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Mijne Heeren, i 

In voldoening aan liet voorschrift, vervat in art. 28 van het 

Reglement, bieden wij U hierbij het verslag aan van de lotgevallen 

en de werkzaamheden van het Instituut gedurende het Instituutsjaar 

1896—1897. 

A. P e r s o n e e l vu n de leden. 

Van de leden van den Hiad van llestuur moesten met het 

eind van het Instituutsjaar 1895—1890 periodiek aftreden de 

raadsleden G. .). de Jongh, 1. A. Lindo en .1. F . W. Conrad, 

terwijl bovend'en raoest worden voorzien in de vacaturen, ontstaan 

door het tusschentijds aftreden van de raadsleden J . Z. Stuten 

en (Ir. E . van Dissel, die om verschillende redenen als zoodanig 

hadden bedankt. 

Ter vervulling van de in de eerste plaats bedoelde vacaturen 

werden door U verkozen de gewone leden \V. F . Leemans, E . I L 

Stieltjes en J. I). Donker Duyvis, cn voor dc beide overige de 

gewone leden F . M. van ranthaleon baron van Eek en G. 15. II. 

F . Alpherts. 

Allen lieten zich de op hen uitgebrachte keuze welgevallen. 

Onlangs heeft echter het raadslid Donker Duyvis, wegens zijne vele 

van bezigheden, zich genoopt gezien te bedanken voor zijn lid-

maatschap van den li:uul. In de vergadering van Juni o. k. zal 

derhalve in deze vacature behooren te worden voorzien. 

In de eerste vergadering van den llaad van Hestuur, volgende 

op de Instituutsvergadering van 9 Juni 1S9G, werd het raadslid 

W. F. Leemans tot president, het raadslid C. Lely tot vice-president 

verkozen, terwijl het raadslid M. J. van Hô se bij vernieuwing 

zich met do betrekking van penningmeester belastte. 

In diezelfde vergadering werd het gewone lid J . Tideraan op nieuw 

tot secretaris benoemd voor het volgend driejarig tijdvak. 

Talrijk waren weder de verliezen, die in den afgeloopen jaarkring 

het Instituut heeft geleden door het afsterven van leden, liet waren 

de gewone leden I I . baron van den Bogaerde dc Terbrugge, Cs. de 

Groot, I I . D. Haverkamp, J. Heken, S. \V. J . Jitta, J . Kater Tzn., 

L . II. J. J . Mazel, J . F . Metzelaar, A. Oltmans, L . A. Ileuvens, mr. 

W. J . Iloijaards van den Ham, dr. Cb. M. Schols, J . A. Schuurman, 

J . W. Stous Sloot, J . van Stralen en II. M. Wellinghuyscn (*). 

Aan de mecslen hunner werd door den president in verschillende 

Instituutsvergaderingen een woord van herinnering gewijd. 

Als gewone leden werden nict den aanvang van het Instituutsjaar 

^ 1890—1807 overgeschreven de buitengewone leden J . A. Kalff, 

A. 11. W. Kerkhoven, E. van Konijnenburg, A. R. van Loon, 

jhr. F . E . P. Sandberg cn A. G. van Sleeden. 

Dit jaar moest weder de toekenning plaats hebben van de om 

de vijf jaren uit te reiken Conrad's premie. Ditmaal viel die 

I onderscheiding tc beurt aan het lid II J. E . Wenckebach voor 

i zijne voonlracht over het roesten van ijzeren bruggen cn de middelen 

ter bestrijding daarvan. 

Gelijk uit den volgenden staat cn uit dc bij dit verslag ge-

voegde ledenlijst blijkt, bedraagt het aantal leden van hel Instituut 

op dit oogenblik 785 en zal het, wegens het bedanken van 19 leden, 

met het eind van het Instituutsjaar, behoudens onverhoopte verdere 

verliezen, 70(1 bedragen en derhalve sedert d i laatste opgave met 

15 leden vermeerderd zijn. 

(*) Het ()V(rlij<lcu vnu InahtgcMiiclil liil liunfl reLMl.: voorliuif; plnats ccluni, 
(locli is (•l.•r̂ ! onlangs tc onzer kcunis uukonuii. 
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van liüt aantal leden sedert de oprichting van het Tnstituutsjaar 

lol op 25 Mei 1807. 

Opricliters in 1847 . . . 
Biiirekomen vau 1847—1857 

, 1857-1867 
„ 1867-1877 
„ 1877-1887 

„ in 1887-1888 
„ 1888—1889 

ALGEMEEN VERSLAG OVER HET INSTITUUTSJAAR 1 8 0 0 — 1 8 9 7 . 

gelegenheid een bezoek word gebracht aan de brug over het 

lleusdenscli kanaal, den brugbouw over de nieuwe rivier, het stadhuis 

te llcusden cn de sluiswerkcn te Andel, terwijl den volgenden dag 

nog door een groot aantal leden het nieuwe stationsgebouw der 

Staatsspoorwegen, het stadhuis en de St. Janskerk, met hare 

restauratie-werken, te 's llertogenbosch in oogenschouw werden 

genomen. 

Door eenige leden werd nog dien dag een bezoek gebracht aan 

de bekende verzameling van oudheden en zeldzaamheden, nagelaten 

door wijlen den heer jhr. van den Bogaerde te Heeswijk. 
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Leden. 

l l o n o » 

r n i r c , 

1889-1890 . 
1890-18Ü1 . 
1891-1892 . 
1892-1893 . 
1893-1894 . 
1894-1895 . 
1895-189G . 

Sterkte bij het einde van het Inslituutsjaar 
1895-1896 

Bijgekomen in 1896-1897 ( f f ) . . • • 
Afgevcerd in 1896-1897 (h) . . . • 

Sterkte bij het einde van het Inslitunlsjaar 

(fl) De iu 1896—1897 bijgekomen leden zijn: 
Nienw aangenomen 
Als lid hersteld 
Overgcfichreveti volgens art. 13 van het 

Reglement 

Tc zamen . . 

( i ) De in 1896—1897 afgevoerde leden zijn 
11. baron vnn den Bognerde de Terbrugge 
Cs. de Groot, I I . D. Haverkamp, J . Heken 
S. W. J . Jitta, J . Kater Tz . , L . H. J . J 
Mazel, .1. F . Metzelaar, A. Oltmaus, L . A 
Renvens, nir. W. J . Roijnards van den Ham 
dr. Ch. M. Sehol8,J. A . Schuurman, J . W 
Slons Sloot, J . vnn Stralen, I I . M. Welling-
huysen, overleden 

A . A. van Anrooij, Th. Bodenhausen, S. J 
I I . 1 reu kei, W. graaf de St. George, .1 
van der Hoek Gzn., S. L . Kempen, J . W 
van ^larle, F . J . F . Marty, 1). Merens, 11 
Polvliet, M. Sanders, C. M. E . van Löben 
Seis, A. G. van Stcedcii, .T. A . Roessingh 
üdink, J . E . Verbrugh, I I . W. Ye lh , H . 
P . M. A. Vogel, C. Webcr, .T. G. Wes-
tenberg, bedankt met het eind van !iet 
Insliluutfijaar 1896-1897 (* ) . . . . 

Ocmjeichreven volgens art. 13 van het Regie 
ment 

Te zamen . 

G e w o n e . 
B u i t e n - 1 

g e w o n e . 

1 T o t i t ó l . 

9 
1 
5 
4 
2 
1 
II 
2 

• 1 
II 

• 3 
1 

- l 

181 
158 
193 
203 

G3 
- 15 
- 18 
- 15 

1 — 16 
_ 5 
- 18 

II 
— 34 

20 
56 
30 

G 
10 

4 
13 

9 

11 

201 
223 
222 
214 

49 
— 21 

- 29 
- 24 

17 - 31 
24 — 3 0 
10 1 - 8 

O. 1— 5 
- 22 

12 

664 
42 

— 32 

81 i 751 ^ 
31 73 

- 2G - 58 

674 
c 

8G 766 

15 
4 

23 

42 

16 ! 

4G 
4 

23. 

73 

16 

16 

32 

3 19 

23 23 

26 58 

B. V e r g a d e r i n g e n . 

Sedert het vorig verslag werden de vergaderingen van het 

Tnstitiiut gehouden op 9 Juni, 8 September en 10 November 1890 

en 9 Februari cn 13 April 1897. 
Zij hadden te 'sGravenhage plaats, met uitzondering van die 

van September, welke te 's llertogenbosch werd gehouden, bij welke 

(*) Hunne namen worden mitsdien nog op de bij dit verslag behoorcude 

lijst nangetrollen. 

C. VV e r k z a a m h e d e n. 

Van de hoofdingenieurs van den Waterstaat in het 9de en 10de 

district ontvingen wij wederom de aanteekeningen betreffende de 

in het jaar 1890 gedane meting aan het strand langs de kusten 

der Noordzee in de provinciën Noord-en Zuidholland, met inbegrip 

van de eilanden Voorne en Goedereede', 
Met de daarin voorkomende cijfers zijn de daarvoor bestemde 

Door het lid jhr. F . L . Ortt werd eene verhandeling aangeboden 

er den invloed van wind- en luchtdruk op de getijden, die in 

liet TijdachriJÏ zal worden geplaatst. 

Door het lid 11. E . de liruyn werden in een van de vergade-
ringen beschouwingen geleverd over de betrekking tusschen regenval, 
verdamping en waterafvoer, welke tot eenogcdachtenwisselingmet 
de leden J . C. Ramaer, II. l'. N. llalbertsma, G. van Diesen, 
dr. E . F . van Dissel en I I , P. J . Nollhenius aaideiding gaven. 

Door het lid J . Krans werd aangeboden eene beschrijving van 

den bouw van het droogdok te Talcahuano, die in het Tijdachri/t 

zal worden opgenomen. 

Daarin is geplaatst eene mededeeling van het lid J, Tideman, 
over de opruiming van de zoogenaamde IJzeren poort in den Donau. 

Eene verhandeling van het lid N. C. Kist over de vraag: Zijn 

vakwerken van de 2dc orde minder goed te berekenen dan vak-

werken van de 1ste orde, werd insgelijks in het Tijdschriß op-

genomen. 

In eene van de vergaderingen hield het lid J. Scliroedcr van 

der Kolk eene voordracht over de uitkomsten van proeven omtrent 

den wrijvingsweerstand van klinkboutverbindingen, waarover met 

de leden G. van Diesen en M. G. J . Piepers eene wisseling van 

gedachten plaats had. 

Door het lid D. P. van Ameyden van Duym werd in eene van de 

vergaderingen eene voordracht gehouden over de fundeeringswijze 

met gemetselde zinkputten en bare toepassing bij den bouw van 

de brug over het Zwarte Water te llasscll, die tot eene gedachten-

wisseling met de leden II. E . van Berckel, M. J . van Bosse, 

A. Déking Dura, N. ï h . Michaelis en J. \V. Welcker aan-

leiding gaf. 

Een verhandeling van het lid G. W^ vau Ileukelom over de 
vcniieuwing vnn de spoorweg-draaibrug over den Leidschen trekvliet 
niibij Voorburg werd in het Tljdscfiriß geplaatst. 

Ook de in het vorig verslag vermelde mededeeling van het lid 
I I . J. E . Wenckebach betreffende werken tot verbetering van de 
spoorwegbrug over de Oude Maas bij Dordrecht, werd in het 
Tijdschrift opgenomen. 

Bij gelegenheid, dat de Instituutsvergadering te's-IIerlogenboseh 
plaats had werden, in verband met een daaraan te brengen bezoek, 
door de leden jhr. F. A. P. Sandberg en .1. G. I I . Schoth voor-
drachten gehouden omtrent den bovenbouw der brug over de nieuwe 
rivier bij lleusden en de brug over het verruimd lleusdensch 
kanaal. 

Tn verband met de verschillende beschouwingen, waartoe de in 
het vorig verslag vermelde mededeeling van het lid J. van Hasselt 
betreffende ervaringen n.et draineerbuizen voor de duinwaterleiding 
te Amsterdam aanleiding gaf, hield het lid Th. Stang in eene vau 
do vergaderingen eene voordracht over de vraag, uaarop het voor-
namelijk aankomt bij het maken van goed werkende draineerleidin-
gen, welke tot eene discussie leidde, waaraan behalve de beide 
genoemde leden, de leden 11. P. N. llalbertsma en J. M. K. Pennink 
deelnamen. 

In eene volgende vergadering kwamen zoowel het lid van Hasselt 
als het lid Pennink op dit onderwerp terug, bij welke gelegenheid 
het lid llalbertsma zich eene nadere bespreking te dezer zake 
voorbehield. 

Tn eene andere vergadering hield het lid H. II. Gockinga een 
voordracht over toldeuren en tolkleppen in sluisdeuren, die tot 
eene korte gedaehtenwisseling met de leden I I . A.vau IJsselsteyn 
en N. A. M. van den Thoorn leidde. 

Door het lid A. Iluet werd, in verband met eene vroeger door 
hem geleverde bijdrage over uitkomsten van proefnemingen met 
stoomketels, in eene van de vergaderingen eene nadere toelichting 
over dat onderwerp geleverd. 

Een en ander gaf het lid A. Elink Sterk aanleiding om in eene 
volgende vergadering op dit onderwerp meer bepaald wat betreft 
de verdamping iu stoomketels terug te komen en zijnerzijds nadere 
beschouwingen te leveren, die door het lid Iluet werden beantwoord, 
terwijl in verband daarmede door eerstgemeld lid nog een korte 
beschouwing werd geleverd, die in het Tijdschrift werd geplaatst, 
waarin mede werd opgenomen eene bijdrage van het lid li. J. I I . 
Ilaitink, tot dit onderwerp betrekkelijk. 

Een door den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
aangeboden verslag van de proefmalingen met het stoomscheprud-
gemaal te Schellingwoude, opgemaakt door het lid F . Baucke, 
werd in het Tijdschrift geplaatst. 

Daarin werd insgelijks opgenomen een door het lid I I . Paul 
geleverde beschrijving van het scheprail van het stoomgemaal in 
den Elsbroeker polder te Ilillegom. 

Door den heer W. Nivel, oud sectie-ingenieur, werd eene beschrij-
ving aangeboden van den lokaalspoorweg Herzogenrath—Heerlen— 
Sittard, die almede in het Tijdhchrifl werd opgenomen. 

Hetzelfde was het geval n.et eene door het lid A. Westenberg 
gtdevcrde beschiijvirig van den bouw vün etn gedeelte spoorbaan 

der Nederhuidsche Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij. 

Daarin werden nog geplaatst een paar korte raededeelingen over 
tramweg-rijtuigen. 

Een door het lid G. B. II. F . Alpherls verspreide circulaire 
betreffende den „Internationalen Verband fiir die Materialprüfungen 
der Technik" werd als bijlage tot de h oltdeu afgedrukt en aan 
den inhoud het vereischt gevolg gegeven. 

Als vervolg op vroegere mededeelingen gaf het lid U. P. J . 
Tutein Nollhenius in eene van de vergaderir.geii eenige meile-
deelingen, in verband staande met eene te Amsterdam plaats gehad 
hebbende beproeving met eene Monierplaat. 

Ten gevolge van eer.e vraag, door den Verein dt-iiluc/ier Ingenieure 
aan den Raad van Bestuur gericht, of deze gcuegcj» was zijne 
medewerking te verleenen om te gtraken tot de aanneming van 
eene algemeene maat voor den scliroefdrar.d, in bevestigenden zin 
beantwoord, en van nadere niededeelingen te dezer zake van den 

; Verein, werd door den llaad de voorlichting ingewonnen van een 
drietal leden van het Instituut, J . A. Ucessingh van Iterson, J . W. 
Stous Sloot en C. F . Stork, die uit den aard van hunnen werk-
kring geacht konden worden van het vraagstuk op de hoogte te zijn. 

De door hen dientengevolge gegeven antwoorden werden in het 
Tijdschrift geplaatst met de mededeeling van den llaad aan den 
Verein, dat hij op grond van die adviezen van meening is, dat, 
zonder dat in details werd getreden, in beginsel de invoering van 
een metrisch schroefilraadstelsel alle aanbeveling verdient. 

Als na[ir gewoonte verkregen wij door tussehenkomst van ons 
medelid 11. O. van Manen, hoofdingenieur van den Waterstaat in 
het 9de diïtrict, de tabellen der weerkundige en waterwaarnemingen 
aan den Helder gedurende de maanden Mei 189() tot en met April 
1897, benevens de gendddelde uitkomsten vau die waarnemingen 
over het jaar 189(5 en de jaren 1851 tot en met 1890. 

De waarnemingen over het laatstgemeld jaar met de tabellen der 
gemiddelden werden als afzonderlijke bijlage bij de Notulen opge-
nomen. 

Het lid J. de Koning deelde in eene van de vergaderingen zijne 
reisindrukken uit Noord-Amerika mede. 

Iu eene andere vergadering werd door het lid J . M, K. Pennink 
het een en ander medegedeeld over eene kabelbuis ter overbrenging 
vau drinkwater door het I J . 

In het vorig verslag werd melding gemaakt van hetgeen in den 
boezem van het Instituut was ter sprake gebracht hetrellende het 
wensehelijke van eene herziening van het technisch onderwijs, 
speciaal aan de Polytechnische School. 
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Sedert werd door den ^linister van ({innenlandselie Zaken een 
wetsontwerp betreffende die school aan de orde gesteld, dat niet 
zoozeer het onderwijs betrof als wel eene wijziging van het bestnnr. 
Tegen dit ontwerp werden van verschillende zijden bezwaren inge* 
bracht, onder anderen ook van dc zijde van het bestuur der Ver-
eeniging van Burgerlijke Ingenieurs, die zich te dier znke mei een 
adres tol de Tweede Kamer der Statcii-Generaal wendde. 

Na rijpe overweging heeft de Raad van Rest uur gemeend dit 

adres door een adres van adhesie zijnerzijds te moeten steunen, 

waarvan in een van de vergaderingen aan U mededeeling is gedaan. 

In het vorig verslag is vermeld hetgeen van de zijde van den 
Raad van Bestuur is verricht in zake de regeling van het vak-
onderwijs cn de vakopleiding voor toekomstige werklieden in Neder-
land, welk onderwerp door Directeuren van de Maatschappij ter 
bevordering van Nijverheid door het in het leven roepen van ecne 
Commissie was aan de orde gesteld, waarin bet Instituut door 
hel lid W. .J. van Geer was vertegenwoordigd. 

Op voorstel van den Raad werd aan Directeuren oen geldelijke 

bijdrage aangeboden ter bevordering van het doel om oorspronke-

lijke Nedcrlandsche handleidingen voor de beroepsvakken te ver-

k rij gen. 

In het Tijdschrift werd opgenomen een door den heer .1. Cardinaal, 

hoogleeraar te Delft, geleverde beoordeeling van een deel der 

J'Jnfi/clope^die des Tramiux puhlksy bevattende den Cours degéowéirie 
descripfive ct de géomctrla infuiUéshmle. van M. d'Ocagtie. 

Daarin werd ook geplaatst ecne aanko.idiging van den zestienden 

jaargang van des bujenienrs Tasckenhuch, heramgcgchen vom 
Jkademisdttn rerein Iliifte, door het lid J . Tideman. 

Van den heer W. I I , ter Meulen, te Hodegraven, ontvingen wij 

wederom een paar niededeelingen omtrent de meermalen door hem 

behandelde quaistie van het bergen van de schatten uit het wrak 

der ,/Luline". 
Zij zijn als bijhigen tot de Notulen opgenomen. 

Ten vervolge op de in het vorig verslag vermelde medcdeelingen 
betreiïende het tc houden zevende Congres van Binnenscheepvaart 
werden door het Hel .1. F. W. Conrad eenige nadere bijzonder 
heden dienaangaande medegedeeld, waaruit nu ten slotte blijkt, 
dat dit congres in het jaar 18i)8 te Brussel zal bijeenkomen. 

Bij die gelegenheid vestigde hij nog de aandacht op een 

,, Ileutsch-Oesterreichisch-Ungarischür Verband für BinnensehilTlahrt", 

welk geheel op zich zelf staand genootschap in 1896 Ie Breslau 

is tot stand gekomen en meer een economisch en commercieel 

karakter bezit. 

In het vorig jaar had een door de Sociélc^ dos Ingénieurs Citih 

de Trance georganiseerd congres plaats, waarop ecne viui dc 

vergaderingen door het lid .1. de Koning de aandacht wcnl ge-

vestigd. 

In ecne andere vergadering werd door het lid .1. M. Telders 

een woord van aanbeveling gc.sproken tot bijwoning van het zesde 

Ncderlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres, dat dit jaar te 

Delft heeft plaats gehad en alwaar een aantal leden van het 

Instituut als sprekers zijn opgetreden. 

Te Brussel zullen in de maand Juli dezes jaars twee congressen 
plaats hebben, het eene des hahitalions ä hon marcM, het andere 
des accidents du travail. 

De leden G. E . V. L . van Zuylen en F . W. Westerouen van 

Meeleren hebben zich bereid verklaard hot Instituut op die con-

gressen te vertegenwoordigen. 

1). W e r k e n v a n h e t I n s t i t u u t . 

Sedert het vorig verslag (26 Mei 1896) werden door het Instituut 

uitgegeven : 

1". Notulen der vergaderingen van 9 Juni, 8 September, 10 No-
vember 1896, 9 Februari en 13 .April 1897. 

2". Algemeen verslag over het Instituutsjaar 1896—1897. 
^".Tijdschrift, bestaande in verhandelingen, mededeelingen, 

overzichten van den inhoud van technische tijdschriften, boek-
aankondigingen en bibliographic, vier bundels, terwijl een vijfde 
ter perse is. 

4o. Jaarhoekje voor 1897, waarin is opgenomen de Bijlage B , 

de stormvloedhoogten, bewerkt door de leden I I . E. de Bruyn cn 

jhr. F . L . Ortt, benevens de verhouding van AP. tot N.AP. en 

van volzee tot N.AP., terwijl eene nieuwe Bijlage E,,, werd be-

werkt door bet lid J. P. Hofstede. 

In eene van de vergaderingen werden ccnige opmerkingen in het 

midden gebracht over de wijze, waarop d« notulen van dc ver-

gaderingen worden samengesteld. 

E. A f d e e 1 i n g N e d e r l a n d s e h-I n d i ë. 

Sedert het vorig verslag kwamen wij in het bezit van het 

Tijdschrift i\(ir Afdeeling 1895—1896. 

Behalve de notulen der vergaderingen en het algemeen verslag 

betreuende den toestand en de werkzaamheden der Afdeeling, 

benevens het verslag van den penningmeester, komen daarin de 

volgende bijdragen voor: 

Van het lid K . F . II. Hoos: 

De nieuwe elektrische installatie tc Tandjong Priok; 
Van het lid J, E . de Meijier: 
a Eenige mededeelingen betrelTende de havenwerken te Manilla ; 

h. Proefrit met dc nieuwe wagens van de Staatsspoorwegen en 

van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij; 

c. Mededeelingen over het bewaren en onderzoeken van dynamiet 

en andere ontplofbare stoflen. 
Van het lid J. Nuhout van de Veen : 
Houw van een koelkamer bij het Instituut Pasteur tc Wel-

tevreden. 

Van het lid A. P. Melchior: 

De toepassing van de formules van Lautenburg voor de bepaling 

van den grootsten afvoer van de rivieren op Java. 
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Van het lid I I . M. Schadee: 

Watervoorziening door toepassing van waterraninien te Poeloe Weh. 
Van den heer F . Chaulan : 

Plafonds van dun staalplaat. 

Van dr. J . P. van der Stok : 
Studiën over getijden in den Indischen Archipel. X l l l . Gelij-

strooraen in straat Soerabaija en Madoera. 

Van den heer J . W. F . van Brcukel: 
Over maximum peilschalen. 

F . R e g l e m e n t en v e r o r d e n i n g e n . 

In eene van de vergaderingen werd door den Baad van Bestuur 
medegedeeld, dat zonder wijziging van Reglement of Verorde-
ningen, was bepaald, dat ter bijwoning van de eerste vergadering 
van den Raad van Bestuur, volgende op de Institnutsvergadering 
van Juni, zullen worden uitgenoodigd de leden van den Raad, 
die in laalstgemelde vergadering als zoodanig zijn afgetreden, 
ten einde mede te werken tot de overdracht van de loopende zaken. 

Hoezeer sedert geruime n tijd ecne door den Raad van Besluur 
in het leven geroepen Commissie was werkzaam geweest ten einde 
voorstellen te doen tot herziening van het Reglement en de Ver-
ordeningen omtrent sommige onderdeden, was het beslaan van die 
Commissie bij de leden niet bekend. 

De Raad van Bestuur achtte het nuttig in de Instituutsver-
gadering van 13 April j l . eenige bijzonderheden omtrent de samen-
stelling van die Commissie en hare bemoeiingen mede tc deeleu, 
waaruit onder anderen blijkt, dat bij de met de Commissie gevoerde 
briefwisseling geenszins was uit het oog verloren het in het vorig 
verslag besproken denkbeeld om de speciale ingenieuis-vcrtenigingen, 
die zich in de laatste jaren hebben gevormd, lot écMi lichaam to 
vereenigen met het Instituut, waarbij in de eerste plaats sprake 
was van de gemeenschajjpelijkc uitgave van het weekblad ,/de 
Ingenieur" met de Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs. 

Het lid Alpherts heeft, zooals U allen genoegzaam bekend 
is, een uitvoerig plan van reorganisatie, ook wat de fusie met 
andere vereenigiiigen betreft, niet alleen aan de beoordceling van 
de leden van het Instituut maar ook aan die van de bestaande speciale , 
vereenigingen onderworpen, met verzoek daaromtrent dc inzichten i 
(Ier verschillende leden te mogen vernemen ' 

In de boven vermelde vergadering van het Instituut heeft genoemd | 
lid zijn voorloopig ontwerp nog nader besproken, waarop eene korte ; 
wisseling van gedachten met dc leden J. F. W. Conrad enM.(/ . | 
J . Piepers is gevolgd. > 

( j . G e s c h e n k e n , B i b l i o t h e e k enz . | 

Dc bibliotheek werd weder op de gewone wijze verrijkt. | 

Meer bijzonder moge vermeld worden, dat het lid J . G. W. Fijnje 
van Salverda zijne uitgebreide boekverzanuding aan het Instituut 
ten geschenke gaf. 

Met dc departementen van algemeen besluur en de talrijke | 
wetenschappelijke instellingen , zoowel in het binnen- als in het 
buitenland, waarmede wij in betrekking staan, worden steeds 
vriendschappelijke betrekkingen onderhouden. 

De door het Wiskundig Genootschap te Amsterdam uitgeschreven 
prijsvragen werden te uwer kennis gebracht. 

Uit Lissabon ontvingen wij het bericht, dat dc in het vorig 
verslag reeds vermelde feeetelijke viering van den vierhonderdjarigen 
gedenkdag van Vaseo de Cama's tocht in 1497, welke viering in den 
loop van dit jaar had moetin plaats hebben, tot het volgend 
jaar is uitgesteld. 

Van den Minister vaii Waterstaat, Handel en Nijverheid, ont-
vingen wij een schrijven ten geleide van een van de Regeering 
der Yereenigde Staten ontvangen pakket, bevattende de onderschei-
dingen , op de in 1893 te Chicago gehouden tentoonstelling aan 
het Instituut toegekend, bestaande in ecne medaille met daarbij 
behoorend diploma. 

Naar aanleiding van hel voornemen om te Parijs in het jaar 1900 
eene groote internationale tentoonstelling tot stand te brengen, werd 
door onze Regecring eene centrale Commissie in het leven ge-
roepen, die, in verband met verschillende sub-commissiën, bij die 
gelegenheid in het belang van Nedeiland zou werkzaam zijn. 

Dit feit gaf aan eenige leden aanleiding tot het opperen van 
bezwaren wegens de omstandigheid, dat, naar hunne meening, het 
Instituut als zoodanig bij de samenstelling van bedoelde centrale 
Commissie niet is vertegenwoordigd geworden en ee:.c nitnoodiging 
werd aan den P»aad van Bestuur gericht, om de Regecring ten 
deze nadere inlichtingen te verzoeken. 

De Maad heeft aan die nitnoodiging gevolg gegeven door aan 
den Minister van Uatcrstaal, Handel en Nijverheid te dier zake 
een schrijven te richten, hetwelk, met het daarop ontvangen ant-
woord, in dc vergadering van 13 April jl. te uwer kennis is gebracht. 

In het voorafgaande hebben wij als naar gewoonte uitsluitend 
den blik op het verlcdenc gevestigd. 

Ditmaal moeten wij ook het oog vestigen op dc toekomst, die 
wij tegemoet gaan, nu het Instituut op den 31sten Augustus 1897 
vijftig jaren zal hebben bestaan. 

Een voorstel van den Raad van Bestuur, strekkende dal te dezer 
gelegenheid door onderlinge samenwerking van de leden een Ge-
denkboek mocht worden ia het licht gegeven, hetwelk zooveel 
mogelijk een overzicht zou bevatten van hetgeen in de laatste 
halve eeuw in Nederland, in zijne overzeesclie bezittingen en in 
den vreemde door Nederlanders op hel gebied van den ingenieur is 
tot stand gebracht, werd in dc November-vergadering aangenomen 
cn het was den Raad eene groote voldoening, dat al zeer spoedig een 
aantal bijdragen of toezeggingen van bijdragen werden ijïgezor.den. 

De bewciking van het Gedenkboek is thans in vollen gang en 
wij meenen de verwachting te mogen uitspreken, dat het zoowel 
door zijn innerlijk gehalte als door een voor de gelegenheid pas-
send uiterlijk op eene waardige wijze ter herinnering zal strekken 
aan de eerste vijftig jaren, dat het Instituut zal hebben beslaan. 

's-Gravcuhugc, 25 Mei 1897. Uc llaivd sww RüsUwiV, 

C. LKLV , 
Vice-president. 

J Tinr.MA.N, 
Secretaris. 
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VF.RSLAG VAN DEN PnNNINGMEESTKIl OVER DEN' FIN'ANCIEELEN 
TOESTAND VAN HET INSTITUUT, 01' HKT KI.NDE VAN 

HET INSTITUUTSJAAR ISDG —18!)?. 

I n k o m s t e n . 

Van (Ie Bijdratjen over liet afgeloopcn Instituutsjaar zijn alsnog 

te ontvangen de bijdrage van een gewoon-, en de intrede en bijdrage 

van een l)niteni;(!\voon l id. 

Van het vorig Iiistitnutsjaar zijn iiô ,' ontvangen de bijdragen 

van drie gewone leden, waarvan twee voor rekening der Afdeeling 

Ne(h'rIamhc/(-J)i(fii'. 
De Raad heeft niet invorderbaar verklaard de bijdragen van 

twee gewone leden, die met het einde van dit Instituutsjaar voor 

het lidmaatschap hebben bedankt. 

Aan intreden van veertien gewone- en dertig buitengewone leden, 

in liet loopende jaar aangenomen, en aan contributiëii werd, iia 

aftrek van de kosten van incasseerin;?, ten bedrage van ƒ 121.80, 

ontvangen eene som van ƒ 12 183 1I-. 

De rekening met de Afdeelin;? XetJerJau hch-hidii- sloot met den 

aanvanj; van dit jaar met (!en saldo schuld van de Afdeeling aan 

het Hoofdbestuur van ƒ 48.1)5. 
In den loop van dit jaar werd de Afdeeling gecrediteerd voor 

een bedrag van ƒ 115.— voor hier te lande betaalde contributie 
door leden der Afdeeling en voor./" l.SO aan alhier te veel in 
rekening ĵ ebraclite verzendingskosten van rapporten van het Vide 
r.innensclieepvaartcongres. Daarentegen werd de Afdeeling gedebi-
teerd vdor de verzendingskosten van de werken tot een bedrag 
van f 251.92'; voor intrede van een gewoon lid cn contributiën 
ten bedrage van / l!)(l7.50 en voor ƒ 12.— aan geleverde exem-
plaren vaii bijlade K van het blijvend gedeelte van het Jaarboekje, 
te zam.Mi / 2 221.37 '. 

Hiertegen heeft de Afdeeling twee wissels ten bedrage van 
f 1200.— en een Obligatie „Uotterdamsche llypotiieekbank voor 
Nederland" groot ƒ 1)'J9.— (na aftrek van ƒ 1.— incasseerloon) 
overgemaakt en sloot de rekening o]) ultimo April 189? met een 
saldo schuld van het Hoofdbestuur aan de Afdeeling van ƒ 125.12^ 

I e IHjk^biJdrar/e tot een bedrag van ƒ 797.10 is geregeld in 

vier termijnen ( iitvangeu. 

Do waarde van onze J.f/'i'n/oi, gen>ki'ud naar den koers van 

ultimo April j l . is de volgende 

j 'M) .().— Inschrijving op het (Iroothoek der Natio-

nale Werkelijke Schuld, rmtcnde a S(r'', . 

/TiiiiiO.— V I' Obligatiën .Maatschappij tol Exploi-

tatie van S!aatpspoorwi;^i'n, n^ntende li'/, " o a 99' 
f 5(!')ii.- VijfObligalii'ii Unttcrdanisclie Hypotheek-

bank vnur Nederland, rentende . V , a 99'.,<V^. 
ƒ 31)00. lirie Obliiratiënneiiieente DelCt,rentende 

3 ' j % a D i i i ' , :M)I)7.5() 

/•:)50n. Acht (!U dertiu: Obli^atii'U van 500 francs, 

Zuid-ltaliaanselie Sjiour.vegen, rcMitende 3 "/o a 
r,r,'' " 5 2 f j ' ; . 42 
" ' ! ' • '> " 

J 20 S I5 .17 

Voorts is beschikbaar: 
Hij de lieercn Scheurleer en Zoonen, aan gelden 

à deposito ^ejjlaatst 
Aan kasgeld bij genoemde heeren 

„ ,1 den IV-nningmcester . . . . 

Totaal . . . 

n 
II 

2 000.— 

198 23̂ ^ 
4 252.-10 

ƒ 27 295.80® 

ƒ 2 002.50 

,, 4 993.75 

„ 4 975.— 

Aan llenlo. is gekweekt ƒ 967.53. Hieronder is begrepen ƒ 108.99 
interest van gelden d deposito geplaatst en ƒ3.14 over de saldi der 
rekening-courant met de heeren Scheurleer en Zoonen alsmede ƒ 120.— 
rente van tijdelijk belegd kasgeld. Een bedrag van ƒ125,35 aan 
rente was op 1" Mei 1897 te goed, maar nog niet invorderbaar. 

Van den loopenden jaargang van het Tijdschrift werd, na aftrek 
j van het aandeel voor den handel, verkocht voor ƒ 213.10, van 

het JaarljuekJe voor 1897 en de bijlagen voor ƒ 124.10 cn van 
vroeger uitgegeven werken voor ƒ 40.27, benevens uit den magaziju-
voorraad voor ƒ 4 3 25, te zatnen voor ƒ 481.32, terwijl a;m 

! rapporten van het Vide Minuenscheepvaart-Congres is ontvangen 
i ƒ 100 58, ahlus te zamen ƒ 581.90. 
i 

Voor Tcrughetaling der hosten voor (jeleverde afdrukken uit de 
werken van het Instituut is ontvangen een som van /' 4.— be 
nevens het in het vorig verslag vermelde bedrag van ƒ 51.— 

I 

De A(inkondi(jin(jen rp den omslag van hel Tijdschrift brachten 
' f 40.80 op. 

U i t g a v e n . 
Aan het uitgeven van het Tijdschrift is besteed : 

Aan redactiewerk ƒ 317.17 

„ tekst „ I 789.38^ 
„ jilateii „ 2 340.45 

jiletten, vouwen en innaaien. . „ 315.00 
// verzending 050.30 

ƒ 5 424.30-' 

Aan Afzomhrlijke Afdrukken van verhandelingen, 
mededeelingen, enz. is besteed : 

Aan tekst ƒ 131.20 
„ platen 30.15 
„ pletten, vouwen en innaaien. . n 9.37 

' II verzending 0.05 

Aan het uitgeven van lid .huirhoekje voor 1897 is 

Aan tekst en bandjes 
,/ eene nieuwi? oplage van de bijlagen B en FJ" . 
n v(!rzendiiig 

Voor de Biljtiotheek werd uitgegeven : 

Aan ti]d«ehrifteu 
,1 nieuwe werken 
,1 vervolgwerken 

I, bindwerk 

ƒ 183.07-' 

ƒ 5 007.38 

beste(!(l : 
ƒ 1 234.97 = 
„ 110.15 
„ 48.10 

ƒ 1393.22̂ ^ 

370.81 
81.70 
07.15 

122.95 

f 015.91 

ALGEMEEN VERSLAG OVER HET INSTITUUTSJAAR 1 8 9 0 — 1 8 9 7 . I X 

De Salarissen bedroegen : 

Secretaris, bezoldiging en toelage. 

Amanuensis, idem 
Concierge, bezoldiging . . . . 
Loon van den knecht en bediening 

f 2 000. 

„ 900. 
,/ 150 
„ 150. 

f 3 200.— 

De Vergaderingen hebben eene uitgave gevorderd van /"715.35, 
met inbegrip ecner som van /'380.10 voor de te 's llertogenbosch 
gehouden Septembcr-vergadering. 

Aan nieuw Meubilair werd ook in het afgeloopen jaar niets 
uitgegeven. Kenige noodzakelijke rcparatiën, daaraan verricht en 
cenige andere werkzaamheden vallen onder de termen van de 
kosten van onderhoud der lokalen van het Instituut. 

Onder het hoofd Diverse ontgaven komen in de eerste plaats voor 
de kosten van het TM-aal̂  verdeeld als volgt: 

Aan lokaalhuur f 700.20 
„ belasting „ 130 05 

„ brandwaarborg ,/ 21.05 
,, vuur en licht 74.50 

n schoonhouden 30.— 
diverse rcparatiën, enz „ 03.20 

Over te brengen . . . /• 1 019.00 

Overgebracht . ƒ 1 019.00 
Verder is besteed: 

Aan divers drukwerk f 384.70 
n frankeerkosten „ 259.52 
„ reiskosten van commissicn . . . . „ 14.10 
n bureauheboel'ten 42.55 
n diverse uitgaven (waaronder/* 100.— 
als bijdrage voor het Vakonderwijs) . „ 213.83 

„ 9 1 4 . 7 0 
terwijl voor de uitgave van het Gedenkfjoek bij de 
viering van het vijftigjarig bestaan van het Instituut 
is uitf̂ egeven eene som van „ 231.10 

f 2 104.8G 

liet bedrag van het kapitaal is in de balans aangenomen tot 
een gelijk eindcijfer als in het vorige jaar, namelijk ƒ 44 313.95^; 
bij de vaststelling van dit bedrag is, boven het jaarlijks gereser-
veerd wordend bedrag ter betaling van de nog niet verschenen 
afleveringen van het Tijdschrift, een bedrag van ongeveer ƒ 2 500 
gereserveerd ten behoeve van het Gedenkboek. 

! 's Gravenhage, 25 Mei 1897. 

Dü Penningmeester, 

M. J . VAN HOSSE. 
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S T A A T V A N I N K O M S T E N E N U I T G A V E N , 

v a n 1 M e i I 8 f t « l o t 3 0 A p r i l I S « ? . 

Saldo op 1 ^lei IS'JO 

Bibliotlieck 

Rijksbij dragi! 

Tijdschrift 

Jaarboekje 

Verkoop van Instituutswerken : 

a. Tijdschrift 180r.-18y7 . . • 

h. Jaarboekje 18117 cn bijlagen . 

c'. Diverse a(leveringen . . . . 

lL Rapporten Scheepvaart-Congres 

Inkomsten. 

.Meubilair 

Rente «. van eHectcu en kasgeld 

h. II deposito's, enz. . 

Contributie, rekening Scheurleer en Zoonen 

/• 273.70 

II 124.10 

II 83.52 

100.58 

. /• 855.40 

II 112.13 

, f 11 7 7 5 . -

u 530 — 

/• 3 072 08= 

„ 707.10 

Uitgaven. 

f 045.91 

„ 5 007.38 

„ 1 393.22 

.'\fdeeling ,/Nederlandseh-lndiü" 

Salarissen 

Vergaderingen 

Diverse inkomsten en uitgaven 

Saldo op 1° -Mei 1897 . . . • 

581.90 

907.53 

12 305.— 

2 199.— 

1 0 1 . 8 0 

5.17 

121.80 

254 92 = 

3 200.— 

715.35 

2 104.80 

0 450.03= 

/• 20 025.31= , / 20 025.31 = 

Aldus opgemaakt en voorgesteld aan den Raad van Bestuur van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 
's-Gravenhage, 25 Mei 1897. 

De reuningmeesttr, 
.M. J . VAN ROSSE. 

BALANS 1896-97. 

1897 I 
April 30 Aan Bibliotheek ^volgens de geassu-

reerde waarde) 

Uitgegeven Instituutswerken . . 

Meubilair (waarondereen stempcl-
pcrs met toebehooren en 7 litho-
graJ)hî che steenen) 

Ellecten 

Scheurleer en Zoonen . . . . 

Diverse Debiteuren 

Kasgeld bij den Penningmeester. 

f 20 000.— 

„ 8 5 0 . -

„ 3 0 0 . -

n 20 845.17 

, 2 198.23= 

// •^i'.— 

„ 4 252.40 

1897 
April 30 , Per te betalen kosten van drukwerk, 

lithograj)hecren en verzenden van 
reeds ter perse gelegd of voorde 
pers bestemd werk, waaronder on-
geveer J 2500 voor het (Jedenk 
Ijoek, honorarium voor iubewcri<ing 

zijnd redactiewerk, . . . . 
„ Afileelin;^ „Nederlaudsch-Indië" 

Kapitaal 

f 48 480.80= 

f 

,/ 44 

041,72 = 

125.12 = 

313.96= 

ƒ 48 480.80= 

Aldus opî eniaakt en voorgesteld aan den Raad van llestuur van het Koninklijk Instiluut van Ingenieurs. 

Goedgekeurd namens den Raad van Bestuur, 's-Gravenhage, 25 Mei 1897. 
F. M. VAN PANTIIALEON VAN ECK. Î « Penningmeester, 
Q I I^LY . M . VAN ROSSE. 

i 
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1890-1897. 

F O N D S F . W . C O N R A D . 

Kajntaal-rekenhifj. 

XI 

1890 
Mei 1 

1897 
Januari 1 

April 30 

ONTVANGSTEN . 

Aan snldo van vorige rekening 

I, interest-rekening . . . . 

II interest-rekening . . . . 

/• 140.80 

,f 1.70 

„ 1.50 

1890 
Juni 9 

1897 
Mei 1 

/144.12 

UITGAVEN. 

Per uitbetaling der premie, toegekend aan 
het lid 11. J. E . Wenckebach, over 
het tijdvak van 1 Juli 1891 tot ultimo 
Juni 1890 /"lOO.— 

I, saldo op volgende rekening . . . | „ 44.12 

f 144.12 

Intercst-rekenbig. 

1890 
Mei 1 

Juni 10 

Juli 1 

1897 
Januari 1 

ONTVANGSTEN. 

Aan saldo van vorige rekening . . . /" 32.07 

II rente Rijkspostspaarbank over 1895. „ 4.08 

V O maanden rente van f 900.— in-
schrijving Grootboek 2'/.. ten honderd 
Werkelijke Schuld . ' . . . . . „ 11.25 

O maanden rente als voren . . . „ 11.25 

1890 
Juli 1 

1897 
Januari 1 

April 30 

/• 59.25 

UITGAVEN. 

Per saldo-billet en provisie 

„ saldo-billet, veriticatie en provisie . 

I, kapitaal-rekening van voordcelij^ saldo 
van den interest der insclirijviuf; op 
het Grootboek boven f 20.— (*) . 

// overgebracht op kai)itaal-rekcning . 

n saldo op volgende rekening . . . 

f 0.22 

„ 0.52 

„ 1.70 

„ 1.50 

// 55 .25 

f 59.25 

Voordeelig slot der Kapitaal-rekening . . 

n II II In te rest-rekening . . 

Te zamen 

f 41.12 

„ 55.25 

. . /• 99.37 

Opgemaakt door den ondergeteekende, Penningmeester van het 

Instituut, met een voordeelig slot der Kapitaal- en Interest-

rekening van te zamen negen en negentig gulden, zeven en 

dertig een tu. 

'sGravenhage, 25 Mei 1897. 

M . J . VAN BOSSE. 

(*) 4 lier voorwanrdeii, wnarop het Coiirail's fonds is aanvnard, hiidt als volgt: 

„Dat wanneer de jaarlijksche rente van bovenbedoeld elTect meer dan twintig gnlden mocht bedragen, dat meerdere bij het kapitaal zal worden gevoegd". 
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L IJ S T 
VAN 

STAATS-l.lCHAMEN, WETENSCHAPPELIJKE GENOOTSCHAPPEN EN INSTELLINGEN 

M E T W E L K E H E T I N S T I T U U T I N B E T R E K K I N G S T A A T . 

N E U K L L L A N U KN K O L O N I Ë N . 

Tweede kamer der Stateii-Generaal. 

Deparlemenl van jiistilie. 

» I» binnenlandsclie zaken. 

I) D liiarine. 

» )> iinanciën. 

» I. oorlog. 

i> t. waterstaat, handel eii nijverheid. 

r> » koloniën. 

