcclcn 
trein worden aangedrukt . 

Beschrijving. (Plaat V i l , f iguur 1.) — Op de locomotief is eene 
stoompomp A geplaatst , die eene luchtpomp B in beweging 
brengt. Deze luchtpomp B perst de lucht tot eene hooge spanning 
(5 a 6 atmosphereii) in het reservoir C, dat gewoonlijk ondcj' 
de voetplaat van de locomotief is aangebragt, 

Vaji di t reservoir loopt eene pijp d, die zoodanig oi)gc-
bogei) i s , da t eene daarin ge})laatstc driewegskraan D voorden 
machinist gemakkelijk bereikbaar i s , en verder is deze pijp aan 
de leiding verbonden, die onder den tender cn de voertuigen 
doorloopt. 

De verbinding tusschen dc voertuigen geschiedt iloor caout-
chouc-buizen, voorzien van een mondstuk, waardoor de aankop-
peling zeer gemakkelijk wordt . 

Door middel van de driewegskraan kan dc machinist dc trein-
leiding met het luchtreservoir of ook de treinleiding met de bui-
tenlucht in gemeenschap stellen. 

Verd(!r is onder icdei' voertuig, als onder den tendei' en soms 
ook tusschen de drijfwielen een r e i n c i l i n d e i - g e p l a a t s t , die door 
een zij-pijp aan de treinleiding is vcj-bondcj). 

De zuigei'stajjg is aan den hefboom van het remwerk gekop-
pe ld , zoodat de remblokken worden aangedruk t , zoodni zamen-
geperste lucht u i t het reservoir C door de treiideidiug in de 
remcilinders lü stroomt. 

Om tc rennuen behoeft de machinist dus alleen de kraan 
D te bewegen. 

Ten einde nu de remhlokkcïi weder te doen loslaten stel tde machi-
nist de treiideidiug in geinecnschap met de buitenlucht, zooilat 
de drukking uit de reni-eilinders kan ontsnappen en het gew igt 
van de remblokken, of ook een spiraalveer , de blokken van de 
wielen verwijdert . 

Dit was oorspronkelijk lie vrij eenvoudige uitvinding van We.s-
tiugliouse en wordt genoemd de directe lucht-rem. 

Westinghousc vond in de toepassing de vulgende gebreken. 
a. Alleen de machinist kon remmen, terwijl het in sommige 

omstandigheden wen.schelijk kan zijn, dat ook d c c o n d u e t c u r d e n 
trein tot stilstand weet te brengen. 

h. Bij een breuk in de treinleiding of het losgaan van eene 
koj)})eling was de toestel krachteloos en zulk een gebrek open-
baarde zich niet dan op het oogenblik van remmen, dus te 
l aa t , hetgeen een aanhoudend vermoeijend toezigt noodzakelijk 
maakte. 

c. De t i j d , dien de lucht noodig had om van uit bet reservoir 
het achterste voertuig tc hereiken en aldaar de zuigers , en dus 
ook de remmen, met volle kracht aan te d r u k k e n , bedroeg vele 
seconden die een zeer schadelijk invloed hadden op den afstand 
binnen welken de trein kon gestopt worden. 

Dit laatstgenoemde (c) was zeker een groot gebrek, daar dc 

trein hij hct begin van het remmen dc grootste snelheid heeft 
cn d u s , door iedere seconde ver l ies , het pun t vau gevaar met 
even groote snelheid nadert. 

Ik ga nu voorhij do verschillende verbeteringen, die Wes-
tinghousc aanhragt om deze gehreken te doen verdwijnen, 
ten einde terstond over te gaan tot zijn meer volmaakte automa 
tische rem. 

De a u t o m a t i s c h e l u e h t d r u k r c n i v a n W e s t i u K h o u s c . 

(Plaat V i l , f iguur 2.) 

Om in de eerste plaats het bezwaar van tijdverlies te ont-
komen, bragt West inghousc den door de lucht af te leggen 
afstand tot een minimun t e r u g , door de remkracht in de onmid-
dellijke nabijheid van den rem-cilinder op tc hoopen in een 
hulpreservoir . 

Onder ieder voertuig is daarom een hulpreservoir geplaatst 
dat met een zij-pijp aan de treinleiding verbonden is, terwijl 
dc pi jpverbinding, van de cilinders met de treinleiding, bij dit 
sy.steem is weggenomen. Door het openstellen van de dricwegs-
kraan wordt dus nu de treinleiding met luelit gevuld en tevens 
de daaraan verbonden hulpreservoirs. 

Hct volgende vraagstuk was n u : op welke wijze dc machinist, 
van zijne standplaats u i t , onder elk voertuig, dc opgehoopte 
remkracht (de zamengeperste lucht) van nit het hulpreservoir in 
den cilinder kan brengen. 

Westinghousc bereikt dit door zijne triple-klep (klej) met 
drie u i tgangen) , die onder ieder voertuig, tusschen het hulj)-
reservoir en de treinleiding is geplaats t , zoodat de lucht in de 
treinleiding dóór deze triple-klep moet gaan om in het hulp-
reservoir te komen. De triple-klep is iloor eeu zij-pijp ook 
aan den remcilinder verbonden. Dez«; klep is van zoodanige 
constructie dat zij , in normalen stand wanneer er niet geremd 
w o r d t , den rem-cilinder afsluit en hct hulp-reservoir met de 
treinleiding verbiiult, zoodat de machinist van zijn standplaats 
u i t , door het openstellen van de dr icwcgskraan , de lucht onder 
ieder voertuig, dóór do triple-klep in de hnlp-re.sorvoir.s o{>hoo{>l. 
Dit is de normale toestand en alsdan staat de remcilinder in 
ge-ineenschap met de buitenlucht (door een anderen uitgang van 

' dc tri{dc-klej)), zoodat daarin geen drukking is en de remblokken 
door een si)iraal-veer of ook wel door hun eigen gewigt worden 

I losgetrokken. 
I Nu is verder de triple-klep zoo ingerigt da t , wanneer de 
1 machinist dc drukking uit de treinleiding laat ontsnaiipen, deze 
j klep alsdan plotseling ver.schuift en het reservoir van de trein-
; leiding wordt afgesloten maar daarentegen met den rem-cilinder 
I in gemeenschap k o m t , zoodat ile remmen terstond met volle 
I kracht worden aangedrukt . 
j In algemcene trekken is dus de werkingswijze vau ile automa-

tische rem als volgt: 
Dc stoompomp A pers t , door middel van de luchtpomp B , 

lucht in het hoofd-reservoir C. De machinist opent <h; kra;»« U 
en laat lucht in de treinleiding G vloeijcn, die vandaar onder 

12 
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ieder voej'tuig dóór dc trij)lc-klcp M in het hulp-reservoir R 
uankonit. 

Zoodra nu geremd moet. worden stelt dc machinist de dr iewegs-
hrann D zóó, dat dc trcinlciding in gemccuschap komt met d e 
hui tcniucht cn d u s hare spauuing verliest. Door deze dvukver-
inintlcring in trciuleidiug eu t r iple-klep verschuif t deze luuts te 
plotseling cu laut de lucht uit he t hulp-rcscrvoir in den r e m -
cilindcr 2? stroomen, zoodividc remhlokken oogcnhlikkclijk w o r d e n 
iiuugedvukl. 

Dit zelfde geschiedt gelijktijdig onder ullc voertuigen, 
Dc voordeden van deze inrigting springen terstond in h e t 

oog. (•) 
a. niet idlccn dc machinist kan rcmmcji maar ook ieder pcr.soon 

onder wiens bereik ccn kraan is geplaats t , door welke ccn 
d rukvenu indcr iug in dc trcijdciding kan worden veroorzaakt ; 

b. elke drukvcrmiiuler iug iu dc trcinlciding hetzij deze m e t 
voordiicbt wordt tcwccggcbragt , hetzij door tocvidligc omst^imlig-
l icdcn, is voldoende om dc remmen onmichlcHijk «w^m^/sc/^ ojuler 
ieder voertuig aan te d rukken cn dcn trein tot st i lstand to 
brengen, zelfs zonder da t de machinist dcn stoom behoeft uf t c 
.iluitcn of zonder d a t iemand ecu luuid ui tsteekt of diiurvun 
zelfs dc minste kennis draagt ( f ) ; hierin zijn dus begrepen h e t 
aflirckcn van gedeelten vuu t re inen , he i hvckeu of los gaan van 
koppel ingen, he t deruillereu van ccn wagen , zware lekken in 
de trci idciding, kortom alle oorzaken die ccn d r u k v e r m i n d c r i n g 
in dc trcinlciding ten gevolge hehbcn; he t toczigt kun uit d ien 
hoofde luiudev aeeuraa iz i jn , aangezien ccn gebrek zich te rs tond 
opcuhaavt door het aanvliegen der remhlokken, met umlcre 
woorden dc rem is antomitkcJt; 

c. daar dc rcmkrach t zich iu dc onmiddellijke jiabijhcid van 
clkeu rcm-cilindcr bev ind t , is cr geen noemenswaardig t i jdver l ies 
voor liet ainizcttcn der remmen, ( / i e : Resultaten.) 

Dit voor zoovci-rc de algcmc(,'nc inrigting van het systeem 
betreft . Ken weinig verder geef ik dc analytische beschouwing 
van de interessante ondcrdcclcn , waarnaar ik den belangstellende 
V(!rwijs die zich n.'cds terstond rekenschap wil geven van d e 
ju i s te werk ing van elk d e r oudcrdeelen. 

W i j gaan nu over tot dc vacuuiu-vcm van Smi th , die zich 
naast dc Wcstinghousc-rcm het meest op den voorgrond d r o n g , 
cn alles doet vevmocdei\ d a t de groote rcmstri jd in laats te 
instuntic door deze twee systemen zal woi'den uitgevochten en 
bes l i s t , ofschoon dc Smith-rcm, zooals wij verder zullen z ien , 
niet die uitstekende eigcuschaj)pcn bezit , welke dc West inghousc-
rein kenmerken. 

Dc v ; i c u u m - r e m v a n S m i t h . 

(IMaat I.X.) 

(*)3Ien v(.'rgclijkc dc voJgciidc drie puntcu a . , i . , c . met dc gebreken «., <;., 

wwirnan do dircctc liichtrcm onderhevig is. 

(t) Ht l geval liecft zich voorgedaan, dat een trein bniten weten van iemand 

tn zoinler dut stoom werd afgesloten, tot stilstuud wmlgebrngt, hetgeen zelfs 

aanleiding gaf lot wederzijdselie verwijten tusschen deti machinist en het 

Irciu-iiursonetl, terwijl bij nader ondmoeli bleek dat een trekhaak was 

gebroken waardoor dc vcrwijdcïing vnn twee rijtuigen, die alleen nog door 

dc W)odkettingcn werden ge!»oudcn, het losgaan van een caoutchouckojipeh'ng 

veroorzaakte en dc rcwmeu aauztUc. 

Principe. — Dezelfde inr igt ing als de directe lucht-rcni van 
Wc.stinghousc, waarin het luchtledig de beweegkracht is in plaats 
van luch td ruk . 

Bescïtrijving. (Figuren I en 2.) — Onder ieder voertuig 
bevind enzich ccn of meer caoutchoucci l indcrs , waarvan dc ccne 
bodcuï aan den wagen is beves t igd , terwijl het andere einde 
aan den hefboom K verbonden i s , die op dc rcmstang werk t . 

IJzeren ringen in de caoutchouc-cilindcrs verhinderen he t zijde-
lings indrukken . 

Zoodra nu ecu stoom-cjeetor / I , die op de locomotief geplaats t i s , 
een gedeeltelijk luchtledig iu de t r c i n l c i d i n g / / e n de daanwn ver-
bonden caoutehoue-eilinders J P z u i g t , worden de c indvlakken , waar-
aan de vemstang K vevbomlen i s , door de hn i t en luch t naar boven 
gedruk t cn dc remmen aangetrokken ('). 

De Smith-rcm heeft d u s dezelfde gebreken als dc oude directe 
hicht-rcm van WesUnghousc , namelijk : 

a. alleen dc machinist kan remmen door het aanzetten van den 
cjcctor ; 

b. bij een breuk in j)ijp of koppeling of scheur in een cilinder, 
is de toestel krachte loos , cn zulk ccn gebrek openbaart zich niet 
dan op het oogenblik van remmen, d u s te laat. Met andere woorden, 
dc rem is niet automatUch', 

c. de tijd noodig om iu de cilinders van ccji ver verwijderd 
voer tuig een behoorlijk lucht ledig tc zu igen , bedraagt vele seconden, 
zoodat rccd.s hij middclmutig lange treinen vele kostbare secoudeu 
verloren gaan. Hovendien hebben proeven uitgew^ezen, da t het 
vacuum iu de aehters tc wagens dikwij ls s lechts de helft bedraagt 
vau da t iu de voorste wagens. 

Het hoofdgebrek van dc Smith-rcm is echter , da t zij niet auto-
matisch werkt . 

Wel is waa r beeft Smith pogingen aangewend om dcj iu toma-
licUcit l e bereiken, m a a r is daarin niet geslaagd cn kan daarin 
ook nooit s lagen, ?oijl in :ij)ie rem de kracht nog gehorm moet 
worden op het oogenblik van remmen. En wamjcer dc kracht niet 
aanwezig is, en dus de organen niet w e r k e n , kunnen zich ook 
geen gebreken openbaren. 

Ik acht bet niet noodig hier dc verschillenden pogingen aan 
te geven, waardoor dc ui tvinder tn icht te zijne rem automatisch 
tc maken door middel van hulp-pompen cn c jcc tors , bewogen 
door de assen van ile r i j tuigen en in gang gezet door ecu koord 

(*) De doorsnede van den dubbelen stooni-ejector is afzonderlijk voorgesteld 

in figuur 3. Dc stoom treedt bij A in en gaat door dc noauwe cirkelvormige 

sleuf l>ij b nuar dcn scliwoTstcen, alwnnr hij de hicht voortstuwt en daardoor 

iu dc pijjicn G cu dc trc«\lc5diug cc\i ĵ cdccUcUjk Iwchtledig zuigt door de klep P. 

Deze ejeetov is door Westiughousc aauuicrkelijk vcvbctcrd door het iubreugeii 

van een eentralen stoomstranl, dóór de pijpen F eu G (KÏC liguur 4). Deze 

ejcetor geeft belangrijk hooger vacuum dan dc (tjector van Siuith. 

Figuur 5 geeft eene doorsnede van de eaoutehouc-cilinders. Dc klep i? dient 

om lucht in de treinleiding toe te laten ten einde de rcn)men weder los te 

maken. 

rigureu O en 7 geven de wijze aan, wnnroj) het Smith-systeeni op dcn 

tender wordt anngebragt. 
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dat langs dcn t re in loopt. Genoeg zij het te vermelden, dat deze 
pogingen nooit verder kwamen dan proefnemingen en da t de uitvin-
der zelf dc invoering daarvan in de prakt i jk niet wcnschelijk acht. 

Daargelaten nog het omslagtige van die hulp-toestellen, kon 
echter daardoor dc vacuum-rem nog geen aanspraak maken op 
de zoozeer hegeerde automatici tei t . We l is waar kan men zich 
voorstellen, da t zoodra de trein a fb reek t het koord word t s tuk 
ge t rokken , cn daardoor de ejcetor op de locomotief zoowel als 
die in den achters ten wagen in beweging word t gezet , maar d i t 
is slechts ccn van dc talr i jke mogelijke ongevallen. 

Om daarvan nog ecnige op te noemen, .stel: 
1°. da t het koord zelf gebroken is of vastzit. 
W i j weten slechts al tc goed ui t dc honderde proeven, genomen 

met treinseinkoorden, dat zich dat geval zeer dikwijls voordoet. 
2°. da t een caoutchouc-cilindcr gescheurd is , door langdur ig 

gebruik of kwets ing gedurende dcn r id, 
In dat geval zal dc ejcetor geen voldoend vacuum kunnen 

zuigen en dus de rem hare kracht groolcndcels verloren hebben; 
3°. dat eene caoutcbouc-koppcling defect is of losgaat , hetgeen 

eveneens dcn toestel grootcndeels zijn ellect doet verl iezen; 
4°. wanneer de ejcetor weiger t te werken door het vastzitten 

van de zu igk lep , door het defect raken van dc stoomtoelatings-
klcp of kraan en eindelijk nog door het vastzitten of breken van 
de stang waarmede de ejcetor word t iu gang gebragt . 

Dit zal zich misschien hoogst zelden voordoen, maar zal te 
allen t i jde kunnen plaats hebben; 

wanneer de pijpleiding onder den trein gebroken is of 
daarin ccn zwaar lek is onts taan; 

O®, wanneer een plotseling déraillement plaats heef t , zoodat dc i 
macliinist cn de stoker dikwijls in de onmogelijkheid zijn dc rem 
aan te zet ten, terwijl toch het leven van dc reizigers door iedere 
secondcvertniging in het grootste gevaar wordt gebragt . 

En de Smith-rcm heeft niet alleen het gebrek dat zij bij cenig I 
ongeval niet van zelf op t reed t , maar «last not least» cr behoeft ' 
slechts een wagen te derailleren om den toe.stel onmidellijk magtc- I 
loos tc m a k e n , hetzij door het losgaan vau ccne koppeling of 
scheuren van een caoutchouc-zak enz. In die omstaiulighcdcn is 
het elfcct dus volkomen hetzelfde alsof men geen doorgaand 
rcmwcrk bezat hoegenaamd. 

Het is dan ook reeds hcrhaaltlclijk gebleken (nog onlangs in 
he t Hairicld-aecident, zie Engineering) da t hij ecnige collisie de 
Smith-rcm bij dc eerste botsing reeds ter.stond haar kracht geheel 
verloor cn aanleiding gaf tot enorme schade vau niatcrieel enz., 
waa r werkelijk automatische rennncn, als die van Wcsl iughousc 
cn Steel , j u i s t door dcn schok van zelf (autonuitisch) optreden 
cn have k rach t tot aan het ciiulc behouden. 

Deze gebreken cn vooral dc laatste omstandigheid wijzen duidelijk 
op dc wcnschelijkhcid van automaticitei t iu dcn waren zin des 
woords. 

Dc rem van Smith is dus zelfs met bet koord cn dc supple-
mentaire cjcctors geenszins automaii.sch. Immers , gcstcUl a l , d a t 
he t koord iu dc beste orde is, zoo kan er toch elk mogelijk 
gebrek aan den toestel zelf on t s t aan , zonder da t iets den niachiuist 
daarvan verwi t t ig t . Men zou zelfs de geheele reut kuuïieu af-
hrckcn zonder dal cenigc waarschuwing daarvan hei onmiddellijk 
gevolg is. 

Dc automaticiteit cener rem word t dan ook dikwij ls verkeerd 
begrepen. De meestcn denken als Smith de zaak gevonden te 
hebben door te voorzien in het geval van a f b n i k c n van treinen. 
En zelfs Smi th , wetende hoe onzeker dc werk ing van ccn 
koord i s , ziet in dc prakt i jk af van de plaatsing vau die hulp-
ejectors , wa t dan ook veel vau het ecnige sckijnhare voordeel 
(eenvoud) wegnam. 

De ware avitomatieiteit moet gegroml wezen op het leveus-
hcginsel zelfs van de r e m , zoodat zij w a a r s c h u w t zoodra eenig 
hclangrijk deel van dc rem defect of verkeerd is. En om dc 
wcnschelijkhcid van volkomen automatici tei t nog duidel i jker iu he t 
licht tc stel len, voegen wij hierbij nog dc volgende o | )mcrk ingcn: 

Het snel remmen van treinen zal van zelf aaidciding geven 
dat men gevaarlijke punten met grootcre snelheden zal du rven 
naderen dan n u , cn da t men in het algemeen sneller zal gaan 
rijden. Een eer.stc vcrcischte is d u s , da t men tc allen t i jde 
maHiematisch zeker is van , op ieder oogenblik, over de maximum 
rcmkracht tc kunnen.be.schikkcn. 

Dit criterium alleen is reeds voldoende om vele sy.stcmcn en 
in de eerste plaats de SmiUi-rcm uit tc s lui ten. In dc toekomst 
d u s zal alleen da t sy.stecm als inderdaad deugdeli jk mogen 
worden aangemerkt , da t voldoet aan alle cischcn vau wel 
heg repen automaticiteit . 

I m m e r s , indien meu niet te allen tijde geheel zeker i s , vau 
dcn trein in een bepaahleu, betrekkelijk geringen afstand lot 
stilstand tc kunnen brengen , zal de doorloopende rcn^, die als 
vcilighcid.smaalrcgcl werd g e n o m e n , j u i s t een oorzaak kunnen 
worden van eminent gevaar . 

Het geval heeft zich dan ook reeds voorgedaan da t o. a. 
ecu machinis t , ver t rouwende oj) de Smith-niUi, nujt aanmerke-
lijke snelheid ccn cind-slfition binnenreed. Op het oogenblik van 
remmen weigerde dc cjcctor zijn d iens t , met het onmiddellijk 
gevolg da t hij dóór ccn gocdcren-burcau en over ccn kade; in 
dc rivier lenigt kwam ('). 

Zulk ccn ongeval is met dc Wcst i i ighousc-reui , of cenig 
ander volmaakt automatisch .systeem, ondenkbaar, daar 1°. be-
langrijke gebreken zich van zelf openbaren cn 2". het per-
.souecl (niet dc machinist a l leen, maar ook dc conductcuis (t)) 
zich te allen tijde kan overtuigen of de rcmkracht aanwezig is. 

Mcu heeft geopperd dau ook iu dc Wtistiughouse-reiu soiu-
niige organen kunnen wcigercu eu daardoor de goede werk ing 
compromitteren. Wij lalcn daarom over de mogelijke gebreken 
hier cenigc opmerkingen volgen. 

1®. Daar de machinist zoowel als dc conduct(nirs zich tc allen 
tijde kunnen overtuigen dat dc rcmkracht aanwezig is , door hunne 
manometers cn remkranen , zoo kan gebrek aan rcmkracht niet 
voorkomen. 

2°. Voor het zeldzame geval , dat dc luchtrcomprcs.scur weiger t 
gedurende dcn r i d , kan zulks nooit als ccnc oorzaak van gevaar 
worden aangezien: 

(») Zie het rapport van Captain Tyler, Society of arts. 

(f) In eiken bagagewagen bevindt zicli ccn manometer voor het waarnemen 

vau de luchtdrukking en een klep waardoor de condueteur lucht uit de trein-

leiding kan laten ontsnappen om dc remmen aan te zetten of seinen tc geven 

aan dcn machinist. (Zie v o o r verdere details do nnnlytisehe beschrijving der 

onderdeelen.) 
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«. (Ic inacliinist het weet . 
b. het hoofdreservoir inct de hulpreservoirs lucht genoeg be-

viitteii voor 8 10 sioppingen. 
3®. ulle defecten die eenc ilvukverminilering in de ireinleidiiig i 

vcroor/.ukcn, hebben de onniiildellijkc werk ing van de rennnen 1 
tot gevolg en in dut opzigt verdient het Westinghoustj-systecm ! 
zelfs ilen naam van uitnemende veïlujheuh-rem. 

4». aangenomen zelfs do hoog(; zehlzaamlieid dat eene tr iplc-
klep weiger t , ofsclioon zich di t voor zoover mij bekend is nog 
nooit voordeed, zoo zal alleen het betrokken r i j tuig ongeremd 
bl i jven, iets dat van ondergeschikt belang is ('). 

Andere gebreken kunnen zich m'et voordoen en de machinist 
zoowel als de conducteurs kunnen te allen tijde van de goede 
orde de remiin'igting verzekerd zijn en op de aanwezige remkracht 
geheel ver t rouwen. 

Als algemeen beginsel kan dus worden aangenomen, da t geen 
rem als deugdeli jk erkeiid kan worden die niet geheel au tomat isch 
is en waarvan de autonuiticiteit niet gegrond is op het levens-
beginsel van de rem zelf. Eu a fortiori dus da t geen rem aansp raak 
kan maken op ware uutouv.vticiteit, waarin niet de r emkrach t 
onder ieder voertuig te allen t i jde voorhanden is. 

DeSmith-rem valt vlan veeds terstond -wegals conenrreerende r em. 
liet aantal werkelijk untomatisclie rennnen is zeer b e p e r k t , en 

l)epaalt zich voor het tegenwoordige tol Sanders ' vacunm-rem 
en de Inchtdrnk-rem van Steel, waarvan wij hier volledigheids-
halve eene beschrijving hiten volgen. 

A u t o m a t i s c h e v a c u n m - r e m v a n S a n d e r s . 

Principe. — Een voortdnnind luchtledig wordt onderhouden 
in twee resej'voirs met beweegbaren bodem, waarvan het eene 
da t de remmen lostrekt een weinig grooter is dan het andere 
da t de remmen aandruk t . Zoodra nu geremd moet w o r d e n , laat 
men lucht toetreden in het grootste reservoir en kan dus he t 
luchtledig in het kleinste reservoii- de remmeu aand rukken . 

Beschrijmuj (Plaat X, ( iguur 10.) — lu de treiuleiding G w o r d t 
een voortdurend luchtledig gezogen en d u s eveneens in de r e se r -
voirs A en i?, welker bodem u i t e e n /.waar caoutchouc-dia))hragma 
E bes taa t , opgesloten tusschen verstijving-platen waaraan he t 
r emwerk is verbonden. Het reservoir A is een weinig gj-ooter 
dan R eti de hefboom KL, met O als s t emipunt , wordt in den 
aangegeven stand getrokken, als wanneer de rennnen los zijn. Ook 
kunnen tie l)allons y i e n i ? identiek zijn en de meerdere k r a c h t 
van A verkregen worden door den hefboom K O een weinig 
grooter te nemen dan O L . 

liet reservoir B word t luchtledig gezogen door een zuigklep 
1), welke zich sluit zoodra het luchtledig in de treinleiding ver-
mindert door het toetreden van de buiienlucht. Verder is aan 
de i) i jp, die naar B leidt, nog een derde reservoir verbonden om 
t(; voorkomen, da t door he t opgaan van den b o d e m ^ ( w a a r d o o r 

(*) -Men brcngc IiieriDcde in vcrbaud de iiithtckcnde inrigtiug en betrek-

kelijke eenvoudigheid viin deze klep (zie: Jnali/tische beschrijving) i'uzai iiimrua, 
moeten loesleninicji, dat het defect rnkcn vnn dit werktuig iiraktisch gesitroken 

tot de onniügeJijkheden behoort. 

het vohnnen van B zeer veel vermindert) het lucht ledig in J? 
minder volmaakt worde en ook om te verhinderen, dat een 
kleine lek he t lucht ledig in B al te spoedig vernietige. 

De zuigklej) bestaat ui t een caoutchouc- of lederen pliiat, d ie 
de gaat jes in de plaat D afslui t . 

liet beginsel, waarop deze rem berust is voorzeker logischen 
de rem is in zooverre automat isch, dat zij door liet verdwijnen 
van het luchtledig in de treinleiding in werking t r eed t , en ver-
dient dus als zoodam'g de voorkeur boven de Snn'th-rem. 

liet luchtledig word t verkregen door een luch tpomp, die aan 
den crosset van een de r zuigerstangen van de locomotief is be-
vest igd, of ook we.l door een afzonderlijk excentriek wordt 
bewogen. 

Deze inrigting is onderhevig aan vele bezwaren. Wel is waar 
word t ilaardoor een afzonderlijke stoouiciliuder u i tgewonnen, 
maar de pomp is daarentegen onderworpen aan onnoodige 
snelle bewegingen en grootc slij tage onder den rid. Bovendien 
wordt daardoor een tweede toestel (een ejector) vereischt, die bij 
s t i ls tand, door het vormen van een luchtledig in de bal lons, 
de remmen losznigt. 

De vorm van de rem-reservoirs A en B is eetiigzins anders 
dan die van Smi th , doch het principe is behouden door den 
beweegbaren bodem. i\len kan echter niet genoeg drukken op 
de nadeelen die voortspruiten uit gebruik van caoutchouc of 
leder voor bewegende organen , en dus zal in da t opzigt de 
Sanders-reni even als de Smith-rem groote onderhoudskosten 
veroorzaken, die ze op den d u u r kostbaarder zullen doen worden 
dan eenige andere rem. 

llovendien is het aantal reservoirs dubbel zoo groot als bij 
Smith en zijn zij aanhoudend onder spaiming (luit h u l p - v a c u u m -
reservoir buiten rekening gelaten). De ruimte uoodig voor dc 
installatie van drie metalen reservoirs is bovendien belangrijk en 
maakt zelfs d e toepassing op somnüge voertuigen hoogst n^oeijelijk 
en kostbaar. Sanders heeft dan ook tot nog toe zijn systeem nie t 
kunnen toepassen op de loconjotief en ilen tentler. Voorts zijn 
de reservoirs van metaal en hebben een aanzienlijk gcwigt . 

Ten slotte moeten wij nog opmerken d a t , zeli's met hel vacuum-
reservoir , een zeer klein lek in hel d iaphragma of den bodem bijna 
onmiddellijk den to(!slel krachteloos maiikt. Hoewel dus dit systeem 
de automatische werking voor hcJïft boven de Smi th - rem, heeft 
daarentegen de Smith-rem het voordeel van , zelfs m e t een klein 
lek in pijpleiding of ci l inders, een min of meer voldoend luch t -
ledig te kunnen onderhouden gedurende het reniFnen, terwijl de 
Sanders-rem slechts een zeer beperkte remkracht Ix'zit waar -
aan zij gedurende het remmen natuur l i jk in'ets kan toevoegen. 

Dit rem-systeem heeft derhalve geen kracht-reservoirs als dat van 
West inghonse, da t steeds voorraad bezit voor 8 ä 10 s toppingen. 

De a u t o m a t i s c h e l u c h t - r e m v a n S t e e l . 

(Plaat X.) 

Principe. — lletzclfde principe als Sanders , met l u c h t d r u k a l s 
beweegkracht in plaats van vacuum. 

N O T U L E N D E R V E R G A D E R I N G V A N D E N 1 2 D E N F E B R U A R I J 1 8 7 8 . 8 9 

Niettegenstaande di t beginsel komt dc Inch tdrukrem van Steel 
de Westinghouse-rem zeer nabi j , en het is te verwonderen da t 
men Steel voor zijne inrigting een eigen patent heeft willen 
verleenen. 

Dit echter daargelaten is het alleen de v raag : biedt h e t S t e e l -
systeem ons nieuwe voordeeleu aan boven dc West inghouse-rem 1 

Op deze vraag zal ieder deskundige een ontkennend an twoord 
moeten geven. 

De Steel-ren\ bezit nitit eens ulle voordeden van h e t W e s t i n g -
l\ouse-systeem en heeft daanjntegen vele nadeelen , di(ï bij de 
proeven te Cassel (zie: Res/dtate/i) aan het licht k w a m e n . 

Beschrijving. — Zi(! plaat X. 
De Steel-rem werkt even als de West inghonse door middel 

van zamengeperste lucht. 
Door de kraan C, f iguur 1, wordt stoom toegelaten in den 

stooracilinder B. De s tang van den stoomzuiger brengt de lucht-
pomp A in w e r k i n g , die de lucht door dc pijp E in het 
hoofdreservoir D perst . 

Van dit hoofdreservoir loopt vervolgens een pi jp J naa r eene 
reduct ieklep en de dr iewegskraan welke in de t re in le id ing 
1 O B is geplaatst . Aan de pijp J is tusschen het hoofdreservoir 
en de reductie-klep F ecu zij-pijp L verhonden , die terstond naar 
den remcilinder K van de dri jfwiclen voert . 

De treinleiding B ((iguren 1 , 7 en 8) staat in voor tdurende 
gemeenschap nu'.t de bovenzijde van den remz\iiger D en m e t 
he t door de ])ijp F verbonden hulpreservoir A y welk laa t s te 
weer in oirafgebroken gemeenschap staat met he t onderste ge-
deelte van d(ïn rem-cilinder C door middel van de opening Z. 

Deze zuiger D heelt eene zeer d ikke zu ige r s t ang , zoodat de 
d rukk ing aan de eene zijde aanmerkeli jk grooter is dan aan den 
anderen kant en dus de zuiger in normale omstandigheden steeds 
naar beneden en dc remmen losgedrukt worden. 

l \u is verder de p i jp /? , waardóór de lucht toevloeit, bij iedercn 
remcil indej ' , van zoodanig orgaan (een soort van triple- of dia-
phragma-klep) voorzien d a t , zoodra de lucht door eenige oorzaak 
uit de treiideiding wegvloei t , alsdan de lucht alleen aan de boven-
zijde van den rem-zuiger on t snap t , en dus de opgehoopte lucht 
u i t het i'eservoir yi den zuiger naar boven dr i j f t en de r emmen 
a a n d r u k t . 

Beschrijoiuf/ der diaphragma-klep. F i g u u r 4. 
Zoodra in de treinleiding B en d u s ook in vie l>innenrnin\te 

l'J l uch td ruk o ids taa t , oi)ent zich ile konische kle]> I en laat de 
luch t door naar het reservoir A en vandaar naar d(;n onderkan t 
van den rem-zuig(!r, terwijl d(ï konische klep G zich eveneens 
opent om de lucht tot den bovenkant van den zuiger toe 
te laten. 

Zoodra nu eciu! d rnkverminder ing in E onts taa t , door het 
opener» van een kraan of eem'g anden; oorziiak, sluit de klep G 
zich en wordt het caoutchonc-(lia |)hragma, waaraan het gehcele 
s tuk / / is bevest igd, opgeligt en kan de lucht , die zich boven 
den remzuiger bevindt , door de zijdelingsche openingen K ver-
wijderen (zie ook de doorsnede in ( iguur 5). Zoodra d i t plaats 
gr i jp t tn.'edt de reservoir-druk op en brengt den zuiger naar 
boven , zocidat de remmeu worden aangedruk t . 

Dvl voor xoovcYve de, -Algemeew« werk ing \)etveïi. l'estUowwftU 
wij nu verder de ondcrdeelcn ten einde te kunnen nagaan of 

daarin willigt nog goede eigenschappen te vinden zijn die in 
andere systemen ontbreken. 

De reductie-klep j?* (in doorsnede voorgesteld in f iguur ti) heeft 
ten doel de reservoirdrukking van 4 a ü a tmosphcren , welke voor 
de machine gebru ik t w o r d t , voor den trein terug te brengen tot 
2 a 3 a tmospheren , omdat (zoo zegt Steel) de wagens minder 
zwaar geremd behoeven te worden , dan de locomotief of tender. 
W a t Steel heeft k\innen bewegen om dergeli jke onvoordcelige en 
moedwillige com]>licatie in t e voeren is d u i s t e r , daar kleiner 
cilinders of gering»m; hefbooms-verhoudingen zeker op minder 
omslagtige en meer logische wijze hetzelfde doel l)ereiken. Dit 
is even weinig constructief als het plaatsen van twee of drie 
r(!m-cilindcrs onder iederen wagen , waar één cilinder meer dan 
voldoende is ( ' ) . 

De regulator-klep G (zie doorsnede in figuur 0) dient om te 
verhinderen d a t , wainieer de conducteur r e m t , het hoofdreser-
voir door de openstaande dr iewegskraan te spoeilig leeg looi)t. 
Hiertoe is een klein gaa t je in den afsluiter gemaak t , da t voldoende 
is voor het bijvullen van de lekken, doch geen groote hoeveel-
heid kan doorlaten. Om na den stilstand de remmen weder 
spoedig los te doen la ten , d r u k t de machinist op den hefboom G , 
zoodat eene groote doorstroomings-opening gelegenheid geeft 
aan de lucht u i t het hoofdreservoir , om de treinleiding en de 
hoofdreservoirs met h u n cilinders weder spoedig te vullen (t). 

De algemeene werk ing van de Steel-rem is door het boven-
staande duidelijk en heeft klaarblijkelijk aangetoond, da t he t 
systeem geen verbeter ingen bevat boven d a t van Wes t inghouse . 
Èn zooals vooral in de analytische beschri jving zal b l i jken , 
wamieer alle bijzonderheden van de Westinghouse-rt^m zullen 
besproken zijn, kan de Steel-rem in volmaaktheid het Wes t ing-
house-systeem niet evenaren. De diaphragma-klep is voorzeker 
niet van eenvoudiger constructie dan de triple-klep. lnt(!gendeel. 
En zij zal na lang gebruik defect r a k e n door de weinig duurzame 
stof van het d i aphragma , terwijl in de t r ipleklep van West ing-
house alle deelen van metaal zijn vervaardigd. 

liet aanzetten der remmen geschiedt bij (h; Steel-rem niet zoo 
snel als bij de West inghouse en het is ook duidel i jk waarom. 
Immers , eerst moet al de l u c h t , die//.ich in den rem-cilinder 
be.vindt, aan den bovenkant van tien zuiger on twi jken , voordat de 
reservoir-driikking met volle kracht kan werken. Voor dit uit-
stroonien van de lucht is tijd uoodig en dc d iagrammen (zie 
lienultaten) wijzen dit. ook duideli jk aan. 

(•) Wii vcrntiiiv» aalStvcl, i» zijuc uiciuvste eouatructies, ouder ieder voer-

tuig 8lccht8 een rem-cilinder plaatst. Dit is zeker eene vereenvoiidigiiig eu 

cenc verbetering. Op dio wijze voortgaande wordt het verschil tusschen dc 

Stecl-rcni en die van Westingliouse .steeds geringer, door welke toenadering 

het Steel-8.V8teein niet anders dan gebaat knn worden. 

(f) Danr wij in geen enkele beschrijving va» de Steel-reni eeujuiston uitleg 

vonden van deze regulator-klep, zoo geven wij de bovensUuuule nutsaanwijzing 

voor beter. Met schijnt ons eehter dat die regulator-klep moeijelijk ander nut 

kan hebben. Indien wij hier juist zagen, zoo blijkt daardoor weer op nieuw: 

de zucht van Steel om de zaken te compliceeren, daar toc î een klein gaatje 

a , geboord in den man va>i dc driewegskrann, hd7.clWe doel op veel ctu-

, vo'ndiger uijzc bereikt, ('/in figuur 11.) \VesliHgl»>u8r bvvcikt ditwlfde doclop 

; andere wij/e, en wnun^oor levens iioj; smdwc vwTvWftltftVioïdcTVNCTkTcgttu.Meu 

?,ie daaïüVtr: du driewcgskrnnw i» dc Analytische h<sehr!jvin<j. 
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Overigens biedt dc StceUrem niets opmerkenswaardigs aan eii j 
tegenover het Wcstirighouse-systeem noemen wij de volgcnTic 
punten tot algemeene heoordceling van het systeem: 

Steel k'.\n geen enkel voordcel aanwijzen hoven dc Westing-
house-rcm; 

2°. dc Steel-rem werkt op verre na niet zoo snel als dc VVes-
tinghouse-rem (zie Resultatm)-, 

3°. de Stecl-rein heeft ongeveer het dubbel auntul bewegende 
dcelen cu grootcr organen; 

de Steel-rem is nict zoo gemakkelijk in de behandeling als 
de Wcstinghouse-rem wegens het afzonderlijk bedienen van de 
drijfwicl-cilinders en den trein cn is bovendien ovcrkropt met 
toestellen, die dc Westinghousc-rem geheel mist uls zijnde over-
bod ig , onder andere reductic-klc]> en vcgulntor-kiep; ^ 

5°. de Steel-rem weegt ongeveer 2.71 malen meer dan de j 
Westinghousc-rem; 

O®, dc Steel-rem kost ongevecj- 1.05 malen meer dan de Wes-
tinghouse. 

11 c b c r l c i u - r e m , o o k g e n u a m d : K e t t i n g - r e m . 

(Plaat IX, liguren 8 en 0.) 

Op evin dev ussen vun den tender of vun cen der voertuigen 
is een wrijvingsrol B geplaatst, waartegen een beweegbare wrij-
vingsrol C kan worden aangebragt door het neerdrukken van 
den hefboom E. Zoodru d i t geschiedt begint dc wrijvingsrol C 
te (Iraaijcn en wordt dc ketting A , die nun hare as bevestigd 
i s , opgerold cn anngctvokken, :'.oodat de remblokkcn worden 
'Aangedrukt. 

Dit oprollen van den ketting gaat echter zoo woest, dat dc 
blokken met hevigheid worden aangeruk t en niet zelden de ket-
ting breekt. Dc schokken, die uiet deze rem uun het mutcriccl en 
de reizigers worden medegedeeld, zijn dun ook zoo hevig cn on-
uangcniium, dut dit systeem weinig kans van slagen aanbiedt in 
onze eeuw vun comfort en gemak. 

Er is bovendien gebleken dat dezelfde ketting slechts een zeer 
beperkt aantal rijtuigen kan bedienen (5 lï 0) , zoodut dc trein 
in remgroepen moet worden vevdecld, die door Tcrschillcndc 
personen moeten worden verzorgd of door midd(;l van cen trcm-
koord door den machinist moeten worden in gang gebragt. 

Dit systeem behoort dus eigenlijk niet tot de doorgjuinde 
remmen cn mist in elk geval de automjiticitcit, die uls hoofdvoor-
waarde dient gesteld te worden uun elk systeem. 

De7Ai reu\ is bovendien niet s terker dan zijn zwakste schalm. 

K c t t i u g - r e m v u n C . u r k en W e b b . 

l let/elfde beginsel uls dc lleberlein-rcin. 

H y d r u u l i s c h c r e m v a n D a r k e r . 

Op dc locomotief is een stoomcilinder met zuiger gepluutsi, 
waarvan de zuigerstang bevestigd is uun den zuiger van 
een kleineren cil inder, welke onder de eerste geplaatst i s , 
cn welke steeds gevuld is met water. Deze water-cil inder is 
verbonden aan de treinlciding waaraan ve rde r , onder ieder 
voer tuig , rcincilinders zijn verbonden, / oodra men n u stoom-
drukking op den bovensten zuiger toelaat, wordt het wuter ui t 
den watcr-cilindcr in de treiideiding en dc rem-cilinders geperst 
die door middel vun hunne zuigers dc i-emmen aandrukken. Het 
struikelblok voor dit .sy.steem is dc vorst. Dovendien is deze rem 
niet automatisch. 

H y d r a u l i s c h e r e m v a n O l a r k . 

Hetzelfde beginsel uls Hurker's rem. 

D o o r g a a n d e r e m v a n F a v 

Onder ieder voertuig bevindt zich eene a s , wajirop ccn schroef 
zonder e ind, grijpende in eene getande staaf (heugel), waaraan 
het remwerk is bevestigd. Eene vrij zamengcsteldc koppeling 
stelt den machinist in s taa t om ullc assen onder ieder voertuig 
rond tc draaijen en dus vun zijne standplaats ui t ulle remmen 
aan te d rukken . 

Fuy's rem is d u s , in den waren zin des woords, ecnc gekop-
pelde handrem cn daardoor uit den aard der zaak langzaam in 
werk ing , nict nutomutisch, zumcngesteld cn onpraktisch. 

E l e k t r i s c h e k e t t i n g - r e m v a n A c h a r d . 

Het pi-incipe van dit systeem is volkomen hetzelfde uls dut 
van de Ilcbcrlein-reni. Alleen wordt de toestel om den ketting 
op tc winden in gung gebrugt door het sluiten van ccn elektri-
schen stroom. De bezwaren zijn dus dezelfde als bij de Hcberlein-reni, 

S t o o m - r e m m e n . 

Hij de vraag naar bewecgkrucht vooi- doorguuiulc remmen ligt 
dc tocpa.ssing van sloom voor de hand. Tot nog toe echter heeft 
men alleen de locomotief cn dc tender met goeden uitslag vun 
stoomi-emmen kunnen voorzien. 

Stoouiremnicn cvcnuls hydniuHschc remmen zullen tc allen 
t i jde te kampen hebben met vorst. Hovendien wordt voor stoom-
rcnnnen de uunkoj)pcHng moeijelijk wegens het smelten van dc 
caoutchouc. Eindelijk nog is de stoomrem niet uutomatisch,duuv 
d(! kracht niet onder ieder voertuig is ojjgehoopt cn dus het 
losgaan van ccnc koppeling den toestel onmiddellijk krachteloos 
zou maken. 
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A n a l y t i s c h e b e s c h r i j v i n g vsin d c W c s t i n g h o u s e - r e m . 
(Plaat VHl.) 

Zooals wij in het. begin van dit stuk zeiden, zijn de ondcr-
dcelcn vau dc Westinghousc-rem alleen reeds uit een werktuig-
kundig oogpunt zóó bclungvijk, dut zij cen nuuuwgezette studie 
verdienen. Wi j voegen daarom hierbij eene.beschrijving der ver-
schillende organen, opgehelderd door ccnc cxplicaticvetcekening 
(plaat VIH), die wij voor dat doel zamcnsteldcn. Bij die tcekening 
moet echter niet gelet worden op onderlinge verhouding der 
ufmclingctj, duur dc fijne zamenst<;lling vun sommige declcn eene 
grootcre schual noodig maakte dun voor andcn; s tukken. Ook 
moet nict gelet worden op do lengte cn de diameter van de 
pijpen die dc verschillende órganen verbinden. 

Kortom, men bedenke , dat bij dc vervaardiging van deze 
tcekening ulleen de twee eischcn op den voorgrond stonden vun 
dnulelijkheid cu beknoptheid. De vcvschillendc orgunen behielden 
dezelfde betrekking tot elkander cn zijn dan ook in dezelfde 
volgorde geplaatst als door hunne functies in plaat "VII is aan-
gewezen. 

De lucht-compressor A B, ook genaamd donkeg. 
(Plaat Vlir , f iguur A.) 

A is de stoom-cirmder en /? de lucht-cilinder. Dc stoonivcr-
decling van den cilinder A is het meest belangrijke punt cn 
geschiedt door twee zuigertjes 1 en 2 , aan elkander verbonden 
door dc stang 3. Het zuigertjc 1 heeft groot(!r oppervlak dan 
2 cn dus worden deze zuigertjes steeds nuur boven ged ruk t 
door den sloom, die van den ketel komt en bij C instroomt. 

Dit is voor de opgaande beweging van de schuiven 1 en 2 , 
die den stoom door dc openingen a tot den cilinder A toelaten 
of daaruit laten ontsnappen. 

Tot het verkrijgen van de neergaande beweging der schuiven 
l en 2 , is er boven den zuiger 1 een afzonderlijk c i l indcr i jc , 
waarin een zuigertje A, da t door middel van zijn stang hoven op 
het zuigertjc I steunt. Zoodni nu stoom boven op het zu iger t jc 
•i we rk t , worden de schuiven 1 en 2 naar beneden gedruk t 
daar tU; drukking op -l grooter is dan het verschil van stooui-
vlvuk op 1 cn 2 . 

Tot het verkrijgen van de op- en neergaanch; beweging nioct 
er dus alleen afwisselend stoom boven het zuigertjc A worden 
uit- of toegelaten. 

Dit heeft plaats door twee kanaaltjes c cjw/(c voor de toelating, 
d voov de uitlating) cn het schuifje 5 , wuuruun ecu stang O , me t 
twee nokken 7 en 8 , bevestigd is, zoodat de plaat 9 , welke 
0)) den grooien stoonr/.niger 10 is bevestigd, bet schuifje 5 bij 
het begin en het einde vun den slag verplaatst . Dc .schuifkast , 
waarin 5 zich beweegt , staat in voortdurende gemeenschap 
met dc ruimte tusschen 1 en 2 , door middel vau een iu den 
wand van het donkey uitgcspuurd kunuulije e (zie tittellijnen). 

De werking is ini als vo lg t : 
1o. Zoodni de zuiger 10 aan bet ondereinde van zijn slag 

komt , stoot de plaat 9 tegen het nokje 8 cn brengt he t schuifje 
5 iu den getcekendeti s t a n d ; de stoom gaat door c , d r u k t op 

4 , zoodat 1 en 2 naar beneden gaan en de openingen a den 
stoom onder in den stoomcilinder laten stroomen en boven in 
het ufblaus-kunual F luten vloeijen. 

2®. Zoodra de zuiger 10 boven is gekomen wordt het schuifje 
5 door den nok 7 naar boven gebragt ; de stoom boven A kan 
door d cn e wcgstroomcn in F en dus komen de schuiven 1 en 
2 weer naar hoven. Het cilindertje van i is digtbij den onderkant 
voorzien vun een kleine uitluut-o))cning om mogelijkcn tegendruk 
tc voorkomen; zoodra echter bij het dalen van A deze uitlaat-
opening is afgeslot(!n werkt de overgebleven stoom <'ds kussen , 
ten einde ccn .schok tusschen A en den bodem te vermijden. Met 
een dergelijk doel is het uitlaatkanaal d op cenigcn afstand van 
den hoveubodcm aangebragt. 

Hierdoor is dan ook de beweging vun deze stoompomp zeer 
zacht cn regelmatig. 

De, zamcnstelling van do luchtpomp B is zoo duidelijk aan-
gegeven dat zij geen verdere toelichting vereischt. Dc lucht 
treedt door e bimicn en wordt door de pijp h' iu het hoofd-
reservoir geperst. 

ïn het algemeen dus is het principe van di t donkey , da t de 
schuifverdccling als het ware plaats heeft door middel van een 
afzonderlijk s toomwerktuig , wjuirvan het .schuifje 5 zoo klein 
i s , dut het door schok met den grooten zuiger 10 k.'ui bewogen 
worden. 

D(; stoomzuiger 10 is even groot als de luchfzmgcr \ 1 en d u s 
zal c r , zoodra de lucht eene spaiming b(;reikt beeft gelijk aan 
dien van den iidrcdciulen stoom (minus de tegenstanden) even-
wigt zijn en de werking van zelf ophouden en omgekeerd, bij 
het dalen van de t l rukking in het hoofdreservair, van zelf weder 
bcgimien. 

De driewegS'kraan D. 
(Plaat VIII, «guur 3.) 

Tusschen het hoofdreservoir en dc. treinlciding is ccn driewegs-
kraan D geplaatst onder het bereik van den nvachinisl, ten 
einde op een gegeven oogenblik de lucht uit dc treinlciding tc 
knmien laten ontsnapjicn cn daardoor dc remmen aan te zetten (*). 
N.'i afloop van het remmen wonl t de kraan D wedei' in den 
normalen stuud L te rug gebragt , zoodat het hoofdrcscrvoir C 
weder in gcmccnschup is met dc treinlciding G en derhalve de 
remmen weer worden losgedrukt . 

Oorspronkelijk was er aan deze driewegs-kraan niets bijzonder.«» 
op t(' merken. Er deed zich echter het bezwaar voor d a t , 
wuuuccr de conducteur of eenig defect den trein remt , alsdan 
het hoofdreservoir door dc opcnsfuunde driewcgskruun (stand L) 
leeg liep en bovendien de drukvermindering in de treinlciding G 
vertraagde. 

Om dit gebrek weg te nemen ontwierp Westingbouse ccn 
nieuwe k raan , dio dan ook op de tcekening is voorgesteld. De 
niouwe constructie lost i\ict ullecu het bezwaar volkomen o p , 
(daar men, zooals wij bij de Steel-rem rctïds uuuguvcu, duurvoor 

e ) Zlc den ovcrccnkomstigcu stand / van het Jmn.lvnt in .Ie In.rizontale 

project»« ftlH Nv^nncr d« trcinlciding G in gcmeenscha,, s t a a t , .nel .Ic bn.tcn-

incht »ioor dt witinouding A t. 

•I ! 

I 
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alleen een gaatje in ilen man van de knian zou lieb))cn te l)oren) 
maar wordt nog vereenigd met cenc nieuwe goede eigenschap, 
welke wij nu zullen blootleggen. 

AW tweede doel namelijk stelde Westingliouse den eisch, dat 
de spanning in het hoofdreservoir steeds een weinig lioogei- zij 
dan in de treinleiding, ten einde de triple-klep sneller opwaarts 
te kunnen stuwen en dns de remmen spoedigei- te kunnen 
losmaken. 

Om deze doeleinden te bereiken, plaatst hij Ijoveii in de reservoir-
pijp D een holle klep E (in zwart aangegeven), die aan de onder-
zijde op hare bedding ihet ligchaam van de kraan) rus t en aan 
de bovenzijde zich als -zuiger beweegt in de plug V. Deze klep 
wordt door de spiraal-veer O op hare bedding gedruk t . 

Nu s in den bodem van de klep E een tweede klepje Z>aan-
gebragt , dat door een si)iraal is belast overeenkomende met 
ongeveer | a tmospheer, en in den wand van de klep 2? is eene 
opening W , waardóór de lucht ui t het binnenste van de klep £ 
naar dc treinleiding G kan stroonien. Zoodra dus de sj)aiming 
in het hoofdreservoir C, J atmospheer meer bedniagt dan die van 
dc treinleiding opent zich het klepje l) en vloeit de lucht in het 
biunens»te van dc klep E en vandaar door ]V naar de trein-
leiding G. 

l)c lucht kan echter ook langs het stangetje van de klej) 1) 
boven dc zuigcrkle}) K konden, zoodat deze klep E ondei* en 
boven aan dezelfde drukking is blootgesteld. 

Als nornudc stand van de kraan geldt de r igt ing K (zie 
horizontale projectie) even vóór den uitersten stand L, waarin 
dc pin a tegen de nok z stui t en alsdan staan de kanaalt jes R 
en S niet met elkander in gemeenschap. 

Zoodra echter de kraan in den stand L wordt gel>ragt, komen 
de gaat jes I{ en S overeen en kan de luch t , die zich boven 
dc zuigerklej) E bev ind t , ontsna])pen door de opening T , en 
wordt derhalve dc klep E aan de bovenzijde ont last , zoodat de 
d rukk ing aan dc onderzijde ze onmiddelijk geheel naar boven 
brengt en dus eene groote ü))ening vr i jmaakt om de treinleiding 
en dc hulpreservoirs weder zeer snel te vullen. 

Dc werking is nu duidelijk. 
De n\achinist s tei l de k raan , in normale omstandigheden, in 

den stand K. Dc kleine lekken, die zich in de treinleiding 
voordoen worden door het gaatj(; JF bijgevuld. Zoodra lui 
een conducteur of defect in de treinleiding de remmen aanzet 
oj)cnt wel is waar het klepje /> zich, maar de geringe afmeting 
van het gaat je JF verhindert , dat er al te veel lucht wegvloeit 
cn verhinder t evenmin den conducteur cenc snelle drukvermin-
dering \\\ dc treinleiding te veroor/aken tot het aanzetten der 
rcnnnen zooals luït geval was bij de gewone driewegskraan. 

Uct hoofvlreservoir kan tlus te allen tijde door het donkey 
met gemak op nr.ixinuun-druk worden gehouden. 

Zoodra nu de rinnmen los moeten gemaakt woi'den Ijrengt de 
machinist de kraan in ilen stand L, de d rukking boven E ont-
wijkt dóór T , de klep E ligt en het hoofdreservoir brengt in 
een oogenblik de geheele treinleiding op drukking en de trij)le-
klep wordt vlus onmiddellijk door de booge spanning naar boven 
gedrukt ten einile de lucht uit de remcilinders te laten ont-
sna))pen. 

Men zal inzien, dal deze betrekkelijk meerdere zamen-

gesteldheid van dc driewegski'aan ook nog in verband staat 
met den seintoestel, welke boven alle andere goede eigcnsciiappen, 
de Westinghousc-rem nog verdienstelijker maakt.. 

De tri'ple-klep M, 
(Plaat VIII , « g u u r 2.) 

Het doel van de triple-klep is om oj) een gegeven oogenblik: 
a. de treinleiding in gemeenschap te brengen met het hulp-

reservoir (om het te vullen) cn tevens den remcilinder met de 
buitenlucht te verbinden om de lucht ui t dien cilinder te laten 
ontsnappen en de remmen los te maken ; 

h. door het ontsnappen van lucht ui t de treinleiding, het 
hulpreservoir van de treinleiding af te sluiten en met den rem-
cilinder in gemeenscliaj) te brengen cn daardoor de renunon aan 
te d rukken . 

Het eerste wordt ijereikt door een zuiger 4 (figuur 3), voorzien 
van eene centrale opem'ng g en waardoor dc lucht , die uit 
de treinleiding dóór het kanaal a in de kamer A s t roomt, in t le 
kamer Ti komt en vandaar in het hulpreservoir iZ vloeit, terwijl 
in den aangegeven stand de nokken , die op de zuigerstang \ 
zijn bevestigd, de schuif 12 zoo gesteld hebben, da t de pi jp , die 
van den remcilinder kond , met het ufblaas-kiinaal d in gemeen-
schaj) s t aa t , dat in de buitenlucht uitmondt. 

l ie t tweede doel (i) wordt bereikt doordien het bovengedeelte 
van de naald 7 in de ccuitrale opening van den zuiger 4 steekt 
en dus .slechts eene naauwe r ingvonnige sleuf y openlaat , zoodat 
eene plotselinge drukverminder ing in de treinleiding, en dus 
ook in den kamer A, de luchtdruk in de kamer i? doet op t reden , 
die alsdan den zuiger 4 naar beiUiden brengt , en de schuif 112 
medeneemt. 

liet liovenstuk van de naald 7 is van een bors t je voorzien, dat 
bij de minste beweging vun 4 dc opcïuing g geheel afsluit. 

Zoodra nu verder de zuiger 4 (ook genaamd triple-klej)j op 
het tweede borstje leunt , wordt de naald 7 , die door de spiraal veer 
8 steeds naar boven wordt gehouden, naar beneden gedi 'ukt en 
is de .schuif zoover gedaald , dat zij aan de bovenzijde begint te 
openen en derhalve de lucht uit het hulpreservoir naar den 
remcilinder kan vloeijen. 0]) datzelfde oogenblik wordt b van d 
afgesloten. 

De zuiger 4 is voorzien van een metalen zuiggerring 11 en 
om de luchtdigte afsluiting nog volmaakter te doen zijn is , 
tusschen den bodem ü en het ligchaam van dit orgaan, een 
ring van leder geplaats t , waarop de onderrand van dc triple-
klep komt te rus ten , hotgeen de lucht volmaakt afsluit. 

Zoodra dns de triple-klep is gedaa ld , vloeit de lucht uit liet 
hulpreservoir li in den remcilinder E en dc remmen worden 
aangedrukt . 

ü m nu de renunen weder los te maken laat men door nn'ddel 
van de driewegs-ki'aan weder lucht toe in de treinleiding en de 
ruimte A. 

Zoodra nu dc spanning in A ongeveer gelijk is aan die 
in B en zelfs vóór dien t i jd , d ruk t de veer 8 de naald 7 
en dus ook de trij)le-klej) 4 naar boven. Bovendien neemt 
de spanning in de ruimte A steeds toe en wordt hooier 
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dan die in II (') en helpt dus mede om de triple-klep en dc 
schuif 12 weder in den voorgestelden stand te brengen. 

Alsdan kan de lucht ui t den remcilinder door i , c cn <f weg-
stroomen en word t tevens het hulpreservoir weder door dc 
openingen g en h bi jgevuhl , totdat daarin weder dezelfile span-
ning is gekomen als die van de treinleiding. 

Na deze beschrijving zal men gemakkelijk inzien dat de schuif 
12 door den machinist op cn neer kan worden bewogen, door 
het vermeerderen of verminderen van de luchtdrukking in de 
treinleiding, en dat het dus mogelijk is elke begeerde hoeveel-
heid lucht in of uit den rem-cilinder te doen stroomen, en dus 
de remmen met meer of minder kracht aan te d rukken . 

Dit noemen wij het gradneeren of temperen van de rem cn het is 
cenc merkwaardige deugd van d(! Westinghousc-rem en zij, die 
de onmogelijkheid van matig remmen bij dc Westinghouse-rem ont-
kennen, bewijzen daardoor alleen, dat zij dc rem niet begrijpen. 
Om de mogeiijkheid van het gradueeren der rem nog duidelijker 
te maken , stelle men een normaaldruk van 6 atmospheren in 
de treinleiding cn het hulpreservoir . 

Indien n u , door de kraan D een weinig tc openen cn terstond 
weder tc s lu i ten , de d rukk ing in de treinleiding zegge ^ atmosphecr 
is gedaa ld , zal dc triple-klep 4 naar beneden worden gedruk t 
en lucht uit het reservoir U in den remcilinder toelaten, totdat 
de d rukk ing in R ook 5J atmosphecr is. (Dit zal reeds bij cenc 
kleine beweging vsin den remzuiger het geval zijn.) Alsdan is 
dc d rukk ing in ^ cn i? gelijk en zal de veer 8 dc triple-klep 
en de schuif 12 weder naar boven brengen en de toehiting 
afsluiten (t). De kleine hoeveelheid lucht , die in den remcilinder 
s t roomde , zet zich daarna ui t cn zal een zeer matigen d r u k op 
dc rcmblokken uitoefenen, j a zelfs knn men zoo weinig toelating 
geven , dat de blokken tot aan de wielen komen, zonder ze 
nog te r aken , cn verder de d rukk ing in den remcilinder pond 
voor pond laten toenemen. 

Eveneens is het mogelijk om, wanneer dc machinist bemerkt 
(lat hij de rem al tc sterk heeft aangezet , een weinig lucht uit 
den cilinder tc laten wegvloeijen tot dat men dc begeerde rem-
kracht heeft verkregen. 

Hiertoe behoort een weinig meer handigheid dan voor het 
eerste geval , doch aan hem, die dc triple-klep goed verstaat zal 
dit zelfs bij de eerste proefneming gelukken (g). 

Be lekklep, 
(Plaat Vin , f iguur 2.) 

Om te voorkomen dat dc remmen worden aangezet, nadat da 
locomotief is afgekoppeld, door lekken als anderszins, is er tusschen 
dc triple-klep en den rem-cilinder een kleine lekklep 14aangcbrag t . 

Deze klep bestaat uit een cilindertje 15 cn p lug 1 3 , aan dc 
binnenzijde voorzien van een caoutchouc-plaatjc 16. In di t 
cilindertje If» is een s tuk je koper gep laa t s t , dat naar boven 
gestuwd wordt zoodra er een plotselinge d rukvennecrder ing aan 
dc onderzijde ontstaat . Stroomt echter dc lucht door de opening 
langzaam binnen zoo blijft het plungcrt jc 14 op zijne p l aa t s , 
daar de lucht langs dc zijden door de opening in 13 kan ont-
wijken. Zoolang dus de schuif 12 van de triple-klep slechts zeer 
weinig open is (hetgeen kan ontstaan door het weglekken van 
lucht ui t de treinleiding, waimeer het voertuig alleen staat), zal 
14 op zijn plaats blijven en verhinderen da t de remmen worden 
aangedrukt . Zoodra echter de triple-klep bewogen wordt om de 
remmen aan te zet ten, vliegt het zuigert jc 14 naar boven cn 
.sluit op het plaat je 16 allen uitgang af. 

In de afbeelding van de triple-klep vindt men nog een k r a a n , 
waarvan de p lug 17, door j-omwenteling, de treinleiding C direct 
met den remcilinder in gemeenschap brengt en waardoor dus de 
triple-klep geheel wordt afgesloten en de automatische rem plotseling 
'n eene directe luchtrem is veranderd. 

Wel is waar zal niemand op de gedachte komen om de 
automatische rem door de directe luchtrem te vervangen, maar 
Wcstinghouse gaf dit middel als ovcrgangs-maatrcgel , aangezien 
in Amerika , reeds voordat zijne automatische rem bestond , eene 
groote hoeveelheid materieel van dc directe luchtrem was voor-
zien. Dat materieel werd langzamerhand voorzien van triplc-
kleppen cn hulp-reservoirs en nmest toch kunnen blijven werken 
met de directe luch t rem, tot da t alle voertuigen in een trein 
voor dc automatische rem waren ingerigt. De automatische rem als 
zoodanig behoeft dc kraan 17 dus niet cn de nieuwste triplc-
klcppen voor het continent missen dan ook die k raan . 

(•) Door hel vuUca v&n dca remcilinder is dc drukking ia het Uulprcscrvoir 

ccn weinig gedaald. Wanneer echter dc reinblokkcn zoo naauw aangehaald 

zijn, dat de znigrcr voor het aandrukken der remmen zeer weinig behoeft tc 

bewegen cn dus dc drukvfrmindcring in het hulpreservoir zeur gering is, 

tou het zich kunnen voordoen , dat dc spanning in A die van l i niet ovcr-

trefTcn knn cn dus de triple-klep moeite zou hebben om weer naar boven te 

komen. In dal geval komt dc hoogcrc spanning von J atmosphecr van het 

hooMrcsptvoir uilalckcnd lo stade cw verzekert Ic allen tijde ccuc snelle 

bcwciiing van de triple-klep. 

Men zal nu voorzeker het nut van de veerklep L in dc dricwegskroan 

beter inzien. 

(f) Men behoeft nooit bevreesd tc zijn dat dc triple-klep in die omstandig-

heden tc vî r naar boven gaat cn de uitlaat opeuc, daar do veer 8 vóór dien 

tijd uitgewerkt heeft. 

(J) Met ie Tuovcu bcscViTCvcn Tni44c\cn is het vo^maa^l mogelijk de remmen 

met elke begeerde kracht aan tc drukkcu; hiertoe is echter een dnidclijk 

Koppelingen. 
(Plaat XI, figuren 1—10.) 

De koppeling, die dc pijpleiding der verschillende voer-
tuigen verbindt , heeft alleen het bijzondere van hare groote een-
votuligheid en groot gemak in het aankoppelen. 

Voor liet oude .systeem (de directe luchtrem) bevinden zich 
binnen in de n'ietalen einden van de koppeling twee veerklepjes, 
die zich sluiten zoodra de koppeling losgaat , ten einde alle ont-
snapping van lucht te voorkomen. 

Het nieuwe systeem (de automatische luchtrem), als gegrond 
zijnde op dc ontsnapping van lucht uit de pijpleiding, mist na tuu r -
lijk deze kleppen cn is voor het overige zamcngestcld als volgt: 
' Elke caoutchouc-koppcling is aan het einde voorzien van een 

begrip van de triple-klep noodig, wat dikwijls niet vau gewone machinisten 

to\-erwaehten is. De heer Wcstinghouse hcrft zeer onlangs cenc nieuwe dric-

wegskraan gegeven, waarmede d e r e m z e e r nnauwkeurig gegradueerd kan worden. 

Deze nieuwe \raan Venmerkt zich weduT Aoot gmotu vt^n 
opvatting cn ik kom daarop in eene h t m mcdcdccling uitvoerig terug. 

1 3 
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Sein-toeslel. 
(Plaat XI , figuren •11—1^.) 

Ilct Wcstingliouse-systecm geef t , hoven de besproken voor-
deelen, nog een zeer eenvoudig middel iiun, o m , van u i t elk 
pun t vuil den t r e in , seinen tc geven aan den machinist of con-
duc teu r . 

Hiertoe wovdcu vlc iveds Uesprokcn lekkle))jes gebruikt . Door 
nameli jk cenc kleine lioeveellieid hielil u i t de treinleiding te laten 
ontsna])pen gaan de iriple-kleppen een weinig open en laten 
zooveel liiclit doorstroomen als af kan vloeijen door de lekklepjes, 
dio op de rcmpi jp geplaatst zi jn, en dus zonder dc remmen 
aan te drukken, l iet i.s dus mogelijk om, zelfs van den achtersten 
wagen u i t , alle lekkle])jes van den geheelcn trein te doen blazen. 

Nu is oj) het lekklepje L , f iguur U , van den tender , of ook 
op da t van den bagagewagen , eeiie fluit gci)laatst , zoodat de uit-
stroomende lucht bij den machinist of conducteur een fluit-
signaal geeft. 

De klep om een kleine d rukverminder ing in de treinleiding te 
voorschijn te roepen is voorgesteld op plaat XI , f iguur 13. 

^uu den Uefhoou; U is ccu koord beves t igd , WÜ̂ VYÜWU de 
reiziger of de conducteur kan trekken en daardoor den sten^pel 

metalen monds tuk als in l lguur 3 , dat aan de binnenzijde van i 
-een rubber- r ing 13 is voorzien, die een weinig buiten het plat te 
binnenvlak ui ts teekt . Deze rubber-r ing word t steeds naar buiten ' 
g e d r u k t iloor het klepje 7 , da t met een si)iraalveertje 12 is belast, i 

De uiteinden van twee koj)pelingen, die vereenigd worden , zijn ' 
.symmetrisch. Elk mondstuk /I is van eene gleuf voorzien, waar-
in de nokken /? kunnen gl i jden, waimeer men de hartlijnen der 
twee mondstukken ongeveer regthoekig ten opzigte vanelkaiuler 
houd t en ze , zoodra de nokken li in de gleuven loopen, weder ! 
in de regte lijn b r eng t , alsdan stuiten eindelijk de nokken/> tegen , 
dc pinnen a, f iguur i , ten einde te verhinderen da t de ko))peling ' 
door ha-Ar eigen gewigt lossehiev. In vlien stand liggen ile rubber -
vingen 1 3 op elkander en vormen een volmaakt liermetiscbe | 
s lu i t ing , welke door den luch td ruk en de d r u k k i n g van de klej)pen 
1 op de ringen 1 3 steeds gewaarborgd is. 

lüj deze koppel ing dient nog te wordi-n opgemerkt , d a t , wan-
neer b. v. een t rekhaak breekt en de ri j tuigen door de nood-
kett ingen worden voor tget rokken, en dus oj) grooter afstand 
komen dan de lengte van de caoutchouc-koi)pelitig, de horizontale 
kracht de koppeling van zelve lostrekt zonder ze te beschadigen, 
aangezien de nokken /J langs het hellend gedeelte van de gleuven 
glijden e n , bij s terke t r ekk ing , over elkander heenschieten en 
de koppeling loslaat. 

Verder nog behoeft deze koppelingbuis geen inwendige ver-
s terking door spiraalveren en is d u s , ui t dien hoofde alleen 
r eeds , de koppeling veel l ig te r , minder kos tbaa r , van geringer 
middellijn en aan minder onderhoud bloot gesteld dan die van 
he t SmitU-systeem. Dc prakt i jk heef t d i t dan ook uitgewezen 
(zie beneden dc Vergelijkende onderhouihkoalen van Drummond.) 

Om l)ij het ontkoppelen van twee ri j tuigen te voorkomen dat 
de rennnen aanvliegen, is de treinleiding aan leder einde van 
het r i j tu ig voorzien van eene k r a a n , die vóór het ïifkojipelen 
wordt gesloten en Jia het aankoppelen weder wordt geopend. 

9 opligten, waarop do holle zuiger 8 s teunt . Zoodra deze holle 
zuiger naar boven gaat wordt de klep 7 eveneens van hare 
zitting geligt en kan do lucht uit de treinleiding c binnen in 
den zuiger 8 komen. Nu zijn er verder binnen in den zuiger 8 
in den bodem eenige openingen y , waardeer dc lucht u i t de 
treinleiding aan ile onderzijde van den zuiger komt en dien naar 
boven d r u k t . In den buitenrand van dien /.uiger 8 is eene kleine 
opening waardoor dc luch t kan ontsna | )pen, doch die opening 
is zoo k l e i n , da t zij geen voldoende i l rukvermindering in de 
treinleiding kan tc voorschijn roepen , om de remmen aan te 
ze t ten , jnaar wel voldoende om de lekkleppen te doen blazen. 

De l u c h t , die door dc opening / ontsnapt, gaat nu verder door 
de opening d , waaraan de pijp d ' (f iguur 1) verbonden is naar 
het cil indertje b, (hit op groote schaal in f iguur 2 is voorgesteld. De 
lucht komt daar aan door de opening e cn s t u w t den zuiger / 
voorui t , waaraan stangen verbonden zijn die de signaalschijven 
/I naar buiten brengen (zie f iguur 1 ) , ter aanduiding van het 
voertuig dat het sein gaf. 

Om nu echter te verhinderen da t de luchtdruk onder de klep 
8 de klep 7 te lang open h o u d t , hetgeen natuur l i jk tengevolge 
zou hebben dat er te veel d rukvenn inder ing onder dc tr iple-
kleppen ontstaat en daardoor de schuif te ver open gaat cn dc 
remmen zonden worden a a n g e d r u k t , is de klep 7 belast door 
een spiraal veer , van zoodanige k rach t da t zij den Uiehtdruk oj) 8 
overwin t , zoodru deze tot op 25 pond is gedaa ld , en dus weer op 
hare bedding van caovitchouc konU rusten. 

Nadat ilc conducteur de oorzaak onderzocht heeft die tot het 
geven van liet sein aanleiding g a f , worden seinschijven en de 
zuiger ƒ weder in hun oorsj)ronkelijken stand teruggebragt . 
Dc ci l inder , waarin de zuiger / zich beweeg t , is voorzien van 
twee o p e n i n g e n / ' , waardoor de luch t ontsnapt zoodra de onder-
zijde van den zuiger ahlaar is aangekomen. 