Koninklijke akademie van wetenschappen, te Amsterdam. 

Bataafsch genootscliap der proefondervindelijke wijsbegeerte, te 

Uolterdani. 

llollandsche maatschappij der wetcnscliappen, te Haarlem. 

Provinciaal Utruchtsch genootschap van kinisten cn wetenschappen 

tc Utrecht. 

Nederlanilscbe niaatscbappij ter bevordering van Nijverheid, te 

Haarlem. 

Departement van die maatschappij, tc Amsterdam. 

Tcylcr's tweede genootschap, tc Haarlem. 

iMaatschapi)ij tot bevordering der botiwknnst, te Amsterdam. 

Afdeeling van die maatschappij, te Arnhem. 

)) „ » » I. 's-GravcnIiagc. 

„ ,, .) » Piotterdam. 

Voreeniging van burgerlijke ingenienrs. 

Koninklijk institnnt voor dc taal-, land- en volkenkunde van 

Ncderlandsch Indië, te 's-Gravenhage. 

Koninklijk Ncderlandsch meteorologisch instituut, te Utrecht. 

Wiskundig genootschap: «een onvermoeide arbeid komt alles tc 

boveni», te Amsterdam. 

Uijks universiteit, te Utrecht. 

Koninklijk instituut voor de marine , te Willemsoord. 

Koninklijke militaire akademie, tc Breda, 

l'olytechnische school, te Helft. 

Koninklijke iMbliotbeek, te 's-Gravcnliage. 

Bibliotheek der stad Amsterdam. 

Botterdamsch leeskabinet. 

Bataviaascli genootschap van kunsten cn wetenschappen, te 

Batavia. 

Natuurkundige vereeniging in Nederlandsch Indië, te Ilatavia. 

Nederlandsch-Indischc maatichappij van nijverheid en landbouw, 

te Batavia. 

Ü U Ï T I: N 1. A N 1). 

Le Departement de l'Agrici-lture et des Travaux Pidtlics,ii Bruxelles. 

La Société Helge des ingénieurs et des industriels. 

Association des ingénieurs sortis de l'ccole de Liège, à Liège. 

Association des ingénieurs sortis des écoles spéciales dc Gand, à 

Gand. 

Association des élèves-ingénieurs sortis des écoles spéciales de Gand. 

École nationale des ponts cl chaussées, à Paris. 

Société des ingénieurs civils, à i'aris. 

Société des sciences industrielles, à Lyon. 

Institution of Civil Engineers, London. 

Institution of iMedinnical Engineers, London. 

Literary and Philosophical Society of .Manchester. 

The North of England Institute of Mining and Mechanical Engineers, 

Newcastle upon Tyne. 

Königlich Preussisches Ministerium der ôiïcnilichcn Arbeiten, zu 

Berlin. 

Königliflic Akademie des Ilauwesens, zu P.erün. 

Verein Deutscher Ingenieure, Berlin. 

! Architekten-Verein, Hcrliii. I ' 

I Verein zur Beförderung des Gewerhfleisses in Berlin, 

i Zeitschrift für Architektur- und Ingenieurwesen. Organ des Säch-

sischen Ingenieur-und Architekten-Vereins und des Architekten-

und Ingeniein'-Vereins zu Hannover. (Met wcckhlad.) 

Centralbnreau Itir Meteorologie und Hydrographie nn Grossher-

zogthum Baden, Karlsruhe. 

Technische Hochscbnie, Karlsruhe, 

i üestcrreu'hischcr Ingenieur- und Architekten-Verein, zu Wien, 

i üniversitö royale de Norvège, à Christiania. 

I Den Nor.ske Ingcniör og Arkitckt-Forening og den Polytekniske 

I Forening, Kristiania. 

' Departement van wegen cn waterbouwwerken, le Stockholm. 

' Industriforeningen i Kjöbenhavn. 

Direzionc della l'.ibliolheca e dcH' Archivio Tecnico del Ministem 

dei Lavori Piibblici, Borna. 

Collcgio dcgli ingegneri e degli arehitetti in Palermo. 

I Sociedade de Geographia dc Lishoa. 

' lîesluur van den Üranje-Vrijstaat in Zuid-Alrika. 

Smithsonian Institution, Washington. 

The Geological Survey, Depailmcnt of the Interior, Washington. 

I American Society of Civil Engineers, New-\ork. 

The Canadian Society of Engineers, 

i Technical Society of ihc Pacific Coast, San Francisco. 

Public Library, Melbourne. 
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TLIDSCHRIFTEN EN WEElvIU.ADEN, 
W E L K E B IJ 11 E T I N S T I T U U T̂  I N K 0 M I-] N (*). 

X I I I 

Do Ambachtsman. Vakblad voor timmerlieden, metselaars, machi-
nisten, smeden, ververs enz. 

De Architect, uitgegeven door het genootschap: « Architectura et 

Amicitia-, tc Amsterdam. 

De Nedcrlandsche Stoomposl. 

De Opmerker. Bouwkundig weekblad. Uedacleur: F. W. van 

Gemit J .Gz. , architect te 's-Gravenhage. 

Schuttevaèr. Weekblad gewijd aan de belangen van den handel 

en de bimienlandsche scheepvaart. 

De Veiligheid. Orgaan der NedcHandscho Vereeniging tot voor-

koming van ongelukken in fabrieken cn werkphialscii. 

Scheepvaart. Ollicieel orgaan van cargadoors cn .scheepsagenten te 

{{otterdam, Schiedam, Vlaardingen cn Maassluis. Met wekelijkscli 

bijblad «Scheepvaart Index». 

Tijdschrift voor Kadaster cn Landmeetkunde, omler redactie van 

1. Hoer Hz. Uitgegeven voor rekening van de Vereeniging voor ' 

Kadasler en Landmeetkunde. 

Mcdeileclingeii over Visscherij. Maandblad in overleg mcl het 

College vuor de Zeevisscherijeii, uitgegeven door dr. P. P. 

C. Hoek. 

Vulkaan. Weekblad voor hel smidsvak en de ijzerindiistrie. 

De Cnraçaoschc Gourant. 

Annales des Travaux Publics de Belgi(iue. Documents scienlirKpies, 

industriels et administratifs, concernant l'art des constructions, 

les voies de eomiiniiiicatioii et l'iiuUblrie minérale. 

Annales des Ponts (d Chaussces, Mémoires et documents rehitils 

à l'art des constriiclions et au service de l'ingénieur, lois, 

décrets, arrêtés et antres actes concernant l'administration diîs 

pouls et chaussées. 

Nouvelles Annales de la Goiistruction. Piiblicalioii rapide et 

économique des documents les plus récents et les pins intéressants 

relatifs à la construction liaiiçaise ct étrangère, sons la direction 

(le Ch. Béranger. 

Le Génie Civil. Bévue générale hebdomadaire des industries fran-

çaises et étrangères. Industrie, travaux publics, agriciilli ire, ; 

architecture, hygiène, écoiiomiipie politi(pie. sciences, arts. 

Pievuiî générale des Chemins de 1er. Mémoires et documents 

concernant l'établissement, la constriiclioii et l'exploitation 

tcchiii(|tie et commerciale des voies ferrées. | 

L'Industrie électrique. Bcvuc dc la science élcclri(|iie et dc ses ' 

applications industrielles. Rédacteur : E . Hospitalier. ' 

(*) In ileze lijat zijn niel opgenomen (k werken Jer wetenscbnppelijkc ! 

genootsclinppen, in ilc vorige opgnve vermeld, noch die tijdschriften, welko 

vroeger inkwamen, doch sedert zijn gestaakt of opgezegd. 

Le Canal de Suez. Biilletiii décadaire de la compagnie universelle 
(III canal maritime de Suez. 

The Engineer. 

Engineering: an illustrated weekly journal, edited by W . U . Maw 
and .1. Dredge. 

Monthly gazette of Littérature. 

Allgemeine Bauzeitiing !nit Abbildungen. Gegründet von Prof. G. 
L . Förster, reiligirt von A. Köstliii. 

Archiv lür Eisenbahnwi'seii. Herausgegeben im Königlich preus-
sischeii Ministeriiiiii der öllentlichen Arbeiten. 

Centralldiiti der lîauverwaltiiiig. Herausgegehen im Ministerium 
der öllentlichen Arbeiten. Iledacteure : Otto Sarrazin und Hermann 
Eggerl. 

Deutsche liau/eilimg. VcikiindigiingshIatt des Verbandes deutscher 

Architekten- und Ingenieur-Vereine. 

Organ lür die Fortsehrittte des Eisenbahnwesens in technischer 

Beziehung, iKM-ausgegcben von E . Heusinger von Wahlegg. 

Dinglei's polytechnisches Journal. Unter Mitwirkung von Prof. 

dr. C. Eiigicr, hcrausgegeljcn von A. Hollenberg und dr. II. Kasl. 

Zeitschrift d(?s Vereines deutscher Ingenieure. Ilcdakteur: Tb. Peters. 

Gesundheits-Ingenieur, herausgegeben von C. Anklamm. 

Zeitschrift für das gcsanimte Local-& Strassen-Bahnwesen. Unter 

Mitwirkung in- und ausländischer Fachgenossen herausgegeben 

von W. Hostman, Jos. Fischer Diek, E. Giesccke. 

Das Schill'. Wochenblatt für die g(;sam!nten Interessen der llinncn-
schillfahrt. 

Stahl und Eisen. Zeitschrift lür das deutsche Eisenhütteiiwesen. 

Zeitschrift für Kleinbahnen. Herausgegeben im Ministerium der 

ülVeiitlicheu Arbeiten. 

Ocst('iTeichis(.he Monatschrift für den öllentlichen Baudienst. 

Amtliches Fachblall, herausgegeben im k. k. Ministerium des 

Innern. Bedacteiir: Alfred Bitter Weber von Ebenhol. 

Baumaterialienkunde. Organ des internationalen Verbandes für die 

Materialprüfung der Technik. Pu;dactcur: Prof. II. Giessler, 

Stuttgart 

Polyiechuische Bibliothek. Moiiatlichcs Verzcichniss der in Deutsch-

land und dem Auslande neu erschienenen Werke aus den 

Filchern der Mathematik und Astronomie, u. s. w. 

Aniiali della Societii dcgli Ingegneri e dcgli Arehitetti Italiani, Roma. 

Giornale del Geiiio Civile compihito sotto Talta-dirczione del Minislero 

dei Lavori Pubblici del Regno d'Italia, Borna. 

r- . 
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OOMMISSIËN Y A N R E D A O T I E 1 8 9 G - 1 8 97. 

Voor dc VE l l TAL INGEX en YERSC I I E IDEX I I EDEN : de raadsleden W. F. Leemans, president en F. M. van Pantlialeon l.aron 

van Eck en de ledtn: J. V. W. Conrad, G. E. V. L . van Znylen en .1. Tideman, Secietaris. 

p n AiLNKOXDIGLSGEN: het raadslid: E . I I . Stieltjes, presiilent en dc leden: G. van Üiesen, I. A. Lindo en 

G. E. V. L . van Zuylen. 

h e t J A A R I i O E K J E : dc raadsleden: W. F. Leemans, presid'«nt, J . Schroeder van der Kolk, secretaris, en .1. A. Snijders C.lzn., 

en de leden: P. Galand, J. Lehret, en .1. van der Vegt. 

I JOOFDOOMMISSIE Y A N RlilDAOTIE. 

De raadsleden: W. F . Leemans, president, F . M. van Panthaleon baron van Eck, E . 11. Stieltjes, J . Schroeder van der Kolk, 

J. A. Snijders C.lzn. cn het lid J. Tideman, Secretaris. 

S U B C O M M I S S I E . 

De President, de Penningmeester en de Secretaris. 

OOM M I S S I E YOOR DE B O E K E R I J . 

De raadsleden: W. F . Leemans, president, M. J. van llosse cn F. M. van Panthaleon baron van Eck, en de leden J . F. W. Conrad, 

G. van Diescn en J. Tideman, Secretaris. 

ALGEMEEN VERSLAG OVER IIKT INSÏITUUTSJAAR 189()--1897 

I'ESCHKRMIIEER , 1 loXORAIU I'RESIDENT 

Wij len Z. M. K O N 1 N G A V I L L E M I I I . 

( 1 8 4 7 - 1 8 9 0 . ) 

XV 

I I O 11 o r a i r O L e d o u . 

Z . K . I I . P r ins Fredcr ik der Nederlanden 

Z . K . 11. P r ins Hendrik der Nederhuu 

Z . K . I I . W i l l em , Pr i i is vim Oraiije 

Z . K . I I . Alexander, J 'r i i is van Oraii je 

Bernhard, I lertog van Saksen-AVeiinar 

P . Arriei is 

C. A v r i l 

I I . de B ruyn . . . . . . . 

A . de Cal igny 

V . Contaniii i 

Ph . Croizette Desnoyers 

Dr . 1. P . Delprat 

G . A . E i l l e l 

J . Fowler 

Dr . G. Hag-en . . . 

Mr. J . Heemskerk Az . 

F . sMaeob . . . . 

F . lie Lesseps . . . 

E . Lucas 

Ch. Manby , 

.Mr. P . Mijer 

Jh r . J . Ortt van Sclioiiauwen . . . 

Ch F . rahnd 

J l i r . inr. G . C. J . van Ueenen . . 

J . C. Uijk 

J . Ilocluissen 

W . A . baron Sclii ininelpeniiinek van d 

11. G . Seelig 

W . C A . Staring 

Mr . A . J . Duyniacr van Twis t . . 

J . A . A . Waldorp 

G . E . War ing J r 

OiJ 

Jaar van 

benoeming. 

1848 

1548 

18G7 

.1849 

1848 

1807 

1878 

1888 

1890 

1875 

18G7 

1890 

IS i ; ? 

1807 

1807 

1881 

18.*)8 

1818 

1807 

1S70 

1894 

KS.").") 

1549 

KS48 

1849 

1848 

1819 

1894 

18Ó2 
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Jaar van 

over 

1881 

1879 

1879 

1884 

1802 
1800 
1872 

1885 

1892 

1893 

1887 

1880 

1884 

1894 

1870 

1884 

1881 

1873 

1893 

1854 

1871 

1872 

1804 

1895 

1887 

1893 
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ALPIIAIIETISCIIE LUST HER LEDE^ 

VAN 

IIKT KONINKLIelK INSTITUUT VAN INGENIEURS 
o p M e i I H ü r . 

O l ' I M T U T K I I S : 

V. W. CONUAI», Dil. r.. SIMONS, L. .1. A. VAN iiK.a KUN. 

5 ï 
O? ^ 
O ;= 
O : : ^ £ 

Y A : \ i n - i s T i u i ; . 

n 
cz 

•1809 

'1897 

1897 

1899 

1897 

1898 

1898 

1898 

1899 

1899 

Uan^'Oide iianr 
oudenloii i v:m dienst 

als raadsleden. 

W . V. LKEMANS, 
j)re.sident. 

C Lei.y, 
vic(»-|)i'esident. 

F . M . VAN I'ANTIIAI.KON 
haron VAN K CK. 

E . I I . S T I E L T J E S . 

j . ScimOKDEU VAN HEU 
KOI .K . 

M. J VAN NOS.SE, 
lionnin{.Mneester. 

.1, A. Snijheus (M/.n. 

(J . H. I I F . Ai . i ' i iEUT.s . 

.1. 1). DONKEH Duvvi . ' ; . 

J . T IDEMAN. 

j ienoeininu lol 

Haa(l>lid 14 . iuni 18SS. 
Vic('-|)i('.si(]ent 17 Jun i 18!)0 
Haa(l^li<l !> J i i n i 18! )1 
President'21 ,fnni ISH'i . 

» .Inni IS!);̂ . 
» 'JO . lmli I8!^i. 
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732 A. Perclaer. 11 47 Bodjonegoro ^ 772 .1. K. K. Triebart. II II Bodjonegoro. 

733 .1. L. Pierson 35 II Bodjonegoro. 773 J . van Tubergeti. .̂ 1 46 Koedoes. 

734 1'. Th. L. Grinwis Plaat. 3() 31 Poerworedjo. 774 L. G. de Val. 36 31 Bandjarnegara. 

735 VV. Polman. 17 II Gheribon. 775 J . Xuhout van der Veen. 30 II Batavia. 

730 J . F. Quant 10 11 .loaiia. 776 T. C. A. Vemer. 40 II Meester ('orneli?. 

737 J . J . K. Haat. 39 II .Madioeii. 777 A. Verbur^h. 37 32 Fort de Koek. 

738 J . Kadersnui. 10 M Tassikm.'daja. 778 11, J . Verdam. 1 
32 27 I'iaiidong. 

739 L. L. graaf van Randwijek 51 K; Malang. 1 779 .1. (1. 11. de Voogt. 3 1 29 Soi;rabaja. 

710 0 . Vj. Uappard. 51 K; Bandjarnegara. 780 J. C. Voorduin. 17 42 Sitoehondo, 

711 G. P. A. Kenaud. 32 It Batavia. ISI P. J . Ott de Vries. 48 II Tegal, 

742 P. .1. A. Renaud. 30 II Batavia 782 .1. W. P. Vrijbergen. K) 35 Bodjonegoro. 

743 J . C. Ribbers. 29 24 Porrong (Soerabaja). 783 C. W. Weijs 37 32 .Malang. 

744 P. Biehter. 39 II Sitoehondo. 784 .1. G. Westenberg. 37 II .Modjokerti). 

715 K F. II. Hoos, 41) 35 Batavia. 7S5 K. J . C. van Zuylen. II 48 Sitoebondo. 
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N O r U L E N 1 ) E R Y E R G A D E R INGEN. 

VERGADERING VAN DINSUAG DEN 8'"" SEPTEMHER 18'.I(>, IN DE 

GROOTE ZAAL VAN HE LIEDERTAFEL MOEFENING EN 

UITSPANNING», T E ' S HERTOGENBOSCH. 

1. Tegenwoordig: C. Leiy, vice-|)resident, M. J . van Rosse, 
G. 13. 11. F. .Mplierts, J. I). Donker Duyvis, raadsleden en 
.1. Tidenian, secretaris; de gewone leden: L. M. Harnet Lyon, 
W. K. Rehreus, A. A. Rekaar, II. E . van Rerckel, 11. E. de Rruyn, 
.1. C. de Rruyn, J. .1. Buddingh, A. J , liiiis, J . L . Clnysenaer, 
.1. F. W. Conrad, J . T . Cremer, A. Déking Dura, dr. E . F . 
van Dissol, L . H. N. Dufour, D. P. van Ameydeu van Duyni, 
P. Kleiweg Dyserinek, 0 . J . van der Eist, J . G. Ermerins, F. 11. 
van Etteger, J. G, G. Feitli, W. .1. van Geer, U. 11. Gockinga, 
11. van Gorsel J.Jz., .1. Groenendaal .Ir., G. W. van Heukelom, 
J. van Heurn, II. L . van llooll, R. Hoogenhoom, A. M. K. \V. | 
baron van Ittersum, F. A. R. i\. baron van Ittersum, jbr. G. J . i 
de Jong van Beek en Donk, P. Joo.sting, J . Kalfl', A. P. M. 
Kapteyn, F. i\l. I.. Korkliofl, L. .1. Kesper, T. ï\l. G. Keulemans, 
A. A. W. 11. König, E. van Konijnenburg, .1. de Koning, L . van 
Krimpen, 11. P. L . G. de KrnylT, G. L. M. Landireclitsen, D. J. 
van Lennep, A. A. G. H. van Liebergen, W. de Man, G. \V. P-
Mieling, J. G. van der Muelen, A. T . L. Rouwenlior.st Mulder, 
11. van Oordt, 11. de Mol van Otterloo, W. (i. baron van Pallandi, 
jhr. 11. E. Uam, M. 11. van P»ijshergen, jhr. F. K. P. Sandherg, 
jhr. 11. 11. Sandherg van Poelens, A. J . L . M. van Schevichaven, 11. 
J. L . M. van Schevichaven, J. G. 11. Scholh, L . .1. SchiUler, M. 
Simon Gz., G. J . Snijders, W. F. Stoel, .1. van Stolk, .1. Z. 
Stuten, .1. W. G. Tellegen, iN. A. M. van den Thoorn, B. D. 
van Tienhoven, F. M. van Veen, J . G. van Heigerslujrg Versluys, 
P. G. Visser Gz., 11. Wakkie, H. J . E . Wenckèhacli, .1. P. Wij-

tenhorst, 11. Wortman, G. E. V. L. van Zuyien; de buiten-
gewone leden: jhr. G. de Graeiï, A. T . de Groot, ]\I. II. de 
Jon^h cn J . P. van Vlissingen. 

Door den Baad van Bestuur zijn, krachtens artikel 3'.) van 
het Reglement, in deze vergadering geintrodnccerd de hoeren: 
Ed. Guypers, wonende te Amsterdam en ,1. G. A. Ilezeninans, 

wonende te 's llertogenbosch. 

2. Daar de president Bf'. Wjpcmnns door ambtsbezig-
heden verhinderd is , noemt de vice-i^residcnt T . J^ï'Ij; de leiding 
der werkzaamheden op zich , cn o|)ent dc vergadering met de 
volgende woorden: 

Het doel mij leed hij deze feestelijke hijeenkomst hot overlijden, 
van twee van onze leden te moeten herdenken. 

In JOHANNES ABRAHAM SCHUURMAN verloor ons Instituut iemand, 
die zoowel door zijne wetenschappelijke verdiensten als door zijn 
gaven van geest cn gemoed de sympathie genoot van allen, die 
met hem in aanraking kwamen. 

Schuurman werd den ll i leu December 183(3 te Breda geboren 
en den 30sten Juni ISöG honoenul tol 2dcn luitenant hij het 
kori)s Ingenieurs, Mineurs en Sa))peurs, hij welk korps hij gelei-
delijk tot luitenant-kolonel o|)kloin. 

Gesproten uit een militaire familie heeft hij dc liefd(3 voorden 
militairen dienst van vader cn grootvader geërfd en heeft hij 
steeds geloond een goed militair t(! zijn. 

Voornanudijk echter voelde hij zich aangetrokken tof het bouw-
kundig gedeelte van dc geniewetou.schappcn, o]) welk gebied onder 
zijne leiding belangrijke werken tot stand zijn gekomen, zooals 

1 
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de gekanaliseerde lUjn, de inundaliesluis te Wijk bij Duurstede | 
en (Ie belangrijkste veri)oteringen der vesting iNaarden. | 

Menig jong oHicier zelte oiuler zijne leiding <le eerste schreden ; 
op den weg van de praktijk, menig ouder ollicier vroeg hem in , 
iiioeielijke gevallen om raad. ; 

Zijn verlaten van den militairen dienst werd dan ook bij hei • 
wapen der genie algemeen betreurd en aan pogingen om liem hiervan 
terug te honden heeft het bij zijn kameraden van liet wapen der 
genie niet ontbroken, zonder tot hel gewenschte gevolg te leiden. 

Den Isteji Januari 1882 aanvaardde hij namelijk den zoo ge-
wichtigen en veel omvattenden werkkring van Directeur van 
Publieke Werken te Amsterdam. 

Tot den zomer van 1895 heeft hij die betrekking met groote 
toewijding vervidd en zich ook daar aller hoogachting en mede-
werking weten te verzekeren, niet het minst bij het onder zijne 
hevelen staande personeel. 

Een lange reeks van belangrijke werken zijn toen onder zijne 

leiding lol stand gekomen, waaronder de nieuwe bruggen over 

den Amstel, de uitbreiding der houthaven, de aanleg van het 

Jacob van Lcnnepkanaal, het loozingskanaal en meer soortgelijke 

werken, Ie veel om ihans te noemen. 

Als lid van het Inslitunt maakte Schuurman deel ui l van ver-

schillende commissiC'n, zooals van die voor de invoering van een 

normaal steenformaal en van die ter zake van een open verbinding 

van Amsterdam met de Noordzee, waarover hij in eene van onze 

vergaderingen in beschouwingen trad. 

liij was lid van de beide internationale congressen van Hinnen-

scheepvaart in 1893 te Parijs en in 1894 te 's-Gravenhage, bi) 

welke laalsle gelegenheid hij eene mededeeling gaf over dc haven 

van Amsterdam. 

In Juli 1895 op ongeveer GO-jarigen leeftijd legde hij zijne 

betrekking neder om de rust te nemen, die na zulk een lang-

durige toewijding in zijne moeielijke betrekking zonder twijfel 

ten volle verdiend was. 

Helaas het was slechts korten tijd, dat hij die kon genieten, 

want nog binnen het jaar daarna, namelijk den lOdenJuli I89G, 

overleed hij te Amslerdam. 

Den 29slcn der vorige maand overleed ons medelid JAN 

K A T E R TZN , hoofdingenieur van den provincialen waterstaat in 

Groningen. 
Dij werd den 9dcn Decend)er 1827 te Monnikendam geboren 

en promoveerde in 1850 aan de Delftsche Akademie, nam deel 
aan de algemeene waterpassing van Groningen en was den inge-
nieur H. 1'. G. van Diggelen behulpzaam bij het ontwerpen van 
een plan tot bedijking der Lauwerzee. 

In 1801 werd hij bij den aanleg van Staatsspoorwegen als 
sectie-ingenieur aangesteld bij de lijn Harlingen—Leeuwarden, 
daarna bij den aanleg van hel emplacement te Zwolle, waarna 
hij in 18G5 werd benoemd tot ingenieur van den provincialen 
waterstaat van Groningen. 

In deze betrekking werden door hem de verschillende werken 
tot verbetering van den binnenlandschen waterstaat uilgevoe.-d, 
als hel groot scbeeps- en afsvateringskanaal van Groningen naar 
Delfzijl, de afsluiting van hel Ueitdiep te Zontkamj), de verbe-
tering van de Damster- en üoterdiepen en de vereeniging van de 

kanalen hij Groningen. De Stalen der provincie betoonden hunne 
tevredenheid over zijn werkzaamheid, onder anderen door zijne 
benoeming tot hoofdingenieur in 187G en niet het minst hij zijn 
25-jarige dienstvervulling. 

Gewaardeerd door allen, die met hem in aanraking kwamen is 
hij in de vervulling van zijn ambt een voorbeeld geweest van 
plichtsbetrachting tot dat eene korte maar vreeselijke ziekte een 
einde maakte aan dit welbesteed leven. 

3. De deelt mede, dat de notulen der 

Instilnutsvergadeiing van 9 Juni wegens den grootcn omvang 

zoo wal tekst als platen belreft, nog niet geheel gereed hebben 

kunnen komen, doch weldra het licht zullen zien en in de 

Instituutsvergadering van 10 November e. k. aan dc orde zullen 

worden gesteld. 

A. Sedert de vorige vergadering zijn ontvangen de navermelde 

geschenken: 

a. Van den Minister van Marine: 
]\[ededeelingen betreflende het Zeewezen. Acht en twintigste deel. 

Derde aflevering. 8vo. Met pl. 
b. Van den Minister van Justitie: 
Catalogus der bibliotheek van het Departement van Justitie. 

Eerste vervolg. Svo. 

c. Van den Älinister van Waterstaat, Handel en Nijverheid: 
1. Verzamelingstabellen der waterhoogten langs de Nederlandsche 

zee- en rivierkusten, waargenomen in de maanden April, Mei, 
Juni en Juli 1895. fol. 

2. Idem, volgens de bladen der zelfregistreerende peilschalen, 
gedurende de maanden Juli , Augustus en September 1894. fol. 

3. Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk, 
over de Openbare werken in het jaar 1895. 4to. Met kaarten en 
tabellen. 

4. Verslagen aan de Koningin-Weduwe, Regentes van het Konink-
rijk, betrekkelijk den dienst der Posterijen en der Telegraphic in 
Nederland, 1895. 4to. Met pit. 

5. Lijst der wijzigingen in de hoogte van verkenmerken volgens 
N.A.P. gevonden bij de nauwkeurigheidswaterpassingen en de 
waterpassingen van den algemecnen dienst van den Waterstaat en 
voorkomende in de registers I — X I . 4to. 

0. Getijtafels bevattende den tijd en de hoogte van hoogwater 
en laagwater te IJmuiden, Brouwershaven, Zierikzee en Hellevoet-
sluis en den tijd en de hoogte van Hoogwater te Hoek van Holland 
voor het jaar 1897, alsmede gegevens tot het bepalen van den 
tijd van hoog- en laagwater op andere plaatsen aan de Zuid-
Hollandsche- en Zeeuwsche stroomen, bewerkt bij den algeraeeneu 
dienst van den Waterstaat. Svo. 2 exemplaren. 

d. Van den Minister van Koloniën: 
Sammlungen des geologischen Reichs-^fuseums in Leiden. I . Bei-

träge zur Geologie Ost-Asiens und Australiens, herausgegeben von 
K . Martin. Band V. Heft 3. N°. 21b und 22. 8vo. Met platen. 

e. Van den Minister van Openbaar onderwijs in Frankrijk: 
Anuales du bureau central météorologique de France, publii'es 

par E . Mascart. Annee 1893. 3 bdn. 4to. Met pl. 
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f. Van den Minister van Openbare Werken te Rome: 
Giornale del Genio civile. Anno X X X I V . Fascicolo 4 & 5 

Aprile—Maggio 1890. 8vo. Met pit. 
(/. Van den Inspecteur-generaal der bruggen en wegen te Parijs: 
École nationale des ponts et chaussees. Collection de dessins 

distribues aux élèves. Légendes explicatives des planches. Tome 
troisième. 9e fascicule. Vingt-sixième livraison. 1895; Tome qua-
trième. 1er fascicule. Vingt-septième livraison. 1895. 8vo. Met 
atlas in fol. 

h. Van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen : 
1. Verhandelingen. Afdceling Eerste sectie. Deel V. 

N°. 1, 2. Tweede sectie. Deel V. No. 1 ,2 en 3. 4to. Met pl. 
2. Verslagen van de zittingen der wis- en natuurkundige afdceling 

van 25 Mei 1895 tot 18 April 1896. Deel IV . 8vo. 
3. Cena in Caudiano Nervae. Accedunt duo poëmata laudata. Svo. 

i. Van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut: 
1. Meteorologisch jaarboek voor 1894. Zes en veertigste jaargang. 

4to, Met pl. 
2. Medcdeelingen uit de journalen betrefl'ende bijzondere meteo-

rologische verschijnselen in sommige gedeelten van den Oceaan. 
2de geheel omgewerkte druk. 4to. 

k. Van de Koninklijke Bibliotheek : 
Verslag over den toestand der Koninklijke bibliotheek in het 

jaar 1895. 8vo. 

1. Van de Hollandsclie Maatschappij der Wetenschappen : 
Archives Néerlandaises des sciences exactes et naturelles. Tome 

X X X . 2me livraison. Svo. 
m. Van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst: 
Bouwkundig tijdschrift. Deel X IV . Deel 40 der Bouwkundige 

bijdragen. Tweede stuk. fol. Met pl. 
n. Van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam: 
Revue semestrielle des publications mathématiques. Tome IV . 

Deuxième partie. 8vo. 
0. Van de Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs : 
Notulen der buitengewone algemeene vergadering van 9 Mei 

1896. 8vo. 

p. Van den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten: 
Verslag over het jaar 1895 door den Raad van toezicht op de 

Spoorwegdiensten aan den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid uitgebracht, ter voldoening aan het voorschrift van 
art. 31 van het Koninklijk besluit van 13 December 1892 
blU'î no. 281). Svo. Met tabellen. 

(j. Van de Directie der Maatschappij tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen : 

Verslag der Maatschappij over het jaar 1895. Svo Met tabellen. 
7'. Van het Koninklijk Instituut voor dc taal-, land- en volken-

kunde van Nederlandsch-Indië : 

Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-
Indië. Zesde volgreeks. Tweede deel. (Deel X L V I der geheele reeks). 
Derde aflevering. Svo. ^let kaart cn portret. 

Van de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Ncderlandsch-
IniUë: 

Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. Deel LV . 
(Negende serie, deel IV). Svo. 

t. Van het Batnviaasch Genootschap van Kunsten en Weten-
schappen : 

1. Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde. Deel 
X X X I X . Aflevering 2. Svo. 

2. Notulen. Deel X.KXIII. 1895. Afl. 3 en 4. Svo. 
u. Van de Nederlandsch-Indische Maatschappij van Nijverheid en 

Landbouw : 

Tijdschrift voor nijverheid en laiulbouw in Nedcrlandsch-lndië. 
Deel L I L Svo. 

V. Van den Raad van beheer der Nederlandsch-Indische Spoorweg-
Maatschappij : 

Verslag over het jaar 1895 aan de algemeene vergadering van 
aandeelhouders, ingevolge art. 44 der Statuten. Svo. Met tabellen. 

w. Van l'Association des Ingénieurs sortis de l'école de Liége: 

1. Annuaire de l'Association. Cinquième série. Tome IX. 1896. 
NO. 2 el 3. 8vo. Met pit. 

2. lîulletin de l'Association, Nouvelle séiie. Tome XX. 1896. 
N". 2 et 3. Svo. 

3- Van l'Association des Ingénieurs sortis des écoles spéciales 
de Gand : 

Annales de PAssociation. Tome XIX, 1895—1896. Deuxième 
livraison. 8vo. Met pl, 

1/ Van la Société des Ingénieurs Civils de France: 
1. j\lémoires et compte rendu des travaux de la Société. Avril, 

Mai et Juin 1896, Svo. Met pl. 
2. Résumé des séances de la Société. Juin en Juillet 1896. Svo. 

Van la Société des Sciences industrielles de Lyon: 
Annales de la Société. Septième série. Années 1893, 1894 et 

1S95. 3 bdn, Svo, Met figuren in deu tekst. 
ua. Van the Institution of Civil Engineers: 

1. Minutes of proceedings with other selected and abstracted 
papers. Vol. GXXIV. I 8 9 5 - Î S 9 6 . Part. II. Svo. Met pl. 

2. Charter, supplement-charter, by-laws, and list of members. 
1896. Svo, 

hb. Van den Sächsischer Ingenieur- unil Architekten-Verein: 
Der Civil-ingenieur. Organ des Vereins, Jahrgang 1S96. Heft 

4. 4to. Met pl. 

cc Van das Centralbureau fiir Meteorologie und Hydrographie 
im Grossherzogthum Baden: 

1. Jahres-Bericht des Centraibureaus, mit den Ergebnissen der 
meteorologischen Beobachtungen und der Wasserstandsaufzeich-
nungen am Hliein und an seinen grösseren Nebenflüssen für das 
Jahr 1895. 4to. Met pl. 

2. Wasserstandsbeobachtungen an den llauplpegeln des Rheins 
und seiner grösseren Nebenflüsse im (irossherzogthum Baden, 
während die Monate April, Mai, Juni und Juli 1896, 4to, 

M. Van der Norske Ingeniör- og Arkitekt-Forening i Kristiania : 
Norsk teknisk Tidsskrift. 14de Argang. 1896. 3die Hefte. 4to, 

Met pl, 

ee Van Iiulustriforeningen i Kjöbenhavn: 
Tidsskrift for Kunstindustri. 1896. 2det & 3dic Hefte. 4to, 

Met pl. 
f f . Van la Sociedade de Geographia de Lisboa: 

Boletim da Sociedade. 14a Serie. 1S95, N M l S: 12, Svo. Met flg. 

gg. Van the American Society of Civil Engineers: 
Proceedings, 1896. Vol. X X I I . N®. 5 & 6. Svo. Met pl. 

hh Van het honorair lid G. E. Waring J r . : 
A report on the final disposition of the Wastes of New-York 
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by the Department of street cleaning, by George E . Waring Jr . 
8vo. Met pi. 

a . Van het lid R. W. J . C. van den Wall Bake: 
1. Verslag over het jaar 1895, uitgebracht door de commis-

sarissen van de Hataviasche Oosterspoorweg-Maatschappij overeen-
komstig art. 20 der statuten. 8vo. Met tabellen. 

2. Verslag der Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maat-
schappij over het jaar 1895. 8vo. Met kaarten en tabellen. 

kk. Van het lid J. van der Breggen: 
Integraalrekening. Verzameling van opgeloste vraagstukken, door 

J. van der Breggen. 8vo. 
n. Van het lid A. Fock: 

Orient contre occident, le role économique de l'Afrique, par 
A. Fock. (Extrait dc la Nouvelle Revue du 15 Août 1896.) Svo. 

mm. Van het lid A. K . P. F . R. van Hasselt: 
Verslag over het dienstjaar 1895 van dc llollandsche IJzeren 

Spoorweg-Maatschappij, uitgebracht door den Raad van administratie 
in de algemeene vergadering van 28 Juni 189(5. Met bijlagen. 
2 bdn. 8vo. Met tabellen. 

nn. Van het lid J. van Ileum: 

Electrische beweegkracht verkregen door windmolens, door J . 

van Heurn. 8vo. 

00. Van het lid A. Huet: 
Nieuw-Amsterdam. Keue Nederlandsche vrijhaven, door A. Huet. 

(Met eene plaat.) 8vo. 
pp. "Van het lid H. A. van IJsselsteyn: 
Het telefoonvraagstuk in Nederland, door H. A. van IJsselsteyn. 

(Overgedrukt uit //Vragen des Tijds".) 8vo. 
qq. Van het lid jhr. C. C. A. de Maere Limnander : 
Maatregelen te nemen tegen de besmetting der Schelde door het 

water der Spierebeek. Redevoering van den baron de Maere, in de 
4de zittijd van den Vlaamschen Volksraad op 12 April 1890. 8vo. 

rr. Van het lid G. L . J . Martens: 
Verslagen over het jaar 1895 van de Oost-Java-, Samarang-Joana-, 

Samnrang-Cheribon- en Serajoedal Stoomtram-Maatschappij. 4 bdn. 
Svo. Met kaarten en tabellen. 

SS. Van het lid M. Simon Gz.: 
Note sur les ponts métalliques, par M. Simon. 8vo. Met fig. 
U. Van het-lid J. Tideraan: 
Jan Frederik Willem Conrad. Door J . Tideman. (Opgenomen 

in het Maandschrift „Woord en Beeld" voor Augustus 1890.) 
gr. 4to. Met portret. 

nu. Van het lid S. Wierda Wz.: 
Versing aan den Staatspresident en de leden van den uit-

voerenden Raad, over de werken uitgevoerd en voorbereid door 
hel Departement van Publieke Werken tier Zuid-Afrikaanschc 
Republiek van 1 Januari tot 31 December 1895. fol. 

VV. Van den heer W. R. Blankenberg, te Amsterdam: 
Verslag der Haarlem-—Zandvoort-Spoorweg-Maatschappij over 

het jaar 1895, door den Directeur in dc gewone algemeene ver-
gadering van aandeelhouders, dd. 15 Juli 1890 uitgebracht, fol. 

WW. Van den heer I . Boer Hz. , te Utrecht: 
Tijdschrift voor kadaster en landmeetkunde, onder redactie van 

1. Boer Hz. Jaargang X I I . 1890. 4de all. 8vo. 
XX. Van den heer G. J . Gaade, te 'a-Graveidiage: 
Chemin dc fer Grand Central Beige. I . Direction des voies et 

travaux. I I . Direction de la traction et du matériel. Compte-rendu 
de l'exercice 1895. 2 bdn. 4to. 

ijj/. Van den heer A. Hirsch, te Ncuchàtel: 
Comptes-rendus des séances de la onzième conférence générale 

de l'association géodésique internationale et de sa commission 
permanente, réunies à Berlin du 25 Septembre au 12 Octobre 
1895, rédigés par A. Hirsch. 1er volume: Procès-verbaux. 
I le volume: Rapports spéciaux sur les progrès de la mesure de 
la terre et rapports des délégués sur les travaux géodésiques ac-
complis dans leurs pays. 2 bdn. 4to. (Ook in de hoogduitsche taal.) 
Met kaarten en pl. 

zz. Van den heer W. II. ter Meulen, te Bodegraven: 
llet bergen der schatten uit dc//Lutine" (door H. ter Meulen). 

8vo. Met pl. 5 exx. 
aaa. Van den burggraaf de Soveral, te Lissabon: 
Homage to Dom Vasco da Gama on the anniversary of the 

fourth centenary of the discovery of a new route to India, pre-
sented to the Geographical Society oî Lisbon by Vicount de 
Soveral. 8vo. 

5. De % i e C ' p r e u i i S e t h l deelt mede, dat, ter voldoening 
aan het besluit, in de vorige Institimtsvergadcring op voorstel 
van den Baad van Bestuur genomen, een schrijven aan de Tweede 
Kamer der Slaten-Generaal is gericht, houdende inetledceling, dat 
het Instiluut zich verecnigt met de algemeeuü strekking van liet 
adres hetreiïende het aanhangig wetsontwerp tot wijziging van 
het bestuur der Polytechnische school, door de Verecniging van 
Burgerlijke Ingenieurs aan dc Kamer ingediend. 

Dit stuk is afgedrukt als bijlage 1. 

ü. Van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid is 
ücn schrijven ingekomen, gedagleekcnd 2ü Juni 189(5, N". 109 
Afd. Handel en Nijverheid, strekkende ten geleide van een van 
de Bcgeering der Vcreenigdc Staten ontvangen pakket, bevattende 
de onderscheidingen, op de in 1893 tc Chicago gehouden tentoon-
stelling aan het Insliluut toegekend en bestaande in eene medaille 
met daarbij behoorend diploma. 

Deze stukken zidlcn in dc November-vergadering ter bezichtiging 
van dc leden worden gesteld. 

7. Van den hoofdingenieur van den Waterstaat in het 9de 

district zijn brieven ontvangen, gedagteckend 9 Juni, 9 Juli en 

10 Augustus j l N». 1851, 2280 cn 2(337 — s t r e k k e n d e 

ten geleide van dc weerkundige cn walerwaarnemingcn aan den 

Helder, gedurende dc maanden Mei, Juni cn Juli 1890. 

8. Door het raadslid G. B. 11. F. Alpherts is eene circulaire 

ingezonden, betrelleiule den «Inlcrnalionalcn Verband für die 

Materialiirül'uugen der Technik)'. 

Dat stuk is afgedrukt als bijlage 2. 

Aan die circulaire is het vcreisclit gevolg gegeven. 
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9. Door den heer W. Nivel, oud sectic-ingenieur van de 
Nederlandsche Zuider-Spoorwegmaalschappij, voormalig lid, is met 
begeleidend schrijven van 21 Augustus jl. eene beschrijving aan-
gehotlen van ileti lokaalspoorweg Herzogenrath—Heerlen—Sittard, 
door afbeeldingen toegelicht. 

üvcrecnkomslig hel daaromtrent uitgebracht advies der Commissie 
van beoordeeling zal dit stuk in hel Tijdschrift worden geplaatst 

lf\ Door het lid A. Westenberg is aangeboden eene beschrijving 
van den houw van een gedeelte S|)oorhaan der Nederhmd.sche 
Zuid-Afrikaanschc Spoorwegmaatschappij. 

Ook dat sink zal in het Tijdschrift worden opgenomen. 

I I . Van het lid 11. Paul is met begeleidend schrijven van 
22 Augustus j l . ontvangen eene be.'schrijving van het scheprad 
van hel stoomgemaal in den Elshroekcr polder te Hillegom. 

Ook aan dit slnk zal eene plaats in het Tijdschrift worden 
verleend. 

12. Door den heer W. II. ter Meulen, tc Bodegraven, is in 
een paar mededeelingen oj) nieuw de aandacht van de leden 
gevestigd op dc meermalen door hem besproken qucestie van 
het bergen van de schatten uit het wrak der Luline (*). 

Die stukken zijn afgedrukt als bijlage 3. 

Vo. Kort vddr dc vergadering is door den Minister van Water-
staat, Handel cn Nijverheid aangeboden een verslag van dc in 
October 1895 verrichte proefnemingen met het nieuwe stoom-
gemaal tc Schellingwomie, uitgebracht door den ingenieur F. Baucke, 
lid van het Instituut. 

Aan den Minister zal kennis worden gegeven dat de Baad 
daaraan gaarne een plaats in het Tijihclwifl zal verleenen. 

14. Ter toelichling van de werken aan de brug over dc nieuwe 
rivier bij Ileusden hebben een Iweelal leden zich bereid verklaard 
korte mededeelingen te doen. 

Het eerst wordt hel woord verleend aan het lid jhr. J » 
Sandberff. Deze deelt het volgende mede: 

De brug bij Hensden heeft tot bestemming het vervangen van 
het gedeelte dijkweg dat even bewesten Ileusden ter opening van 
den Nieuwen Maasmond zal worden weggegraven. De plaats van 
de brug is ongeveer 500 M. benedenwaarts van den westelijken 
oever van den zuidelijken mond van het Heusdcnsch kanaal, 
welke afsland zoo groot is genomen met hel oog oj) hel behouden 
van een ilinkc ruimte tot hel tijstoppcn der schepen, die van de 
Maas boven Ileusden in de richting naar Botterdam varen, voorts 
met hel oog op de waterbeweging nabij genoemden mond cn om 
de noodige ruimte voor de opritten naar dc brug beschikbaar 
Ie hebben. 

(*) Zie laatHtühjk Notulen 1887—188S, blz. 77, 06, 108, 125 cn voorts 

liet Register 18G9-1S84. 

Dc vrije hoogte van de overspanningen boven het zomcrbcd 
is bij den hoogst tc verwachten hoogwaterstand na opening van 
de nieuwe rivier 5 M., terwijl hel laagste punt der onderranden 
van dc kleine overspanningen meer dan 4 M. boven de uiterwaard 
ligt; dc wagens mogen volgens provinciaal reglement niet hooger 
heiaden zijn. 

Er komen twee overspanningen van 110 M'., dc zoogenaamde 
groole overspanningen, over hel zomcrbcd en zeven van 43.40 M. 
over het winterbed. In plaats van deze zeven, negen overspanningen 
over dc uiterwaard tc nemen zou eene, hoewel kleine, besparing 
hebben gegeven, doch dit werd met het oog op afvoer van water 
en ijs niet wenschclijk geacht. 

in het zomerlied komt, zooals hol overzicht (zie j)laat I), 
aangcelt. nu slechts één pijler. De schepen kunnen daardoor 
zoowel van uit den noordelijken- als uit den znidelijkcn oever 
door (Ie brug gejaagd worden zonder hel midden der vaargeul 
noemenswaard te verlaten. 

Omtrent de constructie van dc brug diene in hoofdzaak het 
volgende : 

Het vakwerkstelsel der hoofdli^gers van de groole oversjiaiiningcn 
is van dc tweede; orde en, behalve in het middenveld om symme-
Irisch te zijn ten opzichte van den middenstijl, zonder contra-
diagonalen. Dc keuze van een vakwerk van de tweede orde heelt 
ten doel het vermijden van : 

1°. te hoogc langs- cn dwarsdragcrs als gevolg van dc grootcrc 
knooppuntsafstanden, die worden vcrcischt voor een vakwerk van dc 
eerste orde indien men geen tc scherpe hoeken tusschcn diagonalen 
en stijlen wil toelaten; 

2°. tc groole opcenhooping van stof in elk knooppunt; 
3°. tc breedc stijlen cn diagonalen, dit met het oog op hoogc 

secundair-spanningcn in verband met dc vastheid der knoop-
puntsverbindingen. 

Elke hoofdligger van dc kleine overspanningen wordt gevormd 
door een vakwerkstehscl van dc eerste orde, ook hier om dc 
berekening zuiverder te houden zonder contradiagonalen. 

Dc afstand der hoofdliggers is bij deze overspanningen 4.10 M., 
dc breedte tusschcn dc leuningen der brug bedraagt 0.50 M. 

Dc lusschendwarsdragcrs liggen vertikaal scharnierend hij de 
groole overspanningen op den onderrand, bij dc kleine overspan-
ningen boven op den bovenrand, terwijl dc langsliggcrs nagenoeg 
vrij op gewalst ijzeren kussens op dc dwarsdragcrs rusten. 

De redenen voor het aannemen van deze constructies zijn, 
wal betreft de dwarsdragcrs: het verminderen van do wringings-
spanningen in de lioofdliggcrs, waardoor onder anderen de 
ongelijkheid in spanningen in dc binnen- en buitcndiagonalcn 
vermindert; en wat aangaat do losse oplegging van de langs-
liggcrs: hel voorkomen van secundaire buigingsspanningon in 
de ilwarsdragors en het vermijden van indircclc trek- cn drnk-
spanningcn in do langsliggcrs ton gevolge van 

lo. temperatuursverschillen van dc hoofdliggers en de langs-
ligger.s ; 

2". doorbuiging van dc lioofdliggcrs door belasting op dc over-
spanning. 

Bovengemelde indircclc trckspanningcn bij bevestiging van de 
langsliggcrs aan dc dwarsdragcrs zouden wel is waar de hoofd-
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liggers min of meer ontlasten, doch dit is Ic achten 
omdat de genoemde trekspanningen in meerdering komen van 
de in de huigsliggers van een belast veld opgewekte spanningen, 
niet noodzakelijk omdat liij de i)erekening der afmelitigen van de 
hoofdliggers bezwaarlijk rekening is te houden met bedoelde i 
ontlasting. 1 

iJe langsliggers zijn over de geheele lengte cener overspanning ' 
in de leni^terichting aan elkaar gekoppeld, behoudens afbreking : 
op een ä twee plaatsen; dit werd verkozen boven afbreking bij ^ 
eiken dwarsdrager, daar de doorhuiging der langsligi,'ürser belangrijk ' 
door verminderd wordt, terwijl de verwezeidijking van het hoofd- 1 
deidvbeehl er geen schade hij lijdt. ! 

Ook de vloer en de bij de kleine over.spanningen aan dezen 
bevestigde leuning zijn daarmede in verband plaatselijk afgebroken. 

Daar l". de grootste winddruk in elk knooj»punl op den winti-
vrijen hoofdligger (dat is die, welke door den anderen gedeel-
telijk voor den wind beschut wordt) en door het eindporlaal op | 
het metselwerk kan worden overgebracht; i 

onder de dwarsdragers een koppeling der twee hoofdliggers \ 
is aiingehracht; j 

de koppelingen tusschen de hooldliggers ten gevolge van ' 
doorhuiging van de dwarsdragers door belasting bij vrije opleg- ! 
ging der dwarsdragers niet, hij vaste inklejurning wel, worden 
geforceerd, en 

4 ». de massa van de tot een geheel verhonden vloerdeelen groot is, 
behoeft voor vermindering van stabiliteit der overspanningen als 
gevolg van de vrije opleggiiigcoiistructies geen vrees te bestaan. 

liet onderdek zal bestaan uit djatihout, dik O cM. De toe'te 
laten spanningen in de vezels van djatihout kunnen, zooals uit 
dezerzijds genomen proeven is gebleken, hij zesvoudige zekerheid 
op 1:25 KG. i)cr eM^ worden gesteld. 

De dikte van het dek en dus het gewicht wordt daardoor belang-
rijk geringer dan bij eikenhout jnet een toe te laten spanning van 
80 a 00 KG. percAP., te meer daar het soortelijk gewicht van eiken 
wat grooter is dan dat van tijalihout. Een hezwaar blijft het echter, 
dal ondanks deze vermindering in kubiek de kosten (f 120 
per ÄP. voor djati, tegenover / 00 voor eikenhout gesteld) 
hooger zijn. 

De verdeeling van de langsliggers is zoodanig, dat zoowel west-

waarts van de brugas als in het iin'dden van de brug smalspoor van 

1.007 M. tussehen de railkoppen, en in het midden van de brug 

een norinaalspoor kan worden gelegd. 
Hetrellende de beweegbare opleggingen der hoofdliggers wordt 

opgemerkt dat zij, evenals zulks bij de vaste bruggen over het 
Merwedekannal nabij Utrecht het geval is, elk uit één rol bestaan, 
ter niitldellijn bij de groole en kleine overspanningen respectievelijk 
van I i i en 30 e.M. De voordeden, verhonden aan het gebruik 
van één rol boven dat van meerdere rollen, zijn : 

1°. vermijding van ongelijke dracht per rol, loools bij meerdere 
rollen voorkomt; 

2". de weerstand tegen rolling is geringer wegens de gvdolere 

middellijn van de rol dan hij meerdere, altijd kleinere, rollen; 

de reiniging is gemakkelijker, en 

4". de constructie is eenvoudiger. 

Voor het getrokken ijzer, behalve klink- en schroefboutyzer, 

wordt basisch Siemens-Martin vloeiijzer gebruikt. In hoofdzaak 

zijn de eisehen voor vloeiijzer ontleend aan de Voorschriften (1804) 

van het Departement van Koloniën. 
De toegelaten primairs|)anningen in ds hoofdliggers zijn onge-

veer O KG., in de dwars- en langsliggers ongeveer 8 KG. per niM^ 
Zooveel doenlijk is gezorgd dat de som van primaire en secun-
daire spanningen in de onderscheidene staven van de vakwerken 
het bedrag van 10.5 KG. per nuVP. zoo na mogelijk naderen. 

De elasliciteitsgrens van bet vloeiijzer werd gevonden te be-
dragen omstreeks i i KG. per niM^, terwijl bij het onderzoek van 
alleen in de lengterichting gewalst (universaal) ijzer bleek dal hel 
in de dwar.srichting nagenoeg aan dezelfde vcrei.schten voldoet 
als langsdraads; zoo werd bijvoorbeeld zelfs in de dwarsrichting 
daarbij gevomlen een uitrekking bij de breuk van ten honderd 
bij een breidvbelasting van 40 KG. per mI\P. 

In hel gehamerd gietstaal is toegelaten 10.4 KG. per mM\; 
aan de eisehen 00 ä 70 KG. per mM% hrenkbelasting, meer dan 
15 ten honderd uitrekking bij de breuk, (pialiteitscoëniciënt min-
stens 100t\ elaslicilêitsgrens meer dan 3t) KG per mM\ voldoet het 
lot nu toe geleverde ruim. Als bijzonderheid kan worden n)ede-
gedeeld, ilat de elasliciteitsgrens .steeds lag tusschen 30 en A'ó KG. 
en dit staal volgens het basific/i Siemens-Martin-proces werd 
vervaardigd. 

Het gewicht der brug hedraagl bij de groole en de kleine over 
spanningen G.8 en 3.0 ton per slrekkemlen nuïler, het totaal ge-
wicht 2,8^ millioen KG., welke ƒ 307 035 zullen kosten, dal 
is 14 ets per KG. brug, wat wel zeer laag is: de bovenbouw der 
brug over de Lek hij Gulemborg kostte/'0.33 per KG. die over 
de Oude Maas hij Dordrecht ƒ 0,25, die bij Ileenen ƒ 0.23, die 
der vaste bruggen over hel Merweilekanaal ƒ 0.23 en te Heumen, 

! voor zooveel mij hekend per KG. de minst kostbare onzer 
groole bruggen, / 0 . I 7 . Dat de kosten van hout en staid per 
KG, niet dezelfde zijn als vau ijzer heeft ten gevolge dal de 
ijzerprijzen, hoewel weinig, van de bovengenoemde eenigszins 
afwijken. 

Zoowel op de beneden- als op de bovenranilen der groole 
overspanningen wonlen verfloestellen aangebracht. 

De hovenverftoestcl, voorzien van afhangende, om een hori-
zontale as draaibare, hakken wordt in afwijking van die te Gre-
veeccur, Hommel en Gulemborg niet door een ketting in de brugas 
maar over een tandradbaan op eiken hoofdliggcr voortbewogen, 
wat de schranking van den toestel vermindert. Door vermijding 
van wormwielen en het afdekken van de bewegende deelen wordt 
de beweging vergemakkelijkt. 

Het gewicht per hovenverftoestel zal bedragen rond ülOOKG,, 
benevens 7000 KG aan sjioorstaven; de toestel zal kosten/3010. 

Wordt in plaats van deze bovenverfloestellen den looppad, 
breed 50 cM., langs eiken hoofdligger gemaakt, dan komen 
de kosten op ongeveer ƒ 3030 hij gebruik van 12 cM. dikke 
vloerdeelen en op ƒ 3500 bij gebruik van ( I-ijzer normaalprolil 
n®. 12 te staan; in beide gevallen is het looppad door legende 
stijlen bevestigde consoles ondersteund, liet gelijkmatig over de 
geheele overspamiing verdeeld gewicht bedraagt voor deze loop-
paden res|)ectievelijk 22 000 en 18 000 KG. 

Het gebruik van langs de hooldliggers over horizontale spoorstaven 
loopende toestellen werd, wegens hel moeilijk balanceeren daar-
van, niet aaidjevelenswaardig geacht, terwijl bij aanwending van 
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den over de boveiu'amlen loopenden toestel het grootste aantal punten 
van de hoofdliggers kan worden genaderd. 

Het ijzer wordt van de constructie-werkplaats ala Sambre«, 
bij Gharleroi per wagon uit de fahi iek naar Dordrecht vervoerd 
aldaar in schepen van kleine afmetingen (ongeveer 20 X 5 X 1,5 M. 
diepgang) overgeladen en aldus langs den nieuwen Maasmond 
naar llcusden vervoerd. 

Door tweevoudige hijsching werden de stukken tol een maxinunn-
gewieht van 0.5 ton op den steiger tusschen stroom- en oever-
pijler en fuet behulp van een rolhare poortkraan op hini plaats 
gebracht. K(!rsl werden de onderratiden geplaatst, gericht en de 
pijl er in gebracht, daarna werden de eimidwarsdrager en de eerste 
tusschendwarsdrager, alles gerekend van den stroompijler af, voorts 
hel eerste paar vertikalen, de schuine eindslijlen, de bovenkop-
peling dezer eindslijlen, de tweede tusschendwarsdrager, hel tweede 
paar vertikalen, de eerste gedeelten van de bovenranden gesteld 
enz., steeds eer.«.t de tusschendwarsdrager, daarna de stijlen daar-
boven en dan hel gedeelte van den bovenrand dat tusschen deze 
en de voorgaande stijlen ligt. Met het aanbrengen van de koppe-
lingen, windvakwerken en diagonalen werkte men zooveel mogelijk 
gelijk op met de overige deelen. 

Het eerste ijzer werd op het werk aangevoerd den lüden Juli j l . 
Tijdens den houŵ  van den steiger werden 28 palen, lang 7.50 M. 

van ruim 28 cM, en 11 cM, miildellijn, respectievelijk op l M. 
van den kop en op 1 M. van de punt gemeten, door ijs, dal 
zich tegen de palen tot op den rivierbodem had opgehoopt, afge-
broken ter hoogte van 1 M. onder den rivierbodem ol ongeveer 
3,20 M. vau de punten der palen. Op doelmatige wijze werden 
ile slompen uitgetrokken. 

Twee bïikken, elk dragende een heikar, welke op het werk 
dienst deden, en voorzien van een speciaalpomp werden tot nabij 
de plaats der paalstomp gebracht; door drie pijpen werd water 
gespolen rondom den paal totdat hel zand voldoende verwijderd 
was, vervolgens een ketting met lus nauw om de pijjien gebracht 
en neergelaten en nadat men had nagespoten de ketting zoo veel 
mogelijk horizontaal aangetrokken en aan zijn losse einde met 
behulp van een takel de paal geheschen. 

De ketting was op deze wijze tot l M, van de punt der paal 
aan te brengen. 

Ten slotte vermeld ik nog, dat voor de grondverf voor de brug 
is voorgeschreven ijzermenie bevattend 85 a 05 ®/o ijzeroxyde en 
dat circa 15 bunder oppervlakte brug eenmaal met verf of met 
olie moet bestreken worden. 

15. Het woord wordt in de tweede plaats verleend aan het 
lid Scholii. Deze zegt het volgende: 

^Hjneheeren. 

Op uitnoodiging van den voorzitter der regelingscommissie, heb 
ik de eer deze vergadering eenige korte mededeelingen te doen 
omtrent de brug over het Heu.sdensch kanaal. 

Tot voor een paar jaren was het lleusdensch kanaal een nauw, 
omliep vaarwater, dal de Maas tusschen Neder-IIemerl en Aalburg 
in verbinding stelde met de Doode Maas vóór Heusden. Iu plaats 
van dit overblijfsel van een vroegeren rivierarm is in die oude 

rivierbedding een nieuw, op een rivier gelijkend, kanaal gegraven 
met een hodembreedte van 100 M., hellingen van 3 en 5 op 1 
en met een vaargeid van gelijke breedte en diepte als die in de 
nieuwe rivier. 

Over dit kanaal moest in den leidijk der nieuwe rivier een 
brug gebouwd worden OUÏ eene vaste verbinding tol stand te 
brengen tusschen het land van llcusden cn Alloua en den rechter 
Maasoever na afdamming van rie Maas hij W^ell. 

In verhand met het profil van het kanaal, hetwelk, zoo zulks 
noodig nmcht blijken, door afgraving van de vloedbermen is te 
verruimen, werd de lengte der brug op ongeveer 150 M, ont-
worpen. 

Aangezien het maken van hooge oprilten, ook in verhand niet 
de aansluiting aan den bestaanden Maasdijk, hier is uitgesloten, 
inoesl zich in den bovenbouw een beweegbaar gedeelte bevinden. 
Daar ile brug voor zwaar verkeer was in te richten en de wijdte 
der doorvaartopening in geen geval gering kon wezen, was voor 
dal beweegbaar gedeelte elk ander type dan de draaibrug nit-
ge.̂ loten. Tevens werden hierdoor twee doorvaarlopeningen ver-
kregen, van gewicht bij de onzekerheid waar zich de vaargeul 
in het nieuwe kanaal zal vormen, om welke reden het ook wen-
schelijk was de doorvaartopening zoo ruim mogelijk te maken. 
De afstand der assen van de beide stroompijlers bedraagt 50,80 M,, 
terwijl de wijdte der doorvaartopening 10,50 M. is. De beweeg-
bare bruggen over onze groole rivieren hebben slechts weinig 
hiervan afwijkende doorvaart wijdten. 

Ten gevolge van de plaatselijke streksche richting van het 
kanaal zal de vaargeul vermoedelijk in hel midden van het prolil 
blijven, daarom is de draaipijler in de as van het kanaal ge-
l)laatst en zijn de openingen, welke ter weerszijden te overspannen, 
zijn even groot. Elke opening in eens te overspannen bleek het 
voordeeligsi te wezen. 

Als vermoedelijk hoogste waterstand na opening van de nieuwe 
rivier kan aangenomen worden de stand van 4,75 M, -f- AP. In 
verband hiermede is ile onderkant van de draaibrug ter plaatse 
van den draaipijler, alsmede de onderkant van de benedenwind-
kruisen der vaste overspanningen op 5,55 M. -f- AP,, dat is 80 c'M, 
hüven den hoogsten waterstand ontworpen. Het rijvlak ligt op 
7.30 M. - f AP. , zijnde 40 cM. hooger dan het midden van de 
toegangswegen over de kruin der leidijken. 

Mei het oog op de betrekkelijk aanzienlijke lengte der brug 
en in aanmerking genomen, dat er vermoedelijk tramverkeer over 
zal plaats vinden, is de breedte der vaste overspanningen tusschen 
de leuningen op 0.50 M. en die der draaibrug op 5 M, gesteld. 

De onderbouw der brug, beslaande uit twee landhoofden, twee 
stroompijlers, een draaipijler, twee steunpijlers en remming-
werken, benevens bodemvoorziening, werd uitgevoerd door de aan-
nemers J. Volker Jz. te Jutfaas en A. de Groot te Heukeloni 
voor f 177 000. 

Ten tijde van bel maken van den onderbouw was bet nieuwe 
kanaal nog niet gegraven. Ter |)laalso van de brug viel dit geheel 
ten oosten van bet oude kanaal, zoodat de onderbouw zomler 
bezwaar voor de scheepvaart kon worden uitgevoerd. 

Dc fuiuleering van het westelijk lanilhoofd en van de pijlers be-
staat uit eene betonfundeering op palen. Hij het oostelijk land-
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hoolU oiithreken ileze palen, doch heelt de lietonlaag meerdere 

dikte. 

De grondslag van het westelijk hindhoofd bestond, blijkens 
de boringen, tot het jteil van rnim O M. — AP. uit ecne specie, 
welke bij het aansluiten van den leidijk aan het lamlhootd, door 
het gewicht van den opgehrachtcn grond, tot zijdelingscbc ver-
schuiving van het landhool'd en doorbuiging van de palen aanleiding 
zoude kunnen geven. Ter voorkoming hiervan is eene grond-
verbetering vati zand aangebracht, welke van den bovenkant der 
betonkollcrs tot het peil van 0.-25 M. — AP. reikt. Op dit iieil strekt 
zich de grondverbetering ongeveer '2 M. buiten het grondvlak der 
lundeering uit, de glooiingen staan onder eene helling van 2 op 1. 
Ten gevolge van deze verbetering kon de onderkant van het 
beton o|) het betrekkelijk hooge peil van 1.00 M. — AP. komen 
te liggen. 

Hij de pijlers ligt de bovenkant van het beton gelijk met den 

bovenkant der bodemvoorziening, dat is , op 3 M. — AP., der-

halve, 05 cM. dieper dan de vaargeul. 

Mij het oostelijk landhoofd, dat buiten het oude rivierbed ligt, 

treft men op 3.25 M. — AP, gelijk met den onderkant van het 

beton, den vasten zandbodem aan. 

liet gebruikte beton is saamgesteld als in de A. Y. voor beton 

met waterkalk is voorgeschreven. 

Hij het westelijk landhoofd geschiedde het storten in het drooge, 

met den kruiwagen; hij dc overige fundecringen onder water, door 

middel van hakken met opcnslaandcn bodem, inhoudende 0.0 

Met uitzondering der hoekblokkeii en dekzerken, welke van 

hardsteen zijn, bestaan dc landhoofdcn en pijlers geheel uil bak-

steen in sterk tras, de buitenste 2 a slecndiklc is van 

klinkers, het overige van hardgrauw opgetrokken. 

De bndhoofilen vertoonen in doorsnede den lioelijzervorm, zij 

dragen een 12 M. breed en O .M diep poortgebouw, dat als 

wachtcrswoiiing is ingericht. He poortopening is ter plaatse van de 

gevelmuren 0.50 M. wijd en in het midden 5 M. hoog en aldaar 

afgedekt met een hoog, waarvan de binncnwclllijn een halve 

ellips is. 
De pijlers zijn van den gcbruikelijken vorm. 
De afdekking der koppen reikt nict hooger dan de onderkant van 

den onderrand, zoodat dc bovenbouw in zijn geheel zichtbaar blijft. 
Om den draaipijlcr en de steunjiijlers, waarop de draaibrug in 

gcopenden stand rust, is een renimingwcrk aangebracht. Aan-
gezien geen zware ijsgang is te vreczeii, werd aan de koppen 
geen aanzienlijke afmeting gegeven en evenmin behoefden deze 
ver vo'o'r dc steunpijlers ge))laatst cn geheel afzonderlijk gehouden 
te worden. De steun|iijlcrs zijn echter niet met het remmingwerk 
verbonden, lüj de stroompijlers zijn slechts eenige .schaiiippalen 
geplaatst, wijl, iii verband met dc aanzienlijke wijdte van de door-
vaartopeningeii, meer uitgebreide werken onnoodig zijn tc achten. 
Dij de verbindingen zijn, ter voorkoming van inwateriiig, in-
kepingen zooveel mogelijk vermedeii en is daarbij een rnini gebruik 
van \jm' gcuuuikt. liet gebezigilc hout is pitcli-pine, het ijzer is 
verzinkt. 

Over dc gehcelc bodembreedte van het kanaal met den onder-

kant op 4 M. — AP. is cel. zinkstuk gelegd, breed 30 .\I, als-

mede in dc as van het kanaal ter plaat.se van het remmingwerk 

ter breedte van 15 M. 

De bovenkant der stcenbestorting ligt op 3 M. — AP. ; op 
gelijk peil is dc bodem vnn het kanaal gebracht, ongeveer 40 M. 
ter weerszijden van de as der brug. 

In Februari 1803 begonnen, kwam, met uitzondering van de 
poortgchonwen cn van het remmingwerk, in hef begin van November 
van dat jaar het werk gereed. In Augustus 1804 kon het voor 
den eersten keer worden oi)gelevcrd. 

De bovenbouw werd uitgevoerd volgens bestek 127, dienst 
1803-1805. 

Aannemer werd A. Lccoq te Hal (Helgië) voor ƒ 103 750. De 
uitvoering werd ruim een jaar na dc aaid)cstcding door hem op-
gedragen aan de lirma F. Kloos en Zonen te Kinderdijk 

De bovenbouw bestaat uit twee gelijke vaste overspanningen 
en een daartu.ssclien liggende draaibrug. 

Elke vaste overspanning alsmede de draaibrug bestaan uit 
twee hoofdliggers, waartusschen de rijweg is aangebracht. 

Hij dc vaste overs|)anningen is dc afstand van de hoofdliggcrs 
midden op midden 7.20 M.; bij de draaibrug is deze 5.45 M. 
In de as gemeten heeft elke vaste overspanning eene deklengte 
van 51.51 M , terwijl deze hij dc draaibrug 50.38 M. bedraagt. 
Dc afstand tusschcn de voorzijden viiii de keerplaten op beide 
landhoofdcn is 153.534 M. 

Dc bovenbouw is ingericht voor gewoon- en tramverkeer. Het 
gewoon verkeer kan over de geheele breedte van de brug plaats 
hebben. De as der trambaan ligt 1.25 M. uit de as der brug. 

Al het getrokken ijzer is wclijzer, met uitzondering van de I - en 
[ ].ijzer.s, tlie van vloeiijzer zijn vervaardigd, liet staal is ge-
hamerd Martin-Siemeiisstaal of kro"sgietstaal. Het hout van de 
onderdekken is pitcli-pine, dat van de bovendekken dennen. 

Elke hoofdligger van eene vaste overspanning is saamgesteld uit 
een onder- en een bovenrand, welke door stijlen en trekstangen 
met elkander verbonden zijn, vormende een vakwerkstelsel van 
de eerste orde. De onderrand is recht, de bovenrand vormt een 
veelhoek, waarvan de knooppunten op den omtrek eener parabool 
liggen. 

De lengte van den hoofdligger tusschcn de assen der opleg-
gingen bedraagt 50 M. De hoogte tusschcn den boven- en den 
benedenkant der vcrtikale randplaten bedraagt in het midden 8.20 M. 
cn boven de opleggingen 3 M. Aan dc einden is de hoogte zoo 
gering genomen om daar met den bovenkant op gelijke hoogte 
te komen van den bovenkant der hoofdliggcrs van de draaibrug. 
De hoofdligger is in elf velden verdeeld; in ilc drie middenste 
velden zijn gekrni.stc trekstangen aangebracht. Dc vijf midilenste 
velden zijn even lang, naar de einden toe nemen de overige in 
lengte af om een te llauwe helling van de trekstangen in die 
velden te voorkomen 

Dc randen beslaan uit twee vertikale waiulen, welke door hoek-
ijzers verstijfd en aan de boven- en de henedcnzijde met elkander 
gekoppeld zijn; bij den gedrnkten bovenrand iloor LJ-Ü'-^«'^ 
bij den getrokken onderrand door strippen. Ter verbinding met 
stijlen en trekstangen zijn knoopplaten aangebracht. Door het 
aanbrengen van knoop|daten worden wel is waar de secuiuiaire 
spanningen ten gevolge vaii de stijvere knooppuntsverbindingen 
vermeerderd, daarentegen kuinien zij de door stijlen en trekstangen 
overgebrachle tegengestelde spanningen opnemen, zoodal slechts 
de onlbondene dier spanningen in de richting van den rand in 
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dezen behoeft Ie worden overgevoerd, terwijl anders de geheele 
spanningen van stijl en Irekstang op een klein gedeelte van den 
reeds belasten rand worden overgebracht, welke j)laatselijk groote 
spanningen zullen opwekken. Om een zelfde reden is de gebrui-
kelijke bakvorm niet aangewend, wijl daarbij de bijkomende rand-
spanning eerst in den staanden wand wordt gebracht om daaruit 
door middel van de hoekijzers in ile horizontale randplaten te worden 
overgebracht. De hier gebruikte vorm laat tevens een gemak-
kelijk onderzoek van de binnenwanden der bovenranden toe, 
terwijl geen water of sneeuw in de onderranden blijft opgesloten. 

De stijlen zijn van den J-vorm. 

De trekstangen worden door ))latle staven gevormd, ter dikte 
van de knoopplaten cn daaraan met dubbele hischplaten ver-
bonden, met uitzondering van die in de eind velden, die, om te 
groote breedte te vermijden, dubbele dikte hebben en die in de 
drie middenvelden, welke welstandshalve gelijke breedte en geringere 
dikte hebben en op de knoopplaten zijn bevestigd. 

Beide hoofdliggcrs eener overspanning worden nabij den onder-
rand met elkander verhonden door de dwarsdragers en de beueden-
windkruisen. 

Dc dwarsdragers zijn in ieder knooppunt aangebracht en zijn 
alle aan elkander gelijk. Zij hebben den I-vorm en zijn bij de 
bevestiging aan rand en stijlen aan dc boven- en dc onderzijde 
door consôles verhoogd. Ter plaatse van de langsliggers zijn zij 
door hoekijzers verstijfd. 

De benedenwindkruisen worden gevormd door i i-ijzers; ieder 
kruis onderspant één veld ; zij zijn tegen den onderkant van den 
onderrand bevestigd. 

Ter hoogte van den bovenrand worden beide hoofdliggers 
tusschcn de zes midilenste stijlen met elkander gekoppeld. Deze 
dvvarskoppelingen hebben den I-vorm. Hun bovenste randhoek-
ijzers gaan over de bovenranden heen en zijn daar aan de verlengde ! 
stijlen bevestigd. In de vijf middenste velden zijn te halver hoogte 
van den bovenrand windkruisen aangebracht. Deze beslaan uil een 
hoekijzer cn zijn aan den binnenwand van den bovenrand bevestigd. 

De dwarsdragers dragen de langsliggers. Zes daarvan zijn ge-
trokken i - i j zcr liggers. De twee voor het tramverkeer dienende 
zijn geconstrueerde I-vormige liggers. Deze hebben groolere 
hoogte dan de eerstgenoemde, doch zijn aan de einden even hoog. 
Elke langsligger overspant slechts één veld. De langsliggers rusten 
op de dwarsdragers iii sclnenljes van verschillende bodenulikte, 
zeodal de bovenvlakken der langsliggers zooveel mogelijk met 
het ondervlak van hel dek overeenstemmen Zij kuimcn zich 
zoodanig vrij in een vertikaal vlak bewegen, dat hunne door-
buiging niel wordt belemmerd en zij niet mecdeelen in de ver-
aiulering in lengte van dc hoofd liggers, terwijl eene beweging in 
andere richting belet wordt. 

De tonrondle van het rijvlak bedraagt '/joo-
De onderdckplatcn zijn 0.50 M. lang, 27 cM. breed en 10 cM. 

dik en liggen 3 cM. van elkander. Zij zijn aan de onderzijde ter 
plaatse van de langsliggers van inkepingen voorzien, zoodal zij in 
verband met de tonronille vlak op deze r\js\en. Aan de gccon» 
slrucerde liggers zijn ze met inoerbouten verbonden, aan de I-ijzers 
met kl(3inklauwen, ten einde die liggers niet te verzwakken. 

De breedte van het bovendek is 0.55 M. Om het miilden-
gedeelte daarvan, dat hel meest aan slijling onderhevig is, ge-

makkelijk te kunnen vernieuwen is het dek over de breedte in 
drie deelen verdeeld. De planken zijn 15 cM. breed en 4cM.dik 
en liggen met den hartkanl naar boven gekeerd. 

Aan de zijde van de draaibrug, op de pijlers, rusten do hoofd-
liggcrs op vaste opleggingen van den gcbruikelijken vorm. Op de 
landhoofden zijn de beweegbare opleggingen geplaatst; hierbij 
rust de hoofdligger slechts op een rol van 35 cM. middellijn. 

Een op het landhoofd gemetselde kecrmuur, waarop een ijzeren 
keerplaat bevestigd is, scheidt den weg van de brug. Achter deze 
keerplaat vangt direct de bestrating aan, terwijl aan de brugzijde 
tegcd die plaat een hoekijzer geklonken is, dat op het dek rust 
en waaronder dit schuift, ingeval de lengte van de overspanning 
verandert. 

Ten gevolge van het eigen gewicht der brug en der belasting 
kunnen in de slaven der hoofilliggers geen grootere primaire 
spanningen dan van 700 KG. per cM^ worden opgewekt. Voor 
de dwarsdragers is ecne grootste spanning van 000 KG.percM-. 
cn voor de langsdragcrs eene van 500 KG. per cAP. toegelaten. 
De grootste spanning in het onderdek bedraagt 70 KG. percMV 

De hoofdliggcrs der draaibrug zijn samengesteld volgens een 
vakwerkslelsel van de eerste orde, bestaande uit een rechten hoven-
rand, een gebogen onderrand, hangers en drukschoren. In het 
midden en aan dc einden worden de randen door platen ver-
bonden, die aldaar een vollen wand vormen. Aan hel 4 meter 
lang middengedeelte sluiten ter weerszijden negen velden, elk 
lang 2.50 M. De lengte van een hoofdligger tusschcn het midden 
der opleggingen bedraagt 40 M., zijne geheele lengte is 50 M. 

De hoogte tusschcn de horizontale randplaten is in het midden 
3 M. en boven de opleggingen 2 M. De randen hebben in doorsnede 
den T-vorm, de hangers den -}-vorm en de .schoren den I-vorm. 

De hoofdliggcrs worden met elkaar verbonden, aan dc einden 
door gebogen eindscholten, bij de knooppunten door de dwars-
dragers en nabij het midden door twee hoofddwarsdragers. Tus-
schcn de benedenranden zijn windkruisen aangebracht, die elk 
twee velden onderspannen. 

In de knooppunten, waar geen windkruisen zijn bevestigd, zijn 
dwarskoppelingen aangebracht. 

De dwarsdragers zijn, bij de bevestiging aan de hangers, aan 
den onderkant door een console versterkt. 

Om aan het geheel meerdere stijfheid Ie geven, zijn dc langs-
dragcrs niet opgelegd maar tiisschen de dwarsdragers bevestigd. 

Ter weérszijden van de lengteas zijn tramliggers geplaatst, 
waardoor in beide standen der brug aansluiting met de trambaan 
der vaste overspanning wordt verkregen. Deze tramliggers zijn 
geconstrueerde liggers, zoo ook de langsligger, die in de as der 
brug ligt; de heide buitenste zijn getrokken I-ijzeren liggers. De 
saamgestehie langsliggers zijn niel alleen aan de dwarsdragers 
geklonken, maar zijn bovendien ter weerszijden van een dwars-
drager met elkander verhonden door eene plaat, welke op hunnen 
bovenrand is bevestigd en op den dwarsdrager rust. 

De samenstelling van het dek is als bij de vaste overspanning. 
Het bovendek is echter uit één breedte. 

De hoofddwarsdragers zijn nabij hun midden door twee daaraan 
bevestigde hoofdlangsdragers met elkander verbonden. Deze zijn 
bevestigd op een stalen plaat, welke door vier stalen hanghoulen 
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aan een stalen muts is opgehangen. IJeze muts rust door middel 
van. eene daarin aangehrachte bronzen taats in een stalen kom, 
welke op eene gesmeed ijzeren spil is gejilaatst. Deze spil bevindt 
zich ongeveer tc halver lengte in een gegoten ijzeren koker, die 
in den draaipijler is ingemetseld. 

llehalvc op deze spil rust de brug in gesloten stand, door 
middel van aan de einden der hoofdliggers bevestigde stalen 
stoelen, bij den westelijken pijler op dc stalen wrijvingsrollcn 
der opzctarmcn en bij den oostclijken pijler op vaste gegoten 
ijzeren stoelen. Onder het midden van de boofdlijigers zijn gegoten 
ijzeren stoelen bevestigd, rakend aan dc daaronder op den ilraai-
pijlcr geplaatste, vertikaal verstelbare stoelen, welke het kantelen 
van dc brug om dc spil, hij ongelijke belasting in dc breedte der 
brug, voorkomen. In gcoi)cndcn stand kan de brug, met de aan hare 
einden aangebrachte rollen op dc loopregels rusten, welke op de 
steunpijlers zijn geplaatst. Deze loopregels kunnen in vertikalc 
richting gemakkelijk versteld worden. 

In de randen der hoofdliggers overschrijdt dc primaire spanning 
GOO KG. per cAP. niet, voor hangers cn drukschoren is het 
maximum op ÓOO KG. per c.\P. gesteld. Wijl de hoofdliggers 
cener beweegbare brug aan schokken onderhevig zijn cn bovendien 
bij enkele doelen er van dc maximum-spanning voorkomt in 
gcopendcn stand der brug, wat dikwijls plaats vindt, terwijl 
deze bij do vaste overspaiming zelden of nooit zullen voor-
komen, zoo is hier minder spaiming toegelaten dan bij do hoofd-
liggcrs der vaste overspanningen. Voor dc dwarsdragcrs cn langs-
liggcrs is evenals bij dc vaste overspanningen 000 KG. cn 500 KG. 
per c^P. als maximum-spanning toegelaten. 

Dc doorbuiging der hrugoindon bedraagt in open staml der 
brug 43 inM. cn in gesloten stand '23 ujM. leder einde moot 
dus 20 niM. worden opgezet. Deze opzetting geschiedt niet van 
uit het midden der brug, maar ter vermijding van lange ovcr-
brengingsassen naar dc einden cn van belasting dier einden door dc 
zware opzetassen, is het opzetwerk op écu van de pijlers gestold; 
dit heeft levens hel voordeel dal, hij machinale beweging van dc 
brug, dc toestellen voor het opzeilen en het draaien bij elkander 
kuimcn geplaatst worden, llet einde hoven dien pijler moet .'us 
het dubbele of 40 mM. gcligt worden. Hij ongelijke verwarming 
van boven- cn onderranden buigen dc einden ook door, bij een 
verschil van 15' C. bedraagt deze doorbuiging ongeveer 20 nuM. 
In dat geval moot het op tc zotten einde 80 mi\l. worden gcligt. 

Dc oj)Zctting geschiedt door opzctarmcn, die door middel van 
wrijvingsrollen legen dc aan de hooldliggcrs bcvosligdc stoelen 
drukken, terwijl door do in ilio stoelen en rollen aangebrachte 
gleuven cn randen dc brug aan dat einde in haren jidsten stand 
moot worden gebracht. Aan het andore einde bij dc vaste opleggingen 
is dc juiste stand steeds verzekerd, iloor hot invallen van dc 
klink. 

De opzclarmen zijn op do opzctas bevestigd; deze wordt be-

wogen door een op den pijler aangebracht raderwerk, hetwelk 

nabij dc noordelijke cindvcrtikaal tot boven het dek der vaste 

overspanning reikt cn aldaar door middel van een kruk in 

beweging wordt gobracht. 

Om dc opzetting tc vergomakkclijkon, is aan dc as, werkende 

aan dc opzctas, oen hefboom met gewicht bevestigd, die bij hot 

opzeilen van dc brug daalt cn bij het afzetten rijst. 

0|) eiken pijler is een looprcgel geplaatst, waarover dc bij de 
cimlen der brug aangebrachte rollen kunnen loopen cn die voor-
komen, dat dc brug stoot tegen dc op do pijlers geplaatste dcelen 
voor do opzetting en draagstoelen. Deze loopregels zijn aan hunne 
einden naar beneden gebogen, zoodat dc rollen or togen op kunnen 
loopen. Dc loojiregcl op don oostclijken pijler heeft iwoo 
beweegbare gedeelten ter plaatse dier rollen bij gesloten stand 
der brug. Elk van deze beweegbare dcelen is op don korten arm 
van oen hcfboon) geplaatst, die om eene horizontale as draaibaar 
is, icrwijl aan den langen arm een tegenwicht is bevestigd. Dit 
tcgcnwicht tracht het losse gedeelte van den rogcl zoover omhoog 
te drukken, totdat hot bovenvlak daarvan met dat van hot vaste 
gedeelte van den regel in ccnzcllde vlak ligt. Rij het op/.clten 
van do brug drukken de looprollcn deze losse dooien zoover omlaag, 
totdat do brug op do stoelen draagt. Bij het alzeltcn iler brug 
drukken daarentegen deze losse dcelen het oostelijk einde der 
brug omhoog, zoodat dc onderkant dor rollen gelijk komt met 
hot bovenvlak van den looprcgel. 

lu dc as der brug is aan elk einde ccno klink aaugebraclit. 
Op den ooslelijkcn pijler is oen klinkhuis geplaatst, waarin de 
klink, i)ij het dichtdraaien van do brug, valt. 1'ij hot afzetten dor 
brug cn het dalen der hiervoren genoemde tcgonwichton, wordt 
door middel van oenen, daarmede verbonden haak, dc klink oudioog 
getrokken, waarna dc brug kan gedraaid worden. 

Op beide vaste overspanningen zijn afsluithekken geplaatst. 
Het hek, nabij den opzettoostcl aangebracht, wordt uit dc hand 
geopend cn gesloten, terwijl het boven 'den oostelijken pijler 
geplaatste lick in verbinding is gebracht mot dc bovengemelde ' 
hefboomcn, zoodanig, dat het bij hot opzetten, door don druk 
van de brug daarop geopend cn bij bot afzetten door de werking 
van de tcgonwichten gesloten wordt. Hij het opendraaien van dc 
brug wordt dit hek tevens gegrendeld. 

Gedurende het draaien der brug draagt deze alleen op dc spil. 
Ter vermijding van groote schommelingen tijdens dc beweging, 
zijn vier loopwielen aangebracht, die met dc brug vertikaal ver-
stelbaar zijn verbonden cn zich over ecncn, op don draaipijler 
geplaatslcn loopring van 4 M. middellijn kunnen bewegen. De 
binnenzijde van dozen loopring is getand. Op deze landreep werkt 
oen rondsel, dat mot dc brug verbonden is cn door oen rader-
werk cn kruk van dc brug af bewogen wordt cn deze doet 
draaien. 

Dc as, waarop bet rondsel bevestigd is, kan omhoog gcschrooid 
worden, waardoor hel rondsel uit het werk wordt gesteld. 

Hehalvc door gemelde handbeweging kan dc brug ook machinaal 
worden hcwogen. Daartoe is in het westelijk poortgebouw een 
pelroleummotor gc|)laatsl, die een dynamo in beweging brengt. 
Deze is, door con onder dc vaste overspanning hangenden kabel, 
verbonden met een manipulator, die op het einde dier overspanning 
is aangebracht. Twee kabels, die op den kanaalbodcm der westelijke 
doorvaartopening liggen, verbinden den manipulator mot ecncn op 
den draaipijler geplaatslcn elektromotor, die door middel van oen 
raderwerk ccno vcrtikale as in beweging brengt, aan wier boven-
einde een rondsel is aangcbrachl, dal in een, onder tegen dc brug 
bevestigde tandrccp grijpt cn zoo dc brug doet draaien. Door dit 
rondsel lo laten zakken, stelt men hel uit hot werk. 

De petroleummolor is van 8 paardckrachten bij 200 omwcntc-

lingen por minuut en is vervaardigd door dc Arnhomschc Machine-
fabriek tc Arnhem. 

De elektrische inrichting werd door de firma Willem Smit & Co. 
te Slikkerveer aangebracht. Ho dynamo hooft ccno maximumslcrkle 
van 5500 Watts bij 1200 omwontclingon per minuut Dc normale 
sterkte van den elektromotor bedraagt 2700 W^atts, het maximum-
aantal omwentelingen is alsdan 1000 por minuut 

Op clkcn steun|)ijler is, behalve een looprcgel, een klinkhuis 
en een signaal geplaatst. Hij de beweging uit de hand vallen 
do klinken boven dc slcunpijlers in cn worden dan van hel 
midden dor brug af gcligt. I5ij dc machinale beweging, als wanneer 
zich niemand op de brug bevindt, worden dc sponningen in deze 
klinkhuizon gesloten. Eene grcndeling dor brug, door midilel van 
dc klinken, is in dit geval ook niet noodig, daar slechls dc elektro-
motor do brug in beweging kan brengen, wijl in de overbrenging 
tusschcn elektromotor cn rondsel een worm is ingeschakeld. 

Hol signaal hostaal uit ccno vertikalc slang, die om hare as 
kan draaien cn aan haar boveneinde ecu seinhord draagt, waaronder 
eene scinlantaarn wordt geplaatst. Ren tegenwicht brengt de stang 
steeds in dien stand, waarbij de seinen op onveilig staan. Een in 
de as der brug, tegen de cindscholtcu bevestigd hoekijzer stelt dc 
seinen op vciliL', zoodra dc brug geheel binnen het remming-
werk is gedraaid; bij het verder draaien worden de seinen, even 
voor dat do einden der brug in de doorvaartopening komen, door 
dc togenwichlcn weder op onveilig gesteld. 

Hel openen en sluiten van de brug bij machinale beweging hecfl 
dus het volgende verloop. De brugwachter opent in het westelijk 
poortgebouw do toevoorkraan van de petroleum, zet den motor 
in beweging, begeeft zich naar den westelijken pijler cn sluit 
aldaar het hek. Vervolgens zet hij dc brug af, waardoor tevens 
dc klink hoven den oostclijken jiijlcr gcligt cn hot hek dicht 
gedraaid wordt. Nu zendt hij door middel van den manipulator 
ecu stroom van verlangde sterkte en richting naar den elektro-
motor cn de brug vangt aan in dc gewcnschtc richting tc draaien, 
in bet eerste oogenhlik harer beweging grenilclt zij het afsluithek 
cn zet, zooiira zij binnen hel rcmmingwcrk is gekomen, dc seinen 
op veilig cn de doorvaartopening is vrij. Bij hot verder draaien van 
dc brug worden, zoodra de brug in dc doorvaartopening komt, 
dc seinen op onveilig gesteld. 

Do stronmsterkte moet nu langzamerhand verminderd worden 
cn bij hot einde der beweiding wordt de stroom verbroken. Op 
het oogenhlik dat do brug in haren juisten staml komt, valt dc 
klink in er. wordt het afsluithek ontgrendeld. Dc brug wordt 
alsdan opgezet, waardoor hel hek hoven den oostclijken jiijler 
/.ich opent, tic wachtcr ontsluit het hek boven ilcn westelijken 
pijler cn dc brug is vrij. Hij kan zich nu naai' den pelroleum-
motor begeven, om dezen door het sluiten van dc toevoorkraan 
te doen stilstaan. 