(Men vergete bij di t alles n ie t , da t gedurende het geven van 
seinen de driewegskraan in haar normalen stand is geplaatst en 
steeds lucht blijft toevoeren door de kleine opening w (zie plaat VIII, 
f iguur 3) cn dus moet de opening y ' een weinig grooter zijn 
dan deze opening 7c.) 

Een tweede middel dat ongeveer op hetzelfde beginsel b» rus t , 
bestaat in het volgende; 

Onder vlen ten<ler is een afzonderlijk iu\lpreservoir aan de 
treinleiding gekoppeld met tnssehenvoeging van een triple-klcj), 
die, door hare bijzondere inrigting gevoeliger is dan de overige 
triplc-klei)pen. Nu is verder aan deze triple-klej), oj) het i)unt, 
da t bij de andere triple naar den remcilinder le idt , eene pijj) 
verbonden, die de lucht naar een fluit brengt , welke geplaatst 
is boven de driewegskraan van den machinist. Zoodra nu van 
uil eenig i)unt van den trein eene plotselingiï drukvermin-
dering in de treinleiding wordt gegeven, door speciaal daarvoor 
ingerigte klepi)en, zoo beweegt de gevoelige tender-triple-klep 
en laat een weinig lucht uit het hulpreservoir in de pijp vloeijen, 
zoodat (Ie fluit geluid geeft. 

Evenals bij den remtoestel wordt tegelijkerti jd op automatische 
wijze een signaal buiten den wagen ui tgcbragt . 
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T r e i n S n e 1 h e id s m e 10 rs. 

Ofschoon deze toestellen aan de eigenlijke remquccstic vreemd 
z i jn , zoo acht ik liet toch wenschelijk daarover een en ander 
mede te deelen, omdat zij van hoog belang zijn voor het ver-
krijgen der resu l ta ten , waardoor de verschillende systemen in 
laatster instantie met e lkander kunnen vergeleken worden. 

Snelheidsmeters , die in den trein zelf geplaatst zijn , moeten 
natuurl i jk afhankeli jk gemaakt worden door het iiantal omwen-
telingen van de wielen of assen. Dit geschiedt door wri jvings-
rolhjii of riemen zonder eind. 

T y p e : snelheidsmeter van Clauss. 
Een papierstrook wordt met aan den trein evenredige snelheid 

onder een seconde-uurwerk door bewogen , da t elke seconde op 
dc strook aftcekent . 

De afstanden vier seeondcstrepen , me t eene bepaalde schaal 
gemeten geven de snelheid aan. 

T y p e : eentrifugajil-snelheidsmcti^rs. 
Een centrifugaalt()est(.'l ( type conische slinger) draai t met aan 

den trein evenredige snelheid. 
De stand der draai jende massa's ten opzigte van de as geeft 

een maatstaf aan voor de snelheid. 
Het groote bezwaar voor deze snelheidsmeters is gelegen in dc 

onjuis theid , waarmede wrijvingsrollen of riemen zonder eind bewe-
gingen mededeelen, evenredig aan de treinsnelheid. 

De riemen s l ippen, terwijl de wielen zelf in bogten of door 
ongelijkheden in den weg nooit zuiver de doorloopen baanlengte 
•aangeven. 

Gunstig onderscheidt zich daarom de nieuwe snelheidsmeter 
vun Wcst inghouse , die wel is waar ook zijne beweging , door 
middel van een riem y.onder e i n d , van een der assen on tvang t , 
maa r de toestel is zoo inge r ig i , da l («en klein oogenblikkelijk 
gübrek aan evenriMliglnnd C(MMI invloed op dc aanwijzing uitoefent. 
Om dit in grove t rekken duideli jk te m a k e n , zij het voldoende 
te zeggen, dat de riem zonder eind een paar kleine pompjes 
beweegt , die in alle omstandigheden Ic w^Z water opleveren, te r -
wijl het overtollige wate r door CIMK; veerklep weder ontsnapt . 

Indien dus al de riem of e(!n wiel een weinig s l ipt zoo zal 
alhx'ii een weinig minder overtollig waler W(^gvloeijen, doch dc 
toestel zelf hiervan niet den minsten invloed gevoelen. 

Jte Ircitixiirlhfiidsmelcr van Waxlinfihnuse. 
(IMaat XI, li-iM-en 15—18. ) 

'.)eze toestel heeft l)i| het nemen der remproeven zulke uitste-
kende resultaten o|)g(;li.'V(:r(l, dat ik het van belang acht hier de 
geheele beschrijving van dien toestel bij l(! voegen. 

liet grondbeginsel waarop deze snellKiidsmeter berust is in 
zekeren zin nieuw en bestaat in het regelen van de nitvloeijing 
van water onder hoogen d r u k , door middel van een k lep je , be-
last door de middelpuntvl iedende kracht Viui draaijende mas.sa's. 

De inrigting is zoodanig, d a t , nar.r mate de snelheid van den 
tivin toeneemt , de d r u k k i n g van de draai jende massa's op het 
klepje grooter word t en dus ook de d rukk ing van het water in 

de ru imte onder het klepje grooter moet w o r d e n , aangezien 
deze ru imte een vo i r tdurenden toevoer van water ontvangt , hetzij 
van een pompje , hetzij van den stoomketel zelvcn. Dc inr ig t ing 
is als volg t : zie figuren 1 5 , 1 0 , 17. 

A is een rese rvo i r , waarin zich wa te r bevindt cn D is een 
gegoten s tuk , waaraiin de verdere deelen bevest igd zijn. 

De schijf C ontvangt hare beweging vun een der ongeremde 
rij tuig- of machiue-asscn in den trein door middel van een ricra 
zonder e ind , en brengt die beweging door het t and rad f) op i? 
over. Op de as van het kamwiel E is eene exentrickschijf f be-
vestigd , die door middel van de stangen G de twee pompjes G' 
iloet bewegen. 

Deze pompjes zuigen het water uil het reservoir A en persen 
he t door het kanaal a n in dc i)ijp h, op welke pijp eene veer-
klej) is aangebragt om het overtollige wa te r weer t e rug te laten 
vloeijen in het reservoir A. Op een ander p u n t van het kanaal 
a bevindt zich het vertikale kanaal t je d, da t door de persklep P 
naar den accumnlalor II voert. (Zie figuur 10.) 

Deze accumulator bestaat uit een caoutehouct l ies A'(f iguur 2), 
da t aiin de ondei'zijde een zuigert je c draagt , waaro[) het water 
d r u k t , dat door de klep P komt , terwijl aan den bovenkant een 
grootere zuiger d r u k t , belast door eem; spiraalveer . 

Onder aan het zuiger t je c Ixjvindt zich een langwerpige naald, 
die een weing conisch is gedraaid en die zuiver in een uitge-
draaide bus s lu i t . 

Zoodr.v nu dc watevdrv\kking het zu iger t je ; ligt kan het 
water lai^gs de conische naald door een nauuwe sleuf in bet 
kanaal t je ƒ komen, da t naar een tweeden accumula tor I voert. 

Het doel van deze accumulatoren JI en I is om door hunne 
elasti.sehe d r u k k i n g he l water onder elastischen d r u k met varia-
belen toevoer te houden , niett(;genstaande de bewegingen v;m 
dc i)ompen G' uit den aard der zaak ongeli jkmatig zijn. Wan-
neer het water dinict dooi* den stoomketel gelevei'd wordt is 
een a(H'umuIator voIdo(ïn(l(! Zoodra dan ook het water door den 
tweeden accumulator I geperst is , zijn alle j)om|)schokken ver-
dwenen en vlcH'it het onder elastischen d r u k langs de naald fj 
door kleine gaat jes h naar een(! ru imte i , ( l i e gesloten is door 
een d iaphragma, waaraan de ui ts troomingsklep K verbonden is. 

Zoodra dezfj Klep K door den wa te rd ruk opgeligt w o r d t , vloeit 
het water door het centrale kanaal t je naar eene zijopeiiiiig eu 
stroomt dan verder t e rug in lu't reservoir 

De klep k W(»rdt du>; aan de, onder/.ijdc gedruk t door olasti-
sehen wat t 'vdrnk, terwijl zij aan de antlere zijde belast is door 
de middi-lpuntvli(>drnde kraeld van beweg(;nde d(;elen, (.MI wel 
op de volgende wijze. 

D(! kle|) k is voorzien van een stang(!tj(; l, da t tegen een hori-
zontalen hel boom m (zie figmir 18) is gep laa t s t , welke hefboom 

; op een ander |)unt door (h; s lang o word t gedrukt , 
i Nu heeft de hefboom m zijn draaipunt binnen in de s tang w; 

indien men dus (h; moeren q d r a a i t , kan men de s tang wen dus 
ook het daaaipiint van m verschuiven, terwijl de . s t a n g o p ha re 
plaats blijft 

Hierdoor kan men haarfijn elke gewenschie hefbooms-verhou-
ding verkri jgen. 

Dc s tang o beweegt zielv in de holle as , waarop de viewscUijf 
6' is bevestigd en is aan de bovenzijde voorzien vau een sleutschijf 
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waarin de kleine armen van dc gebogen bef ' joomen p g r 
passen. Aan de lange armen van deze hefboomen zijn kleine gc-
wigten r beves t igd , die door den invloed van de centrifugaal-
kracht zich van de as trachten tc verwijderen cn d u s , door 
tusschenkomst van dc s tang o , den hefboom jn en de stift l , een 
d ruk uitoefenen op de kiep k. 

Dc werking van den toestel is n u duidelijk. • 
Dc druk , die door de bewegende massa's r op k werkt, is even-

red ig aan de middelpuntvliedende kracht , dus evenredig aan dc qua-
draten vat» de treinsnclhcid. Van een anderen kant werkt op de 
klep k dc wa te rd ruk en dc klep k stelt zich dus altijd zoo, dat 
deze twee drukkiugeu te allen tijde in evenwigt ziju. De d r u k -
king van he t water in de ruimte i is dus ook evenredig; min de 
(luadraten der treiusnelheden en een manometer , op 5( f iguren 18 
en 15) geplaa ts t , geeft dus een middel aan om de treinsnelhcid 
op ieder oogenblik af to lezen door middel van de d r u k k i n g , 
door eene schaal omgezet in de overeenkomende snelheid. 

Dit heeft Westinghouse tevens het middel gegeven om een 
doorloopend diagran» te nemen van de venmderingen iu de trein-
snclhcid, door den toestel aau een Riehards indicator te beves-
tigen evenals bij ecnc stoommachine. 

Alleen moet dc draaijendc beweging van hct papier door een 
schroef zonder eind zoo langzaam geschieden, da t het gedurende 
dc remproef niet meer dan ééne omwenteling doet. 

U e s u i t a t e n . 

(Platen Xll en XlII.) 

Do oiulerlingc vergelijking van de praktische waarde der ver-
schillende rcm-systemcn is niet zoo eenvoudig als oppervlakkig 
schijnt. 

De belangrijke factoren zijn van zeer verschillenden aard en 
hct ecn(! systeem bevat deze, het andere gene voordeden , die 
oordeelkundig tegen elkander dienen te worden opgewogen, voor 
dat eene logische eindconclusie kan worden verkregen tot het 
beslissen van de v r aag : welk .systeem dc voorkeur verdient boven 
alle andere? 

W i j stelden in den loop van onze be.'iehoinvifigen voorbedach-
telijk de uutomaticiteit der rennnen en relief, wijl daarin volgens 
ons dc grootste factor van de veiligheid is gelegen. Men is 
daardoor gewaarborgd , dat de rernkraclit te allen tijde voorhaiulen 
en op het kr i t ieke oogenhlik van gevaar nud zekerheid he.sehik-
baar is. 

Ifi de tweede plaats komt nu in aanmerking de kracht waar-
mede en de icij:e waarop elke van de besproken remmen een 
trein tot stilstand brengt en wij zullen de verschillende belang-
rijke pun ten , die zicli daarbi j voordoen, hieronder aanstippen 
en besj)reken. 

Zij P hct gewigt van een trein en V zijne snelheid, dan is de 
arbeid y, die in den trein is opgehoopt (trein-energie)y = P 

Deze arbeid moet door de remmen worden vernietigd ('). 
Wanneer wij ons nu dc meest krachtige rem voorstellen, dat 

is de r e m , die dc grootst mogelijke wri jving op de wielbanden 
te voorschijn r o e p t , en dus in den mijjsten afstand den grootsten 
arbeid ver r ig t , en indien wij daarbij aannemen da t die r e m , op 
hct oogenblik da t zij in gang wordt gezet , onmiddellijk me t die 
maximum krach t optreedt en blijft werken tot aan den volkomen 
st i ls tand, dan komen wij tot de voorstelling eener volmaakte 
r e m , waarmede de andere systemen moeten vergeleken worden 
tot het meten van hunne respectieve i)raktische waarde. 

Als definitie der volmaakte rem kan dus de volgende bepaling 
gelden. 

De volmaakte rern werkt zonder tijdverlies met constante 
maximum remkracht gedurende den geheelen stoptijd (t) 

Indien wij nu dc energie vau een trein als ordinaat en den 
doorloopen weg als abscis voorstellen, d;in zal het diagram der 
volmaakte rem eene regtc lijn zi jn, wijl ze in elke lengte-eenheid 
dezelfde hoeveelheid energie vernietigt. 

Deze lijn zal tc meer helling hebben naarmate de ontwikkelde 
rcmkracht grooter i s , doch deze remkracht kan eene zekere grejis 
niet overschrijden, daar men niet meer kan doen dan de wielen 
vastzetten. 

(Proeven door dc engelschc regei'ings-commissie te Newark 
genomen, wezen ui t dat glijdende wielen ongeveer 20 percent 
meer remtegenstand opleveren dan rollende wielen, die zoo sterk 
mogelijk geremd worden zonder to slepen. Andere uuloritciten 
beweren , dut slepende wielen niet zooveel tegenstand aanbieden 
als rol lende, even vóór dut zij glijden.) 

' Hoe dit ook zij , dc gesteldheid van de spoorstaaf (nat , vochtig 
of droog) is van onmiddcllijken invloed op dc waarde welke (h; 

j maximum remkracht kan bereiken en hieruit volgt ilerhalvc, dat 
I ook dc volmaakte rem niet in alle omstandiglieden indcnzellden 
! afsland dezelfde hoeveelheid trein-energie zal vernietigen. 
I In eene zelfde stopping en met een uniforme baan zal mcu echter 

den toestand van de spoorstaaf mogen aanuemen dcnzclfden te zijn , 
en is de maatstaf, dien wij aangaven, voor de jiruktijk meer dan 
voldoende. 

Om nu de vergelijking dcr vcrschilleiule rem-systemen niet de 
volmaakte rem mogelijk te maken , heeft men na.-juwkeiirig den 
tijd en den afstand moeten nagaan , waarin elk dezer de energie 
vernietigde. Hiertoe moest natuurl i jk de successievelijke vermin-
dering van de treinsnelheid met de grootst mogelijke juistheid 
worden gemeten. 

Ver.schillendc toestellen zijn daartoe gebruikt . 
Hij de proeven, (e Cassel geiiomen, werden elektrische contact-

apparaten geb ru ik t , die op constanten afstand aan de spoorstaven 
waren bevestigd en in een verzameltoeslel op een strook papier 
een werk aangaven, zoodra het voorwiel van de locomotief den 
toestel aanraakte en den stroom sloot. Hiermede in verband, werden 

(*J Vernietigd alleen Lij wijze van spreken, wijl Lij indednad wordt om-

gezet in wrijvings- en nioleenlair-arbeid. 

( t ) Soniniigen vormen zich eene onjuiste voorstelling vnn dc vohnnakte rem , 

in dien l in , dat zij die rem de volmnaksle noemen, die den trein in de» ge-

ringst niogelijken afstand stopt, cn dus geWt voor hen een zware muur als 

ideanl rem. "Want of een trein polseling stil gehouden wordt of dat hij tegen 

een zwarcn innur rijdt zal in de gevolgen geen groot verschil geven. 
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door een uurwerk op dezelfde strook seconden-strepen getrok-
k e n , zoodat dc gemiddelde snelheid tusschcn twee opeenvol-
gende contact-apparaten terstond te vinden w a s , door met ecnc 
bepaalde schaal den afstand te meten van de overeenkomende 
contact-strepen. 

Deze snclhcidsbcpurmg, hoe schijidiaar volmaakt ook , was in 
dien zin gebrekkig , da t zij alleen een klein aantal gemiddelde 
waarden aangaf en geen doorloopcndc betrekking tusschcn .snel-
heid en afgelegden weg. 

Bij do proeven op den North-British spoorweg e/i anderen werd i 
de .snellieidsmcter van W^-stinghouse gebru ik t , waarvan ik de I 
beschrijving reeds gaf. Di; aanwijzingen vau dat werk tu ig geven, i 
omtrent de werkingswijze vafi elke rem, dc m(;est volmaakte 
inlichtingen, aangezien het een doorloopend diagram geef t , aan-
wijzende de betrekking tusschen de (piadraten der snelheid (of 
energie) en den doorloopen weg. 

Dc omstandigheid , da t hct instrument de (juadraten der snel-
heid aangeeft is in dit geval zeer gunst ig , aangezien de trein-
energie aan deze ([uadraten direct evenredig is u^) en 
de diagrammen kunnen dus, zonder meer , bij de vergelijking iler 
systemen als maatstuf dienen. 

Voor het wel begrijpen der diagrammen acht ik het echter 
noodzakelijk nog in eenige bijzonderheden te treden. 

In f iguur 1 (plaat XII) stelt elke lengte-eenheid op dc vertikale as 
eene hoeveelheid energie (g^ ü*) voor van 100.000 kilogrammeter 
en de wijze, waarop de rem de totale trein-energie vernietigde, 
wordt voorgesteld door de kromme P i V , wanneer als abscissen 
de doorloopen afstanden worden aangegcveïi. 

Zij bijvoorbeeld een trein van 200 .000 KG., die ecnc snelheid 
bezit van 64 KM. per uur of ^ ^qq"" = ^ seconde, dan 
is dc daarin opgehoopte arbeid of energie ^ = gl" ^ ~ 
— 3210000 kilogrammeter. 

Men neme nu als ordinaten-eenheid de grootheid 130.000 kilo-
grammeter , terwijl dc doorloopen afstanden als abscissen worden 
uitgezet. Alsdan geeft de kromme J / F N ecnc wijze van afname 
dcr trein-energie aan. 

Het is echter moeijelijk zich een afgerond begrip te vormen 
van eenige honderdduizenden kilogrammeters cn bij het beschouwen 
vuu zoodanig diugnuu trucht men er onbewust niuir, om dc totale 
hoeveelheid van ki logrammeters , in het voor.stelling.s-vermogen, 
te rug te brengen tot de overeenkomeiuh! snelheid vuu den trein. 

Het is <lus wcnschelijk om bij de schuul der kilogrammcter-
ordiriateri dc overeenkomende treinsnelhedefi tc voegen, die dan 
nutuurl i jk niet op uniforme lengte-schuul ul.s ordiuuat ziju voor-
gesteld muur als (puulruten zijn ufgeteckend. 

Hetzelfde; diagram van l iguur 1 is op die wijze in figuur 2 
voorgesteld cn geeft dus a a n : de ufnume van de (juudruten der 
treinsnclhcid. 

Om de vermindering van de treinsnelheid zelf op uniforme 
hngte-schaal voor tc stellen zou men de hoogte M O vun 64 
KM. iu 04 gelijke declcn moeten vcrdeelen en de correspon-
derende snelheidspunten overbrengen als in figuur 3 gedaan 
is , zoodni daarin he l diagram M T N de werkelijke afname van 
dc treinsnelheid op eenparige schaal voorstelt . 

Aangezien echter hct diagram der volmaakte-rem hij eenparige 
kilogramnicterschuul en hij hct diagram der treinsnelhcids-qua-
draten (figuren 1 en 2) ecu regtc lijn is (terwijl hct in figuur 3 
een parabool is) en daardoor als algemcenc vcrgelijkingslijn groote 
gemukken aanbiedt , geven wij dc voorkeur aun die voorstelling 
en zullen in di t .stuk alle volgende diagrammen in functie van 
dc (piadraten der snelheden voor.stellen, te meer ook wijl wij 
dan zonder cenige vcïrandering de diagrammen aan den Westing-
house-snelheids-mcter kunnen gebruiken. 

Alleen zij omtrent figuur 3 nog opgemerkt , dat h/;t diagram 
hij eenparige suelheids-schaul ons iu staat s te l t , de remkracht 
te vindtm, die in ieder ))unt op den trein werk t om dien tot stil-
stand te brengen. Hiertoe behoeft raen slechts in eenige punten 
dc subnormaal te nemen en die op de ordinaat van het betrok-
ken pun t uf te zet ten, zoodut in figuur 3 de kromme lijn O Q It, 
eene zeer heldere voorstelling aangeeft van de wijze, waarop de 
renikrucht zelf vari(!erde. 

Voor dc volmaakte rem is dit diagram nutuurl i jk een even-
wijdige lijn aun dc doorloopen-afstand.s-as, daar dc subnormaal 
eener parabool constant is. 

Deze bewerking is echter bezwaarlijk voor alle diagrammen 
ui t te voenüi en heeft bovendien weinig nut omda t , wanneer 
men eenmaal dc suelhcidsmcter-diagrummcn heeft leeren lezen en 
vers taun, deze even goed oplossing geven omtrent elke bijzondere 
omstandigheid der rempcriode. 

Wi j weten dus nu, dut het diugrum vun figuur 2 en dergeli jke 
voors te l t : de ufnume der tnun-euergie. 

Gesteld ve rde r , dut in het «liugrum vun l iguur 2 dc wielen 
eenige oogenblikkcn gesleept hebben, dan volgt daarui t da t de 
maximum remkrucht , althans een kleinen tijd, op dc wielen ge-
werkt heef t , en het meest hellend gedeelte vun het diugram geeft 
d u s met zekerheid aan : do waarde vun de maximum r emkracht 
die met de oogenhlikkelijkc gesteldheid vun den toestand der 
rails en de weersgesteldheid mogelijk was. En dit nog w e l , 
onverschillig of men daarbij aanneemt dat de maximum remkracht 
plaats heeft hij het slepen der wie len , of even vóórdut die. 
grens bereikt is. 

Wij kunnen dus terstond hct diagram der volmaakte rem be-
pulon, door dc lijn M C evenwijdig te t rekken uun het gedeelte 
a N dut in het diagram M P N (figuur 2) dc grootste helling 
heeft (*). 

Dc gehccle trein-energie O M wordt dus door de volmuakte 
rein vernietigd in dcu ufstund O C, terwijl de besproken rem 
M 1' N in dieir/z^Ifden ufstund slechts eene hocvi^elheid arbeid 
E I) uun den trein ontnam. 

Vergelijkeiuler wijze kun men d u s zeggen dut de pruktiseho 
wuurd(; vuu de besproken rem tot de volmuakte rem stuut uls 
E : C I). 

In verhund hiermede is echter nog eene tweede vergeli jking 
mogelijk , namelijk de volmuakte rem stopte den trein iu den ufstund 
O C, en <lo besproken rem in den afstaïid O N, en daar de 
wuurde eener rem in zekere.i zin in omgekeerde reden staut tot 

(*) Dil natuurlijk in dc veronderstelling dat hct diagram na.inwkeurig weer» 

geeft: den «aren levensloop dcr remproef. Op waarschijnlijke onnaauwkcurig-

heden in dc diagrammen komen wij nog later terng. 
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den afstand waarin zij oen trein s top t , zoo kunnen wij de prak- i 
tisclic waarde van de rem M P N , ten opxigtc van do volmauktc ' 

O c rem als eenheid , ui tdrnkken door 
Deze beschouwingen leiden ons tot ecnige opmerkingen, die in 

het algemeen te weinig (Ie aandacht trekken, namelijk da t Uvce 
verschillende remmen, die denzelfden ivcm md^Y deselfde 
omstandigheden (als snelheid, weersgesteldheid, staut der rails 
enz,) in denzelfden afstand tot rus t brengen, daarom nog niet 
dezelfde jjraktische waarile bezitten. 

Hit cisclit toeliclitijig. 
Zij in i iguur M E N het diagnim door de eene rem geleverd 

M T :Y de wijze waarop de jindere rem den trein stopte. Reide 
remmen hragten den trein in den afstand O N tot rnst . 

Indien nu C 'he t pun t van gevaar voorstelt , dan zal de hot-
sing van den trein M P N ongeveer 3 maal heviger zijn dan die 
welke met den trein MTN zou j)laats hehben, zoodat de 
rem M E N waarschijnlijk het verlies van menschenlcvens en 
enorme schade aan het materieel veroorzaakt zou hehhen, ter-
wijl do rem MTN de snelheid van den trein zoodanig vermin-
d e r d e , dat alleen een hevige schok of geringe schade waar-
schijnlijk is. 

Hieruit volgt d u s . dat die rem dc meeste jiraktische waarde 
bezit, die moral in het hegbi dc snelheid van den trein het spoe-
digste vermindert . 

liet is dus niet voldoende, alleen de afstanden te vergelijken, 
waarin verschillende rennnen een trein s toppen, maar ook dc 
tusschenliggende i)hasen zijn van het hoogste belang. 

Het verschil tusschen de twee renmien in fignur 2 stelt den 
cisch van het snel optreden der remkracht in een merkwaardig 
helder licht. 

Het is t rouwens dnidelijk, dat de uitgebreidheid van alle onge-
vallen , van de na tnur eener botsing, direct afhankelijk is van 
de werkings w}j:e der rem en niet alleen van den minimum afstand, 
waarin deti trein tot rnst kan worden gebragt . a "c. 

Wi j gaan nu over tot de j)roeven die niet de versclii 
rem-systemen werden genomen. 

•schillende 

V e r g e l i j k e n d e | ) r < ) e v e n t u s s c h e n d e a u t o m a t i s c h e 
r e u i v a u \ V c s t i n g h o u s c e n d e v a c n u m - r e m v a n 

S m i t h , g e n o m e n o p d e n N o r t h - H r i t i s h -
s p o o r w e g in D e c e m b e r 1 8 7 0 . 

(l 'laat \ l l , liguvcn 4 en 5 (').) 

l)ez(! pi'oeven werden genomi-n onder zooveel mogelijk gelijke 
omstandigliedrii. De treinefi hadden ongeveer hetzelf<le gcwigt , 
de locomotieven waren volmaakt hetzelfde, de renjl)lokken waren 
oj) dezelfde wijzci aangehragt. 

Ilcidc treincïi werden op denzelfden dag onder de zelfde weers-

{*) Voor (lü onliiintcn is nU iiianislnf elke KM. voorgesteld door 0.1 niM. 

cii bsviiidi ZKOI dus b. v. dc lijn van 80 KM. oji ccnclioogtu van (^g) ' 

= ?>ï mM. 

gesteldheid gereden en de resultaten werden voor beide treinen 
op geheel identieke wijze vastgesteld, zoodat dc representanten 
van ile beide systemen ceno verklaring van gcheele tcvredeidieid 
met de proefnemingen hebben afgelegd. 

Wij moeten daarbij echter vermelden, dat zich in den Smith-
trein twee bagagewagens bevonden, ingerigt voor het nemen vnn 
proeven en voorzien van hulp-ejectors en zandstrooijers, die in 
de dagelijksche j)raktijk niet gebruikt worden. Verder nog was 
van den Smith-trein 87,8 percent van het trein-gcwigt geremd, 
terwijl dit bij den Westinghouse-treifi slechts 85.7 percent bedroeg. 
De Smith-stoppingen zijn uit dien hoofde beter dan ronder dat 
het geval zou gewe<jst zijn, 

Wij zullen hier niet alle diagrammen cu tabellen bijvoegen 
met tle details der proeven cu Ucpaleu ons alleen tot een paar 
voorbeelden. Trouwens bleef, gedurende al de ))roeven, de 
nuttig-etVects-verhouding tusschen de West inghouse-en de Smith-
rem ongeveer dezelfde. 

Uit het i e diagram (figuur 4) blijkt reeds terstond de snelheid, 
waarmede de Westinghonse-rem opt reed t , daar zi j , na een 
afstand van 100 M. doorloopen te hebben, de trein-snelheid van 
83 KM. terng bragt op 71 , terwijl de Smith-trein op datzelfde 
oogenblik nog 80 KM. .snelheid bezat. 

Dit verschil groeit aan met den doorloopen iifstand. Hij voor' 
beeld na 200 I \ I . te hehben afgelegd is de snelheid van den 
Westinghouse-trein verminderd tot op -il KM., terwijl de Smith-
trein nog met 69 KM. voortrolt , en op het oogenblik (na 2-14 M.1 
dat dc Wcstinghouse-trein tot stilstand is gebnigt bezit dc 
Smith-trein nog de belangrijke stelheid van KM., en komt 
eerst na een doorloopen afstand vau 370 M. tot rust . 

Deze verschillen zijn voorzeker zeer belangrijk en leerzaam, en 
zij die beweren, d a t het niet noodig is da t men binnen zoo 
buitengewoon kleinen afstand behoeft te kunnen s toppen, hebben 
zich alleen voor te stellen wa t er jdaats zou gevonden hebben 
indien het pun t van gevaar zich op een afstand had bevonden 
van 250 M 

De Westinghouse-trein stopte op 214- M. en leed dns geen 
letsel, terwijl de Smith-trein zich aldaar met oen snelheid van 
50.5 KM. had te pletter gereden. 

In deze qnfcstie is, zooals wij boven reeds opmerkten, elke 
vijftig, elke tien, j a elke meter en decimcter van het hoogste 
gewigt , en zij die vooropstellen dat de Smitli-rem minder kost-
baar is (ofschoon wij hieronder znllen zien da t dit slechts fictief 
is) vergeten op haar debet te zetten: de meerdere hevigheid der 
schokken en de daarnit voortvloeijende grooterc schade bij bot-
singen, die zich op eiken spoorweg voordoen. 

De riMu, ilie één meter st<^pt voor eene openstaande b r u g , 
heeft voorzeker veel voor boven eene rem, die den trein eenigc. 
meters verder voert dan het begin van de opening. Hoeveel te 
meer waar de verschillen homhird meters bedragen en meur. 

Kn deze betrekkelijk geringere waanle van de Snuth-rem groeit 
aan met dc initiaal-snelheid, waarmede een trein wordt vervoerd 
en is blijkbaar het gevolg van de vele seconden die noodig zijn 
voor het vormen van een voldoend Inchtledig. Immers , in liet 
laatste gedeelte van de stoppingen loopeii de diagranimcn ongeveer 
evenwijdig en hadden dns de nsmmen bijna dezelfde kracht. 
Alleen in het begin is de Smitli-reni zwak , terwijl het diagram 
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duidelijk aanwijst da t de Westinghouse-rein bijna onmiddellijk 
optreedt met al haar kracht en volhoudt tot het einde. J u i s t in 
het begin verliest dan ook de Smitli-rem den aanmerkelijken 
ufstaiul welke blijkt aan het einde. En aangezien dc Smith-rem 
een zeker aantal seconden behoeft voor het krachtig aanzetten 
der ren\ zoo groeit nat\uirlijk dc verloren afstaml aai\ inct <le 
initinal-snelheid. 

Hij het begin heeft de trein de grootste .snelheid cn heeft dus 
(dkc seconde verlies een zeer grooten invloed op het eindre-
sultaat . 

Het tweede dingrarn, liguiir 5, geeft liieromtrcnt nog meer in 
het oog loopeiide uilkomsten. De werking der remmen is daar in 
het algemeen geleidelijker cn niet onderhevig aan fluctuaties als 
in figuur 4, zoodat het gemakkelijk is het dingram der volmaakte 
rem te vinden door eene lijn te trekken evenwijdig aan het ge-
deelte a—ö van de Westingliouse-rem. 

Ilovendien ziet men daaruit , dat op het punt w a a r d e volmaakte 
rem den trein stopt (op 180 M.) de Wcstinghouse-rem ü9 
percent van de trein-cfiergie venn'etigde, terwijl dc Snn'th-rem 
nog slechts 27 percent had omgezet. En op dat punt was de 
snelheid van den Westinghouse-trein reeds van 83 KM. gedaald 
tot 4() a 47, terwijl ilc Smith-trein nog voortging met meer dan 
70 KM. snelheid (*). 

Deze verhouding tusschen het nuttig-eflect »Ier besproken 
rem-systemen is te allen t i jde , bij alle proeven, uitgewezen 
ten gnnste van het Westinghon.se-systeem en , wat kracht en 
snelheid van werking bet ref t , bekleedt voorzeker deze rem de 
allereerste plaats. 

Wij giuui nu over tot het bespreken van de vergelijkende 
resultaten der j)roefnerningen te Cassel. 

V e r g e l i j k e n d e r e m - p r o e v e u t u s s c h e n d e s y . s t e m e n 
v a n W e s t i n g h o u s e , S t e e l , S m i t h en l l e b e r l e i n , 

g e n o m e n t e C a s s e l v a n l — i A u g u s t u s 1877. 
(Plaat Xiri .) 

iste Hoofdstuk. Voorrede met beknopte schets van de geschiedenis 
der rcnK(ua}stie. 

2É/<Ï Hoofdstuk. Naam, qualiteit en woonplaats van allen die 
bij de proeven tegenwoordig waren of daaraan medewerkten. 

^de Hoofdstuk. Algemeen verhaal van het doel dat men zich 
met deze proefnemingen voor oogcn s te lde , gevolgd door schetsen 
en beschrijvingen vau dc verschillende rem-systcmen, de gebruikte 
instrumenten en het wedstrijds-terrein. 

^de Hoofdstuk. Opgave van de wijze waarop de ))roevcn zijn 
g(ïnomen en de resultaten zijn berekend en vastgesteld. 

Xyde Hoofdstuk (dc ziel van het boek). Ijijzonderheden omtrent 
eiken van dc 04 proefritten. 

Daarbij zijn aangegeven: 
a . de naam van den trein en het gebrnikte rem-systecm. 
b. op welk gedeelte van het terrein de ])roefrit werd gedaan, 

met opgave van weor.>jgestel(lheid enz. 
c. de rendilokdrnkking. 
d. de snelheid. 
e. tijd en doorloopen afstand van de stopping, 
f . een diagram dat ile afname van do (piadraten der snelheitl 

aanwijst in functie, van den doorloopen afstanil. (Diagrammen 
zooals wij boven bespraken.) 

Ot/e Iloofdduk. Zamenstelling o]̂  grooterc schaal van verschillende 
diagrammen uit het 5vle hoofvlstuk met invoering van correcties 
wa t betreft initiaal-snelheid, hellingen, eiijen wtentand van den 
trein en remhlokdrukkiny. 

Verder zijn als aanhangsels bij dit boek nog gevoegd: 
Kv/e Aanhangsel. Afbeeldingen en beschrijvingen van verschillentle 

snelheidsmeters. 
2r/(ï Aanhangsel. Gowigt en prijs van het geheel zoowel als 

van de onderdeden van elk rem-systeem, met een vergelijkend 
overzigt. 

'^de Aanhangsel. Ileschrijvingen cn detail-schetsen der verschil-
lende proefrit-treinen en de wijze waarop elk systeem was aan-
gehragt. 

Onder indnctie van de Dnitscli(! regering hadden zeer naauw-
keurige vergelijkende proeven plaats tusschen de vier bovenge-
noemde systemen, en de resultaten dezer proeven zijn in extenso 
verzameld in een lijvig boekdeel, bewerkt door den heer Ih'ite, 
Obermaschinenmeiiter der Main-Weser-Bahi in Cansel. 

De algemeene indruk, dien dit uitvoering verslag op den lezer 
maak t , is voorzeker gunstig wat betreft de naauwgezetheid en 
den uvbeid daaraan besteed, doch al te grootc omsUigtigheid is , 
in dcxc eeuw vau economisch t i jdvcrhvuik, voor dcu Iczev dikwijls 
vermoeljend cn Ic weinig vruchtbaar. 

Dc verschillende afdcclingen van het boek bevatten ongeveer 
het volgende: 

(») Wij laten het laatste gcdcdtc van het diagram buiten rekening omdat 

dc 8nclhcidsjneter bij zeer geringe snelheden niet die zuivere aanwijzingen kan 

doen, welke hij bij hoogerc snelheden kan'geven. Waarschijnlijk is het dat dc 

vrij constante wrijving der cndordeelen bij zulke geringe snelheden f,ioh meer 

doet gevoelen eu daarom minder juiste uitkomsten oi)levcrl. 

Zooals reeds gezegd is , werden te Cassel elektrische contaci-
apparaten gebezigd tiU hot mcteiv vat\ de trei!\sj^elheid op ver-
schillende punten van dc stopping. De snelheden in die pnntim 
bekend zijnde, werden hieruit dingrammen zanumgesteld, door 
als abscissen Ic nemoi de doorloopen afstanden en als ordinaten 
de (piadraten der waargenomen snelheden. 

Men verkreeg daardoor diagrannnen zooals die van de i\orth-
nritish-])roeven en zooals de Westinghonse-snelheidsmeter onmid-
dellijk aangeeft. Dc Diiitsche commissie meende celiter dit laatste 
instrnment niet te mogen vertrouwen en hield zich aan han; 
elektrische contact-apparaten cn gebrnikte de Westinghouse-
diagrammen alleen als vergelijking. De resnilatcn te Cas.sel 
hebben echter uitgewezen dat de contact-toestellen minder juis te 
aanwijzingen opleverden dan het werktnig van Westinghouse, 
da:u', na het afslniten van den stoom cn het aairzctten der 
remmen, in sommige diagrammen de snelheid van den trciu 
nog toenam in plaats van te verminderen. Zulk een resviltaat 
is natuur l i jk onmogelijk, en met het oog op dc schijnbare 
naauwgeze\\ioii\ der duitscbe commissie is he t bevreemdend dal 
zij deze fout niet heeft opgespoord doch daarin bleef bernsten. 
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(Men zie f iguur 6 , wuarin het beghi van de kromme aanwijst 
het punt waar stoom werd afgesloten en de remmen werden 
aangezet , achter welk punt sommige krommen nog toenemen). 

Verder nog heeft de dui tsehe commissie zich niet tevreden 
gesteld met dc aldus verkregen resul ta ten , maar verschillende 
correcties ingevoerd, waarvan hot nut in vele opzigtcn twijfel-
achtig is. 

In de eerste plaats werden de diagrammen te ruggchragt tot 
dezelfde initiaal-.snelheid van 75 KM. per u u r , en deze reductie 
is volkomen hillijk en onmisbaar voor eene logische vergelijking. 

In de tweede plaats werd hij alle diagrammen de invloed van 
de haanhelling in rekening gebrag t , en aangezien deze factor steeds 
dezelfde was voor de verschillende remsystemen op hetzelfde 
gedeelte van dc h a a n , schijnt ons deze correctie van weinig nut. 

Ten derde werd het rem-resullaat onafhankel i jk gemaakt van 
den eigen-weerstand van deu t r e in , en daar ook deze factor 
voor alle treinen met dezelfde initiaal-snelheid dezelfde w a s , 
schijnt ook die herleiding overbodig. 

Ten vierde meenden dc Daitschers de remblokdrnkking bij alle 
systemen te moeten terugbrengen tot den s tandaard van 50 
percent. Uit wil zeggen dat bijvoorbeeld op eene a s , die een 
last draagt van 10000 KG., geen grootcr d r u k k i n g op de 
blokken mogt worden tocgcjiast dan 5000 KG. 

Om deze correctie te kunnen invoeren berekende men hij de 
Westinghousc- en Smith-rcm de remblokdrukking op grond van 
den waargenomen luchtdruk in dc remcilinders en caoutchouc-
zakken, in verhand met dc hef boom-verhoudingen van het 
remwerk. 

Bij Steel en lleberlein was dit echter onmogelijk: 1°. wijl door 
Steel kniehefhoomen werden gebruik t en 2°. wijl hij lleberlein 
de wri jvingsknicht niet vatbaar is voor bcjialing d priori. 

Men sloeg daarom dezen weg in. 
Bij de Westinghousc- en Smith-rem was de verhouding tusschen 

de remblokdrukking en de afname der trein-energie gemakkeli jk te 
bepalen; omgekeerd dus was hct even eenvoudig om u i t dc be-
kende afname der trein-srielhcid hij de Steel- en Hcbcrlein-rem 
dc remblokdrukking af tc leiden. 

Nu werd voor deze berekening dat gedeelte van het diagram 
geb ru ik t , waar de rem hare constante maximum werking scheen 
bereikt te hebben en dus waar hct diagram in ccnc nagenoeg 
regte lijn overging. 

Van da t ])unt af liepen dus de gecorrigeerde diagrammen allen 
evenwijdig en waren alle systemen even goed en verdwenen alle 
verschillen. Verdere vergelijking was uit dien hoofde onmogelijk. 

Alleen de eerste gedeelten van de diagrannnen hieven belangrijk 
en in hun oorspronkelijken toestand , en wezen de wijze aan waarop 
de vorsehillen<l(? rcmnifii in werking traden. 

P'iguur I» geeft een dergelijk gereduceerd diagram en toont 
terstond aan , d a t , evenals tc. allen tijde bleek, dc Westinghouse-
rcrn van ulle .systemen het snelste werkt . Kn zelfs wanneer wij 
(niettegenstaande de reductie oj) 50 o/^ de voordeelen van een 
goede rem gedeeUelijk doet verdwijnen) dezelfde cnects-verhou-
diug opstellen als boven, zoo vinden wi j op het p u n t , waar de 
volmaakte rem den trein tot stilstand b rag t , dc volgende cijfers; 

Volmaakte rem 
Westintrhouse-rem 75 P 

lleberlein-rem 50.5 
Steel-rem 54.5 t 
Smith-rem 50 f 

Vóór het p u n t . waar de 50 herleiding werd ingevoerd , 
teekent dc verhouding de eigenschappen van elk systeem scher-
per af , maar aangezien dc remmen daar nog niet op hare con-
stante waarde zijn gekomen en aan fluctuaties zijn blootgesteld, 
zoo is dc vergelijking daa r minder logisch. 

Bij voorbeeld na een doorloopen afstand van 220 M. zijn dc ver-
houdingen a l d u s : 

Volmaakte rem iOO 
Wcstinghonsc-rem . . . . . . 01 <» 
Smith-rem 39 ^ 
Ueherlein-rem 35 P 
Steel-rcm 29.5 n 

Het is voorzeker te betreuren, dat men te Cassel, waar de 
Duit.sche connnissic over het algemeen zooveel zorg aan de rem-
proeven besteedde, elk systeem niet voor zich zelf heeft laten 
werken zoo goed ah het kan, voor zooverre uien bimien de prak-
tische grenzen bleef. 

Wij zeggen «praktische (jrenzenwant hct spreekt van zelf 
dat men aan Srnith niet kan toestaan hulp-ejectors en zand-
strooijers tc plaat.scn, die in de prakt i jk niet worden g e b r u i k t , 
iets wat hij bovendien gedaan zou hebben, ten einde den prijs 
van zijne rem-inrigting niet o() tc voeren, daar ook da t een 
groote factor schijnt te zijn. 

Aan Westinghousc en Steel behoefde men geen beperkende 
maatregelen te stellen, daar zij over meer kracht kunnen be-
schikken dan noodig is voor het vastzetten der wielen, terwijl 
dc Heberh;in-rem voor geene graduatie vatbaar is hoegenaamd 
cn uit dieii hoofde als alle ketting-remmen (Acbard's, Clark en 
Webh ' s en anderen) in den waren zin des woords den naam 
verdient van barbaarsche rem. 

De Heberlein-rem is trouwen.s zoo oud dat , indien zij werkelijk 
een eenigzins bevredigende oplossing was voor het rem-vraags tuk , 
zij zeker sedert hing in uitgebreide toepassing zou gekomen zijn, 
iets dat geenszins het geval is. 

Doch keeren wi j tot de reductiën der rem-resultatcn terug. 
De eenigste herleiding, welke noodig schijnt voor hct vergelijken 

van rern-systemen, die overigens onder dezelfde omstandigheden 
werken , is het terugbrengim vau dc resultaten tot dezelfde 
initiaal-snelheid en als zoodanig was een hoogere snelheid van 
80 , 00 of 100 K.M. en meer zeker nog heter geweest om dc ver-
diensten der verschillende systemen o)) de meest in het oogloo-
pende wijze aan tc tooncn. 

Wij geven in h'guur 7 dezelfde diagrammen van f iguur f», 
zonder de invoering van de genoemde herleidingen; alleen bragten 
wij dc initiaal snelheden lot 75 KM. t e r u g , terwijl f iguur 8 
eene afzonderlijke vergelijking lus.schen de Westinghousc- en Steel-
rem aangeeft. 

Ten einde zoo mogelijk ook uit het Casscl-hock dc meest logische 
vurgelijking tusschen de verschillende .systemen tc kunnen opstellen 
zochten wij voor elk systeem de beste s topping op , cn vereenig-
den die in f iguur 9 , waaru i t na hct bovengezegde de verschillen 
tusschen dc besproken systemen duidelijk blijken. 

Men ziet daarui t o. a . , da t dc Smith-rem zelfs V.ij de S t e d -
en Heberlein-rem achterstaat en de eflects-coëfliciënten ten opzigte 
van de volmaakte rem zich verhouden als volgt : 

Volmaakte r e m . . . 100 percent. 
West inghousc . . . G8 » 
Steel 40 
Hcberlcin 44 » 
Smith 20 n 

Dergelijke resultaten d ie , als boven werd opgemerk t , nog 
meer reliëf zouden hebben hij aanzienlijker begin-snelhcid, spreken 
voor zich zelf en behoeven ter naauwernood eenige commentaar. 
De Smith-rem bli jkt daarbij als trein-stopper nog niet de helft 
van het nut t ig cfTcct op tc leveren van dc Westinghouse-rem 
en indien de Duitsehe commissie met langere treinen had gewerkt 
(de proeftrcinen hadden .slechts O wagens) zouden de SmiHj- en 
Hcberlcin nog minder gepresteerd hebben. 

Men heeft namelijk opgemerkt, dat hct vacuum hij de achterste 
wagens, vooral bij lange treinen, slechts do helft en minder 
bedraagt van dat op dc machine, terwijl dc t i jd , noodig voor 
he t aandrukken van de blokken, bij lange treinen aanmerkelijk 
toeneemt. 

Een vergelijkende toestel , door Westinghousc op de jongste 
Philadelphia-tentoonstelling vertoond, stelde dit defect cn dc 
zeer snelle werking van de luchtdruk-rem met groote naauw-
keurigheid in het helderste licht. 

Om bovengenoemde reden is dan ook hct beproeven van ccn vari 
de genoemde systemen alléén aangebragt op eene locomotief van 
weinig of geene w a a r d e , aangezien een Smi th - , Steel-, Hebcrlcin-
of zelfs een hand-rem met een afzonderlijke locomotief, allen 
ongeveer even goede resultaten zullen opleveren ( ' ) , en hieruit volgt 
eveneens dat het voor een alles afdoende vergelijking wensche-
lijk ware geweest , de proeftrcinen tc Cassel zoolang mogelijk 
tc maken. 

Dat bij de Westinghousc- cn Steel-rcm de lengte van den 
trein geen invloed heeft op dc snelle werking behoeft geen 
verder betoog dan tc vermelden , da t de remkracht in dc 
onmiddellijke nabijheid van den rem-cilindei' is opgehoopt. 

Ten slotte zij omtrent deze rem-resultaten in het algemeen 
nog opgemerk t , dat tle Westinghouse-rem blijkens de diagram-
men de volmaakte rem zóó nabijkomt dat het vinden van eene 
betere rem in de naaste toekomst niet waarschijnlijk schijnt. 

Immers , het eenigste wa t in de werkingswijze van de West ing-
house-rcm nog verbeterd kan worden is de 1 a 2 seconden, dicj 
noodig zijn voor hct inet volle kracht aandrukken der rendilok-
k e n , daar zij van af da t pun t volmaakt is. 

Als van zelf dr ingt zich hierbij ccnc clektrisclie rem aan ons 
denkvermogen op , doch dc na tuur der elektriciteit is in vele 
opzigtcn nog zoo duister en hare werking is onderworpen aan 
zoovele storende invloeden, da t zij als motor van veiligheids-
toestellen vooreerst nog niet in aanmerking kan komen. 

(*) Hij het toepassen vnn doorgaaiul remwerk op een enkel voertuig ver-

dwijnen alle kenmerkende eigenschnppen evenals dc buigzame kranhtoverbrengiiig 

van een ketting ojdioudt, zoodra men zich bepaalt tot een schalm of stang. 

Evenals dikwijls in dc mathesis het geval is, leidt het overgaan tot de 

Jimict in dezen tot onjuiste voorstcHiiig. 

\Vij doelen hier natuur l i jk niet op ccnc inrigting als Acbard's 
elektrische ket t ing-rem, daar wel is waar bij deze de toestel 
zeer snel wordt in werking gebrag t , maar het opwinden van 
den ket t ing en het aandrukken van de blokken geschiedt bij dal 
systeem niet sneller dati bij de Westinghouse-rem. 

W i j bedoelen iets als het omzetten van trcin-energie in d e k -
tricischen arbeid als bij de werktuigen van Gramme, Siemens 
en dergcHjken. 

A a n l e g k o s t e n e n o n d e r h o u d s k o s t e n . 
Uit al hct voorgaande blijkt de rha lve , dat de Westinghouse-

rem als trcinstopper betere resultaten oplevert dan eenige 
andere r e m , en dat zij als rem-systeem volmaakter is dan alle 
andere .systemen. Dit wordt zelfs door zijne concurrenten beaamd^ 

E r schiet ons nu verder over , de aanlegkosten zoowel als de 
onderhoudskosten te hc.schouwen ten einde na te gaan of misschien 
al de voortrcftelijkhedcn van deze automatische rem den prijs 
zoodanig o[)Voeren, dat zij in dat opzigt niet kan wedijveren met 
dc meer eenvoudige cn minder presterende systemen van Smith, 
lleberlein en anderen. 

Voor het oogenblik staan ons geen andere gegevens omtrent 
installatie-kosten ten dienste dan die in het Casscl-hock zijn neer-
gelegd en waarvan wij de vergelijkende eindcijfers hieronder 
mededeelen. 

Gemiddelde aanlegkosten van de verschillende renmen volgens het 
Cassel'hoek, voor treinen zamengesteld uit 1 locomotief, I tender, 
1 bagagewagen, 3 personenrijtuigen en 2 tusschenwagens, tcelke 
laatste alleen van eene bulileiding en koppelingen voorzien waren. 
(Het remwerk zelf niet medegerekend.) 

Systemen. 
Gewigt 

zonder het 
remwerk. 

Totale aan-
legkosten 

van de rem, 
met iiibo-

grip van ar-
beidsloon. 

Verhouding van dc aanlegkosten. 

tussehen Westing-
housc en Smith. 

tusschen Westing-
housc en Steel. 

W e s t i n g h o u s c 2n8KG. 

Smith 2507 » 
S ted 50 lü » 
Hcberlcin 2539 » 

ƒ 3100 
ƒ 20G1 
ƒ 5110 
ƒ 2229 

j^OO 
85 

100 

105 
. Zonder donanc-regten. 

in deze aanlegkosten zijn begrepen ile werkloomni, die tc 
Gas.sel zeer lioog waren wegens oidiekendheid met den aard van 
hct w e r k , en dc douane-nigten, behalve voor de Heberlein-rem, 

Uit deze opgaven blijkt «lus , da t de Stcel-rem de meest kost-
bare en de zwaarste is en , aangezien in alle remjiroeven bleek, 
dat zij slechtere resultaten oplevert dan de Wcstinghou.se, zoo 
moet zij als kostbaarder en minder volmaakt geheel ter zijde 
worden gesteld. 

De nict-autoinatischc Heberlein-rem moet logischer wijze buiten 
beschouwing blijven evenals de Smith-rem, maar ile bijzondere 
doch minder verkl.'jarbare voorliefde V{in sommigen voor de laatste 

14 
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noodzaakt ons de vergelijkende Ijcsclionwingen tot liet einde toe 
vol te honden. 

Zooals uit hovenstaande tabel blijkt zijn de aanlegkosten van 
de Sniith-rem 15 "/Q minder dan die vau dc Westinghousc-rem 
en t l i t , gepaard met de eenvoudigheid vau hare oudcrdeelen, regt-
vaardigt iot een zekere grens de betrekkeli jk gunstige opii\ie 
van somn\igcu over dat sys teem, al verloren zij daarlnj hare 
mindere vohnaaktheid uit het oog. 

Zij ccb tc r , die in dit hclangrijkc vraagstuk ccnigzins d ieper 
indringen, zien tcr.stond da t deze geringere aanlegkosten van de 
Smitb-rcm slechts schijnbaar zijn. 

üni dit in een helder licht tc stellen vergelijke men slechts 
(le algcmccnc cllcclsvcrbouding tu.sschcn dc Westingbouse cn dc 
Smith-rcm. iMcn ziet daarui t dat dc Westingbouse- ccn trein in 
pl. m. 00 "/o van dcn afs tand, waarin Smith denzclfden 
trein tot stilstand brengt. 

Gesteld nu, dat ccn Wcstinghousc-trciu cn ccn Smith-trciu van 
hetzelfde gcwigt (200 ton) cn ccnc snelheid van 20 iM. per 
sccoiulc, gestopt worden in de respectievelijke afstanden van ÜO 
cn 100 i\I. 

Ue trciu-cuergie van beiden bedroeg: 
M = ^ ^ ^ ^ 100 = 4 000 000 k i logrammetcr , 

dau zal dc gemiddelde stopkracht van elke r e m , vermenigvuldigd 
niet den doorloojicu weg, gelijk zijn aan de treiu-energie M. 

d u s voor Smith = ton 

cn voor Wcstinghou.sc == 00.0 ton. 
Indien men nu echter van dcn Wcstinghousc-trciu slechts 

()0 °/o vau rcmwcrk had voorzien, dan was natuurl i jk dc stop-
kracht ook 10 °/o kleiner geweest cn had dus slechts üO °/o 
van ()0.ü ton = 40 ton bedragen , en iu die omstandigheden 
zou derhalve dc Westiughousc-treiu, uu't 40 % minder r euv 
toestellen dau Smi th , dcn trciu toch ook in den afstand van 
100 M. gestopt hebben. 

Nu zijn dc aanlegkosten van tle Westingho\isc-rcm niet 40o/o 
hooger dan die van Smi th , maar slechts 15 o/o cn is dus de 
Wcstinghou.sc-rcm — au fond — zelfs in aanlegkosten minder 
kostbaar ])cr rem-ecnheid dan de Smith-rcm. 

Ondci' rem-eenJieid verstafin wij dc magt om ccn zekere hoe-
veelheid treiii-cncrgic in ccn Icngte-ccnhcid tc vernietigen cn da t 
is dc maatstaf waanncdc bier gemeten moet worden, evenals de 
paardckracht als ccidieid wordt gebruik t om dc aanlegkosten 
ecner stoominachiiie tc bc|ialcn. Ter illu.stratic van bet boven-
gezegde geven wij de volgende berekening: 

Gesteld een Wcstinghousc-trcin van 15 rijtuigen met ccnc loco-
motief cn ccii t ender , te zamen wegende 200 ton , \vaarv;ui 00 

van rcmwcrk is voorzien, cu wel : 
1 loconmtief en Icndcr . . . 50 ton 
"ï rijtuigen a 10 Ion gcrcnul . 70 »> 
S rijtuigen a 10 » ongeremd . 80 x 

tc zauicu 200 ton 
dau zal , zooals uit het voorgaande bl i jkt , deze Wcst inghousc-
trciu <'vcu spo<.'dig tot stilstand worden gebragt als een Suiith-
trcin van 15 r i ) \uigcn, die aWcn van rcmwcrk voorzien zijn. 

De aanlegkosten zijn volgens het Cassel-boek voor elke soort 
van voertuigen als vo lg t : 

Systeem. 
Ecnelocomotlcf 
met tender. 

Een bagage-
wagen. Een rijtuig. 

Een tusschen-
WBgcn. 

Westingbouse f 1400 ƒ 4 0 0 ƒ 4 0 0 f 50 

Smith . . . / 1400 / 2 8 0 ƒ 275 ƒ 7 8 

(*) Dc aanlegkosten vau de twee besproken treinen (die wij ver-
oudcrstelleu te zijn zameugesteld u i t : 1 locomotief met t ende r , 
2 bagagewagens cn 13 rijtuigen) zijn d u s als vo lg t : (t) 

Systeem. 
Eene locomo-

tief jnct 
tender. 

3 bagage-
wagens. 

5 rijtuigen 
Tcsp. 

13 rijtuigen. 

8 tusschen 
wagens. 

Totale 
aanleg-
kosten. 

W'cslinghousc 1400 800 2000 400 ƒ 4G00 

Smith . . . 1400 
1 

500 3575 — ƒ 5535 

Uit deze benaderende berekening blijkt d u s , dat dc aanlegkosten 
van dc Wcstinghousc-rcm per rem-eenkeid nog 10 u 17 percent 
minder bedragen dau die van de Suüth-rem eu da t dus de voor-
gewende miiulere iustallatickosteu van de Smith-reu\ slechts 
schijnbaar zijn. 

Omgekeerd levert derhalve het Wcstinghousc-systcem, voor 
dezelfde aanlcgko.stcn, een krachtiger rem dan da t van Smi th , 
cn — par dessus le vtarcU — een rem , die volmaakt automatisch 
cn zeker in hare werking is. 

Deze bcscliouwiugswijzc schijnt geheel n i e u w , althans van 
vele zijden ontving ik daarvan de blijken. Zij is volmaakt j u i s t 
daar zij dc (juaïstic van aanlegkosten terugbrengt tot ccnc 
standaard-eenheid, die als norm kan dienen tot bet vergelijken 
van alle .systemen onderling. 

Laten wij nu zien hoe dc onderhoudskosten zich verhouden. 

O n d e r h o u d s k o s t e n . 

Dc schijnbare (^j zamcngcstcldhcid van .soinnn'ge organen vau 
dc Wcstinghousc-rcm heeft enkelen doen vermoeden dat de ondcr-

(*) In ilczc i>rij7.tn zijn l)egrepen ilc ilounnc-ret'lcn, en kosten voor dc 

installatie die hidtcn^cmoon hoog wtvrcu wegens licrUualdc veranderingen cu 

onbekendheid niet dc werktuigen. Bovendien werden deze tocstellcu aaupebragt 

zonder toezigt van dc uitvinders, zoodat niet allijd de beste en eeuvoudifrstc 

manier gevolgd is. Wij geven dus deze prijzen alleen ter illustratie onzer 

bedoeliug.(De eouninte prijzen zijn veel iiiger.) 

(f) Onder hmchen-wagcns worden verstaan de wagens, die niet van rcmwerk 

maar alleen vau ecu buis voorzien zijn, ten einde ze tc kunnen plaatsen//wc^tf« 

nndere voertuigen die wel van remwerk zijn voorzien. 

(J) Schijnbaar zeggen wij, omdat velen b. v. uit de vrij mocijelijkc be-

schrijving van dc triple-klej) afleiden, dat ook hare werkingzamengesteld is. Dc-
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houdskosten vau deze organen, bij voorbeeld van dc tr iplc-klcp, bui-
tengewoou hoog zouden zijn en daardoor ccn tc zwarcn exploitatie-
post zouden uitmaken. De ondervinding heeft evenwel anders 
geleerd. 

Eene voorloopige proef, door Westingbouse geuomeu, waarbi j 
hij ccn triplc-klcp 5 0 0 0 0 0 raaal op en neór liet bewegen , gaf 
niet alleen als uilkomst dat dc klep niel een enkele maal weigerde 
tc werken maar ook da t , na dit belangrijk aantal keeren ge-
werkt te hebben, geen noemenswaardige .slijtage was waar tc nemen. 

Ook dc dagclijk.schc praktijk heeft bewezen da l dc triplc-klcp 
nimmer weigert cu dat hare werking zeker is. 

Hieruit is dus af tc leiden, dat dil orgaan in het bijzonder 
weinig of geen onderhoudskosten zal veroorzaken, terwijl dc 
andere organen als zijnde minder bewerktuigd (*) cn eveneens u i t 
deugdzaam metaal vervaardigd, evenmin veel herstellingen zullen 
vorderen. 

Dc Smilh-reu^ daarcutcgcu zal iu de exploitatie aanleiding geven 
tot hclangrijk hooge onderhoudskostcu, wegens het gebruik vau 
caoutchouc-cilindcrs, die zich bij elke stopping moet o p v o u w e n , 
terwijl dc atino.^phcrischc d ruk steeds tracht den caoulchoue-wand 
tc scheuren tus.schcu dc inwendige ijzeren r ingen, iets w a t zich 
vooral ook hij dc Smilh-ciioutchouc-koppcrmgcn sterk doet gevoelen. 

Hierbij komt nog dat het aantal cn dc middellijn van dc 
koppelingen vau Smith tweemalen grooter is dun van die bij 
W^cstinghousc, welke laatste uit dcn aard der zaak minder aan 
slijtage onderhevig zijn, wegens het volmaakte gemis aan in-
wendige ijzeren ringen of spiraal-veren. 

Ten einde ointrcnt ccn cn ander ccnc nog ju is tere vergelijking 
mogelijk tc nuikcii voegen wij hierachter cenigc gegevens, verzameld 
door den heer Drummond, hoofdingenieur van den North-Briti.sh-
spoorwcg. 

Uit deze label blijkt dus niet at lcéu, da t dc onilerlioudskostcn 
van de Su\ith-rcu\ aanmerkelijk hooger ziju dau van dc Wcsting-
housc-rcm , u\aar het groot aantal versleten reuthlokkeu, door deze 
laatste verbruik t en die natuurl i jk niet als ouderhoudskoslcu 
kunnen gelden, bewijst tevens dc meer krachtige werking van 
dc NYcslinghousc-rcm. 

Het ligt trouwens voor dc hand dat caoutcbouc-organcn oj) 
dcn d u u r meer onderhoud zullen vorderen dan ijzeren cn koperen 
organen, die steeds aan elastische cn volmaakt begrensde krach-
ten zijn blootgesteld (t). 

triplc-klcp is ccliler — au fond — een zéér eenvoudig werktuig en gal 

nooit aanleiding tol ecnige inoinjclijklieid in hnre zan\enstclling of wcvkinu. 

Velen schijnen n\oeitc tc lvcl)l>cn on\ li«t verschil iu tc zicu dat cv is tusschen 

comjdejrilti cn c>iitplica(ion. 
(•) Meu heeft iu dc triple-klep eu andere organen het veelvuldig gebruik 

vau spiwalvereu willen afkeuren als zijtulc minder conulrncticf. Men vergetc 

echter niet dat deze veren altijd aan v o l m a a k t begrensde en elastische krachten 

zijn Idootgesteld, zoodat haar zuivere werkingsduur onder die omstandigheden 

onbegrensd is. Ilct schijnt ons dau ook, dal dc spiraal veer niet alleen een 

(/eoorloofd m^Mw is, maar dal zij in vele gevallen ecu uitnemend en dikwijls 

het ccingste eenvoudige m/ddel is tot het bereiken vaneen werktuigkundig doel. 

(f) De redenen, waarom .Smilii geen ijzeren cilinders met zuigers aanwendt 

zijn: 1". omdat het luchtledig aanhoudend stof cn vocht naar binnen zuigt, 

zoodat na kort gebruik de zuiger niet meer gangbaar is, en omdat door 

Hovendien zijn in deze tabel voor caoutchouc-cilinders gecne 
onderhoudskosten aangegeven hoegenaamd, aangezien de proefne-
ming slechts over O maanden loopt cn toen nog gecne hers te l -
lingen aan die cilinders noodzakelijk waren. Het is ccbtcr d u i -
delijk dat deze organen binnen korter of langer lijd zullen moeten 
hersteld cu vernieuwd worden, cu ecu levensduur van 3 tot 5 jaren 
is meer dau meu uiet grond voor caoutchouc-cilindcrs kan hopen. 

De vervanging vau deze organen door ^ballons, als die vau 
Sanders met lederen d iaphragma, biedt weinig kans vau slagcu 
aan , aangezien leder hard, poreus cn bros w o r d t en t rouwens 
door Sanders zelf verworpen is. 

Een laatste fe i t , da t in dezen dc meesthcvooroonleeldcnmoet 
overtuigen van dc mindere oiulcrhoudskostcn der automatische 
lucht-rcm bestaat daar in , dat dc Westinghousc-maatschappij zich 
gaarne verbindt en verbonden heeft om dc onderhoudskosten vau 
alle organen op zich tc nemen voor ccnc vergoeding van 5 
' s j a a r s , iets waarloc dc Smith-vacuum-maatschappij zich nooit 
beeft willen verbinden cn ook niet kan verbinden. 

En niet alleen is in deze 5 % het oiulcrhoud begrepen van 
alle organen, maar ook de amorti.satic in dien zin, da t dc maat-
schappij zich verbindt om, na alloop vau ecu zekeren vastgcstcl-
dcn termijn , alle toestellen cn organen op tc leveren als nieuw. 

Ook dc onderhoudskosten van dc Wcstinghousc-rcm zijn derhalve 
belangrijk minder dau die vau dc Smith-rcm. 

Na dit alles schijnt het duister waarom sommigen ccnc zekere 
voorlicftlc aan dcn dag leggen voor do vacuum-rem cu voorzeker 
speelt de betrekkelijke eenvoud van deze rem hierin ecu groote 
rol. Meu moet zich echter door dezen eenvoud niet laten mis-
lcidei\ eu daardoor de gebrekcu over het hoofd zien, die dit 
systeeut ui t dei\ aard der zaak aankleven. 

Niemand hcl wijfeit dat ceu seconde slinger eenvoudiger toestel 
is dan ccn zakhorlogic, cn de eerste ontwerper van ecu draagbaar 
uurwerk is waarschijnlijk door alle klokkcnurakers ui lgcu\aakt 
voor ecu utopist , wi j l , volgens hun zeggen, dat werk tu ig zóó 
teer, gevoelig cn lijn zou zijn dat dc minste schok den gang 

hunne groolc middellijn en hoogte deze cilinders een zeer groot gcwigt zouden 

verkrijgen. 

Al het overige gelijkstaande is het gemakkelijk in tc zien dat de doorsnede 

vau Smith's cilinder.s of caoutchouc zakken ongeveer 0 u 7 malen grooter moet 

zijn dan die van Westinghouse, aangezien het vacuum door dcn ejcetor ver-

kregen zelden meer dan 0.7ó atmospheev l)edraagt cn voor tiet Gc cu vevdcvc 

voertuigen moeijclijk boven 0.» ianiospliecv komt, terwijl dc luchtdrukking tiij 

dc Westinglvousc-rcm zonder Iwzwaar 4 ii 5 utmosuhercn inden remcilindcr kan 

l>cdv;igeu. 
Uit leidt nog tot verdere opmerkingen. 

De Smith-rem werkt met ceu maximum-drukkiug van J atmospheer, dus zeer 

lagen druk. Vandaar de noodzakelijkheid van groote oppervlakken, groolc 

caoutehouc-cilindera. 

Do buizen van de treinleiding moeten ecu grootcre middellijn hebben om 

1°. den tegenstand van dc lucht gering tc maken en 2". decaontchouc cilinders 

spoediger tc kunnen ledig zuigen. Vandaar zware buizen van .'i cM. inwendige 

middellijn, zoodat zelfs éénc caontchouc-koppeliiig onhandelbaar wordt en dc 

buis gesplitst wordt ioor 2 koppelingen van geringere middellijn. Vandaar 

dubbel aantal koppelingen, dubbele slijtage cn onderhoud, en d»il)belc moeije-

lijkhcid van aankoppck-n. 
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Vergelijkende onderhoudskosten van de automatische rem van Westinghouse en de vacuum-rem van Smith, gedurende 
O maanden exploitatie van twee ongeveer indentieke treinen, medegedeeld door den heer Drummond, 

hoofd-ingenieur van den North-Dritsch spoorweg. 

S M I T H - R E M . 

Nos. der 
r i j tu igen . 

Soort 
van 

rijtuigen. 

Onderhouds-
kosten van 

1 Febr. 1877 
tot 

31 Juli j 
1877. 

Locomo-
lief. — — 1 

4 I e kl. f 2 .00 
22 id. n 10.80 

301 id. 1.45 
15 2e kl. » 0 .70 ! 

130 3e kl. .. 1 .70 ! 
1 

282 id. 
1 

» 8 .15 [ 

407 id. 
i 
1 
1 

488 id. 1 

m Bagage. " 0 .80 
137 id. 

1 

Soort der herstellingen. 

W E S T I N G H O U S E - R E M . 

Nos. der 
rytu igen. 

Soort 
van 

rijtuigen. 

Onderhouds-
kosten van 

1 Febr. 1877 
lot 

31 Julij 
1877. 

Soort der herstellingen. 

Uemhanger hersteld 
Een stel remblokken vernieuwd 

en verbindingstang hersteld. . 
Hemstang hersteld 
Een stel remblokken vernieuwd 

en remstang hersteld 
Hemstangen hersteld 
Een huis , stangen en bouten 

hersteld 

Remkruk hersteld 

ƒ 34.00 I 
» 04 .80 ! 24 versleten eaoutchouc-koppe-

_ : lingen vernieuwd. 
ƒ 99.40 

1 Locomo-
i tief. 
,1 

— — 

I e kl. / 8.45 
: 321 id. — 

j 329 
1 id. — 

i 5 3 2e kl. 0 8.45 
1 4 3 4 
1 

3e kl. u 10.70 

1 278 
r 

id. .. 9.10 

554 id. — 

' 0 0 0 id. « 8.45 
; 141 Bagage. 2.00 

151 id. V 20 .25 

I 

1 

ƒ 07.40 

Een stel remblokken vernieuwd. 

Een stel remblokken vernieuwd. 
Een stel remblokken vernieuwd 

en remstang hersteld. 
Een stel remblokken vernieuwd 

en stangen hersteld. 

Een stei remblokken vernieuwd. 
De veerstangen van de rem hersteld. 
Een stel remblokken vernieuwd 

en slangen en houten ))erste]d. 

Deze som, verminderd met de vernieuwingskosten van 2 stel 
versleten remblokken, die niet als onderhoudskosten kunnen ge-
rekend worden, geeft als eindcijfer / 99 .40—10.90 = / 82.50. 

onmogeli jk zou maken en de slijtage van de riideren he t u u r w e r k 
na weinig dagen gebruik zou doen stilstaan. Toch leerde de 
ondervinding dat zulk een allertcederst werk tu ig eon dozijn j a ren 
en langer kan loopcn zonder den minsten stilstand of slijtage. 

Voorzeker is de Smith-rem eenvoudiger werk tu ig dan die van 
Wc.stinghouse, maar a ldus voortgaande is er niets overdrevens 
in de slotsom, dat in het geheel geen rtm nog ej'nvo\idiger is-
en dit kan toch dc, bedoeling niet zijn bij het vraagstuk waar-
voor wi j ons plaatsen. 

Wanneer men eindelijk nog bedenk t , dat de Smith-rem, verge-
lekt 'H niet (l(i West inghouse-rem, zesmaal grooter doorsnede van 
j)ij[>en behoeft , tweemaal meer ko{)[)eliiigen, tweemaal meer 

Deze s o m , verminderd met de vernieuwingskosten van O stel 
versleten remblokken, die niet als onderhoudskosten ktmnen ge-
rekend worden, geeft als eindcijfer ƒ 07 .40—50.70 — /* 10.70. 

cilinders van grooter middellijn en uit eene stof vervaardigd, 
die deze zeker aan veel onderljou<l cfj spoedige vernieuwing 
blootstelt , dan eij)digt Jillc vergelijking van eenvoud. En wanneer 
men daarbij nog opmerkt dat deze rem krachteloos is, zoodra 
een caoutchouc-cilinder scheur t , eene koj)peling losgaat of eejj 
zwaar lek ontstaat en bij eenig ongeval niet van zelf optreedt 
maar wacht tot da t zij in gang wordt gebragt , dan komt men 
tot dc overtuiging, da t bij dit systeem de volmaaaktheid is opge-
olfcrd aan slecht begrei)en eenvoud. 

Sonunigcn beweren, dat het snel remmen de machinisten achteloos 
zal m a k e n , wijl zij steeds ver lnmwen op de remkracht waarover 
zij besehikkeu. Itit uvguvnent is v.ooals wi j boven zagen geldig 
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voor een rent als de vacmm, die hare magteloosheid uit;! open-
baart vóór dat het te laat is, maar voor de Westingliouse-rcui 
cn elke werkelijk autoutatische rein is dit argument geheel en 
porte a faux. Indien werkeli jk de magt om te stoppen de ge-
varen vergroot , zoo leidt dit van zelf tot d<; W ( ! n s c l i e l i j k h c i d 
om alle rennnen (e verwijderen. 