Do hclastingsproovcn der brug hadden van 15 tol 20 .luni van 
dît jaar j)laats. Dc vaste overspanningen werden met 350l> K(J. 
per M'. belast cn dc draaibrug met 3000 KG. per M'. 

Den 25stcn .k\ni wcvd vlc \)n\g voor bet verkcev gcoptnul. 
En hiermede, .Mijnc Heeren, vermeen ik (J hol voornaamste 

f>mtreiit dit onderworp to hebben medegedeeld. 

10. IJij hot programma van deze vergadering was, mot \\el-
willcndc toestemming van het lid V o u r a t t , tor besparing van 
tijd, do volgende mededocling afgedrukt: 

Na mijne mededeelingen betrcfTcndc hel zevende congres van 
binncn-schcopvaart, in dc vergadering van 14 April j l . , moet ik 
tol mijn leedwezen vermelden, dat dc corrcspondontio over deze 
aangelegenheid nog niet tol bevredigenden uilslag heeft geleid. 
Nadat het om verschillende redenen onmogelijk was gebleken 
het Congres dit jaar in llalië tc doen plaats bobben en op 
i/issahon dc aandacht was gevestigd, was inmiddels do tijd tc 
ver verstreken en moest in beginsel worden aangenomen het 
zevende congres uit tc stollen tol het volgende jaar, als wanneer, 
volgens modcdceling van dc Italiaanschc regeering, ook niet aan 
Italic kan worden gedacht voor het bijeenroepen van het Congres. 

Wat nu Lissabon betreft, blijkens het medegedeelde op blz 
300 van het ('oniptc-rciidii van hut Haayschc conuros, is het 
Aardrijkskundig Gcnoolschap aldaar wel bereid het Congres te 
ontvangen, maar die uitnoodiging hevat niet de toezegging dat 
het Genootschap ook het initiatief zal nemen voor dc voorbereiding 
cn or^ani.satic van deze bijeenkomst. Hierbij komt, dal dc l'ortu-
goezon onze vorige coiigrcssen niet hebben bijgewoond en hot 
is te vrcozen dat in l'orlugal, waar geen liinncnsclicepvaart van 
cenig belang beslaat, cn meer bepaald Ic Lissabon geen i)crsoncn 
zouden te vinden zijn, genoegzaam in staat om niet slochts het 
Congres te organiseercn, maar ook op de gebruikelijke wijze 
vraagpunten ter behandeling voor te stollen en al die maat-
regelen tc nemen, welke voor ccno behoorlijke regeling van een 
Congres noodzakelijk zijn. 

Bovendien zijn van dc zijde onzer Kranschc collcga's bezwaren 
geopperd togen ccno bijeenkomst tc Lissabon. 

Ik heb mij daarop tot ilen Oostcnrijkschcn vertegenwoordiger 
op het Haagschc congres Weher von Ebcnholï' cn evenzeer tot 
den hoor Schulz, vertegenwoordiger van Duilschland gewend 
mot de vraag: awal nu tc docni»? Ik voegde daarbij, dat 
wanneer wij aamicmon dat dc Srhccpvaarl-congrcsscn, tc beginnen 
met dat van 's Gravenhage, niet om dc twee, maar om dc drie 
jaren zullen bijeenkomen, en dus de beide volgende in 1897 en 
1900 zullen worden gehouden, het wol overweging zou verdienen 
het oog tc vestigen op de internationale tentoonstelling, welke 
in het volgende jaar tc llriissel zal plaats vinden en daaruit 

j aanleiding tc nomen aldaar het zevende congres tc doen bijccn-
i komen, voor het geval, dal dc beide î cnocmde heeren geen 
j andere voorslcllcn hadden tc doen. Hot achtste congres zou dan 
' kunnen samenvallen mot de groote Darijscho Icnloonstclling op 

hel eind dezer eeuw. 

Up (lil schrijvcn, bob ik tol heden nog geen beslissend ant-
j woord ontvangen. 

Tc dezer gelegenheid wensch ik nog ccnc mcdcdecling tcdoen 
omtrent con aDcut.sch-Ocsterrci(dii.sch-Ungarischer Verhand fur 
lliuueuschifll'ahrtp, dat dcu 2deu Mei 1890 te Itrcsdcu is tol stand 
j:ckonicn, doch geheel op zich zelf slaat, zonder mol de inter-
nationale schcepvaart-congrossen in concurrentie te willen treden. 
Deze vorceniging is moer van cconomiscbcn aard cn hooft de 
bevordering van het handelsverkeer langs dc waterwegen cn dcu 
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aanleg van nieuwe waterwegen ten doel, meer bepaald tusscbcn 
den iJonau ter eene, en den Oder, de Elbe, den Main ter andere 
zijde. Binnen baren werkkring betrekt zij ook de geschiedenis 
van den handel, voor zoover betreft den haiulel op de binnen-
wateren, als ook de geschiedenis der Ünilsch-Oostenrijksche 
stroomen, kanalen en kanaal-ontwerpen en de geographic van 
het onderling verkeer. 

Aan de op 2 Mei I89ü gehouden conferentie werd deelge-
nomen door: 

den Cenlral-Verein für liehung der deutschen Ehiss- und 
Kanalscbil'llahrl, te iJerlijn; 

den Donau-Verein, te VVecnen ; 
den Verein für liebung der Fluss- und KanalschiflTarth in 

Hayern, te Neurenberg; 
den Elbe-Verein, te Aussig; 
den Konz. Sächsischen Sc hi Her-Verein, te Dresden. 
De eerste Verbandslag zal van 22 tot 24 September 1890 te 

Dresden bijeeidvomen ter behandeling van 'een vastgesteld pro-
gramma, onder het voorzitterschap van den Geheim Kegierungs-
rath Wittich, uit Berlijn. 

Ik heb de eer een afdruk van de op deze zaak betrekking 
hebbende stukken aan de leden van het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs aan te bieden. 

De vice-ttreaifietii vraagt of nog iemand over het gehoorde 
het woord verlangt. 

Dit is niet het geval. 

De v i c e - i n ' c s i t i e t u zegt den beiden sprekers dank voor 
het medegedeelde cn ook den heer Conrad voor zijne welwillende 
toestemming om zijne mededeeling reeds als bijlage tot bet 
programma der vergadering te doen afdrukken. 

17. Ter tafel ligt een circulaire van het bestuur van het 
iNederlandsch Congres voor openbare gezondheidsregeling, dat in 
September dezes jaars te 's-Gravenhage zal worden gehouden. 

18. Nog ligt ter tafel eene circulaire, bevattende het programma 
der feestelijkheden ter viering van de vierhonderdste verjaring 
van het feit, dat Vasco de Gama uit Portugal vertrok om den 
•weg naar Indië te zoeken. 

19. Op de vraag of nog iemand iets heeft mede te deelen, 
vraagt het lid île Hotiing het woord: 

Hij wenscht de aandacht te vestigen op een Congres, dat door 
de met ons bevriende Société ilea Inghienrs Civils de France wordt, 
georganiseerd, en dat te Parijs den ilden December dezes jaars 
zal worden geopend. Hij herinnert aan de vriendschappelijke 
ontvangst van een aantal leden van het Instituut in 1889, door 
onze instelling in 189Ü beantwoord. Hij meent er dc aandacht 
op te moeten vestigen, dat van de fransche instelling niet alleen 
ingenieurs, maar ook fabrikanten en aannemers leden zijn; er 
zijn derhalve aanknoopingspunten genoeg en toch is het aantal 

leden in Nederland niet groot. Gaarne wenscht hij tot het deel-
nemen van het lidmaatschap op te wekken, waartoe het thans 
ophanden zijnde Congres eene aansporing moge zijn. 

Eene daartoe betrekkelijke circulaire is afgedrukt als bijlage 4. 

20. Aan de orde is de ballottage van de in de Instituuts-
vergadering van 9 Juni jl. als nieuwe voorgestelde personen. 

Op voorstel van den vice-president worden ter tijdbesparing 
bij acclamatie als gewone leden aangenomen de beeren A. V. 
Ilartog, spoorweg-ingenieur in Brazilië en D. D. Lamberts Thedens, 
opzichter der 2de klasse bij de Burgerlijke Openbare Werken in 
Nederlandscli-Indië. 

21. üm in de Instituutsvergadering van 10 November te worden 
gehallotteerd worden voorgesteld: 

als gewone leden de beeren E. Cuyp'ers, architekt te Amsterdam, 
en J . Stroink, adjunct-ingenieur der publieke werken te Amsterdam 
(voormalig lid); 

als hdtengewoon lid de heer 0. Gunning, kaïlet der Genie aan 
de Koninklijke lAIilitaire Akademie te Breda. 

Daar er niets meer aan de orde is, sluit de vice-president de 
vergadering. 

Ter veraangenaming van deze bijeenkomst van de leden had 
zich, op uitnoodiging van den Haad van Bestuur, eene Commissie 
gevormd, bestaande uit de leden B. Hoogenboom, Voorzitter, 
W. K. Behrens, 0. J . van der Eist, I I . A. van Ilooiï, jhr. G . J . 
de Jong van Beek en Donk, F. L. I\L Kerkhofl', E. van Konijnen-
burg, II. van Gordt, jhr. II. E . Ram, jhr. F. E. P. Sandberg, 
IL L. J. M. van Schevichaven en J, G. II. Schoth. 

In overleg met deze Commissie was het volgende feestprogramma 
vastgesteld: 

E e r s t e dag. 8 September 1896. 

12 u. 30 vertrek per gehuurde stoomboot «Stad Rotterdam» 
naar Ileusdcn. Déjeuner aan boord voor rekening van het Instituut. 

1 u. 45 aankomst aan den mond van het lleusdensch kanaal, 
waar een Waterstaatsdienstboot (•(KraijenbofTn) gereed zal liggen 
om de leden over te nemen, die de werken in verband met den 
sluisbouw bij Andel wenschen te bezoeken. 

Naar keuze : 

2 u. aankomst aan de brug 
lleusdensch kanaal. 

2 u. — 4 u. 30 bezichtiging 
van deze brug, van den brug-
bouw over de nieuwe rivier, van 
het stadhuis te Ileusdcn. 

4 u. 45 uiterlijk, afvaart van 

Ileusdcn. 

2 u. 30 aankomst aan de 

sluiswerken bij Andel. 

2 u. 30 — 3 u. 45 bezich-

û^ing vuu de werken aldaar. 

4 u. uiterlijk, terugvaart. 

5 u. Samenkomst aan den mond van hel lleusdensch kanaal, 
overstappen op dc gehuurde boot en terugvaart naar 's-IIer-
togenboscli. 

6 u. 30 aankomst te 's-IIertogenbosch. 
7 n. gemeenschappelijke maaltijd in de groote zaal van de 

Societeit «Casino». 

Tweede dag. 9 Sep tember 1 896. 

P.ezichliging van eenige gebouwen te 's-IIertogenbosch: 

9 u. 15 aan het nieuwe stationsgebouw der Staatsspoorwegen. 
Toegang tot de perrons op vertoon van den oproepingsbrief. 
10 u. 15 bezoek aan het Stadhuis (muurschildering van der 

Kinderen). 
11 u. bezoek aan de St. Janskerk (restauratiewerken). 

Dit programma is op de meest volledige wijze tot uitvoering 
gekomen en voorzeker zullen alle leden, die aan deze bijeenkomst 
van hel Instituut hebben deelgenomen, daarvan zeer aangename 
herinneringen hebben behouden. 

Aldus voorloopig vastgesteld in de vergadering van den Haad 
van Bestuur van 6 0ctober189G. 

W. F . LEEMAN.S, 

Preaidfciit. 

J TIDEMAN , 

Secretaris. 
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HIJLAGE 1. 

KONINKLIJK INSTITUUT 
VAN INOKNIKUKS. 'S-GUAYENUAGK, '22 Juni 1800. 

No. 755. 

Aan 

dc Tweede Kamer vau d>! Stuten-Generaal. 

Dc Raad van Bestuur van het Koninklijk Instiinnt van Jngenienrs, 
kennis genomen lichhende van hel onder dagteekening van 9 Mei j l . 
door de «Vereeniging van Ihirgerlijke !ni;enieursi> aan uwe Ver-
gadering ingediend adres betrellendc het aanhangig onlN\erp van 
wel tol wijziging van liet hestnur der Poiylechnische School» 
heeft, na overweging, besloten in de op 9 Juni j l . gehouden 
Inslituutsvergadering aan de leden bet voorstel te doen dat aan 
de Kamer zou worden medegedeeld, dal het Instituut zich met 
de algemeene strekking van bedoeld adres vereenigt. 

Wij hebben de eer te berichten, dat de vergadering met groote 
meerderheid van stemmen dat voorstel heeft aangenomen. 

De Baad van Bestuur, 

J . F . W CoNK.vü, Foorzitter. 
E . F . VAN DISSEL . 

C. ÏA:LY. 

M . J . VAN BO.>SE. 

1. A . LINIJO. 

G. J . UK JONGH. 

J . A . SNIJÜKKS GJZN. 

J . Z . STUTEN. 

J . S cnuoEDEu VA.N' ÜEK KOLK. 

J . TIDEMAN', Secretaris. 

BIJLAGE 2. 

Iiiteriiatioualer Verband 

liir die 

Materialprüfungen der Technik. 

Met 5 bijlagen 

's-Gravenhage, Biouwstraat 8 , 

31 Juli 1890. 

ingenieurs, fabrikanten en andere vakmannen geniet, tal van 
interessante gegevens onder het hereik zijner lezers zal brengen. 

De abonnementsprijs bedraagt voor de leden van den <iInter-
nationalen Verhand» slechts lü mark en de verwachting schijnt 
dus wel gerechtvaardigd, dat alle lot de vereeniging toegetreden 
leden ook door inteekening op de BuumaferinUenIciinile het streven 
van den «Verhand i> zullen steunen. 

Met verwijzing naar de bijgevoegde circulaire van hel be-
stuur, neem ik dan ook de vrijheid U beleefd uit te noodigen 
zich tot dat doel wel te willen wenden tot Professor H. Giessler, 
Alexanderslrasse iüü, te Stuttgart. 
' Voorts gelieve U als bijlagen dezer aan te treilen: 

een exemphiai van de Statuten der vereeniging met op I 

Maart j l . , afgesloten ledenlijst — en 

een vervolg dier lijst, uit welke stukken U zal blijken, 

dat het aantal deelnemers uit Nederland en zijne koloniën op 

1 Juli 1890 bedroeg 30, terwijl hel totaal aantal leden op dien 

datimi was geklommen tot 781; 

eene opgave van de vraagstukken, welke door den .»Verband" 

aan de orde gesteld zijn en welker behandeling aan verschillende 

commissiën (deels nationale, deels internationale) zal worden 

opgedragen. 

De benoeming dier commissiën zal geschieden door den «Vor-

stand n in overleg met den in § 8 sub 2 der Statuien bedoelden 

«Vorstandsrat I'. 

De leden, die wenschen aan de werkzaamheden van eene of 

meer ilier commissiën deel te nemen, worden verzocht zich 

daartoe bij het lid van het bestuur Professor A. Marlens te 

Gharlottenburg aan te melden. 

Uit de booger bedoelde circulaire van hel bestuur zal IJ blijken , 

dat evengenoenul bestuurslid is aangewezen, om in Duitscbland , 

Zweden en Noorwegen, Denemarken, Nederland en Engeland de 

zaken van den ((Internationalen Verbandi» te behartigen, en het 

is op zijn verzoek, dat ik U de hierbijgaande stukken doe toe-

komen. 

Tevens heeft de heer Martens mij uitgenoodigd om de leiding 

oj) mij te nemen van de verkiezing der door Nederland in den 

«Vorstandsrat» af te vaardigen zen leden. 

Ongetwijfeld werd door U ontvangen hel op 1 Juli 1890 ver-

scJienen eerste nummer van du Hamnaterinlienkunde, welk twee-

wekelijksch (ijdschrift, voor zooverre het oflicieele gedeelle betreft, 

als orgaan van den «linternationaleii Verband für die Material-

lirufungen der TechnikM werd aangenomen, ingevolge besluit van 

de op 20 en 27 April j l . te Weeiien gehouden vergadering van 

het bestuur. 

De degelijke wijze, waarop de uitgave van dit tijdschrift is 

voorbereid en tot uitvoering gekomen, geeft alle gewenschte waar-

borgen, dal ook hel niet-oflicieele gedeelte, door den grooten 

steun welke de vereeniging van vele beproevingsstations, geleerden. 

Ter nadere toelichting daarvan moge het mede bijgevoegd 

I rondschrijven van dat bestuurslid aan de duitsche leden van den 

«Verband» strekken. 

Beleefd terzoek ik U, uiterlijk op den 2{)sten Angudm a. 
opgave te willen doen van de namen der Nederlanduc/ie leden, welke 
U in den «Vorstanduratt^ zoudl wensc/ten ie zien zitting nemen, 

liet resultaat der .stemming zal dan door mij te zijner tijd aan 

het bestuur worden medegiHieeld. 

Ten slotte neem ik de vrijheid nog uwe aandacht te vestigen 
op hel laatste gedeelte der bestuurscirculaire, waaruit Ü" zal 
blijken, dal de contributie voor dit jaar ( i mark) zoo spoedig 
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mogelijk aan Professor A. Marlens te Charlottenburg dient te 
worden toegezonden. 

De daarna uil te reiken kaart van het lidmaatschap dient 
tevens als (luitanlie voor dal bedrag. 

Met verschuldigde gevoelens van hoogachting, 

G. ALI 'HEUTS, 

Referendaris, Chef v/h Technisch Eurcan 

b/h Departement van Koloniën. 

BIJLAGL 3. 

A. Bodegraven, 3 Augustus 1890. 

Mijneheeren! 

Bij dezen heb ik de eer u een brocliure aan te bieden, getiteld: 
Het hergen der Hcliatten uit dc. vLutinev. 

Het onderwerp heeft reeds eenige keereu de aandacht van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs bezig gehouden, en ik betuig 
mijn hartolijken dank voor de welwillende wijze waarop n en 
vele leden van het Instituut mijne uitvinding van bet duiken in 
zand hebben beoordeeld. 

De bovenbedoelde brochure kan men een beknopte Kroniek 
noemen van de pogingen, die sedert de schiiibreuk der «Lutine» 
werden gedaan om de groote waarde, die zich in of 7iahij het 
wrak bevindt, te redden. 

üok heb ik getracht de belangrijkheid der Koninklijke towcm/e 
van hel jaar 1821 te doen uitkomen, door copieën van de des-
betrell'ende Koninklijke besluiten in de brochure op te nemen. 

Dal de brochure voorts ten doel heeft een helder licht te werpen 
op de geregelde uilvoering der conce-stie zooals zij jaren lang door 
mij, als contractant van den concesainaris werd volgehouden, zult 
u wel billijken. 

Hel doet mij leed, dat ik in mijn Kroniek over hel laatste 
tiental jaren — dus over den tijd waarin de «Lutine» bevaarbaar 
lag en wij dit merkwaardige wrak door en door hadden kunnen 
leeren kennen — veel moest vermelden, dal van technisch slecht 
overleg getuigde. Waarom heeft de concessionaris geen gewicht 
gehecht aan zoo menig advies van bevoegden? 

Ik wenschte, dat een einde gemaakt werd aan bet tijd ver-
spillen en bederven van het terrein der «Lutine». Hel gerurhl 
loopt, dat de Engelsche ondernemers thans willen beproeven de 
zware wrakstukken, voor zoover zij ze kunnen bereiken, mei 
dynamiet stuk te schieten, doch het sloopcn van bel wrak, dal 
ook ik van |)lan was te doen, is in handen van de Engelschen, 
die geen zandduiker hebben, een roekeloos middel ; omdat hel ver-
gaderen der waarde van iusschcn bet verlu'ljzcldc wvak, zonder 
zandduiker, eindeloos veel tijd zal kosten ; men zij toch algemeen 
overtuigil, dat, al wordt eenige waarde geborgen, het bergen 
geen «geluk» genoemd mag worden, indien de geringe opbrengst 
de kosten niet of nauwelijks dekt. 

Laat mij de wellicht stoute vraag doen: zou het niet op den 
weg van het Koninklijk liislituut van Ingenieurs liggen, een 
Commmie van Enquête te benoemen, die, lot voorlichting van den 
Concesnionaris een onderzoek instelde? 

Hel geldt hier, mijns inziens een nationaal technisch belang. 

Met de meeste hoogachting, heb ik de eer te zijn, 

UEd. Dw. Dienaar, 

W . 11. TER MEULEN. 

Aan den Haad van Bestuur van 
hel Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs te 's Gravenhage. 

B. 

De heer ter Meulen heeft ons nader verzocht de aandacht te 
vestigen op wat hij bet kenmerkende van zijn uitvinding (het 
zanddiiiken) noemt; te weten op het kunstmatig vloeibaar maken 
van het zand. Hij zegt, dat het systeem van blootzuigen klaar-
blijkelijk gegrond is op de stelling, dal het zand vloeibaar is en 
hij acht die stelling onjuist. 

De kapiteins van de schelpenzuigbooten klaagden al spoedig, 
toen zij bezig waren met een kuil op de 'iLutine» te zuigen, 
dal het zand niet wilde toeschieten; dat wil zeggen het zand 
was niet vloeibaar en daardoor bleef hun werk vruchteloos. 

En thans kunnen de engelsche ondernemers den bodem van 
den kuil niel schoon zuigen om dezelfde reden. Zij wijten het 
echter, naar hel schijnt, aan te groote vloeibaarheid van het zand (!) 
en aan gebreken in den ringdijk; waren zij, als de heer ter Meulen, 
overtuigd dal hel meeste zand op den bodem van den kuil niet 
van ter zijde af invloeit, maar dal het hoofdzakelijk, van hoven 
af, uit het woelende water neerploft in den diepen en betrekkelijk 
stillen kuil, dan zouden zij hunne pogingen om een kuil te 
zuigen wel staken. 

Men ziel dus welke belangrijke gevolgen een verschil van 
theorie in dc praktijk kan maken. Stelt men voorop dat het zand 
vloeibaar gemaakt kan en moet worden, dan zal men alles ver-
mijden, wat dit proces zou kunnen belemmeren, zoo als het 
aanbrengen van zakken met zand, klei, plank(!n, enz. 

Doch veronderstelt men dat zand reeds vloeibaar is, dan zal 
men er op uit zijn om een sluitenden ringdijk te maken, in de 
verwachting dal het ledig malen van dc binnenruimte dan vlug 
gedaan zal kunnen worden; maar het dichtmaken van den dijk 
is ecu nutteloos en duur werk cn het ledignialen zal zeker legen-
vallen, zoo lang de kuil open staat als een cc/̂ (?(?/('-schaal voor 
zwevend zand. 

Wordt het blootzuigen cindelijl: opgegeven, dan zal een treurige 
ruïne van den ringdijk achterblijven op het «Lutine» terrein, 
een ruïne, die het zandduiken zeer zal belemmeren. 

De Haad beeft gemeend deze opmerkingen aan de leden te 

mogen mededeelen. 
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BIJLAGE 4. 

SOCIÉTÉ 
UK8 

IN0ÉNIEUB8 C lV l l iS 
UE FUANCE, 

Fondée le 4 Mars 1848. 

Paris, le H Juillet 1896. 

CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ EN 1801). 

Mon cher Collègue, 

Au moment où notre Société, par suite île son installation 

nouvelle, doit prendre un développement considérable, il y a lieu 

d'étudier les mesures qui sont de nature à augmenter Battrait de 

nos séances et les avantages qui s'attachent an titre de Membre 

de la Société. 

Votre Bureau et votre Comité se sont préoccupés tout d'abord 

des relations insuffisantes qui existent actuellement entre la 

Société et nos Collègues de Province qui forment cependant une 

partie importante du nombre dc nos Membres. Pour ces Collègues 

qui ne peuvent assister à nos séances, ces relations se bornent, 

en efïet, à peu de chose près, h la réception des Procès-Verbaux 

et des Bulletins. B nous a semblé qu'on pouvait laire plus, et 

nous avons décidé que, chaque année, tous les Membres de la 

Société seraient convofjués en un Congrès dont la durée sera d'une 

semaine environ. 

Le Congrès tiendra des séances de jour et de soir, suivant 

l'importance des travaux. 

Ces séances seront particulièrement réservées aux communications 
de nos Collègues de Province et de l'Étranger. Ceux d'entre 
eux qui s'y rendront jouiront d'une reduction de 50 % sur le 
tarif des Chemins de Fer Français. 

I l nous a paru que l'époque la plus favorable pour la réunion 
de ce Congrès était le mois de Décembre, du Vendredi des elections 
préparatoires au Vendredi des elections définitives, de manière 
à permettre à nos Collègues d'intervenir dans ces élections et de 
les associer ainsi, autant que possible, aux fonctions vitales dc 

notre Société. 
Le premier Congrès s'ouvrira donc à Paris, le Vendredi 11 Dé-

cembre prochain. 

Si vous avez l'intention d'y faire une Communication je vous 
prie instamment d'envoyer votre Mémoire à la Société avant le 
1er Octobre, afin que nous ayons le temps de régler d'avance les 
travaux du Congrès. 

J'espère, sans pouvoir encore en prendre l'engagement, que le 
premier Congrès pourra se tenir dans le nouvel Hôtel de la 

Société. 

Agréez, mon cher Collègue, l'assurance de mes sentiments 

dévoués. 

Lo Président, 

L . MOLINOS. 

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

VElKUDEKINr, VAN D I N S D A G DEN lO^" NOVEMBER 1891), I N UET 

LOKAAL fll)ILIGENTIA^ TE 'sGRAVENHAGE. 

1. Tegenwoordig: W. F. Leemans, president, J, Schrocder van 
der Kolk, F . M. van Panthaleon baron van Eek, C. Lely, M. J. 
van Bosse, G. B. II. F. Alpherts, J . A. Snijders GJz., E . 11. 
Stieltjes en J . 1). Donker Duyvis, raadsleden en J. Tideman, 
secretaris; de gewone leden: J. André de la Porte, J . E . 11. 
Bakhuis, W. F. Batenburg, II. E . van Berckel, J. A. van Eijk 
Bijleveld, .1. de Bordes, H. E . de Bruyn, J. C. de Ilruyn, 
jhr. P. II. A. Martini I luys, J. F . W. Conrad, W. E. Cramer, 
A. Déking Dura, G. van Diesen, J . C. Dijxhoorn, dr. E. F . van 
Dissel, 1)..Drost, D. P. van Ameyden van Duym, L . J . C. van Es, 
J. D. Evers, J. G. G. Feith, R. II. Gockinga, B. M Gratama, 
M. W. J. 's Gravesande Guicherit, J. Groenendaal Jr., H. P. N. 
llalbertsma, M. A. C. Hartman, J . van Hasselt, 11. C. M. Hennus, 
J. van lleurn, jhr . W. lloeulVt, A. van HoolT, A. Iluet, 11. A. van 
IJsselsteyn , J. \V. IJzerman, A. M. K. \V. baron van Ittersum, 
G. J . de Jongh , J. J . van Kerkwijk , L . J. Kesper, N. C. Kist, 
K. van Konijnenburg, J. Krap, C. L. M. Lambreehtsen, D. J. van 
Lennep, D. R. J . baron van Lijnden, 1. A. Lindo, W. de Man, 
iN. Th. Michaélis, A. T. L . Bouwenhorst Mulder, II. Nijgh jr . , 
jhr. F . L . Ortt, 11. de Mol van Otterloo, J. M. K . Pennink, M. C. 
J . Piepers, J. C. Ramaer, 11. A. Ravenek, (]. P. E. Bibbius, 
G. Bijperman, jhr. L. A. Sandberg, J . Schaly, J. Schotel, M. Cors-
tius Sissingh, A. Elink Sterk, A. J. M. Stoilcls, J. Z. Stuten, J. M. 
Telders, N. A. M. van den Thoorn, E. .M. Vaillant, J . van der 
Vegt, J . C. van Reigersberg Vcrsluys, jhr. II. G. Verspyck, II. Wak-
kie, .1. W. Weicker, J . P. Wijteidiorst, II. Wortman, de buiten-
gewone leden: S. .1. II. van Embden, jhr . G. de GraelV, W. Kamp, 
E. J. Kist, A. K . M. Marlis, J . W. Meutcr, S. I Mulder, W. V. 
O. Schaalje, F. G. van Sillcvoldt, J. M. Stoop, J . P. van Vlis-
.MUgen, F. Vos en I. Wouters. 

'2. De i t ve s i f f cê» ! opent de vergadering en zegt: 

Op nieuw moet ik deze vergadering openen met de mede-

deeling, dat het Instituut eenige leden door den dood heeft ver-

loren. liet zijn een viertal; 

Den" 2t.)sten September 1896 overleed te Niel in België HE.VUI 

liaroti VAN DEN BOGAERDE DE T E R BRUGGE, kamerheer van wijlen 
Z. M. Koning Willem 111, die in de Instituutsvergadering van 

31 Augustus 1875, destijds civiel ingcnieiu' te Gent, als gewoon 
lid tot het Instituut toetrad. 

1 Den Isten October daaraanvolgende overleed te 's Gravenhage 
j ALEXANDER OLT.MANS, oud-president van het Comité van Hestuur 
I der Nederlandsch-Indische Spooiwegmaatschappij, secretaris der 
I Stoomtram-Maatschappij Samarang-Joana enz., ridder der orde 
I van den Nederlandschen Leeuw, die in de instituutsvergiulering 
; van 8 April 1886 als gewoon lid werd aangenomen. 

' Nog verloren wij door den dood ons medelid JAN VAN STRALEN, 

j die wel niet lot de oprichters van het Instituut behoorde, maar 
! toch reeds in de vergadering van 13 Juni 1818, destijds student 
I aan de Koninklijke Akademie ter opleiding van burgerlijke inge-
I nieurs enz. te Delft, tot buitengewonn lid werd benoemd. Hij vol-
I bracht zijne studiën aan die instelling met uitnemeiul gevolg, 
; zoodat hem onder dagteekening van 15 Mei 1852 het diplouni 
; der Akademie werd uitgereikt, terwijl hem op 10 November daar-
; aanvolgende door den Directeur dr. G. Simons een getuigschrift 
! werd verleend, waarin van hem wordt verklaard, dat hij gcdu-
I rende zijn verblijf aan de Akademie onder hare beste kweeke-
j lingen met recht mocht geteld worden. 

In de eerste jaren van het bestaan onzer instelling gaf hij 
herhaaldelijk blijken van belangstelling in haren bloei door ge-
regelde medewerking aan de destijds bestaande «Uittreksels uit 
vreemde Tijdschriften)», die later door de uVertalingen en Mede-
deelingen» zijn vervangen. 

Hij werd in 1868 lot lid van den genieenl(!raad van 's Graven-
hage gekozen en trad als zoodanig af in 1887. In dat tijdvak 
bekleedde hij van 1878 tol 1887 op hoogst lollelijke wijze de 
gewichtige betrekking vaii wethouder voor de |)ublieke werken. 

Hij maakte zich ook verdienstelijk als Hoogheemraad van het 
bestuur voor het Hoogheemraadschap van Dellland, 

Eindelijk leed hel Instituut een veiTies door hel overlijden van 
ons medelid JAN W I L L E M STOUS SLOOT op 7 November jl . in zijn 
63.sle levensjaar. Hij werd, dest'jds technisch beambte bij de 
Bhijnspoorwegmaatschappij, in de Instiluutsvergadering van 11 Juni 
i863 als buitengewoon lid aangenomen, (iedurende eenige jaren 
is lüj bevliaiddelijk in onze vevg'Adevingen opgetreden \ot 
geven van medcdeelingen o|) het gcbieil van het spoorwegwezen 

j wat hel technisch gedeelte betreft, terwijl ook in het Tijdschrift 
' een paar bijilragen van zijne hand voorkomen. Nog zeer onlangs 
j verplichtte hij den Baad van Bestuur door een zeer belangrijk 

3 
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advies over liet vraagstuk vau de invoering van eene algemeene 
maal voor den scliroelilraad, tiat weldra in het Tijihchrilt het 
licht zal zien. Zijn gansche loophaan was gewijd aan de Maat-
schappij, hij welke hij in dienst was getreden en die later de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen werd. Hij zijn 
overlijden bekleedde hij de betrekking van hoofdingenieur-werk-
tuigkundige, chef van den dienst van tractie en materieel. 

3. Aan de orde wordt gesteld de beraadslaging cn stemming 
over de Notulen, niet slechts van de vorige Instilnntsvergadering 
van 8 September j l . , maar ook van die van O Juni te voren. 

De t f veH i t t i 'H t herinnert aan hetgeen daaromtrent in de 

Notulen van die vergadering is medegedeeld en vraagt of iemand 

daarover het woord verlangt. 

liet lid Siiiet vraagt het woord en zegt: 
Tot mijn leedwezen kan ik ditmaal niet medewerken om de 

notiden goed te keiu'en. En wel om reden dat in een mededeeling 
van een van de leden enkele volzinnen zyn weggelaten. 

In de «iNadere toelichting van de uitkomsten van proefnemingen 
met stoomketels», in de Notulen der vergadering van O Juni 189t), 
werden op hladz. 103, regel negentien van hoven, weggelaten de 

volgende zinsneden: 
'illet mag dan ook wel verwondering wekken, dat een een-

«voudige statistieke tabel aanleiding heeft kunnen geven tot de 
.lopname in ons Tijdschrift van een zoo persoonlijken aanval als 
'(te vinden is in eene latere allevering der Verhandelingen. (*) 

«Dc gewone beleefdheid had vereischt, dat het bestuur van 
«ons Institutit de aangevallen jiersoon in de gelegeidieid had gesteld 
«van den aatival kermis te nemen opdat een onmiddellijk antwoord 
«op dezen aanval had kunnen volgen. Maar het is bovendien de 
«vraag, of het TijducJirift wel bestemd is om een strijdschrift te 
«worden; verdere stappen in die richting zullen door de leden 
«van hel Instituut zeker inel van den Kaad van llestuur ver-
«wacht, althans niet goedgekeurd worden. 

«üp den aanval, zoover die persoonlijk is, zal ook niet worden 
«geantwoord. Alleen zal hier gewezen worden op de onjuistheden 
«welke in het strijdschrift voorkomen.n 

Daarentegen is aan het stuk toegevoegd de volgende noot: 
«Wegens het vergevorderd uur wordt, ;nel goedkeuring van 

(ide vergadering, aan den spreker vergnml, zich te beperken tol 
«een zeer beknopt overzieht van hetgeen hier volgt.» 

liet handsehrilt was in de vergadering met de teekening aan 
den Secretaris overhandigd; de drukproeven werden naar gewoonte 
door den schrijver gecorrigeerd en nadat de drukproeven van 
den tekst zonder hezwaar in orde waren gebracht ontving de 
.schrijver van het stuk dd. 7 Augustus een brief namens den 
Kaad van Ik'stnur, waarin hcricht werd dat eenige zinsneden 
zouden vervallen die alleen in hel algemeen werden aangeduid. 

(•) Tijd^c.hnft van het Koninklijk Insti/uui van Innenicurs^ 1895—1896 

}\-rhandelinf,en, Der.le uIlevcriiiK. Verdninpinjr in slouinkclels, door het lid 

Eliiik Sterk. IMnnl 5, blndz. 101. 

Door de gedrukte notulen bleek welke die i)edoelde volzinne.'i 

waren, ilie zoo even door mij zijn voorgelezen. 

Worden nu de notulen goedgekeurd van de vergadering van 

9 Juni I89Ü tlan wordt daardoor stilzwij;?end aan den Uaad van 

Bestuur de bevoegdheid toegekend tot deze weglating, waartoe, 

zoover bekend, het reglement van het Instituut geenerlei bevoegd-

heid aan den Baad geeft, 
In het gemelde schrijven van den Baad werd dan ook geen 

beroep gedaan op eenig artikel van het reglement ter rechtvaar-
diging van deze inmenging. Dit schrijven bleef dan ook van de 
zijde van hel betrokken lid onbeantwoord. Alleen werd aan den 
Secretaris een enkel woord geschreven om zoo mogelijk den Baad 
er op te wijzen dat door de voorgestelde weglating een weg werd 
betreden die niet gewenscht was. Over de redenen die de Baad 
daarvoor meende te kunnen aanvoeren zal hier dan ook niet 
verder worden gesproken. Alleen zij er op gewezen dat deze 
soort van censuur in ons Instituut nooit lol eein'g doel kan leiden. 
Want het betrokken lid heeft altijd het recht de weggelaten zin-
sneden in een volgende vergadering ter kennis van de leden te 
brengen en dan worden zij dus toch gedrukt, zij het dan ook 
op een andere plaats in onze werken. 

Censuur is alleen dan mog<'lijk wanneer hel verboden wordt 
zinsneden die door den Baad werden geschrapt ter algemeene 
kennis te brengen en hel is niet denkbaar dal eene dergelijke 
wijziging in ons Institnnt zal worden ingevoerd. 

Voel eetivoudiger is het aan de leden de persoonlijke veranl-
woordelijklieid te laten voor hetgeen zij zeggen of schrijven en 
zooals dal in andere vereenigingen gewoonte is op elk nummer 
van het Tijdschrift te vermelden dat hel Instituut zich niei aan-
sprakelijk stelt voor de meeningen van hare leden in het hij-
zonder, zooals men dat hijvoorbeeld vindt in de: 

Abstracts of papers in foreign Iransactions and periodicals. By 
permission of the Council. Excerpt minutes of j)roceedings ol 
the Institution ol Civil Engineers. 

Advertisement. 

«The Institution as a body is not responsible either for the 

«statements made, or for the opinions e.xpressed, in the following 

«pages )> 

De i f r e H i i l e t è l : Hel laatste gedeelte van betgeen door den 

heer Iluet is gezegd, is een op zich zelf staand voorstel, dal nu 

niet aan de orde is. 
Wal de notiden zelf betreft, er valt hier een merkwaardige 

samenloop van datums te vermelden. Immers in de Novemher-
vergaderingen van 187(̂  en van 1871, vóór vijf en twintig jaar 

i alzoo, he/'fl eene geheel gelijksoortige discussie als thans plaats 
' gehad. Omlrent de woorden, waarvan hier qutestie is , heeft de 
' Baad van Bestuur ernstig nagegaan of die woorden door den 

heer II nel zijn gebezigd en ten slot Ie besloten wij de vergadering 
' Ie raadplegen. Door den spreker was de toezegging gedaan, dal 
; hij zich tot een beknopt overziclit van zijne voordracht zon l)e-
^ palen. Had de heer Iluet in dat overzicht ingela.seht de bedoelde 

woorden, zoo zou ongetwijfeld de Baad van Bestuur daarin een 
j bepaalden aanval hebben gezien. Zooals zij nu in hel stuk waren 

opgenomen, was hel een aanval op den Baad als afwezig per-
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soon en het stond ons niet vrij dien in de notulen op te nemen, 
Intusschen is nu door hetgeen de heer Iluet heeft voorgelezen 

aan zijn verlangen voldaan. De vraag ontslaat nu of dc ver-
gadering kan verklaren, dal de bedoelde woorden in de Juni-
vergadering werkelijk zijn gesproken. 

Het lid fftuvt'. Men zal toch niet willen beweren, dat in de 
Notulen alleen voorkomt wat mondeling is gezegd; dal is een 
zuivere fictie zoolang er geen stenogr.iphisch verslag wordt ge-
maakt. Wat ik gezegd heb was een kort verslag van mijne 
medeileeling. Ik verzoek dal de Baad zich niet bezig houdt met 
sclirapj)en in de mededeelingen der Ictlen. Ik kan daartegenover 
een ander voorbeeld stellen, reeds meer door mij besproken, dat 
eene geheele veHiandeling met formules van het lid Halhertsma, 
door twee platen toegelicht, aan de notulen is toegevoegd, 
zonder dat zij ooit is voorgedragen. 

Het lid V o t t v a t t ' . Naar ik heb vernomen doel lus.schen 1871 
en nu hetzelfde geval zich voor. Kan de president ook nagaan 
of zich wellicht sporadisch meer zulke gevallen hebben voorgedaan 
of is dit alleen met den heer Huel het geval? 

De i H ' V H t f i e n t V o o r zooveel mij hekend is, deed zich zoo-
danig geval in dal tijdvak niet voor. 

Het lid C o t t r t i t i : Ik wenschte te dezer gelegenheid eene 
opmerking te maken. Ik acht het ten hoogste wensrhelijk, dal 
er maatregelen worden genomen, opdat de afgetreden Baad van 
Bestuur, die jaarlijks als zoodanig in de Jiini-vergadering ojihondl 
te bestaan, maar die toch heeft medegewerkt iu die vergadering, 
waarvan tle Notulen later hel lichl zullen zien, in de gelegen-
hei I zij daarover zijn licht te verspreiden. Daartoe zou dn be-
paling moeten worden gemaakt, dat de eerste Baatlsvergadering, 
waarin de nieuwe Baad vau Bestuur wordt geconstitueerd, ook 
worde bijgewoond door de afgetreden Baailsleden, 

De f>rr*«#V#<'Mf zegt, dat hij dit denkbeeld bij den Baad van 
Bestuur zal ter sprake brengen. 

Het lid i v i i i /itiHHeft: Mijnheer de Voorzitter! Tot mijn 
leedwezen moet ik omtrent de notulen van de .lunivergadering ! 
een opmeiking maken. Er is daarin opgenomen een verhandeling | 
van den heer llalbertsma, welke hier niet is uitgesproken, al 
hebben we daarvan enkele kleine geileelten gehoord. Daar boven-
dien naar mijne meening die verhandeling op een misversland 
berust, heb ik mij tol den Baad van Bestuur gewend met hel 
ver/.oek ilaarover nog enkele woorden in het midden te mogen 
brengen. Op dit oogenblik wil ik alleen eonslateeren dal de 
notulen niet in overeenstemming zijn met het gesprokene. 

Het lid 'B't'ittvvH zegt, dat velen het ges|ir()kene niet hebben 
ver.>-taan en vraagt te mogen vernemen, welke de bedoelde woor-
den van het lid Iluet zijn. 

De i f i 'CNi t i t ' i i t leest de bedoelde zinsneden voor. 

Het lid Huef '. In het geval van het lid llalbertsma werd een 
uitvoerig stuk opgenomen dat niet was voorgedragen; ik vraag 

waarom nu zooveel drukte over eene eenvoudige zinsnede die 
wel degelijk voorkwam iu het schriftelijk door mij in dc verga-
dering overhandigde stuk, waarvan alleen mondeling een beknopt 
overzicht werd gegeven. 

De t n e s h l e n l zegt dat de notulen van 9 Juni nu aan de 
orde zijn en vraagt of een der leden thans nog verder daarover 
het woord verlangt. 

Hel lid BUitvt'. Censuur is onzin in ons land, waar de druk-
persvrijheid hij de f j rond wet is vastgesteld en past allerminst in ons 
Instituut, welks leden volwassen menschen zijn, die zelf hun 
bestuur benoemen. 

He p»'4'Hi«9eitl : Dc notulen eener vergadering behoorcn te 
bevatten wal in die vergadering is gezegd; wal niet werd uit-
gesproken kan dan ook in den regel niet als notulen, dat wil 
zeggen als het ver.slag van het gesprokene in de vergadering, 
worden opgenomen. Bovendien aan den wensch van het lid Iluet 
is nu gehoor gegeven. De door hem bedoelde zinsneden zal men 
thans lezen in de Notulen dezer vergadering. 

Het lid iiuel'. Zelfs de door mij toegevoegde noot, waarin 
de besproken veHiandeling werd genoemd, is geschrapt. Het is 
zuivere willekeur hier aldus de censuur te willen invoeren. 

De s t v e s i t i e t i t stelt voor de notulen der Instituulsvergadering 
van 9 Juni 1890, zooals zij daar voorliggen, goed te keuren. 

Die goedkeuring wordt zonder hootdelijke stemming verleend 
doch onder protest van de zijde van het lid Iluet, die zegt zijne 
stem er niet aan te geven. 

Aan de orde is daarop de beraadslaging en stemming over de 
notulen der Institnntsvergaderiiig van 8 September I80t3, 

Niemand veHangt daarover het woord te voeren en zij worden 
mitsdien goedgekeurd. 

De pvenitlent zegt dal de vergadering, waartoe deze notulen 
betrekking hebben, zeer aangename h(;rinneringen heeft achter-
gelaten en aan de feestcommissie is dank gezegd voor hetgeen 
door haar is verricht. 

•i. Sedert de vorige Institmitsvergadering zijn ontvangen de 
navermelde geschenken: 

a Van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid: 
1. Verzanielingstabellen der waterhoogten langs de Nederlandsche 

zee- en rivierkusten, waargenomen in de maanden Augustus— 
November 1895, fol. 

2. Idem, volgens de bladen der zelfregistreerende peilschalen, 
gedurende de maanden October en November 1894. fol. 

3. Statistiek der schecpvaartbeweging op de rivieren eu kanalen 
in Nederland in 18!>5. 8vo, Met kaart en graphische voorstellingen. 

4. Verzameling van wetten, besluiten en verordeningen betreffende 
de binnenlandsche scheepvaart in Nederland. Isle vervolg. 8vo. 
Met kaarten. 
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5. Verslag van den staat der Nederlandsche zeevisscherijen over i 

1895. 4to. 

b. Van den Minister van Koloniën: , 
1. Jaarboek van het mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indië. Vijf ! 

en twintigste jaargang. 189G. Eerste gedeelte. 8vo. Met kaarten 
en platen. i 

2. Statistiek van het vervoer op de spoorwegen en stoomtram-
wegen in Nederlandsch Indië over het jaar 1895. 8vo. Met gra- I 
phische voorstellingen. | 

c. Van de Minister van openbare werken te Rome: ! 
Giornale del Genio civile. Anno X X I V . 1896. Fascicolo 6 8c7. ! 

8vo. Met pl. 
d. Van Teyler's Stichting: 

Archives du Musée Teyler. Serie I I . Vol. V. Deuxième partie. i 

roy. 8vo. 

e. Van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst: 

1. Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen. Zeven en der-

tigste aflevering, fol. 
2. Bouwkundig tijdschrift. Deel X IV . Deel 40 der Bouwkundige 

bijdragen. Derde stuk. fol. Met pl. 
3. Wet van de Maatschappij, herzien in het jaar 1896. 8yo. 
ƒ Van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam: 

1. Nieuw archief voor Wiskunde. Tweede reeks. Deel I I I . Eerste 

en tweede stuk. 8vo. Met pl. 
2. Nieuwe opgaven. Deel V I I . No. 96—125. 8vo. 
g. Van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam : 
Verslag over den toestand van handel, scheepvaart en nijverheid 

in 1895. 8vo. Met tabellen. 
h. Van het Koninklijk Instituut voor de taal-, land- en volken-

kunde van Nederlandsch-lndië: 

Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-

Indic. Zesde volgreeks. Tweede deel. (Deel X L V I der geheele 

reeks.) Vierde aflevering. 8vo. 

i. Van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Weten-

schappen : 

1. Verhandelingen. Deel X L I X . Eerste stuk. 4to. 

2. Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde. Deel 

XXXIX . Aflevering 3. 8vo. Notulen. Deel X X X I V . 1896. Alleve-

ring 1. 8vo. 

k. Van l'Association des Ingénieurs sortis des écoles spéciales 

de Gand: 

Annales de l'Association. Tome X IX . 1895—90. Troisième 
livraison. 8vo. Met pl. 

l. Van la Société des Ingénieurs civils de France: 
1. Mémoires et compte rendu des travaux de la Société. Juillet, 

Août et Septembre 1896. 8vo. Met pl. 
2. Résumé des séances de la Société. Octobre 1896. 8vo. 
m. Van le Comité du 3me Congrès international d'Agriculture: 
3me Congres international d'Agriculture, tenu à llruxelles du 

8 au 16 Septembre 1895. Vol. I. Liste des membres adhérents et 
délégués, compte rendu des séances du congrès et des sections; 
Vol. I I : Règlement et programme: rapports préliminaires. 8vo. 

n. Van de redactie van „Le Temps": 
Traction mécanique des tramways. (Geplaatst in ,/Le Temps" 

van 30 Augustus 1896.) fol. 
0. Van the Institution of Civil Engineers: 

Minutes of proceedings with other selected and abstracted papers. 

Vol. OXXV. 1895-1896. Part I I I . 8vo. Met pi. 

p. Van the Institution of Mechanical Engineers: 

Proceedings. October 1895. N°. 4; January 1896. N». 1. 2 bdn. 

8vo. Met pi. 

g. Van der Sächsischer Ingenieur- und Architekten-Verein: 

Der Civilingenieur. Organ des Vereins. Jahrgang 1896. Heft 5. 

4to. Met pl. 
r. Van das Centraibureau fiir Meteorologie und Hydrographie 

im Grossherzogthum Baden: 
1. Wasserstandsbeoüachtungen an den Hauptpegeln des Rheins 

und seiner grösseren Nel)enilüsse im (irossherzogthum l'aden, 
während die Monate August und September 1896. 4to. 

2. Bodenseekarte in 2 bladen. Sehaal 1 : 50000. 
s. Van die technische Hochschule zu Karlsruhe: 
1. lieber den Einfluss der Carbonylgruppe bei der Bromirung 

methylhaltiger aromatischer Ketone, von Srul Zinberg. 8vo. 
2. üeber einen Brandschiefer aus dem Lugauer Kohlenbecken, 

von Dr. phil. C. Schmidt. 8vo. Met plaat. 

3. Über einige Nitroderivate des Naphtalins, von Dr. Wilhelm 

Schreiber. 8vo. Met fig. 

4. (Jeher den StickstofTgehalt des Bitumens in seiner Beziehung 

zur Frage der Bildung des Erdöls, von Frederick Mac Garvey. 8vo. 

5. Über die Condensation der drei Nitrobenzaldehyde mit Ace-

tylaceton, von Dr. Friedrich Pollak. 8vo. Met fig. 

6. üeber einige Derivate der Isonicotinsäure sowie über das 

y-Aminopyridin und das y-Methylpyridylketon, von Dr. phU. 

Heinrich Wilhelm Bertelsmann. 8vo. Met fig. 

7. Die Waldwegbauten des Forstbezirks St. Blasien, von Dr. 

Hans Hausrath. 8vo. Met kaartje. 

8. Ober Oxime aus a-halogenisierten Aldehyden, Ketonen und 

Säuren sowie über Oximessigsäuren, von Dr. phil. Wilhelm Wild. 8vo. 

9. Experimental-Untersuchungen über Zersetzung und Verbren-

nung von Kohlen Wasserstoffen, von Dr. Fritz Haber. 8vo. 

i 10. Studien über pyrogene Zersetzung des Hexans, von Hirsch 

I Samoylowicz. 8vo. 

; 11. Wirtschaftliche Aufgaben des Ingenieurs. Festrede am 2 

i November 1895 gehalten von dem Rektor des Jahres 1895/96 

' R . Baumeister. 

i 12. Programm der Hochschule für das Studienjahr 1896/97. 8vo. 

j 13. Gesamtstundenplan der Hochschule für das Wintersemester 

i 1896/97. fol. 

! L Van der Norske Ingeniör- og Arkitekt-Forening i Kristiania: 

Norsk teknisk Tidsskrift. 14de Ärgang. 1896. 4de Hefte. 4to. 

Met pl. 

u. Van Industriforeningen i Kjöbenhavn: 
Tidsskrift for Kunstindustri. 1896. 4de Hefte. 4to. Met pl. 
V. Van la Sociedade de Geographia de Lishoa: 
Boletim da Sociedade. 15a Serie 1896. N". 1—4. 8vo. 
70. Van the American Society of Civil Engineers: 
Proceedings. 1896. Vol. X X I I . N®. 7 & 8. 8vo. Met p\. 
X. Van bet lid W. K. Behrens: 

Zes photographische afbeeldingen betrefi'ende de brug van hct 

Heusdensch kanaal. oostelijke overspanning, 26 September 1895, 

NOTULEN DER VERGADERING VAN DEN IODEN NOVEMBER 1 8 9 6 . 2 1 

oostelijke overspanning, 26 October 1895, 
de bruir gezien uit het: 

noordwesten, 1 September 1896, 
westelijk poortgebouw, 1 September 1896, 
oosten, 1 September 1896, 
zuidoosten, 1 September 1896. 

y. Van het lid G. van Houten: 

Statistiek van het vervoer op de spoorwegen'en stoomtramwegen 
in Ncderlandsch-Indië over het jaar 1895. 8vo. Met graphische 
voorstellingen. 

z. Van het lid J. Kraus: 
1. Projet de port militaire et commercial a Talcahuano, par J. 

Kraus (ook in de Engelsche taal). 2 bdn. 8vo. Met kaarten en 
platen. (Direction générale des travaux publics de Chili.) 

2. Proyecto de un puerto militar i comercial en Talcahuano, 
por J. Kraus. 2a edicion. 8vo. Met pl. (Dircecion Jeneral de Obras 
Publicas de Chile ) 

3. Proeedimiento seguido en los sondajes jeolojicos practicados 
en Talcahuano, por J . Kraus. 8vo. Met pl. (Anales del Institute 
de Injenieros. Ario V I I . Torao I X 15de Junio de 1896.) 

aa. Van den heer 1. Boer Hz. te Utrecht: 
Tijdschrift voor kadaster en landmeetkunde, ouder redactie van 

I . Boer Hz. Jaargang X I I . 1896. 5de allcvering. 8vo. 
bb. Van de beeren Jan Hamer & C . te Amsterdam: 
Een gevaar voor den algemeenen gezondheidstoestand. 8vo. Met 

afbeeldingen. 
cc Van de beeren Wilhelm Ernst en Sohn, te Herlijn: 
Berlin und seine Bauten. Ilearbeitet und iierausgegeben vom 

Architekten-Verein zu Berlin und der Vereinigung Berliner Archi-
tekten. 2 bdn. fol. Met pl. 

5. Aan de orde is ecne mededeeling van den Baad van Bestuur 
betreflemle de voorgenomen viering van hel vijftigjarig bestaan 
van het Instituut op IH Augustus 1897. 

De tP i 'VHi f tet i l zegt dat hij de hier volgende mededeeling 
op schrift heeft gebracht als antwoord op schriftelijke en mon-
delinge vragen die reeds tol hem werden gericht. Hel stuk zal, 
afgescheiden van de opname in de Noiulen, in hoofdzaak in ilcn 
vorm eener circulaire zoo spoedig mogelijk aan de betrokken 
leden worden toegezonden. 

Toen het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 31 Augustus 
187-2 hel !2r)jarig bestaan vierde, werd dit heugelijk leit herdacht 
door na eene belangrijke buitenvergadering ter bezichtiging van 
IJmuiden's sluizeidjouw, besloten door een gezellig vriendenmaal 
te Velserend in de schaduw van llredcrode's aloude ruïne, den 
volgenden dag eene bijeenkomst in den 'sGravcnhaagschen Dieren-
tuin te houden, waar de president jhr. G. J. C. Klerk de feestrede 
uitsprak, gevolgd door eene matinée van de kapel Grenadiers en 
Jagers, U'iwijl ecu diner op hel badhuis Ie Sclieveningen de. 
feestviering besloot. 

De Baad van Bestuur vermeende dat ile viering van Ualgouden 
feest van het Institimt een meer blijvend karakter behoorde te 
dragen. Daartoe vesligde zich de aandacht op een Gedenkboek. 

Niet dat ook ditmaal een luisterrijk maal zal ontbreken, doch het 
gouden leest zou ook, zoo meende de Baad, door de inlellectueele 
bijdragen der leden kunnen getuigen voor het nageslacht. 

De Raad heeft zich voorgesteld dat het Gedenkboek zou ver-
schaiïen een blik op de ontwikkeling van de Ingenieuniceten^chap 
over dit vijftigjarig tijdvak in den uitgestreklsten zin, dus ook op 
het gebied van bouwkunde, scheepsbouw, fabriekwezen enz. zooals 
is opgesomd in de achttien verschillende hoofdgroepen der oproe-
ping tot de leden om daartoe als feestgave bij het vijftigjarig«; 
Inslituntsfeest eene bijdrage te leveren. 

Mocht lie inrichting van het Gedenkboek, ook na hetgeen ik 
thans (Ie eer zal hebben mede te deelen, img niet voldoende helder 
zijn, zoo zal straks de gelegenheid verschaft worden om het ge-
wenschte licht Ie verkrijgen. 

Bij onderwerpen die daartoe geschikt zijn is hel wenschelijk 
om aan le toonen, hoe de toestand was vóór 50 jaren, hoe thans. 

Meer bepaald wat de spoorwegen betreft, verdient wellicht 
aanbeveling ecne imieeling als volgt: 

vordering van aanleg van tien tot tien jaren met de aanlegkosten ; 
ontwikkeling van het rollend materieel gedurende dat tijdvak ; 
exploitatie, beginnende waar aanleg eindigt. 

De algemeenc inrichting van het Gedenkboek, gevat in een 
artislieken band, zon ongeveer worden als volgt: 

Grootte der bladen 37 cM. hoog bij 28 cM. breed (alzoo iels 
meer dan de afmetingen, vermeld in de circulaire.) 

Op het eerste blad eene hulde aan wijlen Z. M. Willem Hl , 
Bescherinhcer van het Koninklyk Instituut van Ingenieurs, voorts 
de namen en portretten der drie Oprichters. 

Op de 20 volgende bladen de Baad van Hestuur, zooals die 
tijdens de feestviering is samengesteld, de namen der 2200 hono-
raire, gewone en buitengewone hdeii over hel 50jarig tijdperk 
met hel jaar en de hoedanigheiil, waarin zij lid werden, en het 
tijdvak van hnn lidmaatschap, zoo mogelijk omlijst met randen 
met een drietal retrospectieve illustraticn uil de geschiedenis der 
Ingenieurswetenschap in Nederland en de overzeesclie bezittingen. 
Vervolgens de feestgaven der leden die bijdragen leveren, inhouds-
opgave en ten slotte een drietal bladzijden onbedrukt, slechts 
van Isader voorzien als gebruikelijk is bij dergelijke Gedenkboeken 
tot zinnebeeld dat daarmede het bestaan van het feestvierend 
Genootschap niel is afgesloten. 

Het aanvankelijk denkbeeld was, zooals in de circulaire werd 
medegedeeld, om van de mededeelingen tevens eene Fransrh" 
vertaling te geven. Elk blad zou dan in 3-t regels, elke regel lang 
22 cM., 7(J0 woorden bevatten. Daaronder in kleiner lettertype m 
25 regels van gelijke lengte de Fransche overzetting. 

Mocht hel blijken dat de mededeeling over elk onderwerp niet 
zoo is in te engen dal zij in twee bladzijden, zegge l iOO woorden 
ware te doen, dan kou over meer ruimte beschikt worden door 
hetzij niel over de derde bladzijde voor schetsen te beschikken, maar 
daarvoor ook tekst te leveren, of door bij zoodanige mededeelingen 
de Fransche vcrturmg niet in kleiner lellcr onder elke bliulzljde. 
te drukken maar afzonderlijk achter het Gedenkboek te voegen, 
waardoor voor die medcdeelingen per bladzijde in stede van over 
31 regels met 700 woorden over 53 regels met bijna 1100 woor-
den kan worden beschikt. Bij hooge r̂ /Vjoww'mV/y kan voor enkele 
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onderwerpen nog eenige meerdere omvang worden toegestaan, i 

De meerdere kosten, verhonden aan de vertaling, druk enz. van 

den Kranschen tekst, kosten die op /'27()0 zijn tc; ramen, deden 

echter den llaad heslnitcn tot hel voorstel aan ilcze vergadering 

om dc Franschc vertaling achterwege tc laten. i 

lleslotcn is om niet als in dc circulaire werd vermeld twee 

hladzijdcn voor platen, schetsen enz. hcschikhaar tc stellen, nuiar ' 

dooreengenomcn slechts écnc hladzijdc per mcdedceling. Eene 

vcrmimlering toch van IUI) hladzijdcn met platen, geeft eene ; 

hesparing, die tc stellen is op ƒ40 per bladzijde, alzoo ƒ 4 0 0 0 . 

Voor elke medcilecling is mitsdien dooreengenomcn beschikbaar 

twee bladzijden voor tekst cn een bladzijde voor schctscn enz. 

liet kader op elke bhidzij(le, druk zoowel als schetsen 

moeten vallen, is hoog 29 cM., I)rced 23.5 cM. 

Dc schetsen zoo te bewerken, dat zij geschikt ziju om, zonder 

(lat eenige verandering behoeft aangebracht tc worden, door middel 

van pbotografie te worden overgenomen. 

Moeten de schctscn photogralisrh worden verkleind, dan mag 

cr dc aandacht op worden gevestigd, dat dc bijscliriftcn en cijfers 

met het oog op ilic verkleining voldoende duidelijk, cn niet tc 

klein zijn. Het hoofddenkbeeld moet ziju dat geen kleuren gebezigd 

worden, dat bijvoorbeeld water gelileerd wordt, nieuw bij oud 

werk door zware en ligte lijnen of harccerin^cn wordt aan^'cduid 

Voorshands aangenomen dat 100 leden bijdragen leveren, zoo 

verkrijgt het Gedenkboek een omvang van stel 350 bladzijden 

De oplage wordt gesteld op 900 exemplaren als volgt: 

100 exemplaren voor de leden die hijdraiicu leveren; 

024 exemplaren voor leden hij inteekcning; 

120 present-exemplaren; 

50 voor den handel en om in magazijn tc blijven, 

liet is niet doenlijk om thans reeds met nauwkeurigheid dc 

kosten tc ramen, bebccrscht als zij worden door den omvang der 

mededeelingen cn inzonderheid door ilic der schctscn enz. tegen-

over den tekst, docli doet men voorzichtig, gerekcml op 200 

bladzijden tekst cn 100 bladzijden schctscn, om deze kosten zonder 

die voor den franschen tekst op minstens / 10 350 of / 11.50 per 

exemplaar tc stellen, waarbij is gerekend dat de uitgave geschiedt 

tegen kostenden prijs, zonder winst voor de uitgevers. Voor dc 

niet tot het Gedenkboek mciicwerkende leden, doch die dan ook 

OJ) die wijze ccne bijdrage leveren, zou het Gedenkboek bij 

intcckening verkrijgbaar zijn. liet scheen toch aan den Haad dat 

in dit i;cval alinea 1 van artikel 43 van het Hc^lemcnt evenmin 

als artikel 10 van dc Verordeningen van toepassing zijn. 

Dic prijs is zeer matig gesteld, in dc verwachting van ccnc alge-

meene intcckening van al dc h'dcn cn wel op ƒ 5 per exemplaar. 

Oiijicvecr 50 c.xcmplarcn zouden voor den handel bestemd blijven 

tegen ƒ 1 5 het exemplaar. 

De medewerkers tot het Gedenkboek, de 70 wetcnscha|)pclijke 

genootschappen, waarmede h(!t Instituut in hctrekkiui.^ staat, al.s-

inedc een 40tal daartoe iiailer aan tc wijzen autoriteiten cn per-

.sonen, die zich voor het Instituut verdienstelijk hchbcii gemaakt 

cn eenige voorname bihiiotbckcn in Nederland cn hel Uiiitc.nland, 

zouilen een jirc.scnt-cxcmplaar ontvangen. 

De kosten zijn, behalve uit dc bovcnhcdocldc intcckening der 

leden, aan te wijzen uil het saldo van het afgeloopcn jaar, door 

hel overschot van rekening dat hel loopend Inslitiiutsjaar zal 

opleveren, terwijl het dan nô ' blijvend tekort door eenige kapi-

laalsvcrmiudcriiig is tc dekken, onder naleving van artikel 41 

van het rc;ilcinent. 

Dc volgende leden van het Instituut liehheii recils aan de roep-

stem van dc circulaire gevolg g(!;jeven, door toezegging van door 

hen te behandelen 7l onderwerpen 

Deze zijn: 
1. E. H . STIELTJES, Statistisch overzicht van den aanleg van 

de spoorwegen in Nederland. 
2. A. K. P. F. R. VAN HASSELT, Korte beschrijving, geschiedenis 

der ontwikkeling, aanlegkosten, materieel tot exploitatie 
en uitkomsten van exploitatie der Hollandsclio I.Tzeren 
Spoorweg-Maatschappij. 

3. J . T. GEHLINGS, De exploitatie der spoorwegen, beheerd door 
de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen en do 
Nederlandsche Centraal Spoorweg-Ma;itschappij en het 
arbeidsveld der Stoomvaart-Maatschappij „Zeeland" als 
Nederlandsch verkeersmiddel. 

4. T . SANDERS, DO-ontwikkeling der spoor- en tramwegen in 
Nederland. 

5. A . M. K . "W. baron VAN ITTERSUM, Ontwikkeling van de 
tramwegen in Nederland. 

G. .1. W. LJZEKMAN, Do Staatsspoorweg ter Sumatra's Westkust. 
7. J . T. CREMER, Aanleg, ontwikkeling', exploitatie enz. van 

den Deli-Spoorweg. 
8. AV. VEKWEY AZ., Spoorwegen (eventueel openbare werkpn 

of spoorwegen, enz.) in de Zuid-Afrikaanscho Republiek. 
9. G. HEUFF , Boschrijving van het laatste type locomotief der 

Geldersche Stoomtram-Maatschappij. Spoorwij<Ite 0.75 M. 
10. H. OOSTINJER, Over de verbinding van de rechte strekkingen 

door krommen, die in het raakpunt den kromtestraal on-
eindig: groot hebben ('). 

11. H . E . DE BRUYN, ((. Waterwaarneming; h. herziene rivier-
kaart ; c. waterstaatskaart. 

12. G. VAN DIESEN, Do beteekenis der rivierverbetering. 
13. R. J . CASTENDUK, Boven-Rijn en Waal. 
14. A. K E U R E N A E R en E . K. VAN NES VAN M E E R K E R K , P a n n e r -

densch Kanaal, Neder-Ryn en Lek. 
15. A. A . W . 11. KÖNIO, De geschiedenis van den waterweg 

van Zwolle naar zee. 
10. A. B. MAIUNKELLE, Boven-Maas, Maastractaat, kanaal ter 

verbinding van do Boven-Maas met do Zuid-Willemsvaart. 
17. C. B. SCHUURMAN, Boven-Merwcdc, Beneden-, Nieuwe-Mer-

wede en Dordtsche Kil. 
18. H. WORTMAN, Rivier- en zeevisscherij. 
19. W . F . LEEMANS, Verbetering van den waterweg langs Rot-

terdam naar Zee. 
20. G. J . DE JONGH, Stad- en havenuitbreiding van Rotterdam 

in de laatste 50 jaren. 
21. C. LELY , Kleine rivieren. 
22. P. H. KEMPER, Verbinding van Amsterdïun met den ]3oven-

Rijn voor 50 jaren en nu. 
23. C. L . M. L.VMBRECIITSEN, Stad- en haven uitbreiding van 

Amsterdam in de laatste 50 jaren. 
24. W . F . LEEMANS, IJsopruiming op rivieren en openhouden 

van don toegang van AmBtcvdiun uit zoo. 
25. .T. M. F . WELLAN, Overzicht van do in het tydvak 1847— 

18'.)5 aangelegde kanalen. 

(*) Omtrent deze tocfjozeî do niededecliiig zul nog overleg i)Iant.s 
; hebben, in hoe verre zij in het Ocdoidiboek past. 

2G. H. WORTMAN, Vervening en kanaalaanleg in veeiistreken. 
27. A. A. BEKAAR, Het uitwateringskanaal in hot voormalig 

4de district van Zeeland, van Rijkswego uitgevoerd in 
1870-187G. 

28. J . NELEMANS, AVerken tot verbetering van het kanaal van 
Terneuzen tor uitvoering van do overeenkomst motBelgiö 
van 31 October 1879 en ontworpen werken tot uitvoering 
van do overeenkomst van 29 Juni 1895. 

29. "W. F. STOEL, Afdamming van het Sloo met do kanalen 
door "Walcheren en Zuid-Bovoland. 
V/. J . S. J . BLOM, Het Apoldoornsch kanaal. 

31. B. HOOGENHOOM, Do Zuid-WMllemsvaart in de laatste 50 jaren. 
32. H. NIJGH Jr . , De kustvorlichting c. a. in Nederland. 
33. H. E . VAN BERCKEL, Do kustverlichtingc. a. in Ncdorlaiidsch-

Oost-Indiö en West-Indiö, speciaal de lichttoren op Pooloo 
Bras. 

34. J . C. RAMAER, Irrigatie in Nederland en ontginning van 
woeste gronden door boschbephinting. 

35. A. W. TH. KOOK, Over den terminus dor Hollandsclio 
IJzeren Spoorweg-Maatschappy te Hoek van Holhind. 

3G. I I . M. HENKET, Haven toj Harlingen met do werken op de 
Pollen. 

37. II . M. HENKET, Havens to Lemmer en to Stavoren. 
38. B. IIOOGENBOOM, Verbetering van het Krabbegat. 
39. J . F. W. CONRAD, Bouw van do schutsluis Willem I I I . 
40. C. F . M. H. SCHNERBEL IE en F . DOFFEGNIES , De a f s l u i t i n g 

van do Maas by Andel. 
41. H. E . VAN BERCKEL of M. J . VAN BOSSE, DO haven to Tand-

jong Priok. 
42. P. GALAND, Dijken, duinen en verdere zeeweringen. 
43. J . J . L. BOUKDREZ, Westkappolscho dijk en de Domburgsche 

zeeweringen. 
44. M. GALAND, Potteiner zeewering. 
45. J . GROENENDAAL, Zeeweringen, duinen. 
4G. H . M. HENKET, Duinen en oevorworken op Ameland. 
47. A. ELINK STERK, De droogmaking en drooghouding van 

Ilaarlommermoor. 
48. J . F . W. CONRAD, Inpolderingen in Zeeland. 
49. W. BRANDSMA JOIIZ., Polderbomaling. 
50. A. M. K. W^ Baron VAN ITTEHSUM, Ontwikkeling van het 

net dor Rijkswegoii. 
51. II. VAN SCHEVICHAVEN, Ontwikkeling van hot kunstwegon-

net in do provincie Noordbrabant. 
52. Jhr. P. 11. A. MARTINI BUYS, Beschryving der groote rivier-

overgangen. 
53. J . SCIIROEDER VAN DER KOLK, Onderzoek van groote spoor-

wegbruggen. 
54. Jhr. G. DE GRAEFF. Bruggen van de gemeente Rotterdam. 
55. A. HUET, Werktuigkunde en werktuigbouw. 
56. A. M. PIEPERS, Ontwikkeling van het stoomwezen in 

Nederland. 
57. J . C. RAMAER, Grondopvoeringswerktuigen. 
58. J . W. C. TELLEGEN, Over do door onteigening tot stand 

gebrachte verbetering van- woningtoestanden in do go-
ineente Arnhem in Klarendal. 

59. J . H. NEISZEN, Ziekenhuis, vischmarkt, abattoir, gymnasium 
en scholen te Rottorüaiii. 

GO. I I . P. N. HALBERTSMA, Geschiedkundig overzicht en ont-
wikkeling, ook in hare qconomischo gevolgen, van do 
watorleidingen in Nederland. 

61. J . VAN HASSELT, De watervoorziening van Amsterdam. 

G2. H. A. VAN IJS.SELSTEYN, W^atorloiding, gasfabriek, elektrische 
verlichting on telephoon to Rotterdam. 

63. C. L . M. LAMBRECIITSEN, Bouwwerken to Amsterdam. 
64. W. C. DIETZEL AAR, Do Justitiogobouwon. 
65. J . J . L . BOURDREZ, Toepassing van yzer bij gebouwen. 
66. JAN SMIT V. (ürma L . SMIT & ZOON), Scheepsbouw. 
67. J . Z. STUTEN, Vestingbouw en andere militaire bouwwerken. 
68. C. J . SNIJDERS, Het aandeel van de Nederlandscho inge-

nieurs in de ontwikkeling van hot pantsorwezon in den 
vestingbouw. 

69. M. SIJMONS, Do verwarming, verlichting en luchtverver-
sching, onz. in onze woningen en publieke gebouwen. 

70. C. A. ECKSTEIN, Overzicht dor cartographio in Nederland 
gedurende do laatste 50 jaren. 

71. M. SIJMONS, Do vervaardiging van do monolino zetmachines 
in Nederland. 

De leden zullen uit deze o|)somming ontwaren, dat nog veel 

ontbreekt om het 50jarig overzicht tc geven dat men zich voor-

stelde. Gehcclc afdeclin^'cn worden nog gemist, andere zijn nog 

maar al tc schaars vertegenwoordigd. 

Om de eer op tc houden van het feestvierend Instituut, is 

nog eene ruime medewerking noodig, waartoe dc Baad dc wel-

willende medewerking der leden mrocjit om dc leemten aan te 

vullen. Uiterlijk in dc eerste helft van Februari zullen alle bijdragen 

dienen te zijn ingczohdcn opdat de tijd van oen halfjaar, beiioo-

diiid voor dc bewerking en dc uitgave van het Gedenkboek, 

beschikhaar hlijve. 

Dc circulaire werd ook aan al dc leden in Ncderlandsch iiidic 

en aan hen die in het bnilenhmd verblijf houden, gezonden, doch 

met wijziging van tien tijd vóór de mcdedceling' der bijdrage van 

7 November i n : «zoo spoedig mogelijk.n 

De eerste vraag is thans deze: Vcrcciiigt zich de Vergadering 

in beginsel met dc uitgave van zoodanig Gedenkboek? Als dic 

vraag licvestigcnd wordt beantwoord, dan kan daarna tot het 

geven van nailcre inlichtingcn worden overgegaan. 

Het lid f'oitt'fitl wenscht hel punt van de kosten te be-

.sprckcn. Wij hebben vernomen dat dic f 10350 zullen bedragen. 

Spreker wi l geen lange redevoering houden, maar alleen dit 

opmerken, dal , naar zijne mecning zoodanig Gedenkboek geen 

waarde heeft als het uitsluitend in de Ncdcrlandschc taal ver-

schijnt; dan voldoet bet niet aan een van dc geuite wcn.schen, 

dat het ook in bel buitenhmd belangstelling wekkc. 

Daarom wil spreker den Baad van Bestuur in overweging 

^'cvcn, dit punt crnslig te ondcrzockcii, om het werk, al zij 

het ook in ecu andcj-cn vorm, voor dc buitcidaridschc vrienden 

cn genootschappen begrijpelijk tc maken. 

Hel lid IBuvt betuigt zijne sympalhie met het denkbeeld 

van het Gedenkboek cn zegt dat hij zich dadelijk na het ont-

vangen der circulaire bereid beeft verklaard tot medewerking 

voor het onderwerp werktuigkunde cn werktuigbouw. Aan ilen 

wensch, hem tc kennen gegeven het onderwerp schccpshonw tc 

kiezen, meende hij geen gevolg tc mogen geven, daar hij meer 

bepaald van sioombcmaling van polders cn boezems werk heeft 

gemaakt. 
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Hel lid IfiiehaeUH doel opmerken dal indien men naasl de 

prachteditie voor de leden eene editie op kleiner formaat op 

gewoon papier niaakt, men die wellicht met v o o r d e e l zon kumien 

verkoopen. 

liet lid Bt%$et zon bij elke bijdrage eene volledige opgave 

van de literatunr over hel behandelde onderwerp wenschen ge-

voegd te zien. 

Het lid vatè MUeneu achl het wensr.helijk dat de qnaislie 
van de frajische vertaling spoedig worde uitgemaakt. Valt deze I 
weg. dan komt er een derde van de ruimte vrij, wat gelegenheid I 
geeft de bijdragen in de Nederduitsche taal tiil te breiden. : 
Desnoods zou de fransche tekst afzonderlijk kunnen worden ' 
gedrukt, zonder de teekeningen. ! 

De p Ê ' e s i f l e u l : Voor de fransche vertaling is een kleiner 
lettertype onder aan de bladzijde aangenomen. Maar bij grootere 
bijdragen kan eene geheele bladzijde beschikbaar worden gesteld. ; 

Voor dat geval zoiule men de medcdeelingen achter het ' 

(ledenkboek kunnen doen drukken. De som van / 2100 is niel ! 

hoog. liet vertaalwerk is gerekend op / lüüü, dat is ƒ 5 per 

blad tekst. Dit is zeker niet te ruim. 

Spreker stelt voor bet voorstel van het lid Conrad in stemming 

te brengen. 

Het lid v n n tJf«(felHfei/»è wenscht als principe er bijge-
voegd te zien: dat de fransche vertaling afzonderlijk wordt gedrukt. 
Dan zou dit niel zulk een groot bedrag behoeven te kosten 
als men met een buitenlandschen uitgever te rade gaal. Meerdere 
afdrukken van de platen komen niel hoog te slaan. 

liet lid n é l i i t t f f ondersteunt bel denkbeeld van eene 

afzonderlijke fransche uitgaven. De ftansche uitgave behoeft niet 

zoo mooi en kostbaar te zijn als hel Gedenkboek zelf; daardoor 

wordt eene ruimere verspreiding in het buitenland mogelijk en 

juist daarin ziet hij grootendeels hel mit der onderneming. 

Het lid- i l a l b e t ^ i H m t i geeft in overweging op de platen de 

opschriften in de nederduitsche en de fran.sche taai aan te 

brengen. 

De i w e n i t l e n t wijst er nogmaals op, dat de som van 
ƒ'2700 een maximum is. Hij vraagt of hij alsmi de vraag aan 
ile Vergadering mag voorleggen of deze eene fransche vertaling 
wenschelijk achl langs den aangewezen weg, en zoo ja of de 
Haad dan gemachtigd kan worden, hetzij m kleiner Ibrmaathetzij 
op andere wijze daarin te voorzien. Dit moet aan den Haad van 
Hestuur worden overgelaten; wellicht zon een afzonderlijk boek 
zonder platen overweging verdienen. 

Hel lid van ttlersum-. Als ik het wel heb begrepen, 

worden drie bladzijden voor tekst en twee voor platen bestemd. 

De i ß r e g i d e n i beantwoordt deze vraag met verwijzing naar 

het reeds door hem medegedeelde, dal voor elke mededeeling 

dooreengenomen beschikbaar zijn twee bladzijden voor tekst en 

een bladzijde voor schetsen enz. 

Het lid T e M e r a heeft met heel veel belangstelling dit voorstel 
gehoord, dal van krachtigen levenslust getuigt. Het belooft te 
worden een mooi uitgevoerd werk, z e e r interessant om de prentjes 
daarin te bekijken en, al zal men er vele oude hekenden in vin-
den, zoo uil de werken van bet Instituut als uil de Ingenieur, 
het zal toch wel aardig zijn het eens door te bladeren. Gedenk-
boeken worden in den regel meer bekeken dan gelezen. 

Maar spreker vraagt: Is het niet een beetje boven onze krachten 
om daarvoor ƒ 10 000 uit te geven'? Wordt er niel aan verdere 
feestelijkheden gedacht? Zoolang sjM-eker lid is geweest van den 
Raad van Hestuur, waren de middelen niet of te nauwernood 
voldoende \oor de behoeften. Toen is herhaaldelijk de wensch 
uilgesproken naar een eigen gebouw. Jaren lang is aangedrongen 
op aansluiting aan andere vereenigingen. Het denkbeeld van samen-
smelting met de Ingenieur is afgesprongen op (inancieele gronden. 

Op zich zelf beschouwd, is het wel een aardig plan, maar het 
zal toch niet meer zijn dan een mooi prenleid)oek. Spreker vraagt 
of de president en de penningmeester ook nadere inlichtingen 
zouden willen geven omtrent den toestand der financiën, opilat 
duidelijk blijke, dat wij door deze uitgaaf niet jaren lang aan ecu 
drukkenden last zullen zijn blootgesteld. 

De itrettiflettl zegt dal altijd nog eerst de qua»stie van den 
franschen tekst moet worden uitgemaakt Dan blijft men vrij, 
verder over de hoofdzaak van gedachten te wisselen. 

Het lid f l e H ior tU 'H vraagt of die tekst met of zonder 

teekeningen zal zijn. 

De ftreiiiflenl'. De jilaten kunnen zóó gemaakt worden, dat 
er een fransch onderschrift bij de nederduitsche op.scbrillen komt. 

De fransche vertaling z o u wellicht een octavo boekdeeltje kunnen 
vormen buiten het Gedenkboek en wellicht zou een uitgever de 
risico der uitgave op zich willen nemen, doch dit is nu nog 
niel aan de orde, eerst moet worden uitgemaakt of de vergadering 
de fransche vertaling wenscht. 

Het lid iVi>f//i oppert bel denkbeeld om hel Gedenkboek 

in hel fransch uil te geven. 

De t»e eHitle»êl antwoordt, dat bet niet zou aangaan om een 

Nederlandsch Gedenkboek uitsluitend in het fransch hel licht te 

doen zien. 

Het lid V o n t m t meent dat op de platen enkele opschriften j Hel raadslid A t v h e r l n : Wellicht zou deze middenweg kim-

in het fransch zouden kuimen worden aangebracht. Hij wijst nen worden gevonden, dat de jilaten geschikt worden gemaakt 

ook op hel Kanaleidmek als voorbeeld, doch meent dat het aan 

den Haad van Hestuur moet worden overgelaten. 

voor bet buitenland en de Haad van Hestuur gemachtigd worde 
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n.et een uitgever te onderhandelen. 

De p res i iMcÈ t f zegt, dal hel wenschelijk is dat den Haad 
een onbeperkt mandaat worde verleend om op de eene of andere 
wijze in een i'ranscben tekst te voorzien, waarhij dan de platen 
leesbaar zijn voor hel buitenland. 

Hij onderwerpt dit punt aan stemming. 

Üe presitlent verzoekt de raadsleden van Rosse en van 
Panthaleon van Eek als stemopnemers te willen optreden. 

De uitslag van de stemming is dat het voorstel met 52 tegen 
19 stemmen is aangenomen. 

De sti'egitleul. Wij komen im lol de hoofdzaak, tot de vraag 
wenscht de vergadering, dat het Gedenkboek worde uitgegeven. 

Het lid Telders heeft gevraagd op welke wijze het geld zon 
worden gevonden om de kosten te dekken. Ik moet hier wijzen 
op eene op zich zelve minder gunstige omstandigheid, namelijk 
dal de werkkracht van de leden in het verleden jaar niet groot 
is gebleken in het aanbieden van verhandelingen. Zeer weinig is 
dan ook dientengevolge aan de leden toegezonden en tol leed-
wezen van den Haad van Hestuur doet zich hetzelfde verschijnsel 
nu ook weder voor. Dit geniis aan werkkracht voor het Tijd-
schrift komt thans echter naar alle waarschijnlijkheid ten goede 
voor het Gedenkboek, vermits er nu eene som van ƒ 0000 à 

ƒ 7000 beschikbaar komt, die anders aan het Tijdschrift ware 
besteed. 

Hekent men mi hierbij dat dit kostbare werk voor den prijs 
van ƒ 5 per exemplaar verkrijgbaar wordt gesteld voor de leden 
en stelt men een debiet aan 500 leden, dan zijn reeds van de totale 
kosten gevomlen J 8500 à 9500. Hij een debiet aan 020 leden 
vermeerdert dit nog met f 030. 

Het lid MÊuet merkt aan, dat door den thans door den Haad 
van Hestuur gekozen weg, er geen gelegenheid bleel, de denk-
beelden van de leden te vernemen over de meest geschikle viering 
van het 50jarig bestaan van het Instituut. Hij vraagt of het de 
bedoeling is andere evenlneele voorstellen, bijvoorbeeld die door 
hel lid Telders zijn genoemd, ter zijde te stellen. Er zijn ook nog 
andere zaken, die in aanmerking kunnen komen, de bibliotheek 
bijvoorbeeld. 

De j u w s i t l v u l zegt, dal er straks gelegenheid zal zijn andere 
punten te bespreken. Maar de loop der zaak is deze gewecjt. Er 
was zoo heel veel tijd niet meer om de zaak voor te bereiden. 
Toen is het denkbeeld van hel Gedenkboek op den voorgrond 
getreden. Maar vooraf diende de Haad van Hestuur te W ( i t eu of 
het genoeg bijval bij de leden zou vinden. Het is thans gebleken 
dat er onder de leden eene alleszins voldoende medewerking wordt 
gevonden llespreking der eigenlijke feestviering is thans nog niet 
aan ile onle. Slechts het hejiaald geformuleerd voorstel. 

Het lid T e h l e v H zegt, dat nu er zooveel blijkt overgegaard, dat 
de zaak o p / 3 0 0 0 nederkomt, hij zich gaarne zal vereenigen met 
bel voorstel. 

liet lid Ê t u i ' t wenscht 1er gelegenheid van het 5l>jarig feest 

den Haad van Bestuur in ernstige bedenking te geven om de 

aansluiting bij andere vereenigingen voor Ie bereiden. 

' De pt^ i 'H i i ten i brengt alsnu in .stemming de vraag of de 
; vergadering zich vereenigt met het voorstel om een Gedenkboek 
! het licht te doen zien op den aangeduiden voet, met bepaling dat 
I hel voor de leden verkrijgbaar zal zijn voor f 5 per exemplaar? 

Die vraag wordt met 50 tegen 21 stemmen in bevestigenden 
zin beslist. 

I De i i t ' e H i f t e n t zegt: De vergadering heeft zich vereenigd 
met de algemeene strekking van hel plan, ook na het gezegde 
betrelleiide de kosten, en met machti<]ing, in afwijking in zoover 

' van het slot der circulaire van l i October 1800, aan den Haad 
^ van Bestuur om zorg te dragen dat op eenigerlei wijze ook een 
Fransche bewerking van het Gedenkboek het licht ziet; met 
het oog daarop worden de leden beleefd uitgenoodigd de op de 
schetsen voorkomende op- en bijschriften voor zooveel noodig van 
eene Fransche vertaling te doen vergezeld gaan, en wat de wijze 
van uitvoering betreft zonder Fratisclie vertaling aan den voet 

' van de bladzijden Nederduitsche tekst, waardoor bij beschikbare 
ruimte per mededeeling van dooreengenomen 2 bladzijden tekst 
en 1 bladzijde schetsen voor elke mededeeling dooreengenomen 
over 2200 woorden kan beschikt worden. 

Thans kan ik mededeelen dat de volgende sub-commissiën uit 
den Haad van Bestuur, bijgestaan door den Secretaris, de uitgave 
van hel Gedenkboek zullen regelen: 

I a. van redactie, tevens belast om na te gaan welke onderwerpen 
^ ontbreken en c. q. daartoe ter medewerking uit te noodigen de 

beeren van Bosse, Leemans, Schroeder van der Kolk, Snijders 
, en Stieltjes; 

l). van druk, correctie enz. de beeren Alpherls, Donker Duyvis 
en Lely; 

c. van reproductie der platen enz. de beeren Alpherts, Donker 
Duyvis, van Panthaleon baron van Eek, en Stieltjes; 

terwijl de leden van hel Instituut: van Schermbeek, Tutein 
Nolthenius, baron van Lijnden, van Loon, van Konijnenburg, door 
den Haad ztdien worden uitgenoodigd om van advies te dienen 
ten opzichte van het artistiek gewaad waarin hel Gedenkboek 

, zal verschijnen. 

Hel lid SMéishitj K^ut'a stelt voor dat de thans gegeven 
toelichting bij wijze van circulaire niet alleen aan de medewerkers 
maar aan al de leden van het Instituut in hoofdzaak zal worden 
medegedeeld. 

Dienovereenkomstig wordt besloten. 

Het lid r r i i i MdlHSvlHlef/n acht het minder noodig dat 
eene naamlijst van al de leden in hel Gedenkboek zal worden 
opgenonien. Hij zou bet voldoende vinden als nevens de namen 
van de tegenwoordige en de oiid-raailsleilen, alleen die van de 
tegenwoordige leden werden opgenomen. 

De preftitlé'ttt merkt op dal het bier ecuwifewom;/! geldt. 

Voor het vijftigjarig feest acht spreker het vau belang, dal men 

uil de volledige opgave van alle leden kan zien. dat men hier 

zich niet bewogen heeft binnen de enge grenzen van eene Inge-

nieurb-vereemging, maar dat personen van allerlei rang en betrek-

4 
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king lellen zijn gewonlen, en zooilnnige lijst aciil hij een sieraad 

van het Gedenkboek. 

0. De i f r e t i i t l e n B neemt nogmaals het woord om eene korte 
mededeeling te doen omtrent hel Jaarboekje. Vooreerst is daarin 
opgenomen Bijlage H, de stormvloedhooglen, bewerkt door de 
leden 11. E. de Brnyn en jhr. F. L . Orll, waarin ook de stormvloed 
van 1895 is opgenomen en voorts de verhouding van AP. tot 
N.AP. en van volzee tol N.AP. 

Voorts vestigt spreker de aandacht op hel lederen zakje en de 
uitbreiding van den Kalender, waarvan de meerdere kosten echter 
op ƒ 150 - h 240 = ƒ300 zijn te slaan gekomen. 

Spreker wenschl dit mede Ie deelen opdat men dit in aan-
merking neme bij het vormen van wenschen omtrent dit boekje. 

7. De i t r t ' i i i t l e n i stelt voor alsnu de gewone pauze te houden 
en noodigt liet raadslid Donker Duyvis en het lid van llenrn uil 
zicii mei hel opnemen van de stemmen te willen belasten bij de 
ballottage van de als nieuwe leden voorgeslelden. 

Nadat dc vergadering is heropend deelt bet raadslid Donker 
Duyvis mede, dat met algemeenc stemmen als gewone leden zijn 
aangenomen de beeren E. Guyper.s, architekt te Amsterdam, en 
J . Stroink a d j u n c t - i n g e n i e u r der publieke werken, te Amsterdam 
(voormalig lid) en als buitengewoon lid de heer Ü. Gunning, 
kadel der genie aan de Koninklijke Militaire Akademie te llreda. 

8. Van den hoofdingenieur van den Waterstaat in het Ode 
district zijn ingekomen brieven, gedagteekcnd 10 September en 

8 October 180ü 110.2003 en 3350 , strekkende ten 

geleide van de weerkundige cn waterwaarnemingen aan den 
Helder gedurende de maanden Augustus en September 1806. 