Ik deel hier nog mede dc meeniug van tlu; lloard of Trade omtrcnl 
de eigenschappen, welke eene deugdelijke rem moet bezitten. Zij 
d r u k t zich als volgt uit in een br ief , gerigt aan de spoorweg-
maatschappijen in Engeland. 

«Volgens de overtuiging van the Iloard of Trade moet een 
deugdeli jk rem-.systeem de volgende eigenschappen bezi t ten: 

«Ä. De remmen moeten krachtig zijn en zoniler (ijdvcHies 
opt reden, cn zo;id<!r bezwaar door den Jiiachinist zoowel als door 
dc cojiducteui's kunnen worden in werking gebragt . 

«i. Bij eenig ongeval moeten zij van zelf (auiomati.sch) in 
werking treden. 

«IC. Dc remmen moeten met gemak kuimen worden aangedr ukt 
i'ii losgelaten, zoowel van de locomotief als van elk voertuig uit . 

«t/. Zij moeten voor het dagclijksch gebruik zijn ingerigt . 
De gebruikt(! nraterialen nioelcn duurzaam /.iju zoodat bun 

onderhoud gemakkelijk is.P 

ik voeg voorts hierbij })laat XIV als al.iemeene toepassing van 
(h; automatische IVesiinghoxm-reui. Uct remwerk zelf is ilaarbij 
tot den meest eenvoudigen en tevens hoogst doelmatigen vorm 
teruggebragt en verdient in alle opzigten aanbeveling. 

Uil deze |)laat blijkt bovendien nog, dat de voorgewende 
zaïncngcstehlheid van de Westinghouse-rem zich bepaalt tot de 
ilrie volgenile organen: liet hulpreservoir /{, de remcilinder IJ 
cn de triple-klep JA 

liet plaatijzeren hulpreservoir li kan echter moeijelijk als een 
orgaan worden );e.schouw<l cn de remcilinder K bevat twee ge-
wone zuigers en is dns eej) zeei' eenvoudig w e r k t u i g , waai'aan 
moeijelijk eenig defect kan ojitslaan. 

Er schiet dus h.-n slotte niiits over dan dc triph-klep M als 
bewerktuigd onderdeel en, zooals ik reeds zeide, geeft dc vrij 
moeijelijke beschrijving vun dit orgaan als eersten indruk dat 
het een zeer zauienge.stehl werktuig is. Zoodra echter tle triple-
i.lop goed is begrepen, verdwijnt lang/.amerhaiul de verwarde 
voorstelling der ver.schillt'ndc ileelen om plaats tc nraken voor 
het zeer eenvoudig begrip van het i)rincipe der zaak. 

Hij trouwens, die zich de moeite wil geven van de studie der 
ontwikkelingsgesehiediinis, van de wording der triple-klep in al hare 
phasen ( ' ) , zul ten .^lottc den indruk krijgen dat dit belangrijk 
orgaan in zijn laatsten vorm is teruggebragt tot een machine-
deel, zich kennjerk<'n<ie door eenvoud efi dat dc triple-klep, 
zoowel als de aulomutiache luchtreui in haar gel icel , als eene 
uiinemende uitvinding moei worden aangenjerkl op werktuig-
kundig gebied. 

Ai-n. KAITKYN. 

(*) Ziu Entjineennfj^ the Eni)ineir cii aiulcri;». 



N O T U L E N D E R V E R G A D E R I N G E N . 

YKur.AnKHiNr. Y.\N HKN ODK.N' AI'IUI. 1 8 7 8 , IN HKT M»KAM. 

DlLir.KXÏlA, TK 's(',U\VKNll\r,K. 

t . Tcguiuvoonlig: jlir, G. .1, G, Klerck, |iresi(leiil, L van der 
Vegt, (Ir, K. F, van Dissel, F. Sttuierwald, W . ( I A. Star ing, 
N. T. Mirliaïdis en M. G, J, Piepers, raadsleden, en .1. Tidenian, 
secretaris; de gewone leden: inr. .1. l'. AincrsCuurdt, J, \V. l^ake, 
F, .1. van den Herg, li. .1. van den l»erkliof, Tli. I ' lcckinann, 
\V. .1, S, .1. n iom, .1. .1. Brutel dc la lUvière, C, dc I'.ruvn, 
.1. A. Ie Glercq, J , M. Gollelle, -1, F, \V. Gonrad, Tli, F. A. 
l>elprat, 11. P. Fskcs, P. Fvekink, L Gosschalk, K. A. I lai t ink, 
A, K. P. F, IL van Hasselt, N. 11. l lenket , A. iliiiit, .1. A, Uoes-
singh van Itcrson, A, L. dc Gruyn Kops, A. van I.ennep, U. 0 . 
van Manen, G. .1. Mees, G. L, 1!. F. .M(!nges, G, A. A. Middcl-
hcrg, P, .!, Mouthaan, A. T, Uonwcnhorst Mulder, F. G, N. 
llaitsina Mnlier, A, Noordendorp, W. A. M. Piepers, jhr. .1, \V, 
M. van dc Poll, II, A, Uavenek, G. T. .1. L. Hieher, L .1. Uoelants, 
.1 D. G. M. de Koos, A. harou Srhinnnelpenninck van der Oije 
van Nijenheck, .1, .1, S taa l , M, L. F.. Staring, G, W. Verloop, 
11. P. Vogel, dr. A. Vrolik, Ph. .1, Waller cn G. F, V. I.. van 
Znvlen; de hnilengewoiie leden: \V. .1. Hiereiis de liaan, l l .Gop , 
jhr. G. Kverts, .1. T. Gcrlin-^s, L. M, .1. Innnink, L. A. de.la^'cr, 
.1. F. Klinkhamer, 1). .1. van Leniiep, \V. de Man, I>. .1. Sleyn 
Parvc ,lr., W. Joh. Kah.lcr, IL S.helVcr, A. J. Gohen Slnar l , 
F, J. des Tf»mhc en L. G, de Val, 

I)c noluleii der vergadering van tien l ^den Fehrnarij 1878 
zijn gedriikl aan de leden medegedeeld in dc derde allevering, 
eerste gedcellc, vau hct Tijdsclnifi voor 1877—1878, 

Nieiiiand verlangt ilaarover het woord tc voeren en zij worden 
milsdien vastuesleld. 

3. Sederl do vorige vergadering zijn ontvangen de navernielde 
gescheiikeu: 

a. Van den minister van water.><laat, handel en nijverheid: 
l . Verslag over dcu stormvloed van 30/31 .lannarij 1877. 4lo, 

Herziene rivierkaart, zijnde hlad 13 tier serie: Hoveu-Kiju 
en Waal . 

3. Verzamelingstahelleii der waterluiojitcu, volgens vlc hlatlcn 
der zclt'registrerende peilschalen, gedurende de maainlcn Jnn i j , 
Ju l i j , Augustus, Septeudicr eu Octohcr 1877. lol. 

•V. llappori der (.omMiissie, henoemd tot het instellen van een 

onderzoek omtrent het ontwerp voor ecu uieuwcu waterweg vau 
Amsterdam naar den Hijn en van Amsterdam naar Hotlerdani. 
met vervolg (̂ 2 s tnks) , met 5 kaarten. 4to. 

5. Vcrhctcring van den waterweg tusschen Amsterdam en Hotter-
dam. (Happort dcr Imol'diugcuicurs vau den waterstaat) met 1 
kaarL 4to. 

(i. P.riel' dcr hoordingenicurs van den Hijks-Waterstaat in hel 
Ude en 10de district over de glohalc raming van dc verlieleriiig 
vau deu waterweg tusM'hen Amsterdam en Uottenlam langs Alphen 
en den llollandschen IJsscl , en over de verhiudiug tusschcu de 
Kalleusloot hij ilen Stadssingel te Amsterdam en het Noordzee-
kanaal , met 1 kaart. I to . 

7. Happort der hoofdingenieurs en ingenieiirs van den water-
staat in het Ode, 5tlc cn 8stc district , omtrcut ecu nader onder-
zoek van hel ontwerp van een kanaal door de GcKlersclie vallei, 
met l kaart . AU\. 

8. Happort der hoofdingenieurs cn ingenienrs van den water-
staat iu hct Ovle, 10de cu 8stc district, omlrcnl eene verhetering 
van de hestaandc Keulsche vaart van Amsterdam langs Utrecht, 
Vreeswijk, Viaueu en Gorinchem, met 1 kaart. 4to. 

h. Van den minister van marine: 
llvdrogra))hisrhc kaar t : Zeegat aan den Hoek van Holland. 

Opname Ocloher 1877. 
c. Van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen: 
Verslagen en mededeeltugen: afdeeling lelterkuudc, 7de vleel, 

2de .4i]k, Afdeeling nalmirkunde. I2de deel, 1ste stnk. 8v(), 
(L Vau dc Nederlandsche Maalschappij ter hcvnrderiug van 

nijverheid : 
Tijdschrift, Idc reeks, deel II (vau \lc gehccle reeks decl NLl.) 

Fehrnarij en .Maart 1878. 8vo. 
e. Vau hct l'ataviaasvh Gcum>tscha]> van Kunsten en Welen-

schap|)eii: 
1 . VcrhaudeliM'^eu, deel XXXIX, 1ste stnk. 4l<.. 
2. Tijdschrift voor Indische Taal- , Land- eu Volkenkunde, 

deel XXIV, allevering 4 en ó. 8vo, 
3. Nolnleii van de algetueeuc- eu hc^tuursvcri;adcriuf^eu 1 S ' 7 , 

deel XV, n ^ 1, 8vo, 
4. Tweede verv(dg (•atalo;.5Us der hihliolhcck. 8vt>. 
f . Van de Nederlandsch-indische Maatschappij van Nijverheid 

eu l.audhouw: 
Tijdschrift voor .Nijverheid en Landbouw in Nederlandscli-lndië, 

decl XXlll , allevering l en II. Svo, 
ƒ/, Van het bestiiiir dctr Vereeniging van burgerlijke Ingenieurs: 
Notulen der al̂ MMiieiMie zomervergadering van 22 Aiigiisln> 

1877 en ver.><lag van het beheer over 187(i/77. 8va, 
h. Van de lioofdconnnissie van hel Hotlerdamsch Leeskabinet: 
Negentieiulc jaarlijksch verslag d<wr dc hoofdcounuissie aau dc 15 
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leilen van lic Vereeniging tot ilaarsteiiing van cene algemeene 
openbare bibliotlieek en van een daaraan verbonden leeskabinet 
te Hotterdam, medegedeeld in de algemeene vergadering van 
2 3 Februarij 1878. 8vo. 

i. Van l'Association des Ingénieurs sortis de l'ccolc de Liège: 
Bulletin de l'Association, Tome H , n° . 1 et 2. Janvier/Février 

1878. 8YO. 
J. Van tbe Institution of civil Engineers: 
Uittreksels nit bet verbandcidc op de vergaderingen, zitting 

1877/78, n". G, 7 , 8 , O, 10 cn 11. 8vo. 
i . Van bet lid A. Kenrcnaer: 
Plan tot watervrijmaking van 's Ilertogenboscb en ecn gedeelte 

der landen tusschen de Zuid-Willemsvaart cn de rivier de Dommel, 
met eene kaart. 8vo. 

l. Van het lid Tb. Piclpaire: 
1. Essai d'une théorie des voûtes en berceau, en are de cercle 

et cn plein cintre. 8vo. 
2, Tables permettant d'cireclucr rapidement les calculs relatifs 

à la stabilité des voi'dcs. 8vo, 
fn. Van bct lid A. Huët: 
Over de meest voordeelige stoombemaling bij de droogmaking 

der Zuiderzee, volgens ccn nieuw stelsel van boezem- cn polder-
bcmaling, nict tcekeningcn. (Overgedrnkt uil bel Tijdschrift van 
het Koninklijk Jnsliluut van Ingenieurs 1877—1878.) 8vo. 

}). Van hel lid E. Lacroix: 
Etudes sur l'e.xposition dc 1878, annales et archives de l'in-

dustrie au .\L\e siècle. Complément de la nouvelle technologie des 
arts et métiers, de l'agricultm-e, etc. 1er fascicule. 8vo. 

0. Van het lid jhr . 11. T. Hora Siccama : 
1. 77ie Engineer, I87G eu 1877. (ol. 
2. Engineering, 1878. fol. 
;). Van den beer .1. F. Boogaard, Ie ' sGravcnhagc: 
Wel len , decreten, besluiten en tractaten op den waterstaat cn 

de spoorwegen in Nederland, met aanteekeningen van J. F. 
Boogaard. Veertiende vervolg. 8vo. 

(/. Van den beer dr. D. Bierens de l iaan, fe Leiden: 
Bouwstollcn voor dc geschiedenis der wis- en natuurkundige 

wetenschappen in de Nederlanden, door D. Bierens de Haan. 
(Overgedrukt uit de verslagen eu mededeelingen iler Koninklijke 
Akademie van Wetcnscbappcn, aldecling natuurkunde, 2de reeks, 
deel Vll l , IX, X cn XH.) 8vo. 

r. Van den heer Italo Maganzini, tc Home: 
Snila resistenza d'attrito. Note illustrative dell' ingegnerc del 

genio «'ivile Italo Maganzini. 1878. (Svo. 
s. Van den beer W. II. ter Meulen, te Bodegraven: 
De wacht en visscberij op de Lutine. Verslag over bet jaar 

1877. 8vo. 
i: Van den heer dr. L. Mulder, Ie 'sGravcnhagc: 
Landbouw-courant 1878 , n<>. 13—20. fol. 
V. Van den beer N. N. 
Diillctin de la Gbambre de commerce de Liége. Février 1878, 

n°. ö. 8vo. 

1. De secretaris deelt mede, dat het lid Alb. Pb. Kapleyn, 
in verband mcl dc in de vorige vergadering door hem gehouden 

voordragt over hel snclremmen van treinen, een aantal exem-
plaren aan een werkje van 0 . Bihet, getiteld: Noie sur les freins 
continus, welke hij reeds toen ter beschikking van de leden had 
willen stellen, Ihans heeft ingezonden om aan ieder, die daarin 
belang mogt stellen, te worden uitgereikt. 

De president is overtuigd, dat de leden voor dit aanbod het 
lid Kapteyn erkentelijk zullen zijn. 

5. Van den hoofdingenieur van den waterstaat in Noordholland 
is cen brief ontvangen, gedagteekend 5 Februarij 1878 , n®. 208 
2 D 

— , ten geleide van ecn slaat van de in bct jaar 1877 door dc 
Texelsche zeegaten in de Hijkszeebaven het Nieuwediep binnen-
gekomen zccscbepen met GO cn meer dM. diepgang, opgemaakt 
door hel lid .1. .M. F. IVellan. Die staat is medegedeeld als 
bijlage 10. 

0. Van denzelfden booldingenienr zijn brieven ingekomen, ge-
dagteekend 14 Februarij cn 15 Maart 1878, n°. 250 en 435 

- , ten ffclcidc van de waarnemingen aan den Helder, ge-
4 eii S O ' ö 

durende de maanden Januarij cn Februarij 1878 , alsmede van de 
gemiddelde uilkomsten van die waarnemingen gedurende bel jaar 
1877 en gedurende de jaren 1851 tot en met 1877, opgemaakt 
door bet lid W . Ph. de KruylV. Zij zijn afgedrukt als bijlagen 17 
en 18. 

7. Van de permanente militaire spoorwegcommissie is cen 
schrijven ontvangen len gelciile van ccnc tcekening met be-
schrijving eener noodbrug, bestemd om paarden, geschut cn 
voertuigen in- cn uit spoorwegwagens te laden, ontworpen door 
den kapitein der artillerie II. A. Perk. Dit schrijven is mede-
gedeeld als bijlage 10. 

Omtrent de aangeboden stukken zal nader door den raad van 
bestuur eene beslissing worden genomen. 

8. Van bet lid P. A. Korevaar is een brief ingekomen (zie 
bijlage 20) , ten geleide van uitkomsten van gedane proefrna-
lingen met verschillende watcropvoeringswcrktuigen en eenige, 
daarmede in verband staande, opmerkingen. 

Ook omtrent het van dat sluk Ic maken gebruik zal nader 
worden beslist. 

0. Door den heer W. II. ter .Meulen, te Bodegraven, is wc\lcr 
zijn jaarlijksch verslag on»trent de wacht en visscberij op de Lutine 
ingezonden. Hel begeleidend schrijven is afgedrukt als bijlage 21. 

10. Hel lid Huët bekomt bel woord lol het houden van ccnc 
voordragt over de technische opleiding van den ingenieur. (Zie 
bijlage 22.) 
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Dc president betuigt den spreker dank voor de gedane mede-
decling. 

Niemand verlangt daarover het woord te voeren. 

11. Vervolgens wordt het woord verleend aan het lid Menges 
tot het houden van ecnc voordragt over hecteluchl-machines. (Zie 
bijlage 2 3 en plaal XV.) 

De president zegt den spreker dank voor zijne mededeermg. 

Het lid Huët wcnscht den heer Menges dank te zeggen voorde 
zoo belangrijke voordragt en daaraan ccn verzoek en ccnc vraag 
(e verbinden. 

Ecu verzoek, namelijk dat dc mondelinge voordragt ecnigzins 
uitvoerig bewerkt moge worden voor dc notulen der vergadering 
en dal daaraan dc schematische afbeeldingen van de verschillentle 
machines door warme lucht bewogen mogen worden locgcvocgd. 
De vraag betreft dc werking van het luchtkussen in dc machine 
van Hennes. 

Dit luchtkussen verzekert bet voordeel, dat de warme lucht 
ninmier in aanraking met den zuiger komt en deze dus voor 
stroef worden en warm loopen bcwaanl blijft. 

Door dit luchtkussen mag dc inhoud van het indicateur-diagram 
iets kleiner worden cn zal alzoo de arbeid per slag bij ccn ge-
geven cilinder-inhoud iels minder z i jn , maar dil bezwaar wordt 
opgeheven wanneer ineu den cilinder, voor een bepaald vermogen 
vercischt, iets grootcr inhoud geeft. 

Het nutlig effect der machine hcbocft door ilit luchtkussen inet 
minder te worden en alzoo weegt het nadeel van iets grooteren 
cilinder-inhoud niet op tegen bet groote voordeel, den zuiger 
steeds iu aanraking met koude lucht te hebbeu cn alzoo koel te 
houden. 

Nu is de laatste der opgenoemde warme luchlmachines, die 
door den hecer Menges is voorgesteld, zeker aan Ie bevelen wegens 
de zeer eenvoudige inrigting, waardoor dc hcHjoom ter beweging 
van den verdringer vervalt cn zoowel ile vcrdringcr als de werk-
zuigcr dadelijk met dezelfde krukas in verbinding staan. 

Om dit te verkrijgen is echter dc werkcilinder nict als in dc 
machine van Hennesonderst boven, maar regt overeind gesteld en 
ook dit is zeker geen nadeel. 

Ecbler wordt nu de cilinder in verbinding gesteld mei hel warme 
L'cdecltc van dal deel der machine, «lat den vcrdringcr beval en 
im is de vraag, of men dan niet weder het bezwaar ontmoet van 
den zuiger warm te doen worden, dat volstrekt vermeden moei 
worden. 

Ook hierin kan voorzien werden indien men tusschen de warmelucht 
en den zuiger cen luchtkussen laat blijven. Maar aangezien de warme 
lucht onder in den cilinder komt cn het luchtkussen daarboven gelegen 
i s , zoo doel zich de vraag op, of dil luchlkussen door hel opstijgen 
der warme lucht niel warm zal worden cn of hel dus niel noodig 
zal blijken, om toch weder tot den omgekeerden stand van den 
cilinder terug tc keeren, waarbij de cilinder direct met bet koude 
gedeelte van den toestel, die den vcrdringcr bevat, in verband 
kan wonlen gesteld. En indien in de door den beer Menges voor-
gestelde machine hel luchlkussen bij de ervaring mogt blijken 

niet warm te worden, dan is toch ook in deze machine het 
luchtkussen onmisbaar en ligt dus het voordeel van dc nieuw voor-
gestelde inrigting niet in het wegblijven van een luchtkussen maar 
meer bepaald in dc gewijzigde opstelling, waardoor ccnc meer een-
voudige overbrenging van beweging bereikt is. 

Het lid Menges: Ik heb dit punt welligt wat kort behandeld. 
Dc verwarming van het koude gedeelte der machine heeft nict 
plaals door warmtcgelciding, maar doordien de verhitte lucht uaar 
de koelruimte stroomt om afgekoeld Ie worden. 

Ik heb hierover mcl een kleinen motor Hennes een ))roef genomen. 
Terwijl er geen koelwater in de machine was en ze stil stond, 
kon ik het ondereinde van den ketel tol roodgloeihitte brengen 
zonder dat bet bovengedeelte merkbaar warm werd. Wat ilit be-
treft geloof ik dat bij mijn machine geen nadecligc verhitting tc 
vreezcn is. Evenmin kan dus bij dc machine van Hennes hieruit 
eenig nut voorlvlocijen. 

Vau een ander voordcel van het luchtkussen, als uit 
vergrooling van den afstand tusschen het kouvle cu het 
warme gedecllc der machine zou kunnen onts laan, kan echlcr bij 
den motor Hennes (en dergelijke) uit den aard der zaak geen sprake 
zijn. Dc machine kan alleen dan werken wanneer de lucht zoo-
danig afgekoeld wordt dal eene schadelijke verhitting onmogelijk 
is. Dit beeft ook dc ondervinding^; bij dc machine Lebmann 
geleerd. Men beeft bier geheel iets dergelijks als bij den conden-
sator vau ccnc sloommachine. De afkoeling is voor dc werking der 
machine noodig, cn dus volstrekt geen nadeel , alleen maar aan-
gebragl om dc vcrhilling van den zuiger Ie voorkomen. 

Doordien de verhille lucht bij de machine Hidcr langs den cilinder-
wand naar boven moet vloeijen om m de koelruimte te geraken 
heelt bij deze machine cene nadecligc verhitting plaats. Bedenkt men 
dat deze daarom toch niet geheel onbruikbaar is en dat bij nnjne 
machine ecu dergelijke luchtstrooming niet jdaats vindt, maar de 
heete lucht alleen met het ver naar beneden verlengde godecltc 
van den zuiger in aanraking komt , cn dus steeds op voldoenden 
afstand van den diglingsring bli jf t , zoo geloof ik dal hier geen 
nadecligc verhiUing te vreczen is. 

Het voordeel van deze im-igting ligt juist in de afwezigheid van 
ccn luchtkussen, hetwelk, zooals ik aangetoond heb, niet alleen 
de machine onuoodig vergroot, maar ook bet nuttig elVect aan-
merkelijk vermindert. 

12. liet lid Huct bekomt op nieuw het woord cn geeft eene 
beantwoording van bezwaren betrell'endc de wiskundige behande-
ling vau hel vraagstuk iler waterlocomoticf. (Zie bijlage 24.) 

Nadat de president den spreker beeft dank gezegd voor zijne 
mededeeling ontstaat ccnc korte wisseling van gedachten tusschen 
dezen cn 'hel lid Menges over de heteekcnis van de massa M in 
de berekening ingevoerd, die sju'cker aanleiding geeft dcu heer 
Menges voor te stellen de mededecling in druk Ie willen nalezen, 
daar°dc gang der berekening dan lieler in zijn geheel te overzien is. 

Het lid Menges neemt daarmede genoegen, zich voorlieboudende 
nader op de zaak terug te komen. 
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13. Xailat dc gewone pauze is gcliouden neemt de vicc-prcsiilcnt 
Micliaülis, daar de president zicli verpligt heeft gezien de verga-
dering te verlaten, de verdere leiding der werkzaamheden op zich. 

In de eerste i)laats wordt het woord gegeven aan het lid 
Amersfoordt. 

Deze zegt: 

liet raadslid van Dissel heeft mij de eer aangedaan mijne op-
merkingen omtrent dc ICatwijicschc uitwatering tc beantwoorden 
in drie punten, als.-

I. Oude grieven; 
II. Houding van mr. Amersfoordt in ilezc zaak-, 

111. liet uilhlijven van het antwoord der hooge llegering aan 
IVijidand (*). 

Ik wensch over die punten, hoezeer in andere orde voorgesteld, 
om lier duidelijkheidswille in tleie orde, iets te zeggen. 

van mr. Amersfoordt, «die cr vroeger krachtig op heeft aange-
»drongen, om tc Spaarndam of te Halfweg, of liefst op heide 
«plaatsen, hulpstoomgemalen te stellen». Hij haalt als hewijs aan 
een schrijven van mijne hand van 1872. 

Om dezen mijnen brief wel te begrijpen, moet die vergeleken 
worden met hetgeen daaraan voorafging, cn de brief zelf moet 
niet siu/ixgewijs maar in zijn geheel worden gelezen, in verband 
niet hetgeen geschictldc op het tijdstip toen hij geschreven werd. 

Niet eerst in 1872, maar bereids in 1800, dus nu twaalf jaren 
geleden, vestigde ik do aandacht van de vergadering der hoofd-
ingelanden van Hijnland oji de te boogc boczeinslandcn in dat 
liooghcemraadscbap. 

Die b r i e f i s algedrukt in UaiWeekhind vnn Haarlemmermeer, iV. 
18Ö0, n°. 4 8 , en luidt als volgt: 

»Aan de vereenigde vergadering van Rijnland! 

«De ondergeteekende, biirgcmeesler van Haarlemmermeer, acht 
«bef van zijnen pligl, de volgende bezwaren in te brengen tegen 

l. Oude (jrieven. ; begrootiug van uitgaven voor 181)7. 
«Setlert eenige jaren is de boezemsland van Hijiiland telkens 

In zijn antwoord wcnscht ile heer van Dissel »oude grieven le «zóó boog, dat niet alleen al bel boezemland, maar in de afue-
«loopenc weken zelfs de wegen langs de ringvaart van llaarlem-
«nieniiccr op vele plaat.scn onderstaan, en zulks ter diepte van 
M M/o en 2 palm bij ecu boezemsland van 0 .18 M. beneden Al'. 

«Deze toestand maakt ilie wegen deels geheel onbruikbaar, 
«deels zeer gevaarlijk oin daarover le rijden. 

«De reden van dit ongemak is blijkbaar. De boezem van llijn-
ulaiid wordt lelkens verkleind iloor allerlei in|)ol(leringen; de 

laten rusten». Ken dichter heelt uezeud: n 5 
n Iu 't vcrlcduu 

» hv hut Xll, wnt woTitcn zal". 

Mij, ilie den tcgenwoordigcu toestand van 's laiuls zaken wil 
beoordeclcu, uuuj niet oubeken\l blijven met wal vroeger gebeurd is. 

De wetgever, die eenmaal het thans maar al te verwikkelde 1 «ondcrgemalen der polders worden st«!eds krachtiger gemaakt, en 
raderwerk van Nederlands walerslaat op nieuw zal nioe/en rege- j ^Ohlers betalen aau het hoogheemraadschap'hoe langer hoe 
len, zal wel degelijk moeien onderzoek(;n, ol er in dien verwarden ; «hoi>ger bijdragen. 
toeslcl niet vele raderen zijn aangebragt, di.; nutteloos wrijving i „ij",,, j . o o g h e e m r a a d . s c b a p echter verziiimi lot bierloede middelen 
veroorzaken eu kracht vcrs)»illen. ! „tol oiillasling van den boezem naar die male le verbeteren. 

Als hij bemerken zal , dal zi j , die bet oude slelsel zoogenaamd , „Di^ „dddeleii zijn, uil den aard der zaak, vermeerdering vau 
regelden, .likwijls aan onkundigen hel beleid der zaken in handen : abel spuivermogen der s l u i z e n t w n / vun die (e Kniwijk] ver-
hebben gespeeld, en aan kundiger werklieden hel werken hebben | «betering der toevoerkanalen naar die sluizen; en eindelijk het 
belel, zal die toekomstige wetgever mecdoogenloos dc oukumligcu «Yersterken van de bovengemalen. 
moeien wegzenden , den kundigen hct woord en de magt ver-
leeuen. 

Ik voor mij hoop steeds, zoo lang ik spreken cn werken kan , 
aan hel tegenwoordige geslacht iiiel alleen dc groote iladeii te 
blijven heriiinercii Ier navolging, maar ook de jongeren oji der 
vaden.'ii gebreken le blijven wijzen, opdat die lu het vervolg zoiidcn 
kunnen wrinlen veruiedeu. 

Als iemand ziel, «dal .leruzalem de |irofeten doodti«, zoo is 
hel zijn pligt zijne slem daarl(!gen h; verhellen, al stelt be/ii die 
vrije la.il in gevaar van gesteenigd of aan bet kruis gebaiigen te 
worden! 

tillel bloed der martelaren is het zaad der kerke». 

II, Houding van mr. Aiiierafoordl in deze zmk. 
De heer van Dissel verwondert zich, dat de beschuldiging legen 

Hijulaud, van de Kanaalmaatschappij te willen kwellen, is uitgegaan 

(•) Zie No/idcn 1S77—1S78, Uz. 7 30. 

«Daar vooral de werktuigen te Spaarndam en le Halfweg op 
«den duur blijken te zwak te zijn tot eene ontlasting van den 
«boezem, en vooral bij hooge zee het water niet hoog genoeg 
«kunnen opvo(;ren, zal wel hot eer.ige afdoende middel tol beboor-
tflijke ontlasting zijn hel daarslellen van een krachtig stoomgemaal 
«aan de Noordzee, oji ol bij de sluis te Katwijk, vooral sinds 
«het uilloziiigsvermogen van 1.1 en Zuiderzc«!, door de werktuigen 
«die daar in gang zijn, voor het miust (ur/.eker is geworden. 

« In dc memorie van toelichting o)» uwe begmnling wordt wel 
O gesproken, dal de .stoomwerktuigen te Spaarndam en Halfweg in 
« 181)7 waarschijnlijk vijftien etmalen meer dan vroeger zullen 
«werken, maar daar zij in geen g(!val bij zeer hooge en dus de 
u meest schadelijke waterstanden kunnen werken, is deze vcrmeer-
«dcring vau wcrktlagen uiel afdoeuvle te achten. 

«De ondergeteekende, door zijn ambt geroepen, voor de vcilig-
'(beid der wegen in zijne gemeente te waken, beeft gemeend n 
«beleefdelijk maar met ernst tc moeten herinneren aan de ver-
«pligting tot op peil bonding van den boezem, die op u rust. 
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-i Het Hoogheemraadschap ontvangt geldelijke bijdragen om den 
«boezem van het Waterschap op peil le houden; blijkt hel dal 
u daartoe de oude middelen onvoldoende zijn geworden, het moet 
«die verbeteren en is anders verantwoordelijk voor alle schade cn 
«ongelukken, die voor mcnschenlevcns en bezittingen uit ziju 
a verzuim cu nalatigheid zouden voortvloeijen. 

»De ondergeteekende verzoekt dus dat donr uwe veri^adcring 
.1 zullen worden beraamd en uitgevoerd afdoende middelen omhe l 
.jpeil van Hijnland benoorden den l l i jn , voortdurend te houden, 
«lioogsteiis op 0.50 beneden AP., en dal op uwe begrooting voor 
1» 18t)7 moge worden gesteld een post , waaruit voorloopig het 
<t onderzoek naar die middelen en later het vlaarslellen derzelve zal 

kunnen worden bestreden. 

«'I Welk doende enz. 
llaarletumermeer, 

•2G November 1800. 
De ImrQemeester uan llnarlenmermeer 

A M E U S F O O H D T . 

Na dit adres werd iienoemd eene commis.sie van ingenieurs, be-
slaande uit de heeren t^onrad, Heuveiis en Stieltjes, die in 1808 
rnpporteenlen omtrent hel verzekeren van eenen vasten boezemsland 
aan Hijnland en , in 1872, is nadere adviezen» gaven, welke beide 
stukken gedrukt, iu den handel , eu in deze vergadering tegen-
woordig zijn. 

Die beeren hebben in het eerst geraden « al'wacbteii»; toen dit 
echter te kostbaar bleek, wegens de schade, welke door liet hooge 
water aan ingelanden werd veroorzaakt, hebben zij, reeds in 1872» 
dus slechts 4 jaren later, aangerailen, «verbetering , zoo door natuur-
lijke lozing als stoomgemaal.» Zie hunne A'in/ej-e o(/i'it':.e«, blz. 40. 

Diïze commi.ssie van ingenieurs gal wel een advies maar geen 
onUverp voor de iiitlozing te Katwijk. Het maken van bel eigenlijk 
ontwer|i wenl door liijnland opgedragen aan den beer IhMiveiis, 
die d a a r m e d e gereed kwam in 1872. (Kene schets vau ziju plan 
is iu deze vergatleriug tegenwoordig.) 

Terwijl vle heer Douvcns met zijn plan bezig was , werd de 
boezemsland in liijnlaiid nog steeds lastiger en kostbaarder voor 
de ingelanden der polders in Hijnland. 

Alleen llaarlemmermeerpolder betaalde dientengevolge eene .som 
vnn / I^SOhi.l!!"' blijkens den volgenden staal: 
Dverzigl van de kosten, gemaald door den llaarlemmermeerpolder 

ten (fevolge van de hooge waterstanden in lUjnUwh boezem. 

Vç.-ho()ging Verbelering 
laauweiï i l 'flder-

kaden. tal. 

18(35 

en bermen. «ingdijk. 
IVnigvaarls- („uU,-houd 

lioord, 
Schinkel-

])old(;r. 
Iingvaarts-
boordcn. 

— / 2()0.— j ~ f\ 52.1.025! f 7 004.42 
\m) /• 4003 .80 ' 1 

— ). 21)7.15 .. 551)0.1)0 
1807 »18 815.40 » 103.50 /• 104.1)0 » 752.30 » 7 880.535 
1808 ; « 0840 .45 — — i — « 0210.28« 
181)0 1 « 8 500.44 — -.2001.70'': — n 041.1.20 
1870 » 0220.72 » 043.45 »2.1.18.00 — n 10507.40 ' 
1871 nl l582. .12 . 523.8t) »2040.75 — »125-10.85 

f50740.:]0» 7.1.020.75 /'0tt02.25»l ^2573.47« f&l 175.418 

Te zamen f 135012.10^ 

Deze sommen zijn sedert 1871 belangrijk vermeerderd ; het zoude 
mij le ver leiden, die vermeerdering hier te vermelden. 

Ten gevolge van alle deze rampen stelde schrijver dezes op 
20 Augustus 1872 aan Hijnland voor het maken van een stoom-
gemaal te Katwijk, waarvan de plannen op heden iu deze ver-
gadering aanwezig zijn. 

Hel ontwerpen van dil-plaii had bij te danken aan de belangelooze 
hulp der heeren W. C. en K. de Wit te Amsterdam, die aanboden 
nog vóór den laatsteii Oetober 187.'! deze plannen uit le voeren. 

De uitvoering dezer voorloopige werken (e Katwijk werd echter 
door Hijnland geweigerd. 

Intusschen bleef dc stand van den boezem in Hijnland zeer 
ongelukkig. Het stoomgemaal te Halfweg bad, op raad van den 
toenmaligen ingenieur, veranderingen ondergaan, die bij di-
werking bleken, niet te voldoen. 

Het .stoomgemaal te Spaarndam was zoodanig versleten, dat 
reeds toen voorzien werd, wat later ouder beleid vau den heer 
van Di.ssel is gebeunl: het stond oji breken, en moesl, na de 
breuk, geheel vernieuwd worden, er was geen enkel .stuk meer 
van bruikbaar. 

Het >tO()nigemaal te (loiula bad reeds toen een gebrek aan den 
cilinder, eu zijui.' scheprailereii moesteu veranderd worden in 
pompraderen, hetgeen veel moeite, tijd en geld verei.M>hte, en 
terwijl moest hel werktuig stilstaan. 

Hoe oiigehikkig op »lat oogenblik (in 1872) ile boezemstand 
in Hijnland was, wordt nog eens weiler berinnenl in bel onlangs 
vcrscbenen rapport vau den beer (loiirad, hoofdingenieur iu Noonl-
llolland (zie afdruk ot CKtract door Hijulaud bezorgd, blad/,. 15). 

In dien onrnstbareiuh.'u toestaml stelde sciirijver dezes op 
10 N()V(!iiiber 1872 voor hct maken van voorloopige werken te 
S])aarndani of Halfweg. 

Dat die werken lijdelijk en voorloopig moesten zijn, blijkt uil 
lu'l plan zelf destijds voorgesteld, nog iu deze inslituulsvt'r-
gndering aanwezig, waarbij »Ie wffterhrJngnH'rktnigen in ponten 
zijn voorgesteld, die, na lijdelijk gewerkt It; iiebbcn, gemakkelijk 
naar elders hadden kimnen worden vervoerd, en ilus nimmer 
blijvend konden zijn. 

Uit .lieu brief van H» November 1872 aan Hijnland zijn uujuc 
woorvlen ontleend, yUwv deu heer vau Dissel aangehaald. 

Trouwens toen ik liie vourloopige werken vof)i>1elde, bad de 
K a n a a h n a a t s c b a p p i j in bel 1.1 nog geenen enkelen polder droog-
.fcniaakt ; eenige palmen meer of minder water in bet toen nog 
te Velsen afgesloten en in iltMi ouden loe.'<taiid gebleven M konden 
O/) dal tijdfitip al zeer weinig scluule doen. 

Thans , nu liet l.l gebed ingepolderd is, cn vele bunders goed 
land door de opmaling van P.ijiiland onder water zouden kimneM 
en ninelcn geraken, lieelt deze zaak (ten gcberi amler aanzien 
gekregen. 

Trouwens, t(u'u ook dit lijdelijk malen, tol groote scluule der 
ingelanden, door IWjuland alweder was afgeslagen, beb ik daarop 
later niet weder aangedrongen, maar op 4 .lanuarij 1874, toen 
mijne aanmerkingen gemaakt werden op de inmiddels ingekomen 
„n'twerpen van den beer Hciivens, heb ik een stoomwerktuig 
met spuisluis van mijne vinding voorgesteld te Katwijk en niet 
te Halfweg. Ook dit ontwerp is in deze vergadering aanwezig, cn kenmerkt 
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zich doorilien tic uitraalingswerktuigen niet onmiddellijk aan zee 
s l aan , zooals bij den heer Reuvens , maar aan de binnensluis. 

Zij kunnen beurtelings dienen om het water op te zetten in 

elke der konnnen van dc oude en de nieuwe spuisluis , om aldus 
naar zee op onbekrompen wijze zoowel te kunnen stroomen als 
oj>malen, en nimmer gevaar te loopen dat stortzeeën of sluis of 
stoomwerktuigen te gelijkertijd beschadigen, en daardoor den 
geheelen toestel ten eenenmale buiten werking: stellen. 

Het is dit mijn p lan , dat aanleiding heeft gegeven tot eene 
nieuwe bewerking door den heer l l uë t , die u daarmede heeft 
bekend gemaakt oji 5 November 1877 en 2 3 Januari j 1 8 7 8 , 
over welke plannen s t raks , in deze vergadering, nader zal worden 
gesproken. 

III. Heden van het uitblijven van het antwoord der hooge 
lieijerini) aan Hijnland. 

Üe heer van Dissel heeft een overzigt gegeven van de ver-
schillende pogingen van Rijnland bij de opvolgende ministers van 
lliimenlandsclie Zaken gedaan, om subsidie van het Rijk te 
erlangen lot oprigting van een stoomgemaal te Katwijk. 

De beer van Dissel doel opmerken , dat tot driemalen toe deze 
adressej) van Rijnlajid van wege bet njinisterie onbeantwoord zijn 
gebleven. 

liet schijnt den heer van Dissel onbekend te zijn gebleven, 
wat de waarschijnlijke aaidciding is geweest van dit zwijgen der 
hooge Regering. 

Rijnland had vuii het Rijk gevraagd aan subsidie eene som 
van ruim een en een vierde millioen guldens. 

De hooge Regering stelde in den loop van 187ü dat verzoek 
in banden der Kannabnaal.scb;)pj)ij oui consideratie» en advies. 

Dat advies heb ik bier in de vergadering tegenwoordig: het is 
te lang om het voor te lezen; daar het voor de geschiedenis der 
vraag van het Kanaalpeil naar l.lniuiden belangrijk i s , ben ik ; 
bereid het voor de bijlagen der notulen af te slaan. De hoofd- ! 
jjunten zal ik hier kortelijk vermeldeti. ! 

1°. de Kanaalmaatschappij vraagt aan den Minister om mede- ! 
deeling van het rapport van den heer Reuvens , omtrent de slich-
ting der werktuigen en sluis Ie Katwi jk ; 

de Kauaalmaatschai)i)ij wijst op het overdrevene der eischen, | 
tot subsidie van de belanghebbende waterschappen in ' t a lgemeen; 
van Rijnlanil in 'l bijzonder; 

de Kanaahnaalscbappij toont a a n , d a t , als Rijnland te Katwijk j 
stomnge/nalen zonde willen stichten njct subsidie van liet Rijk, j 
en bovendien vrijelijk zoude willen blijven lozen te Si)aanulam en j 
Halfweg, hel dubbel zoude toehaal worden, waarop hel in geen j 
geval regt bee f t , terwijl in dit geval de Kanaalmaatschappij niet i 
of althans weinig zoude gebaat wonlen; | 

4". de Kanaahnaatscha|)pij lietwijielt of Ri jnland, zoo het van 
zijn regt geiiruik maakt door te Spaariulam of 11 afweg zijne stoom-
gemalen te verdubbelen , en dus verandering in den bestaanden 
toestand te brengen , ten Jiadcelo der Kanaalmaatschappij , nog wel 
regl heeft op eenige schadeloosstelling, hoe ook genaamd 

Het lid (>)nrad verzoekt den spreker hier te mogen intcrpel-
Iceren en vraagt of adviezen van de Kanaalmaatschappij aan den 

minister s tukken z i jn , die lot het publiek domein behooren en 
hier gelieel of gedeeltelijk mogen voorgelezen worden. Hij voegt 
er b i j , d a t , zijns inziens, de geheele quaestie, die hier behandeld 
wordt , in deze vergadering niet te huis behoort. Het heeft spreker 
dan ook verwonderd , dat vroeger het lid van Dissel die quaestie 
hier heeft ter sprake gcbragt op eene zeer sterk sprekende wijze, 
zoodat hij zelfs bij het doen drukken van zijne beschouwingen 
daaromtrent heeft zorg gedragen te doen u i tkomen: «de Regering 
heeft niet geantwoord», «de Regering heeft nog niet geantwoord». 
Dergelijke beschouwmgen behooren, naar sprekers meening, hier 
niet te huis. 

Het lid Amerslbordt zeg t , dat hi j , wat hem belrel t , gaarne de 
kieschheid wil betrachten en als de beer Conrad bezwaar jwaakl 
tegen de verdere mededeeling, daarmede eindigen. 

Het lid Conrad antwoordt , dat als het lid Amerslbordt van 
meening i s , dat het advies niet geheim is , hij met de mededee-
lifig voort kan gaati. 

Het lid Amersfoordt meent , dat het s tuk , hetwelk in het archief 
van den Haarlcmmer/neerpolder berust , niet geheim is, maar zal 
het overslaan. 

Het lid vau de Poll zegt , dat de s tukken , waarvan het lid 
Amersfoordt gebruik maak t , aan het bestuur van den Haarlem-
njermcerpolder door bemiddeling van dat lid zijn gewordet». 

Het lid Amersfoordt zegt, dat het den heer van de Poll 
bekend i s , dat bij lot zijne mededeeling gemagligd was , 
maar he rhaa l t , d a t , daar men er zwarigheid in v ind t , 
hij verder van het advies geen gebruik zal maken. Hij wil 
er alleen op wijzen, ilal, toen Rijnland subsidie vroeg, de Kanaal-
maatschappij er tegen sprak. De heer S. de (ilerc(| Wz. was, als direc-
tetn' der Afïisterdamsche Kanaalmaatschappij , wel vcrpligt te vra-
gen , dat er geen subsidie zou worden gegeven. In zijne dubbele 
positie, èn van directeur der Kanaalmaatschappij èn van dijkgraaf 
van Ri jn land, i s , naar sprekers meening, tle reden gelegen, 
waarotn de minister aan Rijnland geen antwoord heeft gegeven 
en op de gestelde vragen gezwegen heeft. 

Hel lid Conrad is het in bet geheel niet eens met deze be-
schoinving. Hij \onr zicli weet niet wat de reden van bel stil-
zwijgen des ministers is geweest, maar dit is zeker waa r , dal 
die reden niet in de quieslie der positie van den heer de Clercq 
was gelegen. Hoeveel personen zijn er n ie t , die verschillende be-
trekkingen te gelijk bekleedcn; spreker is over tuigd, dat de beer 
de Clerc(|, als hij voor de Kanaalmaatscliappij moet optreden haar 
belang, en als hij voor Rijnland moet optreden, het belang van 
Rijnland zal behartigen. 

Als spreker de reden moest nagaan, waarom door de verscliil-
lende ministers niet is geantwoord, dan zou hij die zoeken in dc 
(pKCslie zelve omtrent het peil van het Noordzeekanaal, waarover 
spreker onlangs een uitvoerig rapport heeft uilgebragt. Al heigeen 
men vroeger over het peil van het Noordzeekanaal heeft geschre-
ven was gebaseerd op beschouwingen en op enkele feiten. 
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Men wist niet met voldoende nauwkeurigheid wal de stoom-
gemalen en de natuurl i jke waterlozing zouden aanvoeren op het 
Kanaal , en verkeerde in een toestand, waarvan de gevolgen niet 
met juistheid waren te voorzien. Overal werden intusschen waar-
nemingen betrelVende den waterstand gedaan , die geregeld weke-
lijks in hel Weekblad van Haarlemmermeer zijn medegetleeld. 
Die cijfers geven de zeer juiste geschiedenis van de zaak en 
eerst toen men in het bezit van die cijfers k w a m , werd het 
jnogelijk de fjufcstie te beoordeelen. 

Het rapport, door spreker bedoeld, is een zeer lijvig boekdeel, dat 
met al zijn staten en berekeningen veel tijd en moeite heeft gekost. 
Eerst nadat men op de hoogte van den feitelijk ingetreden 
nieuwen toestand was en de gevolgen kon beoordeelen, was 
het jnogelijk de briefwisseling met de waterschappen voort te 
zet ten, zooals dan ook geschied is. 

Het lid Amersfoordt: Ik vermeen dat liet vvenscbelijk is deze 
discussie te eindigen. Hoe het met de behandelde qu®stie ge-
legen zi j , ik voor mij blijf , bij heigeen ik oorspronkelijk in deze 
vergadering heb gezegd; ik verheug m i j , dat de heer Huët , door 
het geven van zijn nieuw plan voor de uitwatering te Katwi jk , 
deze zaak in ruimer kring heeft ter sprake gcbragt en ik wensch 
van har te , dat het raadslid van het Instituut van ingenieurs de 
heer van Dissel, thans alligt beter ingelicht dan vroeger, in zijne 
betrekking van mgenieur van Rijnland, de bekrompene zienswijze 
van sommige Rijnlanders niet in de band moge werken , maar 
helpen zorgen, da t , nu er toch te Katwijk gewerkt moe^ worden , 
wel degelijk worde gedacht zoowel aan de scheepvaart als aan de 
natuurli jke eu kunstmatige waterlozing. 

Dat bij h e t ' maken van die waterlozing niet slaafscli worden 
nagevolgd de centrifugale werktuigen der Engelschen, met hunne 
overdreven snelheid, met hun onmatig verbruik van kolen en 
smeer , maar , dat wel degelijk en ernstig nog eens goed moge 
worden overwogen het gebruik van de pompen van Simons en 
Lipkens, zooals die nader zijn bearbeid door I lue t , met het oog 
op Haarlemmermeer, Katwijk en verdere bemalingen in Nederland. 

Moge daarbij partijzucht en persoonlijke tegenzin builen spel 
blijven en de zuivere wetenschap zegepralen! 

Dit wensch ik van har te ! 

Het raadslid van Dissel: Ik begin met bet lid Amerslbordt te be-
danken voor de soort van vennanii ig, door hem aan mijn adres 
gcrigt. Ik weet ecliter n ie t , dat ik mij ooit in zulke male aan 
persoonlijke voorkeur of afkeer heb schuldig gemaak t , dat eene 
dergelijke vermaning in bet publiek voor mij uoodig was. Ik wil 
overigens den wcjjk gaarne Ier harte nenwn. 

Over hetgeen verder door den spreker is gezegd een paar 
woorden. Hij heeft gemeend, dat ik mij over twee zaken zou 
hebben verwonderd, in de eerste plaats tiaarover dat de beer 
Amersfoordt. na eerst voor een .stoomgemaal te Hallweg te heb-
ben geijverd, tlians zich daartegen verklaart , en in de tweede 
plaats daarover dat de Regering nooit aan Rijnland een antwoord 
heelt gegeven. 

Maar ik heb jnij over deze twee zaken volstrekt niet verwonderd. 
De heer Amersfoordt beeft hier beschuldigingen ingebragt , mijns 
insziens zonder voldoend motief, togen een collegie, in welks dienst 

ik de eer heb Ie staan. Hij heeft het zoo voorgesteld, alsol Rijn-
land met eene soort van leedvermaak z a g , dat door de vermeer-
derde lozing te Halfweg de Kanaalmaatschappij zou worden be-
nadeeld, hij heelt in het genomen besluit een lust tot kwellen 
gezien. Daartegen ben ik opgekomen. Ik heb het afwezige bestuur 
gemeend te moeten verdedigen tegendie min ju ié teopvat t ing , tegen 
die beschuldiging van lust tot plagen. 

Dat die beschuldiging ongegrond was heb ik doen uitkomen 
door de mededeeling van de historische feiten. Dat kon ik gerust 
doen, want al wat ik aanvoerde was gedruk t in de notulen van 
het heemraadschap en dus publiek domein en uit het door mij 
aangevoertle bleek, dat het bestuur van Rynland voortdurend 
getracht heeft zamenwerking te verkr i jgen, maar dat het niet 
gebleken is dat daarop door de Regering is acht geslagen. 

Maar wel heb ik er mij over verwonderd, dal juist de heer 
Amersfoordt dien lust tot plagen onderstelde, omdat bij het was 
geweest , die vroeger eeii bnlpstoomgeinaal te Hallweg wilde 
opriglen. Zeer duidelijk heb ik echter daarbij doen u i tkomen, dal 
slechts een tijdelijk stoomgemaal door hem wenschelijk werd ge-
ach t , uit de door mij aangehaahie woorden uit zijnen brief: 

«Al moge nu ook de uitwatering op het Noordzee-kanaal op 
«den duur voor Rijnland minder verkieselijk zijn dan die te 
« Katwi jk , men zal haar nimmer geheel kunnen ontberen, en elke 
«drop water bier geloosd, verligt toch het walerbezwaar van het 
« geheele Hoogbeernraadscbaj). 

1 l iet schijnt dan ook bij den benarden toestand van Rijidand 
«nie t Ie veel om alle hulp die beschikbaar is te gebruiken en 
«terwijl ik de werken door den heer Reuvens te Katwijk voor te 
«slaan met vertrouwen wil te gemocl z ien , acht ik bet onvermij-
«(lelijk dat Hijnland te Halfweg of te Spaarndam fti liefst op beide 
«plaatsen zoo .spoedig mogelijk, althans nog voor den winter van 
« 1 8 7 3 , gemalen steile, in staat om den winlerwatersland des 
«boezems althans dragelijk Ie houden tot zoo lajjg dnl de Kat-
« wijksche werken dienst zullen kunnen doen», 
blijkt dat slechts van een hulpstoomgemaal te Halfweg .«;jtrake 
was ; ik heb volstrekt niet getracht dit te verbloemen, maar ik 
herhaal he t , hierover heb ik mij alleen verwonderd, dat iemand, 
die in der tijd een tijdelijke nitnialing te Hallweg voor de belangen 
van Rijidand zoo hoog stelde, thans , nadat Rijnland gedwongen 
is geworden zoo te handelen als bet gehandeld beef t , van lust 
tot plagen kan spreken. 

l ie t liil Amersfoordt: Reeds uit hetgeen zoo straks door mij is 
gezegd, is kunnen bl i jken, dat toen ik voorstelde te Hallweg een 
stoomgemaal te stellen hel niet het minste kwaad kon. Nu zou 
ik jnet de nolnlen zelve van bet hoogheemraadschap van Rijnland 
kunnen bewijzen, welke aldaar de geest was. 

Kr zijn uitdrukkingen gebezigd, als deze: «Maalt ze maar 
onder» . Daartegen heb ik bezwaar. De beeren Conrad, Reuvens en 
Stieltjes hebben vau den beginne af gezegd: maal te Katwijk en 
ik weet zeer zeker dal Rijnland dat ook heeft bedoeld. 

Wat betreft de ui tdrukking van den vorigen spreker , dat ik 
hem eene vennanimj zou hebben willen geven , zoo iets ligt niet 
op mijn weg. Ik he)> alleen een verzoek tot hem gerigt. De heer 
van Dissel weet zoo goed als ik wat jiartijzucbt van ouds kon doen, 
dat hebben trouwens Lipkens en Simons ook ondervonden. Ik heb 
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gccnerlei aanval legen den heer van Dissel bedoeld, maar alleen 
in hel algemeen den vsenseh willen te kennen geven, dat de weten-
schap zonder aanzien des persoons heoetend moge worden. 

Het lid Hnët: Kr is twijfel geopperd in hoever het geoorloofd 
zou zijn hier stukken openhaar te maken van privaten aard. liet 
is hier echter niet de vraag of de vorrespomicntio van privaten 
aard i s , maar of men met een privaat belang te doen heeft. En 
ik acht hel in het belang van de vrije bespreking van de onder-
werpen op het gebied van den ingenieur, da t , als het geen 
private belangen geldt, dergelijke private correspondenliün, wanneer 
zij publieke belanden helreHen, ook als van publiek belang mogen 
worden beschouwd. 

Vroeger is hier wel discussie gevoerd over een onderwerp van 
geheel anderen aard dan hel thans behandelde, en toen is er ook 
ecu beroej» gedaan op de vermeende verpligting om discnssiën in 
het openbaar uit Ie stellen tot dat de he.slissingen der llegering 
bekend zouden zijn. Maar als men het terrein der discussie wil 
ad)akenen door hekken, die de talrijke corporaticn in ons vaderland 
scheiden, waar moet het dan heen'? Als de stukken, van bijzondere 
corporaliën uitgegaan, hier niet besproken mogen worden wanneer 
bet toch inderdaad publieke belangen geldt, dan wordt het terrein 
der discussie al te beperkt, juist omdat het aantal van zoodanige 
«•orporatiën hier te lande zoo aanzienlijk is. 

Daar niemand verder het woord verlangt wordt de beraadslaging' 
i^esloten. 

14. Door het lid II. F. Fijnje van Salverda zijn eenige beschou-
wingen aangeboden naar aanleiding van de voordragt van het lid 
A. Iluët over de voordeeligsle stoond)cmaling van de Zuiderzee. 

Dal lid is verhinderd tegenwoordig te zijn en bet lid Tidemajj 
heeft op zich genomen vaii die njcdedeeling voorlezing te doen. 
Daartoe wordt hem door den vice-presidenl het wooril verlceml. 

Nadat een gedeelte is voorgelezen, verzoekt hel lid Gosschalk hel 
woord en vraagt of" njen niet den tijd heter kon besteden, dan 
door een dergelijk stuk iji zijn geheel voor te lezen, waardoor 
veel tijd verloren gaat. 

De vice-iuWulent zegt, da l , als een slnk niet is voorgelezen, 
hel niet, zooab de bedoeling i s , als bijlage tol de nolulen der 
v(!rga(lering kan wonlen aCgedrnkl, tenzij de vergadering voor 
ditm.ial goed mogt vinden, dat hef sfnk zonder verdere voorlezinii 
op die wijze ter kennis vnn de leden worde gebragt. 

Dienoverecnkoni.stig wordt besloten. (Zie bijlage 25.) 

15. Gelijk besluit wordt genomen ouilrent beschouwingen van 
het lid II. C. fiosscha over hetzelflle onderwerp, welk lid mede 
verhinderd was tegenwoordig te z i jn , terwijl het raadslid van 
Dissel zich bereitl hatl verklaard, het stuk voor te lezen. (Zie 
bijlage ^2ü.) 

15. Het lid Gosschalk vraagt alsnu nogmaals het woord cn 
zegt: Ik zal zeer kort zijn. Ik wil niet heslissen of dit der 
vergadering ten goede of ten slechte zal komejj. Mijn doel is 
eenvoudig d i t : Ik heb aan al dc leden een afdruk doen toekomen 
van een s tuk je , door mij geschreven met het oog op dc beoor-
deeling der ingekomen ontwerpen voor een gebouw voor het 
Instituut. Ik zou gaarne zien, dat dit stukje in de Notulen werd 
opgenomen. Dc heoordeeling iieefl in de Notulen gestaan, hel 
protest behoort daarin ook opgenomen te wonlen. 

Ik betreur de afwezigheid van al de onderteekenaars der heoordee-
ling. Wat den heer Klcrck aangaat , omtrent dezcjj gebiedt mij dc 
billijkheid te verklaren, dat dc hooggeschatte heer Voorzitter zijn 
leedwezen betuigd heef t , door eene Gemeenteraadsvergadering ver-
hinderd te zijn de vergadering te blijven bijwonen. 

Nog heb ik deze bedoeling , dat door dc opname van mijn protest 
er voor de onderteekenaars der beoordeeling ook in eene volgende 
vergadering gelegenheid blijve tol verantwoording. Niets zal mij 
aangenamer zijn dan eej) debat , vooral ook over de , door den 
raad toegekende, vergoeding; men zal dan uitspraak kunj jo) doen 
over de vraag in hoever de raad van bestuur de bevoegdheid hecfl 
gehad, uit de middelen van het Instituut eene som van ƒ 500 
voor het aankoopen van een zoo onbeduidend, ja meer dan d i t , 
van zulk een slecht plan te besleden. 

Er wordt besloten het stuk als bijlage lot dc Notulen te doen 
aidrukken. (Zie bijlage 27 cn idaal XVI.) 

17. Het lid Evekink bekomt het woord, om een korte mede-
declmg te doen, over eene nieuwe bekleedingstof voor stoomketels, 
waarvan hij monsters aan de vergadering vertoont. Die bekleeding-
stol', dienstig om stoomketels, pijpeti en verder alle voorwer|)en 
Ie bekleeden, waarvan wannteuitstraling uadeelig i s , wonit ver-
vaardigd in de stooudabriek van Speenholl en Comp.. Ie Krimpen 
aan ilc Lek. Eene beklecding vau ongeveer 4 cM. dikte, gclijk-
staande met omtrent üO KG. per M-. (gerekend in natten toestand 
zooals de stof in den handel wordt gebragl), is in de meeste 
gevallen voldoende om eene volkomen hilte-coucentratie te ver-
krijgen. Zij is ligter en goedkooper dan eenige andere soort en 
geeft door het meer hitte-concentrerend vermogen grootere brand-
slotbezuiniging. De bekleeding kan na het droogen met een weinig 
verw ge.schildcrd worden, ilaar de stof dan geen verw inzuigt en 

1 men als het ware eejie vaste en harde onnnauteling heelL 

De viee-president bedankt den sjireker voor de geilane mcde-
deeling, waarover geen discussie wordt gevoerd. 

18. In de vergadering is een monster aanwezig van eene dak-
bedekkiug iu ijzer, vervaardigd door <le Harzer Werke , waarin 
de beeren Ellzbacher en Conip. te Ajnsferdam belanghebbenden 
zijn, die vergunning hebben verkregen, dat nmnster in te zenden, 
terwijl het lid Gosschalk op zich genomen beef t , daarover een 
enkel woord te zeggen. Hij bekomt daartoe het woord en deelt 
het volgende mede: 

Door ile Harzer Werke zu Ilübeland ä Zorge, welke deze dak-
pannen vervaardigen, is hierop iu Üuitschland brevet geuomcn. 
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Zij worden gebruikt zonder onderlaag van latten of planken en 
vastgelegd iloor de daaraan gegotene haken op hoekijzeren latten. 
Door hare groote oppervlakte wordt, in verhouding tot dc gewone 
houten lat ten, minstens de helft der latten gespaard. 

Zij worden vervaardigd uit houtskoolijzer en zijn zeer ligt; één 
pan weegt ongeveer 5 KG. , de M-. dakoppervlakte 25 lot 
27 KG. Hierdoor kan de dakconstructie aanuïerkelijk ligter 
worden genomen. 

De Harzer Werke hebben op hunne eigene fabrieken de onder-
vinding opgedaan, dat bij gegoten ijzeren dakpannen, zelfs onge-
schilderd, na circa 4 3 jaren geen roest van heteekenis was waar 
te nemen. 

Tot nokbedekking vervaardigen de Harzer Werke speciale ijzeren 
nokpannen naar verschillende afmetingen in verhouding tot de 
helling der daken, in fornraten, die van 10" tot 10" verschillen. 
De hoekijzeren latten zijn niet onder den prijs begrepen. 

Uit ondervinding hij bet gebruik is gebleken dat de ijzeren 
pannen , slechts in elkander geschoven, geen water doorlaten; 
wilde men echter daarbij nog bijzondere voorzorg gebruiken zoo 
ware daartoe het leggen van eene smalle strook dakvilt lusschen 
de aansluiting der pannen aanbevelenswaardig. 

De dakpamien (cn insgelyks ile nokbedekkingen) komen op 
ongeveer ƒ 10 per 100 KG., zoodat de M«. ilakoppervlakte te 
staan komt op ongeveer ƒ 4. 

De vicc-presidcnt zegt den spreker dank voor de gedane mcde-
decl ing, die tot geen gedachteuwisseling aanleiding geett. 

I ingenieur bij ile Nederlandsche Uhijnspoorwegmaatschappij te 
' Utrecht; 

als buitengewone leden de heeren G. J . Gand)ier, student aan 
de polytechnische school te Delft; G. A. Hl. Groeneveldt, opzigter 
der derde klasse bij de Staatssjworwegen te Geerlrnidenherg; 
W. A. Hunnne , W . H. .lagerink, A. G. Lamminga, J . van 
Leeuwen, studenten aan de polytechnische school tc Delft; C. 11. E. 
Marlens, opzigter bij de spoorwegmaatschappij: Leiden—Woerden 
te Hodegraven; l \ A. Melchior, student aan de polytechnische 
school te Delft; W . Nivel, bouw- en werktuigkundige bij de 
Nederlandsch-Westphaalschc spoorwegmaatschappij te Winterswijk; 
P. ï h . L. Grinwis P laa t , S. U. tSmit en A. Waldorp, studenten 
aan de Polylechnisfhe school te Dell'i. 

I'.l. Men gaal alsnu over loi het ballotteren van ile, in de ver-
gadering van 12 Kebiuarij 1878, als nieuwe leden voorgestelden. 

De vice-jiresidcul verzoekt het raatlslid Steuerwald en hel lid 
lluël zich met het opnemen van de >leinmen li; willen belasten. 

De uilslag is dat zijii aangenomen: 
als gewone leden de heeren A. .1. van Heek, archilekl Ie Leeuwarden; 

8. Chabot, administratem'eener suikerlabniik tc lîatang (l'ekalongan); 
dr. G. Guppari, eiviel-ingenieur te Pisa; G. G. E. van Daalen, adminis-
trateur eener suikerfabriek Ie PesautreJi (Kediri); .1. de Koning, civiel 
ingenieur, buitengewoon t)pzigler van den walerslaat te Nymegeii; 
C. L. Lambrechlsen, civiel-ingenieur, builengewoou ojizigter 
van den waterslaai te Vlaardingen; .1. A. lloijer, civiel-ingenieur 
te Aiusterilam; E. E. van Sleenvell, civiel-ingenieur Ie Soerabaija ; 
11. Stolp, werktuigkundig ingenieur li- Haarlem en II. Wright , 

20. Om in de eerstvolgende vergadering van het Instituut te 
worden geballottecrd, worden voorgestehl : 

als gewone leden de heeren: G. .1, Dejjetti, ingejjienr eu gewoon 
hooglceraar in de werkluigkunde aan ile koninklijke school voor 
ingenieurs Ie Dologna; G. W. llertrand, ingenieur van het sioom-
wezcu iu Uost-liulie; G. P. A. l lenand, mijn-ingenieur der Iste klasse 
Ie Koba (Üangka); E. H. K. lUiempol, 2de luilenanl der genie 
le Ikitavia; D. van der Tas Lz., civiel archilekl , inspecteur der 
bouwpolilie, te ' s Gravenhage, en E. M. Vaillant, adjunct-ingenieur, 
werktuigkundige der llollandsehe ijzeren spoorwegmaatschappij tc 
Utrecht ; 

als buitengewone leden de heeren: H. W. P.olouK.'y, kadel der 
genie aan de koninklijke militaire akademie te l»reda; M. Galand, 
sludenl aan de polytechnische school Ie Uelfl; G. .1. Cassa, J . P. 
Klobbie, G. C. iMakkiuk, W. M. Pelelier, A. Schaefer, .1. W . II. 
Hoelolls Valk, F. W. van lUoemen Waaiulers en W . A. .1. T. 
Zelle, allen kadets iler genie aan de koninklijke militaire akailemie 
te llreda. 

Daar er niets meer aan de orde is sluit de vice-presiilcul do 
vergadering. 

Alilus voorloopig vaslgeslelil in de vergadering van den raad 
van licsluur vau 7 Mei 1878. 

N . T . M i r . i iAllLis, 

Vici-i'rcsiilcul. 

.1. Tinr.MAN, 
Secretaris. 
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-l.'i » 

22 
24 » 

1 0 Noveinher. 

2(i » 

A Deceinher. 

."> » 
i 2:? 

voormiddag. 

» 
8 

11 

0 V-
12.15 naniidi laffs. 

!) Voormiddag . 

!l ). 

(i.30 » 
8 » 

11.30 )) 
7.30 » 
4 naiiiid(ia;r. 
.•).30 voorn i iddag. 

10 n am i ddag . 
-12.20 » 
10.20 voof i fdddag . 

\ naniiddaf;', 
(V voo rm iddag . 
O » I 

•10 » 

/|..:10 na in idda j i . | 
T) voorm iddag . 

10 ; 
uamiddaf ; . 

(V.30 ). 
5 » 

S » I 

2 » 
(V.UO » 

n.'.tO voo rm iddag . 
•11 .. 

5 namiddaf i . 
vooi ' in iddag. 

8 .30 )) 
C, » 

/(.'.{O uai i i idd.a j : . 
/,. 

4 
1 0 v oonn i ddag . 

n.'.lO n a m i d d a g . 
10,30 voor in iddaj ; . 
11 )) 

( . , 4 0 n a m i d d a g . 
2 » 
!).;)() voorMtidd.ig. 

)) 
10.:«) » 
0.30 ). 

11 

nai i i idda'^. 

O vo i . nu idda j ; . 
f» i iaj i i i i lda;;, 

i n vodi'iuidda'̂ '. 
1,'.?() na i i i idda j i . 
10 's;(V(.nd>. 
8 Yooi ' i i i iddag. 

nainidda«^. 
8 vc.ni'iiiiddaii. 

•12;i<» naitiidda};-. 
(V 

•1.30 )) 
O voorn i i i ldag . 

Weerktiudigo waarnomingen op hot ohservatorium to Helder , omstreeks den lijd dat hot .schii) tien drempel ])asscerdc. 

Weersgesteldheid. 

Bewolkt . 

Hcwö lk t , windel•i^^ 

Zwaarbewolk t , wind- en regenbuijen. 

D ig thewolk t , wiudon<,^ 

L ig tbewo lk t , lieiievold, mooi. 

Bewo lk t , winderig, 

l„ igtbewolkt , winder ig , mooi. 

He lder , l iytbewolkt, sc.hoonwcer. 

Div,Mbewolkt, rcgenl.uijeii. 

Hewolkt , winderig. 

Bewo lk t , onweer, regenbuijen. 

Bewo lk t , winderig. 

I Jewotkt , wiiidorin. 

Bewo lk t , winderig. 

Bewo lk t , wiiideri'^, bui j ig. 

Hetrokkcn, w inder ig , regenbuijen. 

L ig tbewolkt , winder ig , mooi. 

L ig tbewo lk i , mooiweer. 

Zwaarbüwo lk l , w inder ig , buijig. 

Bewolk t , mooiweer. 

L ig tbewo lk t , witulerig. 

Bewo lk t , niüoiweer. 

Bewo lk t , lieiieveld, mooi. 

L iy lbewolk t , mooi. 

Bewo lk t , mooi. 

Zwaarbewolkt , onweer, rcf;en. 

Bewo lk t , mooiweer. 

Heider , ini.oiweer. 

Bewolkt , mooiweer. 

l)e\v(.lkl, mooiweer. 

Helder , lii^lliewolkt, winderig. 

Zwaarbewolkt , w i n d , regen, onweer, 

Bewolk t , mooi. 

Helder , schoon weer. 

fii^^lhewt.lkt, inooi. 

J Jy thewo lk l , heneveld, mooi. 

Zwaar- en d igthewolkt , wiml . 

Bewolk t , winderi;;. 

Zwaarbewolkt , w ind , buijig. 

Di^i lhewolkl , winderig. 

Digthewolkt , winderig 

Bewolkt , mooiweer. 

D ig ihewolk t , windei i 

J^ythewulk l , heiievel' 

7 

Dig ihewolk t , windeii^; , regen. 

J^i^thewulkl, heneveld, mooi. 

lleldiM", winderi'^. 

Zwaar- en di<,;thewolkt, koel. 

l ïewolkt , w i nde i i ^ , hniji'^;. 

l l i ' lder, l iewolkl , wind. 

Li '^thowolkt, winderi '^, nux.i. 

Oi'Wolkt, winderiji. 

Di^thewti lkt , winderig. 

Li^ithiiWnlkl, heneveld, mooi. 
Di^^lhewi.lkt, heneveld, nn.oi. 

liivithiïwolkl, IxMieveld , UK.oi. 

I ' ewnik l , wiiulcri-p, hiiiji^i. 

Waterstand 

betrekkelijk 

vok/.ee. 

0.20 M. onder volzee. 
0 .09 » boven » 
0.12 » onder D 
O.HO » » )) 
0.21 » » J) 
0.03 » boven » 

0.55 )) B » 
0.00 )) j> » 
0.31 » oni ler » 
ü.0() » » 
0.07 )) hoven 1) 
0.11 fi » » 
0.21 Ù onder » 

0.34 » » » 
l . ;J7 )) a 
0 .03 » hoven » 
0.78 » ouder h 
0.41 » » » 

0,0:5 » boven » 
0,17 r> onder > 
0.05 i) » » 

)> » » 
0.03 » boven » 

0.11 » onder 1) 
1.12 » » » 
0.21 » » I) 
ü.;;c. » » » 
0.08 » » p 
0 .27 » » » 
0.1»'.) » » » 

o.uc. » boven » 
0.00 » 
0.1!» » )) » ().c.0 1) ondei- » 
0.3S » » )) 
0.17 » » 
Ü.IO )) » » 

0.03 » hoven » 
ü.:{7 onder î) 
0.27 » hoven » 
0.02 » onde r » 
0.71 » )) » 
0.14 » » » o.<«> » » 1) 
0.2:5 » hoven » 

0.21 » )) » 

().5:t » oiuler » 
0.8: » )) » » 
0.71 » )) > 
0.2:'. » » » 
0.02 » » » 
0.2N )) » » 
0.82 » )) » 
( ».21 » » » 

0.11 » )) n o.i:. » }jo VCII )) 
0.10 )) t .nder J) 
o.:52 » hoven » 
0.10 )) » 
0.15 » oude r « 
0.01 » hoven » 
1.01 » onder il 

hoven » 

Toestand H i g t i n g W i n d d r u k op 
van vnn den w i n d den M-. 

de zee. ( rcg l w i j zend . ) Kfi. 