0. Het woord wordl verleend aan het lid van Hasselt. 

Het lid rntt iitiHHvll: Mijnheer de Voorzitter! Het doet 
mij leed, dat ik nogmaals moet terugkomen op een ondi'rwerp 
waarover de discussiën reeds te lang hebben geduurd. Nn echter 
in de notulen van de Jiinivergaderiiig een verhandeling is op-
genomen, welke niet uitgesproken is, cn het daarin geleverde be-
toog bovendien mijns inziens op een misverstand berust, ilaar bccht 
ik een te hooge waarde aan het in de notulen van dit Instituut 
als gesproken geboekstaafde, dan dat ik die geheel onbesproken 
mag laten. Ik dank ü, mijnheer de Voorzitter, dat U mij daartoe 
in (Ie gelegenheid stelt en zal mij strikt bepalen lot de verhan-
deling van den heer llalbertsma. 

Deze begint met op te merken, dal dc discussie over draiiicer-
leidmgeri niet hel resultaat beeft opgeleverd, dal de inleider zich 
daarvan had voorgesteld; ik ben dat met hem eens. Hij laat 
daarop echter volgen, dat zulks zoude Ie wijten zijn aan de 
omstandigheid, dat ik het door mij in de Novembervergadering 
ingenomen standpiml geheel wijzigde in de Fehruarivergadering, 

en verder dat toen in die vergadering de leden mijn meening 
niet deelden, ik hen eenvoudig tot oordcelen onbevoegd heb ver-
klaard. 

Ik heb ernstig nagelezen wat ik over dal onderwerp heb gezegd, 
en verklaar niet te kunnen begrijpen, wat den geachten schrijver 
aanleiding kon geven tot die opmerking. Alleen heb ik mij, 
zoowel hier als in een ingezonden sluk in hel weekblad de Ingenieur, 
verzei tegen het uitspreken van een luchthartig oordeel over 
zoodanige zaken, als alleen door persoonlijke aanschouwing of 
door kennisneming van alle omstandigheden beoordeeld kunnen 
worden, liet zouile mij dan ook zeer aangenaam zijn, en zeer 
gemakkelijk vallen, aan te tooneii dat er geen reden bestaal voor 
een dergelijke oiiheusche uitspraak, en dat de daarvoor aange-
voerde gronden onjuist zijn; dit alles is echter van te persoon-
lijken aard, dan dat ik mijn medeleden daarmede lastig mag 
vallen. 

Daarna volgt echter in het schrijven van den heer Halberlsnia 
een studie omtrent hetgeen in de- duinen kan zijn ge.scliicd, en 
daarvoor vraag ik een oogenblik uw aandacht. 

Na er op gewezen te hebben, dat hier werkelijk hel groote 
verval hoofdzaak is, stelt de schrijver zich voor onder cijfers te 
brengen het door mij in de Novembervergadering aangegeven 
gevaar, waarop later ook door hem de aandacht wenl gevestigd, 
namelijk het ontstaan van een inwendigen druk van het water 
bij een dergelijk groot verval. 

Die berekening geeft echter mijns inziens geen licht in de zaak. 
Waren de grondslagen dier berekening juist, dan zoude op die 
wijze kunnen berekend worden de lijd, waarin het water inden 
bcmalingspul opstijgt, totdat het den grondwaterstand bereikt, 
altijd wanneer daarbij niet alleen de hemalingsput maar ook de 
andere op de leiding staande puiten in rekening worden gebracht. 
Maar van het oogenblik dat het grondwatcrniveau bereikt is, 
onttrekt zich de beweging geheel aan de berekening, daar het 
water zich dan ook in hel zand ontlast. 

Maar de grondslagen der berekening zijn onjuist gesteld. 
De heer llalbertsma baseert zijne berekening op de snelheid, 

welke het gevolg is van de levende kracht en die welke ont-
staat door het niveauverschil boven en beneden in de leiding. 

Wat die levende kracht aangaat heeft hij vergeten, dal men 
hier niet te doen beeft met een buis, waarin het water zich met 
een zekere snelheid beweegt, maar met eene, waarin op elk punt 
water toetreedt en waarin de snelheid, aan het boveneinde gelijk 
nul, beneden haar niaxiiiiuin bereikt. De ongewisheid, waarin men 
verkeert omtrent de mate van ilraineering op elk punt, maakt 
dal de snelheid op elk punt en dus de ieveiule kracht niet met 
zekerheid kan worden berekmid; maar wanneer aangenomen wordt, 
dal de draineering gelijkmatig is, en, zooals in bet beloog van 
den schrijver wordl gedaan, dat de buisdoorsiicde constant is, 
dat dus de snelheid regelmatig toeneemt, dan zoude de levende 
kracht juist een derde deel van de berekende bedragen. 

Die levende kracht is echter niet alleen onjuist berekend, maar 
wordt ook op onjuiste wijze in rekening gebracht ; er wonii loch 
aaiigeiiomen, dal die wel Ie met wordl gedaan door de eene 
soort van arbeid, het verhoogen van den waterstand, doch niet door 
de andere soorl van arbeid, het overwinnen van den weerstand in de 
liiiizcn. En om dit tc ivchlvaardigen, wonit ecu betoog geleverd. 
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dat in de eerste door den schrijver behandelde periode door het 
niveauver.schil een drijvende kracht blijft beslaan, welke in slaat 
is de wrijvingsweerslanden te overwinnen. Op zich zelf is ilil 
juist, maar dit blijft het geval zoolang er beweging is, en dan 
kan die levende kracht nict nul worden hij een stand van 
1.815 M. + O (zie 1ste label) wanneer uithoofde van druk-
verschil (altijd volgens de berekening) nog een snelheid van 0.22 M. 
voorkomt. Juist uit het feit dat in de berekening de levende 
kracht gedurende den bcwegiiigstoestand nul wordl aangenomen, 
blijkt dat het de bedoeling is geweest om na te gaan welk elVecl 
de op het oogenblik van hel staken van het pompen in de buis 
hecrschende levende kracht kan uitoefenen, en hierbij moeten de 
weerstanden zeker in rekening worden gebracht. En wanneer nu 
de heer llalbertsma zelf berekent dat van de 4 M. niveauverschil 
slechts 1 cM. noodig is om de geconstateerde snelheid teweeg 
Ie brengen, de rest wordt verbruikt om de weerstanden te over-
winnen, dan behoeft het wel geen verder betoog dat, bij behoud van 
(Ie snelheid, de op dat oogenblik aanwezige levende kracht door die 
weerstanden in een onderdeel van een seconde zouden zijn verbruikt. 

En wat betreft dc berekende snelheid, ontstaan door het ver-
schil in niveau boven en beneden in de buis, hierbij wordt weder 
uitgegaan van de onderstelling, dat in de buis over haar geheele 
lengte dezelfde snelheid voorkomt. Hel verwondert mij, dal den 
schrijver de onjuistheid van d(ize aanname niet dailclijk in hel 
oog gevallen is hij het opzeilen van de berekening, want door aan 
te nemen de werkelijke siiellieid bij den aanvang cn de dus 
lierekemlc voor hel vervolg, wordl in de eerste periode een sterke 
vermindering van snelheid verkregen van O.iO tot 0.20 M., en 
in de volgende (ïcn veel geringere van O 20 lot 0.21 en 0.22 M. 
(zie 2(le tabel), terwijl juist het tegengestelde had moeten ge-
vonden worden. 

Waar dus de beide grondslagen van de berekenin;̂  zoo wiMiiig 
juist zijn, zal hel wel niet noodig zijn er op te wijzen dat de 
heiekende tijden zelfs bij benadering geen vertrouwen verdienen. 
.Maar, nn't of zomler berekening, na zekeren lijil zal bij het 
bekende verval in het benedendeel dor leiding een overmaat van 
druk ontstaan van binnen naar buiten, en ik heb van den beginne 
af daarin een gevaar gezien. 

Maar mijns inziens overdrijft de b.eer llalbertsma, waar hij meent 
dat een overdruk van 2.50 M. niet alleen de kans zal doen ont-
staan van hel instroomen van zand, maar dat ook de buizen 
zich daardoor zouden verplaatsen, waartoe hel ondm' de buizen, 
onder een drukking van O a 7 .M. zand zich bevindende zand 
«ïen opwaartsche beweging zomle moeten verkrijgen Hij een over-
druk van 1.25 M., acht hij de toijstaml nog wel niet gewenscht 
maar toch minder gevaailijk. 

Dat is een verblijdende uitspraak, waiit noch de gevaarlijke 
overdruk van 2.5(̂  M. noch de minder gevaarlijke van 1.25 .VI. is 
ooit voorgekomen; volgens de over meer dan vier jaren loopende 
waarnemiiigen is die overmaat van druk sh;chts é(inniaal hooger 
gewe(?s\ dan U.75 M. en gewoonlijk aanzienlijk minder. Dit is 
hieraan toe te schrijven, dat zoodra de druk in tie leiding hooger 
wordl dan de grondwaterstand, de ontlasting van water in het 
zand terstond aanvangt; de beweging onttrekt zich dan geheel 
«ïün (h< berekening, zooals ik boven reeds aanstipte. 

Men ziet dus dal de berekening een niet juist beeld geeft van 
de werkelijkheid. Om dit nog nader aan te toonen, giicf ik hier 
onder een diagram van de verhooging van den waterspiegel in den 
hemalingsput, zooals die door een zelfregistreerende peilschaal is 
opgeteekend. Wij hebben gedurende eenige maanden dag en nacht 
gepompt; hiermede is voor enkele dagen opgehouden en sedert 
is alleen overdag gepompt. Dit diagram stelt voor de lijn bij 
het slaken van het continneele pompen ; de eerste verhooging is 
ontstaan door het stoppen van de machine wegens een klein uebrek ; 
dan echter volgt de staking van het pompen op het daarvoor 
vastgestelde uur. In geblokte lijnen is daarbij aangegeven hoe 
die verhooging volgens de rekenwijze van den heer Halberlsma 
ongeveer lunl moeten plaats vinden. 

Wanneer dus de benskening weinig waarde heen , zoo heeft 
de conclusie mij in hooge male verbaasd, ik lees daarvoor: 

Hiermede heb ik, mijnheer de Voorzitter, nader uiteengezet 
•iwal ik mij voorstel dat hij de Amslerdamsche drainccriiig kon 
«zijn giischied, en hoe mijns inziens het groote verval aldaar kan 
«worden verklaard.» 

Door het voorgaande heelt toch de heer llalbertsma allerminst 
aangetoond, hoe het groote verval is ontstaan; hoewel minder 
juist, heeft hij getracht Ie geven een beeld van de gevolgen maar 
nict van dc oorzaak. 

Daarna volgt dan echter een nadere verklaring door het uit-
spreken van de meening, dat meer van de draineerleiding is 
gevraagd, dan waarvoor zij was berekend, dal daardoor een groot 
verval is ontstaan en hierdoor zand in de leiding is gekomen, 
waardoor hel verval weder grooter werd. 

Dat te veel van de leiding is gevergd ontken i k ; ik wil het 
daaromtrent in de Febrnarivergndering gezegde niel herhalen, 
maar ik wil er alleen op wijzen, dal, volgens de grondslagen van 
de berekeiiing, bij het meeste wat van de leiding is gevergd, geen 
grooter verval in de leiding had moeten voorkomen dan 0.80 M., 
en dat de betrekkelijk geringe hoeveelheid zand, plaatselijk in 
de leiding geconstateerd, niet een zoodanige vermeerderiiiLr kan 
geven, terwijl bovendien niet uit hel oog mag wonleii verloren, 
dat juist hel betrekkelijk grootste verhang voorkomt in het boven-
gediiclle van de leiding, waar noch groote siielheid, noch over-
druk van binnen naar biiiten kan voorkomen en waar geen zand 
in de leiding is gcconslat(^erd. 

Hovcndieii wil ik nog op iets wijzen; het verhang groeit 
natuurlijk aan met de gepompte hoeveelheid, en het is uaii te 
nemen dat dit ook liiit geval is met den overdruk, waarvan hier 
sprake is, maar dit is toch niel in die mate het ueval als men 
zonde meenen. De drainecrleiiling is in Ocloher 1801 gereed 
gekomen, de regelmatige waariiemingon begonnen Januari 1802; 
in dien tusscheiilijd is nooit meer dan van 0 tot 7.5 M^ per 
minuut gepompt en in Januari 1802 vond ik bij een gepompte 
waterboeveelheid van 7.5 M^ een overdruk van 0.1)5 M , terwijl 
die later nooit meer dan 0.75 M. was, zoodat hieruit blijkl dat 
de groolere lioeveellieid, die later is gepompt, zeer weinig invloed 
heelt, gehad. 

Ik zie dus niet in, dat door het geleverde betoog eenige meer-
dere klaarheid in het vraagstuk is gebracht, en dal voor het 
vinden van de werkelijke oorzaak van het groote verhang dit 
ecnig nieuw aanhcchlings|)unt heeft gegeven. 
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Bemalingsput 1896. 

D i a g r a m d e r W a t e r s t a i i d e u . 

^^ 'jfsi jj j) --f - r r - 7 r ~ i T - /P /> n o ' - ^ - F ^ ^ r ^ - _ _ _ _ _ _ ^T^T 

Het lid MMnlherfHtiUi : Mijnheer de Voorzilter! Uit hetgeen 
de heer van Hasselt heelï gezegd is mij gebleken dat hij zich 
nog niet kan vereenigen niet de verklaring der verontrustende 
verschijnselen hij de draineering der Amsterdainsche duinwater-
leiding, zooals ik die gegeven heh in de vergadering van Juni j l . 
Het blijkt evenwel tevens dat de heer van Hasselt daarvoor geene 
andere verklaring in de plaats weet te stellen Nu zonde ik de 
kritiek van den heer van Hasselt wederom mijnerzijds gaarne in 
eene volgende vergadering aan kritiek willen onderwerpen. Ik 
meen echter dit achterwege te moeten laten: 

I®. uit courtoisie tegenover den heer van Hasselt, die deze 
discussie in het Instituut heelt ingeleid en wien ik daarom meen 
ook het laatste woord vau repliek te moeten laten; 

om niet te veel van het geduld der leden te verlangen, 

wier aandacht nu reeds een geheel jaar lang voor deze drainee-
ringskwestie is gevraagd. 

De heer van Hasselt heeft echter ééne uitdrukking gebruikt, 
waartegen ik moet ])rotesteeren. He heer van Hasselt heeft mij 
beschuldigd ulichtvaardig« een oordeel over deze (pijestie te 
hebl.ien geveld. Wilde ik deze beschuldiging met eene andere 
beantwoorden, dan zoude ik mogen vragen of de heer van Hasselt 
geheel vrij van lichtvaardigheid is geweest toen hij deze (iua}Stie 
in het Inslitnut Ier sprake heeft gebracht. 

Ik wensch dit echter niet te doen en kan volstaan met te 
verwijzen naar mijne bescliouwingen in bel Insliluut van Juni jl. 
die V(ddoendc bewijzen dat het mijn streven is geweest de ipiaislie 
ernstig Ie onderzoeken. De heer van Hasselt heeft dan ook ge-
meend die heschouwing zoo uitvoerig te moeten beantwoorden 
als" hij dat heden heeft gedaan. 
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Het lid M*ennh%k. Mijne Heeren. Evenals in de vergadering 
van 9 Juni II., heb ik ook thans een enkel woord in het midden 
te brengen. 

Vooraf kan ik echter op den voorgrond stellen, dat ik, wat de 
hoofdzaken betreft, geheel mei bet lid van Hasselt medega, alleen 
wensch ik nog een stap verder te gaan. 

Wat ik te zeggen heb, zal ik nu echter zeer moeten be-
korten. 

Om te kunnen beoordeelen of er werkelijk een zoo groote 

overdruk, als het lid llalbertsma veronderstelt, mogelijk is, zal 
men zich in de allereerste plaats eene voorstelling moeten maken 
van de beweging in eenig dwarsprofil. 

Stel ik in figuur 1 de buis in vertikale dwarsdoorsnede voor, 
dan ontstaat hij draineering eene zekere inslroomings kromme lijn, 
bijvoorbeeld als A, B, G, C, 1). 

üe beweging van hel water geschiedt langs stroomlijnen, nu 
daargelaten of deze stroomlijnen rechte of kromme lijnen zijn. 

Figuur 1. 

A 

Figuur 3. 

De i t r e H i t i e t ï t verzoekt den spreker zich strikt te bepalen 
tot hetgeen door den heer van Hasselt is gezegd. Voor eene nadere 
mededeeling kan gelegenheid gegeven worden na alloop van 
lietgeen aan de orde is gesteld. 

Het lid i ' e t t i t i t t k : Wat ik hier zeg, staal onmiddellijk met 
ile hoofdzaak in onafseheidelijk verhand. 

Hoe de eigenlijke instroomingslijn Ji, G, C, er uitziet, weetik 
natuurlijk niet, want ik heb haar nooit gezien, evenmin, naar ik 
vermoed, als anderen. 

Wil men dus liever deze lijn voorstellen als die in figuur 
of als die in figuur 3, dan is mij dit ook goed. 

Een feit is en blijft het evenwel, dal ergens bij G de grond-
waterlijn boven de buisas zal liggen. 

Daargelaten de toestand van evenwieht van beweging, die hier 
nu niet beschouwd wordt, zal dan ergens hij P de put- of bui.<-
watersland gepeild worden, d. i. de IMijn zal voorijlen hy de 
('i-lijn. 

Zoodra nu de bemaling gestaakt worilt, d. i. als de machinist 
zijn handel van ile .stoommaebine dicht zet, dan zal hel in 
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bcjNveging zijnde water bij bet pijltje in figunr 1 toch niel plotse-

ling van schrik verstijven, dat water zal toch niet versieenen of 

bevriezen. 
Maar dan zal bij stijging van de P-\\]\\ toch ook de beweging 

van bel grondwater voortgaan, en onmiddellijk ook de G-lijn 
verhoogen. 

" De tijd ontbreekt om hierover nu langer uit te weiden, maar 
zeker is het dat er alleen dan eerst overdruk ontstaat als P boven 
O komt, bijvoorbeeld in 7 '̂, d. i. als de P-lijn zal voorijlen bij 
de G-lijn, maar nu in oujgekeerden zin. 

liet komt mij voor dat van een overdruk van meters geen 
sprake kan zijn. 

Deze overdridv kan 10, 20 centimeter bedragen of iets meer 
of iets minder, maar dat de omgekeerde voorijling een meter of 
meer zou zijn, heb ik nooit waargenomen, en acht ik zeer on-
waarschijnlijk. 

.luist omdat de draineerleiding een open buis is, kan men de 
verhanglijn iiiet diior eene rechte lijn voorstellen, zooals hel lid 
llalbertsma gedaan heeft. | 

Evenmin kan er sprake zijn van een overdruk als direct gevolg 
van bet verschil der waterstanden aan den beneden- en aan den | 
bovenmond, omdat er geen direct verband bestaal tusscben den j 
bemalingsput en put 30. | 

Er bestaat natuurlijk verhand tusscben deze waterstanden, maar 
een verband als dat tusscben de temperatuur aan den noordpool . 
en die aan den zuidj)ool. ( ' ) I 

Voor heden moet ik mij hiertoe bepalen. I 

liet lid iinIhvriHmat liet schijnt dat de heer Denniidv ' 
deze discussie nog niet wenscht te sluiten, doch haar in een | 
volgende vergadering opnieuw aan de orde wenscht te stellen. I 
Ik moet het aan D, iMijnheer de. Voorzitter, overlaten of U meent 
dat van het geduld der leden te mogen vragen. 

Dij voorbaat wensch ik echter reeds nu te verklaren dat ik dan i 

niet geacht wil worden aan mijn zooeven gedaan voorstel tot een j 

wapenstilstaiul gebonden te zijn, maar mij casu (pm volle vrijheid ' 

wens(th voor te behouden om na kennisname uit de Notulen van I 

het door de heeren van Hasselt en Pennink gesprokene daarop 

terug te komen. 

De p r e t i i f f p n t brengt een woord van hidde aan 'len beer 

llalbertsma wegens zijn besluit, om met het oog op de verdere 

onderwerpen voor deze vergadering thans niel verder dit onder-

werp te bespreken en stelt, onder dankz(!gging aan de sprekers, 

eene nadere behandeling viui hel onderwerp tot eene volgende 

vergadering uit, zoo daartoe de wensch wordt geuit door aan-

kondiging eener voordracht. 

(*) In twee of drie der eerste (Ingen vau November wisselden de walerstiuulen 

in den bemalingsput, door periodieke bemaling, verschillende malen met een 

tot twee meters nf, en meer, in perioden van circa 1*2 uren, maar gedurende 

dien tijd kon zelfs geen halve millimeter vcrsciiil in stand worden waarge-

nomen in put 30 

10. Hel woord wordt verleeiul aan bet lid JKIhtfi Sier is: 

i\lijne heeren, 

Het convocatie-biljet dezer vergadering beeft aan professor 11 net 
een zekere leer toegedicht over verdamping van stoomketels. Ik 
hoop dat hij dit niet kwalijk zal nemen. Daar stoomketels geen 
dingen zijn die in damp overgaan, heb ik geschreven «verdamping 
in stoomketels«. Maar de drukker schijnt ons hier weder eens 
een van zijn grappige poetsen te hebben willen spelen. 

Altijd heb ik prof. Il.'s groote talenten als jmlemiker en 
debater bewonderd, maar ik doe dat thans meer dan ooit, 
want uit zijne hier den Oden Juni gebonden voordracht blijken 
zijne polemische bekwaamheden bijzonder glansrijk. Hij voorbeeld 
daar waar hij ons medeileclt dat zijn werk over verdamping 
in stoomketels in het buitenland met groote belangstelling 
is ontvangen, dat het onder anderen iu lud tijdschrilt/^«y/M^er/W/ 
door niet minder dan negen verschillende personen is besproken. 
Dal er onder die negen zes waren , die zijn h er bestreden 
en aantooiulen dat de drie anderen er door in de war waren 
gebracht, dit zegt prof. 11. er niet bij ; en zijne le?ers. die 
ile retroacta niet naslaan, en dal zijn gewoonlijk de meesten , 
krijgen nu den indndc dat die negen verschillende lieilcn, schrij-
vende in een van de beste technische tijdscbrifien die wij be-
zitten, zijn leer staven. 

Onder die negen behoor ook ik ; maar wel verre van prof. H.'s 
leer te willen staven, acht ik die verkeerd. In mijne onlangs in 
ons Tijdschrift opgenomen verhandeling heb ik eenige punten van 
die leer nmeten bespreken en onjuist genoemd, doch over die leer 
in haar geheel, over hare eigenlijke kern, heb ik, omdat critiek 
ilaar bijzaak was, toen niet gesproken. 

Ik vraag verlof dit thans te doen. 
Het plan \iu\ prof. II. toen hij zijn arbeid begon, was om 

in deze zaak tot de kennis der waarheid te komen door een 
aantal feiten, juiste waarnemingen en proeven op vele verschil-
lende ketels geiu)men, te verzamelen en ben, neven elkander 
gezet, als het ware voor zich /elven te laten spreken. Dit plan 
was voortrelïelijk. D(! wetenschap in deze zal exjieriinenteel zijn 
of zij zal niel zijn; speculatieve wetenschap is onmachtig om bier 
ile waarheid aan het licht te brengen. Main- bij de uitvoering 
van het plan werden belangrijke fouten gemaakt, want prof. 11. 
liet zich ongelukkig, door zijn zucht om een zeer groot aantal 
feiten te kunnen toonen, verleiden om allerlei onbetrouwbare, 
verdachte, ja zelfs .stellig foutieve opgaven als feiten voor te stellen 
en aan deze juist dezellde waarde toe te kennen als aan echte 
feiten. Experiinenteele wetenscha|i is uitmuntend maar kan alleen 
gebouwd worden o|) reijle, zeer zorgvuldig verrichtte waarnemingen ; 
om zulke wetenschap o|) te bouwen, moeten met groote zorg 
alle verdachte en valsche opgaven worden geccarteerd. Ik geloof 
(lat ieder dit met mij eens zal zijn. 

Doch wal doet prof. I I .? 
De cijfers van 3'2 proeven onthuMit hij aan Morin. Morin zelf 

zegt van die cijfers dat zij voor het meerendeel geen zekere resul-
taten zijn, maar slechts benaderende schattingen en dikwerf 
onderling onvergelijkbaar, ja zelfs .soms met elkaar in strijd. Deze 
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zeer belangrijke woorden van den waarheidlievenden Morin ver-
zwijgt i)rof. II. echter voor zijne lezers, die daardoor geiu)opt 
worden, aan die cijfers van een man van hoog gezag als Morin, 
een waarde toe te kennen, die Morin zelf er aan ontzegt. 

Van 45 jiroeven, door prof. II . geciteerd, zijn de cijfers ontleend 
aan catalogussen, prospectussen en circulaires van kelelfahrikanten 
of bun agenten. Op de cijfers van zulke reclamebiljetten wetenschap 
te willen Ijouwen, dunkt mij een hopeloos pogen. Indien men 
weten wil hoe het in casu met die reclame gesteld is, dan verge-
lijki' men eens de resultaliMi, verkregen met de ketels van Habcock 
en Wilcox volgens de ni)gaven der catalogussen van die Ameri-
kaansche fabrikanten, en de resultaten der proeven met diezelfde 
ketels genomen door den engelschei. ingenieur .\I. Longridge. 
Men zal tusscben die beiden een gemiddeld verschil van meer 
dan 25 ten honderd vinden. Ik behoef niel te zeggen in wel-
ken zin. 

Van 22 proeven, door prof. 11. geciteerd, zijn, zooals hij weet, 
de cijfers foutief. Dit is volkomen zeker, omdat de twee jtroducten 
ad en hc niel gelijk zijn, wat zij bij juiste cijfers nmeten wezen. 
Ik kom tol het getal van 22 indien ik alleen maar die cijfers 
foutief reken, die meer dan 10 pel. van de waarheid velschillen, 
daaronder is er dan een die meer dan 100 |)ct. daarvan ïifwijkt. 
Aan al die stellig valsche cijfers kent |)rof. I I . , zooals U zult 
kunnen zien, volkomen dezelfde waarde toe als aan jdle anderen. 

En nu zijn er onder de overige proefcijfers, door den boogleeraar 
geciteerd, waarschijnlijk, of liever zeker, nog wel meer fout, maar 
het was 'mij niet fiiogelijk al de 172 proeven na te gaan. Van 
hel groote gemis aan critiek, waarmede prof. II. bij zijn verzamelen 
is te werk gegaan, moet ik echter nog een paar sprekeiule be-
wijzen ujcdedeelen. 

Er werkten op de Parijsclie expositie van 1855 neven elkander 
twee stoomketels. De eene was eene labrieksketel (n°. 5 van II.) van 
Farcot van 50 M^ verhiltingsvlak. De andere was een locomoliefketel 
(u". 97 van II.) van 81 M\ verhiltingsvlak, die echter hier zonder 
blaaspijp als gewone landketel werkte. Wal verrichtten die ketels nu? 
Oe eerste verdampte 984 KG. water per uur, de tweede verdam|)te 
toevallig ook juist 984 KG. per uur. De eerste verbrandde 123 KG. 
steenkool per uur, de tweede verbrandde zeer toevallig ook precies 
123 KG. kool per uur en wal nog hel toevalligsl is, zij verdampten 
dus heide precies 8 KG. water per kilogram steenkool. Wie zal 
er nu aan zooveel ongeloollijke gelijkheden van twee zooveel 
verschillende ketels gelooven? Hel is duidelijk, men luiefi hier 
gezegd, daar wij niet weten wat elke ketel alzouderlijk gedaan 
heeft zullen wij maar aannemen, dal ieder de helft vau het werk 
deed, met de hellt der steenkolen. Doch aangezien het welzeker 
is dat )iiet ieder juist de helft èn verbrandde ('u verdampte, zoo 
zijn natuurlijk de cijlers van beide ketels oimauwkeurig. Het zijn 
dan ook cijfers tegen wier onnauwkeurigheid Morin waar.schu\\de. 
Prof. II. echter neemt ze als waarheden in zijn verzamcding op. 
Oe gelijkheid van hun producten ad en () c bewijü, volgens dien 
l'eer, dat de |)roeven nauwkeurig waren. 

Ficu iuuiev aardig slaaltje. De ketels v,u\ bc.t slo(Muschip „Tar lar" 
(n°. 00 van 11) beproelil onder leiding van prof. Keumtdy, verdampten 
hij di(j proef schijnbaar zooveel water, dat, volgens d(! |)roef-
resnltaten, ruim 7 ten honderd meer warmle-eenlicden door de 
steenkolen zouden ontwikkeld zijn dan er in totaal in aanwezig 

waren. Prof. Kennedy zag dit natuurlijk wel en hij zegt dan ook 
dat de ware verdamping der ketels oidiekend bleef, maar zeker 
niel grooter is geweest dan 83 ten homlerd van de schijnbare 

I verdamping, wal hieraan is toe te schrijven dat de ketels 
• sterk pruimilen. Prof. II. echter zag van dit alles niets. Het 
I absurde proefresultaat werd als waarheid opgenomen. { )^ad=ibc 

controle bewees, volgens prof. H., dat de proel nauwkeurig was 
gewee.st, dat er werkelijk 11.23 KG. stoom per kilogram kool 
was geleverd, hoe ongetoollijk ttal cijfer ook is. 

Tot dusverre sprak ik meer over prof. H.'s methode van onder-
I zoek dan over zijn eigenlijke leer, doch ik kom nu tot die leer. 
i Ik kan Ü die niet duidelijker voorstellen dan door een stoomketel 
, nauwkeurig naar hare voorschriften te gaan ontwerpen. 

Ik wil de hooldafmetingen gaan bepalen van een gewoneïi 
scheepsvlampijpketel die 4400 KG. stoom per uur moet le-

I veren van de tegenwoordig gewone drukking van 9 à 10 
almospheren 

1 «De hierachter gegeven cijfers kuimen nu den weg wijzen om 
; «hij het ontwerpen van verschillende soorten van stoomketels de 

«•verhoudingen zó(5 te kiezen, dal zoowel bet rendement van den 
• ketel als dal van de brandstof binnen de juiste greirzen wordt 

I «gehouden, of in andere woorden dat men de kolen zoo voordeelig 
I «mogelijk gebruikt en tegelijkerlijd de stoomprodnclie van den 

«ketel zoo groot mogelgk maakt.» 

Dit zegt prof. H. ('). Ik zoek dus zijn scheepsvlampijpketels 
op en vind er negen vermeld. He stellig foutieve proef op de 
ketels van de «Tartar» zal ik echter nu maar uitwerpen en ik 

j houd er dus acht over, waarvan de door prof. H. bedoelde 
.'erhoudingen afwisselen als volgt: 

Ä van 74 lol 152.74 

ß 19 

13.32 

7.40 

75.2 
H ' 

w\ 4 4 . - — V 

10.30 

Hel is 'l wenschelijksl, heeft prof. II. gezegd, om een hoog ketel-
rendement met een hoog brandstofrendement te doen samengaan, (f) 

W 
Ik neem dus hel ketelrendement y oï - y = 44 en zou hel hrand-

stofrendement op 10.30 mogen nemen, maar voor het onderste 
uil de kan hen ik wal bang en ik zal mij dus tevreden stellen 

met — 9.5. De verhouding a stel ik op I-IO. 

«Door do eenvoudige vergelijking ix^z=:(3y>> (ik vervang 

prof. H.'s latijnsche letters door grieksclie om verwarring met 

mijn eigen nomenclatuur te voorkomen), «heelt men hel nn'ddel 

«om te zorgen, dal men bij bet ontwerpen van een sloomketel 

«geen tegenstrijdige voorwaarden aanneemt» Q ) 

(*) Verhandtlïngen van hvt Koninklijk Insliluut van Ingenieurs 1S05 — 
189(), bl/. 50. 

(f) muien K. /. p. /. 1887-188S, hh. 136. 
(f) Verhandelingen A'. /. v. l. 1895-1896, blz. 19. 
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7.egt prof. 11. Ik moet ihis zorgen, dat de nog niet gekozen 

waarde /3 worde: 

ß 

of wel ik moet hebben : 

,3 = - 1 ^ = 30.23. 
' 44 

üaat men mi met deze verhoudingen de afmetingen van den 

ketel, die -UOO KG. stoom per uur leveren moet, berekenen, dan ! 

vindt men dat moet zijn: | 

V = : 100.—MV verhittingsvlak; | 

3.31 » roostervlak; j 
I 

403.—KG. kolen per uur; 

W — 4400.— » waterverdamping per uur; 

r z=z 9.50 braudstofrendemenl. 

Nu zijn tegenstrijdige voorwaarden vermeden en al mijn ver-
houdingen zijn binnen de grenzen der mogelijkheid, niet alleen 

/3, 7 en 3 ieder op zich zelf, maar ook hun producten 
cn ß y = 1330 zijn binnen die grenzen, welke loopen van 551 
tot 1308.4. Ofschoon prof. II. niet zegt dat ook dit noodig is , 
.»̂ cliadcn zal het loch zeker niet. 

Ik moet nu een uitstekenden ketel htdiben verkregen. Zijn 
rendement 44 is hoog en ook het brandstofrendement 9'/.̂  vind 
k hoog, hoewel prof. II. mij nog wel bijna 10 ten honderd meer 
zou willen leveren. 

Nu ga ik dien ketel met beste steenkolen op de gewone wijze 
stoken. In 99 van de lOO gevallen zal het dan blijken, dat ik 
geen 403 KG. steenkool per uur verbranden kan. Dc roosters 
zijn daarvoor te klein bij dc gewone, natuurlijke trekking. Hoogst 
zelden is natuurlijke trekking zoo sterk, dat cr meer dan 120 KG. 
kool per uur per AP. rooster verhraiul kan worden. Mijn cijfer 
140 was wel binnen dc door prof 11. aangegeven grenzen, die 
hier tot 152.74 gaan, maar het blijkt mij nu, als ik het oor-
spronkelijke verslag der bedoelde beproeving naga, dat dit cijfer 
betrekking beeft op ketels (van bet stoomschip «Ville de 
Douvrcs») die met kunstmatige trekking werkten. Prof'. l i . heeft 
nagelaten, ons op deze zeer belangrijke zaak opmerkzaam te 
maken. Hij heeft geen enkel woord gezegd over de natuurlijke 
grenzen van dc roostcrgroottcn en daardoor mij nu dc teleurstel-
ling bereid, dat ik in mijn ketel met natuurlijke trekking geen 
•'i03 KG steenkool per uur verbranden kan cn natuurlijk dus ook 
geen 4400 KG. stoom kan maken. 

Ik moet mij dus een ventilator aanschan'en en met kunstmatige 
trekking gaan werken. Dit doende kan ik zeer gemakkelijk genoeg 
kolen verbranden om 4400 KG. stoom voort tc brengen. Doch nu 
blijkt het dat -103 KG. beste steenkool daarvoor veel tc weinig 
is. Van zulke koliMi heb ik , om in dezen ketel 4400 KG. stoom 
te maken, zoowat 700 KG. noodig, zoodat het brandstofrendement, 
we\ verre van tc zijn, zooals prof. II. mij bcloofvl had, bier slechts 
(Uigcvcer O'/j bedraagt. Mijn verhittingsvlak van iOO M^ is zeer 
veel te klein om bij een stoomprodticlie van 4400 KG. per uur 
ecu braudstofrendemenl van 9'/2 te kunnen leveren. Dit i i een 
tweede cn nog grootcrc teleurstelling; maar het is niet anders, 

die 100 M®. zijn te weinig om de warmte van zooveel kolen als 
hier verbrand moeten worden op zuinige wijze te benutten, er 
gaat daartoe hier veel te veel warmte nutteloos door den schoor-
steen verloren. En daardoor moet ik nu 50 ten honderd meer 
geld voor .steenkolen uitgeven, dan prof. H. mij had doen 
gclooven. 

Nu ik echter de oorzaak van het kwaad ken, ga ik er ver-
betering in brengen. Ik laat een tweeden ketel, juist gelijk aan den 
anderen, maken om die twee .samenwerkend, mijn 4400 KG. 
stoom te laten leveren. Nu, blijkt bet, heb ik geen kunst-
malige trekking noodig, ik kan mijn ventilator afschaffen 
en ik werk veel ziningcr, niet omdat het werken met kunst-
matigen trek o|) zich zelf onvoonleelig is , integendeel, het om-
gekeerde is het geval, maar omdat ik nn verhittingsvlak genoeg 
heb om dc warmte van mijn kolen behoorlijk tc benutten. Van 
beste kolen blijk ik nu geen 700 KG. per uur, maar slechls 
ongeveer 550 KG. noodig te hebben cn het brandstofrendement 
IS dus nog lang geen 9'/,, zooals prof. 11. mij toegezegd had, 
maar toch ongeveer 8. Geen slecht cijfer. 

Maar welke fout of fouten heb ik dan tocdi gemaakt, toen ik 
volgens prof. M.'s voorschriften en oogen.schijnlijk op zeer goede 
gronden dc afmetingen van mijn ketel berekende? 

Ik zal het U zeggen, mijneheercn, prof. 11. verzekerde ons wel 
dat wij door dc toepassing van zijn ad — lc regel het aannemen 
van tegenstrijdige voorwaarden vermeden, doch dat is werkelijk 
niet zoo. Ik heb wel degelijk tegenstrijdige voorwaarden aange-

W W 
nomen, want de twee waarden-:^ of w en of r = 9.5 

zijn wel ieder op zich zelf in twee verschillende stoomketels 

mogelijk , maar hel is volstrekt onmogelijk ze samen voor één 

stoomketel te vercenigen cn dat heb ik gedaan door prof. II.'s 

leer in toepassing tc brengen. Geen enkel bekwaam man van 

dc praktijk zal het ooit in het hoofd krijgen om twee zulke 

waarden als w — M cn r = voor één ketel tc willen com-

biucercn ; liij weet dat dit nici «iaat, maar prof. H.'s leer laat 

zulke combinaties toe, ja lokt die zelfs uit door het doen samen-

gaan van een hoog brandstof- cn ecu hoog kctclrcinlemcnt 

het wcnschelijksie te noemen. Dic leer leert hoegenaamd niets 

over de middelen om zulke absurde combinaties tc vermijden. 

En toch zijn hel dic middelen waarop hel in deze zaak eigenlijk 

aankomt. 
Die middelen heb ik in mijn Verhandeling aaui^cduid. De ver-

houdingen jc en zijn niet onaHiankclijk van elkander en ik 
^ heb daar aangegeven hoe zij van elkander afhangen en daardoor 
! was het mij mogelijk de cijfers te geven van de werkelijke op-

brengst cn het werkelijke verbruik van mijn ougclukskctcl; want 
prof. M. zegt wel dat ook dic Verhandeling geen bepaalde op-

' lossing voor dc vraagstukken der verdamping in stoomketels 
' geeft, maar dit is zoo niet. Indien het waar was, had ik , hel 

spreekt van zelf, die cijfers niet kunnen vinden, doch met mijn 
Verhandeling in de hand zal iedereen dic cijfers gemakkelijk 
kunnen iiarckcncu. Natuurlijk echter geef ik die cijfers niet als 
absoluut nauwkeurig, maar als nauwkeurig op eenige percenten 
na. .Men kan ook bet draagvermogen of dc doorbniging van een 
balk niet met absolute nauwkeurigheid vooraf berekenen, maar 
dat is geen reden om zulke berekeningen niet tc maken. Wij weten 
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allen dal alleen reeds de empirische cüéfïicicêulcn, dic in zulke bereke-
ningen onmisbaar zijn, absolute nauwkeurigheid buitensluiten. Die 
is alleen in oplossingen van zuiver wiskunstige vraagstukken 
bereikbaar. 

Wellicht zal prof. II. volhouden dat zijne cijfers omtrent de 
verdamping in den ongcluksketel juist zijn en mijne cijfers 
onjuist. Ik verwijs hem dan naar een correspondentie in het 
nummer van Engineeriug van 2 October j l . Ik verzocht daar de 
mecning van den redacteur te mogen vernemen over de vraag 
of deze ketel voor zijn werk niet Ie klein zoiule zijn. Het 
antwoord is: j a , stellig te klein. 

Het is ook mogelijk dat prof. II een andere tegenwerping 
maakt. Hij heeft namelijk geschreven (*): «Ook behoeft niet ge-
«zegd te worden dat het goed gebruik van statistieke uitkomsten 
«vereischl, dat men eenigszins tehuis is in het onderwerp, daar 
«men anders allicht zou vervallen in zinledige toepassingen», cn 
nu kan prof. 11. wellicht ze '̂gen dat men, om zijne statistieke 
gegevens te mogen gebruiken, vooraf behoort Ie weten welke 
waarden van w cn van kmmcn samengaan, welke niet. Doch 
tol nog toe heeft de professor over deze de gehcclc quaestic behecr-
schende zaak geen woord gezegd, en wal ik aan zijn leer verwijt 
is dan ook juist dat, zoo men niet va7i elders weet, wal hier-
omtrent waarheid is, men dit door die leer niet te welen komt, 
maar tot ongerijmde resultaten gevoerd wordt, gelijk ik voor 
ilen ongcluksketel verkreeg. 

Ik kom'nn lol een ander, aangenamer gedeelte van mijn taak. 
Prof. 11. beweert dat men zich de moeite om naar een algemeene wet 
der verdam|)ing in stoomketels te zoeken, wel kan besparen, die toch 
voor elke soort van ketels verschillend zou uitvallen en zegt dan (t) : 
«Men zoude zelfs mogen beweren, dat voor eenzelfde soort van 
• ketels de kromme lijn verschillen zal, al naarmate dc verhouding 
«van rooster- en verwarmingsoppervlak anders gekozen wordt, al 
«wordt daarbij ook steeds de h onveranderd gelaten». Dit laatste 
toevoegsel is nog al vreemd, want kromme lijnen, wier abscis-
senwaarde h is , cn daarvan is hier sprake, bestaan natuurlijk 
niet indien dc abscis b onveranderd wordt gelaten. Doch dc 
meening dat ile verhouding van verhittingsvlak tot rooster-
vlak een belangrijken invloed op de kromme lijnen der ver-
damping moet uitoefenen, is oogenschijnlijk zeer gegrond. Ook 
ik meende, toen ik mijn studie over dit onderwerp begon, dat 
dit zoude blijken het geval te zijn en hel verwonderde mij aan-
vankelijk zeer, proefondervindelijk tc leeren, dat die meening toch 
onjuist is. 

Ik kan U iloen zien dat zij onjuist is. Ik heb hier de resul-
taten van de best tc vertrouwen reeksen van onderling stellig 
vergelijkbare, progressieve proeven met zeer groote verschillen der 
verhoudingen van verhittings- tot roostervlak neven elkander 
i;cslchl. (Zie plaat II.) 

V 
R b 

r 

waargenomen. 

r 

berekend. 

Afwijkingen 

ongeveer. 

MM. Cylinderketcis (Graham) y = 9.4. 

7.03 7.43 4.71 4.82 - h 2 V , ten honderd 

4.70 12.07 4.21 4.10 - 2 V , » 

2.35 24.15 3.13 3.25 + 4 » P 

NN. Gallowayketcls (Grurpiius ; en Lynden) y — 10.—. 

32 0 0.89 8.75 8.82 , -f- 1 ten honderd 
29.4 1.02 i 1 8.99 8.07 — 3'/, >' » 

29.4 1.07 8.49 8.02 -1- 1 '/o « » 

32.0 1.15 8.32 8.53 + 27 , « . 

29.4 2.55 7.15 7.23 + 1 n » 

310 2.58 7.22 7.21 0 

29.4 2.03 7.27 7.17 1 — 1 '/ï » 
32.0 2.()8 7.70 

1 
1 7.13 
1 

— 8 » 

PP. Cylinderketcis (von Reiche) 

54 ft 30 1.11 9.— 8.91 — 1 ten honderd 

38 a 29 2.08 8.— 7.92 1 0 

30 à 24 3 33 7.— 0.97 - V, . .. 

20 5.— 0.— 0.08 -f- ^ V , ^ 

QQ. Schcepsvlampijpkctel (Newcastleproeven) y—\\.—. 

54.8 1 84 8.03 8.()2 0 

37.5 2.70 7.72 7.78 1 ten honderd 

(*) muden 1895-1890 , hh. 163. 

( t ) Nofuien 1895 -1890 . hh 165. 

De lijnen MM, NN, PP en QQ zijn lijnen overeenkomstig 

mijne formules (4) met y-waardcn, resiiccticvdijk 9 .4 , 10, 

10.4 en I I . De vier onderscheiden reeksen van proeven ver-

schillen zeer aanmerkelijk in de verhouiling — v a n verhit-

tingsvlak tot roostervlak. Voor lijn M M is die verhouding van 

2.35 tot 7.03, voor lijn N N van 29.4 tot 32, voor lijn P P van 

20 lol 54, en voor lijn QQ van 37.5 tot 54.8. Kn welk is nu 

het omicrscheid der afwijkingen mijner lijnen van dc experimen-

tcclc waarden? Voor dc reeks M M zijn de afwijkingen van 

+ 4 tot —"1% ten honilcrd; voor dc reeks iV indien men ééne 

enkele van dc 8 jirocven, waarhij iets bijzonders schijnt gebeurd 

te zijn, uitzondert, van -t-2V2 lot — 3'/j ten honderd; voor de 

reeks P P van I '/i lot ~ I ten honderd; voor de reeks Q Q 
van O tot -f- I ten honderd. 

Indien men nu weel dat de verhouding van verhittingsvlak lot 

roostervlak voor dc reeksen iVA'" en P gemiddeld zoowal O 

malen en voor dc reeks Q Q gemiddeld ruim 9 malen grooter 

was dan voor de reeks M M, een verschil dus van 800 pGt., 

dan zijn dc afwijkingen van 4 tot — 3'/j |)Cl. zeker 

5 
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wel oiibeleekeneiid Ie noemen. Hel blijkl dus dal enorm groote • 
vcrseliillen van de verhoudingen lussclien verhitliugs- eu roosier- ' 
vlakken op de kromme lijnen hijna geen invloed uiloefenen (*), 
minder invloeil dan bij zulke zeer moeielijke proeven als die over i 
verdamping in sloomkelels, de altijd onvermijilelijke vvaarnemitigs- ! 
feilen, die al zeer ligt 5 ten honderd heloopen, hehhen. 

Wal er inderdaad van ilen invloed der roostergroolte is, een i 
zeer kundig man als Péelet wist dit reeds in hel begin dezer ! 
eeuw; ik heb zijne zeer belangrijke woorden daaromtrent in mijne 
verhandeling aangehaald. Die invloed is zelfs bij zeer aanzienlijke 
veranderingen der rooslergrootle nog uiterst klein. Kn zoo men , 
de zaak goeil doordenkt laat zich dit wel begrijpen. Want of men | 
op een klein dan wel op een groot rooster een zelfile hoeveelheid 
kolen verstookt, daarom hehoefl het verbruik van lucht per een-
heid van hranddof geenszins te verschillen, cn dit verbruik van 
lucht per eenheid van brandstof is het, waardoor verschillen in de ; 
verbranding kunnen ontstaan; doch men kan, voor welken stoom- | 
ketel dan ook, onmogelijk den toevoer van lucht voor de ver-
branding vermeerderen of verminderen, zonder het brandstof-
verbruik zelf ook te vermeerderen of te verminderen, althans indien 
men altijd stookt zooals het behoort. 

Kr bestaat in dil oi)zicht echter wel eenig verschil tusschen 
natuurlijke en kunstmatige trekking. De laatste levert over het 
algemeen iets hooger brandstofrendemenl; ik heb dil in mijn 
verhandeling reeds gezegd. De reden is dat (alweder juist andersom 
dan men zou denken) met kunstmatige trekking over hel alge-
meen minder luchl per eenheid van brandstof wordt verbruikt dan 
met natuurlijke trekking. Het verschil in brandstof-rendement is 
echter niet zeer groot. Ik kon een wel geconstateerd verschil 
grooter dan zoowal 10 ten honderd nergens vinden. 

Prof. II. beweert in zijne laatste voordracht dat de door mij 
ceceven emj)irische formules der kromme lijnen onjuist zijn. Hij 
herbaalt, om dal te bewijzen, nog eens hel foutieve argument 
van den heer Hailiiik dat mijn y-waarden zouden moeten ver-
sc.hillen van ongeveer 7 tot ongeveer 10, veel giooter verschil ' 
dan ik opgaf. Prof. H. weel echter dal dil argument, als gegrond 
op een stellig foutieve opgaaf vau Morin, in mijn verhandeling 
reeds weerlegd werd. De waarheid is dat ik voor die lijnen ge-
geven heb de formules: 

daarvan, dat r = co voor h — ^ onwaar moet wezen, zoodat de 

kop ?•: niet gemist kan worden. Prof. 11. komt nu 
1+0 .156 

dil argument, r — c o voor ^ = 0 , hem door mij aan de hand 
gedaan, nog eens herhalen als bewijs van mijn fout, die echter 
slechts zou bestaan indien mijn verhandeling alleen het lichaam 
gegeven had dat prof. 11. gedecapiteerd heeft. Alles wat prol. 11. 
zegt over fouten in mijn diagrammen van plaat 5 , omdat aldaar 
r niet y is voor I , is dan ook totaal onjuist, want voor 
b 1 moet, volgens den door prof. H. geëclipseerden kop, altijd 

kleiner dan y zijn, en wel 

Die professor beweert ook dat mijne formules aantoonen dat 
het geheele vraagstuk der verdamping in stoomketels een onbe-
paald vraagstuk is. Maar hij moet dan onder het woord «onbe-
paald» geheel iets anders verslaan dan wal men er algemeen 
onder verstaat, want indien mijn formules de onbepaaldheid van 
het vraagstuk bewijzen dan zijn er honderden vraagstukken iu de 
techniek onbepaahl, die nog niemand onbepaald genoemd heeft. 
Mijn formule voor de verdamping is : 

\\ = \rb en r = f b , 

eene functie door de formules (-1) aangegeven. 
Oidiepaald is, zegt prof. 11., dus het vraagstuk, want men kan 

zoowel r als b doen veranderen. 

Maar dan is ook hel vraagstuk van den arbeid door ecu stoom-

machine verricht, onbepaahl, want de algemeene formule daar-

voor is: 
A = l p v en P—f^^ 

(A arbeid, Z zuigeroppervlak, v zuigersnelheid, p stoomdruk 
in cylinder, P stoomdruk in ketel) 

en ook hier kan men zoowel p als v of Z doen veranderen; ook 
dil vraagstuk is dus, volgens prof. 11., een onbepaald vraagstuk. 

Dal is volgens dien heer ook het vraagstuk van den water-

afvoer door buizen of kanalen, want de algemeene formule daar-

voor is: 

r — V 
1 -F-0 .15 6 

r — y 

voor è < 3 

p h y ' 6 

('0 

doch prof. 11. snijdt deze waarheid den kop af en redeneert 

dan alsof ik niets anders gegeven had dan r — y \ / a l s 

eenige en algemeene formule. Het is waar dat ik in 1888 
geen andere dan die formule gaf, maar tusschen 1888 en 
1805 had ik leeren inzien dal die formule wel niet fonl doch 
incompleet i s , namelijk voor de kleinste waarden van b niet 
juist kan zijn, en ik zeide in mijn verhandeling, ten bewijze 

(*) Tot hctzclf.le rc'sidtnnt komt men indien men den invloed nnpint der 
vLTSchillcn in hrnudstofverbruik per eenheid van roostcrvlak. 

Q=rOp en vz=fh 

(O waterhoeveelheid, O doorsnede-oppervlak, v watersnelheid, 
h drukhoogte) 

want nmn kan hier zoowel O als v of h doen veranderen. 
Kortom, prof 11. moet, indien hij wil volhouden dat mijne 

formules de onbe|)aaldheid van het vraagstuk bewijzen, alle 
mogelijke vraagstukken, waarbij een zekere grootheid van meer 
dan ééne enkele andere grootheid afhangt, onbepaald noemen. 

Trouwens, wie volgens mijn formules de verdamping in een 
gegeven stoomketel gaat berekenen, hij bespeurt onmidilellijk dat 
die lormules op hel vraagstuk een bejiaald antwoord geven. 

! Doch prof. 11. heeft nog een ander argument om de onbepaald-
heid van het vraagstuk te bewijzen. Hij zegt: bij een zelfden ketel, 
doov verschillende stokers bediend, kan men wel afwijkingen van 

' -20 ten honderd verkrijgen. Zeker. Ik gelooi zelfs dat goed of 
i slecht stoken een grooter verschil dan van 20 ten honderd kan 
' maken. Maar zonden bijvoorbeeld de doorbuiging en het draag-

.vermo'̂ en van een goed saniengeklonken en van een slecht samen-

geklonken hrugligger niet ook wel 20 ten honderd kunnen ver-
schillen? VjW is dit nu een reden om naar de wetten van het 
draagvermogen en de doorbuiging van brngliggers maar geen 
onderzoek te doen? Ik geloof hel niet. Doch de lormules der 
doorbuiging en van het draagvermogen moeten veronderstellen 
goed werk en mijn formules voor de verdamping veronderstellen 
goed stoken. Voor slecht werk en voor slecht stoken zijn geen 
wetten of formules denkbaar. 

Grapliisch wil prof. H. het onnutte van het zoeken naar eein'ge 
wet der verdamping aantoonen door zijne voorslelling op plaat XVII l . 
Doch wat houdt deze voorstelling in? Prof. 11 heeft niet de zeer 
verschillende ketelsoorten, niet de zeer verschillende brandstof-
soorten, die stellig zeer verschillende //-waarden hehhen, ieder 
afzonderlijk genomen, maar alles wal hij had, het gelijksoortige 
en het meest ongelijksoortige bijeengenomen. Indien de heer 
Schroeder van der Kolk, voor zijne belangrijke verhandeling over 
den wederstand van klinkverbindingen, al zijne onder zoo ver-
.«chillende conditiën verkregen talrijke cijfers door punten in één 
enkel diagram voorgesteld had, in plaats vau de resultaten voor 
elke conditie in een afzonderlijk beeld te brengen, dan zou die 
heer gedaan hebben wal prof. 11. deeil, eu verwarring in plaats 
van helderheid zou ontstaan zijn. Maar bovendien, prof. II. brengt 
niet alleen de cijfers van allerlei verschillende conditiën dooreen-
gemengd in beeld, hij neemt in zijne voorstelling ook op alle 
verdachte cijfers, alle reclame-cijfers, ja zelfs alle foutieve cijfers 
die hij beeft, een groot aantal cijfers waarvan hij weet dat zij ! 
stellig fout zijn, tol zelfs een belachelijk brandstofrendemenl van 
meer dan I2 ' ; j toe. Is dit nu een manier om de. waarheid te i 
zoeken? Ik geloof het niet. Maar wel is hel een geschikte manier ; 
om te komen tot prof. 11.'s conclusie, dat men best doet niet 
naar eenige wet der verdamping te zoeken ; want hoe talrijker i 
en hoe grooter de fouten zijn der iu beeld gebrachte cijfers, 
hoe meer die conclusie door dat beeld gestaafd wordt. 

In zijne laatste voordracht komt prof. 11. wederom wijzen 
op het belangrijke van de twee proeven door Wieksteed, lang 
geleden, op twee zeer verschillende ketels genomen (namelijk op 
eiken ketel ééne jiroef), die een gelijk brandstofrendemenl deden 
vinden. Maar de cijfers van deze proeven zijn ontleend aan .Morin 
en behooreii tot die, waarvan Morin zegt, dal zij mcerendeels 
geeii zekere resiillaten, maar slechts approximatieve schattingen 
zijn. Ik zie niet in dal men met zulke cijlers iels kan bewijzen 
en zal dan ook de vrijheid nemen althans van eene van die twee 
proeven de cijfers voor onnauwkeurige schaltingen te honden. 

Met genoegen meen ik uit prof. 11.'s laatste voordracht te 
hespeuren, dal het onjuiste van de leer, dat voor elk keleltype 
een constante waarde zou hehhen, sehijnl te zijn ingezi(!n, althans 
prof. II. spreekt nu in het geheel niet iiUMir over het zoeken 
van die constante waarden, waarmetle hij zich vroeger beeft bezig 
g'dionden. Die constante waarden zouden eisehen, dat al de bier 
geleekende lijnen, die, zooals U ziet, volgens de experimenteele 
rntilen dalende kromme lijnen moeten zijn, zouden wezen rechte 
'•jneii, horizontaal loopende of evenwijdig aan de abscisscnas. 
Ĵ och indien nu het onmogelijke van die leer is ingezien, waarom 

dat dan niet liever ronduit erkend? Dit zou nuttiger zijn geweest. 

Waarom, vooral, waarom wil prof. H. nog steeds verborgen 
houden, dat hij dwaalde, toen hij leerde dat zijn «f/zrric-verge-
lijking een controle levert op de nauwkeurigheid der waarnemingen. 
Thans heeft de proles.sor aan die zoogenaamde waarnemingsconlrôle 
den nederiger naam gegeven van «proef op de som» en zegt hij : 
«deze «proef op de som» is door .sommigen een kringredeneering 
«genoemd, maar elke «proef oj) de som» berust op een kring-
• redeneering, en op de gemaakte opmerking mag dus geantwoord 
«worden dat daarvoor geen dank verschuldigd is». 

Doch wal heeft prof II . werkelijk over zijn k-vergelijking 
geleeraard? Hij zeide daarvan: «Klle forme pour ainsi dire la 
«pierre de touche des expérienees (pie l'on fait, parce qu'elle 
«jiermet de contrôler l'exactitude avec laquelle les observations 
«ont été faites« Dit kliiikl anders dan «een kringreileneering.» 
Doch dal van dit zijn gezegde geen enk(d woord juist is, dat 
ondanks het goed sluiten van ad—bc een of meer of alle waar-
nemingen volkomen font, ja absurd kunnen zijn, omdat ad z=z hc 
altijd sluiten moet, indien slechts vier deelingen zonder fout worden 
uitgevoerd, dal (td = bc niets anders is dan een contrôle op 
re^É7/-fonlen, maar hoegenaamd niets hewijsl omlrent de nauw-
keurigheid der waarnemingen, dit is door anderen, maar niet 
door prof. 11. aan hel lichl gebracht en daardoor is aan leerlingen 
van dieu professor, zooals aan den heer Westerbaan Muurling, 
getoond dal zij in dwaling waren gebracht, in een gevaarlijke 
dwaling, want het is gevaarlijk aan de welbewezen nauwkeurigheid 
te gelooven van cijfers die volkomen onjuist zijn, zooals bij-
voorbeeld prof. 11.'s cijfers der ketels van het sloomsehip 
.1 Tartan». 

En nu ten slotte nog een enkel woonl over ])rof. 11.'s afkeu-
ring vau het streven om eenige wel der verdamping in stoom-
ketels te vinden. Zulk een s'reven, meent hij, toont dat men de 
werktuigbouwkunde met de natuurkunde verwart, wal een ouder-
wel.sch, dom handelen is. 

Ik moet erkennen inderdaad de geheele techniek en dus 
ook de werktiiigbouwkiinde te houden voor een ile(d der groote 
toegepaste natuurkundige wetenscha|). De wetten der warmte, die 
van de verbranding, de wellen van den sloom behooren mijns 
inziens veeleer tot de natuurkunde dan tol de werkluigbouwkunde 
gerekend te worden en het komt mij voor, dat prof. 11. ten onrechte 
aan de werktuigboiiwkunile du hulp der nalniirkniiile en der 
wiskunde wil onttrekken. Want bijvoorbeeld op zulke eenvoudige 
vragen als deze: 

indien ik het hrandslofverbruik van zekeren ketel n maal ver-
groot, of wel indien ik zijn verhillingsvlak n maal vergroot, hoe-
veel meer water zal ik er dan in verda!ni)en, natuurlijk onder 
overigens gelijke omslandiglieden ? 

vragen, die zich van zelf aan ieder, die eenigszins over hel 
onderwerj) doordenkt, moeten voordoen, 

op zulke vragen geeft prof. H.'s leer geen enkel woord antwoord , 
zij roert die zelfs niet aan , maar gaat ze voorhij al.sof zij er 
niet waren. 

En wie nu ernstig jioogt dergelijke vraagstukken op telossen, 
, niet volgens de zuiver wiskunstige of speculatieve methode die er 
, zeker ongeschikt voor is, maar volgens de experimenteele methode 
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ZOO nauwkeurig nnogelijk toegepast, om daarna liet onderlinge 

verband der experimentsresnltaten te zoeken, bij doet een dwaas 

werk, volgens prof. II., maar ik noem dat werk een brok gezonde 

natuurstudie. 

liet lid KÊuei zegt: 
Omtrent den oproepingsbrief beb ik twee opmerkingen te 

maken. Terwijl bij alle namen enkel gevoegd zijn de woorden 
abet lidn, wordt, geheel afwijkend van het gebruik, voor mijn 
naam een titel vermeld. Deze vorm vau reclame is door mij niet 
gevraagd en komt mij voor niet noodig te zijn. liet zij mij ver-
gund den Secretaris Ie verzoeken in het vervolg voor mij geen 
uitzondering te maken. 

Voorts wordt er gesproken van mijne «leer over de verdam-

ping van stoomketels». 

ik heb echter geen «leer» gegeven maar, getrouw aan den 

regel door James Watt gegeven in de woorden: «Give me factsw, 

feiten verzameld, die zeer verspreid waren en thans lot een 

geheel verzameld zijn. 

Naar aanleiding daarvan ben ik herhaaldelijk en zeer per-

soonlijk aangevallen maar zal ik hel antwoord niel schuldig 

blijven. 
Toen Murdoch, de rechterband van James Walt, in Cornwallis 

kwam voor hel toezichl op de nieuwe stoommachines, wilde men 
zijne bevoegdheid niet erkennen alvorens hij, naar engelsche ge-
woonte, in een bokspartij het terrein behouden had. Hoewel 
een dergelijke opvatting op wetenschappelijk gebied zeker niel 
t'huis behoort en hier in het Instituut ook alleen in figuurlijken 
zin van een vechtpartij sprake is, wil ik evenals Murdoch, voor 
ditmaal dc uitdaging aannemen. Doch opdat de goede verhou-
dingen bewaard mogen blijven, herinner ik eerst aan hel bekende 
antwoonl van Kepler toen men trachtte hem belachelijk temaken: 
«Vous riez soit, rions ensemblei». Om ook aan een tweede spreek-
woord te lierinnereii «rira biem» enz., kan ik het volgende mede-
deelen. 

Men kent de toestellen aa Iriple effetw, die in de suiker-
faltrikalie worden gebruikt, waarin de stoom in hel eerste vat 
water uil hel suikersap verdampt, welke damp dan naar het 
tweede vat - wordt geleid en daar condenseert, maar door zijn 
warmte hel saj» in dit tweede vat verdampt en zoo vervolgens. 
Men lieefl door die toestellen een groote besparing verkregen, 
welke algemeen bekend is. Nog onlangs werd in een der ver-
slagen van hel Technologisch gezelschap te Delft daarvan de 
theorie medegedeeld aan het slot waarvan het volgende gezegd 
werd: (*) 

«Eindelijk wensch ik nog Ie wijzen op een dwaling, waarin 
»een onnadenkend mensch zou kunnen verkeeren. 

«Hel volgend sopbisme zou hiertoé kunnen leiden: In het eerste 
«lichaam brengen we 1 KG. stoom met =fc 025 coloriën, dit 
«levert in een 2ple elVel 2, in een 3ple efiet 3, wple eflet 
OU KG. verdampt water, dus waterdamp en dus in: 

«een 2ple effet ± 1250 

» 3ple .. ± 1875 

4ple ± 2500 

caloriën, 

«allen verkregen van 025 caloriën die we aan het apparaat gaven. 
((Een perpeliium mobile dus. 

«Na al hel voorgaande is hel duidelijk hoe onjuist een derge-
«lijke voorstelling zou zijn. Telkens wordt immers hel verdampte 
((waler weer gecondenseerd» enz. 

Nu herinnert men zich wellicht, dat eenigen tijd geleden door 
den heer A. van der Ploeg een voorstel is gedaan in de Ingenieur (*) 
om door toepassing van bet bovengenoemde beginsel te ver-
krijgen een watervoorziening voor de stelling Amsterdam. 

In een later nummer ( i ) kwam een ingezonden stuk voor, deze 
regels bevattende: «de fout van den heer van der Ploeg schuilt 
in zijne woorden van hladz. 170, kolom 2 : uaannemende dat 
1 KG. stoom 5.0 KG. water verdampt)', want wat hier aange-
nomen wordt is een onmogelijkheid.« . 

Blijkbaar was deze schrijver vervallen in de «dwaling vaneen 
onnadenkend mensch», waarvoor in de verhandeling in het Tech-
nologisch gezelschap was gewaarschuwd. 

Ue heer van der Ploeg kon in bel volgend nummer g ) ge-
makkelijk aanwijzen dal niel hij zich vergist had, maar zijn 
tegenpartij en deze schreef dan ook in hetzelfde nummer, dat: 
«de distillatie-inrichting van den heer v. d. P. niel goed door 
mij was begre|)en». 

Aangezien, nu de aanval heden tegen mij gericht van denzelf-
den persoon komt, die in de Ingenieur werd terecht gewezen, 
zal men het sjireker ten goede houden, dal hij al wal iu dien 
aanval persoonlijk mocht zijn, als afgerekend beschouwt. 

Wat nu het wetenschappelijk onderwerp heden aan de 

orde gesteld, aangaat, zoo moet herinnerd worden, dal er in het 

algemeen twee methoden van onderzoek bestaan, namelijk de 

! inductieve en de deductieve. 
Langs den inductieven weg verzamelt men eerst feiten, om dan 

daaruit een algemeen beginsel af te leiden, dat die feiten verbindt. 
Langs den deductieven weg stelt men een hypothese, leidt daaruit 

de noodzakelijke gevolgen af en ziet dan of deze met waar-
genomen feiten overeenkomen. 

Zoolang er nu weinig feiten gegeven of althans bekend zijn , 

wordt dikwijls de laatste weg gevolgd en dit is onder anderen 

ook door Hedtenbacher gedaan bij de leer der verdamjiing en 

hij heeft daaruit algeleid zijne verdediging van de zoogenaamde 

ketels met voorwarniers of met tegenstrooming, die mij uit den 

aard der zaak niet onbekend is, daar zij een deel van mijn onder-

wijs in vroeger tijd lieeft uitgemaakt. 

Toch rustte die verdediging op een onderstelling, namelijk dat 

de hoeveelheid warmte, die in een bepaalden tijd door een metalen 

(•) Vijfde jnarvcrslng van het 2'echnolonisch Oezehchup. 1895, te Delft. 

Dpu'ericbt 13 December 1890. Delft. J . Waltmnn J r . 1890. Theorie der ver-

damptoestcllen. Leiiiig gehouden door F. I I . Eydman J r . Werkt. lug. 7 No-

vember 1895, bladz. 100. 

(*) De Ingeoieur, l i e jaargang 18 April 189G. 16, bladz. 169. Water-

voorziening in de stelling Amsterdam, door A. Ph. vun der Ploeg. (Met plaat.) 

( f ) Idem, 2 Mei 1890, 18, bladz. 193. Watervoorziening in de stelling 

Amslerdam. Haarlem 20 April 1890, door A. Elink Sterk. 

($) Idem, 9 Mei 1896, N°. 19, Idadz. 199. Watervoorziening in de stelling 

Amslerdam. den Haag 3 Mei 1890, door A. Ph. van der Ploeg. 

plaat gaat, evenredig is mei het verschil in temperatuur aan 
beide zijden. 

Nog onlangs werd door den heer Elink Sterk er aan her-
innerd (*), dat Hankine als maatstaf aannam het vierkant van 
het verschil in temperatuur aan beide zijden en deze herinnering 
is voldoende om aan te wijzen, hoeveel onzekerheid hier heerschte. 

Inlusschen heb ik zelf langen tijd de meening van Hedtenbacher 
omtrent de voordeden der tegenstroomketels gevolgd en vele 
ketels mei voorwarmers op de teeken-oefeningen van hel onder-
wijs in werktuigbouwkunde lalen ontwerpen. 

Toen echter bekend werd dal blijkens genomen proeven een 
zoogenaamde gelijkstroomsketel, dat is een bouilleur-ketel een 
even goed rendement als de voorwarmerkelel had gegeven, werd 
hel toch duidelijk, dal de theorie die langs deduclieven weg was 
opgesteld, onvolledig moest wezen en dus meer licht gewenscht 
werd. 

Dit licht heb ik getracht mij langs inductieven weg te ver-
schaflen door verzameling van cijfers, waaronder die van Morin 
welke door mij bij hel onderwijs gebruikt werden. 

Later zijn, dank aan de medewerking van de heereu J. Muys-
ken en N. G. 11. Verdam, die opgaven vermeerderd en heeft de 
lijst den grooten omvang verkregen welken zij thans bezit. 

liij al die opgaven is de schrijfwijze in den vorm van een 
kellingregel ingevoerd, waardoor een duidelijk overzicht verkregen 
wordt van de verhouding tusscben de verbruikte kolen (K. K. ) 
in kilogrammen, het rooster oppervlak (H. 0.) en het verwarmings-
oppervlak (V. 0.) in vierkante meters en den geleverden stoom 
( K . S . ) in kilogrammen. 

De eerste opgaven werden medegedeeld in de de Ambachtman f 
van 12 en 20 Maart en 2 Apiil 1887, alwaar onder anderen tol 
toelichting was gezegd: «Door deze eenvoudige vergelijking heeft 
«men het middel om te zorgen, dat men bij het ontwerjien van 
«een stoomketel geene tegenstrijdige voorwaarden aanneemt. Maar 
«men ziet tegelijkertijd, dat hel vraagstuk onbepaald is, aangezien 
«er slechts ééne vergelijking is ter bepaling van vier verschillende 
«grootheden.». 

Een voorbeeld zal dit duidelijk maken: Men stelt zich voor 
een ketel te ontwerpen, waarin per vierkanten meter rooster en per 
uur 90 KG. kolen zullen verstookt worden. Men verlangt per 
vierkanten meter verwarmingsoppervlak per uur 21 KG. sloom 
voort te brengen en zoude wenschen een opbrengst van 8 KG. 
stoom per kilogram kolen. Dan volgt daaruit: 

K. K . 90 

H. 0. 1 

V. 0. 1 

K. S. 8 

1 H. 0. 

V.O. 

24 K. S. 

1 K. K. 

720 = 24 a: 

. c= :30 

Om geen tegenstrijdige cijfers Ie hebben moet dus het verwar-

mingsoppervlak tot het roosteroppervlak slaan als 3 0 : 1 en daar-
mede is het gevraagde bepaald. 

De gevonden uitkomst is enkel een logisch gevolg van de 
overige aangenomen cijfers, en kan voorzeker ook langs anderen 
weg becijferd worden, maar de waarheid is, dat deze eenvoudige 
vorm om het vraagstuk in vergelijking te brengen vroeger niet 
werd gebruikt. 

Men kan het een ei van Colnmbus noemen omdat strikt geno-
men de zaak van zelf spreekt, maar dat neemt niel weg dat deze 
eenvoudige vorm in hel gebruik zeer gemakkelijk is. 

Had men bijvoorbeeld bij denzelfden ketel bij 90 KG. kolen 
per uur en een verhouding van rooster- en verwariningsoppervlak 
van 1 : 30, gerekend op een stoomopbrengsl van slechts 20 KG. per 
vierkanten meter verwarmingsoppervlak, dan zou de toepassing van 
den regel hebben gegeven: 

R. K. 90 

a. 0. 1 

V.O. 1 

K. S. X 

. 1 H.O. 

. 30 V.O. 

. 20 K. S. 

. 1 K . K . 

90 a:rz:000 

«zzO.O. 

Dit cijfer voor de sloomopbrengst per kilogram kolen is veel 
te laag en men zou daardoor gewaarschuwd zijn, dat het aantal 
van 20 K.G. sloom te laag was aangenomen. 

Nu zoude het zeker zeer aangenaam zijn, indien men met 
zekerheid vooraf het rendement der kolen kon vaststellen omdat 
daardoor hel rendement van hel verwarmingsoppervlak zou 
bepaald zijn, indien de twee eersle cijfers kolen per M^ rooster 
oppervlak en verhouding van rooster- tot verwarmingsoppervlak 
waren aangenomen. 

En zoo als men weel zijn door vroegere schrijvers formules 
gegeven, waarin het rendement der kolen afhankelijk wordt 
gesteld van het kolenverbruik uitgedrukt per M*. verwarmings-
oppervlak. 

Heeft men toch de verhoudingen en i ! ^ dan kan men 

daaruit de verhouding 

(*) Tijdschrift van hel Koninklijk Imiituut vun Ingenieurs. 1895 —189G. j 
Verhandelingen. Derde aÜevering, VerdampiuK in stoomketels, door het lid > 

A. El iuk Sterk, bladz. 102. | 

O H .O . V .O. 
K K 
Y ' Q ' afleiden en deze verhouding is door 

Hedtenbacher, Weisbach en Hankine in hunne formules aan-
genomen als de grootheid waarvan het rendement der brandstof 
afhankelijk is. 

Ongeveer vijf en twintig jaar geleden is dit nogmaals gedaan 
door den vorigen spreker, die zoo als men zegt daarmede Amerika 
voor de tweede maal ontdekte, want door hem werd lol vast-
stelling van «de grondwet der verdampingsleer« hetzelfde nit-
gangspunl gekozen als vele jaren vroeger door Hedtenbacher en 
anderen. 

Maar de vraag blijft of dal uitgangspunt juist was en of de 
keuze daarvan goed sluit met cijfers door de werkelijkheid gegeven. 

Nu komen er onder de door mij verzamelde opgaven twee 
voor die zeer merkwaardig zijn en vertrouwen verdienen, omdat 
zij niel alleen goed sluiten maar door een waarnemer van erkende 
bekwaamheid gegeven zijns Zij volgen hier: 
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Wat-oiikelel van Honlton en Wall. 
East London Waterworks, 

Ix'proefd door 
Wickstced. (Morin, 

biadz. 4-25.) 
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K. K 53.8 
11. Ü. 1 
V.Ü. I 
K . S . 8.35 

1 11. 0. 

15.70 V. U. 
28 15 K. S. 

1 K. K. 

Gornwallketel. 
Gemiddelde nit vier ketels, 

beproefil iloor Wicksteed. 
(Morin, blatlz. 427.) 

K . K . 41.70 . . . 1 K . ü . 
R. 0. I . . . 42 83 V. 0 . 
V. O. l . . . 8.08 K . S . 
K . S . 8.35 . . . I K . K . 

440.23 443.044 373.740 371.7044 

In den eersten ketel worden per vierkanten meter verwarmiiigs-
oppervlak rnim 3 KG. kolen en in den tweeden ruim I KG. 
kolen verbrand en toch is het rendement der brandstof'bij beiden 
even groot, namelijk ruim 8 KG. stoom per kilogram kolen. Als men 
deze cijfers gralisch voorstelt met de waarde van de kilogrammen 
kolen per vierkanten meter vcrwarmingsoppervlak als ab.scis cn 
het rendement der brandstof als ordinaat, krijgt men twee punten 
op gelijke hoogte, terwijl zij moesten gelegen zijn op een dalende 
kromme, indien het nilgangsj)unt der formules van Ucdtcnbachcr, 
Weisbach cn llankine en van den vorigen spreker juist was. 

Blijkbaar gaan dus die formules in geen geval door voor ketels 
van verschillende soort en het gaal toch niet aan om dc boven-
genoemde cijfers eenvoudig ter zijde tc zcticn. Oj) de oorzaak 
van deze uitecnloopendc uitkomsten is reeds vroeger gewezen; zij 
is deze, dat de meer of minder volhomtn verbranding een grooten 
invloed op het rendement der kolen heeft en dat die invloed VER-
WAARLOOsi) wordt, wamiecr men enkel dc verbruikte kolen ver-
gelijkt met het vcrwarmingsoppervlak. Men onderstelt dan ten 
om-echte dat d(! verbranding steeds op even voordeclige wijze I 
gaal en voert daardoor onbewust een onderstelling in die onjuist is. 
Twee oorzaken werken gelijktijdig op het rendement der brand-
stof; ten eerste de min of meer voordeclige wijze van warmte-
vorming door dc verbranding en ten tweede de meer of minder 
voll 'dige opname van de warmte door het vcrwarming.soppcrvlak. De 
meerdere of mindere invloed van elke dezer heide oorzaken kan 
maken dal men uilkomsten verkrijgt, afwijkende van dic door de 
bovengenoemde formules worden gegeven. .Men zal zich dus in ieder 
geval moeten beperken tol een bepaalde soort van ketels als men 
formules wil opstellen, waarin het rendcmcnl (icr kolen voorkomt 
als uitsluitend afhankelijk van dc kilogrammen kolen verbrand jicr 
vierkanten meter vcrwarmingsoppervlak per uur. Imlieii ziilk ccnc 
formule door toetsing aan een groot aantal opgaven van dezelfde 
soort van ketels bleek op te gaan, dan zoude daarin het middel 
gegeven kunnen ziju om het vraagstuk minder onbepaald te 
maken. 

leder die met dc gebruikelijke wetenschappelijke termen bekend 
is weet, dat wanneer men spreekt van een onbepaald vraagstuk, 
daarmede niet bedoeld wordt dal cr geen verband bestaat tus-
schcn dc verschillende grootheden, maar alleen dit, ilat cr niet 
genoeg vergelijkingen gegeven zijn om voor al de veranderlijke 
groolhcdcu eene bepaalde waarde aan te wijzen, leder die dit in 
het oog houdt weet, dat lal van formules die dc ingenieurs ge-
bruiken, onbepaalde vergelijkingen zijn cn altijd vercischen dat 
eenige van dc voorkomende grootheden vooraf bepaald worden om 
de ovcriuc te kuimcn berekenen. 

Nu had voorzeker dc vorige spreker een p;ocden dienst kunnen 
bewijzen door uit de talrijke opgaven door mij gegeven voor elke 
verschillende soort van ketels een formtdc te zoeken die met min of 
meer nauwkeurigheid het gezochte verhand tiisschen het rende-
ment van de brandstof en het rendement van het vcrwarmings-
oppervlak aanwijst. 

niijkens den arbeid, door den vorigen spreker aan dit onderwerp 
bc.stecd, heeft hij daarvoor den beschikbaren tijd, dic mij tot nog 
toe ontbroken heeft, ik bepaalde mij daarom tot het verzamelen 
van materiaal cn zal zeker niet nalaten dit later verder te be-
werken, als ik er gelegenheid toe heb 

W '̂Hichl zal sommigen het dnor mij gesprokene een al te gemoe-
delijk antwoord achten op de zoo even gehoorde rede, wier vorm 
blijkbaar meer per.>;oonlijk dan zakelijk was, maar als men jaren 
lang les heeft gegeven dan leert men langzamerhand de kritiek 
te ontdoen van een vorm, die toch geen blijvend nul heeft. 

Tot slot van deze bcschouwiiigcn zij hel mij vergund op te 
merken, dat de arbeid door mij nog niet als ueslolen beschouwd 
wordt. Nog onlangs is op mijn verzoek door een der sludenten 
aan de Dolylechnischc School, den heer K. W. Bolk, de verza-
meling van opgaven vermeerderd door cijfers, ontleend aan Ameri-
kaansche locomotieven die een zeer inerkwaartlig laag rendement 
der brandstof aanwijzen, behalve in een enkel geval waarin engelsche 
kolen werden gebruikt. Zij worden als bijlage tot deze voordracht 
aangeboden en zijn tol voorlezing niet geschikt. 

Twee zaken moeten hier nog op den voorgrond worden gesteld. 
Ten cer.sle, dat dc gehcclc theorie der verdamping nog op on-
zekeren grondslag rust, zoolang wij niet het juiste verband ken-
nen tusschcn de hoeveelheid warmte, die in de eenheid van fijd 
door een bepaalde plaat kan gaan hij gegeven temperatuur-
verschil. Dal die twee groolhcilen onderling gewoon evenredig 
zouden zijn, is zeker niet juist. Want bijvoorbeeld als het tempe-
ratuurverschil te groot is, wordt dc verdamping gestoonl, omdat 
ile vloeistof de plaat dan niet meer aanraakt, aangezien er sphcroi-
daal-tocstand intreedt. Bij zeer gering verschil van temperaturen, 
zooals in triple-cfrcttocstellcn, beeft men daarentegen een zeer 
sterke verdamping per vierkanten meter vcrwarmingsoppervlak 
cn deze hekende feiten doen duidelijk zien, hoe samengesteld het 
gehecle vraagstuk is. 

Ten tweede, dat men voor ccnc goede oj)lossing van het vraagstuk 

de wijze van verbranding zcki-r niet nit hel oog moet verliezen. Maar 

de daarvoor uoodige proeven zijn omslachtig, omdat men dan bij-

voorbeeld, bij behoud van ilezcll'dc verhouding van achlereen-

volgcns zoude moeten 
K. K . 

V. ü. 
stoken met toenemende verhouding van 

I I . 0 . 
^̂  en daarbij dus telkens een andere verhouding krijgt, in 

andere woorden telkens dc ojipcrvlakte van den rooster in andere 

verhouding tot bet verwariningsoppcrvlak moet brengen. 

Alleen als meii dal doet kan men te weten komen, welken invloed 

de verhouding op het rendement der brandstof heeft. 

In al de, tol nog toe gegeven formules wordt de voortbrenging 
van warmte op den rooster en het opnemen van de warmte door de 
ketelplalen gezamenlijk in rckmiiiig gebracht en zoolang dit ge-
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schiedt, blijft hetgeen men eigenlijk zou willen weten, verborgen. 
Geen ingenieur, met deze zuken bekend, zal beweren, dal de 

K K 

vei houding ^^^ geen invloeil heeft op het rendement der brand-

stol', ook al blijft daarbij ^ ^ onveranderd. En juist omdat de 

invloed van een meer of minder volledige verbranding van zoo 
grooten invloed is op het rendement der brandstol', dat is op 

K S de , zoo mag men met zekerheid zeggen dat elke formule 
waarin daarmede geen rekeniiig wordt gehouden op den duur zal 
blijken, niet van algemeene toepassing te zijn. 

De goede verbranding staat in nauw verband met de hoe-
veelheid kolen, die per vierkanten meter rooslcroppcrvlak per 
uur verbrand wordt en daarmede geen rekening te houden zoude 
recht geven om te spreken van onweleiidheid omtrent hetgeen in 
de werkelijkheid plaats heeft. 

De p i ' C ë u l e t i f zegt: Ik ben verplicht om de partij ten deze 
op te nemen voor den Secretaris. De Baad van Bestuur en niet 
de Secretaris plaatst steeds de omschrijving der onderwerpen op 
het oj)roc|)ingsbriefje ongewijzigd, zooals die door de sprekers 
worden opgegeven. 

llet lid U t ê c r meent, dat de Baad, die het recht meent te 
hebben, in zijn arbeid gehcelc volzinnen te schrappen, zeker geen 
bezwaar behoefde te nuikcn, de verkeerd gestelde aankondiging 
in den vorm te brengen, die hier in het Instituut altijd wordt 
gevolgd. 

12. Om in de Instiluulsvergadering van 9 Februari 1897 te 
; worden gehalloltccrd, worden voorgesteld: 

als gewone leden de heeren: F. G. Dufour, ingenieur oiulcr-
direclciir der llaarlemschc Machinefabriek, voorbeen Gebroeders 
Figee, Ie Haarlem, .1. M. W'. van Elzelingen, ingenieur van 
den provincialen waterstaat in Zeeland, te Zicrikzcc (voormalig lid), 
H. van 't lloogenhuys Jr., civiel-ingenieur, te Botterdam, E. A. J . H. 
Modderman, ingenieur der Bijkscommissie voor graadmeling 
en waterpassing, te Delft, W. Moorrees, adjunct-chef der 2(le 
afdeeling E.xploitatie van Staatsspoorwegen op Java, te Amsterdam, 
M. Westerbaan Muurling, technisch ambtenaar bij het dcparte-
meni van koloniën, tc 's Gravenhage, D. E. Bijk, ingenieur-direcleiir 
der Utrechtsche Waterleiding-maatschappij te Utrechl, en G. F. 
Steinbuch, 1ste luitenant der genie Oosl-lndisch leger, Ie 'sGra-
venhage ; 

als buitengewone leden de heeren: P. M. van Bemmel, G. II, 
Broekman, W. Cool Jr. , A. G. van Hatlum, A. M. lleulV, l{. G. 
lloeflelman, 11. C. de Jongh van Herpt en llcrn, J . M. II. II. 
Kcrsemackers, A. A. Meijers, B. J. Ilaitsma Muiier, J. B. van 
Musschenbrock, jhr. C. E. W. van Panhuys, J. van Poelgeest, 
M. A. F. II. de Banilz, H. C. C. van lUjsbergen, 1. A. Bomkes, 
J . A. Roukens, A. C. Sanches, A. K. J . Schill, F . C. J. van 
der Steen van Gnnncrcn, A. M. Valkenburg, F. A. Varkcvi.sscr, 
H. Veth, P. J. Visser, W. J. Wisselink en A. Zandstra, studenten 
aan de Polytechnische school te Delft. 

De v r o i h t e u t ze l̂ den leden Elink Sterk en Iluet dank voor ^̂  '"^er aan de orde is sluit de president de 
hunne mededeelingen. vergadering. 

Aldus voorloopig vastgesteld in de vergadering van den Baad 
^11 . Wegens bel vergevorderde uur moet eene door hel lid jg^o. 
D. P. van Ameydeu van Duym aangekondigde voordracht, over i 

dc fundecringswijze met gemetselde zinkputten, toegepast bij den \\\ F. LEEMANS, 

bouw van de brug over het Zwarte Water te Hasselt, tot de ; President, 

volgende vergadering worden uitgesteld. I J . T I Ü E M A N , 

Secretaris. 



NOT U L E N 1) E 11 V E R G A I ) E RIN G lî N. 

y 

VERGADERINO VAN DINSDAG DEN FEHRUARI 1 8 0 7 , IN HKT 

LOKAAL « D I L I G E N T I A » , T E ' SGRAVENHAGE . 

1. Tegeinvoorilig : W. V. Leemans, ])resiilent, .1. Scliroeder vati 
(1er Kolk, K. M. van Panthaleon haron van Kck, G. Lely, iM. .1. 
van llosse, G. R. 11. F. Alpherts, J . A. Snijders GJz., F . IL 
Stieltjes en J . D. Donker Duyvis, raadsleden en J. Tideman, 
M3eretaris; de gewone leden: L . iM. llarnet Lijon, I I . E. van 
Ilerekel, N. J . Beversen, L. Bienfait, J. A. van Eijk i;ijlev(;ld, 
J. 1'. de Bordes, W. Hrandsma Johz., II. E . de J^rnyn, J. G. de 
r.ruyn, jhr. P. II. A. Martini Buys, P. Galand, A. E. R. Collette, 
J. F. W. Conrad, A. Déking Dura, G. van Biesen, J. G. Dijx-
hoorn, dr. E. F. van lJi.ss(d, L . 11. N'. Ihifonr, D. P. van Ameyden 
van Duym, J . G. Ermerins, J. D. Evers, S. G. Everts, J. G. G. 
Feith, J. V. de Gijselaar, B. II. Gorkinga, B. M Gratama, 
M. W. J. 'sGravesande Guicherit, B. J. II. llaitink, I I . P. N. 
llalbertsma, G. W. van Ilenkclom, J. van llcurn, I lk. J . l lcuve-
link, jhr . W. IloenlVt, J. W. IJzerman, A. I\L K. W. baron van 
Iltcrsnm, B. de Jong, P. Joosting, A. P. M. Kajitcyn, J . J. van 
Kerkwi jk , T . M. (î. Keulemans, .N. C. Kist, E . van Konijnenbin-g, 
J. de Koning, J. Kraj), C. M. Lambrccht.sen, D. R. J. baron 
van Lijnden, L A. Lindo, W de Man, N Th Michaëlis, A. T . 
B. Bonwenhorst i\Inhler, II. Nijgh jr . , B. J. Tutein Nolthenins, 
jhr. F. B. Ortt, II. de Mol van Otterloo, M. G. J . Piepers, J. G. 
Bamaer, II. A. Ravenek, jhr. 0. J. A. Bi'j)elaer van Driel, 
G. T. J. L . Riebcr, G Bijperman, (]. BooR'booin, jhr. L A. 
Sandberg, J . Schalij, J. II. van Setcrs, .M. Sijmons, .M. Goi^tins 
Sissingh. A. J. M. Stollels, J. van Stolk, J. Z. Stnteii, J. M. 
Telders, N. A. M. van den Thoorn, F. J. des Tombe, P. J . van 
Voorst Vader, E . M. Vaillant, J . van der Vegt, J. W. van (1er 
Vegt, J , G. van Reigersberg Ver^liiys, jhr. II. G. Vers])yck, 
W. Verwey Az . , II. Wakkic, J . W. Welcker, J . P. Wijteidioi^t, 
J . Wilke, II. Wortman; de builcngewone leden: W. II. II. M. 

Berentzen, C. L . van der Bilt, S. J . II. van Embden, jhr . G. de 
Grueir, E. J. K is t , G. G. J. W. Koopman, W. 11. Marlis, 
J . W. Meutcr, S. 1. Mulder, J . P. van Vlissingen, F. Vos cn 
l . Wouters. 

De p r e s i t l c t i t opent dc vergadering en zegt : 
Wederom moet ik mededeeling doen van een verlies, dat het 

Instituut sedert onze vorige vergadering heeft geleden : 

Den 23sten Januari jl. overleed te Scheveningen in den ouder-
dom van 78 jaren JOHAN F R E H E R I K M E T Z E L A A R , geboren te 
Botterdam, die in de Instituutsvergadering van 1 !) November 1800 
tot gewoon lid van hel Instituut werd benoemd. 

Na te Botterdam de lagere en de fransche school bezocht te 
hebben, werd hij voor den handel bestemd en daartoe op een 
expeditiekantoor geplaatst. Op vijftienjarigen leeftijd veranderde 
hij van loopbaan om in het bouwvak te worden opgeleid, waartoe 
hij oj) den timmerwinkel kwam van den heer van Kempe Valck, 
en des winters '.s avonds de teekcnsehool bezocht. Weldra be-
hoorde hij tot de beste leerlingen dier school. Op achttienjarigcn 
leeftijd toog hij naar Zeeland om aldaar bij slniswerken en 
sluizenbouw zijne ervaring te vermeerderen. Een jaar later vestigde 
hij zich als timnu;rmansbaas te Botterdam. Weldra stond hij ook 
als arehitekt zeer gunstig bekend. 