We i n i j f go lvend . ZZO. 2.0 
( io lvei id . ZW. t. Z. 1:5.0 
Go lvend . W. -12.0 
Go lvend . Z. t. 0. 12.(» 
V l ak . ZO. t. Z. 0.2 

V lak . W. t. z. 1.2 
Go lvend . i 17.0 
W e i n i ü go lvend . ; ZZW. 10.0 
Vlak . 1 N.N( ). 1.0 
V l ak . 0. 0,1 
Vlak . NO. t. 0. 1.2 
( io lvend . OW. 1. N. 15.0 
V lak . ZZW. i :{.o 
( ïo lvend . ZW. 10.0 
W e i n i g go lvend . W. t. N. 11.0 
Vlak . O. t. Z. 0.4 
Vlak . ZW. 1.4 
W e i n i g go lvend . ZW. 12.(» 
W e i n i g go lvend . W. t. N. 8 0 
( i o l vend . W. t. Z. •s.o 
("«olveml. WZW. 8.0 
(Volv(;nd. WZW. 14.0 
Jl((l in zee. w/ ,w. 2(».(» 
(u . l vend . WZW. 12.0 
(Vol vend. ZZW. 0.0 
Slecht . Z, t, W , 0 .4 
Go lvend . ZZW. 15.0 
V lak . WZW, 1.0 
W e i n i g go lvend . w. 7.5 
S lecht . Z W . t. w. 8.0 
Slecl it . w. 4.S 
S lecht . w. 0 .4 
S lecht . w. 5.0 
W e i n i g go lvend . :5.4 
V lak . ZW. 1. z . 2.« 1 
Slecht . OZO . 
Vlak. zo. t. Z. i 8.0 
W e i n i g go lvend . WZW. 1 8.(» 
( ïo lvend . ZZW. ; 10.0 
(Volvend. Z W . ' 12.0 
W(Mn ig go lvend . ZZW. 7.0 
Vlak. Z W . t. w . ! /i.8 
Wt ' i n i g g(. lvend. WZW. 1 7 .5 
Vlak . ( )Z< ), 1.1 
<Jolvend. ZZW, ; 11.0 
('lolvenil. z w. ' -to.o 
( ïo l vend . NNo. ' 8,1 » 
W e i n i g gu lvend . NNo, • 1.0 
W e i n i g go lvend . NW. 0.'. 
W e i n i g golvej i i l . WN W. 1 o.o 
( ïo l vend . w.\w. 1 Il.o 
M a k . O. 1 0 .4 
W e i n i g gniveni l . ». I.e. 
Vlak. z . 10 
Hol in y.ee. w . 2'..() 
Ho l water . ZW. t. z . L5.() 
W e i n i g go lvend. Z W . (. z . [ 7.(1 
( ïn ivend . ZW. t. w. !».(» 
( ï o lvend . z. 12.0 

Slecht . ZW. t. w . \A 
Vl.di. ( >N< >. IA 
Vl:ik. O. ( >.2 
(^tolveuil. WNW. IX.o 
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\ V a a r n e i n i n { ; e i i a a n d e n H e l d e r , 

1 

ii 

3 

5 
Ü 
7 
8 
9 

10 

VI 
13 
14 

15 

10 

il 
18 

19 
20 
21 
22 
2 3 
24 
25 
2(j 

27 
28 
29 
30 
31 

Dooryaaiulu i^cstelillicid van liet weder, 

gedurenile 

li e t e t ni a a 1. 

De i\Iaans-

Pliases, 
Declinatie, 

Aj»)gonj» en 

l^eriacnni. 

Hoogte van de vloed- en eli^j;etijen 
in liet Marsdiep te Helder, oigemaakt uit 

bij de lands veet aan den 

Tijd en stand van 

den eersten 
vloed na den middag. 

de eerste 
ebbe na den middaK. 

U. UK AP. AP. n. m. 
-f-

AP. 
I 

AP. 

Hcïwolkt, mooi, iligthetrokken , reuen. 
Digtliewolkt, beider, staj'lirbt, beneveld, mooi. 
Digtliewolkt, beneveld, wind, mist , reyen. 
iJigtiieneveld, mooi, stil, voclilig. 
Digtltewolkt, beneveld , mooi, regenaobtig, 
betrokken, r e p d t n i j i g , bagel, natte sneeuw. 
Dewolkt, iuooi, lionevehl, naelKvdrsf, wind, 
Hewolkt, wind, mooi, vrie/end, sneenw. 
('»etrokken, sneenwbnijen, regenlinijig, mooi. 
Helder, ligtbewolkt, mooi, n'acbtvor.^t. 
Ligthewolkt, mooi, bagolbni, beneveld, 
lagdiewolkt, lieneveld, winderig, mooi. 
Digtlietrokken, wijnlerig, regenlmijen. 
Iietrokken, wind, regen, mooiweer. 
Hewolkt, beneveld, mooi, wind, regen. 
Digtbetrokkeu, wind, regen. 
Ilewolkt, winderig, mooiweer. 
J.iglbewolkt, s l i l r c g e n b n i t j e , //looi. 
Dewolkt, beneveld, winderig, mooi. 
Digtbetrokken, wind, regen', onstninu'g. 
Digtbetrokken, wind, regen, onslnimig. 
IV'wolkt, mo(»i, digtbetrokken, regen, "imstniniig. 
Üewolkt, wind, regenimi, weerlicht, onslnimig. 
Ilewolkt, wind, onstnimig, hagel, betrokken, sneenw. 
licwolkt, onstnimig, sneenwbui, vriezend, winderig, 
Dewolkl, winderig, bnijig, nachtvor.'.t, mooi. 
Hehler, bewolkt, starlicht, vorst, winderig. 
Digtbewoikt. beneveld, sneeiiw, vorst, 
lletrokken, vorst, mooi, betrokken, sneenw. 
l 'ewolkt, nachtvorst, nmoiweer. 
Digtbewoikt, mooi, voclitii^. 

u. m. 
28 Z. Dedinatie. 23. 7 3.40 
29 » 3.50 

0 N.M.2n .21m. 0. 2 7.45 
1 
2 
3 

i 

1 

0.53 
1 1.41 

2.20 
0.30 
S.45 
9.43 

4 1 ! 3. 7 9.27 
5 j A))Ogenm. i 3.47 9.30 
f. 

j A))Ogenm. 
4.20 10.30 

7 ' 5. 5 1(».28 
8 lü.K. 7u. 5m. ; 5.40 12. 0 
9 N. Dedinatie. (•».30 12.20 

10 7.18 1. 8 
11 8.10 0.40 
12 9. 8 1.20 
13 10. 9 5. 8 
14 11.11 3.10 
15 V.M.12u.29m. 12.13 7. 0 
10 13.11 7.52 
17 
18 

Perigonm. : 14. 5 
i 14.57 

8.42 
9.27 

19 Z. Dedinatie. 15.4() 10.40 
20 10.35 11.10 
21 17.25 11.25 
22 L.K. 4n. 8m. 18.17 12.12 
23 19.10 12.25 
24 20. 1» 11.55 
25 21. 1 0. 0 
20 21.50 4,42 
27 22.48 4.12 
28 23.37 5.25 

Optellini 

Cicmiddel 

0.305 
0.525 
0.313 
0.417 
0.289 
0.l'.21 

0.525 
t).304 
0.221 
0.15t) 
0.079 
0.07S 
0.024 
O.:MO 
O.IOO 

0.410 
O.4.10 I 
t).134I 

(».103 
0.3.i2 
1.174 
0.C.S5 

iMm 
1.212 
0.03S 
0.088 , 

0.109 
0.020 
0.079 

0.152 
0.475 

11.005; 0.027 
0.1)27 i 

'10.408 I 
0.338 

11.37 
13. 5 
1.12 
2. X 
2.25 
3 O 
3.35 
4. 5 
4 . (2 
4.34 
5.25 
0. O 
0.30 
8.17 
9.15 

1t).50 
0.17 
0.32 
1.32 
2. O 
2.30 
3.52 
4.22 
5'.i3d , 

5. O 
0.37 
7.18 i 
8.25 : 

10.22 
11.45 
0.20 

, , . , 10.408 + 0.85(1 17.318 lienmldelde luKiute van al de vloeden ,,, = — — — = : 0 . 2 M ) M. 3 1 4 - 2 9 00 
. , 27.898 4 - 2 2 . 8 0 2 50.700 (lemiddelde iioogtc van al de ebben — ,,, - - = — 0 . 8 ü 9 « 

o l -j- 2o 0.1 

AP. 

AP 

Gemidddd verval l . l- iS M. 
Ü)ig(!maakt W. Helder, den 4den Febrnarij 1878, door den opzigter 

van den waterstaat, 
W. PII. 1)K KLLL'VRF. 

(1) Met 1 April 1804 is het mork van AP. aan «Ion zelfre^istrerenden netij-iiioter 
'2'ó iiiilliuu'fers liooKer ycplaafst. Hy liet Rebruik dezer taliellen dient dit te worden 
in iit:t OOK iieiioudcn. 

0.970 
0.994 
1.131 
0.701 
1.117 
0.':92 

0.802 
1.040 
1.255 
1.137 
1.207 
1.037 
0.007 
0 411 
0.754 I 
0 .203 ! 
0.000 i 
1.090 I 
1.130 
1.202 
0.820 
0.957 
0.273 
(K290 
0.030 
1.203 
1.239 
1.157 
0.833 

' 1.092 
1.098 

27.898 I 
t 
1 

0.900 

i 

j j e d u r e n d e d e m a a n d J a n u a r i j 1 8 7 8 . 

betrekkeli)k het Amsterdamschc peil de bladen, beschreven door den mareograaf Helderschen zeedijk. ( I ) 
Tijd en stand van 

den tweeden vloed na den middag. dc tweede ebbe na dwi middag. 

u. m. -f-
AP. AP. 

15.43 
'10. 4 
19.52 
17.48 
17.55 
18.27 
18.55 
20.35 
20.30 
21.50 
22. 8 » 

13. 4 
13.40 
10. O 
10.25 
18. 5 
18.30 
20.55 
22.12 
17.40 
23.20 
20.25 
20. 8 
22.15 
23.52 

10.40 
15.32 
10.20 
17. O 

0.252 
0.175 
0.301 
0.124 
0.109 
0.408 
0.235 
0.040 0.128 

0.349 
0.400 
0.203 
0.740 
0.159 

0.117 
0.577 
0.579 
1.040 
0.094 
0.207 

0.078 

7.215 
0.305 
0.850 
0.230 

0.090 
0.052 

0.003 
0.047 

0.000 

0.012 
0.018 
0.083 
0.305 

u . m. 4 -
AP. AP. 

-c _r 

^ S m' 
E « S 

^ § 1 

S O 
O rs 

O = 

Plaats gehad hebbende 

windrigtingen gednrcndc het 

verloopen etmaal. 

Uegtwijzend. 

S « 

^ O 

a s; > 
« O 

£ 1 ra 
tr^ 

•ë = 
Opmerkingen. 

23.52 
u ! ' O 

14.50 
15.10 
10. 7 
10.17 
17. O 
17. 8 
17.45 
18.10 
19. O 
19.42 
21.27 
22.25 

12.48 
13.22 
14.10 
15. O 
15.52 
10.30 
17.20 
18.17 
19. O 
19.12 
19.45 
21.15 
22.40 

12.50 

0.029 

0.005 
0.709 
1.000 
0.078 
0.580 
0.827 
0.905 
0.810 
1.000 
0.841 
0.807 
0.370 
0.084 
0.578 

0.930 
1.140 
1.274 
1.058 
0.420 
0.880 
0.435 
0.090 
1.042 

1 . 3 l i 3 

0.591 
0.959 
1.158 

0.029 22.831 
0.029 

22.802 

0.814 

1.40 
0.30 
9.03 
0.33 
2.45 
7.33 
3.23 

12.83 
2.40 
5.42 
3.30 
4.77 

13.50 
4.75 

11.55 
15.08 

5.00 
0.10 

5.47 
20.17 
20.27 
12.97 

2 5 . 0 2 

13.57 
0.97 
1.92 
3.15 
3.70 
3.17 
0.75 
3.53 

224.33 

7.24 

W N W . WtN. ZW. W. 0.0 0,2 W. NWtN. ZWiZ. Z. 1.7 0.4 z z w . z. m \ . 1.4 0 .3 z z w . 0.0 1 o . o 
zm. ztvv. z w t z . z w t w . 1.0 ' 0.0 W Z W . ZWtW. 0.9 ! 0 .3 z w . ZtW. NO. Nto. 1.1 0.4 
m. mo. i \o i i \ . 0.0 1.5 NO. W . z w . NW. W . WNW. N. 1.9 0.9 NO. NNO. NOtO. NO. ZiO. 0.0 0.5 
z . z w . W t Z . N W . N N W . W. 1.7 0.0 W. Wtz. ZWtW. z w . 0.0 0.8 
ZW.ZWtW.ZW. 0.8 0.7 ZWtZ. W t̂Z. WNW. 2.1 0.0 w . WZW. ZW. W. Wtz. 5.0 0.2 WtZ. W. W(i\. WNW. 2.4 0.3 W N W . NW. N t w . NNW. 0.4 0.0 NWtN. N\V. WNW. ZtO 0.2 0.4 Z. ZtW. ZZW. 0.7 0.0 ZZW. 1.0 0.8 ZZW. ZW. W. NtW. 3.2 0.7 Ntw^ o iz . z o i o . z w . WZW. 2.4 0.7 WZW. ZWtW. WZW. 0.3 1.5 
Wtz . W. WNW. ZWtW. ZOtZ. 0.0 l .G z o . z w . ZO. Nto. NW. N t w . 7.6 0.0 
N t w . N. NWtW. N. 0.3 0.0 
Nto. NO. ZOtZ. 0.0 0.9 ZOtZ. ZO. NOtO. NNO. 0.1 0.3 Nto. NOtN. NNO. 2.5 0.0 NOtN. NNO. Nto. 0.3 0.3 Nto. NNW. NWtW. WNW. 0.0 0.4 

40,7 17.7 

De hak , waarin do waarnennngen 
omtrent den gevallen regen en de 
uitdamping worden gedaan, is <;root 
een M". en staal 2,30 M. hove» 
den groml. 

De gemiddelde dedinatie van de 
magneetnaald ten westen, des na-
middags ten 2 nnr , betlraaüt over 
(leze maand 1()° 32 ' 45". ' 

De grootste declinatie werd waar-
genomen op den 24slen des voor-
middags ten 8 nnr = 1 0 " 3 0 ' 1 0 ' 
en de kldnstc op den 24sten des 
avonds ten 8 nnr = 10" 2 4 ' 4 0 ' ' . 

Absolute bepaling der magnetische 
inclinatie op d e n ' 2 d e n Kebruarij, 
des voormiddags van 10 tot 12 
nur = 07° 5 2 ' 3 7 . " 5 . 

Gevroren dikte. 
Op den 8.«;ten 1 niM. 
» » Oden I » 
» » lOden 15 » 
•> » 24sten 1 « 
» » 25sten 8 i> 
» » 20sten 5 » 
» » 2 7 s l e n l 3 « 
« » 28sten 7 » 
•> » 29s ten17 .. 
n « 30sten 1 >> 

In deze maand bedt men wimld/ukken gdiad: 
f^edurcnde 300 uren van O tot 2.5 KG. op den M^ 

» 109 » n 2.5 n 5 » 1) n » 
» 134 » 1) 5 10 n » » » 

08 n II 10 « 15 » » n It 

* 00 a w 15 . 2 0 M » n 1» 

» 53 1) H 20 .« 30 » O » » 
K 7 » * 30 « 40 n n I» > 
yi I p » 40 .. 50 » » p 

De grootste winildrnk had plaats o|) den 23slen Icn 
= U Kff Oj» den Al». 

nnr 20 miïi. 
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BIJLAGE 17 (slot). 

NOTULEN DER VERGADERING VAN DEN ÖDÈN APRIL 1 8 7 8 . 

Waarnemingen aan den Helder, 

1 
2 

4 
5 
G 
7 
8 
9 

1 0 
l i 
12 
13 
U 
15 
10 
17 
18 
19 
2ü 
21 
22 
2 3 
24 
25 
20 
27 
28 

Doorgaande gesteldheid van het weder, 

gediirende 

h e t e t m a a l . 

S 5 
-3 

Dc Maans-

Phases, 
Declinatie, 

Apogcum en 
Perigeum. 

c5 

Hoogte van dc vloed- cn ebgetijen 
m het Marsilicp te Helder, opgemaalct ui t 

bij dc landskeet aan den 

Tijd cn stand van 

den eersten 
vloed na den middag. 

de eerste 
ebbe na den middag. 

u. m. 
+ AP. AP. II. m. AP. AP. 

Digtbctrokken, mis t ig , regen, nachtvorst , mooi. 
l ag lbewolk t , mooi , be t rokken, winder ig , regen. 
Digthewolkt, winder ig , s t i l , mooiwcer. 
Ligtbewolkt , mooiweer , mistig. 
Digtbctrokken, mooiweer, mistig. 
Digtbewolkt , beneveld, mooiweer. 
Digtbeneveld, mist ig , mooiweer. 
Bewolkt, beneveld, mooi , m i s t , vochtig. 
Digtbewolkt, beneveld, vochtiLS mooi. 
Digtbctrokken, mooi , beneveld. 
Ligtbewolkt, winder ig , nachtvorst , mooi. 
Ligtbewolkt , helder , schoon, vorst , regen, wind. 
Digtbctrokken, regen , w i n d , natte mist. 
Nevel , mis t , mooi , stil. 
Dikke mis t , s t i l , mooi, regenbui , helder. 
Dikke mis t , wind , voclitig. 
Ligtbewolkt , beneveld, mooi , winder ig , regen. 
Digtbewolkt, beneveld, vochtig, mooiweer. 
Helder, beneveld, schoon, mis t , winderig. 
Digtbeneveld, mi s t , he lder , schoon. 
Helder, schoon, beneveld, mistig, 
l i igtbewolkt , beneveld, helder , mooiweer. 
Digtbctrokken, beneveld, mist ig, mooiweer. 
Digtbeneveld, mist ig , mooi , retj'cnbni. 
i Jg tbewolk t , mooi , bewolkt , wuideri" . 
Ligtbewolkt , mooi , bet rokken, rei,'CJ)bnijig. 
L ig tbewolk t , winder ig , regen, s t i l , mooi. 
Ligtbewolkt , beneveld, mooi , wiiulerig, regen. 

29 
» 

1 
2 
3 
4 
5 
O 
7 
8 
9 10 

11 
12 
1 3 
14 
15 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2 3 
24 
2 5 
20 

N.M.20u .35m. 
Z. Declinatie. 

Apogeum. 
N. Declinatie. 

E.K. l i l . 35m. 

V.] \L23n.35m. 
Perigeum. 

Z. Declinatie, 

L.K. 15n. 31 m. 

I u. ra. 
0.22 
1. 4 
1.45 
2 .24 
3 r 3 
3.43 
4 .25 
5 .10 
5 .50 
0.52 
7.50 
8 .50 
9.52 

10.51 
11.48 
12.42 
13.34 
14.25 
15.17 
10.10 
17. 4 
18. O 
18.57 
19.52 
20 .45 
21 .34 22.20 

Optelling 

Gemiddeld 

7.12 
8. 7 
7.35 
9. O 
9.22 lÓ'.ÏO 

10. 5 10.18 
10.35 
11.40 
13.25 

2 .13 
3. O 
4 .40 
0.38 
0.38 
4.22 
8 .30 
5. 8 
9 .45 

10 .14 
10 .35 
11.27 
M . 0 
12. O 
0.22 
3. O 
4 .52 

0.274 
0.307 
0.200 
0.184 
0 .253 
0 .135 
0 .174 
0.012 
0.141 
0.247 
0.092 

0.004 
0 .055 
0.210 
0.353 
0.614 
0 .383 
0.304 
0 .323 
0 .313 
0.109 
0.188 
0.314 
0.411 
0.200 
0.457 

0 .035 
0 .027 

0 .443 
0.002 
0.381 
0.228 

0.002 

0.45 
1.45 
2.52 
3. O 
3.30 
3 .55 
4.10 
4 . 4 3 
4 .42 
5 .20 
0.20 
7.25 
8.55 

10.52 
11.38 

0 .25 
1.30 
2 .15 
3. 5 
3 .30 
4 .10 
5. 5 
5 .25 
0.18 
7.30 
9. O 

10.20 
11.32 

Gemiddelde hoogte van al dc vloeden a f ^ ^ — = + Al'-2o - f - «0 o4 
^ . . . . . 2 8 . 1 9 0 - 1 - 2 4 . 1 0 1 52.351 Geniidilelde hoogte van al de ebben . ^̂ ^ = — 7 7 ^ = 0 .952 x> — AP. 28 27 

Gemidd(!l.l verval 1.125 1\1. 
Opgemaakt te Helder, den 4dcn Maart 1 8 7 8 , door den 

()))7.igter vaji dej» waterstaat , 
W. 1>J{. ÜL' KRUYFF. 

(1) Met 1 April 18C4 j.s het merk van AP. aan den zelfregifltrcrcnden Ket\j-Tiiett r 23 mM. liooger ^'i'pla.'\tBt. IMi l'Ct ««"''ruik dezer tabellen dient dit te worden i» lit;! 
ooif ;,'e)j0}jd(7j. 

1.102 
1.088 
1.059 
1 .240 
1.181 
1.250 
1.112 
1.200 
1.100 
0 .845 
0.831 
0 .935 
0.777 
0.971 
1.148 
0 .983 
1.057 
0 .904 
0 .973 
1.405 
1.109 
1.130 
1.104 
t).891 
().l>04 
0.727 
0.839 
0 .013 

28 .190 

1.007 

NOTULEN DER VKRGADRING VAN DEN 9DEN APRIL 1 8 7 8 . 121 

g e d u r e t u l e d e m a a n d F e b r u a r i j 1 8 7 8 . 

1 betrekkelijk het Amstcrdamschc peil 
dc bladen, beschreven iloor den marcograal 
Uelderschen zeedijk. (1) 

Tijd en startd van 

den tweeden 
vloed na den miihlag. 

dc tweede 
ebbe na den middag 

-h 
u. \n. I AP. AP. u. m. AP. AP . 

tf. iï 

- 5 ^ • S c " " 

— CJ 
r 

Plaats gehad hebbende 

windrigtingen ge<lurende het 

verloopen etmaal. 

Hegt wijzend. 

i r O = O « 
Pr-T^ 

18.20 
19.15 
18.37 
19 .40 
19.27 
20 .25 
19 .40 
21 .30 
20 .40 
22 . O 
23 .30 

14.r)0 
10.32 
18 .45 
19 .50 
20.25 
21. 7 
17.50 18.20 
19.23 
20 .25 
21 .55 
23 .25 

1 4 k ) 

17.30 
15.13 

0 .019 
0 .085 
t).021 
0.050 
0.010 
0 .175 
0 .149 
0 .204 

0 .030 

0 .054 
0.200 
0 .375 
0 .015 
0.291 
0.201 
0.140 
0 .233 
0 .385 

0.007 
0 .141 
0.102 

U.028 

0.008 

0.010 

0 .005 
0.007 

14. O 
14.47 ; 
15. O 
15.40 
10.10 , 

10.27 
10.55 , 
17.20 
17. 4 
18.18 
18.53 
20.25 
21.40 
23.22 , 

» I 

13. 2 
14. 5 
15. O 
15.25 
10.25 
17. 5 
17.38 
17.55 
18. 7 
19.40 
21.20 
22.15 
23.28 

3.t)07 i 0 .058 
0 .058 ' 
2 .949 ! 
0.113 

1.022 
0.952 
1.140 
1.033 
1 .t)22 
1.099 
0 .859 
1. t ) i9 
0 .805 
t ) .0 l4 
0 .784 
0 .854 
t).793 
0.901 

» 
1.130 
1.100 
0.955 
1.2tH) 

0.90() 
1 .013 
0 .945 0.822 
0.531 
0 .309 
0 .783 
0 .513 
0.091 

24.101 

4.43 
4.52 
4.50 
2.ti5 
3.43 
0.82 
3,80 
1.27 
5.58 
3.35 
3.30 
1.13 
2 .83 
0 . 3 H 
4.r»8 
8.92 
5.02 
1.18 
2.08 
3.80 
2.47 
0.02 
0 .83 

!>.!>:< 
5..i2 
5 .03 
9.00 

102.-44 

WWW. .\VV. iNtW. NOtN. 
NOtN.W.NW. W.NWtN. 
NNW. N. NtW. 
NWtN. WtZ. WNW. W. 
\V. WtN. W. 
WtZ. ZWtW. ZW. 
ZW. ZWfW. 
WZW. ZWtW. ZW. 
ZW. ZZW. zw . WZW. 
WZW. WlZ. W. NtW. 
N.NtW.NtO. 
NOt.V. ZOlZ. 
ZOtZ. ZtO. ZZW. Z. OfZ. 
OZO. ZO. ZZO. ZtW. 
ZZW. ZtO.ZW.ZWfZ. 
ZZW. 

ZtW. ZtO. Z. ZZW. 
ZZW. zw. ZWtZ. ZWtW. 
ZWiW. ZtW. ZtO. z. 
ZtW. ZZW. ZWtW. 
ZWiW.ZWtZ.ZWfW.ZW. 
zw . ZWtZ. zw. 
zw. 
ZW.ZWiW. 
WtZ. WZW. WtN. zw. 
ZWfW.ZW.ZZW. 
ZZW. Z. ZZO. WZW. 
zw . ZZW. zw . ZZW. ZtW. 

0,895 

S i = 0 

1 

0 .4 ; 0 ,5 
t).9 0 ,5 
0.2 o.:{ 
0.0 0.4 
0.0 0 .9 
0 .0 0.9 
0 .0 0 .7 
0 .0 t).5 
0 .0 , 0 .5 
0 .0 0 .5 
0 .0 1.0 
0 .0 0 .7 
3.2 0 .3 
0 .0 0.1 
1.2 : 0 .4 
1,0 0 .0 
0 ,0 0 .3 
1.0 O.A 
0,0 0 .4 
0 .0 0 .3 
0 .0 ; 0 .5 
0 .0 1 0 .0 
0 .0 ' 0 .5 
0 .0 : 0 . 3 
2 .3 1 0 .5 

4L.0 ; o.c» 
2 .5 1 t).8 
0 .3 ; 0 . 3 1 

23,t^ 14,3 

Opmerkingen. 

3.00 

De b a k , waarin dc wanniemingen 
omirent deji gevallen regen en dc 
uitdamping worden gedaan is groot 
een M-. én .^taat 2 .30 M. Ttoven 
d(Mi grond. 

De gemiddelde declinatie van de 
magneetnaald ten wes ten , des na-
middans ten 2 u re , bedraagt over 
deze maand 10" 33 ' 15". 

De grootste declinatie werd waar-
genomen op den 7den ten 2 uur 

lO'' 30 ' 5 0 " en de kleinste op 
den 15(!en (en 8 uur = 10° 1 9 ' 2 0 " . 

Absolute bepaling der n>agnetische 
incli/Mtie op den 3sten Fiihruarij 
des voormiddags tusschen 9 en Itl 
uur = ( ) 7 ' ' 5 r 5 0 " . 0 2 5 . 

(it'vrureii (lilde. 
Op den b t e n 1 niM. 
)) 0 l l d e n 1 O 
(» » 12(l<'n 13 * 

In dez(! maand heea men winddrukken gehad; 

Gedurende 330 uren van O lot 2 .5 KG. op den M^ 
137 i> » 2.5 .. 5 .) n i> 

175 n » 5 . 10 -> 1) i> i> 

I) 21 1) » 10 .> 15 .. H II 1> 

S )> ^ 15 0 20 .> 1) « 

1 n .> 20 •> 30 ^ 1) li « 

\ïe 4vool>\e winddruk liad plaats op den 25>ten ten 12 nur '»O unn 
= 2 3 KG. op den .M-. 
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NOTULKN DEU VEKGADEKING VAX DKN DDKN APRII. 1 8 7 8 . 
GEMIDDELDE UITKOMSTEN VAN DE WAARNEMINGEN GEDAAN 

NOTULEN DER VERGADERING VAN DEN 9DEN AI'RIL 1 8 7 8 . 

AAN DEN HELDER, GEDURENDE HET JAAR 1 8 7 7 . 

1 2 3 

1877 

iMaaiulen. 

Geniiililelile Geniiildelile hoogte 
van ilc 

vloed- en ebgetijen. ! van de 
lioogte 

1ste 
vloed. 

2de Is tc 2de vloe-
vloed. ebbe. ebbe. j den. 

eh-
ben. 

niM. 

Al>. 
bovenibovenionder,oiideivboven onder 

AP. Al'. Al'. A l \ Al'. 

f3 

Hoogste vloed 
boven Ai\ 

Laagste ebbe 
onder AP. 

U « > S 

S Datums. £ mM. Datums. ' s mM. « S s 
S c; 

W i n d - f l druk. 

KG. op 

1, 

f d r u k . ~ 

O 
tot 
2.5 

2 .5 
lot 
5 

nren. nren. 

5 
tot 
10 

nren. 

10 
tot 
15 

1 5 
tot 
20 

uren. i uren. 

20 
tot 
30 

uren. 

Januarij . 
Februarij . 
Maart. . . 
Apri l . . . 
Mei. . . . 
Junij . . . 
Julij . . . 
Augustus. 
Se))teniber 
October. . 
INoveuibrr 
December. 

Geniidd. 
Laagste. 

den M' . van 
i 

30 
tot 
4 0 

40 
tot 
50 

uren. ! uren. 

5 0 
tot 
00 

uren. uren. 

80 
tot 
00 

90 
tot 

100 
uren. uren. 

100 I 110 
tot tot 110 120 

120 i 130 
tot tot 

130 I U O 

Grootste winddruk. 

Datums. 

uren. uren. uren. luren. 
O h. 

KG. 
s O O 

tfi 
To = 

O „ 
s - i 

P O 

^ CJ « Tß Cf< C 
O 

« Î5 > — V O C 

3 •rt Tß 
s i 
« — 

^ S £ jf = 
s a Si - ^ c 

iJ S 

tß 
O c Î- o-;= 

Gemiddelde 
declinatie 

van de 
magneet-

naald 
ten westen 

's namiddags 
ten 2 ure. 

510 i 341 780 747 428 704 1102 30 1 i 8 . 3 0 i l 9 7 0 i 
1 

31 15.37 1235 270 0 3 ' 202 
i 

77 40 '1 50 ' 
540 4 i 5 1 740 054 480 702 ! 1182 27 10.0 i l 3 4 0 ' 1 3.20 1358 114 95 221 90 5 4 1 58 ; 
305 221 * 977 894 205 937 , 1202 13 ! 5.251 950 10 10.14 1302 308 87 175 00 50 ; l 137 "71 i 1124 i ,1035 105 1081 t 1180 \ 18.321 700 10 3 .25 1058' 248 49 109 1 90 00 1 58 > 
180 178 , 1007 ! 908 179 988 : l l t ) 7 28 20.481 582 25 0.0 ! 1194; 380 70 100 40 20 
2 0 3 : 240 944 ; 908 224 955 i 1179 29 i21.12i 480 15 ! 4.13, 1204! 301 149 198 22 25 21 
271 i 3i>3 820 '1 888 1 315 852 • MOT 14 ,22.48', 025 12 i 2.47 1101' , 275 118 271 70 7 3 
247 412 1 779 1 843 ; 327 810 î 1137 1 28 ,22.0 1 700 1 3 ,10.20 1125 2 5 3 l 112 180 103 40 ' ! 39 
109 i 317 8-13 ««0 ; 250 804 1120 22 19.50; 711 8 ,1.4.52 12f.9 1 233 i 124 213 78 41 1 30 
335 i .183 735 7 2 2 ' 405 729 1134 " 7 '19.48 1028 0 i 1.12 1380 185 ; 111 190 78 01 1 07 
4 0 3 ' 430 081 : 094 447 t)87 ' 1134 2 3 • 8.37 1400 4 '12.18 1100 1 182 , 98 188 99 5 3 1 51 
392 1 280 855 j 704 342 811 1153 24 1 1 . 1 0 1 3 7 5 C» 2.20 1 1304 1 279 1 0(i 180 ' 07 1 55 j 55 

315 314 858 838 3 1 4 , 848 . 1102 30 1 1 

j • 

3 034 jl 151 2 422 901 518 530 
Januarij , 8 . 3 0 , 1 9 7 0 1 1 1 Januarij 

i ; 10 April 3.25 1958 1 ! 1 
ALGEMEENE GEMIDDELDE UITKOMSTEN VAN DE WAARNEMINGEN 

1851 239 244 951 I 930 241 ' 
1852 271 272 917 910 272 
1853 198 211 OOf) 947 208 
1854 282 i 281 909 895 283 
1855 182 183 1000 : 990 182 
1850 208 210 947 925 209 
1857 155 104 9 9 3 970 159 
1858 100 171 971 950 108 
1859 233 230 910 892 232 
1800 2 1 3 219 \)40 931 2 1 0 
1801 227 227 033 909 227 
1802 220 232 932 918 227 
18r.3 259 250 929 903 257 
1804 139 150 1031 1011 144 
18r.5 154 177 1032 1008 l t j 5 
1800 281 298 809 882 289 
18t)7 230 252 054 937 2 i l 
1808 230 2:17 953 933 234 
i8C.9 241 257 950 935 249 
1870 183 177 ItlOO 995 180 
1871 l t )4 171 1001 991 107 
1872 210 211 043 917 215 
1873 228 232 935 92-> 230 
1874 2t)4 198 952 928 201 
1875 158 172 1003 901 101 
1870 238 233 933 915 235 
1877 315 314 858 838 314 

Genu,Kl. 210 221 954 03r) 218 

041 
013 
057 
002 
00.1 
030 
082 
004 
001 
035 
021 
020 
OIO 

1021 
lt)20 
801 
0.15 
043 
040 

1000 
000 
0^10 
020 

1182 O Maart 
1185 O Jan. 
1105 2 ü S c p l . 
1185 18 Febr. 
1170 1 Jan. 
1145 24 Nov. 
1141 15 Maart 
1132 20 Jan . 

1 Nov. 
t) Febr. 

14 Nov. 
1153 10 Dec. 
1173 3 Dcc. 
1105 11 Maart 

O Jan. 
7 Dcc. 
2 Dcc. 

1 1 7 7 ' 2 7 Dcc. 
1105^ 20 Oct. 
1180: 21 Febr. 
1103 2 0 Dcc. 
1145i O Dcc. 
1 I50 ; 10 Dcc. 

Oi l 1 11.12' - 1 Ut't. 
007 11')«': 10 Nov. 
024 1150 "Maar t 
8.18 1102 -iO Jan. 

1133 
1151 
1148 

1185 
1180 
1180 

10. 3 
21. O 

0.14 
10.45 

5.42 
17. 8 
10. O 
10. 7 
11.CO 

7.25 
17.50 
17.15 
12.25 
22. O 
14.12 
20. O 

0.40 
18. O, 

1133, 
1023' 
1007 
1031 
2003 
1341 
1102 

I 8 t j l ; 
1304 
1452 
1203 
21t)7 

2057 
0 3 3 

200S 
1305 
1805 
1338 

lü.O i 
4.15 
4.5 

11.0 
0.30 
0.40 

11.25' 1347 
11.12 

15..i5 
14.35 
14.52 
10.20 
12. O 
5.10 
8.30 

1320 
074 

1214 
l().i/i. 
1700 
1307 
I I 0 0 
1070 

20 Jan. 
24 Febr. 
12 Febr. 
17 Nov. 
10 Dcc. 
10 Maart 
2 0 Maart 20.8 

2 Maart ' 3.25 
27 April 
31 Dcc. 
15 Jan. 
17 Jan. 
20 I'ebr. 
10 Dcc. 
10 Maart 
lOMaarl 

0 Jan. 
2 4 Jan. 
28 Maart 

8 Febr. 
12 Febr, 
12 Maart 

1 Febr. 
25 Nov. 

l Jan. 
i 2 0 Dcc. 

10 Ajiril 

2-1.27: 
15.52i 

' 4.(i ; 
, 2.0 1 

2.401 
: 3.8 1 

5.20 
1.27 
1.20 

13.1) 
15.0 
0.10 
5.43 
4.5 
4.20 

14.30 
18..'i.0 
21.8 

3.25 

1540 2 400 
1040,2 712 
1520 '3 700 
1027 3 035 
2050 '3 828 
1713 4 1 0 5 
1725 4 508 
1023 4 1 1 7 
1570 3 538 
2010 3 575 
1040 3 758 
1 0 1 8 3 054 
154413 305 
n 7 5 | 4 032 
1020 4 247 
1550 
1043 
1054 

3 .145 
3 210 
3 <)40 

1820,3 712 
1075 4 OIO 
lOO'.l 4 081 
1007 4 043 
1778 3 041 
1082:3 050 
IOOH'3570 

1002'3 820 
| 0 5 S ' 3 034 

1 374 2 008 ! 1299 001 3 3 3 
1 424 2 518 i 1005 090 250 

970 1 900 i 1191 501 228 
523 1 837 I 1297 823 424 
013 1 710 i 1429 091 ' 370 
502 1 001 , 1444 940 498 
330 1 5 7 0 'i 139G 513 244 
500 1 805 1 1 2 7 0 508 ' 272 
542 2 473 : 1089 001 i 391 
700 2 425 1 900 022 309 
894 2 238 i 879 548 348 
997 2 514 783 . 401 207 
870 ,'2 298 , 890 ' 000 402 

1 051 ,2 198 837 40t) 220 
l 100 I2 150 532 : 297 2.10 

073 2 088 925 : 074 727 
735 2 372 1078 1 700 510 
858 2 343 827 ' 535 435 
894 2 180 805 400 455 

1 tJ51 21.12 710 430 280 
1 309 2 2 1 7 018 334 108 
1 411 l 901 545 440 318 
1 713 1 933 020 41)5 338 
1 755 2 1 1 5 501 377 223 
1 475 2 208 079 •154 281 

923 2 255 883 548 300 
1 151 2 422 901 518 530 

10 4 2 17 9 0 i 1 9 i 
1 1 â 1 1 
1 1 1 1 1 

1 12 8 i 1 27 10 i 5 23 1 5 ! 5 

5 
1.51 

2 ! 2 
0.5 

1 
0.5 fc) 0 .5 

110 '47 120 ilO 
I I 

4.5 0.5 30 
27 
11 
17 
27 1 

O 
21 
13 
11 
22 
31 

4.5 0.5 30 
Januarij 

7.20 : 
15.50 1 

23.50 i 
0.30 ' 

22.30 : 
5 .5 1 
3.40 
1.30 I 

10.4 1 
G.40 1 

18.35 ; 
2.50 ^ 

1 2 0 1 0 . 3 7 ZZW. 
7 5 1 1 . 1 0 w . 
40 7.10 ZVVtZ. 
40 8.57 ONO. 
40 4.95 NNW. 1 
5 3 5.27 Z W t W . 
25 5.35 ZW^tW. 
40 7.35 i z w . 
39 0.01 NNW. 
70 10.18 i Z W t W . 
72 lO.tiO z z w . 
80 0.02 i z w . 

101.3 
04.Ü 
07.5 
34.4 
28.2 
54.7 

140.3 
52.7 

IIO.O 
70.0 

24.0 
21 .3 
37 .0 , 
82-4 

100.3 i 

153.7 , 
127.4 

08.7 
7 8 . 8 ' 
52.4 
20.1 
17.1 

30 
O 

07 
2 
ï 

41 

10» 4 0 ' 2 4 " 
10 40 45 
IG 41 2 
10 40 13 
10 30 10 
10 38 45 
10 38 57 
10 37 53 
10 30 25 
10 30 5 
10 34 21 
10 33 25 

7.20 ! 120 
8.04 7AVtW. 8 4 5 . 4 ' 820.1 150 10" 38 ' 8 ' 

GEDURENDE DE JAREN 1851 TOT EN MET 1 8 7 7 . 

015 ! iir>;{ 1802 
10 Dcc. 17,15'210' 

1855 
10 Dcc. 0.30 2050 

3 070.43 081.25 2 I 3 3 . 0 l | 0.18.13 548.13,340.01 

19 1 1 1 
1 1 1 

88 i 20.4 7.0 ; 3.0 1 
0.1 j 

1 
4 4 12.5 0.7 1 4.4 1 .3 ; 0.1 j 

149 i 55.0 14.4 i 2.0 
0.5 1 

1 
78 ' 25.0 ; 9.0 0.5 0.5 1 ; 

181 41.0 10.0 2.0 1 
1.0 

i 1 
59 31.0 '12 .0 1 1.0 
98 35.0 10.9 : 7.1 0.7 1.2 
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1 luider, dcn 11 dcn Ft-brnarij 1878. 

Dc opzigter van den provinrialcn watcr.̂ t̂aat, 

W. l' u nr. KuL\ i i \ 
17 
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ni.IL AGE 19. 

J'KKJfAiVKXTK yuUTMUL 
svoonwy.Q-coyiyfissiF.. 

N". 305. 

'sGravcMiiiage, den lOden Maai-l 1878. 
In do veronderstelling liet onderwerp nwe helangstelling eenig-

zins waardig geacht kan worden, licliben wij dc eer n niijiie 
heeren hiernevens aan tc hicdeii ecnc tcekening met heschrijving 
eener noodlirng, hestcnid om paarden, geschut en voertnigen i<.i 
en uit spoorwegwagens tc laden, zoowel op de stations emplace-
menten zelve hij nict voldoende veeladingen, als daartnsschen op 
den weg. 

Die noodhrng, overeenkomstig het ontwerp van ilcn secretaris 
onzer commissie, den kapitein der artillerie 11. A. P e r k , op ons 
voorstel in de constructic-wcrkplaatsen tc Delft aangemaakt , hezit 
voldoende sterkte voor het doel, waarhij ecn maximum belasting 
van :iüOO kilogram k a n , doch in den regel nict za l , voorkomen. 
Zij heeft bij de verschillende daarmede genomene proefnemingen 
aan de beide stations alhier , aan tlat te Delft en bij ecn overweg 
in den gemecnscbapsweg tusschen dc beide stations alhier , goejl 
voldaan; daarmede werden toen paarden, geschut en verschillende 
voertnigen geladen en gelost. Dij do eerste proefneming alhier werd 
zij in 15' door een wachtmeester der veld-artillerie met 4 kanon-
niers, welke laatsteu er nimmer iets van gezien hadden , opgesteld, 
en in 8 ' weder algebrokeii. 

Ten gevolge van de verslagen door vcrschiilcnde aulorit(Mten 
over die proernemingen ui tgebragt , heeft de Minister van Oorlog 
dan ook, blijkens de aanschrijving dd. 27 Februari 1878 , 

0 8 A , — waarbij ons tevens de vergunning verleend werd 
u deze mededeeling te doen , — den aanmaak van nog ecn 
twaalftal ilier bruggen — voor elk garnizoen waar zich hcreden 
troepen bevinden ('én — bevolen. 

Het geheel gcwigt der brug bedraagt 074 ki logram, waarvan 
het draagstuk alléén 180 kilogram. De kosten van aanmaak bij 
eenige hocveelheid in de bovengemelde werkplaatsen bedragen 
per s tuk : 

Aan hout . . . 
Overige materialen 
Arbeidsloon . . . 

± / 134.50 
± « 01 .50 
± n 287 .00 

Te znmcn f 4 8 3 . 0 0 

De Permanente Militaire Spoorweg-Commissie, 

De Voorzitter, 
VAN r»i-:N S T A H . 

De Secretaris , 
II. VEHK. Aan den raad van bestuur van ^ 

hel koninklijk Jnstituut van 
ifigenieur.«. 

UMLAGE 20 . 

i Vri jenban, 20 Maart 1878. 
j Ik neem de vrijhei<l hierbij toe te zenden eenige resultaten van 
: j)roefmalingen met verschillende water-opvoeringswerkluigen, met 
j daaruit voortgevloeide opmerkingen. 
; Mogt ÖwEG. mcenen, dat ze geschikt zijn om in het Tijd-

schrift van het hist i fuul te worden opgenomen, dan zal mij dit 
aangenaam zijn. 

Ik heb de eer te z i jn , 
UwEG. Dw. Dienaar, 

P. A. KORKVAAR. 
L. K. Inst. L 

Aan den raad van bestuur van 
het koninklijk Inslitunt van 
ingenieurs. 

BIJLAGE 21. 

Bodegraven, den 23sten Maart 1878. 
Mijne heeren! 

Even als in de voorgaande jaren , heb ik de eer UEil. mijn 
jaarlijksch Verslag der Wacht en Visscberij op de Luline aan te 
bieden, thans loopendc over hel jaar 1877. 

De daarin beschreven proefnemingen met den zandduiker op bet 
Nieuw Amslcrdamsch Noordzeekanaal mochten dc goedkeuring van 
practische mannen wegdragen cn zij bevcsligden hel vertrouwen 
op ecn goeden uilslag der Luline-onderneming. 

Steeds waardeer ik zulke beluigingen van deskundigen. Zij 
geven mij moed voort te gaan en te blijven wachten op de ver-
langde, betrekkelijk geringe, verbelcring der diepte op de Luline. 

Met de meeste hoogachting heb ik de eer mij (c teckenen, 
UWEd. Dw. Dienaar , 
W . 11. TF.N MEULKN. 

Aan den raad van bestuur van 
hel koninklijk Nederlandsch 
Instituut van ingenieurs, te 
's Gravenhage. 

b i j l a g e 22. 

DE TECIISISCUE Ol'LEIlllSC. VAN HEN LSGENÏEVIU 
Een Engelsch werktuigkundige beeft gezegd, dat niemand ccn 

goed mechanisch ingenieur kan zijn vóór zijn veertigste jaar . 
Zonder nu een Ictlerlijke bcleekenis aan dal cijfer te geven, is 
toch die bewering zeer geschikt om tol cenigzins juiste schatting 
t(! komen van dc mocijclijkbeilcn, die moeten overwonnen worden 
om met eenig regt de letters « Ing .» voor zijn naam te kunnen 
schrijven. 
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Juist omdat het vak betrekkelijk nieuw is, zijn er slechts j 
weinigen, die bet genoegzaam kennen om er de moeijelijkheid van i 
te erkennen, en is daarentegen het getal niel gering van h e n , 
die mccncn, dal men reeds werktuigkundige i s , wanneer men 
weel te bcgrijjicii en te verklaren de werktuigen, die door anderen 
uilgcvoiiden en ontworpen zijn. 

Niet zeldzaauï is bet adviezen te zien geven op ' l gebied van 
werk tu igkunde , door personen, die juist geen sjiecialc studie van ! 
werktuigen hebben gemaakt. 

Talrijke malen komt bet voor, ilat over dc meer of mindere 
waarde van werktiiigen geoordeeld wordt door personen, ilie nog 
nimmer een volledig stel werkteekeningen van een machine onder 
dc oogen hebben gehad. 

En niet gering is het aantal van hen , die , enkel gewapend 
met abstracte kennis van mechanica, meenden verbeteringen te 
kunnen aanbrengen in de werktuigen, tot het ontwcrj)en van 
van welke zij zouden moeten erkennen niel in staal te zijn. 

Welligt is het geen onnul werk eens in hooldlrckkcn aan te 
wi jzen, wal er noodig is om metterdaad werkluigkundig ingenieur 
genoemd te mogen worden en aan welke dwalingen men bloot 
staat door ecu eenzijdige opvatting van dc studii-n, die inderdaad ^ 
vercischt worden om den werktuigkundigen ingenieur te vormen. 

Aangezien hel nog niet gelukt is om werkluigen Ie bouwen 
zonder materiaal , zoo spreekt hel van zelf, dal de kennis der 
materialen in de eerste plaats moet genoemd wonlen. Er zijn ge-
vallen geweest van jonge menschen, die na cen uitgebreideschool-
s tudie mistastten in de lierkenning van bet onderscheid tu.sscbcn • 
gegoten en gesmeed ijzer en <li<? verlegen stoiulvii bij de bepaling , 
van dc keus van lict meest geschikte tfiateriaal voor bepaalde 
ondcrdcelen van werkluigen. 

Daarover moet men zich niet verwonderen. Dc meest geschikte 
plaals om materialen te iceren kennen is uiet de school, nuiar de 
werkplaats. 

In dc werkplaats ziel men al de verschillende materialen en de 
vormen , waarin zij in den handel voorkomen; ziet men tic ver-
schillende wijzen , waarop zij worden gebruikt en de. verschillende 
doeleinden waartoe zij worden aangewend. 

Men aanschouwt daar met een enkelen oogopslag lal van 
byzouderbcden, lol bet beschrijven van welke een vloed van 
woorden zoude vcrciscbt worden en de beste beschryving in woor-
den geeft nimmer den Icvemligen i nd ruk , die de wcrkelükheid, 
zelfs aan een weinig oj)lettcnd beschouwer mededeelt. 

Doch hel zijn niet enkel de materialen, waarop bet bovenge-
zegde van toepassing is. Geheel hetzelfde geldt van de bewer-
kingen, die zij ondergaan en de SNcrktuigen, die daarbij gebruikt 
worden. 

Daar zijn cr velen, die de studie van werktuigen beginnen, 
zonder ooit ecn lai)riek bezocht te iiebbcu, die de sluilie vau 
onderdeclcn van werktuigen ondernemen, zonder de gereedschappen 
te kennen, waarmede die onderdcclen worden bearbeid, diezaiiKMi-
geslelde werkluigen willen onlwerpen, zonder studie gemaakt Ie 
hebben van de werkluigen, welke voor hel uitvoeren van hunne 
werken munisbaar zijn. 

Zoodanige wijze van handelen leidt onvcrmijilelijk lol teleur-

stel l ingen; in ieder geval tot groot tijdverlies cn door een onwijze 
besparing in dc noodzakelijke voorbereiding tot dc studie, moet 
men naderhand bet leergeld betalen, dal men meende uit te win-
nen door dadelijk lol de schoolstmlie over te gaan, alvorens de 
vcreiscbtc grondslagen voor een vruchtbare schoolsludie gelegd te 
hebben. 

Beide deze .«joorteii van kennis , kennis der materialen cu van 
de werkluigen lol bewerking daarvan vereischt, worden op de 
spoedigste wijze verkregen door omgang met de werkelijkheid, 
iloor bezoek van de werkplaats , door eigen arbeid bij bet maken, 
opstellen cn in werking brengen van werktuigen. 

Doch men zonde dwalen iloor te mcenen, dal alleen in dit op-
zigt bet bezoek van de werkplaats vruchten kan opleveren. W a n t 
behalve materialen en werktuigen ontmoet men in de werkplaats 
werklieden en het is de omgang met dezen, die een onmis-
baar deel vormt van hetgeen voor de opleiding van ccn goed 
werktuigkundig ingenieur vercischt wordt. 

Wal de menschelijke hand kan bereiken, wal hel oog kan 
worden door ocliiiiing in de werkelijkhoiil , wat cigenaarilige ver-
standsontwikkeling nooilig is om de gedachlen op papier voorge-
steld te maken tol werkeli jkheid, dal alles leert men enkel door 
mede arbeiden met dat groote aantal specialiteiten, die gewoonlijk 
met den algemeenen naam van werklieden worden aangewezen, 
maar die men eerst in de verscheidenheid van hun beilri jfen van 
hunne bekwaamheid kan leeren kennen, door deel te nemen aan 
hunnen arbeid. 

Deel te neincii aan bunnen arbeid , dal wil zeggen voor een lijd 
hel onderscheid uilwisschen van rang en s l aml , kennis maken mcl 
een wereld, aan zoovclen ten eenenmale onbekend, dal wil zeg-
gen leeren van ben , wier arbeid men later zal moeien leiden, 
kennis »naken met bun toestand, hunne behoeiten en bun streven. 

Zie, dat alles is schijnbaar afdalen, maar bel is in waarheid, 
ile weg tot honger cn terwijl hel door velen tij<lverlies wordt ge-
nocnul , wordt het indenlaad de winst van ccn kennis , <lie langs 
geen anderen weg verkrc.'gcn kan worden. 

Wil iemand werkluigkundig ingcnicm' wonlen in den kortst 
mogelijkcn t i jd , hij volge in goed vertrouwen den raad , aan zijne 
studiën op de school Ie doen vooratgaan een voorbereiding van 
ecn ol twee jaren in de werkplaats , en indien de omstandigheden 
hem verhinilerd helibcn die voorbereiding te ontvangen, hij her-
slelle althans die toni zooveel mogeli jk, door bijv. in de vacantiën 
ile werkjdaals te bezoeken. Waar hel beste niel verkreg(;n kan 
wonlen versmade men hel minden! niel , want hoewel tc kort tot 
volledige bereiking van hel beoogde, doel , is een bezoek aan dc 
werkplaats in dc vacantii''n allijil heler dan niets. 

De studie in de werkplaats alleen is niet voldoende tot vorming 
van goede, werktuigkunilige ingemetu's en het is de lont g(ïweest 
van vele Engelschen dit luet geiiocgzaaiu te licliben ingezien. De 
opleiding in Eiig(;land bepaalde zich veelal tot het zoogenaamde 
apprenlice-ship gedureiule hel traditioneelc getal van zeven jaren 
in dc werkplaalsen en op hel tcekcn-bm'cau. 

' Langs dien weg zijn uitstekend bekwame mannen gevormd en 
men mag beweren, dal dc tegenwoordige Engelsche ingenieurs allen 
langs dien weg gevormd zijn. 
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Voor twee soorten van personen is liie weg volkomen vol-
doende cn heeft zij zelfs Itijzondere voordeden , die echter 
de nadeden daaraan verbonden niet nil het oog mogen doen 
verliezen, .longe mannen van veel aanleg en van veel vol-
harding vinden gednrende hnn apprentice-sliip door den omgang 
met het groot aantal menschen, die zij dan rondom zicli hebben 
de meest rninie gelegcnlieid om de ontwikkeling te verkri jgen, 
die zij voor hun volgend leven noodig Jieblten. 

Het aanzienlijk aantal vakgenooten, waardoor zij dagelijks ou)-
ringd zi jn , geeft hun gelegcnlieid door vragen en weder vragen 
een kennis te verzamelen, die hun later uitstekend te pas zal 
komen. En het is juist de omgang met zoovele technische perso-
nen, die niet hel geringste voordeel is van de opleiding uitslui-
tend in de werkplaatsen of in de ingenieurs-bureaux, voor de 
enkelen, die wijs genoeg zijn uit eigen beweiding de daarbij ver-
eiscbte wetenschappelijke kennis te verzamelen. 

Ook voor ile zeer weinig begaafden is ile aangewezen weg zeer 
geschikt. Deze vinden een gebaanden weg, dien zij slechts hel)he>i 
te volgen. Zij vormen zich tot specialiteiten in een of ander 
onderdeel van hel vak en aangezien zij zicli zeiven den weg niet 
zonden hebben knmien l)anen, is het voor hen een geluk een 
weg tc vinden, die gereed ligt. 

Tnsschen de zeer bekwamen en tie weinig begaafden ligt de 
meerderheid van hen , ilie zich tol werktiiigkundig iïigenieur wen-
schen te vormen en voor dezen is de weg door de werkplaats en 
hel ingenienrs-burean iiiet voldoende, zooals dan ook iu Engelaml 
zelf meer en meer begint erkend lo worden. 

Noch in de werkplaats, noch op het tcekeubureau kan men de 
kennis opdoen van bulpwolenscbappen, zooals wis- eu natuur-
kunde , mechanica cn oeconomie, die voor de vruchtbare beoefening 
van de werktuigkinide en bare toej>assingen onmisbaar zijn. Floch 
al ware he l , dal die wetenschappen aldaar beoeteuil konden wor-
den, of al wordt door eigen studie, in de behoefte ilaaraau voor-
zien, toch ontbreekt nog allijd daarbij die meer algemeene vorming, 
die niet »loov vle aanwijzijig vau speciale wetenschappen kan worden 
aangeduid cn di<i niet een enkel woonl wordt aangewezen door te 
spreken vau akademische vorming. Die vorming en ili<; ontwikke-
ling kan alleen verkregen worden, door ecu verblijf aan eene 
universiteit en daaauu kun men zonder schroom zeggen tol ieder, 
die zich zeil wil opleiden tol ingeiueur: bezoekt eerst een werk-
plaats otu Ic. leeren wat uw vak is , maar bezoek daarna eene 
universiteit oiu bewaard te blijven voor die onwetcmdheid, die 
vau eenzijdige oulwikkeliug het onvermijdelijk gevolg is. 

Laten ile aaiihtaaude ingenieurs naar een universiteit gaan om 
er wiskunde, natuurkunde, scheiknmle, nHicbanica en. staathnis-
houdkunde te leeren eu laat er hen tevens de nieuwe letteren 
beoefenen in den t i jd, die hun overblijft. Maar laten zij bovenal 
hart eu verstand votinen, iloor den omgang met personen buiten 
bun eigetdijk vak werkzaam. Laten zij daar kennis maken met 
hen , die later iu gehetd amiere rigting werkzaam zullen zijn en er 
alzoo naar streven om meer en meer den naam van ingenieur tot 
symbool te doen zijn van algemeene ontwikkeling, vereenigd met 
grondige kennis vau een speciaal vak. 

Welligt zal het enkelen vcM wonderen, de studie aan (.'cn akadenn'e 
te hooren aanbevelen voor aanstaande ingenieurs en ilat door 
iemami, die aan een polytechnische school werkzaam is. 

Die verwondering zonde voorzeker nog grooter z y n , wanneer 
men weel , dat juist in die betrekking doorhem steeds de nadruk 
is gelegd op de beoefening der let^hniek en door hem gewaar-
schuwd is , om toch niet uitsluitend de beoefening van natuur-
wetenschappen en wiskunde op den voorgrond Ic stellen. 

Toch is de verklaring van deze schijnbare tegenstrijdigheid zeer 
eenvoudig. 

Bij de tegenwoordige inrigting der polytechnische school hier te 
lande, wordt tle behoefte aan technische voorbereiding iu de werk-
plaats niet genoegzaam e i k e n d , j a , zonderling genoeg, zijn er 
zelfs, die deze voorbereiding, alvorens de schoolstvulie te beginnen, 
niet enkel ounoodig maar zelts schadelijk achten. 

liet is hier dc plaats niet om aan te wijzen, waardoor zulke 
misvattingen ontstaan. Genoeg zij hel op te merken, dal hij meer 

, dan ééne gelegenheid gebleken is , dat over die vraag geoordeeld 
j wordt door personen, die uinnner met de technische wereld iu 
I aanraking zijn geweest, die nooit eenigeu arbeid op technisch 
I gebied hebben verrigt eu niet dan hoogst zelden een technische 
I sverkplaats hebben bezocht. Te strijden over zaken van technisch 
I belang met personen aan alle techniek ten eenemale vreemd, is 
; cci\ gansch overbodig werk, dat nog bovendien schadelijk i s , 
' oïudat het deii schijn zou geven regt van spreken toe te kennen 
j aan personen, die het niet bezitten. 
j De zaak is waarlijk zeer eenvoudig. Is het niet verkeerd om 
I ijzcrconstructien van vle theoretische zijde te gaan beoefenen, als 

n»cn nog ninuuer eenige ijzercoustructie iu de werkelijkheid 
heeft aanschouwd of althans met oplettendheid heeft gezien? 

Weerstaiulsleer vau materialen te bestmleeren, als men van die 
materialen <'.u vau hare eigenschappen nog geen de minste voor-

! stelling heeft. 
Het nuttig elfect van werktuigen te berekenen , wanneer men 

die werktuigen zelvcn nog nimmer in werkelijkheid en in be-
weging heeft gezi»'n. 

Staat (lil lu'et gelijk met sterrekunde te beoefenen zonder ooit 
een blik ten hemel te r igten, natnnrkimde te studeeren zonder 
waarneming der natiuir , scheikunde te willen leeren zonder stollen , 
waarop men experimenteert. Zoolang <le dwaling blijft bestaan, 
dat voor de theoretische studie van technische zaken voorafgaande 
kennis van de werkelijkheid ounoodig is , zoolang de aanstaande 
leerlingen der polytechnische school zich tevreden stellen om van 
de schoolbanken der hoogere burgerschool over te gaan zitten op 
de banken der polytechnische school, zoolang men werktuigkun-
dige ingenieurs het best meent te knimen vormen door hun de 
werktuigen eersl zoo laat mogelijk te laten zien, zoolang zal 
het zeker noodig wezen om aan de iiolytechuisclie school den 

I nadruk te leggen op de technische zijde der studie. 
Want doet men dit niet en laat men de jongelieden, die de 

werkelijkheid niet keimen, zich uitsluitend toeleggen op school-
; studie, dan blijven zij vreemd aan de techniek ilie zij in de 

werkelijkheid met hebben leeren kennen en wel verre van ben 
te vormen tot werktuigkundige ingenieurs, vormt men hen tof 
gebrekkige doctoren in de wis- en natumkunde. 

Geheel anders daarentegen is de toestand, wanneer jongelieden 
na (Ie hoogere burgerschool of het gynmasium bezocht te hebben 
twe(! of drie jaar in een of meer werkplaatsen gaan doorbrengen, 
er mede arbeiden en door zien en arbeiilen die technische kennis 
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verzamelen, die de grondslag van huunc verdere studie moet zijn. 
Wanneer zij dan op achttien- of negenlicnjarigcn leeltijd de 

studie opvatten, dan is niets gunstiger voor hen dan het leven 
— ik zeg nie t , aan een verouderde akademie waar juist alles 
gemist wordt , wal onze eeuw zoo eigenaardig kenmerkt — maar 
aan een universiteit zooals ouze eeuw ze behoort te bezitten, 
waar naast de studio van taal- en natnurwctenschap de beoefe-
ning van technische wetenschap in de ruimste, mate vertegen-
woordigd is. 

Verreweg beter is hel verblijf in zoo ruimen kring onder 
zooveel ontwikkelende invloeden, dan de studie aan die bijzondere 
soort van technische scholen met hare beperkte opvattingen en 
scherp omschreven stvulie-programma's , die men , — als ware het 
seminarie de begeerlijkste vorm ter navolging — noodig schijnt te 
achten om tle mannen te vormen, van wier arbeid de wereld 
haren vooriülgaug, de maatschappij haren bloei en ons volk zijn 
welvaart verwacht. Voor ingenieurs is geen enge vakstudie vol-
iloemle, want hoe zullen ze later in de maalschappij werkzaam 
zvjn op gelijken voet met hen , die de hoogescholen bezocht 
hebben wanneer zij niets anders geleerd hebben, dan wat onmid-
dellijk met hun dagelijkscb bedrijf in verband staat. 

Zullen zij de schohui bouwen, maar over onderwijs geen stem 
hebben; wegen mogen aanleggen, maar de studie van het handels-
verkeer aan anderen moeten overlaten ; .verktnigen ontwerpen, 
maar het oordeel over ilcn toestand der werklieden moeten 
alwachten vau hen , die er nooit mede omgaan? Wat de aan-
staande ingenieur noodig heeft is in de eerste plaats, dat hij 
technicus zij en ilat wordt men door met de techniek kennis te 
maken iu de werkplaats. Maar voorts moet hij wetenschappelijk 
man zijn en ilit wordt men door ernstige studie aan een goed 
ingerigte universiteit. 

Heide vereenigd in een persoon, dat is het huwelijk van de theorie 
met de prakti jk, waarover reeds zooveel is gesproken maar ilat 
helaas nog altijd wordt uitgestebl, doordat de voorstanders van 
de theorie te weinig kennis hebben van de |)raktijk, om de be-
oefening daarvan in de vereischte mate aan te bevolen en onulat 
velen uit ile praktijk niet genoeg inzien van welke onschalbare waarde 
de studie is aan een hoogeschool, van hoe onberekenbaai- nut 
het is wetenschap te beoelemm, zelfs al is die wetenschap wat 
ruimer dan voor de dagelijksche behoeften vereischt wordt. 

De bekwame werkman, die t(;veiis geen vreemdeling is in kennis 
en wetenschap, de wetenschappelijke man die niet enkel zijn hoold , 
maar ook zijn handen lot zijn beschikking lieeft, dat is wel het 
beeld van den m a n , die democraat door zijn himilen maar 
aristocraat door zijn hoofd, in zich zelf de oplossing bevat van 
zoovele vraagstidck(!n, die eidcel door ile vereeniging van lhef)rie 
OU praktijk in één en denzcllilen persoon hare oplossing kunnen 
vinden. Dit moge een tyjie zijn van de toekom.^t, maar dan toch 
vau een loekomsl die niet meer vern? is cn waarin veel strijd 
zal gemist worden die veel tijd heeft doen verloren gaan. 

W^mneer men op zestienjarigen leeftijd de burgerschool of het 
gymnasinm verlaat, daarna een jaar of drie de wiirk|)laals be-
zoekt, (Ml dan op negentienjarigen b.'eflijd de universiteit binnen-
treedt, ni(;t als kinderen maar als jonge mannen, die het gewigl 
en den ernst van het leven hebben leeren kennen, dan is er weinig 
reden voor de vrees dat de dwaasheid den boventoon zal vieren 

aan onze hoogescholen en de jaren schijnbaar verloren in de 
werkplaats zullen ruimschoots worden lierwoimen door gemis van 
tijdverlies aan de school. 

Wat de maatschappelijke ontwikkeling ons brengen zal in de 
toekomst, dat is de verzoening van arbeid en wetenschap en die 
verzoening is alleen te bereiken door vereeniging viui beiden in 
deiK'.eltden persoon. 

Moge het getal groeijen van hen , die niet schronum de kiel 
van den werkman aan te trekken als onderkleeil voor de meer 
deftige kleedij van den ingenieur en het getal groot worden van 
h e n , die kunnen zeggen meester te zijn iu de beide regten, 
meester in het goed regt vau de wetenschap en me(;ster daarbij 
iu het onbetwistbaar regt van de kunst . 

Het regt van de kuns t , dat is het wat maar al te veel wordt 
voorbijgezien door h e n , die ten onzent geroepen zijn de wfitlen 
te maken, ook over die onderwerpen waarmede zij naauwelijks 
bekend zijn. 

Is het niet merkwaardig, dat in d(; geluMih; wet op liet hooger 
onderwijs het woord kunst niet dan eenmaal voorkomt en dan 
nog enkel als hulpmiddel bij de beoefening der letteren? 

Is het niet een onverklaarbaar raadsel dal «;en njeks van wets-
ontwerpen voor het hooger onderwijs zijn gemaakt en dat het 
aan geen der ontwerjiers in de gedachte is gekomen de kunst in 
hare talrijke uitingen daarbij op te nemen? 

Geen ingenienrskunst, geen bouwkunst , geen b(;eldhou\vkunst, 
geen schilderkunst, geen toonkunst zelfs, ook maar bij name 
vermeld in een wet, van welke men toch wenscben en ver-
wachten mogt, dat zij een beeld zij van de ho(»gerft ontwikkeling 
van het beste deel des volks. 

Is het een waarlijk afdoende regeling van hooger onderwijs , 
wanneer daarbij van kunst naauwelijks een woord gerept wordt; 
is het waarlijk hooger onderwijs in den mimen zin van bet woord 
te noemen, wanneer daarbij alN.'cn aan wel(.'nsehap gedacht wordt 
en de kunst vergeten is? 

Hier kan h(3t antwoord niet twijfidachtig zijn doch een merk-
waardige bijdrage tol de geschiedenis onzer wetgeving zal de 
discussie over de wet op hel hooger onderwijs ten allen tijd»; 
blijven eu den lateren lezer zal welligt ecu glimlach <mi de 
lippen komen, als hij ziet dat in onze vaak zoo hooggeloofde 
eeuw zells het zwemmen is voorgesteld als (jen leervak aan de 
uvnmasiei) en t(igelijkertijd in (;en wet op het hooger ouderwijs 
zooveel is wx'ggelalen, wat juist voor de (mtwikkeling van lujt 
volksleven de hoogste waarde heeft. 

Wie d(! knust wil (ïcren moet b(.'ginnen met den kunst(.'uaar 
iu eere te houden en de grootste aller kunstenaars , dat is wel 
d(. menscbelijke hand. Zij wi.'r hand geen andere knust l(M.'rd(! 
dan die van schrijven, hebben veelal W(;inig op met wal zij 
zeiven niet kniiiKMi, maar i(ider die eenig(! kunst ja zij ' t slechts 
eenig handwerk geleerd luïefl, weet dal de liaiid waarlijk 
g.;en minder bewonderenswaardig werktuig is dan bel hoofd en 
dat voor wezenlijke ontwikkeling van den geest, de oefening van 
hand en oog onder ih; kostbaarste bnlpmi.hb.'bm moi^t gerektmd 
worden. 

Waarlijk de hand wordt niet genoeg gei-erd eu oj» den handen-
arbeid, voor elke kunst zoo onnnsbaav, wordl len «mvegle nt^er-



128 N O T U L K N D E R V E R G A D E R I N G V A N D E N Ö D E N A I ' R I L 1 8 7 8 . N O T U L E N D H U V K K G A D E R J N G V A N D E N O D E N A I ' K I L 1 8 7 8 1 2 9 

gezien door zeer velen, wier handen tot geenerlei handenarbeid 
gescliikt nocli in staat zijn. 

Hoe velen zijn er niet die ineénen dat het ideaal van alle ^ 
opvoeding is geheel verschoond te mogen blijven van allwn handen- j 
arbeid eu die het schade voor huime ontwikkeling zouden rekenen i 
wanneer zij eens een jaar oï wat hand en oog hadden geoelend 
door eenig handwerk of ambacht, i 

Zonderlinge dwaling, die meer dan iets anders oorzaak i s , dal 
de mannen van den handenarbeid zelf op hun taak beginnen , 
neer te zien, meenende dal alleen die arbeid eervol i s , waarvoor 
papier en inkt wordt gebruikt en ilal de hoogste graad van ont-
wikkeling alleen Ie verkrijgen is , door het werkpak uit en het 
studickleed aan Ie t rekken. 

Noodlottige dwaling bovendien, die langzamerhand er toe leiden 
zal den man van den handenarbeid te gaan rangschikken tol een 
bepaalde kas t e , evenals voorheen in Indië, wanneer niet ter regier 
tijd de oogen geopend worden om in Ie zien, hi welk een afgrond 
de maatschapjjij zich zou .storten, wanneer op nieuw de scheiding 
werd gemaakt van lioofil en hand en de terugkeer werd voor-
bereid lol het verouderde kaslen-slelsel, waardoor Indie lot stilstand 
IS gcbr.igt. 

De handenarbeid moei in eere zijn in elke maatscha])pij , die 
werkelijk vooruit wil gaan. I3c minachting van den hamlenarbeid 
is de ondergang geweest van de ouilc maatschappij in Uome eu 
Griekenland en lie grootste weldaad, geschonken door de wereldhcr-
vorming van welke het begin o n z e r jaartelling dagteekcnt , is zij niet 
daaraan te daijken geweest , dat de gromllegger dier hervorming en 
zijn eerste volgers allen waren uit \len kriiig van h e n , die gewoon 
waven door handenarbeid in hun onderhoud te voorzien'? Uc bloeitijd 
van kunsten eu w»'.leuscha}>pen iu de nieuwere geschiedenis is te 
daiiken aan de e e r , die toeii uog aan haudeuarbeid werd loegc-
kcud eu het verval vau de volksoulwikkeli»>g iu de latere eeuweu 
is voor bel grouicr deel te wijten aan het overmatig op deu 

B I J U G E 23. 

OVKH IIRETK-LÜCHT.MACHI.NFS. 
(Plaat XV.) 

Mijne Heeren! 
in den laalslen lijd trekken de beele-luchlmachines weder meer 

de aandaclit door eenige nieuwe conslruclien, nameli jk: decalorisca 
of hooge druk lieete-lucblmachine van Steidjerg, de machine van 
Il ider, die van Hennes en de zoogenaamde Sparmotor van Hork. 
Deze laatste behoort tot de open hcete-luchUnachincs met gesloten 
vuurhaard , waarbij de lucht na arbeid verrigt te hebben in de 
alnjosj)heer ontwijkt , terwijl een nieuwe hoeveelheid lucht door 
strijken over en door bet vuur verhit wordt. De verhitte lucht 
treedt dus niet de verbrandings-produclen in ilen wcrkcilinder. 
Hij dergelijke machines is het minder de vraag of de verhitte 
lucht bij de een of andere machine meer of minder voordcelig 
gebruikt wordt, maar hooldzakelijk of de constructie op den duur 
tegen ile hooge temperatuur en aiulere nadeelige oorzaken bestand 
is. Tol nu toe is dit niet bet geval ge A-eest. Van alle dergelijke 
werktuigen, welke in 1807 op de Parijsche lentoonslelling waren, 
of waarvan toen met veel ophef melding gemaakt is , heeft men 
later weinig meer gehoord. De machine van Hoek is nog te kort 
bekend om daarover nu reeds een oordeel te kmnien vellen. Ik 
zal dus verder over deze machine niet spreken, daar een verge-
lijking met de drie overige, zoogenaamde gesloten heete-lucbl-
macbines, niet mogelijk is. 

lu hoeverre wijken nu de machines van Slenberg, Hider en 
I Kennes van de oudere machme van J.ehniann a f , en welke 

retlenen van voor- of nadeel zijn e r? Deze vraag te beantwoorden 
en daaruit verljcteringen af te leiden is het doel van deze mede-

voorgroiul plaatsen vau de we.tcuscha)» eu het dieuleugevolge 
versvaarloozeu of op zijde schuiven vau tle kunst . 

Het is dc roeping vau iugeuieurs eu architekteu oui liieriu 
verbetering te brengen. 

Niet uitsluitend iu schoolsUulie moeien zij hunne kracht zoeken, 
maar i\i de werkplaats en oji het bouwterrein ujoet een deel vau 
hunne sludiejareu wortlcu gesleten. 

Door ileeluame aan deu arbeid aldaar zullen zij het beste bewijs 
leveren, dat haudeuarbeid niet te miuachteu is eu het voorbeeld 
door ilie deelname gegeven, zal meer dan iets anders geschikt 
zijn om de minachting te keereu , die ten onregte aan dien 
uiiaui zoo dikwijls ten deel valt. 

Meer schoolsludie voor ouze werklieden en meer omgang met 
de werkel i jkheid, voor ouze aanstaande ingenieurs en architekteu 
gedurende hunne leer ja ren , dat is dc r igt iug, waarin voor beiden 
eeu goede toekomst is te verkrijgen, en dat is levens de weg, 
waarop verzoening kan worden gevonden tusschen het schooue 
streven vau de theorie eu de onafwijsbare eischen iler praktijk. 

(i'rareiiliafje, .lidij 1870, A. llriiT, 

De zamenslelling der machines kan i k , na de verschillende 
bes»:brijvingen in de tijilscbrirten, wel als bekend onderstellen. 
Hij deze inachines wordt dezelfde hoeveelheid Incht beurtelings 
verhit en afgekoeld, en wel geschiedt dit bij de machine Lebmann, 
figuur 1 , door een zoogeiiaamden verpluatser n b , een luchldigl 
gesloten tronmiel, welke zich in een cilinder beweegt en daardoor 

. de lucht beurtelings in aanraking brengt met de vuurpot <; of 
inel den door water algekoelden wand d e , j i j , naar gelang de 

I verplaalser zich meer in hel koele ol in hel heele gedeelte van 
den cilinder bevindt. Het verschil in spanning der liichl dal 

, (laaruit ontslaat brengl den zuiger h in beweging. 
Dij de machine van Slenberg, figuur 2 , lieel'l men helzell'de. 

i Hel verschil lieslaat hoofdzakelijk in een andere wijze van over-
brengen van beweging o|) den verplaalser. Terwijl dit bij Lebmann 
door kruk en verlundingslaiig geschiedt (1), loojil bij Stenbcrg 
de krukpen a in een boogvormige sleuf van den heflioom a b , welke 
met den verplaalser verbonden is. 

De machine vau Hider, figuur 'd, scbijnl geheel hiervan af Ie 
wijkeu. Men beeft hier Iwee cilinders, die door de buis ah met 

(1) Dc iu tlo figuur !miige<luiclc licfbooiucu (tlt: gcslippeWu voor du hewcgiug 

vuu <\cu vcriAaaUcr) ziju aWcou ing^lajcUl oin ilc U-nglc ilcr nvacUiun \c 

Ycrmiiulvve». 

I 1 

elkander in gemeenschap staan. De k r u k k e n , waarop de twee | 
zuigers werken , maken een hoek van oinslreeks 135'' met elkaar. | 
De cilinder c wordt verhi t , de andere door water afgekoeld, liet j 
is echter gemakkelijk aan Ie loonen d a l , wal de werking der 
lucht aangaa t , deze hier oj) geheel overeenkomstige wijze als 
bij een machine met verplaalser geschiedt. Het is toch voor dc 
spanning die zich in de machine voordoet geheel hetzelfde of dc 
beide cilinders boven of onder met elkander in gemeenschap s l aan , 
en men kan zich die horizonlaal geplaatst denken zoonis in 
hgunr 4, n b. In ))laals van de verbindingsbuis a b kan hier even 
goed een ringvormige rnimle c d , e f onderslebl worden. Nu is 
het dnidelijk dat bet niets ter zake doet (wanneer slechts de 
beweging der beide zuigers rj en h ten opzigte van het ligohaain 
c d e f , dat den cilinder h in twee deelen verdeelt , belzelfdo. blijft) 
of vlc cilimlerwnnd vasts taat , tlan wel dat deze eene beweging 
in de rigling van zijn as heeft. Men kan zich tlus voorstèllcn 
dat de cilinder niet den zuiger h verbonden is , en dan is het 
duidelijk dat men hier , evenals bij de machine Lebmann, een 
cilinder <j It heeft aan hel gesloten einde bij h verhit , waarin 
een verplaalser e d e f en oen zuiger alleen heeft men hier 
slechts ccï\ relatieve besseging van den verplaalser ten opzigtc 
van den cilin\lcr, helgeeu echter noch op dc werking van dc 
lucht noch op dc (werbrcuging van den arbeid (theoretisch) ceuip;cu 
invloed heeft. 

()p de overeeukouist vau den motor Ueuncs met dien vau Lehmauu 
is reeds meermaleu gewezen; ik verwijs overigens naar de be-
schrijvingeu vau het lid ,1. D. (1 M. tle Roos iu tic notulen vau 
de vergadering vau 11 Septemlicr 1877 en iu het Tijilschrift 
1 8 7 Ü - 7 7 , hl.' 325 . 

Men kan d u s , wanneer men alleen op hul kringproces let dat 
de lucht ondergaat , deze tirie luacbiues tot eeu zelfden type als 
de machine Lebmann terugbrengen. 

Wat is nu de ideale werking dezer machines, en in hoeverre 
wordt daarvan in werkelijkheid door den aard der constriictio 
afgeweken 

De ideale machine stel ik mij aldus voor: Stel de zuiger /<, 
zie figuur 1, beweegt zich naar het open gedeelte vnn den cilinder 
en de verplaat.ser in dezelfde rigling maar met grooter snelheid. 
Stel bijvoorbeeld dat het volumen Incht in de machine door de 
beweging van den zuiger A liter grooter wordt, en door de 
beweging van den verplaalser de kouile luchtniimte met I liter 
ahieemt, dan wordt dus de heete ruimte lA liter grooter. Indien 
echter de lucht door het strijken langs de verhitte wanden zich 
zoo uitzet dat l liter bijvoorbeeld tot 2 liter wordt (onder dezelfde 
drukking) , dan kan deze boeveellu.'id lucht niet de becte ruimte 
instroomen daar er slechts voor l.l liter plaats is. Hieruit volgt 
natuurlijk dat er minder dan I liter uit de koude ruimte uit-
gevloeid moet z i jn , en de lucht daar zamenfjepersl wordt. Hoewel 
dus de ringvormige ruimte tusschen verplaatser en cilinder zoo 
groot is dat er geen noemenswaardig verschil in spanning tusschen 
de heete en koinle lucht kan onts taan, heeft toch de werking 
van den verplaalser zeer veel overeenkomst met die van een 
zuiger. 

Volgens de gewone wijze van beschouwing wijst men juist niet 
nadruk op bet tegendeel, en zegt: «de lucht wordt door de 
« verwarming uit gezel en vloeit langs de ringvormige ruimte in 

«den wcrkcilinder en drijft door hare sponning in den zuiger.» 
Hieruit meemle men dat bij een ilergelijke machine, hoe volkomen 
ook, steeds veel brandstof ver.^pild wordt tot verhilling van die 
hoeveelheid Inchl, welke toch eerst afgekoeld moei woiiinn om op 
den zuigiïr Ie kunnen werken. Volgens mijn beschouwing hecfl 
er juist een luchlstrooming van het koude gedeelte naar hel 
warme plaats , zoodat van geen nadeel door afkoeling sprake 
kan zijn. 

De oorzaak van dit verschil in meening l igt , geloof i k , daarin 
dat men zich als idealen toestand een machine dacht , waarbij de 
verplaalser plotseling van den eenen uitersten slaml in den andoren 
overging, hetgeen in werkelijkheid niet bel gevabis . 

Bij hel teriiggaan van den zuiger moet nalnmli jk de tegendruk 
zoo gering mogelijk z i jn , heigeen verkregen wordt »loor den ver-
plaalser in het heete gedeelte en de lucht d\is iu. hel kovule 
gedeelle van den cilinder te brengen. 

Uil dc best'ho\nving van de zuiger-diagramuum der machines 
kunnen wij gemakkelijk een vergelijking vnel dc ideale machine 
maken. 

Figuur 5 stelt voor hel zuigerdiagram vau de machine Lehmauu. 
Op de lijn O—3C>0'' is dc omwcntelingshoek (gemeten door deu 
boog bij een willekcurigeu straal) vau de kruk van <lcu zuiger 
voorgesteld, terwijl op dc abscisseu-as dc stand vau zuiger en 
voorvlakte vau verplaatseil^'is algesuedeu. Men verkrijgt aldus 
voor de beweging vau deu zuiger dc lijn a (j h eu voor deu ver-
plaalser de lijn cd. Houdt men iu het oog d a l , ter wille vau 
een zoo gering mogelijkeu tegemlruk hij het tcrugliewegeu vau den 
zuiger, de .verplaalser zich terug moet bevvegeu reeds voor dat 
dc zuiger aan het einde vau zijn beweging is, dan ziet men dat 
het diagram vrij wel met mijne beschouwing overeenkomt. 

Heter is i u d a t opzigt het diagram, figuur O, van de calorisca. 
Tot zeer kort voor het einde vau den znigerslag heeft ile beweging 
plaats volgens mijne beschouwing, waarop dan de verpinntser snel 
te ruggaat , zoodat de tegendruk spoedig afneemt. Deze wijze van 
beweging is echter door Stenlterg om eene geheel ambsre reden gekozen. 
Tusschen 2200 ;jir)0 staat namelijk de verplaalser nagenoeg 
s t i l , en is er lijd om de koude lucht door den zuiger sterk zanien 
te persen. W o r d t dan de lucht verhit, zoo ontstaat er een veel lioogere 
spanning dan bij den motor Lehmaim. Vandaar de benaming hooge 
druk becte-luclitmachine, ook door Slenberg aan zijn machine 
gegeven. 

Niettegenstaande deze verschillende voordeden is toch in werke-
lijkheid niet gebleken, dat ih; calori.sca beter dan de Liibmannsche 
machine is. Dit beeft echter een geheel andere oorzaak. Vergelijkt 
men figuur I met ligiiiir 2 ( I ) dan ziet men dat de eigenlijke 

van Slenberg veel korter dan <lie van Lelimann is, waar-
verhitten oppervlakte, maar voornamelijk de koel-
kleiner wordt. Hierbij komt nog de warmte bij het 

van de lucht ontwikkeld, zoodnt bel niet tc 
verwonderen is dat de. tegendruk onevenredig ln)og wordt , en du.'̂  
niettegenstaande de veel lioogere spaniiiiig ile gemiddelde nuttige 
spanning toch niet in evenredigheid liooger wordt dan bij de 
machine Lebmann (zie ile .spanning-diagrammen 7 ' , figuren T) en (»,) 

motor 
door de te 
vlakte veel 
sterk zamenpersen 

(1) De schetsen ligurcii, 

voor op 1:23. 

I , ' i , 7 , ' K s te l len i i iucl i i iu 's v an 1 imanlekracl i t 
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Aüii (lü grootte van verhitte en koelvlakte wordt veel te weinig 
aandacht geschonken, terwijl dit hier, nog meer dan hij de stoom-
machine, een hoofdzaak is , daar forceron van het vnur niet eens 
veel helpt omdat dan de koelvlakte nog meer onvoldoende wordt. 

Bij de machine Uiiler hehben wij gezien dat de lucht op gelijke 
wijze werkt als bij een machine met verplaatser, zoodat er dus 
theoretisch geen reilen bestaat om deze machine boven een met 
verplaatser te verkiezen. Daar nn twee zuigers het wrijving-ver-
lies verdubbelen cn ook het onderhomi, ligt dns in deze wijziging 
geen praktisch nut. 

Alleen zouden wc als voordeel kmmen noemen : de geringe op-
pervlakte welke de machine inneemt. Daartegenover staal echter 
dc zeer groote hoogte der machine. 

Hoewel reeds meermalen op de overeenkomst tusschen den motor 
Rennes en dien van Lehmann gewezen is, heeft men echter het 
juiste verschil niet aangetoond. 

Stel de middellijti van den cilinder bij den motor Hennes gelyk aan 
die van den ketel cn heide aan elkaar verhonden, dan stelt fïgnnr 
8 het zniger-diagram voor; « e stelt dns de lengte van den werk-
cilinder voor. Maakt men hij het zuiger-diagram van Lehmann 
diezelfde afscheiding (a h en e ƒ , fignur 5) dan ziet men terstond 
dat hier de verplaatser m den werkcilindei ilringt, hetgeen natnnrlijk 
hij den motor Hernies niet mogelijk is. Het gevolg daarvan is een 
aanmerkelijke schadelijke rnimte met Incht gevuld, welke niet 
alleen (omdat ze geen deel aan het kringproces neemt) geen arbeid 
levert, maar zelfs arbeid verbruikt doonlien ze de maximum span-
ning vermindert en de minimum spanning vergroot. 

Zij// fi h\ I ignur8, het spamiingsdiagram van de machine Lehmann, 
dan is hel dnidelijk dat de .spaiming in (f en li niet verandert 
wanneer men de machine met een zeker volumen lucht van atmo-
spherische spanning in verbinding brengt. Het spanningsdiagram 
van den motor Hennes zal dus ongeveer den vorm ( jhk hebben. 
Daar heiile machines o)) g(;heel overeenkomstige wijze werken, kan 
men nanmincn, dat omstreeks de inbond van het diagram, dn.s 
de geleverde arbeid, evenredig met den maxinnnn overdruk zal zijn. 
Uit de bekende lijn h'j laat zich nu gemakkeli jk, met behulp van de 
wcjtten van Doyle en Gay-Lussac en de nit andere onderzoekingen 
bekende temperaturen, de waarde van / : j berekenen. ïVeemt men 
de njaehine van Lehmann als eenheid aan , dan vindt jnen voor 
den arbeid door den motor Hennes geleverd 0.09. Door ile geringere 
spanning wordt echter ook minder gewigt lucht verhit en is het 
warndeverhruik evenredig met bet gewigt of dns met tie totale 
drukking li i. .Men vindt zoo (icn vvarmteverbrnik van 0.87. Voor 

Helijk warmteverbr\iik levert dns de motor Ihmnes 0.79 
" •' 0.87 

arbeid van hetgeen de niacliine Lehmami levert. Hiermede wil ik 
niet zeggen dat de motor Hennes niet met dien van Lehmaim zon 
k\nuien concnrrercn, maar alleen, dat het gebruik van een aCzonder-
lijkcn cilinder jni.vt geen voordeel is. 

De machine van Hennes heeft geluiol andere voordeelen. Door 
den vertikalen stand van den ketel is tie machine veel beknopter. 
Hier is geen rol tot ondersteuning van den verplaatser noodig zoo 
als bij den motor Lehmann, en nn.st men dus deze scliadelijke 
rnimte cn arbeidvcrlics door wrijving. Dan gebruikt de machine 
weinig koelwali-r. Het beeft den schijn als of . in «strijd met mijn 
bcr(!ki;mng, tb' warmU,» \\iev ]uisl Injzoudev voDVileeWg ge\<ru\kt 

wordt , omdat er weinig in het koelwater verloren gaat. liet koel-
water wordt hier echter op geheel andere wijze gebruikt dan hij 
de machine Lehmann. Daar treedt bet water gemiddeld 9® G. 
warmer uit de machine dan dat het er instroomt; ieder liter water 
representeert dus 9 caloriön. Maar bij Hennes verdampt het water; 
stel bij 0 0 " , dan is de totale dampwarmtc 025 calorien, cn 
wanneer het water met 15° C. in dc mnchinc komt neemt dus 

010 ieder liter 010 caloriijn of — = 08 maal meer warmte weg 

dan hij Lehmann. Er kan dus zeer goed hij veel minder koelwater-ver-
brnik toch meer warmte verloren gaan. Dat neemt niet weg, dat deze 
wijze om hel koelwater te gebrniken praktisch zeer voordeeJig is. Dat 
dit onderscheid niet algemeen wordt ingezien is mij uit verschil-
lende omstandigheden gebleken. Zoo meende onder andere een 
machinefahrikant een groote verb(Uering gevonden te hebben door 
het aanbrengen van een pomp, om hel water te doen circuleren. 
Maar daar bij vermindering van icmperalinir de hoeveelheid ver-
dampt water snel afneemt, zou het blijken dat men wel evenveel 
of nog meer koelwater dan bij de machine Lehmann noodig had. 
Maar zelfs al heeft men water in overvhjcd, dan is toch dc af-

; wezigheid van een pomp bij den motor Hennes een voordeel, omdat 
j het mit van een geringe tcmperatnnrverJaging niet opweegt tegen 
j het arbeidsverbruik tol bewegen van de pomp noodig. 
' Wat dc constructie der machine aangaat was ik steeds van 

oordeel, dat dc schommelende cilinder juist geen voordeel is , en 
dat zeker de verbinding van ketel met cilinder door een caoutchouc 
slang voor grooterc jnachines niet praktisch is. Van drie machiries 
van J paardekraclit, welke ik in werking gezien heb, verklaarde 
mij de eigenaar, dat aan het vernieuwen van de caoutchonc-
slang geen bijhouden was. Tk had daarom in de vorige vergade-
r ing, waarvoor deze mededeeling bestemd was , willen voorstellen 
om, wanneer fncji dcfi scliotnnwiciulen cilinder wilde behouden, dezen 
niet op een aan bet einde in een kolom bevestigde pen te laten 
draaijcn, maar den cirnulcr met twee tappen te voorzien en aan 
beide zijden te ondersteunen, en de lucht door de (3ene holle tap 
toe te voeren zoo als dit bij oscilleerende stoonnnachines geschiedt, 
(hilangs heb ik de werkplaats van den heer Hennes bezocht en 
gezien, dat de nieuwe machines van 1 paardekracht op dergelijke 
wijze ingerigt zijji. Kigiuu' 7 is een schets van die nnichine. 

Elke machine heelt zooals men ziet hare voor- en nadeden. Ik 
1 bid) daarom een machine ontworpen, waarbij zooveel nuigdijk dc 

voordeden verccm'gd en de nadeden venneden zijn. 
Voor zeer kleine jjjotoren, waarbij hel voornaindijk er op aaj)komt 

de machine zoo min kostbaar mogelijk tc maken, geloof ik dal 
de inrigting, welke door liginn- 10 (op 1 : 8) wordt voorgesteld, en 
in principe geheel met die van Henntis overeenkomt, het best is. 
De in de figuur anngednide gewijzigde inrigting voor het verhitten 
mei gas, waardoor de Ineht in do rigting der pijlljes slromnciuh 
voorgewarmd wordt voor z'ij hij den gasbrander t reedt , heeft mij 
een zeer aanmerkelijke bcsjiaring aan gas gegeven. In hoeverre 
zulk een inrigting ook voor andere brandstollen bruikbaar is , 
laai zich moeijdijk a priori nitmakim. 

I'ij groolere nmc\iuu:s stelt men echter nog gd/eel andere 
eischen. Df schels, liguur 9 , geeft »Jcn voorstidling van een 
macirme van \ piun-dckvarlit (Dp Wil men de voordeden 
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van den vertikalen stand van den ketel behouden zonder een over-
dreven hoogte, dan moet men een afzonderlijken cilinder ge-
bruiken , omdat het dan mogelijk is de middellijn van den ketel 
groot genoeg tc nemen 0(n hij geringe hoogte voldoende koelvlakte 
te verkrijgen. De vertikale vaststaande cilinder a h, waarvan de 
inrigting veel overeenkomst heefi met die der machine Hidor, is 
onder met den ketel verbonden. Men ziet dat helhier voordeclig is 
den verplaatser in zijn uiterste standen eenigen tijd stil te doen staan, 
om de hoogc en lage spanriitig der Incht zoo lang mogelijk te 
doen aanbonden, zonder dat daaruit eenig nadeel wal het warmte-
verbruik betreft voortvloeit. Do verbrandingsproductcn strijken 
door het kanaal b om het ondereinde van den cilinder, waardoor 
het nuttig ellect van den vuurhaard verhoogd wordt. De verschil-
lende heete lucht-machines-maken gemiddeld slechts 90 omwente-
lingen per minnnt. De oorzaak is natnnr l i jk , dat de lucht b'y 
snellere beweging zich niet genoeg verhit of afkoelt. Daar nn eene 
grooterc snelheid, bijvoorbeeld 135omwentelingen, veel voordeden 
geef t , heb ik , om die te verkrijgen, de verhitte en koelvlakte iets 
grooter en den wcrkcilinder, dus dc hoeveelheid tc verhitten Incht, 
iets kleiner genomen dan bij de andere motoren. 

Nog enkele details van meer praktisch nut. 
Als een van de nadeden vau de machine Hider wordt ook 

opgegeven dat bij den cilinder c , figuur 3, dc olie in hel verhitte 
gedeelte loopt cn daar tot harde moeijdijk te verwijderen korsten 
aanbrandt. Om dit hier te vermijden kan men bij c fignur 9, een 
ringvornnge ruimte aaid)rengcn, waarin zich de olie verzamelt en 
van tijd tot tijd afgelaten kan worden. 

Het is voonledig den verplaatser zoo ligt mogelijk te maken. 
Daar nn een ketel welke aan inwendigen druk onderworpen is 
niet zoo zwaar behoeft tc zijn als een /net nitwendigen d ruk , s td ik 
voor hoven in den verplaatser een klep aan te brengen, welke 
naar binnen opengaat, waardoor dus de spaiming in den verplaatser 
gelijk den maximum nitwendigen druk wordt. 

Hij geen der gesloten hecte-luchtmachines heeft men een middel 
om het vermogen der machine te regelen. Het eenige /niddd, dat 
men gebruikt om de omwentdingssnelheid binnen zekere grenzen 
te honden, is dat men bij vermindering van arbeidsverbruik den 
te veel geleverden arbeid op ile een of andere wijze nutteloos 
verspilt. Hetzij men dit verkrijgt door luclit te laten ontsnappen 
zooals vroeger bij de machine l .ehmami, hetzij door aanbrengen 
van een rend)lok teggn hel vliegwiel, zooals nu geschiedt, of 
zooals bij ilcn motor Hennes door een smoorklep tusschen ketel 
en cilinder aan te brengen, dat komt geheel o|) hetzelfde ne(ïr. 
Wanneer men echter , door een soort van coulisse van Stephenson, 
de slaglengte van den verplaatser kan wijzigen , dan kan men de 
hoeveelheid Incht die benrtdings v(,'rbit en afgekoeld wordt 
regelen, waardoor de machine minder brandstof zal verbruiken 
wanneer ze leeg loopt, dan bij volle kracht, hetgeen nn niet het 
geval is. 

Sluit men den cilinder boven, en brengt men hem daar in ver-
binding mei een reservoir met zaujengeperste lucht, dan zonde 
daardoor waarsdiijnlijk het vraagstuk van hooge druk hecte-ludit-
machines opgelost zijn. 

Hij de gewone machines een hooger aanvangs-spaiming te 
gebruiken, zooals meernuden is voorgesteld, dit heeft vele be-
zwaren. Door den hoogen tegendruk zonde het vliegwiel, dat toch 

reeds zwaar gencJeg is , nog zwaarder moeten worden. Alle wer-
kende d e d e n , verbindingstang, tappen enz., zouden ook in evenredig-
heid veel zwaarder moeten worden. De wrijving aan den zuiger zou 
vermeerderen cn door het Inchtvcrlies aan den omtrek vati den 
zuiger zou men veel arbeid moeten verliezen om door bijpompen 
de spanning constant te houden. Bij dc machine van Stenberg, 
welke bij eiken znigerslag de lucht op nieuw zamenperst, komt het 
daarnit voortspruitende verlies hier ook nog bij. 

Al deze nadeden zijn hij de door mij voorgestelde inrigting 
vermeden, doordien aan de bovenzijde van den zuiger steeds de 
constantc tegendruk werkt. Al de werkende deden zonden ligter, 
de wrijving geringer dan bij de gewone machines zijn. Lucht-
verlies heeft slechts plaats bij twee pakkingbussen, voor de zuiger-
stang en voor de stang van den verplaatser, cn is dus zeer gering, 
zoodot het constant houden der spajming weinig arbeid vordert. 

ü . L. H. E. ME.NGES. 

inJLAGE 24. 

DKANTWOOtUJlNG VAN BKZWAnE.N UKTHF.FIT.NDP: DF. WISKUNDIGE 
BFAi\yDKLlSG VA.N HET V/tAAGSTUK DEK WATEnf.OGO.MOTIEF. 

In eene der vorige vergaderingen van het Instituut werd door 
mij gezegd, dal ik mij van verdere meiledcelingcn aangaamle de 
watcrlocomotief in dezen kring zon onthouden, maar dat ik mij 
voorbehield op de wiskundige zijde van die zaak terug te komen 
naar aanleiding der aanmerkingen, die door anderen op mijn werk 
waren genmakt. 

Ik verklaarde daarbij de bespreking der gegeven tbnnules af te 
znlleii scheideji van het oordeel over de waarde <lcr waterlocomo-
tief, omdat naar het mij voorkonjt bij dergelijke geheel nieuwe 
toestellen niet langs den weg der wiskunde, maar langs dien der 
ervaring zekerhdd moet verkregen worden aangaande de te be-
reiken uitkomsten. 

Bijzondere omstandigheden maken die scheiding nog te eer geoor-
loofd. De inrigting der waterlocomotief met trommels van gebogen 
schoepen voorzien, was door mij gekozen omdat daardoor op de 
eenvoudigste wijze de drager van het vaartuig en de voorstuwer in 
een geheel vereem'gd werden en onulal door aan de schoepen een 
gebogen vorm te geven een opwaarts gerigto werking werd ver-
kregen, die de waterverplaatsing zoude verminderen. Het was deze 
werking waarop dc door mij gegeven fornudes betrekking hebben. 

Geheel afgezien van de bezwaren door anderen uil een zuiver 
wiskumlig oogpunt tegen die fbrnjules gemaakt , booil mij die 
inrigting vau t rouunds mot schoepen voorzien bezwaren aan , die 
ik te vergeefs trachtte weg te ruimen. 

Uit een constructief oogpunt toch waren de tronnnels met schoepen 
voorzien moeijdijk te maken en daardoor kostbaar hetgeen zoowel 
hel nemen van jjroeven als de invoering van h d werktuig iu de 
praktijk zoude tegenliouden. 

Bovendien zouden er bij hel intreden van ile schoep(3n in hel 
water ten gevolge vau de botsing verliezen van levendige kracht jdaats 
hebben, waarop ik reeds vroeger gewezen heb, maar waarvan ik 
tevens zcide dat het juiste bedrag alleen door proeven kan worden 
bepaald. 

18 
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Mijn streven was ilaaroni een gewijzigde inrigting te vintlem, 
waarljij de trojnniels zonder van sirhoepen voorzien te zi jn, torh 
als voorstnwers konden werken en waarbij zij tevens die opwaartsclio 
werking zouden nitoelenen welke door den gebogen vorm der solioepen 
verkregen was. 

Hoewel bet geruimen tijd geduurd beeft eer ik hierin geslaagil 
ben, is mij dit toch eiiulelijk gelukt en de nieuwe gevonden inrig-
ting heeft levens het voordeel dat zij genoegzaam van de vorige 
afwijlit om tot onderwerp van patent-aanvragen te kunnen dienen, 
hetgeen vaii belang is omdat , zooals ik vroeger mededeelde, de 
oorsproidvelijke patent-aanvragen vervallen waren. 

i)c nieuwe inrigting is thans beschermd tegen namaak in Kngeland , 
Frankrijk en België, doch in bespreking daarvan zal ik niet komen, 
te meer daar dit zouile alleiilen van de bespreking der wiskundige 
vraagstukken op de vroegere im-igting betrekking hebbende en die 
in de vorige vergadering op nieuw door een der leden aan de orde 
zijn gesteld. 

Bovendien, nu door nieuwe octrooijen ile zaak weder gebragt 
is op ee)j terrein waardoor zij voor commercieele exploitatie vatbaar 
wonl t , zou een bespreking daarvan altijd een ander karakter dan 
dat van zuiver wetenschappelijke behandeling verkrijgen eji de tnede-
«ieeling van bijzonderheden dienaangaande komt later van zelf aau 
de orde, wanneer het gelukt zal zijn na voorbereidende proef-
nemingen de zaak tot exploitatie te brengen. 

Ik bepaal mij dus tot de zuiver wetenschappelijke bespreking 
van de wiskundige vraagstukken aan de orde gesteld naar aan-
leiding van de vroegere inrigting der waterlocomotief en van de 
bezwaren waartoe de door mij gegeven oplossing van die wiskun-
dige vraagstukken bij sommigen aanleiding gegeven heeft. 

üe omstandigheid dat die vroegere inrigting vervallen is, maakt 
dat de bespreking der wiskundige vraagstukken daaroj) betrekkelijk 
des te kalmer kan geschieden, omdat de toekomst van de water-
locomotief als zoodanig daarbij geheel buiten spel is. 

Die wiskundige vraagstukken behouden echter uit zich zelf 
belangrijkheid genoeg om daarbij stil te staan, omdat de fonnnles 
daarbij voorkomende ook iji menig ander geval van toepassing 
kunnen zijn. De ojjjstandigheid dal voor de vorige vergadering 
toezegging eener mededeeling door het li<l .Mcngcs was gedaan, 
is voor mij aanleiding geweest in deze vergadenng mede te deelen 
wr.t ik op zuiver wisktnulig gebied aungaande dit vraagslidï 
gevonden beb. 

Om zekerheid te geven dat door mij bet vraagstuk behandeld 
wordt zooals het vroeger door mij gesteld werd verwijs ik naar 
dc reeds vroeger gebruikte liguur (•) en behoud ik dezellde letters 
nis vroeger tol aanwijzing ilcrzelfdc zaken. 

Kr wordt ondersteld een Irommel be\estigd op eene as die zoo 
gesteld i s , dal de as met de Ironnnel ondioog kan ri jzen, wamieer 
lie daartoe vereischte krachten werkzaam zijn. 

Hel eigen gcwigl van die tronmiel met het aandeel in den last 
van bet vaartuig dat deze Iroiiimel beeft tc dragen z'ij = U 
kilogrammen. 

Die trommel wordt in beweging gebragt en gebonden door een 

stoommachine en wordt ondersteld om tc wentelen njct een constante 
hoeksnellieid die wij = ia stellen. 

Die trommel draagt een aantal schoepen die zoo gebogen z'un 
dat de schoep bij hct intreden in het water tle oppervlakte van 
bet water met dc bolle zijde raakt. 

De straal vau uil het middenpunt naar het raakpunt getrokken 
zij = r . 

liet traaghcidsmomenl van de wentelende Irommel kan altijd 

worden voorgesteld door een uitdrukking van den vorm M R ^ 

waarin M dc massa van de trommel, welke uitdrukking gelijk 
R* 

mag worden gesteld aan M ' w a n n e e r <laarbij M' = M ~ wordt 
genomen. 

Bij de indompeling van de schoep in hel water maakt dc genoemde 
straal r die naar het raakpunt loopt eeu stompen hoek met de 
vertikaal dio door hel middenpunt van de trommel gaat , welken 
wij voorstellen door x . 

ï n hel raakpunt staat de normaal op dc schoep tevens normaal 
op het wateroppervlak en dus vertikaal. 

De elementaire beweging van de schoep geprojecteerd op de 
normaal in bet aanrakingspunt is een vertragende beweging, die 
gelijk bekend is wordt voorgesteld door w ^ r c o s x . 

In het aanrakingspinit ontslaat een reactie van het wederstand 
biedend oppervlak van hct water, die wij D zullen Jioemen. Deze 
weerstand D moet gelijk zijn aan den druk dien de schoep kan uit-
oefenen. 

Deze druk is afhankelijk van de genoemde vertraging welke 
vermenigvuldigd moet worden met een coëlliciënl, die de belcekenis 
heeft van een massa maar die in het algemeen den naam heeft 
van versucirmgseoëlliciëut. Dezen coëlViciënl noemen wij x. 

Aangezien actie en reactie onderhug gelijk moeten zijn behooren 
wij dus tc schrijven V = r cos X' 

Wij brengen nu deze kracht H evenwijdig aan zich zelve over 
naar hel middenpunt O vau de trommel door aldaar aan te 
brengen twee gelijke en tegengcstolde krachten I' cn — P. Wij 
verkrijgen dan een kracht P werkende in O eu een koppel en 
zullen nu achtereenvolgens dc werking van dc kracht en van het 
koppel bespreken. 

D c kracht P in het middenpunt overgebragl moet evenwigt 

maken met het gewigt () van de Irommel cn wij verkrijgen dus 

als evenwigtsvergelijking: 

P = X w^ r cos X — O 
waaruit volgt 

wV cos« ( l ) 

(*) D i ï wftterlocoiuotief. Dcnlc vt rinccnlndc druk. ' s Gvavtiilmgc, bij gcbr. 

.T. en II. van Lungcnhuysen ?S7ß. liijlagc tl. bladz. S6. 

en waardoor alzoo x bepaald kan worden als O , w, r cn (x 
gegeven zijn. 

Thans moeteen tweede vergelijking worden opgcstebl, die gewoon-
lijk den naam van voorwaarde-vergelijking draagt en niet anders 
is dau de evenwigtsvergelijking voor hel koppel. 

De arm van hel koppel is = r sin x , de kracht was 
V = x w^r vos X en de grootte van hel koppel is dus : 

X w^ r cos xy. r sin w^ cos x sin x. 
Dit koppel zou de trommel doen omwentelen in Icgengesleldcn 
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zin van hare werkelijke beweging en moet dus evenwigt maken 
met hct vermogen waarmede de trommel werkelijk omwentelt, 
dat is met do in haar aanwezige levendige kracht die gelijk is 
aan dc helft van het proilucl van haar IraaLdicidsmomcnt met het 
vierkant der hoeksnclhcid. 

De uitdrukking van deze grootheid i s : 
} M' w^ r\ 

Wij verkrijgen alzoo als voorwaarde-vergelijking: 
X w^ 1' cos X sin = i M' r"^ w-

omtrent welker gcrykslacbtighcid wel geen bedenkingen zullen rijzen. 
Uit deze voorwaarde-vergelijking volgt n u : 

> M' = xcos<x sin « (2) 
Door verbinding van deze vergelijking met dc evcnwigtsvcr-

gelyking (1): 

volgt n u : 
Kf' rcosa 

} M' = — cos X sin xz= ^ sin x. 
w'rcosa w^ r (3) 

IS. 

uitgedrukt in massa-eenheden wordt aangewezen door het zelfde 
getal als waardoor p in krachts-cenheden wordt uitgedrukt. 

Voert men deze voorwaarde in , dau verkrijgt de formule 
dezen vorm: 

i - (G) 11 « ^ / Q = ISx 15 x?cX 
Zij is nu in vorm geheel gelijk aan de vroeger door mij 

gegeven formule (') 
O = IS X 7ö X w X COS. X 

1 alleen met dit verschil dal cos x door siu a IS vervangen. 

Dc grootheid x is alzoo geernnincerd en in de cindvergclijking 
(3) komt nu enkel voor hel gcwigl (J dal gedragen moet worden, 
de massa M' die in het traagheidsmoment van dc Irommel voorkomt, 
de straal r , de hocksnclheid w en dc hoek x , 

Nu moet worden opgemerkt dal de trommel nicl op zich zelve 
staat maar gedreven wordt door de stoonnnachine, die op haar het 
arbeidsvermogen overbrengt, noodig om hare gelijk/natige bewe-
ging te verzekeren. 

Het vermogen der njaehine, noodig om de trommel met dc 
vereischte hocksnclheid tc drijven kan worden uitgeilrukt iloor 
te schrijven 

_ _ y X X 
7S ' 

waarin N het aantal paardekrachlen, w' de hocksnclheid, cn r ' 
dc straal van de kruk waaraan de kracht werkt. 

Ter vereenvoudiging kan men in stede van r ' invoeren, 
dezelfde r en w die in dc vroeger gevonden formules gebruikt zijn 
wanneer men dan ook de kracht zoo bepaalt dat = ; /7- ' ly ' 

, // r' w' en dus /; = ' ' r IC 
Men heeft dan 

waaruit volgt 
N = j) r w 

Over de toepassing der aldus gewijzigde formule moet thans 
gehandeld worden. 

Tol nog toe was hel oppervlak van hel water als volkomen 
wederstand biedend gedacht. Laat ons nu rekening houden met 
dc omstandigheid dal die wederstand onvolkomen is. 

Ik kan daarbij geheel aansluiten aan betgcen reeds vroeger 
iloor mij is medegedeeld. (§). 

Stellen wij de lineaire snelheid van een jiunt der schoep op 
den afstand r van het middenpunt gelegen = W , zoo is 

Dc projectie ilezer sncllieid op de normaal in het aanrakings« 
punt noemen wij V, dan is 

V = W sin « = /y r sin x. 
De weerstand dien het water biedt aan eenig daarin voortbewogen 

I ligchaam is in het algemeen evem-cdig aan hct vierkant der snelheid, 
j Voorts zal hij afhangen van de grootte van het oppervlak der 
1 schoep dat wij O zullen noemen. Den wecrstaiul dien het water 
I werkelijk zal kunnen bieden noemen wij (/, dan zal nu geschreven 

kunnen worden: 
: 7 = : A X 0 X " / - X r - S i n - « , 
! waarin A ecu coëlliciënl voorstelt die uit de ervaring moet 

worilen afgeleid. 
, Deze wecrstauil y moet zoo groot zijn als de vroeger genoemde 
j weerstand P , die wciler gelijk jnoet zijn aan het te dragen 

gewigt O, 
Men heeft dus : 

0 = A x O X f « / ' X r H ^ i n V . (7) 
j Deze vergelijking verbindende met tle vroeger gevondene ver-
I gelijking (5): 

r w ~ N X 73 1 verkrijgt men: 

M' V — 1 ü = -jT- X X X X — SUl ff 

Deze waarde substitueereiule in de vergelijking (3) verkrijgt men: M' .. - - 1 X ÎV X li' X iüX - j — ^ A X O X w^ X H X sinî Ä. 
J ) S i l l CC 

waaruit volgt: 
v/xTv/p.- sin X, jo X N X 7i) 

n V - l U = „- X^XwX li} X 
8U1 a 

Hierin voor N substitiieerende : 

)lp 
.M Wil men dc breuk nit d<ï formule doen veniwijuen, dan 

heeft men M' cn 2 p slechts zoo te bepalen, dat de getallenwaarde 
dezer breuk door de eenheid wordt aangewezen. Dit is altijd 
mogelijk door M' zoo tc kiezen dal de helft van hare grootte 

en voorls herleidende verkrijgt men len slot Ie: 
•i M' = A x O x r X s i n ^ ' Ä (8) 

De gelijkslacbtigheid dezer vergelijking kan geen bezwaar opleveren 

De walctlocouioliot. Derde druk. llijlagc 41, Idadz. 87. 

, (J) Dî  waturloeoiuotief. Derde druk. Bijlage t l , blmlz. SS, 
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wanneer men in hel oog iiomil lial M' ccn massa voorstelt cn tlus mag 
worden uitgedrukt door een gewigt G gedeeld door de versnelling 
der zwaartekracht g. 

G is dan een volumen 1 van een soorlelijk gcwigt a en 
men heef t : 

i\r = = ^^ 
'J ü 

Aangezien O een oppervlak voorstelt en ccn slraal, zoo bevatten 
beide leden van de vergelijking een lineairen fiictor, die van den 
derden graad is. 

Houdt men in het oog zooals vroeger werd aangewezen, dat men 
steeds in getallenwaarde kan stellen k ZOO verkrijgt men 
eindelijk: 

/ y z z i A x O X r X s i n ^ ^ j (0) 
ovcrccnkouKïude met ccnc vroeger door utij gegeven vergelijking (*) 
behoudens dit verschil dal ook hierin CUS« vervangen is door sin 

Deze verg(!lijking (9) geeft aan in welk verband het opper-
vlak O der schoepen lot de andere afmetingen moet staan en 
alzoo kan men nti berekenen de afmeting der schoepen bepaald 
door haar oppervlak: 

O = 
AXrX sin"a 

De coëfTiciënt A die daarin voorkomt is een grootheid , tlio door 
proefnemingen nmct worden bepaald. 

Delft, A . H U E T . 
Fchruarij 1878. 

lUJIAGK 25. 

Tiel, den lüden Kebruarij 1878. 
Ten vervolge op mijn schrijven van den 11 don dezer- aan den 

beer voorzitter heb ik de eer nevens deze aan den raad van bc-
sttmr aan Ie bieden de bemerkingen, welke ik vermeend hel) te 
moeten maken ten aanzien van dc voordragt van den heer 11 net 
over het door mij voorgestelde stelsel tol opvoer van water; het 
hoogst eenvoinligc van dal stelsel is misschien oorzaak, dat 
zelfs na eene rnim dertigjarige ginistige ondervinding hel weinig 
de aandaclit trekt, en veelal naar meer zamengestelde werktui-
gen wordt uitgezien. Die eenvoudigheid is daarvan echter, volgens 
mijn inzien, dc meeste deugdelijkheid, om de nieesl nuttige uit-
werking Ie verkrijgen, en vern:its uit de voordragt van den beer 
Iluël blijkt, dal er ten aanzien van de werkiug een geheel ver-
keerd begrip schijnt te beslaan, dat tot tegenstrijdige conclusii'u 
aanleitliug geef t , neem ik de vrijbeiil beleefdelijk te verzoeken die 
bemerkiiigeii in hel cerstvolgenvl tijdschrilt wel tc willen opnemen, 

lloogaeblend heb ik de eer mij tc on lerschrijven; 
ü WKil. Dw. Dienaar, 

II. F. FU.nmk. 
L. K. In.st. 1. 

;\an den raad van bestiuir van 
het koninklijk Inslituul vaf) 
iugenieiu's. 
(*) JJe watcrlocoiiiotiff. Derde druk. JJijlngc 11 , blnclz. 

B E M E R K I N G E K T E N A . \ S Z I E N VAÏ? 1)E VOOLIMVAÜT VAN LIRS WEEH 
A . HUKT O V E R D E M E E S T VOOTLÜEELIIR.E STOOM B E M A L I N G 

B I J D E D R O O G M A K I N O DELL Z V I D E K Z E E : D O O R 
I I . F . F U N J E . L . K . I N S T . 1. 

In de tweede allevering van het tijdschrilt van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs, bevallende dc notulen der vergadering van 
13 November 1877 , komt onder Bijlage 7 , biz. 38 e. v. eene 
beschouwing voor over de meest voordeeligc sloombemaling bij 
de droogmaking van de Zuiderzee, waarin de schrijver, de heer 
A. Huët , loeraar in de werktuigkunde aan de Polytechnische 
school te Delft, na eene korte beschrijving van alle de bekende 
middelen tot het opvoeren van water gegeven te hebben, tot de 
conclusie komt, da t , ook in verbautl met de vorderingen die de 
ijzer-construclien thaits verkregen hebben, het stelsel om het water 
door pompen op tc voeren, dc meeste aanbeveling vealicnt. Hij 
besluit die bcschouwingcn tnct dc mcdedceling vau ccn ontwerp 
stoomgemaal voor het Haarlemmermeer, waarbij het waler van 
4.00 M. — A.P. bij dc Leeghwaler tot 5.50 M. — A.l'. zou 
worden afgemalen, en beschouwt bel daar gevolgde stelsel als de 
meest voordeeligc stoombemaling te zijn. 

In die bischouwingen is ook hel stelsel van de enkel , dubbel 
werkende en geheel onder water geplaatste persbuis opgenomen , 
in 1845 door mij voorgesteld, en op vele plaatsen in toepassing 

i gebragt. Het zijn deze bcschouwingcn, die kennelijk met zijn 
i gegrond op persoonlijk onder.-'.oek en die vele onjuisllieden bevallen, 

die mij nopen hierover fuijne bcdeidcingcn mede Ie deelen. 
Over het algemeen kan ik mij mei de conclusie van den heer 

i Huët wel vereenigen, dal dc pompen-toestel, vooral bij uitge-
strekte (Irongmakingcn, de meeste aaidjcveling verdient, vooral 
wanneer er groot verschil in de hoogte van opmaling kan bestaan. 
In mijne aangehaalde verhandeling of prijsvraag bij dc Hollandsche 
maatschappij van wctcuschappcn van 1814 en ook in het verslag 
over de slnotnl>emaling te Orcuniel van 1848, ziju de poujpeu 
reeds door mij besehonwti geworden als de uieest doellreiVcnde 
walcropvoer-werkluigen, die bel meeste Jiulligc clTcct opleveren, 
wanneer zij daartoe bepaaldelijk ingerigl zijn. Vooral tegenwoordig, 
nu de ijzerconslriidie zoodanige verbelenngen heelt ondergaan 
kan dit doel bereikt worden, lerwijl vroeger dc inriglingen daartoe 
veelal nog ontbraken. Ik behoef bier slechts in berinnering to 
brengen, dat tijdens ik in 1844 bij de Ncderlandsche fabrikanten 
aanzoek deed om eene pomp- of drijf buis van slechts ongeveer 
2 .M. middellijn a;m te wenden, ik algemeen ten antwoord ver-
kreeg, dal hunne fabrieken niet waren ingerigl om cilinders te 
kmnien maken van die afmetingen, en zelfs om die reden de 
groote llrma van Vlissiugcu Ie Amslerdnm mijn stelsel meende te 
mogen bestrijden. Slechts ééne llrma, die van .1. Nering llögcl te 
Isselburg eu l icventer , was bereid destijds bet voorstel aan te 
nemen, en heeft het voldoende ten uitvoer gebragt ; thans zou 
niemand n^eer bezwaar er in vinden, om zoodanige middellijn 
lol 3 a 4 iM. en zelfs mecv tc vergroulen, en tlil is juist 
tbans van grool belang, daar bieribwr de uitwerking evenredig 
vermeerderl. 

Helangrijk is de geschiedenis, uil de werken van hel Halaafórb 
genoolschaji van proefondervindelijke wijsliegeerle Ie Uollerdam 

, ontleend cn door den heer llin"l ver/neld, <»ver de eersic proeven, 
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waarbij het water door middel van pomjien cn sloomwerktuigen j 
wordt opgemalen, waaruit blijkt dat de m'tkomsten reeds gunstig 
waren, toen nog slechts over geringe stoomspanning zonder ex-
pansie kon worden beschikt en dc zamenstellingen nog zeer 
gebrekkig waren; cn dat alles zal wel oorzaak zijn geweest, dat : 
de invoering van den pompentoestel achlerwege is gebleven, terwijl ; 
ook tegenwerking daarop invloed gehad heeft, die, zooals de heer i 
Huët opmerkt , met dc staatkundige beroeringen en den hoogen prijs 
der slc(Mikolcn medewerkte om het \jitvocren van stoomgemalen 
togen Ie gaan; hoe dit zi j , bet zijn diezelfde werken van het 
Balnalsch genootschap welke mij lot dc ovevüiiging bragtcn, dat 
de pompwerkluigcn als dc beste tol opvoering van water te 
beschouwen waren, vooral wanneer eene enkele pomp van groote 
afmetingen en eene aanhondendc werking daarbij kon worden 
toegepast; eene aan het Hataafsch genootschap gezonden uiteen-
zetting van die beschouwingen had ten gevolge, dat ik de eer 
had tot lid van dat genootschap benoemd tc worden. 

Evenzeer is tic geschiedenis van de droogmaking van het Haar-
lemmermeer, die de schrijver laat volgen, hoezeer meer bekend, 
zeer belangrijk; dc pompentoestel kwam aldaar ook op den voor-
grond, cn het moet erkend worden, dat de voorkomende zwarig-
heden aldaar op eene wijze overwomien zijn die de kennis en 
energie vau de ontwerpers, cn van dc daarmede belaste ingenieurs 
in het lon'elijkstc daglicht stelde. Terwijl nog geen besluit ge-
nomen was omtrent de wijze van droogmaking van het Haar-
lemmermeer, schreef ik mijne bekroonde prijsvraag bij de Hol-
landsche maatschappij Ier aanbeveling van det» pomi^eutocstel, 
destijds nog met het denkbeeld van aanccngeschakelde pnmpctt 
om de aanhoudende werking tc verkrijgen. — Later meer bekend 
geworden met bet ontwerp voor het Haarlemmermeer kwam mij 
de toepassing van bet groot aantal pompen, de enkele werking 
daarvan, en de groote kosten welke voor de uitgebreide werken 
vercischt werden, minder wenschelijk voor; het was myn ge-
voelen, dat de aanwending van eene enkele didd)el werkende 
persbnis van 3.00 M. middellijn evenveel water zal uitwerpen^ 
nis met allo dc pompen van dc Leeghwater ])laats vond, en alzoo 
groote uitgaven bespaard zouden kuimen worden, terwijl ook het 
verbruik van steenkolen 3 a 3^ KG. per paardekracht in het uu r , 
zooals bet destijds in het werk van den heer Simons werd opgegeven, 
door eene eenvoudiger zamenstelling belangrijk zou kunnen ver-
mindenl worden. 

De heer Hnël bij do behandeling der pomptoestellen op het 
door mij daartoe vonrgesteld denkbeeld komende, van eene enkele 
dubbel werkende perspomp, zooals die bel eerst te Drevnnel in 
1845 is uitgevoerd , zeg!, dal de perspomp zoo diep beneden bet 
zomerpeil van den pnlthu' geplaatst is, dal zij zonder Ie zuigen 
bet water van den |)nld()r ontvangt; die voorslelling is onjuist, 
want door de beweging van den zuiger wordt bet bimienwater 
opgezogen, terwijl het tegelijkertijd naar buiten ge|)erst wordt. 
Hel schijnt aan zijne aandacht onlsnapl Ie zijn ilat wijl de drukking 
van de lucht zoowel op het biinien- als o)) het bnilenwaler werkt , 
het groote voordeel wordl verkregen, dat dc stoondcracht op alle 
hoogten van bel binnen- of buitenwater geen grooter vermogen 
behoeft uit te oefenen dan noodig is lot overwinning van hel 

vevsvlul lusscUevv den stand van dat binnen-en bnilenwaler; 
dat daardoor de opmaling zich onder alb; omslandighcden in den 

gunstigslen toestand bevindt, en dat het water zijdelings in het 
buitenwater tot zijne hoogte ingedrongen wordende geen hooger 
opvoer ol overstorting behoeft, en dat dit alles in hel bijzoinler 
het karakter van dit stelsel kenschetst. 

Do bezwaren van den heer Huët tegen dc diepte van fimdeering 
zijn op dc tegenwoordige hoogte der wetenschap het allerminste 
begrijpelijk; dc mindere" diepte welke opgegeven wordl bij gewone 
zuigpompen noodig tc zijn is niet te betwisten, maar ilaaraan is 
het bezwaar verbonden , dat het water dan ook zooveel liooger moet 
opgemalen worden, als bet buitenwater toevallig lager kan staan, 
dan de bovenkant van dc hooger geplaatste zuigpompen zich 
bevindi, hetgeen vooral langs de rivieren van groote betcekenis 
kan zijn, waar het verschil tusschen dc beide standen soms 
ecnige centi- of decimelcrs en op andere tijden 3 of meerdere 
meiers kan bedragen. Maar met ernst tc beweren dat die diepere 
fnndering een groot bezwaar viitmaakt gaat tc ver. lu een 
kwelachligen bodem kon ja vroeger ile droogmaking van de tun-
deering groote moeijelijkbeden opleveren en veel ins)>anning vor-
deren, maar de ondervinding te Dreuniel verkregen heelt ten 
gevolge gehad, dat bij eene volgende stoombemaling in den 
llnnnnelerwaard, door den fundeeringsput uit te baggeren en daarin 
met beton de fnndeering en de zijmuren van de pomjdianier op 
te werken, geen de minste moeite ondervonden wordt; later is 
bij sluiswerkcn het stelsel van betonstortingen nog meer vol-
maakt en bij de spoorwegbruggen is het tot zulk eene belangrijke 
diepte gebragt, dat de vroegere bezwaren tot de geschiedenis 
behooren. 

Dc lieer Huët zegt verder, dat dan ook om die diepe fundeering 
Ie vermijden talrijke toepassingen van horizontale zamengestelde 
zuig- en persp<Hnpcn gemaakt zi jn, waarop Z.F. later terugkomt 
Ion aanzien van het ooster stoomgemaal te Hotterdam, ingerigt 
lol bel tirijven van twee horizotUale zanjengestelde zuig- en pers-
pompen. 

llieromlrcnt kan ik aannemen, dat wamieer even als Uotterdam 
liet buitenwater alloos belangrijk boven bel binnenwater verhcvc»\ 
blijft, voor het constante gedeelte dal zulks bel geval i s , de 
zamengestelde zuig- en pcr.spomp kan worden aangewend, en de 
fnndeering zoo veel hooger zou kminen aangelegd worden, doch 
ook dat wegens de zamenge.stelde inrigting van zoodanigen toe.stcl, 
zoowel bij de eerst(! ojirigting, als hij de latere bemaling, de 
eida'le persbuis voordeeliger uitkomsten zal opleveren. Destijds 
was mij opgedragen zoowel het oostergeniaal als het westergemaal 
volgens mijn stelsel Icn uitvoer tc brengen, en met het laat.slge-
noeiude reeds aangevangtm zijnde, werd mij door ile regering 
vau Uollerdam het voorstel gedaan, om, volgens een oiilwerj) van 
de zijde der fabriek van Fijenoord, hel bovenbedoelde zaïnengc-
sieble zuig- en perspoinpen-stelsel door ilic fabriek Ie doen maken, 
waarin ik gereedelijk kon toestennnen, omdat daardoor de beide 
stebsels bel iic.̂ ïte Ie vovgelijken waren. Hoezeer mij dc juiste cijfers 
niet bekend geworden zijn, zoo is evhler de uitslag geweest, 
dat het sloomwerklnig mei zamengeslelde zuig- en perspmnpeii, 
in weerwil van de uiinder diepe fimdeering, veel meer heeft 
gekost, dan hel wesler stooingeniaal, en dal bel verbruik van 
brandstollen aanvankelijk bij het oo.̂ t̂er .sloomgemaal liel dubbele 
bedroeg van die bij hel wesler gemaal, en , hoezeer dit laler iels 
iiiintb.'r gewonleii is, echter veel hooger is gebleven, bij het 
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wcstcr sloomgemaal met enkele persbuis van 00 paardekracliten, 
weril bet steenkolenverbrnik naanwkenrig nagegaan, cn ln)ezeer 
ilc toestand ongunstig was, omdat bct water eerst in een toren 
moest opgemalen worden, ten einde dc noodige drukking tc ver-
krijgen om bct water door een onderaardscben duiker ter lengte 
van ongeveer 800 M, langs de gasfabriek iu dc Nieuwe Maas tc 
voeren, zoo werd gemiddeld bevonden dat dit verbruik slecbts 
bedroeg 1.87 KG., en onder gunstige omslaudigbede\r 1.40 KG. 
steenkolen per paardekracht (in opgevoerd water) cn )>cr uur . | 
Met een KG. steenkolen werd gcnViddcld 33 M^ water ter hoogte 1 
van 3.50 M. opgevoerd, alles bij het gebruik van 1 lubrkolcn, 
die doorgaans minder warmte-ecnhcden opleveren dan de cngelschc 
steenkolen. 

Ten aanzien van bet nadeel, ilat de heer Ihrèt verder op-
geeft bij de verlihale persbuis te bestaan, als zoude bet water, 
eerst uit de diepte gebaald, vervolgens weder tcruglooj)en om 
zich door de kleppen tc ontlasten, en dat dc weg die het 
water ' moet doorloopen niet gelijk is, moet ik verklaren nict fe ! 
begrijpen wat do beer Iluët daarmede bedoelt. Ik nmct ver- j 
ondcr."<tcllen dat Z.E. de werking nimmer beeft nagegaan, want I 
elk zaakkundige CU ook de beer Iluët zou dan ingezien hebben 
dat die dubbele ondoop van het water genoegzaam niets ter zake 
doet , en dat cene overdreven cn verkecrilc voorstelling gegeven 
is. Immers kan waimeer de zuiger door dc aangewende stoom-
kracht op of neder gaat , doordien alles met water gevuld is , cu 
bet water zelf niet zamcngedrukt kan worden, of eene mimicre 
ruimte kan innemen, die beweging uiet anders plaats hebben, dan | 
door het opengaan der huiten-bovcukleppcu iu het eerste geval, of j 
der buiten-bcnedeukleppcu in het tweede geval , maar tegelijker- ! 
lijd kan die beweging ook niel plaats hebben zonder dal Uwens > 
in het eerste geval de benetlcn-binucnkleppiMi opengaan en dal : 
zulks in hel twccilc geval jncl dc bovenste binncnkleppcn plaals , 
heeft; het gevolg i s , dal bet water aan bet einile in het buiten- ' 
water wordt ingedrongen, en dat de persbuis ook geheel als een ; 
zuigpomp werkende is , waarbij zoo als bekend is geen bicbtledig j 
kan ontstaan, zoodat het water dan ook geleidelijk de beweging ' 
va)i den zuiger volgt, zonder eenige botsing en zonder dat ccn i 
geringe meerdere afstand van de kleppen tot den zuiger, zelfs al ware 
die van eenige heteekcnis, dat bier het geval niet is, of de loop 
van het water hier evenmin als bij de gewone zuigpompen behoeft 
in aamnerking genomen te worden, welk een en ander het gevolg ! 
is van het dcnkbccM om dc werking geheel onder water te 
doen j)laats hebben, hetgeen de beer Iluët, als boven is gezegd, ^ 
schijnt uit hel oog verloren te hebben. Ware die persbuis hori- ^ 
zontaal geplaatst geworden, waarop Z K. .schijnt te doelen, zo(i 
zou die omloop van het water geheel dezelfde zijn gebleven; zoo- . 

wel bet voordeel gehad hebben van eenige . 
ourdat dc ruimte boven cu beneden ' 

wrijving der tappen van den balansarm k a n , naar mijn inzien 
niet opwegen tegen de nadeclen van eeue meer zamengestelde 
constructie en minder voldoende werking. 

Wat de heer Iluët ook bedoelt door botsingen die zouden ontstaan 
door het geheel afgesloten zijn van hel walcr in de persbuis, 
hetgeen spoedig gevaar voor hel pompligchaam zou opleveren, is 
mede onmogelijk te bevatten, en verslcrkt mij in de veronder-
stelling dal niunncr dc werking is nagegaan; wanl juist omdat dc 
ruimte binnen de persbuis, alsmede daar boven, onder en ter 
zijde, binnen dc wanden der pornpkamer, steeds met water aan-
gevuld blijft, is er geenc hot.sing mogelijk, en beeft er alleen eene 
zachte inslurping en uitvloeijing plaats; de zij- , onder- en boven-
wanden van de beneden- en bovenkamers nmctcn dan beurtelings 
weerstand bifidcn aan de stoomdrukking, die door bet water daar-
tegen wordt overgebragt, en tic plaatsing der kleppen in bet 
buiten-muurwerk he.schcrml den jiompen-tocstel en in \erband 
daarmede bet stoomwerktuig zelf, tegen de schokken welke door 
het toeslaan kmmen veroorzaakt worden, dat bij dc zuigpompen, 
waar de kleppen zich in den zuiger bevinden, bet geval nict is. 
Ware de bovenkant van dc pornpkamer, hoe weinig ook , boven 
het binnenwater geplaatst, dan zou de bovenste kamer bij h d 
nedcrgaan van den zuiger niet volledig met water aangevidd worden 
en zou er bij den wedcr-opgang cene nadecligc botsing plaats 
hebben iu de bovenste kamer , wal tloor dc lage plaatsing en het 
met water gevuld blijven vau de kamer, geheel vermeden wordt. 

In tegenspraak met die bedenkingen is dan ook, wat dc heer 
Huët laat volgen, \lat hel stelsel jueermalen met vrucht is uil-
gevoeril, terwijl eene ondervinding van ruim dertig jaren in wer-
kelijkheid heeft geleerd , dal de opgenoemde bezwaren nict beslaan. 
Daarvan kan cen ieder zich overtuigen. 

W\it betreft de door dcu beer Huët aangevoerde aanvankelijke 
gedachte om den zuiger zonder wrijving en dus met speling tc 
doen werken , schijnt ccnc overdreven voorstelling van mijne 
stelling te zijn, dat de zuiger slechts eene ligte aansluiting tegen 
de wanden van de persbuis noodig heeft, welke geen of zeer 
weinig water kan doorlaten, in vergelijking met de luchtdigte 
aansluiting die bij de zuigpompen gevorderd wordt , waardoor 
de beweging minder tegenstand ondervimit; van eigenlijk gezegde 
speling is geen .«prakc, en hoe zou ook anders bet geringe 
watervcriics te verklaren zijn, dal bij dc proefnemingen is waar-
genomen. 

Wijders komt tic heer Iluët nog op ilc bezwaren aan tle been-
en wedergaaiule beweging aan mijn toestel verhonilen, doordien 
de slaglengte door vang- of stootbalken moet beperkt worden, en 
cen voortd\»reJid uaausvlettend toe/.igt vau tien niachinist vordert. 
Hieromtrent is mijne mecning, vlal bij elk stoomwerktuig van 

danige plaatsing zou 
mindere diepte der fundtjcrin 
tic persbuis daarbij chin niel in aanmerking zou komen , n>aar ' 
zijdelings, zij het dan ook n>cer omslagliy, nmel ilezelfdc omloop 
jdaais hebben. Hel regtstre.cks verbinden van cene horizonlale 
)\crsbuis met eenen horizontalen sloonu^ilinder leverde Ie groote 
njoeijelijkhcdcn om daaraan te denken: de slooincilinder, tlan in 
hetzelfde vlak komende van de jtersbuis, zou dan tjok onder 
water moeten komen, zoodat aan het eenvoudige balansstelsel de 
voorkeur gcgevtMi i s ; het geringe nadeel iler daardoor ontstaande 

eenig belang, hoe dan ook zauicugcsleld, een naauwlctlcnd loezigt 
wcnschclijk i s , en wat de sloolbalken betreft , die uit voorziglig-
hcid aangebragt wonhm om ongelukken Ie voorkomen , indien door 
gebrek aan dc machinc, of door plolselingc vermindering van den 
last (door plotsclingcn sttirken val van hel buitenwater bijvoorbeeld) 
de balans zou kmmen doorslaan en schade veroorzaken, zoo mag 
opgemerkt worden, dat hoogslztddzaam de dienst tier stootbalkcii 
vertuscht wordt, cn door kussens van lagen kurk tic stt)ot on-
.schadelijk wonlt gemaakt; ook ten bewijze hicrven kan s trekken, 

; dat de r u i m . dertig jar(.'n geleden gestelde stoombemaling tc 
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Drcumel, in weerwil dat die maanden achtereen nacht en dag 
beeil moeten blijven doorwerken, steeds zonder bclangriike her-
stellingen werkzaam blijft , wat ook dc duurzaamheid aantoont van 
luit aldaar toegepaste stelsel. 

Kindelijk dc bewering, dal tle klcppcnbcweging door de zamen-
gestelde inrigting niet anders dan aan etui zeer ervaren machinist 
toe te vertrouwen zoude zijn, moet ik ook bepaald tegenspreken, 
althans tlal zulks meer het geval zou zijn dan bij de nog zameii-
gcstcldcr inrigting van tle kleppen bij de zuigpompen plaats beeft. 
De machinist moet natuurlijk zorg dragen, ilat de e.xpausie zoo-
danig geregeld worde, tlal de kleppen zich zonder slagen sluiten, 
maar tlil is ook bij tle zuigpompen hel geval, en bij deze laatste 
zoo veel meer, als het slaan invloed kan hebben op tle werktuige-
lijke deden van het .stoomwerktuig, terwijl de slagen der kleppen, 
die volgens mijn stelsel in het vaste muurwerk geplaatst zijn , 
weinig of geen schade kan veroorzaken. 

En hiermede mijne bemerkingen eindigende, meen ik daarbij 
nog te kunnen voegen, tlat zich iiog een autler voonleel bij ile 
verschillende toepassingen vau mijn stelsel heeft doen kennen , 
dat ten gevolge vau de ruime openingen, die aan de in de voor-
en achtermuren geplaatste kleppen kunnen gegeven worden, cn ook 
door de geringe wrijving van den zuiger, verkregen wiu'dt, namelijk, 
dal dc snelheiil zonder bezwaar die van den sloomcilintlcr kan 
volgen, en in ovcrcenslemming met tien pompbuiszuiger aanvankelijk 
sneller, en bij hel einde van den slag vertragende kan zijn, wal 
nict alleen eene goede ex|)an.sic bevordert , maar ook medewerkt 
om dc sluiting der kleppen zonder slagen tc doen plaats hebben, 
terwijl, met inbegrip van dc korte stilstanden cn vertragingen 
bij de overgangen van de heen- en wedergaande bewegingen, de 
totale gemiddelde snelheid in ilcn regel aangenomen kan worden 

50 .M. in do minuut of 0 .83 M. in tle set;onde, zijnde bijna het 
dubbele van hetgeen voor tle zuigpompen door den beer Huct 
wordl gesteld, die daarvoor 0.40 à 0.50 M. aamieemt. Die meer-
dere snelheid doel ook tle uitwerking gniotcr zijn. 

Overigens kan ik met den beer Iluët toestemmen dat dc loe-
pas.sing van eenen liggcndcn of horizontalen stt)omcilintlcr vele voor-
dcelen oplevert, zoo wegens tle gemakkelijke plaatsing, als in 
vele gevallen voor tle overbrenging van beweging, wanneer die 
cene rondgaande is, en de kf)sten van een balans vcrmeileu wonlen, 
tloch daartegen komen tle kosten en slijtage van krukken cn rader-
werk, tlic de beweging belemmeren, terwijl tlic met tle l»alans 
omniddcllijk, zontlcr licze, wonlt overgebragl en alzoo ook de 
duurzaamheid bcvorderende, mijns inziens voor het geval van de 
persbuis de voorkeur venlient, zooals dit tlan ook is gebleken 
bij een pompwcrkluig, tlal volgens mijn stelsel nabij llremen met 
horizontalcn stoomcilinder en krukarmen boven de persbuizen is 
ten uitvoer gebragt , en waarvan dc uitwerking minder gunstig was. 

Door het plaatsen van den stoomciliiuler onmiddellijk boven 
tic persbuis, en het vcreenigen van de beide zuigers aan dezelfde 
slang, stdieen, op de eenvoudigste wijze, ile op- cn nedergang 
van beiden zonder balans te kunnen bcwerksleHigd wonlen. Dil 
is door mij in 1853 beproefd geworden in ecn kleinen jioldcr, 
den Hollandschcn bij Mijdrecht, groot ongeveer 300 11.\., waar ik 
in weerwil van vele nioeijelijkheden bij de plaatselijke directie, 
die legen het aanwenden van betonfunderingen gestemd was, cchter 
gelukkig geslaagd ben, om dit poldertje tlnmg te maken en te 
houden. Het is mij echter bij die proef gebleken, dat aan zoo-

i danige inrigting, boe ccnvoiulig die ook wezen moge, zwarigheden 
verboiidcii waren, welke vooral bij eeue meer uitgebreide bemaling, 
dc vt)orkeur van (,'cne balansmachine iledcn uitkomen. Het hoolil-
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bezwaar lag in bet aan te wenden stoomvermogen l)ij de op- en 
bij de nedergaande beweging, dat niet gelijk is, daar lietgebeele 
gewigt van de znigerstand met <le beide zuigers in het eerste geval 
ten nadeele cu hij de nedergaande beweging ten voordccle werkte 
cn daardoor vereischt werd, dat dc stoominlatingen expansie in hct 
eerste geval grooter moest zijn, dan in het laatste, en men daar 
werkelijk in het door den heer Huët opgemerkte bezwaar kwam van 
een al te naauwlettcnd toezigt, om het doorslaan te voorkomen. 
Bij de balansmachine is dit niet hel geval, omdat wel is waar de 
znigerstang en zuiger van den stoomcilinder, wegens de mindere 
lengte der s tang, minder zwaarte heel't dan die van de pershuis, 
maar dit eenvoudig wordt verholpen door hct aanbrengen van een 
legengewigt aan de zijde van den stoomcilinder, waardoor volko-
men evcnwigt ontstaat. De noodzakelijkheid van zoodanig evenwigl 
levert dan ook tevens het bewijs op, dal bij dc beweging van 
de persbuis geen meerdere kracht behoeft aangewend te worden 
om dc onderste zoo veel dieper gelegen kleppen tc openen dan 
bij de bovenste kleppen hct geval is , cn voor beiden hct verschil 
in hoogte tusschcn hct binnen- en buitenwater dc maatstaf is, 
zoo zelfs, d a t , wanneer hct binnenwater ongeveer 1 tot 8 cM. 
hooger is dan het buitenwater, hct gewigt vau alle dc hangende 
kleppen overwonnen wordt , en de ontlasting als door ecu grond-
duiker uit de natuur plaats heeft. Ilct kouU mij d u s voor, dat 
bij uitgebreide bemalingen, ecnc balansmachiuc dc voorkeur ver-
dient boven dc rcgtstrcckschc krachtsaanwending iu dcu Ilotland-
schen polder, ook om aau hct geheel dc uuicste stabiliteit te gcveu. 
Dit stoomgemaal is thans vervallen, ouulat men zich voor de 
verdere droogho\uuug vercenigd heeft met dc naburige tweeilc be-
dijking vau Mijdrecht. 

Door dc vorcustaaude liguur is het dan ook duideli jk, dat de 
drukking op elk pun t vau deu buiteuwami ol kleppen uitgedrukt 
kan worden door dc lijnen chy cb, evenzoo de tegendrukkiug 
van hct biuueuwatcr door de lijnen c ö , c a , en dat alzoo de 
overblijvende te overwinnen drukking, op elk pun t , hoe hoog en 
hoe diep ook, overal kan voorgesteld worden door de lijnen ab, ab...., 
die overal gelijk ziju aau het verschil in hoogte tusschen bet 
binnen- cu het buitenwater. 

A.I die gunstige feiten, het daarover door mij gegeven verslag 
en dc zoo gunstige uitkomsten in ccn tijdvak van ruim dertig 
jaren verkregen, hadden mij genoopt daarover verder steeds bet 
stilzwijgen tc bewaren, en aan dö toekomst over te laten, om 
het doellrell'endc van mijn stelsel aan te tooncn. i\n echter een 
lecraar in de werktnigknnde aan de Polytechnische school, waar-
schijnlijk op grond van verkeerde iidiclitingen, deze aangelegenheid 
zoo onjuist heeft voorL^edragen, en hij tot zulke tegenstrijdige 
concinsiën gebragt is, heb ik het j)ligt geacht, die in een meer 
juist daglicht te stellen. 

Ten slotte een enkel woord over het onlwerp dat door den 
heer llnët wordt voorgesteld, als de meeste aaidjcveling voor de 
droogmakingen te verdienen, liet is geheel de zamcnstelling van 
aaneengeschakelde zuigpompen, in de bovengenielde prijsvraag bij 
de llollanilsche maatschappij van wetenschappen door njij be-
handeld, welk denkbeeld later door mij is verlaten geworden 
wegens de betere eigenschappen van eene enkele, onder water ge-
plaatste, dubbel werkende persbnis, zonder ktmslmatig raderwerk , 
terwijl ook de kosten van oprigting, wegens de veel niiiuler te 

bewerken oppervlakte der enkele persbuis (waarop dc heer Huüt 
vooral nederkomt) minder zijn dan bij de aaneengeschakelde 
zuigpompen. 

Buitendien is dal ontwerp bestemd voor eene hoogte van op-
maling van slechts 1.40 M. en dus minder van toepassing voor 
de Zuiderzee enz. , waar die hoogte veel grooter is, en de over-
brenging van beweging grooter mocijclijkheden zou opleveren. 

Tiel, 11 Februarij 1878. H . F . F I J N J E , 
Oud hoofd-iuspcctcur vau den 

waterstaat, L. K. lust. I. 

U I . I L A G E 2T). 

In de Inslitunts-vergadering van den i 3 d e n November des 
vorigen jaars werd door hct lid Huët ccnc mededeeling gedaan 
betretïeudc dc meest voorvlceligc stoombemaling voor dc droog-
making dcr Zuiderzee, zoo mede van een «nieuw stelsel van 
boezem- cu poldcrgcujalcn, in zijne toepassing op een ontworpen 
bcnedcu-gcmaal voor dc machine Lcc-^hwatcr." 

Bij hct lezen dier mededeeling trok hct tnijne aandacht , dat 
bij dc tamelijk brcetlvocrigc beschouwing dcr verschillende toe-
stellen , tot nu toe toegepast op of voorgesteld tot bemaling vau 
polders eu plassen, slechts zeer vluglig is melding gemaakt 
vau ecu werktuig, dat op verschillende plaatsen voor genoemd 
doel wordt gebruikt eu daarom alleen reeds verdiende, dat daarop 
dc aandacht werd gevestigd even goed als op dc noria cn water-
braker. Ik bedoel dc centrifugaal-pomp, die in den laatsten tijd 
iu zulke belangrijke afmetingen is vervaardigd, dat haar daardoor 
alleen reeds eene plaats toekomt in dc rij der water-opvoerings-
werktuigen. 

Zij heeft verschillende eigenschappen, die het wel dcr moeite 
waard maken haar met andere werktuigen van dien aard te 
vergelijken ten einde hare waarde tc kunnen beoordeelen. Daar-
onder treedt op den voorgroiul tle geringe ru imte , die ze in-
neemt en waaraan de beer lliiiit nog al waarde hecht, wordcrule 
zulks door hem zelfs als ccnc hoofdzaak beschouwd. 

De lieer 11. zegt, dat «zonder overdrijving mag worden beweerd, 
dat het (door hem) orUworpen bcneilengemaal de kleinst mogelijke 
oppervlakte beslaat, die bij de op te brengen hoeveelheid water 
en dc gegeven hoogte van opbrengst vereischt werd ». 

De oppervlakte, door eenig wateropvoeringswcrktuig inge-
nomen, staat niet in regie verhouding tot de hoogte van op-
brengst, daar de rnimte, voor de beweegkracht noodig, slechts 
zeer langzaam toeneemt met die hoogte. Men kan dus de plaals-
rnimte, ingenomen per kilogrammeter t)pgevoerd water van twee 
werktuigen met verschillende hoogte van opbrengst, niet onderling 
vergelijken, daar die zeer in 't voortleel zoude zijn van de 
hoogere opbrengst. De hoeveelheid opgevoerd water is daaren-
tegen bij niet te groot verschil in hoogte een goede maatstaf. 

Nu bedraagt tic oppervlakte van het volgens een nieuw stelsel 
ontworpen benedengemaal (alleen machine- en ketelgebouw met 
den stort vloer berekend) 2r)3.(i M' . , zoodat, tiaar |)er mirnuit 
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1240 M'. water wordt opgebragt, per opgevoerd water eene 
oppervlakte wordt vereischt van 1.00 M \ 

In den loop van het jaar 1875 is door tle firma John en 
Henry Gwyune te Londen ccn stoomgemaal geplaatst tc Ferrara 
in noordelijk Italië, d a t , door middel van acht centrifugaal-pompen, 
per minuut eene hoeveelheid van 12070 M'. water ter hoogte 
van gemiddehl 2.20 M. opbrengt. Deze pompen worden twee aan 
twee gedreven door vier componnd-stoomwcrkinigcn, zoodat elk 
stoomwerktuig een vermogen uitoefent van 253 paardekrachten. 
Deze .stoomwcrktnigcn brengen, zonder eenig tusschenorgaan, de 
assen dcr pompen in beweging, waardoor niet alleen belangrijk 
aan ruimte wordt bespaard, maar ook krachtverlies wordt ver-
meden. De stoom wordt geleverd door tien stoomketels, vijl aan 
vijf vcrtlceld in twee ketelgcbouwcn, waarvan een aan wecrszijtlen 
van het pompgchouw (*). 

Het ponipgcbonw heeft ccnc lengte vau 182 bij eene breedte 
van 32 engelschc voet en elk van dc ketelhuizen, bij eene breedte 
van 4 5 , ecnc lengte van liO voet. De gezamenlijke oppervlakle 
bedraagt alzoo 11 224 vierkante engelschc voeten, overeenkomende 
niet 1043 en derhalve tle oppervlakte per M^ opgevt)erd 
water 0.504 M-., tlal is slechts de helft van die volgens het 
ontwerp van den heer Huët. 

Dat vcr.schil is niet onbelangrijk en zonder nu als voorvechter 
voor de centril'ngaalpompen tc willen oplrtidcn, meen ik toch, 
met het tiog daarop, te mogen aannemen, tlal tle heer llnët die 
werktuigen onbillijk behandelde, door ze geheel buiten beschouwing 
tc laten cn zulks tc eerder , daar bcknopiheid door hem als ecnc 
van dc hooftlzakcn wonlt beschouwd. 

l\Iij zijn gecne betrouwbare proeven bekentl op centrifugaal-
pompen van eenigzins belangrijke afmetingen genomen, ter bepaling 
van haar nuttig cOect, zoodal ik die niet kan vergelijken met 
andere werktuigen 1er opvoering van water. Ware zidks het 
geval, dan zoude vrij waarschijnlijk de vergelijking — voor zoo-
verre het nuttig ellect betreft — niet ten gunste van centrifugaal-
pom|)en uitvallen, althans tegenover zuigpompen, doch het mag 
op redelijke gronden Ivelwijleld wortlen, of dat verschil zoo groot 
zoude zijn, dat ze bij de keuze tusschen ver.s-chillende waler-
opvoerings-werktuigen voor een te bonwen stoomgemaal, in hel 
geheel niet zouden ktnnien in aamnerking komen, te meer daar 
een hoog nuttig eilecl met de eenige voorwaarde is , waaraan 
een waltïrwcrklnig moet voldoen. 

De door den heer llut;l aangehaalde procl' te Dordrecht bewijst 
alleen, dal er eentrifngaalpom|)en z i jn , waarvan het kolenverbruik 
meer dan 3 KGi. |)er paardekracht opgevoerd water bedraagt 
althans wanneer de |iroef — waarvan mij de bijzonderheden niet 
hekend zijn — met (h; voor zoodanige proeven nooiligi; juislheiil 
is gcnoujcn. 

IVij dc beoordecling iler waarde van die proeven zij echter op-
gemerkt , dal de machines der ccntrifiigaalpompen te Dordrcchl» 
vervaardigd door de lirma Gwynm.' en t^o. te Londen (niel tc ver-
warren met dc makers van die Ie Ferrara), schoon de pompen direct 
dr i jvende, echter niet zijn ingerigt om een minimum kolenverbruik 
Ie waarborgen. Die machines hebben nanuilijk slechts een enkelen 

(•) inschrijving eu aflicoldiui.' zijn fi; viuden in Etunnecr'inij, Vol. .\.\'I. 

(Jniirgaug lS7fl), p. i>. 

cilinder, waardoor, bij dc uit den aaril der zaak geringe slaglengte en 
betrekkelijk grootc zuigcrsnelhcid, van dc stoomuitzetting niet het 
grootst mogelijk voortleel kan worden getrokken. De vcrhoutling 
van slagleugte tot cilinder-middellijn is bij tle drie aldaar geplaatste 
stoomtuigen 8 : 9 , 1 0 : 1 3 cn 7 : 8 , terwijl het toch algemeen 
bekend is , tlal om van de stoomuitzetting een zt)o veel mogelijk 
nuttig gebruik tc maken, die verhouding niet veel kleiner niag 
zijn dan 2 : 1 . 

Hij compound-machincs kan men aan genoemd bezwaar grooten-
deels te gernoet komen en alzoo het nadeel van een kleinen zuigerslag 
onschadelijk maken, tloor dc inbonden tier beide cilinders in eene 
onderling gunstige verhouding te brengen. Wel blijlt het bezwaar 
be.staan, da t , bij de grootc omweideling-snelheid van die pompen, 
het aantal zuigerslagen tamelijk groot wordt en derhalve ook de 
ninnner geheel tc vermijden schatlclijkc ruimte een |,'root aantal 
malen moet worden gevidd, tloch bij de schier mathematische 
naauwkeurighcid, waarmede door goede fabrikanten tegenwoordig 
stoommachines worden vcrvaardigtl, kan die tot een mininnnii 
worden gebragt, zooilat genoemd bezwaar niet overwegend is. 

Fn zelfs bij machines met t'c;n cilinder blijkt het mogelijk tc 
zijn resultaten tc verkrijgen, die niet tot de ongnnstigslc behooren. 
Immers bleek hct kolenverbruik van ztdke pompluigcn, vervaardigd 
door dezclftic fabrikanten als van die tc Dortlrcchl , volgens 
Eu()ineerinii van 25 .lannarij 11., |). 0 2 , bij eene opbrengst van 
7 0 M^ water ter hoogte van 3 M., te bedragen 2.70 KGi. per 
paardekiacht opgebragt water, terwijl men hooj)l tlal hij in 
aanbouw zijnde nt)g tc verbeteren. Wamieer die hoop wordt 
verwezenlijkt , dan is hel tc vervvachlen, dal mcl compound-
machincs een kolenverbrnik zal worden bereikt niet verre van 
2 KG. kolen per paarilekrachl opgevoerd water , in welk geval 
de cenlrirugaal-pomj) beloul'l een werktuig Ie worden, dal goede 
diensten kan bewijzen voor polderbenraliugen, vooral wanneer 
njcn in hel oog houdt , dat hel in beknoptheid cn klein aaulal 
deelen door geen ander walcr-opvocringswerkUtig worvll ovcr-
IrotVen. 

Ofschoon ook uu^g worden aangcniMucu, dat, svat zuinig kolen-
verbruik betrelt , tle ceutril'ugaal-pomp waarschijnlijk vuv.t dcu 
eersten rang zal innemen onder de vcrschilleuvlc werktuigen tot 
bemaling gebruikt , geloof ik echler uiet , vlal bij gccvle coustruclic 
dal verschil zoo grool behoeft Ie zi ju, »lal zij vau vlc lijst zoude 
nioelen worden geschrapt. Dal loch bij hel «nieuwe stelsel w vau 
boezem- en pohlergemaleu deti heer llviël hel braudstolVcr-
bruik beneden 1.5 KG. sleoukoltMi zmulc blijven, mccu ik tc 
mogen itelwijlelen. 

De heer lluël houdt ht;l er voor, tlal het nuttig ctlcct der tlotn' 
hem «mlworpen znii;pompi;n u)el de ovevbnmgiug vau beweging 
zal bedragen 80 jiercent en luiri;kcnl dns , aauuemciidc tlal hct 
stoomwerkluig l . l à 1.2 KG. stccukoleu per itidicalor-paarde-
krachl verbruikt , .lal per ])aariiekvachl o)»gcbragl waler utjg gccu 
1.5 KG. zal vereischt worden. Indien ouder iudicalor-paarvlckracht 

' wordt verslaan, wal daaronder gewoonlijk wordt verslaan, dau 
is die berekening zeker Ie laag. Ouder iutlicalor-paanhikrachl 
verstaal men namelijk doorgaans hel veruwgcu tloor dcu iutlicalor 
aangewezen al.*« oj) den zuiger uil|^eocfcud, terwijl lict ucUt^ ver-
mogen aan dc as , outltir ^uusligc omslaudighctlcu op 0.85 tlauvvau 

' ma" worden berekeutl. In dal geval zomle hel brandsltifverbruik 

I 
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per paanli'kraL'ljl ()|>gevûeril wnter beilragen 1.13 

oTcs = 1.7 KG. 
Doch zcHs al neemt men aan, »lat liet liranilstolVerbrnik per 

netto paarilekraclit niet meer dan l . l a 1.2 KG. bedraagt, dat 
wel te bereiken is , altbans bij eene proef, wanneer de macbine 
in volmaakten toestand is en ketel en kanalen seboon zi jn , dan 
nog zal men zicb allerwaarscbijnlijkst teleorgesteld zien, wamieer 
men er op rekent, dat bet brandstolVerbrnik beneden 1.5 KG. 
zal blijven. 

lUj onze poldergemalen is de opvoer tloorgaans betrekkelijk 
gering — in bet ontwerp van deu beer lluët 1.5 M. — en op 
die geringe boogte van opvoer steunt mijn vermoeden, dat bet 
nuttig ellert van de pomp met overbrenging van beweging beueden 
80 pereent zal blijven. 

In de notulen der lustituuts-vergaderiug van 11 Februarij 1808 
komt eene mededeeling voor vau bet honorair lid dr. (. IV Oelprat 
over de werking van het stoomgemaal te Steeuenhoek, waarin 
op grond der gedane waarnemingen wordt aangetoond, dal naar-
mate de boogie van opvoer vermindert, de verhouding van 
nuttig tot m'tgeoerend vermogen ongunstiger wordt. En dal zidks 
niet alleen bij schepraderen bet geval is , maar ook bij pompen, 
blijkt uit de mededeeling, door hetzelfde lid gedaan in de ver-
gadering van 14 April 1808 en in de notulen ilier vergadering 
te vinden. 

Uit die mededeeling, die belrekkuig heeft op het stoomgemaal 
ter droogniakmg van het Hlockland nabij Üremeu., bl i jkt , dat , bij 
eene zelliie hoeveelheid opgevoerd water , d(5 nuttige werking 
bedroeg 25 paardekracht bij 1 voet 1 d u i m , .'il.1 bij 1 voet 
3/1 du im, en 0 8 bij 3 voet O duim opvoerhoogte; alzoo wordt ile 
verhouding bij vermindering der opvoerhoogte in belangrijke mate 
ongunstiger. 

Ten overvloede blijkt zulks mede uit liet door den heer lluët 
aangehaald werk van Morin, Des macfiinen et aiijiareils destinós 
d l'elevatioii des eiiux, namelijk uit het daarin pag. 311 mede-
gedeeld verslag der proeven , genomen aan het Conservatoire 
des arts et métiers met een door Fairot gemaakte [lomp voor 
de waterverzorging van iJssabon. IJij genoemde waarnemingen 
bedroeg het nuttig effect bij -1.30 M. opvoerhoogte 0 .40 en 0.707 
bij 13.14 }\. 

L'it een en ander blijkt voldoende, dat men dc resultaten van 
waarnemingen op pompen met belangfijke hoogte van opvoer 
niet onveranderd mag toepassen op de geringe hoogten , die bij 
ome polderliemalingen voorkomen, en dat de 80 pet. door den 
heer JInct aangenomen meer dan waarivbijnlijk belangrijk moei 
worden verminderd, en alzoo het kolenvcrbruik nader bij 2 dan 
bij 1.5 KG. zal bedragen. 

liet is toch );ezwaarlijk aan te neiiuui, dat de inrigting der 
kleppen, die .slechts zeer oppervlakkig is medegedeeld, zoo 
grooten invloed o[> do aan te wenden bewoegkrac)/t zal uitoefe-
nen , dat daardoor hare verhouding tof. de o(d»rengsl meer dan ge-
woon gunstig zal worden. Zelfs valt zulks zeer te betwijfelen, 
daar bij hel sluiten der kleppen het waterverlies niet onaanzienlijk 
zal zijn, althans wannneer die bestaan uit ijzeren platen, riistende 
op caontchonc beddingen. Hij bet ijeervallen op znik eene veer-
kntcblige bedding komt de klep niet onmiddellijk in ru s t , maar 
eerst na hcrliaalde schojnmelingen, in welken lusschentijd het 

water gelegenheid heeft weg Ie vloeijeu. Eene bedding van eindci 
lingsch bout is iu dat opzigt vrij wat heler gebleken. 

Overigens is er niets dat deze pompen van andere zuigpompen 
onderscheidt, en daar ook de overbrenging vau beweging niet 
eenvoudiger i s , dan zuiks veeltijds het geval is, beslaat er 
g(!eu enkele reden om aan Ie nemen, dat het kolenvcrbruik zoo 
gering zal zijn als door den heer Huct wordt ouderslehl Het 
zou dan ook m i. zeer gewaagd zijn, bij de bepaling vau het 
vermogen van hel stoomwerktuig, op meer dan 00 à 05 pet. 
nuttig cllëct der pomp met overbrenging van beweging te rekenen. 
Wel heel het dat bij de inacbine Leegh water eene enkele maal 
bij hoogen opvoer is voldaan aan de voorwaarde, dat per paarde-
kracht opgevocril water l . l à 1.2 KG. steenkolen zoude mogen 
worden verbruikt, doch wanneer men nagaat , dat gewoonlijk dat 
verbruik 2.75 KG. bedraagt , dan rijst liet vermoeden, of ilic 
proeven die uitkomsten ook moesten geven. 

Hij lie droogmaking der Zuiderzee zal vrij wat stoomvermogen 
uoodig zijn en het zoude, om over de betrekkelijke waarde te 
kuimcn oordeelen van ile zuig- en cuntrifugaalpomp als bemalings-
werktuig, overweging verdienen, oin aan te vangen met den 
bouw van eeu benialingswerktuig volgens het « nieuwe stelsel » 
van den heer Huct eu vaneen met centrifugaal-pompen, natuurlijk 
beiden van gelijke capaciteit. 

Hij eene over eenigziiis langen termijn voortgezette vergelijkende 
proef, zal dan kunnen bli jken, welk der beide bemalingswerk-
tuigen de voorkeur verdient, want zuinig brandstofverbruik i s , 
zooals boven is gezegd, niet de (3enigc voorwaarde, waaraan 
zoodanig werktuig moet voldoen. Worden die proeven met de 
noodige naauwkcurigheid en zorg genomen, dan zal kunnen 
bli jken, of niet bij de znigpompen eene fout in de zuiger- ol 
voetkleppen, die steeds onder water zijn, geruimen tijd onop-
gemerkt den nuttigen arbeid kan doen verminderen en of dit 
bezwaar niet opweegt t<ïgen andere bezwaren van dc centrifngaal-
pomp, waarvan daarentegen alle bewegende deelen dagelijks kun-
nen worden onderzocht. 

Er zonden nog verschillende andere waarnemingen zijn te doen, 
doch wanneer eenmaal zoodanige proef werd genomen zoude het 
tijd genoeg zijn daarop te wijzen. 

ik heb mij zorgvuldig ontbouilen van kritiek van het « nieuwe 
stelsel » van boezeni- en poldergemalen van den heer Huët — 
hoezeer dat daartoe wel aanleiding geeft — en heb alleen ten 
doel gehad de aandacht te vestigen op een ander stelsel, dat die 
m. i. niet minder verdient. 

(Jronhiijen, Februari) 1878. 11. G . LLOSSCIIA. 
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(Hiaat .\VI.) 

Aan de Leden van het Koninidijl: Instituut 
van Ingenieurs. 

Op de Vergadering, gebonden te ' s Hage deu 12den Februarij 
j-l., vroeg eu verkreeg de ondergeleekeude het woord, ten einde 
eenige opmerkingen mede Ie deelen, over het rapport der Gom-
missie tol beoonleeling der ontwerpen, ingekomen ter beantwoor-
ding der prijsvraag voor een gebouw ten dienste van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs. 

Hij acht zich verplicht, zijne opmerkingen eeuigzins uitvoeriger 
dan dit ter Vergadering mogelijk w a s , ter kennisse zijner mede-
leden te brengen, en wel vóór de volgende vergadering, dio eerst 
ilen Oden April a.s. zal plaats hebben. 

Tegen dien tijd immers zijn de teekeuingen reeds lang terug 
gezonden, en kan men er niet op rekenen, dat die zelfs aan beu , 
die de Vergadering vau den 12den Februarij bijwoonden, nog 
voor den geest staan. 

Hij zal kortelijk een woord zeggen over den zoogenaamdcu 
prospectus, daarna over het verslag der beoordeelings-commissie, 
en ten slotte over de beide best gekeurde ontwerpen u Minerva» 
en «Hoodkruis», waarvan hij eeu aulographie, de verdeeling aan-
gevende, bij dezen brief heeft gevoegd, 

He prospectus (de vervaardiger van een der ingezonden out- . 
werpen, zeide het in zijn memorie vau toelichting) bemoeilijkt 
de laak van deu beantwoorder, door hel niet bepalen van een 
terrein. Absolute opgave daarvan was niet vereischt; zeer goed ] 
echter had een lengte voor deu voorgevel, of eeu oppervlakte, 
kunnen bepaald worden, die niet tc overschrijden ware gt^weest. | 

Men had de beoordccling gemakkelijker gemaakt , de pliantasie | 
der medewerkers aan banden gelegd , en — wal het zwaarste 
weegt — de uitschrijvers der prijsvraag verplicht zich zelf reken-
schap te geven van de vast tc stellen bouwsom. Hij iedere goed 
geformulcenle prijsvraag moet te voren door een schets dc geldsom 
bepaald worden , waarover de concurrcuten voor het gebouw j 
kunnen beschikken. ' 

He eischen dienen de basis te zijn vau deze som. ' 

Hij de bespreking van bel verslag der Gommissie begint de 
ondergeleekeude met de verklaring, dat hij giicn anti kritiek wenscbt 
te schrijven. Hoewel hij zich gaarne daarvan de moeite zou willen 
getroosten, om d(!r wille der zaak, en uil belangstelling in het 
Inst i tuut , dal de prijsvraag uitscbrcef, bij kan daartoe ni(;l over-
gaan, zonder de ontwerpen voor zich Ic hebben, 't geen natuurlijk 
onmogelijk is. 

«Wanneer hi j« — (hij maakt hier , maar o(dv hier alleen 
eeuigzins de woorden van het vcirslag j)ag, 2 tot de zijnen) — 
« wanneer hi j , in helgeeu hieronder volgt, zich gedrongen voelt 
de tekortkomingen daarvan aan Ie wijzen, — zoo moet zulks 
niet worden beschouwd als een bewijs van geringschatting van 

het verslag, maar als een bewijs van de gezette aandacht, welke 
hij den toegezonden arbeiil der beoordeelaars heeft waardig gekeurd, f 

«Het aanwijzen dier tekortkomingen .meende hij niet te mogen 
achterwege laten, omdat daaruit kan blijken van de wijze, waarop 
de beoorileelings-commissie hare taak heeft opgeval. »> 

Iu het programma (neen prospectus) was de som vau /' 50,000 
• als bouwsom opgegeven. 
\ He Gommissie van beoonleeling had allereerst moeten vragen, 

welke ontwerpen waarschijnlijk, zonder op enkele guldens te zien, 
I voor die som uitgevoerd konden worden. 
I Deze waren alsdan — met voorbijgaan vau alle amieren — aan 

de eischen van hel programma, aan de eischen van goeden smaak 
te toetsen. 

Dal zijn dus bijvoorbeeld de projecten « Aan de bouwkunst ge-
wijd ft, « K l V I », « Eischt niet te veel », « Alle waar is naar 
zijn g e l d » , «Ars longa «, «Nihil siuc labore«, eu dat met de 
ineengevlochten letters « K I v I. « 

Enkelen onder de ontworpen, hel beboetl hier niet te worden 
herhaald, geven meer blijk van goeden wi l , dan vau groote 
krachten. 

De beide laalslen, met de ontwerpen X eu Hiimenbof, staan 
naar des ondergelcekenden meening, iu de meeste opzichten, ver 
boven de beide ontwerpen Minerva en Hoodkruis uit de laatste 
groep vau bet verslag. 

Alsnu had de Commissie — altijd naar zijn meening — een 
stap verder kunnen gaan. 

Dit de ontwerpen, die voor ile gestolde som Ie bouwen zijn, 
blijkt genoegzaam dat deze niet te ruim was genomeu. 

Zij had nu tle ontwerpen behooren te nemen, die uit een archi-
lekloniscli oogpunt meer aandacht verdienen, en ook van dezen 
inoclen vragen, welke waarschijnlijk (bijv. naar de bebouwde 
oppervlakte, naar den kubieken inhoud of volgens globale bere-
kening dor metselwerken) voor een som, naderende aan ƒ 5 0 , 0 0 0 
uitgevoerd konden worden. 

(s er — om iels te noemen — een ontwerp waarvan de stich-
ting f 55,000 zou vereischen, dat in billijkheid aan de eischen 
van bel programma (of prospectus) voldoet; dan behoort het te 
gaan boven een ontwerp dat ƒ 50,000 zou kosten, ook al is <lat 
rijker vau conceptie. 

Nu wordt alle systeem in het verslag der Commissie gemist; 
\Nal bij hol eene ontwerp afgekeurd wortlt , laat men bij bet andere 
glippen. Men meet met twee , neen met drie of meer verschil-
lende maten. 

Voorbeelden daarvan zijn Ie vinden in het volgende: 
Hij bet ontwerp « Ars longa, vita brevis « wordt opgc//»erkl het 

gebrek aan een liooldtrap. Zeer ju i s t ; maar het ontwerp Minerva 
uit de laatste groep heeft er ook geen. 

Vau d(i ontwerpen « Wetenschap * en zeer in het breede bij 
« (Joucurrentie « wordt gereleveerd, dat de kosten van uitvoering 
de licpaalde som ver zouden overtreden. Alsof dat iets particuliers 
was, aan deze ontwerpen eigen; iets dat zij niet met K Minerva » 
en «Hoodkruis» in hooge mate gemeen hebben. 

Nog meer k(uut het totaal gemis aan systeenj uit bij de beoor-
dccling van andere outwerpou. Men leze slechts wat er van • l.ogica », 
«Alle waar is naar zijn gcMn, X, «Hinnenhof» enz. gezegd i^. 
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van l)osehon\viIlgen te denken als ile volgende zinsnede op pag. 3 ontwerpen Minerva en Hoodkrnis. De ond(!rgeteekende lieert gemeend 
van het verslag: niet heter te knnnen doen , om het onvohloende daarvan aan te 

«Volgen thans eenige l iesrhonwingen, over de groep omvat- toonen, om de zonderling»! conrhisie van het rapport in het oog 
lende die «mtwerpen , welke , hoezeer in het algemeen meer aau te doen spr ingen, dan de plans dezer ontwerpen in omtrek (zonder 
alle in hillijklieid te slellen eischen voldoende, toch wegons tekort- denr- of vensterverdeeling, die niets 1er zake doen) voor zijn 
komingen van overwegenden aard , o f w e l ten ojizichte van he- meileleden at te teekenen. Zoodoende knnnen zi j , die niet het 
paalde eischen van het prospectus ook niet der hekrooniiig waardig voorrecht hehhen genoten ze zelf te zien, heoordeelen in hoeverre 
k<mden wortlen geacht!» de (nulergeteekende het recht had op ile jongste vergadaring tegen 

ledereen zou denken dal een oiilwerj), aan alle (nog wel in hel rajiporl een krachtig protest aan te t rekenen. De tekorlkomin-
hillijkheiil te stellen) eischen voldoende, met gejnich ter hekroo- gen reeds der plans zijn zoo groot , dat de gevels hniten aanmer-
ning zonde worden voorg(.'dragen ! Niet aldns. Het voldoet aan 
alle e i schen , maar heeft tekortkomingen van overwegenden aard. 
Nog sterker: het voldoet meer aan nlle e ischen, maar voldoet 
aan hepaalde eischen van het jirospectns! 

Het eerste ontwerp, onder deze derde groep gerangschikt , 
— u ironie vau het noodlot — tol motto « Logica n! 

Maar volgen wij liel verslag der t^onnnissie verder. 
Er kitnien nn volgens het verslag vijf goed geslaagde proeven 

van opiiissing. 
Hier lieelt de (loimuissie een (tiulerscheiding aangenomen, ge- I 

heel huilen den geeM en de letter van het progrannira. Het heelt 
namelijk de ontwerjien niet gerangschikt naar de verdiensten of 
naar de kosten, maar naar het criterium of de vergaderzaal o[i 
deu liegaveu grond (d' ojt de verdi(ïpiug gelegen was. Echter de 
pros))eclus zegt uildndikclijk , r/e ijroole verijfulerzml innij o;> 
de verd'iep'niii worden (jemaulL 

De groote meerderheid der ontwerpers hehhen terecht van die 
faculteit gebruik gemaak t , om aau deu gevel een hooldornameut 
bij te zet ten, er als bel ware kleur aan te geven. 

De l^mimissie had niet het recht, ook al oordeelde zij plaat-
sing op den begaiien groml honderdmaal beter , van de grondwet 
vau het concours af te wijken. i 

De beoordeeling der outwer))en nit de /e groe)) beeft bovendien ' 
klaarblijkelijk iels wankelends, lijill aan eeii zekere malaise. Van i 
het ontwerp u (lonrail » wordt gezegd: « aan de ondenleelen .stV/(//'/ i 
een te grootsch karakt(;r gegeven: maar hel scliijnl zijn beide 
1ra])peuhnizen niet onmisi)aar.)^ 

Van bel ontwerj) « luderessns » sc/iljnl de zamenslell ing van den 
vorm (het gebouw bestaat nanndijk nit een voorgedeelte waarin 
woning , bureaux eu vergaderzaal , uit (!eu trapzaal , eu daarachter uit 
een Inldiolbeek) niel boven l>edenking verbeven wegens den ttï vreezeu 
overlast van inwateriiig door sneeuw enz. in ile tnsschen gelegen goten. i 

Hij het ( U i t w e r p « Arbeid i», schijnen de bimuMiiiinreii te z w a k " j 

achijnt ;dwe( 'r mouuinenlanl knralder hiinicn (e (Jcriuije hnaijlr' • 
afmpA'uujen znn)rni)flrnlil,im. 

|{egrij|)e deze zinsnede wie kan ! 
D(! onderg(, 'te('k('n(le iiK.'ent echter dat a lb j deze sc/iijn bij (.'(.MI 

« g e z e t » (>ud(M-Z(iek wel voor oplussiiig ware va tbaa r gew(!es(. 
Is de iaal.-^le a n n g e h a a b b ' pliraso geheel o n z i n , bedenke l i jk iu 

boog(Mi Miale is hetg(.'en aan bet slot over dit wwM'kelijk ni(!l 
<mv(M-(liensl(dijk oiitw(M'[i gezegd wordt . 

Er wordt namel i jk b(!W<;erd, dat ludtiudeiide al l icht hoogere. 
geb(mw(Mi d(Mi indruk zondiMi V(MMnind(M(M). En wal blijkl '! lUti ' 
hel ontiL'crp »«(/c/ioc;/ dtrj'ljdi' hooijUut[tucllu'fcu lu'cf( aU het 
(inhorri) HniHlhrn'o. ' 

king kniu'en blijven. 
L Miuerva. 
De bujVelkauKïr luïcft allerzonderlingste afmeling(MI ; zij is .V.'.tO M. 

! breed eu 17 M. lang! 
De V(istibule 8 .50 iW. lang eu (>.50 M. bnjfjd is niet minder dan 

12 M. hoog, de omloopende gallerij er onder begrepen, 
j Vreemder nog is de inrichting der bibliollujek; zij bestaal uil 
1 vijl kamer t jes , niet veel grooter dan gewone woonhuis-kamers; 

namelijk van 5 bij 8 M. Deze kanuM-tjes hebben de hoogte van 7 M, 
Waarom deze buitensporige hoogte'? Drie of vier meter ware 

immers voldoende geweesl. Dit is geschied om er een gallerij in 
te kunnen aanbrengen. Neem voor ieden; gallerij 1.50 M. breedte, 
welk eirekt zal deze dan maken in hef vertrekj(! van 5 M. breedte 
bij 7 M. hoogte? 

Hoe is daar plaatsing der verlangde ]n'cntenkasten niogelijk? 
Over kleinere tekortkomingen van dit ontwerp, bijv. dat dc 

hoofdtrap w(3ggestopt is; dat de keuken 15 M. vau de bnHetkamer 
verwijderd i s , stapt dc oudergeteekeude he(MI. Maar hij vvenscht 
in gemoede te v iagen of dal projekl a te beschouwen is , al> een 
der geslaagde ojilossiiigen f d(M- vraag. 

II. Ontwerp « Hoodkrnis ». 
|)e ontwerper luïcft een schouwliurgplauuetje geleverd. Maak 

van de bnlletkamer een tooneellje mei kleedkamertj(>'S; van de 
gang een corridorlje, die op de log(,'s u i tkomt , en gij zijl e r ! 

Een schouwburgzaal wordt bij avond gebruikt, leden.'cn weet 
ho(! ongezellig, boe onaang(Miaaiii die zich bij dag V()ordo(!t. 

En wel waarom? Om het bnvtmlirbt. 
Daar ge la ten zelfs de Ie rrcrzen ovcrlnul van inwtilcrhi'i, gelooft 

de onderget(;ekeii(le, de hallronde zaal m(!t bovenlicht, bijna even 
breed (MI lang als hoog, iii alwijkiiig met het rapport der Ixjoor-
deelaars, de nlltn-owlwlmnihjsla VIUMU Ie mogen noemen , die aan 
een zaal voor 200 p(Msoneii Ie geven is. 

Wil iiKMi mee r oiitloelinatighed(Mi, ja bepaa lde t e k o r t k o m i n g e n . 
Ih.'efi men (M- wel ov(!r n a g e d a c h t , hoezeer de v e r g a d e r z a a l , door 
vorm en a f m e t i n g e n , r e sonueereu z a l ? W a t meent m e n van een 
u bniVt.'tkamer» van IIH-IM' dan 2;> M('t(M' l a n g , bij een l)reedte 
van 7 Me te r , s l ech ts voor d(Mi schi jn door een p a a r lijnen in 
(IrietMi V(M'de( ! ld? W a l (l(Mikt IIKMI van (h; g a n s c h (uniooil ige, zelfs 
voor bet g e b r u i k on jnnh l i s r i i c r o n d e g a n g vau ± l . 5 0 Mieter 
)M('(!d, di(i ge(Mi and(M' doel l u ï c f t , dan (.'Cii galbM'ij te vo rmen als 
a(»p(Midix dt 'r bibli()lhe(.'lc, en w a a r d o o r de o n t w e r p e r li(!t zich 
onmoge l i jk giMuuakt heelt licht vau t(M- zijtb; iu ih; ve rgaderzaa l 
Ie o n l v a n g e n ? 

Wat vau een keukeu die me(M- dan 25 Meter vau de bullet-
kaïiKM' V(M'\vijd(M'd i s ? 
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De gevraagde hu Het/.a;««;?', hetzij hier ter loops gezegd, moet 
toch immers dienen tot het klaarmaken der gebruikelijke broodjes; 
anders had het programma gesproken van «. zaal met hülfet » , 
(I restauraticzaal >• of iels dergelijks. 

De o n d e r g t ï f e e k e n d e zoude op m(!(M- knniKMi w i j z e n , doch h i j 
ve rgenoeg t z i ch ln(M'mede. 

. \bsaluut niefü wet t ig t , naar zijn meeu iug , het »»ordeel der 
Commissie , dat dit ontwerp zich onii(^r.s(diiïi(it door oorspronko-
lijkbeid van opvat t ing, of v(M'di(Misteli]ke wijze, waarop de indeeling 
(Ml (Ie vorm der lokalen zijn ontworpen. •> 

Hii herhaalt h ier , dat voor de vergad(M7.aal, het zwnarte.jmnt 
van het on twerp , de eerste plaats had moeien worden ing(^rnimd. 
Deze zal icjder archit(!cf, die nadenk t , iKM'gens anders dan aan 
den voorgevel aanbrengen. Niet alleen krijgt het gebouw daardoor 
ec.n zeker ka rak te r , etiu z(»kere waardighe.id, maar ook het gebruik 
er van is aan;i(Miamer. De onderge1eek(?n(ie verwijst hier naar b(M 
.'dlerliefste g(d)ouw des ing(Miieurs civils, t(̂  Pari js ; naar luM gebouw 
Felix M(M'itis te Amsterdam. (MI naar zoo vehui meer. 

(»e t rouw aan zi jn v o o n i e m e n om geen a n t i k r i t i e k de r beoor-
de(ïrmg te s c h r i j v e n , (iindigl de o n d e r g e t c e k e n d e h ie r z i jne b(^-
s c l i ouwing over dc o n t w e r p e n Z(?lf, om n o g (icn woord te w i jden 
aan do een igz ins z o n d e r l i n g e conc lus ie van het r appor t . 

De commissie uu'eut geen ontwerp <ïrnstig voor hekroouing iu 
aanmerking te knnnen doen komen , omdal g(;en enkel voor de 
bepaalde bouwsom uitvoerbaar is. Zelfs dal niet , dat meer aan 
alle in billijkheid te stellen eischen voldoet ! IJ i tmuntend! Later 
echter adviseert zij de als premie uitgeloofd«; som ad / 500 .— 
ten volle te bestemnien om een milwerp aan te koopen. 

Ibis bet ontwerp is niet bekroond; toch ontvangt bef de vollr 
premi(3. Mag zulk (jen conclusie niet bevr«;em(lcn? 

.Nog (}ene opmerking t(Mi .slotte. 
De omh^rge teekende is de viM-vaardiger van het outW(M'p. g o 

t eekend m e t hot m o t t o « lude lessus r» . W a r e h i j dit n i e t , h i j zoude 
iu de e(!rs lvolgende v(M"gadering zeer bepaald ecMi motie voor-
gesteld beblKMi. om de a f k e u r i n g nit te d r u k k e n over de l icht-
vaa rd ige w i j z e , waarop met (bui a r b e i d , met de kuns tv l i j t van 
een aan ta l bo»\wk\mdigen is o m g e s p r o n g e n . Nu ech te r zoude hi j 
den sch i jn op zich lad(Mi alsof bij baudebb? uil eig(Mili(d"de, uil 
vooring(Miomenliei(l met eig«Mi a r b e i d . 

Hij is daarvan zich zelf niet bewust. Onb(!vang(Mi (MI obj(!ctief 
is bij omtrent alle on twerpen , ook omtnMd bet zijne. 

Dal bewustzijn geeft hem de vrijmoedigheid om 1(> spivken 
zooals hij in dit kort geschrift doet. 

Hij wenschf de groote monude aansprakelijkheid daardoor van 
zich af te werpen, die aU medelid vau het Instituut vau lugeni(Mirs 
ten dezen ook op h(Mn rust, 

W\inn(!er l(^(^ken in de bouwknnsl zich — zooals helaas b(M-baal-
delijk gebeurt — schuldig m a k e n aan een slechte, aan een partijdig«! 
heoordeeling. door lichtziuuigheid , door onjuiste voorlichting, door 
iiebrek anii kenn i s , dan moei nnm da t , hoewel scboorvoeleml, 
verdragen. Maar wanneer mannen , (KK! door bun a m b t , door hun 
naam. door hun ervar ing, den eersten rang innemen onder de 
technici vau Nederland, die bovendien door het V(M'lrouw(Mi liimner 
medeleden aan het hoold staan van een instelling, die lerechl 
vcidzijdige waardeering v indt , wanneer die tol zulk een beoor-
diïcling medewerken, dan past een mannelijk woord vau protest. 

Amsterdam, Maart 1878. 1. t'IOSSR.Jl.M.K 
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YKUGADLhlNO VAN 1 8 .HJNU 1 8 7 8 , JN HKV LOKAAL 
niLIfiK.NTIA , TK 'S GHAVKMIAGK. 

1. TegcuNVoonlig: jl\i'. (i. .1. G. Klcvck, j>resi»lc»>l, .1. van der 
Vegt, N. T. Miciiaëlis, M. G. .1. Piepers, W. G. A, Staring, 
A. .1. Voonlnin en dr. K. I''. van Dissel, raadsleden , en .1. Tideman, 
secrelaris; de gewone leden: F. G. de Das, A. .1. van Deek, \ \ 
Galand, .1. A. le ( ï lern | , ,1. L. Glnysenaer, .1. M. Gollelte, .1. I'. 
W, Conrad, tl. van Diesen, .1. Dirks, .lac, Knscliédtï -lolr/.., G.G. 
A. Fol, NV. 11. lltdin.'clil, .1. A. lioessingli van Iterson , G. -1. 
W. de Jon.. | , , l>. 11. Kemper, D. A. Wittop Koning, A. G. de j '»nmleelen, o l ' l e n li.,ndenl, terwijl hel had moeten 
P.r.iyn Kops^ l . hevds, 1. A. Dindo, D. J.oke, 11. 0 . van Manen, 1 •'-•'.)>. »eii honder.l , de ko.rs der ohhgal.en, die thans zeDs op 
G. l . II. 1-:. iMenges, G. .1, ,lu Gelliée Muller, jhr. .1. I\. T. Orll , ' genoteerd staan. 
,hr. .1. Orit van Sd.ouauwen, J. .1. F. Pennink, jhr. O. .1. A. Hiernil volgt dus dal de stamlder hahms fOOO voordeel.geris, dan LS 

tweo ohligatiën der Koninklijke Neilorlandsehe Sto0ii i l)00tmaal-

sehappij , rentende 5 ten liondenl, ieder groot f 1000 en aange-
kocht legen 08Vs percent. 

Nu werd .loor et!U van de ledeu opgemerkt , dat de aatideeleu dezer 
maalschappij lot i5 percent waren leniggi.'gaan, en toen deze 
opmerking aan mij wer<l medegedeeld en ik werkelijk dit lager 
cijfer en nu onlangs zelfs -12 percent genoloer.l zag, lette ik er 
niet o p , dat de ohligaliëii alOjd ung op 8" percent stonden en 
d;il wij hier met geen aandeelen t.; .loeii hadden. Vandaar ilan 
ook, dat het î Üect in de halans werd gehraiil tegen de koers van 

ojvgegeveu cn dat de op het eind vau hel (itiancieel verslag ver-
nielde teruggang niet lioolilzakelijk maar slechts len deeli; aan .le 
vermindering in waarde der ohligatiën is tc wijlen en dc voor-
naamste reden tlaarvan geleden is in den aankoop van het In-

licpclaer, .1. .1. Goelants, 11. S. .1. l îose, mr. W. A. .1. Schim-
mclpeiiiiiiick van der Oije, A. Simons, M. G. G. Star ing, jhr. .1. 
van Stralen, A. .1. II. van der Toorn, .1. van der Toorn, 11. \ \ 
Vogel, .1. W. Welcker en G. Iv V. D. van Zuyleu ; de liuiten-
gewoiie leden: W. .). IVierens de l iaan , (',. .1. Gamhier, W. de Tijtlschrift. 
Man en W. .1. Kahder. | I 5. Sedert de vorige Inslituutsvergaderitig zijn ontvangen de 

liet raa.lslid K. St(!uerwal.l heeft kennis gegeven, dal hij door i nnverinel.le geschenken: 
n. Van den minister vnn oorlog: 
Catalogus .Ier hildiolheek van het departeiiKMit van oorlog. Svo. 
/). Van .len minister van waterstaat, handel en nijverliei.l : 
1. Verzainelingslahellen der waterhoogten langs .le N.^.lerlandsche 

zee- cn r ivierknsten, waargenomen in .Ie maan.len Novemhor eu 
Deceinher 1877. 

2. I.leai, volgons de lila.len iler zclfregistrereiule peiLschaleu. 
2. De notulen der vergadering van vleu Oden April 1878 ziju qotlnreinle de maanden .lulij en Augustus 1877. folio, 

gedrukt aan ihj leden mcilege.leel.l in .le vierde anevcriiig, eerste 

oiigesleldheid verhinderd is dc vcrgad.jring hij te wonen. 
Ingevolge art. 30 vau het Ueglenieut is door hei lid Dirks ge-

introduccerd .le heer Weriicr Kiintze, Danineisler te Herlijn, en 
door het lid Gnschedé dc heer L. Uuret dc Gongagne, ingenieur 
te Parijs. 

gedeelte, van hel Tijihchrifl voor 1877—1878. 
Niemand verlangt daarover hef woord te voeren en zij worden 

mitsdien vastgestel.l. 

3. Ter tafel is het verslag van de we-rkzaamhedeii van het 
Instituut in hei Inslituutsjaar 1877—1878 , ilnt mede herci.ls aan 
de leden is verzonden. 

Ook liaaiDver viMiangl niemand h.jt woord. 

A. Mc<le is ter tafel <le rekening eu verantwoording der in-
komsten en uitgaven over geniel.l t i j . lvak, die met de halans 
achter hel zoo even vermeM verslag aan de leden is medegedeeld. 

De peuninguuïestcr erlangt hel woord en zegt: Ik moot wijzen 
op een.; vergissing in de halans, waardoor de iiilkomsl gunstiger 
wortU dan daar is voorgrsUïld. 

lief Instituut is namelijk sedert vier jaren in h(!t hezit van 2de s t u k , I3de deel, Istc s tuk , 8vo. 

ïl. Gegevens hetrekkelijk dc herziene r ivierkaart , hhul l i (Giesscn-
dam). folio. 

A. Kaart der telegraallijuen en kantoren iu Nederland (nieuwe 
uili:aaf, vervaar.ligd op last van v.ionioeind deparleiMenti. 

f). Verslag aan den Koning over de openhar.; werken in hel 
jaar 1871), met hijlage .\VI. -it.). 

i». I'.eriul hetrelVendi! h.!l Noord/t^ekanaal en .Ie ni lwati-ring van 

D i j u l a i i d , Scheruie.rlioezein en A m s t e l l a u d , me t d a a r h i j helnioreu.le 

gra|diische voorslel l i i ig der wat. irstai i . len. -'ito. 

7. Uegister XI. l'ievalleiide. de heschrijviug van de peilschalen, 
hakkelhonlen en an.l.'re verkenmerkeii op de eilan.len Tc.xel i.'u 
Vlieland, folio. 

c. Van (hm minister van openhare werken te l ioine; 
(llatidogo dei lavori mnnograiici e degli oggelti inviali aH' .^spo-

sizioii.' universah.' de Parizi lud MDGl^GG.X . W I l l . 8v.). 
tl. Van .Ie Koninklijke Akademie van wel(;n.sclia|)pen; 
V.M\> l̂agen eu uiededecliugeu: af.leeling lett.!rkuu(le, 2de reeks, 

"de deel, 3de stuk. Afdceling nalniirkunde, 2de reeks, 12(1.; d o l , 

2 0 
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e. Van ilc Nederlandsclie Maalscliappij ter bevordering van 
nijverlieid : 

1. Tijilscbrifl, 4de reeks, deel 11 ^van de gebeele reeks deel .KU), 
allevering April en Mei 1878. 8vo. 

% Société Néerlandaise pour le progrès de l 'Industrie. Notice 
bistori(jne. 8vo. 

f . Van de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst : 
1. Bouwkundige bijdragen, vier en twintigste deel, 1ste stuk. 4to. 

met atlas in Iblio. 
2. Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen. Twintigste af-

levering. folio. 
g. Van het Koinnklijk Instituut voor de taal-, land- en volken-

kunde van Nederlandsch Indië: 
Bijdragen tot de taal- , land- en volkenkunde van Nederlandsch 

indië. Vierde volgreeks, 1ste deel, 3de stuk. 8vo. 
h. Van de Nederlandsch-lndische Maatschappij van nijverheid 

en landbouw: 
Tijdschrift voor nijverheid en landbouw iu Nederlandsch Indië. 

Ueel XXll l . atlevering lU. 8vo. 
i. Van de Nevlerlaudsche hoofdcommissie voor dc internationale 

tentoonstelling le Par i j s : 
1. Catalogne spécial des produits exposés par le royaume des 

i 'ays-l 'as, publié ))ar la connnission royale. 
2. Organisation de l'instruction primaire, secondaire cl snpcrienre 

dans le royaume des l^ays-Bas, par D. J. Steyn Parvé. 
3. l.es travaux publics dans le royaume des l*ays-Bas, étude 

histori(|ue, tcchni(jue et slatisti(jne, par L. C. van Kerkwijk. 8vo. 
Met kaart en tabellen. 

y. Van de directie der Nederlandsch-Westfaaische spoorweg-
jnaatschappij: 

Verslag ingevolge artikel 24 der s tatuten, voor de gewone 
algemeene vergadering van aandeelhouders, gebonden den 31sten 
Mei 1878. 8vó. 

L Van de directie der Maatschappij tot exploitatie van s taats-
spoorwegen : 

Verslag der .Maatschappij lot exploitatie van staatsspoorwegen 
over hel jaar 1877. 8vo. 

L Van burgemeester en wethouders van ' sGravenhage : 
Verslag van den toestand der gemeente 'sGraveubage over 1877, 

aangeboden door burgemeester en wethouders i\i de vergadering 
van den gcmcenteraail van 2 3 April 1878. 8vo. 

in. Van the Institution of civil engineers: 
1. Minutes of I'roceedings. Vol. LI. l 'art I. 1877—1878. 8vo. 
2. Uiltreksels nit hel verhandelde op de vergaderingen. Zitting 

1877/78. No. 12—10. 8vo. 
n. Van het hoimrair lid dr. G. l lagen: 
Handbnch der Wasserbauknnsl von G. llagen. Driller Theil. Uas 

Meer-, Seenfer- mid llafen-Bau. Erster Band. 8vo. met atlas fol. 
0 Van bet lid Th. Bleckmann: 
Kanaal van Breda naar Oostcrbont, in verband beschouwd met 

de waterverversching en waterontlasting van Breda en omstreken, 
door Th. Bleckmann. 8vo. 

/>. Van bet lid A. Debeil: 
Notices sur les travaux de construction dn chemin de fer de 

raccordement entre les stations des Gnillemins et de Vivcgnis à 
Liège, par M. Debeil. 8vo. Met kaarten en jdannen. 

y. Van het lid J . Dirks: 
Schetsontwerp van een smalle rivier langs den Nederryn, als 

vaarweg voor diepgaande schepen bij lagen waterstand. 5 bladen, 
r . Van hel lid J. G. W . Fi jnje : 
Dessèchement dn lac Fncino exécuté par le prince Alexandre 

Torlonia. 4lo. met atlas fol. 
s. Van het lid .1. G. van Gendl J r . : 
Aanteekcningeii op bel ontwerp van een kanaal door de Gel-

dersche vallei; opgemaakt op nitnoodiging van het Amsletdamsche 
llijnvaart-comité, iloor .1. G. van Gendl .Ir. 1ste stuk. 8vo. 

/. Van hel lid .1. .1. van Kerkwijk: 
Société anonyme des chemins de fer d'Anvers à Botterdam. 

Assemblée générale ordinaire du 30 Avril 1878. Ilapport du con-
seil d'administration sur la situation de la Société et dn Grand 
Central Belge. 8vo. 

w. Van bel lid L. C. van Kerkwijk: 
Les travaux publics dans le royaume des l'ays-Bas. Llude 

historitpie, technitpie et slatislitpie par L. C. vau Kerkwijk. 8vo. 
Met kaart eu tabellen. 

V. Vau hct lid K. Lacroix: 
Théorie et pratii)\ie de l'art de l ' ingénieur, du conslruclenr de 

machines et de rentreprenenr de travaux ])nblics, etc. par L.Vigrenx. 
l^artie didactique. 10e livraison. 8vo. 

ly. Van bel lid jbr. J. W. T. Ont: 
lets over kwel en verdamping. (Overgedrukt nil de verslagen en 

mededeelingen der Koninklijke Akademie van wetenschappen, 
afdeehng natnnrknnde, 2de reeks, deel XllL) 8vo. 

T. liet lid J . D. C. M. de Boos: 
Iets over de gekopjielde krukbeweging, door J. D. G. .M. de Koos. 

(Overgedrukt nil hel Nieuw Archief voor Wiskunde, ilcel lV.)8vo. 
ij. Van bet lid jhr . II. T. Hora Siccama: 
Kngineering, 1878. N". 040—f)47. folio. 

Van hel lid K. J . Sommerléldt: 
Korehesninger over llunsbygningsknn^len for Olliceerskolens 

Ingenieur-aldeling, af K. .1. Sonnnerfeldl. 8vo. met atlas fol. 
aa. Van het lid E. 11. Stielt jes: 
De verbetering van den waterweg van Amsterdam naar Hot-

terdam eu de gemeente t j ouda , door E. H. Stieltjes, met 
kaartje. 8vo. 

I>b. Van hel lid dr. L. Cohen S lna r l : 
Uitkomsten van de in 1877 uitgevoerde nauwkeurigheids-water-

passing. V. (Jldeiuaal-Salzbergen, VI. Amersloort-Maaslrichl. fol. 
cc. Van den heer L. Buret de Longagne, te Darijs: 
Plan d'une voiture automotrice à vapeur à grande vite.sse. 
(îil. Van den heer G. .1. Gaade, te \sGravenhage: 
Chemin de fer Grand Central Belge. 
1. Direction de la traction et du matériel. Compte rendu de 

l'exercice 1877. 4to. 
2. Direction des voies et t ravaux, compte rendu de l'exercice 

1877. 4to. 
ee. Van den heer I. Maganzini te Home: 
Sui lavori di miglioramento e di risanameiito délia città di 

Bruxelles (Fiume Senne e fogue collettrici). Hicordi di viaggio 
dell' ingegnere del genio civile L M. 8vo. 

({. Van den heer dr. L. Mulder, te ' sGravenhage: 
I^andbouw-courant 1878, u°. 21—42. folio. 
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fjrj. Van don beer A Obermayer, te Wccnen : 
.lahres-bericht des Chib österr. Eisenbahn-Beambten, in Wien. 

1877/78. 1. Clubjahr. 8vo. 
hh. Van N.N.: 
Bulletin de la Chandirc de commerce dc Liège, Mai 1878. 

N". 0. 8vo. 

0. De president zegt: Eenigen tijd geleden is hij den Haad van 
Bestuur een brief van het bestuur der afdeeling Nederlandsch 
Indië ingekomen, waarin de wenscli werd Ie kennen gegeven, 
dat de gewezen voorzitter van die afdeeling, ons medelid 11. de 
Hruyn, tot honorair lid van hel Institnnt mogt worden lienoemd. 
Het daartoe strekkend voorsUd werd in de vergadering der 
afdeeling van 3 October jl. met acclamntie aangenomen. Men wcnschte 
daardoor de groote verdiensten van bel lid de Ih'uyn te huldigen, 
voornamelijk met betrekking tot de wederoprigting der Indiscbe 
afdeeling. Hel is u bekend hoe die afdeeling sedert jaren een kwijncutl 
leven leidde, zoodat zij zelfs dreigde tc »del te gaan. Het lid dc 
l'.ruyu is er in geslaagvl dc belangstelling voOr haar weder op tc 
wekken cn dc afdeeling Nederlandsch Indië in bet leven te roepen, 
die zich thans in een' kracbtigenbloei mag verbengen. I'ij zijn vertrek 
uil Indic naar Nederland stelde dc afdeeling er hoogen prijs o p , 
dat hem dit bewijs van waardeering zou worden geschonken. 
De Haad van Bestuur beeft dit voorstel gaarne overgenomen en 
meent te mogen vertrouwen, dat het door uwe vergadering zal 
worden aangenomen. 

Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen. 

De president zegt der vergadering, ook nit naam der afdeeling, 
dank voor het genomen besluit, dat zeker door haar met groote 
belangstelling zal worden vernomen. 

7. Van het bestuur der afdeeling Nederlandsch-Intlic is een 
schrijven outvaugen, ouder anderen ten geleide van het algeu\ccn 
vcrslau over bet jaar 1877—1878 met rekening cu verantwoording 
en l)alans. Die stukken zijn afgedrukt als bijlagen 28 m 29. 

8. Van den hoolilingenicnr van den waterstaat in Noordhollaml 
zijn brieven ontvangen, gedagteekend 15 Ajtrd, 15 Mei en 14 
.buuj jl. u". 047 , 842 cn lO'^^ ten geleide van de 
waarnemingen aan den Helder, gedurende de maamhm Maart, 
April en Mei 1878, opgemaakt door het lid W . Ph. de Krnyll. 
Zij zijn medegedeeld als bijlage 30. 

9. Het lid Dirks bekomt het woord tot het (loen eener mede-
deeling over cLMi door bom aanbevolen nicvuv stelsel van rivier-
verbetering, nitslnitcnd m d bet oog op dc srluiopvaart. Die mede-
deoling wordt door profdlen en eene kaart o)» groote schaal loc-
gelicht. (Zie bijlage 31 en platen XVH cn XVlll.) 

De president zegt de spreker dank voor dc gedane mededeeling. 

Met lid Keniper wenscbt eenige vragen te stellen en enkele 
bedenkingen aan het oordeel van dc vergadering te onderwerpen: 

I In d c eerste plaats: Bij de bespreking van bel door hem aan-
i bevolen ontwerp heeft de voorsteller gezegd, dat het hier aan-

wezige Iciigteprolil was genomen langs de lijn vuu grootste diepten 
van dc Waal tusschen l\ inucrdcn eu Dodewaanl, onder bijvoeging 
dal \le bovcidijn is geconstrueerd naar de \licptecijfcrs in genoemde 
l i jn, aangeduitl onder tien middelbaren zomorstand van 1801 — 

j 1870 op ile nieuwe uitgaaf van de olVicieele rivierkaart. 
I De spreker merkt op , dat de lijn op deze rivierkaart door het 
' lid Dirks als lijn van grootste diepte aangenomen, een andere is , 

te weten de rigting van hel vaarwater, namelijk hel midden van 
de schecpvaartgenl, cn dat de in die lijn geplaatste cijfers de 
diepten voorstellen in die vaargeul, geenszins altijd overecn-

• komende m.'t de grootste diepte in hel dwarsproOI. 
' hl de tweede plaats: De eerste spreker heeft berekend welke 
i normaalbreedle aan de rivier dc Waal moet gegeven worden, 
I om daarbij te kunnen onderhonden eene gewenschte vaardiepte 
: onder bepaalden waterstand. Hij deelt daartnc hel afvoerend ver-

mogen van dc rivier bij dien waterstand door de snelheid, welke 
snelheid hij volgens daartoe zameiigcsteldc tahils allcidt uit het 

' thans bestaande verhang en de gewenschte diepte, verkrijgt alzoo 
den inhoud van hel dwarsprolil , behoorende bij dien atVonr, dit 
verval eu die diepte en ileelt dezen inhoud door dc gewenschte 
diepte om alzoo tc besluiten tlat het verkregen (pmticut de nor-
u^aalbrccdtc i s , waartoe dc rivier moet gcbragt worden. 

l^e voorsteller bcsvlmviwt »bis de rivier geheel als ecu kanaal niet 
oim vierkant dwarsprolil en verliest geheel uil bel oog dat de 
bevaarbaarheid eener rivier met zekere diepte volstrekt niet vereiscbl, 
dat die diepte over de geheele breedte van de rivier wordt aan-
getrolVcn, maar ilal zij voldoende gebaat i s , wanneer de ge-
wenschte vaardiejde aanwezig is in een geul van zekere 
breedte, natuurlijk hoe brecder hoe liever. Buiten die geul kan 
dc diepte der rivier zonder eenig bezwaar voor de scheepvaart 
veel minder zijn. Door rekening te bonden met de omstaiidiglieid 
dat ile stroom toch altijd door het bed der rivier eene geul 
scliunrt en dus een onregelmalig dwarsjirofil vormt, waarin het 
eene gcileelte grooter diepte heeft en het andere mimlcr, zondat 
bet verschil tusschen vaardiepte cn gemiddelde iliepte zeer be-
duidend kan zijn, kan zeer zeker do normaalbreedte grooter zijn 
dan door de voorsteller becijferd is. 

In de derde plaats merkt spreker op dat het niet gidicel opgaat nit-
sluiteud uit tcgcnwoordigo toestanden af te leiden, wat al of niet 
op de rivieren kan verkregen worden. De steeds voortgaande 
verbetering tier beucdenriviercu, waardoor hooger optrekken vau 
den vlonl wordt Ixircikt, brengt ook op de bove\u'ivicr, door 
onder anderen liet verhang te wijzigen, eene gcbccle vcranderii»g 
van toestand te weeg. 

In de vierde plaats zou de sprek(!r gaarne antwoord mitvangen 
op de vraag, waarom hel lid Dirks, die de dic|)te zijner rivier 
eerst gesteld had op 3.50 M. onder den laiujslen waters tand, 
thans slechts aanneemt een diepte van 3.10 M. Ier den water-
stand, overeenstemmend met 1.50 M. aan de schaal te Keulen. 

In de vijfde jdaats ilient ile vraag, of de hovenvermeble on-
regehiiatigheid in het dwarsprolil zich ook gaandeweg niet zal 
opdoen in de smalle rivier, al moge die aanvankelijk met groote 
regelmatigheid, een volkomen trapeziumvormig dwarsprolil en ecnii 
vlakke doorgaande lielling in den bodem gegraven zijn. 
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In du zGsile plaats vestigt spreker ile aandacht op de bezwaren 

voor de uitwatering, die het gevolg zullen zijn van eventuele 
uitvoering der plannen van den heer Dirks. 

liet lid .1. van der Toorn vervolgt de reeks van vragen en op-
ujcrkingen van den vorigen spreker. 

In de eerste plaats zou hij gaarne ingelicht wonlen over de 
bewering van het lid Dirks, dal de smalle rivier beschut zal zijn 
tegen de nadeelen van ijsgang. Hij ziel niet i n , dal de smalle 
rivier niet evenzeer met ijs liezet zal worden als de Nederrijii zeil'. 
Dit ijs zal moeten al'drijven en aaideiding gtïven tot dezelfde 
bezwaren, als door 'jJ^gang elders te weeg worden gebragt. 

b) de tweede plaats: Wanneer de keering liisscben de jieven-
rivier en de rivier zelf watervrij nmet zi jn, zal dientengevolge een 
belangrijk deel van hel winterbed van de laatste verloren gaan. 
Het ontwerp staal in dal opzigt gelijk nu!t hel vooruit brengen van i 
bandijken, dal tot bedenkelijke vernaauwing zou voeren. Spreker I 
verlangt hieromtrent opbeblering. 

In de derde plaats wijst spreker op ib; nadeelen, dii; de uit- j 
voering van het ontwerp voor de slad ,\rnhem zou hebben , door 1 
tusschen baar kade 1er lengte van ongeveer een vierde uur ; 
gaans en den verlegtlen Nederrijn een dikwerf drooge nieuwe | 
rivier en een walerkeering te zien vormen, zoodal bel ladeti en , 
lossen van goederen en het gebruik van het veer op de ovcrzijd(ï 
dientengevolge aan groote bezwaren onderworpen zouden worden. ^ 

In de vierde plaats verlangt de spreker inlichtingen belreHende 1 
de oui worpen kriiising met den Gelderschen Mssel. De voorsteller 1 
beeft gesproken van s tuwen, die eige/dijk geen stnwen zijn; dit ' 
komt sju'eker eenigzins nevelacblig voor en vordert nadere op- Î 
heldering. 

In de vijlde plaals eene vraag van algemeene strekking 
namelijk deze: Is hel ontwerp geheel oorspronkelijk of is elders 
iels dergelijks iiitgevoerd of ontworpen 7 Staat bel tegenover de 
veel besproken traverse van den Nederrijn, in het aanhangige 
kanaalontwerp .\msterdam—Dodewaard 

Ziedaar een aantal punten , die nog wel eetis overwogen mogen 
worden. 

Het lid Dirks veikrijgt hel woord, lol beantwoording van de 
gedane vragen. Hij zal daarbij in acht nemen de volgorde, waarin 
de opmerkingen iloor de beide vorige sprekers gemaakt werilen. 

I" iJe beer Kemper merkte op, dat de bodendijn op de nieuwe 
rivierknart niet die van ile grootste diejiste is , maar dat zij den 
vaarweg der .schepen, de lijnen tusschen de baken oC andere ver-
kcnnicrkcn op den wal aanwijst. 

Uit den aard der zaak kan deze vraag hier niet beantwoord 
worden onulat de nieuwe rivierkaart niel ter talc'l is. 

Dc peilregislers zonden geraadpleegil die))en Ie worden, om de 
lijn van gr«»olslc die))ten naast de hakenlijn op de rivierkaart tc 
kunnen t rekken, cn na tc gaan ol zij nuH die lijn een essentieel 
verschil oplevert. 

Voorsbands .«chijnt aangenomen tc moeten worden dat bet ver-
schil van weinig heteekenis zal zijn, mndal als afgebakende vaar-
weg voor schepen toch zeer zeker in den regel — om ligtelijk te 
bovroeden redenen — de lijn van grootste «lieplen wordt gekozen. 

t!®. De gegrondheid van de tweeile opmerking wordt toegegeven. 
In den rc'jel is bij ouze lioofdriviercn, in welk dwarsprobl dan 

ook, bet verschil tusschen de grootste diepte en dc gemiddelde 
ilicptc vrij beduidend. 

Wanneer de grootste diepte in elk dwars|)rolil zich nu geregeld 
en naiieengeslolen door het verdere rivierbed over de volle lengte 
heen kronkelde, zou de scheepvaart — op welke spreker in't-
slnilend hol oog heelt — door die gctd kuimen varen en daarvan 
op elk pnnt pari ij trekken, 

In de werkelijkheid mist echler die diepere geul dat karakter 
van continuiteil. Men beeft een aaneenschakeling van kolken — 
dikwerf veel te diep en daardoor nadeelig voor dc oeverbewoners, 
zooals te Nijmegen — , afgewisseld door stroomverlaiinningen in 
regie vakken of waar dc as der rivier den ojiefvorm beeft. 

Die plaatselijke overvloedige diepten zijn bovendien in zeker 
opzigl nadeelig, omdat bel verhang daar ter jdaatse vermindert, 
betgeen gekocht moet worden door grooter verhang op andere 
punten. Derhalve een gebroken verhang, dat op zijn beurt jilaal-
selijk hei dwarsprolil — ten nadeelc van de scheepvaart — kan 
verkleinen. 

Dc spreker meent dat de vergailering zijn meening zal duclen 
dat — de onvermijdbare werkelijkheid 1er zijde stc.'lendc — met 
bet oog op de .scljeepvaart bet ideaal eener rivier dc zoodanige 
zon zi jn, waar bel verhang doorgaand een regte lijn en het dwars-
prolil lra))eziumvormig ol regtboekig is , terwijl in bet lengle-
prolil de regie bodeinlijn evenwijdig looj»l aan den waterspiegel. 

13°. Dal bet verhang in onze rivieren door verloo)) van lijd cn 
voortgaande uilsclmring grooter zal worden, moge zich aU plaat-
selijk verschijnsel voordoen, doch bij ilc oiivcranderlijUheid van 
de eindptmlen — waarmede bier bedoeld wordt in.ïl ') -{- AP. Ie 
Keiden aan hel begin cn dc Nooril7cc aan hel eind — is dit over 
dc volle lengte niel te verwachten. Overigens zijn sprekers denk-
beelden opgeval met bet oog op den iP.ijcnwoord'Kjcn staal van 
zaken. 

Ao. 1(1 antwoord diene, dat het verval op den Nederrijn te 
groot is, om bij den beschikbaren watervoorraad ook bij dc 
laagsie standen hel oorspronkelijk aangenomen dwarsprolil op de 
smalle rivier loc Ie laten. Di; laalsie zon in dat geval waler ont-
trekken aan de Waal er. den blsscl, belgeen niel in de bedoeling li-il. 

'öo. Ook in de smalle rivier zullen zich dc onregelmatigheden 
voordoen, hierboven sub bespndvcn. 

ICchter in veel geringer male , want de groote oorzaken v.in 
onregelmatigheid op de rivieren zijn ijsgang en boog oj)perwater, 
en beiden zijn in den zin en de uitdrukkelijke bedoeling van bel 
ontwerp der smalle rivier voor deze laatste geheel onbekende zaken. 

In een der laatste stukken van ons geacht medelid den heer 
Waldorp wordt het maken eener stuw in den Nederrijn ontraden, 
ook onulat de geinetseldc bodem van dal werk bij ijsbezetting dc 
gelegenheid zou wcgneinen, om daar ter plaatse een dieper geul 
te zien ontslaan, mede tot behoud van dc bovenwaarts liggende 
districten. 

Spreker zon die meening niet deelen, doch zij bevestigt het 
bovengezegde, dat dc op dc .smalle rivier onbekende lactoivn 
«ijsgang en boog opperwaler » in dc eerste jdaats de lastige onre-
gelmatigheden van onze rivieren tc weeg brengen. 

O®. Hel is spreker niel duidelijk welke nadeelen de uitwatering 
der belanghebbende districten door den aanleg van de besproken 
smalle rivier zoude ondervinden. 
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De uiterwaarden benoorden dc rivier worden door haar in twee ' 
.slrooken verdeeld, waarvan de noordelijke alleen op dc smalle 
rivier, de zuidelijke evenals vroeger op den Nederrijn zeiven zal i 
nitwateren. j 

De smalle rivier zal op elk punt harer lengte zeer nabij tiezelfde i 
hoogte hebben, als ile Nederrijn zou hebben gehad , kleine verschii- J 
Icn van gebroken verliang op dc rivier zelve buiten rekening gelaten, j 

Naar sprekers oordeel zonden zich — bij het beurtelings zoo : 
goed als droog loopen van de oude rivier of van de nieuwe — ; 
eer de nadeelej) van te groote ilroogte, van wnlur-f/chreJ; doen j 
gevoelen, terwijl ook dc uiterwaarden benoorden de smalle rivier } 
het vruchtbaarmakend opperwaler voor goeil zouden missen. 

Overgaande lol bel beantwoorden der vragen van bel lid .1. van : 
der Toorn, gaal het lid Dirks voort, als volgt : 

1°. Dc smalle rivier zal bij vorst cn ijsgang buiten gebruik zijn. , 
Niet slecbis Ituilen gebruik, maar volkomen afgesloten, aan de j 
linker- of zuidzijilc door bare «)p liandijkshoogle te brengen water-
terkeering; aan den bovenmonil en de kruisingen met den Ouden 
Hijn en den l.lsse! «loor de besproken beweegbare afsluiliiigen, j 
zoodal het in de neveiirivier gevormde ijs — wat ook op dc rivier j 
zelve moge gcschieden — langzamerhand zal wegdooijcn. ( 

Ongetwijleld wordt het wiiiferbed van de rivier zelve door 
den aajdeg van do nevenrivier vernaauwd. Die vernaauwing mag 
niet gaan bovo) de grenze»), daarvoor aangewezen b. v, door de 
wijdte vau ilc spoorwegbruggen. 

iVy dc zeer onregelinatige breedte van het winlerbed der rivier 
kan op bijna alle punten de versmalling gescbiedeii, zonder grootere 
naauwlen dan de reeds bestaande te weeg te brengen. 

Spreker geeft echter toe dal bij de l lunneschans en den Duno 
hetzij eenijje afgraving dezer vooruitspringende hoogten, betzij verleg-
ging van den tegenoverliggenden bandijk nOodig zou knuium zijn. 

Dc nadeelen voor de gemeente Arnhem zullen worden opge-
wogen door het voordcel, dal de groote Hijnvaart langs haar wallen j 
wordt geleid. 

Uit deti aard der zaak zal het laden en lossen bij hoog water 
(Iwars over de alsdan zoo gO(;d als drooge nevenrivier moeten 
geschieden. Daarlue zullen noodig zijn beweegbare bruggen, als ook 
laad- en loswallen lanus de zniilzijde van dc nieuwe waterkeerini'. ' 

In de bediening van het veer te Arnhem zal weinig verandering 
komen. 

De schipbrug over de oude rivier zal evenwel zoodanig ziin Ie 
veranderen, dat daarvan ook gebruik kan worden gemaakt, wanneer 
de oude rivier is afgesloten. 

De ber}:ing van hel materieel van die brug zal uil den aard 
lier zaak aan den linkeroever behooren te geschieden. 

Dij de gewone veren op andere punten zal een dubbel stel 
materieel gevorderd worden, één voor de rivier zelve en één voor 
de smalle rivier. 

'i®. In liet geheele ontwerp komen geen «stuwen» voor, inden 
cigerdijkeii zin van het woord; wel beweegbare waterkeeringen, 
in den vorm van s tuwen, doch opstuwing van water, waar dan 
ook, ligt buiten bel plan. 

De waterverdeeling tns.scben de verschillende takken moet on-
veranderd blijven. 

5". Voor zooveel bekend, is het ontwerp geheel nieuw. 
Hel daaraan naaslbijkomend is dc kanalisatie langs de Hoven-

Maas tusschen Luik cn Maastricht, met invaart te Luik boven de 
stuw bij de gescbutgieterij aldaar. 

In de voorgelezen inleiding en omschrijving van het ontwerp is 
gezegd dal soortgelijke kanalisatie — ofschoon de handel volstrekt 
niel op schutsluizen is gesteld — boven bet onlwer|i dc voorkeur 
zou verdienen, wanneer noch de blsselmond, noch de overlaat 
«de oude Hijn » liestoml. 

Voor wat betreft de vraag van den voorgaanden spreker, ol' ile 
sujalle rivier slaat tegenover de ontworpen traveile van den 
Nederrijn, in de rigting van het kanaal Amsterdam—Dodewaard, 
moge ten slotte als antwoord dienen, dal van die Iraverse met 

geen woord mehling werd gemaakt in dc voorgelezen inleiding. 
Dc onbereikbaarheid van de g<;wenscble dieple in de W a a l , 

langs den tol heden gevolgden weg, is als eenig uilgangs|)unt 
voorgesteld. 

Dal nogtans eventueele uilvoering niet zond(;r invloed zon zijn 
op enkele omlerdeelen van de aanhangige plannen, valt niel fe 
ontkennen. 

Hel lid dc iJruyn Kop.; vestigt de aandacht op i!e kidossale 
bezwaren, die dc verwezenlijking van bel ontwerp voor de langs 
de rivier gevestigde ondernemingen, steenovens, fabrieken als ander-
zins , zonde opleveren. 

Ite rivier toch, zoodra de waterstand benetlen MU. is gedaald, 
zniidc voor het gewoon verkeer gidieel wonbiu afgesloten, (ieen 
water wordl meer algcvoerd, daar al het van de hovciirivier al-
komende len bate van de zijrivier wordl in beslag genomen, zoodat 
bet eigenlijke rivierbed genoegzaanj droog loopt en onbruikbaar wordt. 

In al dien tijd n u , die .somtijds njaanden acblereen kandnrcM, 
zoiuhiu derhalve de bovenh(}iloeble inriglingen van alb* toe- of 
afvoer verstoken zijn. 

Hel lid Dirks geeft in antwoord te kennen, dat de laatste 
opmerking van den vorigen s]u-eker juist is , doch tlal in deze 
zaak het bijzonder belang voor bel algemeen belang moet wijken. 

Dat dc eigenaren van fabrieken langs rivieren en andere 
wateren geen regt hebben op bet behoud van bet water langs 
hun elablissementen, schijnt uitgemaakt. 

Wanneer evenwel de gebrekkige afvoer van sleeni;n langs den 
Nederrijn bij lage waterstanden gesteld wordt tegenover den iels 
grootcren afstand van di; laadplaats aan de smalle rivier — 
doch waarlangs dan ook de onbelemmerende afvoer verzekerd 
is — , schijnt het belang van de gemaakte opmerking grootelijks 
te verminderen. Overigens zijn er eigenaivn met wie schikkingen 
kunnen worden getrollen; dit is slechts een zaak v;m geld. 

Het lid dc Druijn Kops: Gij spreekt van gidd, maar zal rncn 
tiaar dan nllea onteigenen, ook waar geen grond voor de uil-
voering behoeft fe wortlen afgestaan? 

Het lid Dirks: Men kan gelegenheid geven tol vervoer op 
verwijderden afstand. Maar als ile bloei eener fabriek afhankelijk 
is van de onmi<ldellijke nabijheid van het water , kan dit geen 
reden zijn om bet p l an , als het overigen.s goed is voor de 
scheepvaart, op Ie geven. 
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Het liil J . van der Toorn vraa<^t en bekomt bet woord op 
nieuw, tot nadere toelicliting van de reeds vroeger gemaakte 
liezwaren. 

De vernaauwing van liet winterbed der rivier scbijiit bem ]>ij 
voortduring boogst bedenkelijk. De snudle of nevenrivier zal aan 
gelijke veranderingen in oevers en rivierbed — al bleef ook de 
iubouil der dwarsprolillen even groot als bij iedere andere rivier 
in ü^ t verplaatsbaren zandigen botlem — onderhevig zijn. 

Do over)>njgging van de nieuwe rivier bij Arnhem zal lot tal 
van bezwaren leiden. 

Tijdens hel intreden van vorst bij laag waler zal een omslagtige 
en lastige operatie noodig zijn, om de schepen nit dc, alsdan 
af te sluiten, smalle rivier le verwijderen, omdat deze rivier bij 
iedere afsluiti/jg nagenoeg droog loopt. 

Ook hetrcllcnilc dc s tuwen, die geen stuwen zi jn , verklaart 
spreker zich alsnog onvoldaan. Afsluiting, geen s luw, cenckecring, 
die er uitziet als ccnc s tuw, of cenig aiulcr woord; zoo als het 
thans wordt vourgedragcn is het moeijclijk zich de zaak voor 
to stellen. 

S)»rekcr besluit met ccn blik op het veel omvattende, hoogst 
kostbare cn in vele cn voorname belangen ingrij])ende der zaak 
cn komt tol de conclusie, dal hel dan inderdaad raadzamer ware, 
hel reuzenplan van Kraijcnholl, dc geheele afsluiting cn kanali-
sering van iNcdcrrijn cn Lek, tol uitvoering (e hrciiucn. 

Het zich daarop bcvindcntlc water blijft echter door dc helling 
van den bodem naar beneden slroomen. 

Maar, mijne hecren, ik vrees dat de kwel daar nog veel water 
aan zal toevoegen. 

Op de rivier heeft men verschillen tusschen dc hooge en de 
lage standen van (j tot 8 M. 

Dal in die omstandigbeden on bij ilc lage ligging van ilcn 
kanaalbodcm een belangrijke kwel zou onts taan, acht ik vrij 
zeker. 

Dit water nu zil naar bcjiedcn stroomen en aldaar een uitweg 
moeten vinden. 

Zorgt men hiervoor niel , dan zal ecu toestand onts taan , alles 
behalve aangenaam voor hen , die nabij het benedeneinde van 
het kanaal womm. 

Wil men al dit overtollig water kunstmatig verwijderen, dan 
zal num wcHigl duizend paardekrarbten en meer noodig hebben. 

Ciaarnc wcnschte ik van den voorsteller te vernemen, hoe hij 
zich voorstelt hel benedeneinde van het kanaal in te rigten. 

Ilct lid Kcmpcr dattkt dcn heer Dirks voor de beantwoording 
zijner beschouwingen. Hij zal nicl terugtreden in algeineene l)e-
chouwingen over rivierverbctering, als zijnde niet zoozeer aan dc 
orde, maar wen.scht toch op te merken, da t , wanneer de beer 
Dirks zulk ecu idcaal-toestand van dc rivieren noodig acht, dat 
over de geheele bodembrecdte bijna gelijke diepte gevonden wordt. Het hd van Manen: Met belangstelling heb ik kem.is gemaakt ' . j j , „„^ 

n.cl hel ontwerp; bet geldt hier evenwel eene geheel .iicuwe ,ephcteri..g nicl zal kunnen worden\ -crkregcn cn hij zich 
zaak en .k Iwyicl met ol vele leden z.dlcn, even als i k , ecu ; ^an begrijpen ka.i dal naar cene nieuwe wijze van rivicrverbcte-gevoel van vcrrassitig hebben ondcrvoiulen. »grijpen 

! ring wordt omgezien. Men heelt eenjgcn tijd noodj«' om de zaak in ziin "eliccl «^»pd tp c j ' 1 • 1 1. . . 1 j 1 , . , . ° I" ^.ij" ^ciK^u ^ifui i t Spreker veroorloolt zich echter nog terug tc komen op dc ücdanc 
kunnen overzien cn met dc nieuwe dcnkbeclden verlrouwil tc raken k ... o . . 1 r • 1 n • • r T 1 ., 1 hctrcilendc dc (he{)te der sjuallc nv ie r , die nader op loch waag ik hcl na eene oppervlakkige bescbonwinL'een naar Q in \i • . 1 1 1 1 • • . 1 . --i , , ö " c t " " " d.K) M. IS gesteld onder lagen rivicrsland, terwijl cersl luuilcn ter sprake le brengen, die mij duister schiineii cn svaaron I 1 ' ) R A M 1 1 I . . 1 M--!, , , , . J sproken was van J .50 M. onder dcn laagsten waterstand. Hu ik de aanilaclit wcnsch tc vestigen. ' . 1 • 1 ,.. , , ,• Het eerste punt bctrclt het ciiid|ni>it van het kanaal. 

Op de kaart is wel hcl begin van hcl kanaal duidelijk aange- i 
geven maar met bel benedeneinde is dit nicl evenzeer bet geval. | 

l'.egrijp ik de kaart goed «hm is ilc zaak tweeledig voorgesteld: ' 
in het ccnc geval eindigt het kanaal in de rivier dc iVcdcrrijn 
nabij Wagciniigen; in het tweede geval wendt zich ccn zijtak ! 
in de rigting van ilc (iclder.sclic vallei. t 

Hcstaat nu bel voornemen om bel kanaal in dc rivier te doen 
eindigen, zoo vrees ik zal bel ontwerp niet kunnen beantwoorden 
aan het doel van den ontwerper. ! 

De rivier beneden Wagcningcn loch is bij lage waterstanden ' 
voor de scheepvaart even ongeschikt als daarboven en men zou ' 
dus aldaar vast raken. 

Uigl men een zijtak naar de t.'.cldcr.sche vallei zoo vrees ik ' 
zulhMi dc gevolgen niet zonder bedenking zi jn , en hier kom ik i een schetsonlwcrp niet verder uitgestrekt, ook wegens .le uitvoe-
tot het tweede punt . ' 1 0 0 

Ilct kanaal is bestemd om bij lage rivierstanden diejisl tc doen 
en ccne zekere watermassa af tc voeren cn de bodem zal in 

vraagt of door vernaauwing van het profil deze laatste diepte niet 
tc bereiken was'? 

I llcl lid Dirks zegt, ilat hij de volgorde der .sprekers zal omkeeren 
I en eerst den heer Kcmpcr beantwoorden met tle opmerking dat 
' tloor vernaauwing zelfs tot grooter diepte zou kunnen worden 
; gegaan, doch dat naar zijne mccning de breedte van 70 .M. op 
' dcn waterspiegel beneden den nieuwen IJsselmond en 105 .M. boven 
( dien mond de uiterste grens vormt om — bij ccne sloomsnelhcid 
I van bijna ecu .M. jter seconde — aan de vaart met sheptrciuen on 
1 dc ontmoeting van die treinen genoegzame veiligheid tc vcr.^rhalTen. 
^ Wal hel door dcn heer van Manen gezegde betreft , hcl 

benedeneind vau het kanaal wordt op de in <lc zaal aanwezige 
, kaart aangewezen even beneden W^ageningcu. Uit dcn aard der 

zaak ware evenwel verlenging uilvoerbaar, en werd de proeve vau 

I righcid, waarmede bel ontwerp behandeld is. llovcndicn gaf de op 
, hel plan aangewezen verbinding, door middel van sluizen, met 

overecnstcinmiiig daarmede cene zekere hcHiiig bekomen. 
Dij laag water wordt dus dc rivier op non-activiteit gesteld 

doch oiiigekccrd wordt bij hoogcrc waterstanden het kanaal "c-
slolen cn dus de nieuwe rivier op noii-aclivitcit gestcltl. 

bet kanaal door dc Gcldcrsebc vallei rnimschoot.'^ aanleiding o m , 
aanvankelijk al thans, niet verder tc gaan. 

Waar cn met welk doel dc beer vau Manen de door hem 
genoemde duizenden paarilekrachtcn zou kunnen toepassen is 
spreker volstrekt onverklaarbaar. Nieuwe bezwaren van kwel en 
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dergelijke zijn niet tc vrcezen cn iedere afvloeijing naar dc Gel-
(Jcrsche vallei wordt verhinderd door de schulsluizen en dcn 
Grebbedijk. 

Het lid vau der Toorn beantwoordende komt spreker terug op 
het reeds vroeger door bem aangevoerde belrcn'cnde de vernaauwing 
van hcl winterbed van dc rivier. Dit winterbed vordert zekere 
wijdte, welke als ccn minimum-cijfer is te bcscbouwen. Die 
wijdte wordt bcjtaald door hctgecu bestaal cn kan zeer wel meer 
regelmatig wonlcn tloorgclrokkcu. Hetgeen buiten dc aldus ge-
vonden normaalbreedte van bel winterbed valt is overbodig cn kan , 
althans voor zooveel betreft bet rivicrbelang, worden afgesneden. 

B'jtrefïcndc de bezwaren tc Arnhem wordt mede verwezen naar 
hel reeds aangevoerde. Overbrugging van de smalle rivier zal nicl 
meer nadeel opleveren , dau b. v. de overbruggingen te Amsterdam , 
om de laad ' en losplaatsen langs het nieuwe stations-eiland te 
bereiken. 

De gevorderde maatregelen bij hel intreden van vorst zullen 
beslaan in hel zoeken vau vluglbavens, die zich regts van dc 
smalle rivier moeten bevinden, voor vorst bij laagwater , eu 
links van de hoofdrivier, voor invallenden vorst bij boog water. 

Hel benedeneind van dc smalle rivier zal mede als vlugthavcn 
kunnen dienen, althans wanneer dc vor.st bij laag water invalt. 
Dat benedeneind kan loch nooit droog loopcu. 

Overigens zal ccn behoorlijk ingcrigte telegraafdienst — gelijk 
reeds thans bij riviercorrespondentie — bij een en ander van groot 
nul kunnen zijn. 

Dctrcncnde de s tuwen, die geen «stuwen» zi jn, herhaalt spreker 
zijn reeds afgelegde verklaring, dat hel woord «stuw», niet door 
hem gebezigd is , wel beweegbare afsluitingen, 

Ecu schutsluis met dwarsramcn en sfuwnaahlen, in plaats van 
puntdeuren, is zeer denkbaar. In dien zin wcnscht .«^preker zijn 
ui tdrukking: bcweegbare afsluitingen, tc zien opgeval, terwijl 
gezegd kan en moet worden, dal bel gebruik van de smalle rivier 
jilaals lieetl zonder opstuwing hocgcnaanul, waartoe ilc gelijktijdige 
waterstanden te Lohith, Westervoort cn llulhuizen — altijd door 
middel van dcn telegraaf — met die te Keulen vergeleken kunnen 
worden, terwijl ieder begin van opstuwing door dc afsluiting in 
het Daunerdcusche kanaal kan cn moet worden afgetapt. 

Dat bel raadzaam ware bel reuzenplan van Kraijenhotf tot uit-
voering te brengen, wordt door spreker toegegeven en is in zijn 
voorafspraak reeds gezegd. 

Dil ontwerp doet echUn- ceu stouten greep in dc watcrvcrdccling, 
cn zal — gelijk gezegd werd — bij onze naburen en in eigen 
boezem ontzaggelijke bezwaren in bel leven roepen. 

De smalle rivier daarentegen laat de watcrvcrdccling, het rivier-
belang nit watcrloojiknndig oogpunt, geheel ongemoeid. 

Al wal daartegen wordt aangevoerd is voor oplo.ssing vatbaar. 
Nicl daarentegen dc uiter.sl moeijclijk le heantwoorden vraat;, 

of de IJssel cn de Waal voortdurend al bet water kunnen afvoeren, 
dat thans bij de hoogste waterstanden eu bij ijsbezetting langs 
Nederrijn en Lek afstroomt. 

Veel raadzamer zou dan ook ecu kanaal met schulsluizen zijn 
op dcn voet van dal lusschcn Luik cn Maastricht, ware dc kruising 
van den Ouden Hijn en dcn IJsscl door middel van ccn afgesloten 
kanaal niet onuitvoerbaar. 

in dat geval zou — gelijk reed.s werd opgemerkt — de IJ.s.«!el 

! benoorden bet kanaal omgelegd en de oude Hijn op dcn IJsscl 
I gebragt moeten worden. 

Het lid Weicker meent nog ecnige" nieuwe vragen te moeten 
stellen, betrekking bebbende: 

op hcl kolossaal verval dat dc beweegbare waterkecringcn, b. v. 
bij de doorsnijding van dcn Ouden Hijn, te keeren zullen hebben , 
wanneer de rivieren dcn hoogsten stand bereikt hebben en de 
smalle rivier zoo goed als droog staat; 

op tic mocijclijkhcden, die dc gemeente Arnhem, cene jilaats 
van 40 ,000 inwoners, zou ondervinden, wegens belemmering in 

I den vrijen afvoer van ftecaliën cn ander vuil op de rivier; 
j op dc kosten, waaromtrent dc ontwerper geen of zeer onbe-

paalde opgaven heeft gedaan; 
op dc in bet ontwerp opgenomen afsnijding van dc Malburg.schc 

bogt, waardoor dc tegenwoordige watervcrdeeling tusschen IJsscl 
I cn Nedcrrijn — bij hoogo rivierstanden — gewijzigd zou worden. 

Het lid Dirks antwoordt het volgende: 
, I'dj ccn vcrscbil tusschen de laagste en boog.stc waterstanden, 
i gaande tot omstreeks 8 M., zullen de beweegbare waterkee-
j ringen, welke hcl oppcrwater uit dc nevenrivier keeren, zeker ccn 
I buitengewonen waterdruk ondervinden. 

Hoven de kruising met den Mssel zal die druk echter vermin-
; derd kunnen worden, door in de vakken Pannerdcn-Oudcn Mijn 
' cn Ouden Hijn-lJsscl water in tc la ten, om tegendruk t(! weeg 
' tc brcnuen. I 
j Dij de beweegbare walerkecring iu de rigting van den linker 

l.lsseldijk zou dergelijke waterinlating evenwel geen nut doen, 
! omdat liet water alleen zou strekken tot vulling van het beneden-

vak tier nevenrivicr. 
; Aan dit bezwaar ware tc gcmoet te komen: 
j 1°. tloor hcl maken vau watcrkeeringcu met tipzctramcn en val-

schuiven, in tien vorm van tlic te l'ort a l'Anglais aan tic Scine 
van den ingenieur lloulé (') of 2°. door de beweegbare walerkccnngen 
met opzetramen te beperken tol tlic, welke tb; bcstaantic rivieren 
moeten afsluiten — hetgeen alleen bij lage waterstantleu ntiotlig 
is — . en tic watcrkceringen tlwars tloor tle nieuwe rivier — die 
ook bij tle hoogste slantlcn moeten tliencn — nit tioorvaartsiuizcn 
te doen bestaan, gelijk thans reed.s is aangcfiomen voor den 
bovenmoiul van de smalle rivier, tc weten ccn sluis met ver-
schillende openingen, elk gesloten tloor waaijcr- cn punti lemcn, 
alsmetlc tloor twee of meer rijen .M'liothalken. (Zie plaat W l l l . ) 

Hctreilcntlc tien afvoer van tic faicalicn tier gt.'iiii.'cutc Arnhem 
iïcliijnt aangenomen te moeten worden, dat de ïMederrijn daarvoor 
evenmin bestemd is , als tle besproken nevcnrivicr. 

Naar sprtikcrs meening is th; afvoer van ficcalii'u op tic r ivier , 
reeds in sommige landen uitilrukkelijk vtirbotlen, bet laatste lijtl-
pcrk van zijn bestaan ingctn,'tlen cn zullen daarvoor aiuh'rc stelsels, 
hetzij tiat van Liernur of hcl tonnenstelsel, hetzij iets beters, in 
de plaats zijn tc stollen. 

Spoel- cn gootwater kan uit dcn aartl tier zaak evenzeer in de 
smalle rivier, als in tle oude rivier zelve worden opgenomen. 

Met betrekking lot dc Ao.s/cn van hcl ontwerp tlctdl ile voor-

(•) Zie Tijdichrift K. Inst. / . , 1877—1878, bJz. 75. 
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Steller jueile, ilat zij hem ojibekeiid zijn en een onderzoek daarom- : af te handelen zaken sluit de president hier de beraadslagingen 
trent niet heeft plaats gehad. Dat zij zeer hoog zouden zijn ligt ; fol eeue volgende vergadering, 
voor de hand en is oj) hol wist haar een nadeel. -

De spreker merkt hierbij bet volgejjde oj): 
« Ik ben uitgegaan, vaj) de stelling, dat de vaardiepte van 3 M. gewone pauze is gehouden, bekomt het lid 

«op de Waal , langs den tot beden gevolgden weg, bij zeer lage ^'cnges hel woord tot het honden coner voordragt over een door 
« waterstande)! niet te bereiken is. geconslrueerden pbonograaf, die in het lokaal der vergadering 

«Word l zij jiietleinin gevorderd, dan zullen andere middelen ! aa»^vezig is. (Zie bijlage 32 en plaat Xl . \ , figuren 1—3.) 
« te beramen zijn. 

«Zoodanig middel is iloor niij in deze « Vereeniging tot be-
«oefening der lngenienr-wete))SL'bapj)on» ter tafel gebragt en aan 
« de kritiek mijner medeleden uiiderworpen. 

® De kosten van de uitvoering worden door mij eejj groot, doch 
« niel onoverkoinelijk bezwaar geacht. 

«Naar aanleiding van ecnc mcdeilcelij)g in ecj) der laatste 
« nunnncrs van ele Economist van de band van dejj beer J. ,j. van 

Hel lid van Diesen vraagt of de spreker ook proeven heeft ge-
nomen op dikkere plaat jes , dan waarvan door hem gesproken i.s. 

Hel lid Menges: Dij den telephoon kan men dikkere plaatjes, 
zooals de beer van Diesen bedoelt, gebriiikeu. Dc ])honograaf is 
wel ccn gevolg van dc uitvinding van den telephoon, maar by 
den pbonograaf is hel bepaald noodig, dal hel plaatje in zijn 

«Kerkwyk, nioge wyders dienen dal de kosten der Staals.<poorwciren indrukken in hel ti.i te verkrijgen, zoodat 
> • , j 3 ^̂  tc zijn. liet veel zwakkere geluid 

in ilen telephoon kan daarentegen best door moleculaire trillingen 
n lot .hilij 1877 bcilragen hebben omstreeks , 

«Voor in aanleg zijnile waterwegen cn verdere 
« voltooijing van hel spoorwegnet , uillrekkcndc . 

t' kom! men tot een totaal van 
107 
250 millioen. 

in eene dikkere plaat voortgebragl worden. 

Het lid Knschcdó vraagt of spreker ook al proeven heeft ge-
nomen met den mikrophoon. Door dc aanwending van den »nikro-
plioon kan men het geluid zesmaal versterken. Spreker heeft 
daannede onlangs te Drusscl proeven genomen, waardoor dit is 
gebleken. ^Icn kon het geluid op een afstand van nVmslens 
lOOO M. waarnemen. Ilct geluid van ccnc vlici werd dui 

« in tien laalstcn tijil voor ))ublickc werken besleed. 
«Ik erken dal dit zeer hooge cijfer nmct voeren lol spaarzaamheid, 

«doch dal juis t die spaarzaamheid medebrengt om »nets achter-
« wege te la ten, dal als onmisbaar complement van het reeds 
« verrigte is te bescbouwtMi. Is mitsdien 3 .M. diepgang tol Î .rchoonl 
«Keulen bij lage rivier zoodanig onmisbaar toevoegsel, dan schijnen i 
«meuwe dtjnkbeelden en ecnigzins ruime opvattingen niel dadelijk i ,1,, lid Me„g.s : Ik heb ook juist .laarmede proeven . e n o m e n , 
«tloor het kosten-argumenl als gesmoord te moeten wor.len. , ,)ie echfer niet zoo goc.l hebben voMaan. Het waren'overigens 

«In éen z.n a leen meen .k te n.ogen beweren, dal gezt-,1 | ,eer interessante proeven. Ik heb ook het gclui.I van .Ie vlic^^ 
«argument ~ althans voor hel oogenblik _ min.lcr 1er zake ; waargeno,nen, maar alleen als .leze in een k L j e op het inslr>^ 
" V n ü v ' l . . . - , 1 i-;i » . r. I - r . m n , ' i»oort men duidelijk, \oor wat ein.lelyk betrell de atsnyduig van de Malburuschc ! ,„3.,,. o)).. , , u-imm /̂.,. nn 1. ^ 1 » • 1 . . , I , . , , , i ««nneej het op het plankje van .len te cphoon hut ; bogt, besluit .Ie spreker nit;t .Ie .)pmcrking .lat dc onlworpen .... .u-uut non unnnar, . 1 / 1 . , • ,• • 1 . 1 1 1 , . , . , . unier een geringe afstau.l tusschen heide, flau hoor men rigting m bel belang der scheepvaart is gekozen en dal hij bij : i ) . . , , „ , , , , ,. I- ••! I , , , , I ' • 'be spreekt wordt met veel . nidelijker herhaling van the zy.le klagten hcctl vernomen over hel last ure I vnorf"pl,n..{ ,]nn I,;; » 1 1 » . , , / • van die bo"t " l/ij <len gewonen telephoon en dus volstrekt met 

^ , ' • . , , , , , , . , . . . , , , , „ , 1 ' l'öt mij voorkomt .lat .Ie mikrophoon ni.it zoo bprek.n- is met geheel bekend met de byzonderheden, den Ma - ^.n,. . , , , , . I I 1 . ,, 1 • . ' geiUHJoersterker is, als wel een toestel, waarmede in burgschen vcerdam betrcilende, otschoon hij zich ZCM- we her- ^ m i • 1 1 . , . , ,. , . . mj^ïomjere ge\a!len kleine bewegingen hoorbaar izcmaakt kunnen iniierl .ie bezwaren, te^en het doorgraven van .hen . lam, in het morden. 
belang van cen ooslwaartsche aansluiting van tien spoorweg ! 
Nijmegen-Anibem te berde gebragt. ^ ' ; Het Ud Knschcd.i: Ik heb ,lit wel even sterk bevonden, maar 

De wyzignig , door bel maken .1er smalle rivier te weeg gebragt, 1 wtdligl is .loor u dc regte koolspits niet gebruikt ; als die door n 
IS echter vticl minder ingrijpend. Kr beeft ho.igcnaam.l geen ver- wordl verlang.l, zoo noodig ik u uit naar Drussel te komen, 
ruiming plaats ; de Ne.lcrrijn ontvangt aan .len linkeroever bij .Ie 
bogd slechts terug wat haar aan .len regterocver .loor .ie smalle Il , t h.l van Diesen: Ik meen den heer M<.nges een korter w e . rivier woriH onliioineh. i „ , , 

,, . • , , , ,. " Kunnen Daiiwijzeii. Ile lioogloeraar liijku iiK l,ei,lun liüdi on-Ov.M.,s.ns ,e,ler he.waar ook op ,1,1 ,Hun ycwckcn . i j n , ,„ , , , , _ 
«• u,,ocr ,0 . m ™rl , . : ,r vvnre ,1,= .n,allc nv,or U M C riglon a h Ak.,lem v,.„ «e.ensol, , , , , ,„„ m d ecnc ,lo„r l,em „i,-
bet kanaal Luik-Maastri . 'ht, met .milegging van den kop van den 
l.lssel naar bet scparatic-piinl bij Danncrdeii. 

In dat geval werd toch .Ie walcrverdeeling zoo goc.l als onaf-
hankelijk van de Malburgsclie bogl. 

gedachte inrigting van den mikrophoon genomen. Hij heeft toen 
onder an.lcren gesproken met den rug naar den mikrnplioon ge-
kecr.l (Ml hetgeen hij zeide werd door personen, die in ecnc 
andere kamer van het gebninv naar den teleplioon luisterden, 

, goe.l verslaan. Niet alleen was betgeen luid werd gesproken zeer 
Wegens b.;t ree.ls ver gevor.ler.l uur en met bet oog op de nog ) g o d te verstaan, maar zelfs het wrijven met 'een veertje of 
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penseeltje werd op dien afstand duidelijk gehoord. Het geluid van 
de stemvork werd zoo s terk , dat hel letterlijk onuitstaanbaar was. 
Met goed gevolg is deze proef later door den hooglccraar l l i jkc 
herhaald , met inschakeling van een längeren, dan den locu 
gebezigden draad, tot zelfs met ccnc van 200 uren gaans. 

behoefte bestaat. ï o t nog toe heeft men in de steden trachten te 
fi jden met ligte locomotieven. De proeven, daarmede genomen, 
voldoen echter niet. Jaren heb ik er naar getracht om te geraken 
tot de vervaardiging van eene behoorlijke voilure locomobile d 
vapeur automotrice. Eindelijk ben ik er in geslaagd zoodanig rijtuig 
met den beer Hurel te constrni}ren, hetwelk wij over veertien 
dagen in Darijs zullen tentoonstellen. Daar de heer iJnret het voor 
dat r i j tu ig verleend octrooi op zijn naam beeft zal hij gaarne , 
zoo hem dil wordl vergund, in de franscbc taal daaromtrent bet 

Het lid EnschcdiJ vertoont ecnc slemvork, lang ongeveer 3 cM., 
en bootst het crescendo van het geluid n a , gelijk hij dit te 
Brussel beeft gehoord, en geeft nog eenige verdere inlichlingen; 
hij niccnl , dat een afstand van 5 KM. hel uiterste is , waartoe een en ander mcdedeelen. 
men geraken k a n , omdat men andcis steeds genoodzaakt zal zijn i 
cen geheel afzonderlijken draad te gebruiken voor de verbindingen i D« president verzoekt hierop den beer Ihircl bet woord tc voeren, 
wegens den slorenden invloed op de bij de lelegralie gebruikelijke ; 
gcleiddraden. Overigens merkt hij op , dal de telephoon meer is , ^^czc vertoont ccnc afbeelding van hel besproken voertuig cn 
het pr inc ipe , dc mikrophoon dc toepassing. I ^«et ccnc mededeeling in dc franscbc taal , waarvan de hoofd-j zakelijke inhoud wordt incdcgcdccld in bijlage 34 en plaal XIX, 

Hel lid Menges wijst op de mogelijkheid om galvanoplaslisch liguren 4 en 5. 
dc indrukken weder te geven en Ie vcrnienigvuldigcn. Men ver-
krijgt daardoor tevens hel voordeel hel caonlcbonc-kusscntje niel , president zegt den spreker dank voor het door hem mede-
meer noodig te hebben, wanl dc reden waarom dil bij hel tin I gctl^^lil«-
noodig was bestaat bij het koper niet. Hel koper is hard genoeg , , . , , . . , .,.. , • I • i-, I • 1- f Het Jid bnsciiedo: Ik wensch er non een enke woord bii te om de Irdhngcn zonder vermindering van amplitude, imssclncu ; . „ ivu un i^j iv. 

u' 1 . .• . 1 . 1.. . . I . ». «...O,, voegen. J^e zaak van de toepassing van den stoom op trannvays zells wel met vergrooling, aan hel plaatie mede te dcelen, waar- i ® , , . ^ , , , >, , l i l . ' . I i de orde van den dag , maar weinigen zmi bekend met (e door bet geluid dan veel krachtiger zou worden. . , , , . . , . moeijehjkheden die zich voordoen hij een beperkt verkeer van 
Hel lid Enschedt-: Ju i s t , ik was heden morgen in de gelegen. F»-««"'-". b'^'Ü^ de meeste locaal-spoorwegen aanbieden. Ik heb in 

beid den heer liiircl bij Joh. Enschedti en Zoon te Haarlem te i ondervinding opgedaan. Het geldt hier den dooden 
doen z ien , hoever men het reeds gcbraut heeft in tle toepassing verminderen, bet, aantal treinen te vermeerderen mei de 
van galvanoplaslie en pholographic. onkosten. Ik geloof dil mitldel te hebben gevonden, dat wij 

ons voor-stellen te Darijs gedurende de tentoonstelling in werking 
te brengen. Ik bail het aangeboden aan do maat.schappij Ho.xtel-
Wezel om daarmede proeven te nemen, doch deze had ilaarin, 

11. Van de Icilcn II. F. Heijcrman en W. de Man is ccn om overigens geldige redenen, geen zin. Ik was dus zeer dankbaar 
schrijven ontvangen, len geleide van eene nota betrell'ende dc in den heer lUnx't een wezenhjk 
overbrenging van hel AD. naar Texel en Vlieland (zie bijlage 33). ,iic ondervinding aan wetenschap paar t , en gezamenlijk hebben 

Omtrent hel van dat sluk te maken gebruik zal nader door 
den raad van bestuur ecnc beslissing worden genomen. 

12. Volgens het berigt van oproeping zou nu aan tle orde 
zijn eene mededeeling van het lid A. I luët , over enkele van dc 
middelen ter voorkomiii 
spoortreinen. 

van vertraging in de aankomst van 

wij llunis ihl rijtuig vervaanligtl. Iba is cr en ik durf er voor 
inslaan, dal hel goed is. Wij zijn in tle gelegenheid geweest 
met een sloomlramwagentje, waarvan dc pholoyraphic aan den 
prcsidenl is overhandigd (zie figuur 5), met verschillende ingenieurs 
proeven te nemen. De hooldzaak is dal men bier hcctl geen gerucht , 
geen r o o k , geen sloom, eene zeer gemakkelijke beweging; men 
kan o.)genbhkkelyk slil s laan , wal met j)aarden niet mogelijk is. 
Wij bcbtjcn vergunning verkregen om mcl ilit voertuig ilo.u- geheel 
Parijs te rijdeu. 

Ik heb gemeend mijn pligl als litl van hel Insliluul te vervullen, 
tloor aan de leden hel eerst vr.n allen keunis te geven van ilczc 
zaak. Daar cr in Nederland geen oclrooijen beslaan zal men hel 
i laar, zoo uitiii wi l , geuiakkeryk kiinuim namaken, maar tlil heb 
ik willen conslaleren, tlal wij de eerste vcrvaardiijers :,ijn. 

Hel litl van Zuylen meent dat de heer lUirel zich vergist wanneer 
hij zegl tlal ook mcl hel stelsel lU-own bij .)ns nog geenc jn-ocvcn 
zijn genomen. Wanneer hij zich goe.l hcrinnerl ilan was .Ic 

Hel lid Enscheilt!!: Mijnheer tle president ik ludi de vrijheid Irainway-l.icomolief van Carels livres le t ient , .lie .mlangs t)])den 
genomen den beer rtiirel .Ie Longagne van Parijs in deze verga- Schevcningschen weg werd gebruikt , geconslrut'crd volgens bt;iloeld 
dering te iutrodiicceren, die u hel cen en ander wenschl mede stelsel, en men was l.icn algemeen zeer vol.laan .»ver .len uitslag 
Ie tlcclcn .)ver ccnc nieuw.i soort van ri j tuigen, waaraan groolc der proeven. 

•.il 

De secretaris berigt cchter , dal bet lid Iluët hem verzocht heeft 
mede te dcelen, dal hi j , wegens familic-omslaniligheden, verhin-
derd is tegenwoordig Ie zijn. 

Het lid Ensched.! verzoekt ilen president verlof, in plaats van 
den heer Huët , ccn oogenblik hel woortl te mogen voeren. 

Dil verlof wonlt hem verleemt. 
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fïct liti Enscliedé zegt ilal hier alleen proeven zijn 'jenomen 
mei hel systeem Merryweather, dat de Iramway-locomotieven van 
Gareis niet het systeem Hrown zijn, dal hem wel hekend is dat 
elders proeven met tramway-lonomotieven systeem Rrown zijn ge-
nomen, doch dat men derailleerde en door vitrines liep en gewone 
rijtnigen vernielde, zoodat de vergnnning moest ingetrokken wor-
den. Overigens zijn er onderscheidene stelsels als van Vaessen, 
van der Dnyssen, Belpaire enz. 

Het lid van Znylen spreekt de hepaahh; verzekpring van het lid 
Enschede niet tegen omdat hij zich slechts meetit tc lierituieren, 
dat de heer Carels hcrn zeide dat het hrevet Hrown door hem 
geëxploiteerd werd; hij kan zich daarin vergis.<;en. Hij hlijft echter 
constateren <lat de hier met de tramway-locomotief van Cnrels 
genome/i proeven tot gmistigen uilslag hehhen geleid, zoowel wa^ 
hotreft gemakkelijke heweging en weinig rook, als wat aangaat 
het dadelijk stilhouden wanneer dit verlangd werd. 

De heer Enschedé merkt nog op, dat , als dc proeven zoo goed 
voldaan hehhen men dnn te 'sl iravenhage gedaan heelY, wal in 
Hrussel cn Antwerpen nnniogelijk was en men ilan wel met het 
gehruik der machine zon zijn doorgegaan. 

De president zegt, dal hel niet meer loopen dor Irarnway-loco-
motief van Gareis te wijten is aan wctlclijkcn vorm, en dal er 
hij de Tweede Kamer der Staleu-Gcncraal een wetsvoorstel aan-
hangig is, om aan de hostaande hezwaren te gemoet te komen. 

13. Van den directeur iler Rchtcr-stoompaimcnrahriok is een 
schrijven ontvangen over nieuwe machinaal geperste kruispannen. 
Van dat stuk wordt voorlezing gedaan, zoo mede van een nader 
ontvangen schrijven van het lid N. II. l lenket. Dc voornaamste 
inhoud daarvan is medegedeeld als hijlage 35. 

iNog wordl voorlezing gedaan van een hricf van het lid .1. .1. 
van Coeverden hclreUcnde dit onderworp. Zie hijlage 30. 

14. Men gaat alsnu over fot liet hallotleren van de in de vorige 
Ijistituntsvergadcring als nieuwe leden vonrgestelden. 

De president verzoekt hel raadslid van Dissel cn het lid van 
Diesen zich met hct opiwnwn der stemmen te willen helasten. 

Dc uitslag is dat zijn aangenomen: 
als gewone leden de heeren; (', .1. lienolli, ingenieur cn gewoon 

hoogleeraar in de wiM'kluigknnde aan dc koninklijke school voor 
ingenieurs, te Mologna; G. \V. P.ertrand, ingenieur van hef .«stoom-
wezen in Oost-lndie; G. 1', A. Henaiid , mijn-ingenieiir dor lsl(! klasse, 
te Koha (l ' .angka); K. B. K. Uuempol, ^de luitenant der genie, 
tc Batavia; D. van der Tas l.z., civiel architckt, inspecttuir der 
lumwoolitie, te ' s Gravenhage, en H. M. Vaillant, adjunct-ingenieur, 
werktuigkundige der llollaiulsche ijzeniii spoorwegmaatschappij, te 
Utrecht; 

als huiteiigewone leden de heeren: 1'». W . Holoiney, kadcl der 
genie aan de koninklijke militaire akademie te Breda; tialand, 

student aan dc polytechnische scliool te Delf t ; G. J. Gassa, J. R 
Klohbic, G. G. Makkink, W. M. Pclcticr, A. Schacfer, J. W . H, 
Roelo/I's Valk, F. W. van Bloemen Waanders en W . A. .1. T. 
Zelle, allen kadets der genie aan de koninklijke militaire akademie 
te Breda. 

15. Men gaat vervolgens over tot de henocming van drie leden 
van den raad van he.sluur, ter vervanging van de aftredende raads-
leden : N. T. Michaelis, M. G. .1. Piepers en jhr. G. J. G. Klerck, 
die, ingevolge hct hepaaldc in art. 22 van hct reglement, niet 
als zoodanig herkiesbaar zijn. 

De president verzoekt dezelfde slomopnemers zich ook thans 
met die taak le belasten. 

Hij eene eerste vrije stemming zijn 22 hricfjes ingeleverd. Op 
het lid .1. P. de Bordes zijn 2 0 , op het lid H. S. .1. Hose 19, 
op hct lid W. fl. Huhrocht 1 1 . op het lid dr. G. Cohen Stuart 
8 , op hel lid P. Galand 3 , op de leden dr. T. J . Stieltjes cn 
H. P. Vogel 2 en op hel lid .1. W. Welcker 1 stem uitgcbragt. 

Mitsdien zijn tot leden van den raad van bestuur verkozen 
de leden .1. I*. dc Bordes en H. S. J. Hose, terwijl ccnc her-
stemming moet plaats hebben over de leden W . H. Hubrecht cn 
dr. L. Cohen Stuart. 

Bij die herstemming zijn 18 brictjes ingeleverd. Oji het lid 
Hubrecht hebben zich 10 cn op het lid Stuart 8 stemmen vcr-
cenigd. Eerslgemelde is mitsdien tot raadslid benoemd. 

Daar geen van <le benoemden aanwezig is, zal hun .schriftelijk 
van hnnne benoeming worden kennis gegeven. 

10. (lm in dc vergadering van 10 September 1878 le worden 
geballotlecrd worden voorgesteld: 

als gewone leden de heeren: mr. P. L. F. Bluss6, lid der Ge-
deputeerde Stalen van Zuidholland, le 'sGravenhage; AV. K. van 
Deinse, adjunct-ingenieur-werkluigkuiurige bij de maatschappij lol 
exploitatie van staatsspoorwegen, le Vlissingen ; mr. W. Th. G. 
van Doorn, ambtenaar bij het departement van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid le ' sGravenhage; 

als buitengewone leden dc heeren: .1. 1». Hubenct, lloofdop-
zigter bij de staatsspoorwegen, te Bandong; J. E. Kriens, npzi^icr 
bij de staats.^jioorwegeii, te ' sGravenhage ; A. Verburgh, opzigter 
der Iste klasse bij dc burgerlijke openbare werken , te Batavia. 

17. De secretaris deelt mede, dat met het begin van het In-
stituutsjaar 1878—1870 als gewone leden worden overgeschreven 
de buitengewone leden: G. E. Asser, .1. P. Kooleuians Beynen, 

van Deinse, A. ,1. Doorman, .1. P. A. Graa l , A. llessclink, 
P. Kleyiibcns, N. Kuilenburg, D. B. .1. baron van Lijnden, A.M. 
Meissner, ,1. N. Neiszen, jhr. E Ouarles vau UiVord , jhr B. 

I F. van Biemsdijk, Th. A. M. Buys , .1. Schotel, E. Thiange, 
N. A. M. van den Thoorn, 11. M. W. G. baron van Till, T. G. 
A. Vemer en 11. .1. Verdam. 
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Daar cr niets meer aan de orde is sluit dc president de ver-

gadering. 

Aldus voorloopig vastgesteld in de vergadering van den raad 
van bestuur van 20 Augustus 1878. 

.1. P . HE BOUUKS, 
President. 

J . T I D O I A N , 
Secretaris. 

BIJLAGE 28. 

ALÜEMEKN VEUSIiAG DKH WKHKZAAMUEDEN VAN UET KONINKLIJK ' 
INSTITUUT VAN INüENlEUHS, AFDÜEUNG NEDKRLANDSCII-INDIË, 

VAN 1 Al'lUL 1 8 7 7 TOT ULTIMO MAAKT 1 8 7 8 . j 

I 
Mijne Heeren, j 

I 
Het bestuur der afdceling heelt de eer , u hierbij verslag te 1 

doen van al hetgeen in het afgeloopen jaar binnen den wx'rkkring ! 
der afdceling geschiedde. Het zal u daaruit blijken, dat ook thans , i 
in vergelijking met hel voorgaand verslag, weder vooruitgang is j 
waar te nemen. 1 

l. Bestuur. | 
De president, dc heer 11. de Hruyii, verliet in de maand September ' 

des vorigen jaars deze j)laals en moest daarom, ingevolge artikel O 
van het huishoudelijk regleineiil, als bestuurslid der afdceling | 
aftreden. In zijne j)laals wenl gekozen dc vice-president, de heer ; 
J . Ph. Ermelmg; in de jilaats van dezen trad hel bestuurslid 
P. van Dijk als vice-president op. 

Met hel oog o]t de groote verdiensten van den heer de Bruyn ' 
tegenover hel Insli lnul, werd door onze afdceling aan den raad 
van bestuur voorgesteld, lieui hel honorair lidmaalscha}) aan le 
bieden. De raad heeft zich met onze voordracht vereenigd en zal 
derhalve in de aanslaaiide algeiiiccne vergadering van Juni 1875 
hel voorstel ter tafel brengen. 

Door hel vertrek van hel bestuurslid H. Everwijn naar Eurojia 
kwam diens plaats vacant. 

li. Leden. 
Blijkens het voorgaamle jaarverslag bedroeg hel aantal leden 

der afdeeling 105; dit getal is thans geklommen tol 102 , terwijl 
nog O personen voor hel lidmaatschap des Insliluulszijn voorgedragen. 

Door den dood verloren wij als leden: L, W. G. Houricius, 
1. B. Drossaers, A. F . van Haaslert , E, J. tï. lleyligers en D. P, J, 
van der Made. 

111. Financiën. 

op dit oogenblik geacht worden in hct bezit te zijn van f 9 1 0 0 . 5 5 , 
daaronder niet begrepen hct bedrag van f 5 0 0 , dat nog bescliikbaar 
is gebleven vau de door ecu onzer leden geschonken som van 
f 2000 , bestemd voor het uitloven van premiën. 

In werkelijkheid moet dc bezitting der afdeeling wellicht iets 
lager gesteld worden dan het bovenbedoeld cijfer aanwijst; aangezien 
voor de in Nederland ter perse zijnde stukken cn voor hct nog 
niet afgedrukt tijdschrift der afdeeling van 1877—78 nog geene , 
althans slechts betrekkelijk geringe, uitgaven zijn gedaan. 

IV. Vergaderingen. 
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement werden twee ver-

gaderingen gebonden, waarvan de Notulen met bijbehoorende 
bescheiden in het afdechngslijdschrifl zijn afgedrukt; het in die 
vergaderingen behandelde vordert hier geene verdere bespreking. 

V. Üibliolheek, 
Voor de hibliotbcck werden geene bijzondere uilgaven gedaan. 

Zij werd aangevuld met dc sedert verschenen uitgaven des Insl i luuls , 
met die van het Bataviaasch Genootschap van kunsten cn weten-
schappen, de Natuurkundige vercenigiug en dc Maatschapjiij voor 
nijverheid cn landbouw, en met de verdere jaarboeken van hel 
mijnwezen. Een nieuwe catalogus werd niet opgemaakt. 

VI. Tijdschrift. 
Van hel afdeelingstijdschrift van 1877—78 zijn bereids zes 

vellen afgedrukt. De vertraging in de allevering van dit tijdschrift 
is eenerzijds toe te schrijven aan tegenspoed, bij den druk onder-
vonden, en anderzijds aan di; omstandigheid dat de beoordeeling 
der ingekomen verhandelingen, leiigevolge der vele ambtsbezigheden 
van ecuigc bestuursleden, een aanzienlijken lijd vorderde. Thans 
zijn wij zoover gereed, dal de druk geregeld voort kan g a a n , 
zoodal hel tijdschrift, indien althans bij den afdruk iler platen 
geene vertraging wordt ondervonden, binnen weinige maamlen 
hel licht zal kunnen zien. 

De inzenders der daarin opgenomen stukken hebben voor helgroots te 
gedeelle medegedongen naar de premiën, beschikbaar gesteld bij 
onze circulaire van 25 Juni 1870 n". 40. Wij hebben na gezette 
overweging besloten, dc volgende premiën toe le kennen: 

a. Eene lueinie van f 500 aan het lid M. J. Schram, voor zijn 
opstel over de Uydrograj)hie van Batavia; 

b. Eene ju'eime van f 500 aan het lid J. E. de Meijier, voor 
zijn opstel over grondtransport. 

De overige slukivcii konden niet voor bekrouiii" iu aaiiiiierkiii"" 
komen, zoodal de som van f lüOO beschikbaar bleef. Van dit 
bedrag hebben wy verineend, eene aanmoedigingspremie van I 250 
ter beschikking le moeten stellen vau den schrijver van bel opstel 
over een lorpedo-stiiurloestel, terwijl voorls bij wijze v;iu buiten-
gewoon honurarium een gelyk bedrag wenl aangeboden aan de 
erfgenamen van wijlen hel lid L. (i. B. r.ouricius, wiens opstel 
over de berekening van tlraaibruggen te laat is iugi;konien om 
naar de uitgeloofde j)remiën nieile le dingen, maar overigens ten 
volle eene premie zoude waard geacht zijn. 

Blijkens de overgelegde n;kening en vcrautwotu'ding van den Zooals in de vergadering van 15 October 1877 wi^rd iiitMlegeileehl, 
penningmeester en de daarhij gevoegde balans, kan dc afdeeling ontviiigen wij van deu direcleur der burgerlijke openlmre werken 
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lie iloor (le Regering met eene |iremic van 1' 5000 bekroonde ver-
verbandeling over de watervoorziening te Soerabaija, door de leden 
Stenerwald, Henket en van Dijk, inet verguinnng deze verhandeling 
(e publiceeren. 

Zij i s , met de daarbij behoorende jdaten, in Hemnber 1877 
naar Nederland gezonden om daar gedrnkt Ie worden en thans 
ter perse. De leden dor afdeeling znllen dns ongetwijfeld in den 
loop van 1878 in het bezit dezer verhandeling worden gesteld. 

Uit het vorenstaande blijkt, dat, zoo in het Instituntsjaar 18 77—78 
nog geen drukwerk onzer ardeeling is verspreid geworden, wij 
niet hebben stil gezeten eu de afdeeling niet in werkzaamheid 
is verminderd. De vele ambtshezigheden van de meesten harer 
leden zullen steeds het grootste beletsel blijven tegen een belangrijk 
krachtiger optreden der Indische aldceling. 

VH. Yersclnllende onderwerpen. 
De in den looj) dezes jaar.s verschenen alleveringen va» het 

Institnutstijdschrift benevens het jaarboekje van 1878 werden 
geregeld ontvangen en onder dc leden der afdeeling verspreid. Wij 
stellen er prijs op, te verklaren dat ook van de zijde van den 
raad van bestuur bij voortduring de meeste medewerking voor tien 
gcregelden gang van zaken wordt ondervonden en da t , zoo enkele 
leden somtijds tc klagen hebben over vertraagde toezendingen, 
deze geheel aan hen zeiven te wijten zijn door het niet opgeven 
hunner adressen bij verandering van woonplaats. 

Hatavia, 1 April 1878. 
Het Hestuiir der Atdecling, 

KH.MhIJNr., 

I hes} (Jent. 
K!KLSTH.\ , 

.Secretaris. 

lil.lLAGE '![). 

V E H S I , . \ 0 VAN DKN L'ENNLKOMKKSTEK « V K K D E N K I N A N C I E E L K N TOESTANU 
OETT A F D E E L I N G N EOEKLANDSCLL-LNDLË VAN I IKT K O N I N K L I J K 
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Onlvangaten. 
Van slechts twee der vijf leden, die nog aehlerstallig waren 

in het voldoen huiuier coulriluitie ov(;r 1870—70, werd die 
contributie in h(;( algeloopeii jaar geïnd , zoodat drie leden 
wegens waiiliefaling moesten worden afgevoerd van tle ledenlijst. 

Van (ie over 1870—77 verM-lmIdigde nog aelilcr.vlallige confrilMifie 
werd ontvangen een bedrag van f 2 7 0 0 , en blijft nog in t<; 
vord(;ren f 230. 

Ken totaal van f .'1310 werd voldaan van de over 1877 78 
verschnliligde contributie en blijft dus voor dit jaar nog iu te 
vortlereii f 1100. 

Het dividend der drie .lava-baiikactii-n overhel boekjaar 1870—77 
bedroeg f 100.50, terwijl de routaiiteii gedeponeerd bij de Neder- | 
landsch-lndi.M-he Handelsbank tegen -V percent aan interest ojibraglen i 

f 201.71, zoodat in het geheid aau renten werd ontvangen f401.21 . 
Hieroutler is echter begrepen een bedrag van f 88 van nog niet 
gcïntle renten vau het vorige instituntsjaar. 

Ilct in den haiulel gcbragte afdecling-slijdschrift bragt f 20.50 op. 
Door den drukker van hct aldcclingstijdschril't werd een som 

van f 10.50 teruggestort als te veel ontvangen drukloon van het 
laatst uitgekomen tijdschrift. Evenzoo werd door den secretaris 
der afdeeling bet bedrag van f 0.55 gerestiliieerd, dat op het 
einde van hel vorige instituutsjaar nog onder zijne berusting was 
gebleven. 

Uitgaven. 

Voor het nog nit Ie geven afdeelingstijd.schrift i.s reeds een 
bedrag van f 200 uithetaald aau tcckcnloon, terwijl voor verdere 
onkosten vau dal lijtlschrifl nog ongeveer f 1000 moet worden 
gereserveerd. 

De kosten der vcrgadiM-ingen hebben f 38.72 bedragen. Aan-
gezien tot dusverre dc gelden en overige stukken van waarde 
tier aldetding slechts worden bewaard iu een trommel van inlandsch 
maaksel met weinig vertrouwbare sluiting, wenl beslolcn tot het 
aanscliallcn van ecu ijzeren brandkast , die f 175 heelt gekost. 

Terwijl bibliotheek cn meubilair op de balans van het vorige 
jaar voorkomen tot ccn bedrag van f 0 0 0 , is het wcnschelijk 
voorgekomen dit bedrag met inbegrip van het kostentic der 
brandkast thans niet hooger te stellen dan f 700. 

Voor het inklaren en e.xpedieren der uit Nederland ontvangen boek-
werken van het Inst i tnnt , voor briefporten, zegelgelden, schrijf-
loonen, gedrnktcn, schrijfhehoelten enz. is uitgegeven f 200.05. 

Van den raatl vau bestuur werd iu hel afgcloopcn iustituiitsjaar 
! geen rekening-courant ontvangen. Intusscbcn werd in tlil jaar 

nog uitgegeven voor tle naar Ncilerland verzontlen 750 exem-
plaren van hel afdeelingslijdschrift een bedrag van f 1100.70. 
Dil gevoegtl bij het bedrag van f 500 reeds uitgegeven voor 
hetzelfde doel (op de vorige balans was daarvoor f502 .50 gebragt) 
zou de aldecling dus van den raad tc vorderen hebben een 
bedrag van f 1780.70. 

Daareiitegcu hoeft de raad van de afdeeling te vorderen blijkens 
dc vorige balans waarschijnlijk een bedrag van f 300 , voor 185 
e.vcinplarcn van den jaargang 1870/77 van de werken van het 
Instilnnt met inbegrip der onkosten van verzending enz, ongeveer 
f 2200 , en eindelijk nog voor door de afdeeling geïnde enlrée-
gelden een som van f 225 of in hct geheel f 2725, 

Na aftrek der tegenvortlcringcn blijft dc aldceling dus nog 
schuldig van den raad van bestuur in Nederland een som van 
ongeveer I 035.30, 

D(! staat van tle lasten en baten der afdeeling blijkt uit dc 
hierhijgaande balans, die een voordcclig saldo van I '.1100.55 
aanwijst. 

Hatavia, 1 April 1878, 
Dc penningmeester, 

(gel.) .1. SCUALY. 

Voor eenslniteiid afschrift , 
De secretaris der afdeeling, 

lviKLSTn.\. 
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llEKENINti EN VEHANTWOOHDING 

van dt geldmiddeh-n der afdeeling Nederlandsch hidif: van het 
koninklijk Instituut van ingeniettrs, op den \sten ^pril 1878. 

Instituutsjaar 1877—1878. 

! ONTVANGSTEN. 

Saldo op 1 April 1877 : 
In deposito hij de Nederlandsch In-

/ 2 475.— 
105.— 
30.— 

y 2 050.— 
330.— 

30.— 

discha handelsbank / 2 200.— 
Drie Java bank-actien h J 75 pet. , 2 (»25,— 
Gont anten 1 320.00 

Contrifmtie: 
Over hel Iiistiliiutsjaar 1875—1870: 

2 gewone leden ad /' 25 . . . 
i 

1 Over het Instituutsjaar 1870—1877 : 
J 00 gewone ICMICU ad f 25. , 
I 13 huilengewone » » 15. . 
: Van O leden mailsurplus o 5. , 
' Over het Instilnntsj.iar 1877—1878: 
f H 8 gewone leden ad /" 25. . 

22 buitengewone » » » 15. . 
Van O leden mailsurplus » 5, , 

lienten van heiegde gelden : 
Dividend van 3 .lava-hankactien over 

het boekjaar 1870—1877 . . . / ID'.).')!) 
Interest der gelden gedeponeerd bij 

de Ncderl.-lndische handelsbank. 201.71 
Verkoop van tijdschriften : 

Opbrengst 3 exemplaren van he) 
aldeelings-lijdsclirift 

5 ' Tijdschrift der Afdeeling Ned-Indid': 
Hestiintie door den drukker van te 

veel betaald drukloon . . . . 
O i liestitutie door den secretaris der in 

het vorige jaar onder zijne be-
rusting gebleven uitgaven . . . 

Totaal der on(vaims(en . . . 

Ü a t a v i a , I April 1877. 

Akkoord bevinideii. 

De commissie van exaniinalie, 

(get.) I'. VA.\ DfJk'. 

« S. VKIUUIUGU. 

f 0 1 5 4 . 5 0 

50.-

UITGAVEN . 

Tijdschrift der afdeeling Neder-
landsch /ndu'. 

Tiiekenloon 

Kosten dtr vergaderingen. 

Lokaalhuur, licht enz 

Meubilair. 

Aankoop van een ijzeren brandkast 

Diversen. 
Kosten voor hct inklaren van boek-

werken, koelieloonen en verdere 
expeditieko.sten der Institimt.s-
werken 

Hriefporten, zegelgelden, schrijf-
loonen 

Gedriiklen , sclirijfbidioeflcn enz. . 

f 52.1M) 

85.30 
70.70 

2 700.— ^ Rekening met den raad van bestuur. . 
De raad van bestuur gedebiteerd 

voor drukloon enz. van 750 excm- ' 
plaren van hel naar Nederland 
verzonden afdeelings-tijdschrilï . / ' 1 1 0 0 . 7 0 

Hiervan gaat af aan ontvangen en-
tréegeblen, waarvoor de raad i.s , 
gecrediteerd 

3 310.— i 

225.— 

/ 2 0 0 . — 

38.72 

175.— 

200.05 

401.21 

20.50 

10.50 

Hel totaal der n i tgaven heeft 

dns bedragen 

llel totaal der ontvangslen bedraagt 

Zoodal in kas hlijj'i op I April 1878 

074.70 

/ 1 5(»7.47 
12 713.32 

/ I I 115.85 

0.55 

f 12 7l;i .32 

Opgemaakt met een saldo in kas van elf duizend een honderd 
vijftien guldeu en vijf en tuchtig cents. 

penningnieesler, 
(get.) .1. SniiALV. 

Voor eenslniilend afschrift. 

De .secretaris der afdeeling, 

K I K I . S T H A . 
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B A JL A N S 
va» den -staat dtr tauten en baten der afdeetiny Nedertandsch Jndii- van het koninklijk Institnvt van inyenieurs, 

op den ttmten April 1878. 

P A S S I K F . 

Vermoedelijk saldo rekeiung-courant 
raad vau beheer: 

Saldo vorige balans 
Voor 185 exemplaren van den jaar-

gang 1870—1877 der werken van 
het Ins t i tuut , met inbegrip der 
kosten van verzending enz. , , 

Door de afdeeling geïnde entrée-
gelden 

Nog te reserveren: 
Voor onkosten van het alHeelings-

tijdscbril't 
Voor het toekennen van premien vau 

bekroonde stukken 

/ 300. 

2200. 

225 .— 

Totaal )»assiet' . . . s 
Het actief overtreft d u s het passief met! 

Akkoord bevonden. 
De commissie van examinatie , 

(get.) P. VAN DIJK. 
1) S. VKHIUJUGH. 

/ 2 7 2 5 . — 

1 000 .— 

2 0 0 0 . — 

A C T I K F , 

Op 1 April 1878 in k a s : 
; in deposito bij de Nederlandsch lndische handelsbank 
; Drie Java-bankactien ad 475 pet 

Coutauten 
i Van de contributie nog in te vorderen: 

over hel Inst i tuutsjaar 1870—1877 
van Ü gewone leden ad / 2 5 

* \ lid mailsurplus » 5 
over het Inst i tuutsjaar 1877—1878 
van 30 gewone leden ad / 25 

» 3 buitcugcwoue » » 15 
» 3 leden mailsurplus » 5 

Het dividemi der 3 Java-bankactien over hel boek-
jaar 1877—1878 stellende op O pet 

f 7 4 0 0 . — 
2 Ü25.— 
1 0 9 0 . 8 5 

2 2 5 . — 
5 . — 

000.— 
4 5 . — 
1 5 . ~ 

/ i l 115.85 

/ •5 725. 
9 1 0 0 

1 100.— 

0 0 . ^ 

No'f te vorderen van den raad van bestuur als O 

restitutie van door de afdeeling reeds in het vorige 
Insti tuutsjaar uitgegeven voor de naar Nederland 
verzonden 750 exemplaren van het afdeeliiigs-
tijdsGbritl 1870—1877 

Noif betaald aan drukloon enz. van die 750 exem-
plareu 

f 5 0 0 , — 

100 ,70 

IVibliolheck en meubilair 

Totaal aetief 

1 780.70 
700 .— 

5 5 

l ia tavia , den I s len April 1878. 
De penningmeester , 

(gel.) J, SCH.MA. 

Voor eensluidend afschrift. 
Oe secretaris der afdceliiig, 

K I K L S T H A , 
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HIJLAGE 31. 

(Hiaten XVH en XVIH.) 

iMijnheer de Voorzitter, 

Gelijk uit dc mededeeling van ingekomen stukken gebleken 
i s , heb ik het voorregt gehad , hel Inst i tuut aan te bieden een 
«schetsontwerp (in vijf bladen) van een smalle rivier langs den 
«Nederr i jn , als vaarweg voor diepgaande schepen bij lagen 
a waterstand ». 

Als toelichting voegde ik daarb i j , dat het ontwerp iu de eerste 

aanbangig ontwerj) eener nieuwe gemeenschap van Amsterdam 
u\et vlen Hijn vervaardigde, heeft zich «p die vaardieptc vau 

I 3 M. bij de va.ststeHing van het kanaalproliel gebaseerd. 
I Mitsdien wordt op gezegde diepte thans meer nitzigt geopend , 
I dan in de «aanbeveling)» van de internationale conunissie lag 
; opg(!sloten. 
1 Het is mij ook uit dien hooide wenschelijk voorgekomen, 

genoennl nitzigt met de werkelijkheiil in vergelijkiuL; te brengen. 

In een der laatste stukken van ons g(;arht nuïdelifl Stiellj<!s 
wordt gezegd, dat 1.20 M. toename vau diepte in de Waal 
uoodig i s . om deze rivier in overeenstemming te brengen met 
het kanaal)>roject «Geldersche vallei»», 

plaats tc bescbouwcn is als proeve van beantwoonling vaii de Dit cijler is hoog, doch dat aanmerkelijke verbetering noodig 
v raag , hoe minvermogende rivieren met gering verval , in lage j is bliikt uit dc daadzaak, dat ile Hijnschepen thans met niet 
distr icten, ook bij de laagste waterstanden voor scheepvaart te meer diepgang kunnen varen , dan het getal voeten of decimeters, 
benutligen zijn. aanwijzende den waterstand t(! Keulen. 

Als een deel van den minstvermogenden tak van deu onver- [ In het eind van 1877 hadden i^^ebroedcrs Goedkoop te Amsler-
deeldeu Boveuriju is de Neilerriju met zijn beucdeuwaartsche dani levering van z\ülei\bazalt aaugeuomeu. 
verlenging « dc l . c k p , iu vergelijking met de onverdeelde r ivier . Zij vroegen en verkregen uitstel voor dio levering, tot bet in 
zeker «minvermogend» te noemen. i October 1877 tot 1.20 M. aan de schaal te Keulen g(n-allen water 

Het verval bedraagt bij lage standen van Arnbem tot Grebbe j weder tot 2 .20 M. of 7 voet gewassen zou zijn. 
omstreeks 0.11 M. per K!\I,, tegen gemiddeld 0,10 M, per KM. i Ibj 1.50 M. aan de. schaal te Keulen den grootsten diepgang 
tusschen Keulen en Panncrdcn, | op t . 5 0 stclleude. zou de waterdiepte niet 1,20, maar 1,50 M. 

Op tle Maas tusschen Maastricht cu Hoerumiul bedraagt het grooter moeten worden, oju aau dc. «verwachting« vau dc oever-
verhang per KM. 0 .40 M.; lusscheu Hocvnumd cn Venbi 0 .10 M. , staten te beantwoorden. 

Hoven Keu len op den IVijn en op vele andere rivieren in het \ D(! genoemde! regel gaat (ichter niet d o o r , w;uil naar het schi jn 

bu i t en l and is het verval nog veel bcd indender , l iggen de ondiepten beneden Keulen allen op Nederland.scb groml-

Met u i t zonder ing van genoemil deel van de Hovenmaas hebhen geb ied , en — in de lijn van grootste diepte of den stroomdraad 

t rouwens alle bovenriv icren in Nedfïriand een ger ing verval. a l thans — w(u'dcu zu lke he luugr i j ke veroud icp ingcn niet aauge-

t ro l len. 

Dat i n lage districten het vevbetcrcn van rivieren met te meer O m hieromtrent eeu dnidel i jk overzigt te geven is onder m i j n 

zorg ge|)aaril mo(;l g a a n , j iaarmate de, r a m p e n , welke hoog le id ing vervaardigd het bi(;rnevens gcn-negde langs 

opperwater en i jsbezett ing teweeg k u n n e n b rengen , van grooter den stroomdraai l van de W^aal , tussclKMi bot separat iepunt bij 

be lang en uitgestrektluMd z i j n , zal gecMi NeiIcM-lander tegenspreken. Pannerdeu en Doilewaard (z ie pl;iat XVH ) , 

W a i m c e r ons vaderland zóó hoog boven de zee was verbeven . De ze.er oure'jç<'huatig(; luu leud i ju is hepaald met betrekk ing tot 

da t doorl irakcu eu overs lroouüj igcu oumoge l i j k \vare\» te avh t en , den als regie li jn langs den bovenrand getcekouden m idde lba ren 

zou bet zeer ui tvoerbaar z i j n , op den Hi jn beneden Keu len en zomerstand van 1801 tot en met 1870 , In het . laarboekje van 

op de W a a l , Mc rwedc , enz . k u n s tma t i g zoodanige diepte te bet Inst i tnut aang(!wezcn als vo lg t : 

vormen — ik spreek niet van de kosten — , dat groote zee- fliilliuiten 10.08 M. - f A l ' , (»f 0 . 47 M. lag(M- tlan de vroeger 

stoondmoton konden o[ivaren tot Kt.'ulen. aangenomen middelharc zomerstand . 

Voor de belangen en vei l igheid di-r ingezi-teucu is zu lks even- Xijvicfjpn 8 .47 M. -1- A l ' , u f (IfvH M . I;\ger »lau de vroeger aaug<;-

wel bij den bcstaaudeu t<K'staud o udeuk lwa r ; de belangen \ler nomen midde lbare stand. 

scheepvaart moe t en , en teregt , voor die van de j ioidcrdistr icten Dodfiiuinrd. De middelbare stand I8 f ) l — 1 8 7 0 is voor dit pun t 

w i jken . niet bekend , doch iloor interpolat ie li issclieu ile cijfers voor 

Nogtans Ix^staal liet voo rnemen , aan den liamlel een beib i idende .Vijme'.^en en Tiel bepaald op ri.78 M. -}- AH-

verhcteri i ig te vcr.schalll'ii, door de W a a l en den Hi jn lot Keulen Tiel 5 . 32 M. + M ' , o f 0 . 0 2 M. laucr dan de vroeger aangenomen 

voor schepen vau 3 M. d iepgang ook liij lag<' watcrs taudvu middel l tare s tand. 

bevaarbaar W, »lueu z i ju . Aangez ien bet verval in de bovenste li jn van bet len-te-prolil 

A l thans d(.' In ten ia t iona ie Ti ' rhn iscbe Hi incoinmiss ie heeft in 10.08 M — ( » . 7 8 >1, 3.;{() >1. bedraagt. inoet lii-t bi-iietleneiiid van 

protocol 11". X X I I van baar stroonibevar ing in 187 i de «ver- hi.'l lengle-prolil — de schaal der hoogten is van 1 : 25 — 

wach l i i i g f> i i i t gedn i k t , dat (ht Ntîderlaiidsche regering « sich ange- 0 . 132 .M. lutier gedaciit wtu-deii, dan bet boveneind, 

legen sein lassen w o l l e » , bij een waterstand van 1.50 M . aau De <ùtes o f d lepleu oud^'r de bovenste, l i jn z i jn overgenomen 

de peilschaal tc Keulen eeu ibuu-guaude, vaardiepte. vau 3 M. op nit de nie\nve i i i lgaaf vnn de olliriëje rivierkaavt. Zi j z i jn ap viie. 

de W a a l en den Hovcn-Hijn tc bewerken. k a a r t , l angs de li jn van groot.sie d i ep t en , onder hetzelfde vlak 

De commiss ie van hoofdingci i ie i irs en i i igonie i i rs , welke In.-t aangewt.'zon. 
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De tweede lijn stelt voor de uit waarueniingen berekende lengte- [ 
doorsnede van den waterspiegel, wanneer bet water te Keulen 
gelijktijdig 1,50 M. boven O, of 37.35 I\l. boven AP. teekent. 

Tot bepaling van deze lengte-doorsnede zijn de hoogste, ge-
middelde en laagste maandelijksche waterstanden te l lu lhuizen, , 
Nijmegen, Dodewaard en Tiel in vergelijking gebragt met de 
overeenkomstige cijfers voor Keulen, voor zooveel deze overeen-
stemmen met ol nabijkomen aan hel cijfer van 37.35 M. AP. 
(Zie bijlage A.) 

De drie volgemie lijnen stellen voor de hoogste, gemiddelde 
en laagste waterslanden in November en December 1877 ; derhalve • 
gedurende 01 dagen. 1 

Sedert het jaar 1853 zijn de rivierslamlen bij open water nooit 
lager geweest. 

Eindelijk stellen de bodemlijnen voor: 
de bovenste, welke verhoogingen bij de lijn van grootste diepte 

verdwijnen moeten, om bij deu stand van 37,35 iM. aan de schaal 
te Keulen een doorgaande diepte van 3.00 M. Ie verkrijgen; 

de benedenste, wat gevorderd wordt , om ook bij den laagstcu 
stand van Novendjcr en December 1857 een diepte van 3.00 M. 
te verzekeren. 

Dij behoud van de thans aangenomen normaalbreedte, zijnde 
300 M. lusschen het separalie-pmit bij Paimerdcn en Zalt-Dommel, 
is die gewenschie uitkomst — al neemt men de bovenste bodem-
lijn — niet te verwachten. 

Dij een verval van 0 .105 M. per KM. lusschen llulhuizen cn Tiel, 
wanneer het water te Keulen -j- 37.35 M. teekent — dus te lUd-
liuizeu - f 9.21 M. en te Tiel 4" '^51 iM. — , behoort tocli een ver-
mogen van omstreeks 822 M'^, als volgt berekend: 

Volgens hel verslag der openbare werken over 1875 bedroeg 
het vennogeu van de Waal in September 1873, bij een waterstand 
v a n - f ' . 1 . 0 8 M. te l lulhuizen, 1100 M"'. 

Idem in Novendjcr 1873 , bij een waterstand vun - f U.30, 870 M*'. 
Derhalve voor 0 .02 verschil in waterstand 224 M^. verscbil in 

vermogen, of per cM. verschil iu waterstand 3.0 M^. 
Voor den waterstand van - f '.1.30 werd opgegeven . . 870 

voor een stand van - f 1).21 af te trekken 1 5 x 3 . 0 = : . 54 » 

Zoodat voor het verümgen te llulhuizen 
gevonden wordt, als Keulen + 37.35 teekent . . . . 822 

Uil tabel I van het werk van deu heer Stieltjes, getiteld «De 
Nederlandsche Hoofdrivieren», kunnen wij Ihans bel volgende 
alleiden. 

Hij het aaimemen vau 2 .50 M. gemiddelde diej>le bedraagt de bij 
de even gevonden cijfers hehooreude snelheid U.87 M., gevemle een 

- ytâ dwars[)rolil v a n = ' . U 5 M-. en eene normaalbreedle van r - = ' 0.0/ 2.5 
z=: 378 M., of 18 iM. meer dan de aangenomen nornraalbreedle. 
Op 2.50 M. diepte bij deu stand van + 37.35 Ie Keulen schijnt 
de Waal dus zeer wel te brengen, ook bij de nornraalbreedle vau 
30O M, 

Wordt daartegen 3 Al. diepte aangenomen, dan geelt ile label 
vau deu heer Stieltjes door inlerpolalie eene snelheid van 0,U5 M., 

S22 derhalve een dwarsprolil v a n ^ = 805 en eene noniuialbreedle 

van = 288 M., of 72 M. minder dan de aangenomen nor-
maalbreedte. 

Ofschoon de bovenstaande cijfers geen onbepaald vertrouwen 
verdienen, schijnt daaruit evenwel af te leiden, dat alleen bij ver-
naauwing van de rivier tot iets minder dan 300 M. de diepte, 
door de Technische Hijncommissie aanbevolen, bereikbaar is te 
achten. 

Het bovenstaande, met de verdere onmiskenbare bezwaren, aan 
den overtogt van de Lek en de doorsnijding van de Betuwe ver-
bonden, hebben mij geleid tot het vervaardigen van het schets-
ontwerp, in het begin nnjner mededeeling genoemd en in de ver-
gaderzaal opgehangen. 

Met een korte beschrijving van dit ontwerp wcnschte i k , voor 
het oogenblik a l thans , te besluiten. 

De smalle rivier begint aan hel separatiepunl bij Pannerden. 
Zij wordt in gebruik gesteld, zoodra en zoolang het water be-

neden middelbare rivier teekent, mils open water. 
ü p plaat XVlil wordt aangetoond de bovenmond ol kop vau de 

nieuwe r ivier , met de te maken beweegbare afsluitingen. 
De aisluiling van de nieuwe rivier wordt voorgesteld door middel 

van een doorvaartsluis van 8 openingen. 
Die van hel Pannerdensche kanaal in den vorm van de bekende 

stuwen met ijzeren neerslaande ramen, waarachter —volgens het 
stelsel van den ingenieur Doulé, toegepast te Port ä r A u g l a i s a a n 
de Seine (zie 7 'y(i6c/<r//rl877/78,bladz. 7 5 , plaat 7) — beweegbare 
schuiven geplaatst zonden worden. 

Denoorden hel Pannerdensche kanaal en den Neder-Hijn vervolgt 
de rivier haar looj) mei llaauwe bogten, en doorsnijdt in dien 
loop den benedenmond van den overlaat «de (Jude llijn.» 

Hier bevinden zich vier sluwvormige afsluitingen, mede aan-
gewezen op plaat XVll l . 

De bovenmond van den l.lssel wordt gesneden op de wijs, op 
. dezelfde plaat voorgesteld. 

De breedte, boven den blsselmond op 105 Al. ter hoogte van 
. middelbare rivier aangenomen, bedraagt beneden de kruising met 
I die rivier slechts 70 M. 

De kruising vau den üuden llijn en den JJssel zijn bezwaren, 
die ter zijde waren Ie slellen door verplaatsing van den kop van 
den IJssel naar hel se|iaraliepunt bij Pamierden, mits ook de Ouile 
llijn in den IJssel kunne worden opgenomen. 

Vóór en wederzijds Arnhem wordt de smalle rivier langs de 
I stad geleid, en de Oude rivier zuidwaarts verplaatst, met gedeel-

telijke vergraving van de 'tegenoverliggende waarden. 
Hij de snijding van den Staatsspoorweg in den Hozandcpolder 

* wordt een spoorwegbrug van 'JO M. gevorderd. 
Tegenover de Hunneschans en den Duno de opruinnng vau den 

ilaar aanwezigen steenoven. 
IJeueden Wagennigen is een verbinding met hel kanaal door de 

(jcldersciie Vallei ontworpen. 
De diepte, aanvankelijk ontworpen op 3.50 M. onder den laagst 

bekenden waterstand, dient — om later te vermeldeu redenen — te 
worden aangehouden op niet meer dan 3.10 M. onder de sUuuleu, 
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overeenstemmende met 37.35 M. boven AP. aan de peilschaal te 
Keulen. 

Dc voordeden, aan genoemde smalle- of zijrivier verbonden, 
bestaan in een geregelde cn te allen tijde verzekerde vaart , 
zonder schuttingen. 

Wanneer het water valt , wordt de gewone rivier — voor zoo-
veel de sclieepvaarl betreft — buiten werking gesteld en door de 
smalle rivier vervangen. 

Die smalle river is vau alle zijden watervrij afgesloten en der-
halve beschul tegen de nadeelen van ijsgang of hoog opperwater, 
zoodat — door wegneming van <le oorzaken van plotselinge uit-
schuringen en verzandingen — het behoud eener geregelde diepte 
in de hand wonlt gewerkt. 

De beperking in breedte , bij de gewone rivier wegens gevaren 
liij ijsgang en opperwater onuitvoerbaar of althans onraadzaam, 
wordt bij de smalle rivier over haar volle lengte toegepast, terwijl 
deze op haar beurt geheel terzijde gesteld en afgesloten wordt , 
zoodra ijsbezetting intreedt of het water boven bet peil van afsluiting 
klimt. 

Hel grootste voordeel evenwel b e s l a a t m i j n s inziens en behomlens 
beter oordeel in de zekerheid, dat Inngs den tot beden gevolgden 
weg de diepte van 3 M. tot Keulen niet te verkrijgen is, zoodat 
zeer waarschijnlijk naar andere middelen uitgezien zal dienen te 
worden, om dit thans op deu voorgrond geplaatste doel te bereiken. 

Afsluiting en kanalisatie van den Nederrijn cn dc Lek — het 
ontwerp van Kraijenholl" — zou ernstig bezwaar ontmoeten, niet 
slechts bij onze naburen , maar ook iu eigen boezem. 

Een kanaal met sluizen langs den Nederrijn zou uitvoerbaar z i jn; 
doch a l l e e n —ge l i j k reeds werd opgemerkt — met verlegging van 
den kop van den IJsscL Hovendien zou in dat geval het bestaan 
van «len overlaat «<de Oude Hijiip, aau welks ophelling niet te 
denken schijnt , tot moeijelijkheilen leiden. 

Bestoml noch de l.lsselniond, noch de Oude Hijn, dan zou 
kanalisatie langs den regter oever in mijn oog ver de voorkeur 
verdienen. Alleen werd ilan de voeding van dat kanaal ook aan 
«Ie Waal ont t rokken, terwijl bel hoofildenkbeeld van de smalle 
rivier medebrengt, dat zij juist evenveel water afvoert , als in 
gewone omstamligheden door deu Nederrijn zeiven gaa t , zoodat 
'noch te Lobitli, noch te Nijmegen of elders, opstuwing of verlaging 
van den waterspiegel te bespeuren is. 

Uit bijlage A blijkt, dat 37.35 M. - f AP. aan de peilschaal te 
Keulen overeenstemt met 37.35 M. - - 28.22 M. = 9 ,13 M. + 
AP. te Paunerden en 37.35 M. - - 32.22 M. = 5.13 M. + AP. 
te Grehhe. 

Aangezien wijders de ontworpen nevenrivier met een geregeld 
of doorgaand verhang wordt ge«lachl, kan op haar worden toe-
gepast de bekende formule: 

l a 
oTooot/p ' 

S 

waarin ix, — het verval van Pannerden tol Grelibe bij den stand 
vau 37 .35 te Kcuhiu, of 9 .13 M. — 5 .13 M. = 4.00 M. 

1 = inhoud dwarsprolil == 98.8 X 3.10 = 300.28 M^ 
p natte omtrek, of 92.() - f (r.2 i / 5 = 100,40 M. 
/ = lengte sn\alle rivier = 30 800 M., 

.S0C.2S X t.Oü waaruit v = = 0.885 M, / o . n o o t x 800 X 100.40 
Hieruit zon voortvloeijen een vermogen van 300 .MvX0.885 = 

271 terwijl volgens een door mij ontvangen ojtgaaf van deu 
heer Stieltjes — die blijkens schriftelijk berigt van 17 dezer door 
ongesteldheid verliindenl is hier tegenwoordig te zijn — bij een 
stand van 9.18 .M. + AP. te Pannenlen gerekend kan worden 
op een vermogen van 277 M». voor bet Pannerdensche kanaal. 

De stand van - f 9.18 is slechts 0 .05 cM. hooger dan de 9 .13 M., 
welke hierboven gevoiulcn zijn, als overeenstemmend met den 
stand van 1.50 M. aan de schaal te Keulen. 

Het verslag der openbare werken over 1875 geeft voor het 
Pannerdensche kanaal bij + 9.29 te Pannerden een vermogen 
(November 1873) van 312 M^.. hetgeen zeer wel overeenstemt 
met 277 Ms. bij + 9.18. 

De gemaakte berekening zou juister z i jn , wanneer hel vak 
Pannerden—Ussel eu het vak blssel—Grebbe ieder afzonvlerlijk 
waren bereken«!. 

Op «Ie uitkomst — die de uilvoerbaarheivl van de gekozen 
afmetingen vohtoeude. aantoont — zou zulks evenwel geen invloed 
vau eenige heteekenis hebben. 

W\'\nueer «laarentegeu een vlie)»te van 3.50 M. werd gekozen, 
7,ou — bij behouvl der aangenonven breedte — het Pannerdensche 
Kanaal te minvernmgend blijken. 

Met het bovenstaande besluitende, beveel ik mij aan tot het 
vernemen vau de opmerkingen eu bedenkingeu, tol welke de 
gedane medeileeliug aauleiiliug geeft. 
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B I J L A G E A . 

N O T U L E N D E I I V E R G A D E I L L N G V A N D E N 1 8 D E N J U N I J 1874. 
-Bepaling mn de rimrstanden te llnlhmzen, NJjmeffm, Bodewaard, Tkl, Pannerden, Arnhem, lehhmveer en Grelle, 

overeenstemmend met den üand van 1.50 M. aan de peilschaal of .37.35 M. hoven AP. te Keulen, waartoe de hoogste, ' 
gemiddelde en laagste niaandelijhsche standen te Keulen, welke nabij genoemd cijfer van .37..35 M. + AP. komen, 

met elkander in vergelijking zijn gebragt. 

iMaaiulen. 

October 1857 
Octobor ISrjy 
December 1805 
Ootobei' -1874 

Tc zameti 

(lemicbleld 

Ie '/nrnen 

('lOmübleld 

October 
April 
Xoveiiiiier 
.lanuarii 
Se|tteiiilier 
Dcconiber 
.(rniij 
Jolij 
Octolier 
Novonibcr 
Mnait 
Jt^ejileiober 

November 
October 

•J85I 
•1850 
•1850 
185!> 
18.551 
1802 
1805 
1870 
1X70 
1871 
1875 
1875 
1870 
1877 

Keulen. 

V e r s c h i l l e n m e t 

W a a 

Nij-
megen. 

Dode-
waard. Tiol. 

N e d e r r ij n. 

Pan-
nerdon. Arnliem. Leks-

kensveor 

M. 
.37..34 
37.4:{ 
37.5!) 
37.3! 

M. 
28.20 
28.00 
28.18 
28.21 

October 185',. . . 37.42 
.September 1857 . . ;57,.50 
October 1857 . . :{7.i:5 
Noveniber 1858 . . :57.52 
Septornlier 18.50 . . :57.4!) 
(^ctobci' 18(>l . . :57.J7 
.Inlij 1805 . . :57.51 
November . . ;57.45 
November 1871 . . :57.31 
Octo)>er 1874 . . 37.0!) 
Novcinbor 1874 . . 37.02 
Ocfoher •1877 . . :)7..34 

•112.08 

Te /amen 

Oorniddeld 

Hoogste standen . . 
(/CJ/ijd<le)do st.vuhn 
Langste standen . . 

Tofrdon . . 

/lefjiiddeM . . 

.•57.08 

.'{7.32 
:t7.2!l 
'MM 
: 57.25 
37. K; 
37.28 
.'57.24 
37.18 

.37.24 
37.20 
37,1/f 

28.17 

28.08 
28.18 
28.1:5 
28.28 
28.15 
28.12 
28.23 
28.21) 
28.1:5 
28.21 
28.25 
28.0.3 

.M. 
2'.».8:i 
20.71 
20.80 
20.04 

Maandelijksche hoogste standen. 

llf).2.S 

20.82 

! M. i M. M. M. M. 
1 7 1 :52.0() 28.25 2!).80 

i :52.70 28.15 20.()5 7 

' .32.87 28.2(i 2!).0!) 7 
.31.57 1 :]2.8() 28.3:5 20.50 31.32 

.31.57 

,31.57 

j 131.42 

; 3280 

112.00 118.G4 ~31732 .31.57 

,31.57 

j 131.42 

; 3280 28.25 20.00 31.32 

Grebljo. 

M. 
:52.41 
32.34 
:52.3ï) 
:52.(H> 

Aanmerkingen. 

Maandelijkscbe gemiddelde standen. 

:m.O!) 

20.71 1 7 :52.0ti 28.1:{ ; 20.77 
2! ».82 7 32.!)1 28.2:5 ' 20.78 
20.75 1 7 ,32.80 28.10 20.7:5 1 
20.!) J 7 :52.f)0 28.;}4 2!).88 
2!).77 7 32.87 28.21 20.70 
2.0.07 7 32.70 28.-LS 
20.85 32 01 28.:{() 2!).(j!) 
2!).84 i 32.8!/ 28.28 2'UJ!> 
2!).7i> 1 7 32.80 28.30 20.18 
2f).!>.'{ 32.8(j 28.:m I ' 20.45 
20.07 • :51.02 1 :52.o:i 28.35 20.4!» 
2!>.70 1 .31.12 ! 32.72 28.1/1. 20.:50 

357.80 04.30 i 

~ 3 M 3 ~ i 
30/i.4:5 :i;38.!»f) ;j.5.5.58 

20.03 20.82 

04.30 i 

~ 3 M 3 ~ i :52.87 28.25 

;j.5.5.58 

20.03 

27.UU 
27.00 28.(12 
28.10 
28.1:{ 
28.08 28.10 
28.27 
28.14 
28.1:5 
28.11 
28.25 
28.1:5 

28.01 

303~.42" 4 1 0 . 4 / r ' 1 ^ . 5 i r l o t ) . ^ 

20.57 
20.71 
20.7:5 
20.75 
20.04 
2f>.71 
20.87 
20.7(; 
2t).80 
20.85 
20.0;j 
20.70 
2!).70 

Maandelijksche laagste standen. 

7 

7 
7 
7 
7 
7 
9 

31.>iO 

31.50 

31.41 

31.18 

28.10 

Door 

112.08 

:5o:5.42 

.32.83 
:52.77 
:52.7:5 
32.78 
32.8:^ 
:52.85 
.32.70 
:52.!»:5 
:52.8() 
:52.80 
:V2.70 
32.87 
:i2.85 
32.08 

28.04 
28.01 
28.07 
28.1 (i 
28.18 
28.1.5 
28.17 
28.40 
28.28 
28.;«) 
28.21 
28.3.3 
28.25 
28.12 

20.i;!) 
20.00 
20.05 
20.05 
20.(i5 
20.52 
20.51 
20.58 
20.4(» 
2!>.40 
20.40 
20.47 
20.45 
20.:{2 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
9 

:5i.2{) 
:51.28 
.3i.:5i 
3i.:ii 

125.TÏÏ" 

~3i7[(r 

7 
7 
7 

7 
7 

7 
7 

7 

7 

31.2<S 
31.20 

:vi.28 

:d.2J 

120.20 
"152730" 

:52.4:5 
;{2.42 
: 52.32 
:i2.4S 
:52.:58 
32.25 
32.42 
32.:58 
:52.11 
;{i.oo 
:vi.oi 
32.02 

De waarnemingen te Dode-
wmird zijn eerst begonnen met 
.lidij 1874. 

Die to Lfk.skonsveer mef 
.Ia nun rij 1871. 

EenIg drijrijs. 

Door deze gemiddolden af 
t<' trekken van :37.:i5 M . , wor-
den de nevoiisst;<;mde ovorcen-
koinsti^re hoogten boven .\P. 
voor elk pun t gevonden . . . 

20.7.1 

bijvoeging 

; 110.28 
i 357.80 
I 410.44 

:vi.3o 

304.07 I 413;41 | 1.50.2(5 

32,80 28.10 20.5:5 ' :?1.25 

" 32 l 7 

:52.:50 

:52.3I 
32.27 
:52.3I 
:52.21 
:Vi.42 
:i2.)8 
:V2.(I8 
;}2.08 
.3l.i)7 

:32,00 
3i.{H 

Open water . 

O]ion water. 

Open water. 

4.50.32 

vnn dc partiele totalen knnnon jdgemeene gemidd 
worden berekend, als volgt; 

:52.17 

i1d(!n 

120.20 
387.21 

4.50.:52 

803.52 

30 maan-
den 

20.78 
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(Plaat XIX, 1—3.) 

DE 1'HO.NOGHAAF. 

In den laatsten tijd heeft een nieuwe ui tvinding, welke even 
als de tclephoon nit Amerika tot ons gekomen is , veel opgang 
gemaakt. Ik bedoel ilen sprekenden phonograaf van Edison. Wat 
men vroeger herhaalde male/i op zeer gecompliceerde manieren 
getracht heefi tc verkr i jgen, nameli jk bet nabootsen van dc 
sj iraak, zmuler tot een bevredigend resultaat te komen, is bier 
op betrekkelijk eenvoudige wijze opgelost. Om de bijzondcrlieid 
der nilvinding zelve nweinie ik /lan ook dat het wel der niocitc 
waard was den toestel hier te bcs|)reken en in werking tc brengen, 
hoewel deze nog geCn praktisch nut heeft. 

De theorie is zeer eenvoudig. Dij een toon, een geluid onder-
scheidt m e n ; intensiteit, toonhoogte en den klank of het tinihre. 
De intensiteit hangt af van de trillingswijdte of ampli tude der 
tril l ingen, de toonhoogte van het aantal trillingen in een gegeven 
tijd en het timbre van den vorm der trillingen. Zoo stellci; bijvoor-
beeld in fignur 1 de lijnen /I en P «lenzelfden toon voor maar met 
verschillend timbre. 

Een toon van een gegeven intensiteit en toonhoogte voort te 
brengen levert volstrekt geen moeijelijkhcden op, en dat di t door 
den toestel van Edison — binnen zekere grenzen — te verkrijgen 
zoude zi jn , heeft wel niemand verwonderd. Maar dat het timbre, 
met zulk een juistheid weergegeven zoude worden dal de ge-
sjiroken woorden te verstaan zouden zi jn, dit werd eers t , zooals 
nicn dnidelijk kon bemerken, wel eenigzins hetwijlcld. 

Om mij zeiven dienaangaande zekerheid te verschalVen heb i k , 
zoodra ik iets omtrent hel instrument ve rnam, nn omstreeks drie 
maanden geleden, volgens mijn opgaven den toestel doen ver-
vaardigen, in lignnr 2 (op halve schaal) voorgesteld. De constructie 
is dus wel iets anders dan die van Edison. 

De toestel bestaat uil een mondstuk, waarin een rond plaatje a , 
hetwelk door de geluidsbron in trillende beweging gebragt wordt , 
geheel overeenkomstig met den tclephoon. Een klein sti l t je c is 
met het plaatje verbonden en volgt dns de trillingen van hel 
plaatje. Dit stiftje beweegt zich, zonder wri jving, in eene g leuf , 
aan den omtrek van den cilinder .1 li zoo aangehragt, dal bij 
het ronddraaijen van ilen cilinder het stiltje steeds in het midden 
van ile gleuf blijft . Om jneer dan een omwenteling vnn den 
cilinder te kunnen gebru iken , is de as A met een .schroefilraad 
voorzien, welke in een vaststaande moer loopt, terwijl do gleuf 
aan den onitrek van den cilinder eveneens eene schroellijii vormt 
j)jui denzellilen spocil. 

Om de beweging van het .stiftje te registreeren omwikkelt men 
den ciliiulcr met bladtin. Wordt nu de cilinder rondgewenteld dan 
drukt het stiftje het tin in de gleuf ; is het stiltje daarbij iu 
trillende beweging, /lan zijn de aclilergelateu i/idrukkcu afwissclo/id 
min of meer die)i en geven zoo een blijvende albeclding van de 
trillingen. Om nu dezelfde triHingen en dus hetzelfde geluid weder 
te voorschijn te brengen, draait men eerst den cilinder lol in zijn 
aanvankelijkcn stand t e rug , na vooraf het mondsluk een weinig 

van den cilinder verwijderd tc hebben , zoodat bet stiftje niet meer 
aangeraakt wonlt . Daarop laat men den cilinder weder in de aan-
vankelijke rigting en met denzellden spoeil rondwentelen, terwijl 
het stiftje met eene zachte drukking in de gleuf ligt. liet s t i f t j e , 
dat aldus de golvende indrukken volgen m o e t , herhaalt weder 
dezelfde tr i l l ingen, welke, door het plaatje aan dc lucht mede-
gedeebl, het overeenkomstige geluid voortbrengen. 

Zoo als ik straks zal doen hooren is he l door de machine voort-
gebragl geluid juist niet zeer schoon, hetgeen waarschijnlijk uit 
kleine onregelmatigheden in hel tin voortvloeit. Voorts is het geluid 
veel zwakker dan het oorspronkelijke. Uit de berigton in ver-
schillende bladen meende ik eerst te moeten alleiden , tlal er nog 
iets aan den phonograaf ontbrak. Ik heb echter later te Parijs twee 
phonografen gehoord, welke volstrekt niet heler waren dan de nu jne , 
zoodat hel nn} bleek dat uien zeer overdrevmj had. Niettemin is de 
uilvinding toch zeer merkwaardig. 

In de liguur zijn nog enkele details aangegeven , welke ik 
straks niet genoemil heb , maar die voor de goede werking toch 
jjoodig zijn. 

Zoo als ik rccils gezegd heb , is hel door de machine voort-
gebragl geluid veel zwakker dan het oorspronkeli jke; en dit kan ook 
niet anders, want de spanning der lucht in dc geluidsgolf , welke 
de indrukken in hel tin voortbragt, nmet natuurl i jk grooter geweest 
zijn dan de spanning, door de indrukken teweeg gebragt ; immers 
anders zonde hel stiltje niet worden teruggedrongen maar integen-
deel de verhevenheden in het tin door hel stiftje weder plat gedrukt 
worden. Daarom is dan ook het stiftje niet op het trillende j/laatje 
bevest igd, maar op een klein veertje door een stukje caoiUchouc 
d met het plaatje verbonden. Door dit caoulcbouc-kusscn worden 
de trillingen van hel stiftje verkleind op het plaatje overgebragt. 

De dikte van het plaatje is ook van zeer grooten invloed. A 
priori zoude men geneigd zijn de dunste jdaatjes voor de beste te 
houden , maar dit is geenszins bet geval. Plaatijzer van omstreeks 
0.2 mM. voldoet het beste, l.lzer van 0.1 inM. en koper van minder 
dan 0.1 mM. dikte is veel minder goed. Ik geloof dat men dit 
aldus verklaren k a n : 

De beweging van hel plaatje beeft jdaats door hel verschil iu 
spanning der lucht aan tic twee zijden van bet j i laatje, welk ver-
schil natnnrli jk des (e geringer wordt naanna t c het plaatje meer 
doorbuigt. Een plaatje van de geschiktste dikte wordt gebogen zoo 
als in liguur 3 /I door de gcslijijtelde lijn is voorgesteld. Maar 
wanneer het jilaatje zeer dun en buigzaam i s , dan zal er eene 
voldoende doorbuigiiig kunnen ontstaan oji de wijze als iit li is 
aangeduid , oiu het verschil in s))anning zoo te verminderen, dat dooi' 
den weerstand van het tin het stiftje bijna niet bewogen wordt. 

G. L. D. K. MKNGKS. 
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W a i i r n e m i n { ; e n a a n t ien H e i t l e r , 

I 

•i 
5 
0 1 
8 
V) 10 

11 
I i i 
13 
14 
15 
10 

17 
18 

10 

20 

21 
22 

2.3 
2 4 
25 
20 
27 
28 
20 
.30 
31 

Doorgaaiule gcstelilliciil van het weder, 

gednrende 

h e t e l jj) a a 1. 

I 'igtlietrokken, regen, wiml, helder, beneveld, mooi. 
Helder, hejieveld, slarliohl, »nooiweer. 
Ligtbewolkt, beneveld, mooi, ilikke natte mist. 
Digthetrokken, mistig, winderig, helder, mooi. 
Ligtbewolkt, mooi, be tmkken, regen en wind. 
Digtbewolkt, (nistniniig, regenbnijen. 
l 'etndcken, winderig, regen, stormweer. 
Zwaarbewolkt, stitrmwee'r, bagelbnijen. 
Ligtbewolkt, koel, mooi, betrokken, niistig. 
Digthetrokken, mist, regen, mooiweer. 
Digthetrokken, wind, regen, onstnimig. 
(histniniig, hagel, regen cn sneenwbni. 
Dewolkt, winderig, bnijig, hagel. 
Ligtbewolkt, wind, koel, hagel , nachtvorst. 
Hagel en sneeuw, koel , w i n d , nachtvorst. 
Helder, ligtbewolkt, koel, regenachtig, wind. 
Dewolkt, winderig, mooi, betrokken . regenbui, 
L»igt het rokken, regenbuijig , winderig. 
Digtliew(dkt, beneveld, winderig, mooi. 
Digtbeu'olkt, beneveld, mistig, mooiweer. 
Digthetrokken, nnst ig , winderig, koelweer. 
Ligtbewolkt, winderig, kocd, hagel, sneeuw. 
Losbewolkt, sneeuw, hagel, nachtvorst. 
Ligtbewolkt, mooi, itar}ih'<n\<t, koel. 
lïi'wolkt, koel, sntMMiwbnpcn, nachtvorst. 
l!ew(dkt, winderig, (nistuimig, n.'genbuijen. 
lïcwolkt, wind, sneeuw, hagel , nachtvorst. 
Ligtbewolkt, niooi, onstuimig, regj.'U, sneeuw. 
Digtbew(dkt, natte sneeuw, winderig. 
Digtbi'trokk(;n, regen, onstuimig, ligtbewolkt. 
J.igtbtïwolkt, wind, koel, natte sneeuw, mist. 

De Maans-

1'bases, 
l.feclinatie, 

Apogeum en 
Perigeum. 

Hoogte van de vloed- en ebgetijen 
in bet Marsdiep te Helder, opgemaaKt uit 

bij de landskeet aan den 

Tijd en stand van 

den eersten 
vloed na den nnddag. 

de eerste 
ebbe na den middag. 

u. m. 
-I-

Al'. Al». 
I u. m. AD. AP. 

1 u. in. 
27 Z. 1 ilcclinatic. ' 23. 3 0. 0 0.000 12.12 0.330 
28 1 23.4-1 4.25 0.007 0.22 0.401 
20 N.M. 15u. 30m. : » 4..i0 ' 0.-120 • 1.35 0.830 

0 A logeum. 0 .23 8.10 ' 0.350 ^ 2. 0 1.078 
1 N. Jcclinatic. 1. 2 7.30 0.5(i0 i 2.4t) 0.820 
2 ' 1.42 !).32 0.030 ; 2.3-i. 0 .748 
3 2 .23 0. 0 0.054 3.30 0.84 0 
-i 3. "7 O..io 1.450 3.-10 0.388 
5 3.54 7.15 (1.303 4.20 1.080 
0 4.4'i- 10, 0 t».332 3.42 1.000 
7 E.K. lOu. lOm. 5.30 11..18 0.000 5. 0 1 0.070 
8 t).30 0..i3 , 0.318 0.35 0.414 
0 7.35 12. 0 0.005 7.35 0.508 

10 8.33 1.37 0.087 8.27 1.010 
11 0.30 2.52 0.021 : 10.27 1.288 
12 10.24 3.55 : 0 .005 11.43 1 3 1 < 1 

13 11.17 0.12 0.173 0.11 > 1.112 
14 V.M.Ou. 25m. 12. 0 7. 3 (K530 1. 0 I.M87 
15 Pcrigeum. 13. 2 7.27 0.511', ' 2. 0 0.087 
10 Z. Dcilinatic. 13.50 8.45 0 .351 i 2.42 1.25«)! 
17 1.1.52 0.12 0.583 : 3.15 I . J57 
18 15.40 10. 0 0.548 , 4. 2 0.0 i5 i 
10 10.18 10.32 0.C.05 4.30 • 0.822 j 
20 17.45 0. 0 0.200 5.30 ; (».005 1 
21 L.K. 5u. 8m. , J8 .40 10 50 0.030 0. 5 (>.!I30 
22 10.31 11.30 0.011 7.10 0.707 
23 1 20.18 0. 5 0.421 8.20 ' (J.500 
24 21. 2 2 .15 0.222 10.35 1.025 
25 2L4.3 4.25 0.080 12. 0 0.040 
20 22.23 4 .10 ^ o.-ioo ; 12.37 0.030 
27 Apogeum. 2 3. "2 .3.50 0.555 0. 8 , , 0 .803 

Optelling 12.C.7i 0.108 0.388 20.575 
0.108 0.388 

12.50t) 20.187 
Gcmiddchl 0 .403 0.845 

, , 1 2 . 5 0 0 - f 0.307 21.813 ticiniddeide booste van al de vloeden — - , = — — 0 . 3 0 4 M, - h AP. 
31 20 00 

l.ienji"!delde linoyte van al de ebben -" l -^ ' ' ' ? — t — 0.805 o — AP 3 1 - 1 - 2 8 50 
Ciemiddeld verval 1.100 >L 

Oj'gcnuiakt te Ib.-lder, den 4den Aj)ril 1878 , door den op/igter 
van den waterstaat, 

w. PU. DE KUL'vrr. 
(1) .Met 1 April J8G4 is hot mt-rk van AP. a.in den zelfregistreremhitt gctij-nieter •23 inilliiiu'tt'rs liooj:er ^jeplaatst. liy liet gebruik tlezcr tati"ll';n dient dit t'; wonleu in oog 
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betrekkelijk het Amsterdamsche peil 
de bladen, beschrevcu door den mareograal' 
Heldcrscben zeedijk. (1) 

Tijd cn stand van 

den tweeden 
vloeil na den middag. 

dc tweede 
ebbe na den miildag. 

! 4 -
u. m. • AP. 

( 
AP. u. m . AP. AP. 

1 . 2 
s "re tß n Plaats gehad hebbende .B 

J 
•r c ^ 

windrigtingen gedurende het tl2 tft 
t 1 

^ Z ZL. 
« è = verloopeu etmaal. S ^ = »-5 

i 
Hegtwijzend. 5 " 0 

S ^ 
Hegtwijzend. 

M 
Opmerkingen. 

1 
14.50 1 0 .503 1) ! „ 14.75 
10.25 ; 0.301 13.25 0 .703 4.-10 
10.38 0.130 14. 0 1.0-12 3.20 
20.37 0.202 14.23 (.».044 8.07 
17. 7 0.-123 14.55 0.f,74 15.07 
18.47 i ' 0 .080 15.40 0.000 19.42 
21.22 1 . Î 3 2 15.37 0.025 4 5 . 1 7 

nil'i 0.808 10.37 0.382 2().58 
10.25 0.184 Ui. 5 1.030 3.80 
21. 3 0.320 10.27 0.710 0.90 
21.-15 0.834 10.52 0.105 23.25 
22.45 0.420 18.30 0.500 2(».00 

i> » 1 10.28 0.000 8.58 
15.24 0.100 21.30 1.014 5.-48 
15.50 • 0.212 22.45 1.220 7.37 
17.20 ' 0 .100 » t> 7.87 
10.33 1 0 .010 13. 0 l .225 5.77 
10.-15 O.3O0 14.18 0.835 13.32 
D U O 0.185 : 14.30 1.152 8.00 
17.42 0.120 , 15.18 1.102 1.07 
18.10 0.-187 , 15.55 0.790 5.88 
10. 0 0.515 10.40 0.701 7.70 
10.12 0.454 10.55 0.077 5.00 
22 . 5 0.107 17. 0 0.884 0 . f » 5 

23.12 0.330 17.30 0 .713 7.72 
18.-12 0.500 15.00 

13.33 1 0.087 20..i0 0.0-12 ()..12 
I4..30 , 0.317 22 7 1.100 l(i.30 
15.34 1 0.302 23! Ó 0.822 15.92 
15.45 0.247 i » 17.75 
15.27 0.307 1 

1 
12.30 0 .054 10.70 

10.354 1.047 1 21.325 359.81 
1.047 1 : 
0.307 

l ' 

0.321 ' 0.7f.2 11.01 

ZtW. ZZW. ZWtZ. WtZ. 
WtZ. WZW. 
W Z W . Z W t W . z w , ZWtZ. 
ZWtZ. z z w . z w . WtZ. 
W Z W . ZWtZ. z w . 
z w . WtZ. iXWtW. W N W . 
W Z W . ZW. WtZ. Wt i \ . WNW. 
N W t W . W . N W . N W t N . N W . 
NW^ W N W . ZWtW. ZWtZ. ZtO. 
ZtO. ZtW. ZWtW. WZW. 
W Z W . WtZ. WNW. NWtW. 
N W ^ w ^ N W . ^ . ^ w . N W t N . 
NWtN. N. NtW. N.\W. 
W N W . NW. NtW. NO. 
NOtN. NNO. NOtO.NNO. 
NNO.NtW.NW.NW' tW\ 
NW. N W t W . WZW. WtZ. 
WiZ. WtN. W^NW. NW. 
N W . N W t N . N W . 
NW. ZWtW^ 
ZWtW. WNW. NW. WNW. 
W N W . WZW. W. NW. NWtW, 
N W t W . WtZ. NWtW^ NNW. 
ZW. ZZW. ZtO. O. NtO. NW^ 
NWtW. NtW. NW. WNW. 
W N W . W Z W . ZW. W N W . 
N W t W . W . WtZ. WtN. 
ONO. NO. NOtN. NNO. 
NNO. Ntt). N. 
N. NtW. NW. WtN. W Z W . 
Z W t W . ZW. ZZW. W. ZW. 

5.4 Î 0 . 0 
0 . 0 1.0 
0.0 ! 1.0 
0.0 1 l . l 
0.0 i 1.9 
2.0 1 1.2 
2.0 1 2.2 
2 .9 • 2.G 
0.0 1.8 
0 . 3 1 0.7 
0.5 ' 1.1 
1.0 2.1 
1.2 1.0 
0.8 1 .8 
0.4 1.7 
0.2 2.1 
0.4 1.2 
4.3 0.4 
O.-l 0 .5 
0.(1 l . l 
0 ,3 1.0 
O.-l l .0 
0.9 : 1.2 
IU) 1.0 
0.7 1.7 
1.0 ' 2,2 
3.0 LF) 
().() 1.1 

i r . 4 0.5 
8.0 0.2 

12.4 , 0.7 
09.8 ' 40.7 

De bak, waarin de waarnenn'ngcn 
omtrent dcn gevallen regen en de 
uitilamping worden gedaan , is groot 
een M«. «'m staat 2.30 M. Imvcn 
dcn grond. 

Dc genrnldcldc dcclinatie van dc 
magneetnaald ten westen, des na-
n)iddags ten 2 u u r , bcdraaiit over 
deze inaand HV' 33' 41" . 

De grootste declinatie werd waar-
genomen op den 2Utcn ten 2 uur 

HV'30';)0' ' cn ile kleinste op 
dcn lódcn ten S uur = If." 22 ' 20" . 

.\bsolutc bepaling der nuvgnctischc 
inclinatii! op dt;n 2Sst('n iMaart, 
des voormiddags lusschcn 10 cn 11 
uur = 1)7" 5S' 7."5. 

(iovrvrcii dilUe: 
(lp den Döllen 2 m.M. 
» O 2} sten I » 
» ft 25stcn 1 1) 
» i> 27>tcn 2 O 
rt rt .'HstfU 2 » 

l)j deze maand heelt men winddrukken gehad : 
Gedurende 115 uren van 0 tot 2 .5 KG. Oj) den M^ 

1) 78 « 2.5 5 1) i> 1) n 
207 .» A 5 .. 10 » •• )> ) 

>1 90 l> 10 » 15 n i< i> ll 
n 80 0 15 .. 20 1» ) • l> 
tl 77 » 2 0 .30 1> rt « ^ 

c 17 1» 30 rt 40 )> » 
* \ A 40 .. 50 n >1 
r> 3 1. It 50 n f)0 i> 1) » 4 
n 3 » A 0 0 » 70 i> It 1» II 
» 2 j> 70 80 1) 1» 1) i> 
fi 1 ^ A 80 » 90 1) 0 ft (1 
tl 0.5 >> S 00 . 100 1» n n » 
« 0.5 Ä 4 100 « 110 rt » t » 

= 108 KG. op dcn W . 
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W a a r n e m i n g e n a a n d e n H e l d e r , 

I 

'2 
A 
5 
() 
7 
S 
<) 

•10 

41 
4.) 

13 
14 
15 

10 
17 
18 
11) 
t>0 
21 

23 
24 
25 
20 
27 
28 
2!) 

Tji) 

De Maans-

Doorgaande gesteldheid van hel weder, - - 1 
f/! 

gedurende 
1 

Phases, 
1 1 

-r 
b e 1 e } m a a 1. 

JB Declinatie, « ^ 
b e 1 e } m a a 1. "H Aj)ogcum en 1 1 5 Aj)ogcum en 

c3 
Perigemn. 

Hoogte van de vloed- cn eh-^etijen 
in liet Marsdiep te Helder, ongemaakt nit 

bij dc landskeet aan ilen 

Tijd en stand van 

ilcn eersten 
vloed na den midilag. 

lie eerste 
ebbe na den miiKlag. 

n. ni. Al'. Al>. n. m. AP. AP. 

lagllicwolkt, mooi, betrokken, Nvind en regen. 
Digtbewolkt, wind , regen, vochtig, mooi . " 
Ligtbewolkt, regenbnij«?», winderig, mooi. 
Ligtbewolkt, mooi, starlicht, nacldvorst, 
Hcwolkt, hehler, mooi, stil, benevehl. 
liiglbewolkt, beneveld, mooi, koel. 
Helder, mooi, bewolkt, winderig, koel. 
Helder, ligtbew(dkt, winderig, koel. 
Hewolkt, wimicrig, helder, 'mooi, koel. 
Helder, winderig, mooi, beneveld, danw. 
Helder, liemsveld, winderig, mooi, dauw. 
lleliler, inooi, dauw, sj'boonweer. 
Ligtbewolkt, benevehl, schoonweer. 
Ligtbewolkt, mooiweer. 
Helder, beneveld, dauw, mooiweer. 
Liglbowolkt, beneveld, mooi, digtbctrokken, regen. 
Heirokken, dikke natie n)i.st, mooiweer. 
Ligtbewolkt, beneveld, natte mist , stil. 
Ligtbewolkt, beneveld , mooiweer. 
Ligtbewolkt, mooi, regenbui, betrokken. 
Hewolkt, vochtig, winderig, mooi, donder in dc verte. 
Helder, mooi, weerlicht, regen, winderig. 
Helder, winderig, mooiweer. 
Helder, winderig, mooi, onstuimig. 
Jyigtbewolkt, winderig. 
Helder, winderi,:^, mooi, danw. 
Helder, mooi, koel, ligtbewolkt. 
Hewolkt, mooi, helder, ilauw, mooi. 
Helder, ligtbewolkt, mooi, beneveld. 
Ligtbewolkt, b e n o e l d , schoon, dauw. 

28 
1 

2 
3 
4 
5 
O 

7 
8 
O 

10 

11 
12 
13 
14 

15 

10 
17 
18 

10 

20 
21 
22 
2 3 
24 
25 
20 

27 28 

N. Declinatie. 
)N.M.'.)u.33m. 

E.K. 3u .13ni . 

Z. Declinatie. 
Perigcum. 

V.M.18u.10m. 

L . K . 2 0 u . 5 l m . 

A )ogen)n. 
N. Jcclinatic. 

11. IH, 1 
23.41 

« 
0.22 
1. 5 

1.51 
2.41 
3.34 
4.30 
5.21 
0.24 
7.1'.) 
8.12 
1). 3 
0.54 

10 40 
11.30 
12.34 
13.32 
1/i,32 
15,32 
1().20 
17.23 
18.13 
18.50 
10.41 
20.21 
21. 1 
21.40 
22.20 
23. 3 

0|)tellini 

Oemiddeld 

0.53 
7.27 
8.12 
8.22 
8.42 
0.30 
7.32 
8.25 
0. 7 

10.30 
11.25 I 

0 .45 
2.47 ! 
4.47 ; 
2.30 I 
().45 : 
7 .23 
8,25 
8,50 

10.10 
0.42 
8.37 
0 .35 

11. O 

0.40 
1. 5 
2 .15 
3.30 
5. O 
0.32 

0.577 
0 . 6 5 ' i 
0.303 
0.320 
0.250 
0.140 

0.052 
0.121 
0.220 
0.282 
0.370 
0.430 
0.308 
0.204 
0.241 
O.OOÜ 

0.202 
0.188 
0.104 
0,180 
0,140 
0.24() 

0 .084 
0,100 
0,004 
0,105 
0,140 

0.000 
0.010 
0.053 

5.083 
0.700 

0.700 

i.223 
0.17.i 

0.10 
1.15 
2. O 
2.25 
2.35 
3,24 
3.50 
4.15 
4.42 
5.28 
0.40 
8.37 
0.47 

11.18 
12.17 

0.15 
1.17 
2. O 
2.45 
3.35 
3.35 
4.20 
5.40 
0.32 
7.40 
0. O 

10. 4 
11. 8 
11.45 
12.50 

('lemiddelde hoDiMe v;m al ile vloeden " ' t ! ^ j l ^ ' j j i — q oU - 8 08 
r , , 1 1 1 1 . . 1 M 32 .525-1-28 .318 0t).8.i3 nejmJdelde boo;^te v.m al dc ebben .-tt = 1 . 0 4 0 )) AP. 30 4 - 2 S 58 

r.emiddeld verval 1.105 M. 
Opu.'iiiiiidxt t.' Hehler, den 3den Mei 1878, door den 

oj'zi.üter v;ui den waterstaat, 
w. Pit. i)K Kiu vrp 

• I j Met 1 Ainil ISiM het mt-rk van Al', aan (ten zelircfristroreiulen j,'et|)-mitcr 'J- niM. liootrrr j^eplaut^t. Bij la-t gebruik dezor tabellen dient dit te worden in lui 00'' irehoudi i). 

1.000 
0.050 
1.030 
0.000 
1.132 
1.10-2 
1.207 

1. '&uo 
1.000 
1.170 
0.057 
1.105 
1.130 
1.111 
1.188 
1.O07 
1.005 
1.180 
1.258 
1.275 
1.141 
1.171 
1.035 
0.873 
0.788 
0.024 
1.050 
1.145 
1.140 
1.010 

32.525 

1.084 

N O T U L E N D E R V E R G A D E R I N G V A N D E N 1 8 D E N J U N I J 1 8 7 8 . 1 6 7 

g e d u r e n d e d e m a a n d A p r i l 1 8 7 8 . 

betrekkelijk bet Amstcrdamschc peil 
de bladen, bcscbreven iloor den mareograal' 
Heldcrschen zeedijk. (1) 

Tijd en stand van 

den tweeden 
vloed na den mid<lag. 

dc tweede 
ebbe na den nïiddag. 

' + i -u. m. AP. : AP. u. m. AP. AP. 

=1 . Plaals gehad hebbende -

^ ÎS -- ij SJ t / i 
S windrigtingen gedurende het tfi Ô E c c" " 0 
0 , verloopen etmaal. 
• - 0 > — 

Hegtwijzend. 0 
0 
p 

= c 

opmerkingen. 

10. 5 , 0.500 13. 0 0.007 W . WZW. ZWtZ. ZW. 0.5 1.7 
10.32 0.423 13.50 0.072 14.42 ZWtZ. ZW. ZWtZ. 2.5 1.5 
10.42 0.343 13.40 ; 0.828 0.83 ZZW. ZZO. NO. WtZ. WtN. W. 0.0 0.8 
17,35 0.205 14.48 1.077 0.30 WlZ. ZiO. ZZO. ÜZU. 1,0 1.2 
17.42 0.227 15. 8 ' 0 .053 0.22 UZO. ZOtZ. WZW. WtZ. 0 . 0 2.0 
20.10 0.000 15.50 l . l l O 0.05 WtZ. WNW.iNW.NO.NOUJ. 0.0 1.0 
20. 4 0.007 15.40 1.324 <•».32 iXOtü. iNO. ONO. OtN. 0.0 2.1 
21.15 0.000 10.27 1.230 0.58 0 . NO. ONO. Nü. 0,0 3.2 
21.32 0.000 10.45 ! 1.100 10.00 NO.ONO.OlN. 0,0 2.0 
23.25 0.001 17.32 1 1.017 t».43 OlN.NÜlO.OlN.ONO. 0.0 3.4 

1 ) ï > 10.14 ' 0.000 4.00 UNO.NOtO.NO. 0.0 2.8 
14. 0 i 0.102 20.17 0.000 0.40 NO. ÜNO. OtN. 0.0 2. i 
13.20 i 0.100 22. 0 1.053 0.00 ONO. W. WZW. ZZO. ZWtZ. 0.0 2.8 
18.20 0.020 23.20 1.000 1 .(-.2 ZWtZ. ZW. W. ZWtZ. ZW. 0.0 3.3 
18.40 0.078 rt 0.40 ZW. ZtW. OZO. 0.0 2.8 
10.32 0.107 13. 0 1,100 2 .83 OZO. NütO. NNU. NW. l l . S l.C» 
10.12 0.2.i5 13.55 1.083 0.13 NW. WtZ. ZW. ZWtZ. 2.8 0.2 
17. 8 0.235 14.50 1.117 O . I O ZWtW. W. ZWtZ. ZOtZ. OtN. 0.0 0.8 
17.40 0.215 1 15.50 1.105 0.28 OiN.Z.ZOlO.OZO. 0.0 2.3 
18.47 0.202 : 1 10. 0 1.000 2.52 U.OtN.Z. ZZO. UZO. 2.7 2.1 
10.40 0.202 1 15.32 I.IOI 3.47 OtZ.O.NtW.NNO. ONO. 0 .0 l.O 
21.15 0.104 10. 0 1.107 4.22 ONO. OZO. 0 . OtN. 2,2 3.0 
22.55 0.2.i0 , 17.25 0,042 8.83 ONO, 0 , OtZ. NOlO, a o 5 . 1 

i > ' 18.27 0.822 11.17 NOtN.NO.NOlN, 0.0 5.0 
11.45 0.103 10.15 0 .811 0.50 NOtN. NNO. NtO. 0.0 3.3 
13.38 0 0 8 7 20.50 ; 0.085 4.58 NNO. NlO. 0.0 3.0 
14.30 0.002 22. 7 1 1.007 2.18 N t O . N t W . N N W . N W t W . 0.0 3.0 
15.10 0.038 23! 18 1 1.130 0.28 N W l W . N . N O . 0.0 2.5 
10. 8 (J.OIO 23.47 1.007 2.28 NOlU. NO. NOtU. 0 , 0,0 3.7 
10.13 0.130 » tf 0.25 OtZ. ZWtZ, ZZW, 0.0 1.0 

3.802 0,010 28.318 130.47 30.5 ' 7.3.0 
0.010 i 

3.273 1 

0.117 ! 1.011 4.35 

De bak , waarin de waarnemingen 
omtrent den gevallen regen en de 
uitdamping worden gedaan is groot 
een M''. en staat 2.30 M. Ito ven 
den grond. 

Dc gemiddelde declinatie van dc 
magneetnaald ten westen, des na-
middaus ten 2 ure , bedraagt over 
deze maand 10" 3 3 ' 5 8 " . 

De grootste declinatie werd waar-
genomen op den 3de)j len 2 nm 
= 10" 44 ' 2 0 " .!n .Ie kleinste op 
den 28sten len 8 uur = 1C." 21' 5 ( r . 

Ab.solute bepaling der magneli.srltc 
inclinatie op den 20sten April des 
voormiddags tusschen O v.n 10 uur 
= 07" 57' '5'.0)25. 

In deze maand beeft men winddrukken gehad : 

Gedurende 373 uren van 0 lot 2 .5 KC. OJ) den M^ 
1) 104 n n 2.5 n 5 i> 0 » 
1) 100 1) 1) 5 * 10 1) 1) » ft 
i> 54 0 1 10 n 15 i) it ll i> 
i> 10 )> A 15 » 20 )> » » n 
» 0 i> 1) 20 « 30 t D n É 
1) 1 n » 30 0 40 i> i> 1) 0 

Dc grootste winddruk had plaals op den 1ste 
= 32 Kti. op den 

I s t en , len 22 uur 
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W a a r n e m i n g e n u u n d e n H e l d e r 

1 
3 
5 
C) 
7 
8 
O 

10 

M 
12 

13 

li 
15 

IC. 

17 
18 

11) 

20 
21 
22 
2 3 
24 

25 
20 
27 
28 
20 
30 
31 

Ddorgaaiiilü gcsteldlieid van liet weder , 

gedurende 

h e t e t in a a 1. 

De Maans-

Phases, 
Declinatie, 

Ajiogenin en 
Perigeinn. 

Hoogte van de vloed- en ebgetijen 
in het Warsdiej) te Helder, o)geinaakt nit 

hij de lands icet aan den 

c j 

Tijd en stand van 

den eersten 
vloed na den middag. 

de eerste 
ehhe na den middag. 

u . m . 
4 -

Al'. AP. u. m. Al'. Al'. 
Ligthewolkt, sehoon, natte m i s t , stil. 
Helder, heneveld, .schoon, natte mis t , winderig. 
Ligthewolkt, heneveld, mooi , regenhiii j ig, mist. 
Ligthew(dkt, mooi , d a u w , sclioonweer. 
Ligthewolkt, schoon, winderig, mooi. 
Helder, mooi, veenruak, henevehl. 
Heneveld, mooi, winder ig , koel. 
Ligthewolkt, heneveld, wind , veenrook, koel. 
Helder, koel, mooi, digtheneveld, veenrook. 
Helder, mooi, heneveld, winderig, 
l 'enevidd, winder ig , donderhni , mooiweer. 
Ligthewolkt, schoon, mi s t , d o n d e r , regen. 
I'.ewolkf, mooi, dondijr, regen, wind. 
Higthetrokkeii, regeiiluii, beneveld, winderig. 
Liglbewolkt, winderig, regen. 
Helder, Ügtlievvolkl, wind, mooi , regen, 
(hibtvümig , donilerbnijen, regen , mooi. 
Hegenbiii, liehler, beneveld, wimlerig. 
Helder, beneveld, wind, on.stiiimig. 
Ligtbewolkt, beneveld, winder ig , ' koe l . 
Zwaarbewolkl , wind , regen, donder , koel. 
I'.ewolkl , wind, regen, digthewolkt , koel, 
Higt bet rokken, regen, winder ig , koel. 
Ligtbewolkt, winderig, regenachtig. 
Ligtbewolkt, winderig, mooiweer. ' 
Helder, l igtbewolkt, winderig, mooi. 
Hewolkt, zachte regen, s t i l , ' d a i i w , schoon. 
Helder, ligtbewolkt', mooi , winder ig , regen. 
Ligtbewolkt, wiud(irig, m(mi, beneveld , 'koel . 
Hewolkt, koel, helder , mooi. 
Zwaarbewolkt, koel , regenbuijen. 

20 
» 
1 
2 
3 
4 
5 
(i 
7 
8 
1) 

10 

l i 

12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
10 
20 
21 
2-> 
2 3 
2 1 
25 
20 

27 
28 
29 

N, Declinatie. 
N.M. I n . Om. 

L.K. 1 Ou. 5 l m . 

Z. Declinatie. 
Pcrigenm. 

V.i-\1.2u.50m. 

L . K . l i u . O m . 
A wgeum. 

N. )ecliiiatie. 

N.M. 14u. Om. 

U. I I I . 
23.48 

0.37 
1.30 
2 .25 
3.22 
4.10 
5.14 
0. () 
0.57 
7.40 
8 .35 
0.20 

10.10 
11.15 
12.14 
13.15 
14.14 

15.11 
10. 4 
10.52 
17.30 
18.18 
18.58 
10.37 
20.17 
20.58 
21 .43 
22 .30 
23 .22 

Optelliiu 

middeld 

0 .44 0 .308 
4 .45 0 .200 
8. 0 : 0.220 

8.44 0 .202 
0.12 0.137 
7. O 0.128 
7.50 0 .130 
8 .38 I 
0.18 , 

1 1 . 0 , 

1.15 ' 0 .114 
2 .40 I 0 .238 
4.50 0.411 
5.18 I 0 .400 
0.40 ' 0 .304 
7.14 I 0 .450 
8. 4 ; 0.311 
8 .50 0 .308 
0 .20 0.50(t 
0 .20 0 .450 
7.35 0.380 
8.52 0 .303 
0. 5 0.2-10 

0 .40 0 .552 
1.10 0.547 
0 .50 0 .307 
1.40 0 3 1 7 
2.55 0 .255 
4 .24 0 .310 
3.55 0 .220 
4 .32 0 .274 

0.010 
0.000 
0.137 

8 .825 
0.240 
8.570 

0 .240 

0.277 

0.47 
1.10 
1.42 
2 .33 
2.40 
3.27 
4.12 
4 .50 
5.17 
7. O 
8. 7 
0 .45 

10 ,34 
11.32 
0. O 
1. O 
1. 5 
2 .35 
2 .42 
4! O 
4.17 
5 .50 
5 .48 
0 .40 
8. 4 
0. 5 

10.15 
11.17 

11.42 
0. O 
0.37 

G'Muiddelde hoogte van al de vloeden . ^ Q ^ ^ ^ Ĵ J 
31 -f-20 00 

TM-middelde hoogte van al de ebben - „ 
3 1 - h 2 0 ' — Al ' . 

Gemiddeld verval 1 ,185 M. 
Opgemaakt Ie Helder, den 4d.Mi .lunij 1 8 7 7 , door den 

opzigter van den watei 'staal, 
^^^ N I . DK K K U Y I - ' F . 

- J) .Met 1 April ISGl ia h,t merk van AP. aaii den zclfregistrereiuleu getij-meter 

0.028 
1,034 
1,050 
0,080 
1,008 

1,114 
0 ,070 
1.05(i 
1 .083 
1.100 
1.105 
1.034 
0 .054 
0 .870 
1.041 

' 0 .805 
1.074 
1,080 
0.874 
0 .742 
0.800 
0.007 
O.OSO 

0..154 
0.027 
0 .728 
0.800 
0.045 
0.030 
l.OOO 

0.03Ó 
28.8-i 1 

0.030 

N O T U L E N D E R V E R G A D E R I N G V A N D E N 1 8 D E N J U N U 1878. 1 6 9 

e d u r e n d e d e m a a n d M e i 1 8 7 8 . 

betrekkelijk het Amsterdamsche peil 
de bladen, beschreven door den mareograaf 
Hclderschen zeedyk. (1) 

Tijd en stand van 

den tweeden 
vloed na den middag. 

de tweede 
ebbe na den middag. 

u . m. 
4 -
AP. AP. u . m. AP. AP. 

ra 
S c.' 

g o S IM « 
V 

V 

O -3 O -^ O 

Plaats gehad hebbende 

windrigtingen gedurende het S i 
U 0 

— l p 
5" 2 « -=> . CJ toM 

verloopen etmaal. I s « C S ~ 
Uegtwijzend. OJ 0 

Opmerkingen. 

10.17 0 .180 13 .10 
20, 0 0 .170 13.40 : 
17. 0 0 .230 14.27 i 
18. 0 0 .257 15. 0 
18.55 0 .208 15. 0 
22 . 0 0 .230 15.35 
20 . 7 0 .100 15.52 
22.30 0.077 10.30 
22.40 0.130 17.30 

» » 10.12 
11.52 0 .148 20 . 0 1 
17.13 0 .005 21 .30 , 
13.30 0.131 22 .30 ; 
13.50 0 .250 » 1 
10. 5 0 .245 ; 12.52 , 
15.45 0 .373 ; 13.40 i 
10.50 0 .350 , 14.10 
21 .18 0 .425 14.50 ' 
21 .25 0.704 14,52 
21.55 ' 0 .500 15.45 
22.35 0 . N 0 7 10. 4 1 
23.27 0.387 17. 0 

» 17.25 
10.10 0 .375 10. 8 
12. 0 0.200 10.45 
12.40 0.131 21.20 
14. 0 0 .085 22. 0 
15. 5 0 . 1 3 0 , 23 .10 
15.25 0 .153 1 « 
10,15 0.240 , 12.15 
10,12 0 . 3 0 0 , 13. 7 

7.502 ' 0 .148 
0.148 i 
7.114 ! 
0 .250 

0.967 
1 .052 
0 .045 
0 .014 
1.080 
1.005 
1.040 
1.20» 
1.050 
1.080 
0.070 
0 .831 
0.002 

1.004 
0.010 
0.084 
0.802 
0.470 
0 .784 
0 .574 
0.010 
0 .548 
0.527 
0 .705 
0 .840 
0 .005 
0 .855 

i.ikl 
0.018 

20.240 

0 .005 

0 . 2 » 
I . 4 8 
2 .35 
0.80 
3.80 
3.60 

10.20 

10.33 
3.18 
(i.OO 
2 .43 
0 . 2 3 
2 .35 
8.27 
7.38 

13.05 
8 .55 

II.02 

2 4 i . « : i 
0.70 

13.50 
3.07 
7,77 
0,02 
3.02 
0.08 
0.37 
0.38 
0.'i8 

0.55 
0.85 

185.3' 

5.0N 

ZWtZ. ZWtW. W. NW. 
NWtW. WtN. ZW. ZZW. 
ZZW. ZW. WtZ. WZW. 
W Z W . Z W T W . 
ZWtW, NO, ONO, 
ONO. NOtO, OtN. OtZ. 
ONO.NU.ONO.iNOtO. 
NOtO. NO. ONO. 
OtN. 0 . ONO. 
ONO. NOtN. ONO. OtN. 
0. ZO. WZW. ZO. ZZW. 0 . OZO. 
OtN. ONO. NOtO. OZO. 
ZW. ZWtZ. Z. ZZO. 
ZOtZ. ZW. ZZW. z. 
Z. ZtO. ZW. ZZW. 
ZWtZ. ZZW. ZtO. ZZW. 
ZZW. ZWtZ. ZW. 0 . OZO, 
ZWtZ, ZW. ZWtZ. ZZW. 
ZZW. ZWlZ. ZW. ZWtW. 
ZW. WZW. NW. NWtW^ WZW 
ZWIW. W. WZW. WtZ. 
W. ZWlZ. ZZO. ZZW. ZZO. 
ZOIZ. ZlO. ZlW. ZWlZ. 
ZZW. WZW. WtN. NWtW. 
WLXW. W. ZW ZWlZ. 
ZWlZ. ZZW. ZlW. 
ZTW. Z. O. NOLN. 
NNO. N. NLO. 
NiO. NtW. NNW. 
NWiN.NiW. NWt.X.NWtW. 
WNW. NW. NNW. NW. WNW. 

0.0 2.1 
0.0 2.0 
0 .5 2 2 
0 .0 2'.4 
0 .0 4.0 
0 .0 5 . 3 
0.0 4.5 
0.0 4.7 
0.0 4.0 
0.0 , 5 .0 

9.6 ' 4 .5 
0 .5 OM 
1.0 2 .3 
3.0 1 2.2 
8.5 4.0 
0.7 i 5.0 
0 .4 5.2 
0.0 4.2 
1.0 5.0 
1.3 2.0 
4.5 1.8 
2.2 3.0 
2 .8 1.0 
0.4 3.4 
0.0 2.0 
0.0 4.0 
0.5 2.5 
0.7 7.0 
0.0 3.2 
0.0 2.8 
0.7 3.3 

30.5 111.4 

Dc bak, waarin de waarnemingen 
omtrent ilcn gevallen regen en de 
uitdamping worden gedaan, is groot 
ecu M''. cn staat 2 .30 M. boven 
den grond. 

De gemiddelde declinatie van de 
magneetnaald ten westen, des na-
middags ten 2 ure , bedraagt over 
deze maand 10<'32 '1" . 

De grootste declinatie werd waar-
genomen op den 3den ten 2 uur 
= 10" 30 ' O " en dc kleinste op 
den 14den ten 8 uur 1 = 1 OM 1'O", 

Absolute bepaling der magnelisrhe 
inclinatie op deu 31steu Mei des 
voormitldags van 11 tol 12 uur 
= 0 7 ° 5 2 ' ' l 0 " , 8 7 5 . 

In deze ma an.l heeft men wind i ln ikke i i gei had : 

Gedurende 2 0 0 uren van 0 tot 2 .5 K IL op den yV'. 

I.iO i> 1' 2 .5 )< 5 ii 1' f 
: 220 i> p 5 )> 10 II r I' r 

5;; » )> 10 1» 15 i) r r 1 

25 )' 1) 15 »> 20 II i> 1' 1' 

17 )> 1) 20 » 30 1' ii || r 

0 » it 30 11 10 V n V l' 

2 t' V 40 « 5(1 *> i* V 
Dl' grootsti ' wiin had plaats ojt di.'ii 

= : '18 KG, op den 

len 8 iinr 4o min. 
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HIJLAGE 3 3 . 

' s Gravenliagc 21 Mci 1878. 

Hiernevens hebben wij île eer aan den Haad van Bestuur van 
het koninkhjk Instituut van ingenieurs aan te Ijieden eeno nota 
omtrent liet overbrengen van een peil over breede s t roomen, in 
de lioop die door den Haad van voldoend belang zal worden ge-
acht, om in de werken van het Instituut te worden opgenomen. 

Met de meeste hoogachting verblijven wij 

van den Haad 
de dienstwillige dienaren. 

II. F. BEU ER MAN. 
W . DE MAN. 

L. L. K. lust. I. 
Aan den Haad van Bestuur van 

het koninklijk Instituut van 
ingenieurs, te ' sGravenhage. 

HIJLAGE 34. 

(Plaat XIX, figuren 4 en 5 . ) 

Ik begin met mijne verontschuldiging aan te bieden, dat ik i 
slechts de fransche taal kan spreken. 

ik moet n mijn dank betuigen voor de gelegenheid, mij gege-
ven om aan het oordeel van uw geeerde vergadering een nieuw 
werktuig te onderwerpen, waarvan ik dc teekening hierbij aanbied. 
Het is een kleine stoomtrein op 2 assen, geschikt voor vervoer ! 
van personen en bagage. Het oorspronkelijke denkbeeld is ontstaan 
toen de ondervinding had geleerd, dat vervoer met paarden op 
tramways in het algemeen genomen geen voordcelig geldig resul-
taat oplevert. Men beeft daarin trachten te voorzien door toepas-
sing van stoom of wel ligte locomotieven, die gewone tramwagens 
zouden vervoeren; doch ook dit middel voldoet niet. Met mijn vriend 
Enschedé, u allen bekend, heb ik toen het vraagstuk trachten 
op te lossen door eene voilure nutomotrice (zelfwerkend stoom-
rijtuig) te ontwerpen. De eerste proefmacbine daarvan hebben wij 
te Brussel op den Houlevard Hofanique eu eenige maanden later 
gedurende het jaar 1870 op deu spoorweg Hrainede-Gomte in 
werking gebragt. De proefnemingen hebben uitstekend vo ldaan , 
waarva)j verschillende attesten van belgische en engelscbe inge-
nieurs in ons bezit zijn. De heer Enschedé echter meend e nog 
een stap verder te kunnen gaan en wij hebben een stoom rijtuig 
voor spoorwegen met beperkt personen-verkeer ontworpen. De 
machine, waarvan de teekening bier overgelegd i s , wordt door 
ons te Brussel vervaardigd en de wagenkast staat nagenoeg ge-
heel gereed in de welbekende koninklijke fabriek van spoorweg-

materieel van den heer J. J. Beynes te Haarlem Ons voornemen is, 
na zamenstclling van het geheel te Brussel, dit stoomrijtuig te 
zenden naar de Parijsche tentoonstelling. Wij hebben gemeend 
eene zoo zeldzaam aangeboden gelegenheid te moeten aangrijpen, 
o m , waar de intelligentie van de gansche wereld verzameld is , 
het oordeel af te wachten omtrent een nieuw principe, waarvan 
een omkeering van het gansche exploitatie-systeem van spoorwcg-
tramways, buurtwegen, met zekerheid te verwachten is. Met den 
proefwagen reeds vermeld, waarvan een fotografische afbeelding 
in deze vergadering is overgelegd, hebben wij het volgende elTect 
reeds bereikt. De machine maakt niet het minste gerucht , maakt 
geen rook, cn doet geen stoom ontsnappen. Door een eigenaardige 
inrigting is het ons gelukt naar willekeur, met een snelheid van 
10 KM. per uu r , de machine oogenblikkelijk niet alleen te doen 
stilstaan, maar zelfs in tegenovergestelde rigtiug te doen terug-
gaan. In een ollicieel rapport, door den ingenieur Kirck-Patrik, die 
onze proeven gedurende weken heeft bijgewoond, uitgebragt aan 
den baron de Vandal, president-directeur van den tramway du 
Nord te Pari js , zegt hi j : «Le mouvement de cette macbine est 
tellement régulier et doux, (pi'on ne peut se Ie représenter cpie 
par Ie mouvement du balancier d 'une pendule ordinaire». Zooals 
uit de afbeelding blijkt, bestaat het voor Parijs bestemde rijtuig 
uit een halve coupé 1ste klasse, 1 coupé 2de klasse, 2 coupés 
3de klasse, 1 compartiment voor bagage. 

Met dit rijtuig kunnen dus 38 passagiers worden vervoerd. 
Ik laat hier eenige bijzonderheden volgen: 

Omschrijving van den locomotief-wagen Enschedé-Burel. 
Breedte binnenwerks 2.00 M. 
Lengte van machine en rijtuig 9.30 * 
Afstand van de assen 4.55 » 
Diameter drijfwielen 1.20 » 
Totaal gcwig t . . 13 ton. 
Snelheid per uur 50 KM. 

Machine. 
Diameter cilinder 0.20 M. 
Lengte zuigerslag 0.32 » 
Totaal verwarmings-oppervlak .10 M'. 
Drukking in atmospheren 10. 

Omschrijving rijtuig. 
1 compartiment bagage. 
2 compartimenten 3de klasse 24 plaatsen. 
1 compartiment 2de klasse 10 » 
1 conpé 1ste klasse 4 > 

Zamen 38 plaatsen. 
Berekening van effect per rijtuig kilometer. 

Personeel 0 .02 fl. 
Brandstof 0 .03 . 
Olie, smeer , water , licht 0 .03 » 
Onderhoud, machine en water 0 .03 » 

Totaal . 0 .11 11. 
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Bemerking. Deze locomotief-wagen met volle passagiers-lading, 
dus 38 passagiers of ton gewigt, weegt alzoo totaal 15^ ton » 
waarvan 40 ton voor rekening van de drijfas komt, kan alzoo , 
met een snelheid van 50 KM. per u u r , hellingen van 1 op 80 
gemakkelijk berijden eu kost dan 5 centen per as-kilometer. 

Gewone trein-inrigting, 25 centen per as-kilometer. 
Locomotief Heijer-Peacock 5 assen. 
Diameter cilinder 0.40 M. 
Lengte znigerslag 0.51 iM. 
Totaal verwarmings-oppervlak 84 M*. 
Drukking in atmospheren 8. 
Diameter drijfwielen 1.G8 M. 
Bemerking. Een gewone trein bestaat uit twee bagagewagens 

en minstens twee personenwagens. te zamen 8 as.sen, met de 
locomotief en tender 13 assen; vervoert GO personen met een 
dooden last van 70 ton; de locomotief-wagen Enschedé-Buret op 
2 assen beweegt 38 personen met een dooden last van 43 ton. 

Dat kleine machines-tracteurs of locomotiefjes niet voldoende 
zi jn , blijkt uit bijgaande lijst van beproefde machines, die allen 
onvoldoende zijn bevonden. 
Système Léonard JennettTodd, Système Nairn (van Edinburg.) 

« John Grantham. » François Ghamousset. 
»> Joseph Apsey. >» Larmanjat. 
I' Edward Perrett. » Fairlie et Pullman. 
» Merryweather et Jakeman. i> Bollée. 
» Scott Moncrieff. « Duroy de Bliccpiy. 
)> Baldwin (Amerika). » Vaessen. 
» Gorpet et Bourdoy. » Duyssen et t^ockerill. 
•> Mekarski. » Chaplin et Cie(vanGlas-
» Gail et comp. gow) enz. 
» Til kin Mention. 

In het üctobernummer van nw Tijdschrift, jaargang 1 8 7 7 , 
komt eene omschrijving voor van een machine-wagen, systeem 
Belpaire, met een naschrift van uw medelid J . G. W. F i jn je ,d ie 
tot ons leedwezen verhinderd is alhier op dit oogenblik tegen-
woordig te zijn. Ook deze machine, op 3 assen, niettegenstaande 
herhaalde veranderingen, voldoet niet , en ofschoon de minister 
\ a n openbare werken aan de Kamer van Gedeputeerden heelt 
verzekerd, dat dit rijtuig in exploitatie zon worden gebragt is 
zulks echter tot nog toe niet het geval, niettegenstaande voor 
rekening van het Gouvernement reeds 12 rijtuigen vervaardigd 
zijn. Ons hoofddoel, dat wij bereikt hebben, is de meest geschikte 
verdeeling van den dooden last , waarvan wij bij volle wagen-
lading, het geheel berekend op 15^ ton gewigt, 10 ton bebb^^n 
gebragt op de drijfas. Het spreekt vati zelf, dat naarmate de 
locaal-behoefte zulks vordert, de inrigting der personen-coupes 
voor alle wijziging vatbaar is , en men zoowel Iste klasse rijtuigen 
als 2de of 3de klasse of gemengde kan maken, en liet behoeft niet 
gezegd te worden, da t , wanneer men op een spoorweg elke 10 
minuten met eene snelheid van 50 KM. per uur passagiers kan 
vervoeren, het vervoermiddel gevonden is, door uw hooggeacht 
medelid Fijnje verlangd. 

BIJLAGE 35. 

Ech t , den 17den April 1 8 7 8 . 

Wij nemen de vrijheid aan uw geëerd adres, als secretaris van 
bet Koninklijk Instituut van Ingenieurs, in te zenden, franco, per 
Staatsspoor, een monster van onze nieuwe machinaal geperste 
kruispannen. De heer ingenieur van der Kun te Venlo heeft ons 
namelijk zulks aangeraden, ten einde het oordeel te mogen inwinnen 
van uwe geëenie vergadering over ons nieuw fabricaat. 

Onze fabriek is de eerste in ons land, welke door het machinaal 
bewerken, walsen, kneden en persen van het leem eene pan in 
den handel brengt , welke slechts 3 tot 5 percent water tot zich 
neemt. Bovendien is het moilel zuiver en grondig bestudeerd, en 
voldoet aan alle vereischten welke men voor een goede, l ichte, 
sterke en waterdichte pan vereischt. De daken, van deze pannen 
gelegd, behoeven niet aangestreken te worden en wederstaan aan 
de hevigste stormen. 

Langs den geheelen zeekant van Frankr i jk , die zoo vaak aan 
rukken van den wind is blootgesteld, worden tegenwoordig 
geen andere pannen gelegd. Ook kunnen de daken onder 
alle gewenschte hellingen worden gelegd, en blijven volkomen 
waterdicht. Onze pannen dekken met 20 stuks een M?. en 
wegen slechts 1.87 KG. De meskant bezaagde latten worden ge-
slagen op 0.235 cM. afstand. Het leem, waarvan onze pannen 
gemaakt zijn, is vau de beste hoedanigheid uit ons land; het duurt 
eeuwig en is zoo sterk als staal. De prijzen zijn voor 1ste soort 
zilverkleurig blaauw 45.00 11. per 1000 , de 2de soort blaauw 
41.70 11. en 1ste ijualiteit roode pannen 40.80 11. per 1000 s t . 
franco wagon Echt. Op een wagon van 10.000 KG. laden wij 
5500 pannen. 

Heeds pronken verscbilleiule huizen in den Haag, Delll eu Hot-
terdam met de eerstelingen onzer fabriek en maken het eüect 
alsof zij met zilveren platen gedekt waren. 

In de volle overtuiging dat u onze monsters met belangstelling 
wel zult willen ontvangen, zoo verzoeken wij ÜEd. zeer beleefd 
dezelve in de vergadering van het Koninklijk Instituut wel te 
willen introduceren, en bevelen wij dezelve iu uwe goedgunstig-
heid aan. 

De Directeur der Echter stoompannenfabriek, 
LonpAViJK WELTKHS. 

Den WelEdel tiestrengen Heere 
Tideman, te 's Gravenhage. 

Volgens nadere inlichtingen, door den directeur der labriek aan 
het lid N. 11. Henket verstrekt, zijn de volgende cyfers als juist 

; aan te nemen: 
j Per Ms. dakbedekking worden 21 pannen gebruikt, 
j Elke pan weegt 1.05 KG. 

In het water geplaatst slurpen de pannen op 
na 1 uur indompeling 8 percent van haar gewigt 
• 3 • > 8.8 » I) » » 

De pannen uit de hand gevormd nemen op aan water : 
na 1 uur indompeling 9.5 percent van haar gewigt. 

O 3 » » 9.65 » f f » 
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De prijzen der zamongedrukte kruispannen van Echt zijn franco alhier gevestigd agentschap der stoompannenfabriek te Echt ge-
Rotterdam per 1000 s tuks : 

Blaauwe pannen leikleurig 1ste kwaliteit 50.00 11. 
» . » 2de p 45.00 » 

Roode p n 1ste » 44.50 » 

BIJLAGE 36. 

' s Grarenhage 18 Juni 1878. 
Hoog Edel Gestr. heer, 

Aangezien ik tot mijn leedwezen verhinderd hen de vergadering 
van heden hij te wonen , ben ik zoo vrij UEd. hierbij in te zenden: en timmerman , Kerkstraat 50 , J. Vreeburg, houthandelaar , 

4 attesten, behelzende ccnc gunstige bcoordccling der nieuwe Kanaal , heiden tc ' sGravenhage , L. A. Vreeburg, houthandelaar, 
machinaal geperste kruispannen, mij door tusschcnkomst van het te Delft cn A. T. Vroomans, aannemer, te 'sGravenhage.) 

worden , met beleefd verzoek die bij de behandeling van punt g 
der mededeelingen in de vergadering van heden te willen over-
leggen. 

Het zal mij aangenaam zijn deze stukken na gemaakt gebruik 
door uwe welwillende tusschcnkomst te mogen terug ontvangen, 
ter wijl ik de eer heb met bijzondere hoogachting te verblijven 

UEd. dienstv. dienaar, 
J . J . VAN G O E V K H D E N 

L. K. inst. 1. 
Den heer president van den Raad 

van Bestuur van hct koninklijk 
Insti tuut van ingenieurs. 

(De bedoelde attesten zijn van de heeren: A. Stigter, architckt 
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