Onder de talrijk(! werken gedurende een negen-en-twintigjarige 
praktijk te Botterdam uitgevoerd, noem ik het societeilsgeboiiw in 
bet Park, de villa-hoeve van den heer van lloboken aan den West-
Zeedijk, het vvinkelgeliouw van ile heeren Bnimekamp en Miihler aan 
de Groote Markt, hel Rolterdumsch L(ïcskabinet en de villa voor 
den heer Gornehler bij het Park, zoomede de lîijbank van de 
Nederlandsche Dank. 

Hij was in Rollerdain medeojiricbtiM' cn jaren lang voorzitter 
van de afdeeling aldaar van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst en lieel'l steeds met groote liefde medegewerkt aan 
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(Ion krachligcn vooruitgang cn den bloei van zijne vaderstad, j 
In 1808 vorderde zijn gezondheid dringend rust. Hij woonde ' 

toen een tweetal jaren te Delft. 
Madat hij in 1870 was hersteld, riep de Hegcering hem te 

's-Gravenhage om den beer A. G. Pierson, die overleden was, oji 
te volgen, niet alleen voor het maken van de plannen voor de 
Justitiegebonwen, zooals tot dusverre gebrnikelijk was, maar 
tevens om de uitvoering der nieuwe werken en bet onderhoud 
der bestaande .lustiticgebouwen op zich te nemen. Veel is er 
gedurende een veertienjarig tijdvak van zijn bestuur op het gebied 
van het gevangeniswezen tot stand gebracht. Het tuchthuis te 
Leeuwarden, dc cellulaire gevangenissen te Groningen, Arnhem, 
iVcda cn Scheveningen en het Hcchtsgebonw te Tiel zijn de 
hoofdwerken uit dien tijd van rusteloozc werkzaamheid. Aan de 
gevangenis te Scheveningen werd na alloop van de Institnuts-
vergadering van 8 September 1885 door de leden een bezoek 
gebracht, bij welke gelegenheid de heer Metzelaar daarover een 
voordracht hield. Kort vóór hij den Staatsdienst verliet, werd hij 
benoemd tot Uidder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. 

De beide grootste van zijne plannen, namelijk die van het 
Akademiegebouw voor Leiden en van een Paleis voor de Statcn-
Generaal, beid(in hem door de Hegcering, bet laatstgemelde in 
vereeniging met de heeren A. N. Godefroy en \V. N. Hose op-
gedragen, heeft hij niet verwezenlijkt gezien. 

De heer Metzelaar was in der tijd lid van de Gommissie uit 

hel Instituut voor de technische benamingen. 

In latcrcn tijd was hij lid van het hoofdbestuur der Maatschappij 

tot bevordering der Houwkunst, die hem tot haar eerclid be-

noemde. Zich zeiven hooge eischen stellende, beeft hij met 

zijne talenten gewoekerd en een welbesteed leven achter zich 

gelaten, waardoor hij velen, die hem op hun weg ontmoet heb-

ben, ten zegen is geweest en bij ben in dankbare herimiering zal 

blijven. 

3. De notulen der Institnutsvergadering van 10 Novendjcr 1890 
zijn gedrukt aan de leden verzonden. 

Niemand wenscht daarover het woord te voeren cn zij worden 
mitsdien vastgesteld. 

•1. Sedert die vergadering zijn ontvangen de navermehie ge-

schenken : 

a. Van den Minister van Marine: 
.laarhoek van de Koninklijke Nederlandsche zeemacht. 1805— 

1890. 8vo. 

h. Van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid: 
1. Verzamelingstabellen der waterhoogten langs de Nederland-

sche zee- en rivicrkusten, waargenomen in de maand December 
1895. fol. 

2. Idem, volgens de bladen der zelfregistreerende peilschalen, 
gedurende de maand December 1894. fol. 

3. Statistiek van het vervoer op de spoorwegen en tramwegen 
over het jaar 1895. 8vo. Met kaart. 

4. Gegevens betrekkelijk de herziene rivierkaart. Serie: Maas. 
Dlad N". 7. (Stevensweert.) fol. 

5. Herziene rivierkaart. Hlad No. 7. Maas. Stevensweert. 

c. Van den Minister van Koloniën: 
Verslag over de Staatsspoorwegen in Nederlandsch-lndië. 1895.4to. 

Met graphische voorstellingen. 
d. Van den Minister van Openbare Werken in Frankrijk: 
1. Atlas des voies navigables de la France. 2me s(jrie. 4me fascicule. 
2. Navigation de la Seine. Traverstie de Paris, fol. 
e. Van den Helgischen dienst van internationale ruiling: 
1. Direction des travaux hydrauliques. Service des voies navi-

gables. Album des dispenses et des recettes faites par l'état sur 
le réseau des voies navigables de 1830 à 1880. Langw. fol. 

2. Description hydrographique de l'Escaut depuis son embouchure 
jusqu'à Anvers, par E. Hochet, fol. Met pl. 

3. Annales des travaux publics dc Belgique. Cinquante-troisième 
année. 1896. Deuxième série. Tome I. 5 bdn. Met pl. 

4. Cartes: 
de la Mer du Nord entre Ostende et Nieupoort. 1884; 
du mouvement de transport sur les voies navigables de la 

Belgique ; 
indiquant les dimensions des écluses et les mouillages des 

voies navigables; 
des voies navigables de la Belgique et des pays limitrophes; 
de l'avant-projet d'installations maritimes à établir dans les 

plaines de Mon Plaisir; 
des projets des installations maritimes de Bruxelles dans 

les plaines de Tour et Taxis ; 
de la reconnaissance hydrographique de la cote du Nord de 

la Belgi(iue. 1880. 
de l'Escaut, par Petit: 

a. de Pembouchure entre Flcssingue et Spanjaard-Duin, 1877 ; 
b. depuis Flessingue jusqu'à Burght, 1876 ; 
c. rade d'Anvers , 1887 ; 
d. entre Burght et Anvers, 1875 ; 

€. entre le bastion St. Michel et la Pipe de Tabac, 1877 ; 
f. entre la Pipe de Tabac et le Fort la Perle, 1877 ; 

' g. entre le Fort la Perle et Lil lo, 1878 ; 
I h. entre Burght et llemixem, 1875 ; 

i. entre Borselen et Flessingue, 1883; 
k entre ^loerzcke, Termonde et Kleyn zand, 1883; 
l. entre Tamise et les briqueteries de Ilupelmonde, 1876 ; 
m. entre Tamise et le moulin de pierre de Mariakerke, 1876 ; 
n. entre Mariakerke et Mocrzeke, 187G; 
0. entre Lillo et Kruiningen, 1880; 

entre Waarde et Terneuzen, 1882 ; 
q. entre llemixem, Ilupelmonde et Standmolen, 1883 ; 
du Kupel entre Boom ct l'embouchure du Kupel, 1884, 
rade de Blankenberghc, par Stessels, 1872. 

ƒ. Van den Minister van Openbare Werken te Rome : 
Giornale del Genio civile. Anno X X X I V . 1896. Fascicole 8, 

9 et 10. 8vo. Met pl. 

g. Van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen: 

1. Verslagen en mededeelingen, Afdeeling letterkunde. Derde reeks. 
Twaalfde deel. Derde stuk 8vo. Met pl. 

2 Verhandelingen. Afdeeling Natuurkunde. (Eerste sectie.) Deel V. 
No. 3 en 4 ; (Tweede sectie). Deel V. N». 4 cn 5. 4to. 

h. Van de llollandsche Maatschappij der Wetenschappen: 

Archives Néerlandaises des sciences exactes et naturelles. 
Tome X X X . 3me ct 4me livraison. 8vo. Met pl. 

t. Van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van 
Nijverheid: 

1. Tijdschrift der Maatschappij. Nieuwe reeks. Deel I . 1897* 
Afl. 1 en 2. 8vo. 

2. Catalogus der boekerij van het Museum van Kunstnijverheid 
te Haarlem. 1895. 8vo. 

k. Van het W'iskundig Genootschap te Amsterdam. 
Revue semestrielle des publications mathématiques. Tome V. 

Première partie. 8vo. 
/. Van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst: 
Bouwkundig tijdschrift. Deel X IV . Deel 40 der Bouwkundige 

bijdragen. Vierde stuk. fol. Met pl. 
m. Van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Weten-

schappen in Noordbrabant: 
Alphabetische catalogus op de vier doelen en Iste supplement 

van den catalogus der boekerij. 8vo. 
u. Van het Provinciaal Ütrechtsch Genootschap van Kunsten en 

\Vetenschappen : 
1. Verslag van het verhandelde in de algemeenc vergadering, 

gehouden den 30 Juni 1890. 8vo. 
2. Aanteekeningen van het verhandelde in de sectie-vergaderingen 

ter gelegenheid van de nlgemeeno vergadering gehouden den 30 Juni 
1896. 8vo. 

0. Van de Nederlandsche Vereeniging van Werktuig- en Scheeps-
bouwkurdigen: 

Jaarverslag over 1895—1896. Deel X X V - X X V I I I . 5 bdn. 
8vo. Met pl. 

p. Van de Commissie tot redactie van den Delftschen Studenten-
Almanak : 

Delftsche Studenten-Almanak voor 1897. 8vo. Met pl. 
q. Van het Koninklijk Instituut voor de taal-, land- en volken-

kunde van Nederlandsch-lndië: 
Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-

lndië. Zesde volgreeks. Derde deel. (Deel X L V I I der geheele reeks). 
Eerste atlevering. 8vo, 

r. Van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten cn Weten-
schappen : 

1. Verhandelingen. Deel X L I X . 2de stuk; Deel L . 2de stuk. 
4to. Met pl. 

2. Notulen. Deel X X X I V . 1896. Afl. 2. 8vo. 
3. Nederlandsch-Indiseh plakaatboek, 1602—1811, door mr. J . 

A. van der Chijs. Vijftiende deel. 1808—1809. 8vo. 
». Van de Nederlandsch-Indische Maatschappij van Nijverheid 

en Landbouw: 

Tijdschrift voor nijverheid en landbouw in Nederlandsch-lndië. 
Deel L I I l . All. I - I V . 8vo. 

t. Van dc Directie der Nederlandsch-Indische Tramweg-Maat-
schappij : 

Verslag over het jaar 1895—1896 uitgebracht in de jaarlijkache 
nlgemeenc vergadering van aandeelhouders, gehouden te Amster-
dam den 3dcn December 1896. fol. 

u. Van PAssociation des Ingénieurs sortis de l'école de Liége: 
1. Annuaire de l'Association. Cinquième série. Tome IX . 

4. 8vo. 

2. Bulletin de l'Association. Nouvelle série. Tome XX. 1896. 
N®. 4 et 5. 8vo. 

V. Van la Société des Ingénieurs civils de France: 

1. Mémoires et compte-rendu des travaux de la Société. Octobre 
et Novembre 1896. 8vo. Met pl. 

2. Résumé des séances de la Société. Novembre et Décembre 
1896 et Janvier 1897. 8vo. 

w. Van the Institution of Civil Engineers: 
I . Minutes of proceedings with other selected and abstracted 

papers. Vol. CXXVI. 1895—96. Part. IV . 8vo. Met pl. 
3. Brief subject-index. Vols. CXIX to CXXVL Sessions 1894—95 

and 1895—96. 8vo. 

3. Uittreksels uit bet verhandelde op de algemeene vergaderingen. 
Zitting 1896—97. N». 1 - 9 . 8vo. 

X. Van the Institution of Mechanical Engineers: 
Proceedings. April 1896. N". 2. 8vo. Met pl. 
g. Van the Literary and philosophical Society, Manchester: 

1. Memoirs and proceedings of the Society. 1896—97. Vol. 41. 
Part I . 8vo. 

2. Complete list of the members and officers of Hie Society 
from its institution on february 28th, 1781 to april 28th. 1896. 8vo. 

z. Van der Königliche Akademie des Bauwesens: 
Zeitschrift für Bauwesen. Jahrgang X L V L 1896. fol. Met 

platen en Atlas met platen, fol. 
aa. Van der Sächsischer Ingenieur- und Architekten-Verein : 
Der Civilingenieur. Organ des Vereins. Jahrgang 1896. Heft 6. 

4to. Met pl. 

bb. Van das Centraibureau für Meteorologie und Hydrographie 
im Grossherzogthum Baden: 

1. Wasserstandsbeobachtungen an den Hauptpegeln des Rheins 
und seiner grösseren Nebenflüsse im Grossherzogthum Baden, 
während die Monate Oktober, November und Dezember 1896. 4to. 

2. Niederschlagsbeobachtungcn der meteorologischen Stationen 
im Grosslierzogthum Baden. Jahrgang 1896. 1. Halbjahr. 4to. 

cc. Van der Norske Ingeniör- og Arkitekt-Forening, i Kristiania: 
Norsk teknisk Tidsskrift. 14de Ärgang. 1896. 5te and 6te Hefte. 

4to. i\I. pl. 

dd. Van di Industriforeningen i Kjöbenhavn: 

Tidsskrift for Kustindustrie 1896. 5teand 6te Hefte. 4to. ^Ictpl. 

ee. Van the Smithsonian Institution : 
1. Smithsonian contributions to knowledge. Vols. X X X , X X X I 

and X X X I I . Ibl. Met pl. 
2. Smithsonian miscellaneous collections. An index to the genera 

and species of the foraminifera, by Charles Davies Sherborn. 
Part. I I . 8vo. 

3. Smithsonian miscellaneous collections. Methods for the 
determination of organic matter in air, by David Hendricks llergey. 
8vo. Met fig. 

/ . Van the United States Geological Survey : 

1. Fifteenth and sixteenth annual report to the Secretary of the 
Interior. 1893—94 and 1894-95 . 5 bdn. 4to. Met platen en 
kaarlen. 

2. Bulletin of the United States Geological Survey. 1895-1896. 
No. 123- 126, 128, 129, 131-134 . 10 bdn. 8vo! Met platen en 
kaarten. 

gg. Van the American Society of Civil Engineers: 
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Proceedings. 189G. Vol. X X I I . N°. 9 k 10. Svo. Met pl. 
hh. Van het honorair lid G. E. Waring Jr. : 
The proper disposal of sewage. The annual address in medicine 

at Yale university, delivered commencement 1896, hy Geo E . 
Waring Jr , 8vo. 

ii. Van het lid dr. G. Cuppari : 
Atti dell' XI Congresso medico internationale. Roma, 29 Marzo— 

5 Aprile 1894. G din, 8vo. Met lig, in den tekst. 
H-. Van het lid A, 11 net: 
Jaarverslag over 1895—90 van de vereeniging van voorstanders 

eener Nederlandsche octrooiwet, uitgebracht in de algemeene ver-
gadering van 24 October 1890, 8vo. 

U. Vau het lid 1. A. Undo: 
Verslag uitgebracht door de beeren I . A, Lindo, L . üufour en 

J . J . W. van Loenen Martinet aan de Tramwegcommissie uit den 
Gemeenteraad van 'sGravenhage. omtrent een in loco in te stellen 
onderzoek naar de werking van electrische trams en naar die van 
gastrams, fol. 

ifim. Van het lid G, J . Morre : 
141 autographiëu gebruikt bij het onderwijs in bouwkunde; 

constructie, onderdeden van gebouwen. 
r,u. Van het lid J. Tideman : 
Technologische nemerkungen auf einer Reise durch Holland, 

von Friedrich August Alexander Eversmann. Mit 10 Kupfern. 8vo. 
00. Vau den heer dr. I I . G. van de Sande Bakhuyzen, te Leiden : 
Verslag van Jen staat der sterrewacht te Leiden en van de 

aldaar volbrachte waarnemingen, in het tijdvak van den 18den 
September 1894 tot den 15den September 1890, uitgebracht door 
I I . G. van de Sande Bakhuyzen. 8vo. 

pp. Van den heer 1. Boer Hz., te Utrecht: 
Tijdschrift voor kadaster en landmeetkunde, onder redactie van 

I . Boer Hz. Jaargang X I L 1896. Afl. 6 ; jaargang XHI, 1897. 
Afl. 1. 8vo. 

qq. Van de beeren Gauthier-Villars en Zoon, te Parijs : 
1. Cours de la faculté des sciences de Paris, Leçons sur les 

applications géométriques de l'analyse (éléments de la théorie des 
courbes et des surfaces), p.u' Louis Hafly, 8vo. 

2. Leçons nouvelles sur l'analyse infinitésimale et ses applications 
géométriques, par M, Ch, Méray, Troisième parti: Questions 
analytiques classiques. 8vo, 

rr. Van den heer H, E . van Gelder, te Gouda: 
Verdamping in stoomketels, door H. E . van Gelder. (Afdruk 

uit het verslag der XXVI l i s te vergadering van de Nederlandsche 
Vereeniging van Werktuig- en Scheepsbouwkundigen, gehouden 
den 2 September 1896), 8vo. 

SS. Van den heer Gerhard Herfeldt, te Andernach a/d. Ri jn : 
Mittheilungeu id)er das Verhalten hydraulischer Pundemittel in 

Seewasser und Süsswasser, von Gerhard Herfeldt, 8vo, 

5 He p t ' V H i t i i ' u i zegt dat er is ingekomen eene circulaire 
van het hestunr van het Vide Nederland.sch Natuur- en Ge-
neeskundig Congres, dat op 211 en April dezes jaars te Delft 
zal worden gehouden, en geeft daarover het woord aan bet lid 
'jJ'fSfSerH. Deze zegt het volgende: 

Het is mij aangenaam een enkel woord te mogen toevoegen 

aan hetgeen de Voorzitter heeft medegedeeld omlrent hel Congres, 
dal den 23en en ^-ien April ek. te Delft zal worden gehouden. Ons 
medelid van Sandiek heeft twee jaar geleden onze aandacht ge-
vestigd op het congres te Amsterdam, dat toen in aantocht was, 
en het weekblad: «De hujmeuri> heelt uitgebreide artikelen 
gegeven over de Congressen te Groningen eu Amsterdam, Ik mag 
mij dus vleien, dat het u zal interesseeren omtrent deze goede 
bekende wal nieuws te vernemen en ik kan daarbij op grond 
dier bekendheid zeer kort zijn, 

De Vereeniging het Nederlandsch Natuur- en Geneeskundiji 
Congres werd in 1887 opgericht met de bedoeling den bloei en 
de ontwikkeling van de natuur- en geneeskundige wetenschappen 
in NedcHand te bevorderen. Op gelijksoortige wijze als dil in 
Duitschland, Frankrijk en Engeland geschiedt, tracht zij dit doel 
te bereiken door het homlen van een Congres om de twee jaren, 
en door het aanmoedigen en steunen van wetenschappelijke 
onderzoekingen , ten behoeve waarvan een fonds wordt bijeen-
gebracht, Er zijn thans vijf congressen gehouden achtereenvolgens 
te Amsterdam, Leiden, Ulrecht, Groningen en ten tweeden male 
in de Hooldstad. Aldaar is besloten, dat hel zesde congres zoude 
samenkomen te Delft, alwaar het nu op vrijdag en zaterdag van 
de Paaschweek, den 23en en 24en April ek. wordt te gemoet 
gezien. Deze congres.'̂ en onderscheiden zich van vele andere, 
doordien zij doodeenvoudig zijn ingericht. Van gemeenschappelijke 
tochtjes naar de Noordkaap, de Middellandsche- of de Zwarte zee 
of van soortgelijke, inderdaad groote attracties, is hier geen 
sprake. Het welenschappelijk fonds, dat op de twee laatste con-
gressen telkens met ƒ 30Ü0 gestijfd werd, verzet zich daartegen. 
Ook de prij.s van het lidmaatschap, f 3 per jaar, waarvoor de 
leden een zwaren, welgevulden bundel «liandeliiKjen« ontvangen, 
getuigt van groole soberheid. Desniettemin of daarom, — wat 
moet ik zeggen, — hebben deze congressen dadelijk eene ver-
rassende vlucht geimmen, was al spoedig een duizendtal leden ver-
kregen, dal nog steeds aangroeit en nu ook omler de ingenieurs 
een aardige kern begint te vormen. Te Groningen werd daartoe 
direct aanleiding gegeven, toen de wensch werd uilgesproken hel 
ingenieurs-element krachtiger te doen op den voorgrond treden. 
Daar werd ook in overweging gegeven het volgende, vijfde Congres 
ter plaatse, waar de Polytechnische School gevestigd is, te houden. 
De Delflsehe heeren deinsden echter terug voor de bezwaren een 
zoo talrijk congres in eene kleinere stad met minder geschikte 
lokaliteiten, hotels als anderszins Ie ontvangen. Toen daaroj) de 
wensch te Amsterdam herhaald werd, al wederom met betuiging 
van het verlangen naar meerdere aaneensluiting met de ingenieurs, 
mocht niet andermaal geweigerd worden. 

Nu er eenmaal toe be-oJoten is, hopen wij, dat het eigenaardig 
cachet van hel oude Delft gelegenheiti moge geven tol eene goede 
afwisseling en zidlen wij ons best doen ook daar op be.scheiden 
wijze hel aangename aan het nuttige te verbinden. 

Tol het welslagen van dil congres wordt meer dan elders natuurlijk 
de medewerking onzer ingenieurs gevorderd. Ik hoop, dat zeer velen 
ons een paar dagen van hunne Paaschweek zullen gunnen en dat 
ook vele leden van hel Instituut zich zullen aanmelden lot het houden 
eener voordracht of mededeeling in eene van de twee seclie-vergade-
ringen, waarop daartoe tijd beschikbaar is gehouden. Juist tot hel 
leveren van korte bijdragen zijn deze congressen een dankbaar terrein. 

Van Sandiek wees ons er reeds op, dat niemand zich toch 
moet laten terughouden lid te worden uil vrees, dat de wetenschap 
zich in te theoretischen vorm vertoont. Hoogst bekwame mannen 
leveren bier imierdaad de vruchten van hun laatst onderzoek, 
van hunne nieuwste studiën en de ingenieur zal in den regel de 
vergaderingen der sectiën voor de zuivere wiskunde en de genees-
kumle niet volgen. Maar ik kan hier reeds mededeelen, dat voor 
de eenige spreekbeurt in de tweede algemeene vergadering een 
onzer medeleden zich heeft beschikbaar gesteld en dal reeds van 
verschillende ingenieurs toezeggingen voor bijdragen in de sectie-
vergaderingen zijn ontvangen. En laat mij u daarbij tevens in 
herinnering brengen, dal in 1805 te Amsterdam op eene van de 
algemeene vergaderingen het Zinderzee-vraagstuk door ons medelid 
C. Lely werd besproken; terwijl over de instrumenten ten behoeve 
van de beproevingen van spoorwegbruggen door den ingenieur J . 
Schroeder van der Kolk, over de vaardiej)te onzer rivieren door den 
heer B. P, J , Tnlein Nollhenius, over slangenvierhoekeu door ilen 
beer F. J. Vaes, over het Noord-Oostzeekanaal door ons lid J . \V. 
IJzerman werd gehandeld, en ook in de sectiën voor natumkunde , 
geologie, natuurlijke historie en physische aanlrijkskunde ver-
schillende onderwer|)en aan de orde kwamen, die voor velen onzer 
van zeer groot belang zijn. 

Ik kan hier ten slotte nog bijvoegen, dat eeinge interessante 
demonstratiën worden georganiseerd, die, naar ik vertrouw, de 
aantrekkelijkheid van het Congres in welenschappelijken zin 
zullen verjioogen en eindelijk ook, dal maatregelen op ruime 
schaal zijn voorbereid om een zeer groot aantal Congresleden 
eene goede legerstede te doen vinden. Overigens ben ik natuurlijk 
gaarne bereid alle eventueel verlangde iidichtingen te verstrekken. 

O, De p f e s U t e t t i zegt het volgende: 
Ons medelid, de heer J, G. W, Fijnje van Salverda heeft een 

zeer gewaardeerd bewijs gegeven, dat, al dringen gezondheids-
omstandigheden hem met zijn gezin voortilurend in een mdde 
luchtstreek verblijf Ie houden, toch zijn hart warm blijft kloppen 
voor het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, I 

Hij heeft zijn kostbare boekverzameling ten geschenke gegeven 
aan ile bibholheek van het Instituut. 

Bij voorhaal is hem daarvoor dank betuigd door den Baad 
van Bestuur in afwachting van den dank der vergadering van 
heden, welken ik u voorstel hem te doen toekomen. 

Dit voorstel wordt met acclamatie begroet. 

7. De pveciileotl deelt mede, dal bij den Baad van Bestuur i 
een schrijven is ingekomen van hel bestuur der Afileeling Neder-
landsch Indië, waarin met betrekking lol het van wege het ' 
Insliluut uit te geven Gedeiddjoek het volgende wordt gezegd' ! 

"Ten zeerste onze instemniing heluigende met het denkbeeld ' 
om hel vijlligjarig bestaan van het InstiUuit te henlenken door | 
het uitgeven van een Gedenkboek, zal hel bestuur der Afdeeling 
NedeiUviidsch liulic gaarne bel zijne er toe bijdragen om het 
samenstellen van een derg(4ijk werk te doen slagen.» 

betreflendc. In de eerste plaats dat, krachtens de opdracht van 
uwe vergadering, getracht is een uitgever te Parijs te vinden 
voor de fransche bewerking, waartoe de heer A. de Dax, Secre-
taris van de Societé des Ingénieurs Civils zijn zeer gewaardeerde 
medewerking verleende. Dc pogingen daartoe zijn niet geslaagd. 
De fransche vertaling zal nu voor de 203 exemplaren, bestemd 
voor den handel, de bibliotheek en de Genootschappen (alzoo 
niet voor de l>37 overige exemplaren) achter het Gedenkboek 
volgen en daarbij ingebonden worden. De leden en de mede-
werkers ontvangen dus niet die fransche vertaling. 

In verhand daarmede komen er geen fransche opschriften op 
de platen. Door de platen niet zooals aanvankelijk plan was 
tusschen ileii tekst te drukken heeft men eene groote bezui-
niging verkregen. De platen zullen zooveel mogelijk worden 
bijeengevoegd. De leden worden verzocht de fransche bijschrif-
ten op de leekeningen zelve weg te laten, maar die op een 
afzonderlijk vel daaraan toe te voegen. Verder zal hel werk 
hoogst waarschijnlijk in de afmetingen van het Tijdschrift ver-
schijnen. 

Volgens de raming in de vorige vergadering medegedeeld zouden 
de kosten met inbegrip van den franschen tekst f 10 350 + 
/• 2700 = / 13 050 bedragen. Maar het gevolg van de aan-
gebrachte bezuinigingen zal zijn dat wij terwijl het hoek injilaats 
van 350 nu ongeveer liOO bladzijden groot wordt , met den 
Franschen tekst vermoedelijk beneden de f 10 000 zullen blijven. 

Ten slotte nog dil : volgens de circulaire van I I October 
worden de mededeelingen ingewacht uiterlijk 15 Februari; ik 
mag er dus de aandacht op vestigen, dat het wensclielijk is zich 
aan dien laatsten termijn te houden. Vertraging in de toezending 
van de medetleelingen zou veroorzaken, dat hel Gedenkboek niet 
tijdig vo'dr den feestdag verscheen. 

O De i f i ' 4 'H i i i en f zegt: De leden hebben onlvangen een 
exemplaar van de nieuwe bijlage van het Jaarhoekje, Deze 
bijlage is bewerkl door ons medeliil J . P. Hofstede, wien hier 
openlijk wordt dank gezegd voor dezen zijnen arbeid. 

10. De i t i ' i ' H i i i e i t t deelt het volgende mede: 
Naar aanleiding van hetgeen in de vorige vergadering door 

hel lid J. F. W'. Conrad omlrent de in Juni aftredende raads-
leden is opgemerkt, heeft de Baad geineend, dat het voldoende 
is, zonder wijziging van Heglement of Verordeningen eenvoudig 
te bepalen : 

dat voortaan ter bijwoning van de eerste vergadering van den 
Baad van Bestuur, volgende op de Instiluulsvergadering van Juni, 
zullen worden uilgenoodigd de leden vau den Baad, welke in de 
laatslgemelde vergadering als zoodanig zijn afgetreden, ten einde 
mede te werken tot de overdracht van de loopende zaken. 

8, De p t ' v t i s t l i ' n l zegt vervolgens: 
Ik wil thans nog enkele niededeelingen doen het Gedenkboek 

I I , Nog deelt de p r e n i t U ' t ^ i mede dat van het bestuur der 

Sociélé des Ingénieurs Civils een uitnoodiging bij ilen Raad was 

ingekomen tol bijwoning van de inwijding van het nieuwe hotel 

van dat genootschap. Die uitnoodiging is echter zoo kort voor 
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den dag der inwijding ontvangen, dal men zich tot een brief van 
dankzegging heeft moeten bepalen. 

12. liet lid e n n v a i l verkrijgt het woord tol bel doen van 
eene mededeeling. Deze zegt het volgende: 

Zooals de heeren weten zoude het zevende scheepvaartcongres 
in Italië worden gehouden, doch nadat ik van den heer Oetocchi, 
den officicelen vertegenwoordiger van dat land op het congres te 
's Gravenhage, vernomen bad dat daartegen bij de Italiaanscbe 
ilegeering bezwaar was ontstaan, heb ik mij gewend tot gedelegeerden 
van eenige andere landen op het congres te 's Gravenhage en 
ten slotte ontving ik gisteren van den heer A. Debeil, inspectem--
generaal des Ponts et Chanssées van Uclgië het bericht dat de 
lielgische Uegeering besloten had dc leden van bel Vlle congres 
te IJrnssel te ontvangen in Angnstns 1898. Deze zaak is dns nu 
weder geregeld, en ik zal dit mededeelen aan de ofiicieelc ge-
delegeerden die aan het Vide congres deelnamen. 

13. Van den boofdingenienr van den waterstaat in het Ode 
district zijn ingekomen brieven, gedagteekend 10 November, 11 
December 1890, 25 Januari cn O Februari 1897, nos. 3702, 

1 11 
4137, 337 en ÓOO ' _ , ten geleide van de weerkundige-

1J, ZU, / 
en walerwaarnemingen aan den Helder gedurende de maanden 
October, November en December 1890 cn van den staat van ge-
middelde uilkomsten over hel jaar 1890 en de jaren 1851—1890. 

Dc waarnemingen over 1890 en de staat van gemiddelden zijn 
als afzonderlijke bijlage bij deze notulen gevoegd. 

19. Door het lid J . Krans is aangeboden eene bescbiijving 
van den bouw van het droogdok Ie Talcahuano. 

Hel begelcideml schrijven is afgedrukt als bijlage 0. 

14. Van denzelfden hoofdingenieur is een brief ontvangen, 

gedagteekend 13 November 1890, N°. 3813 , strekkende ten 

geleide van de meling van l:el straiul langs de kust van de 
Noordzee in Noordholland. 

iMet de daarin voorkomende cijfers is het daarvoor bestemde 
register aangevuld. 

15. Van de Directeuren der Nederlandsche Maatschappij Ier 
bevordering van Nijverheid is eene circulaire ingekonien betref-
fende de boekerij vau bel Museum van Kunstnijverheid te Haarlem. 

10. Nog is ontvangen hel verslag over den toestand dei-Zuider-
zee-vereeniging, uitgebracht op 4 Januari 1897. 

17. Voorts is ingekomen eene circulaire van de Centrale Com-
missie voor de herdenking v.an het feit, dat vierhonderd jaren 
geleden Vasco de Gama naar Indië stevende, houdende mede-
deeling dat de feestviering lot het jaar 1898 is uitgesteld. 

Al die stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

20. Hij schrijven van O .lanuari jl is door bet lid N. C. Kist 
eene verhandeling aangeboden, getiteld: «Zijn vakwerken van de 
2de orde minder goed te berekenen dan vakwerken van de 
Iste orde? 

21. Hij schrijven van 8 Januari jl. is door het lid J. \V. van 
Heukelom aangeboden eene beschrijving van de wijzigingswerken, 
uitgevoerd in 1890 aan de draaibrug over den Leidschcn Trekvliet 
bij Voorburg. 

Al die stukken zullen in hel Tijdschrift worden opgenomen. 

Aan de orde zijn gesteld de navermelde voordrachten: 

a. Voordracht van bet lid D. D. van Ameyden van Duym, 

over dc fundeeringswijze'met gemetselde zinkputten 

cn hare toepassing bij den bouw der brug over het 

Zwarte water te Hasselt. 

h. Heisindrukken uit Noord-Amcrika, mededeeling van bet 

lid J. de Koning, 

c. Mededeeling van bel lid 0. J. Haitink, o\er verdamping 

in stoomketels. 

18. Door het Wiskundig Geimotschap Ie Amsterdam is het 
programma van jaarlijkscbc jirijsvragen voor het jaar 1897 in-
gezonden, 

Dit stuk is afgedrukt als bijlage 5. 

2 1 Hel woord wordt verleend aan bet lid A m c f / f l e i t 
vat» ifuf/m : 

Het vraagstuk, dat in vorige eeuwen zoo nauw mei de ge-
schiedenis van de slad Ilassell was samengeweven, deed zich in 
de laalsle jaren voor hare bewoners op nieuw voor: Be over-
brnqgivg van hel %icarle IFaier. 

Werd in de XVde eeuw, door de nijvere poorters van het 
toenmaals zoo bloeiende Hanze-stadje, reeds het gemis gevoeld 
aan een brug over genoemde rivier, zooals blijkt uit bel in 1480 
door bisschop David van l'.ourgondiö aan Hasselt gegeven verlot 
lot het bouwen van die brug, boe treurig zag de toekomst van 
het tegenwoordig zoo vervallen stadje er dan wel uit, toen, in 
den looj) van 1893, Burgemeester en Wethouders den toestand 
van de brug zoo slecht achtten, dal zij eerst voor rij- en voer-
tuigen, later ook voor voetgangers gesloten werd en de overtocht 
weer, als in vroeger eeuwen, met de jordinaris scboldcB moest 
geschieden. 

Kwam door bet verzet van Zwolle, dat beweerde het recht 
te hebben van «vrije zwanenvloet door dal Zwarte Water in die 
Zuderzee, die baken steeken ende tonnen tleggen, die waterkamer 
vrij lol oere stadt te wesenn, de brug van de stad tol den 
Mastenbroeckerdijk in vorige ecuwen niel tol stand; sedert 
18-28 mocht Hasselt zich eindelijk verbeugen in hel bezit van dc 
zoolang gewenschte ))rug over de rivier. 

Was Hasselt destijds alleen in .staat de kosten tot bet bouwen 
van die brug te diagen, ongelukkig is dit beilen niet meer bet 
geval. Hel opbcfTeii van de vaste gemeenschap over de rivier 
zou echter niet alleen tol haren meerderen achteruitgang hebben 

hijgedragen, maar tevens een gevoelig verlies geweest zijn voor 
Zwartsluis en Vollenhove. 

Op ilaartoe gedaan verzoek van Ourgemeesler en Wethouder.s, 
boden gelukkig Hijk en Provincie de behulpzame hand om dit 
nieuwe gevaar van verval te voorkomen. Heide stelden zich bereid 
elk voor een derde bij te dragen in de kosten van den bouw 
eener nieuwe brug. 

December 1893 nam de Haad van Hasselt bel besluit het 
subsidie aan te nemen en over te gaan tot den bouw der nieuwe 
brug, waarvan hel ontwerp en bet toezichl op de uitvoering 
aan mij werd opgedragen. 

De oude brug werd gebouwd, volgens eene concessie, verleend 
bij Koninklijk besluit van 20 Augustus 1827, in hel verlengde 
van de zoogenoenule Veersteeg der stad Hasselt, waardoor de 
groote fout gemaakt werd, de jukken niet evenwijdig te plaatsen 
aan de richting van den stroom, wat, zoowel voor de scheepvaart 
als voor den waterafvoer, zeer hinderlijk was. 

Sjioedig bleek de daarin voorkomende ophaalbrug, door bet 
vaste overstek aan de westzijde, veel bezwaar op te leveren. Het 
aanbrengen van een tweede val, op ile gewone wijze met hamei-
gebint, kon met het oog op de jaaglijnen niet plaats hebben en 
nadat de vervanging van bel vaste overstek door een ilraai-
briiggetje was in overweging genomen, werd besloten voor dit 
gedeelte in de plaats te stellen een hasciileerende klep. 

Op verzoek van de Zwolsclie sioombootmaatschappij werd in 
1842 de geheele ojiliaalbrug vervangen door eene dubbele draai-
brug, waarvan de doorvaarlwijtlle van 12 M. zoo na mogelijk in 
de richting van den stroom geplaatst werd. 

Kenige belangrijke aanteekeningen omtrent dc aldus gewijzigde 
oude brug vindt men op blz. 101 enz. van het bekende werk: 
Üe Overijmhche waleren, tloor W. Staring en T. J . Stieltjes. 

Eenige meiledeelingen omtrent de voorwaarden, waaroj) de 
Uijks- en Provinciale bijdragen voor de nieuwe brug werden 
verleeiul, zijn noodzakelijk; daar zij als het ware het programma 
voor deii bouw vaststelden. 

Het Hijkssubsiilie werd toegekend len bedrage van één derde 
lier aanlegkosten en lol een maximum van ƒ 22000, indien ook 
tloor de Provincie gelijke bijdrage werd verleend ; en voorts onder 
voorwaarde, dat hel plan voor den houw in overleg met den 
hoofd-iiigenieiir in bet vierde district werd o|»geniaakl en aan 
de goedkeuring van den Minister werd onderworpen. 

Het Provinciale subsidie werd toegekend len beilrage van ééii 
ilerde der aanlegkosten tot een maximum van ƒ 22000 en daaraan 
werden de volgende voorwaarden verbonden : 

a. De nieuwe brug wortll gelegd haaks op de richting van den 
slroom, terwijl de jukken of pijlers evenwijdig aan du! richting 
worden gcjilaatst. 

Zij verkrijgt de volgende hoofilafmetingen : 

Lengte tusscben de landhoofden 100 M., verdeeld in een 
Westelijk vasl gedeelte, lang 45 M , een l-eweegiiaar deel, lang 
3180 M, en een oostelijk vast gedeelte, lang 2'2 M. 

Hel westelijk vast gedeelte wordt verdeeld in vier, het oostelijk 
in twee openingen. 

Het beweegbare deel bestaat uil een gelijkarmige ijzeren draai-

brug, twee doorvaartopeiiingen vormende, die elk 12 M. wijd 
zijn, op een gemelsehlen draaipijler, beschermd door de noodige 
remmingwerken. 

De bovenkant van bet brugdek mag niet lager worden gelegd 
dan 3.50 M. + AP . ; 

De vaste gedeelten krijgen eene wijdte tusscben de leuningen 
van 5 M., het beweegbare gedeelte van 4 M. 

Het bestaande oostelijk gemetselde landhoofd blijft behouden, 
maar wonlt zoover noodig gewijzigd; aan de westzijde wordt 
een nieuw gemetseld landhoofd gebouwd. 

De bovenbouw der vaste bruggen bestaat uil balkijrers, g(!-
dragen door tiisschenjukken, gevormd uil op jialeu rustende 
watersloot met ijzeren bovenjuk. 

De dam Iusschcn den Mastenbroekerdijk en de brug verkrijgt 
eene rechte richting, eeiie hoogte van minstens 3.50 M. AP. 
en eene kruinsbreedte van minstens 5 M. 

De brug moet zoodanig worden ingericht, dal zij gemakkelijk 
kan worden versterkt en ge.schikt gemaakt voor stoomtrainverkeer. 

ö. De uitvoering van het werk moet zonder verdere kosten 
voor de provincie verzekerd zijn. 

c. De uitvoering geschiedt na openbare aanbesteding volgens 
een bestek , dal vooraf door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd 
en waarvan bij de uitvoering niet mag worilen afgeweken. 

enz. 

h. De uitbetaling geschiedt in één termijn, zoodra de hoofd-
ingenieur van den provincialen waterstaat zal hebben verklaard 
dal hel werk overeenkomstig hel goedgekeurde bestek is voltooid. 

Uitgaande van eene veelal gebruikelijke veronderstelling, dal 
bij briigboiiw de grnstigste oplossing, in geen buitengewone oni-
standigheilen, verkregen wordt, indien de kosten van den boven-
bouw ongeveer gelijk zijn aan die van den onderhouw, meende ik 
den bovenbouw breeder te kunnen opvatten. Of de onderbouw 
dil voor bel vastgestelde bedrag zou toelaten, kon slechts een 
volledig onderzoek uitmaken. 

Door de vastgestelde ligging van de draaibrug werd echter 
elk ander onderzoek vau indeeling der openingen dan terugbren-
ging van het aantal vaste overspanningen tot de helft uit-
gesloten. 

Na oveileg mot de hoold-iiigeiiieurs van den rijks- en den pro-
vincialen waterstaat, deed ik alzoo Ibirgemeester en Wethouders 
van Hasselt het voorstel om te trachten bet aantal vaste over-
spanningen tol de helft terug te brengen en de jukken te ver-
vangen door stccnen pijlers. 

Kene grondboring, lot 19 M. — AP., in de onmidilellijke 
nahijbeid Nan de plaats vau den te bouwen draaipijler, gaf 
gunstige iiitkomslen omtrent de saniensleHing van den bodem, 
zoodal geen bijzondere maatregelen behoehlen genomen te worden 
om het draagveriiiogeii (biarvan te vergrooten. 

Na o])ineling van bel vivievvak voor de stad en aangifte, op 
dit in kaart gebrachte gedeelte, van de aan de nieuwe brug te 
geven richting, bleek, dat bij de voorgeschreven lengte vau 100 M. 
tus.scbeii de laiulhool'den, hel westelijk lanilhoold belangrijk in de 
rivier vooruitsprong. 

u 
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Van liet oors|)ronkelijk gevornitic plan dit landhoofd op eene 
paalfundeering Ie plaatsen, evenals liet bestaand oostelijk land-
hoofd, nioesl alzoo om de bezwaren, die zich bij eene zoo be-
langrijke afdamming in de rivier gedurende dc uitvoering komicu 
voordoen, worden afi-ezieii. 

Nadat de afmetingen bepaald waren voor het opgaand metsel-
werk, kon tot het onderzoek n a a r de kosten der fundcering worden 
overgc'j'aan. 

Voor de gewoonlijk hier te lande, in deze omstandigheden, 
gevolgde fnndeeringswijze met betonkoner binnen eene afhciiug 
van dampostcn, werd aangenomen als bovenkant fundeering boven-
kant vloer oostelijk landhoofd 0.70 M. — Al'., een slechts zelden 
voorkomende lage waterstand (laagst waargenomen gedurende ile 
uitvoering 0.8'2 M. — AP.) als onderkant beton voor tic pijlers 
T) M. - AP. en voor het westelijk landhoofd 3.20 M. ~ AP. 

De begiooting van kosten dezer fundcering bedroeg ongeveer 
/ 19 000 , een som in verhouding tot het totaal beschikbare bedrag 
zoo belangrijk, dat naar ccnc andere oplossing gezocht moest 
worden. 

Dc geringe belasting, uitgeoefend door het opgaand metselwerk 
op de fundcering, gaf aan, dat in plaats van het oppervlak 
daarvan tc vergrooten, zooals voor ile uitvoering van bovenge-
noemde fundecringswijze vcrcischt werd, dit verkleind kon worden 
llet belangrijk bedrag, waarvoor de damwand in de begrooting 
voorkwam (ontstaan door de ongunstige verhouding tusschcn 
oppervlak en omtrek), duidde cr op dat het voordecliger zou zijn 
de fundcering diejier door te voeren indien dc damwand daar-
door vermeden kon worden. 

Dc eenige wijze om hiertoe te geraken be.stond in hel toepassen 
van gemetselde zitdcputlcn. Dc afmetingen daarvan konden toch 
naar behoefte gekozen worden; terwijl de gemetselde |iul niet 
alleen den damwand verving, maar tevens deel uittnaaklc van hel 
draagvlak. Door hel vervallen van de afsluiting van den onder-
grond door den damwand moest, om uilspoeling Ie voorkomen, 
lie onderkant putten belangrijk lager reiken dan de boven aan-
genomen onilerkant betonkoner. lïovcnkant fundcering kon echter, 
door de afwezigheid van hout en dc omsluiting van het beton 
door deugdelijk in verhand gewcrkl metselwerk, hooger aangelegd 
worden, waardoor aanleg opgaand mclsclwcrk hooger cn alzoo de 
uitvoering daarvan onder den walcrspicgcl, door middel van de 
zoo lastige droogleg(jhif/ binnen den damwand^ als het ware geheel 
vermeden werden. 

llelgeen ik oml:-cnt pultenfundccringen in eenige handboeken 
vermeld vond, deed mij dan ook van deze wijze de gewcnschtc 
hespaiing in kosten verwachten. 

in het llundhnch der Hun/citnde, -»Der Grundbau«, van L . 
Ilrcniiecke, vond ik onder «Wahl der Griinduugsarl», label 3, 
blz. 103, voor gronden bchoorende tot de Istc en 2dc grond-
klasse (dat wil zeggen waarin hindernissen als hout en steen 
slechts in geringe hoeveelheid en van geringe afmetingen voor-
komen) voor />4 ,M. (waarin i voor pnoumatischc en puttcii-
fundccring gelijk afstand grondvlak lol laagwater, voor bcton-
fundccring met damwand dezelfde afstand vermeerderd met 1 .M.) 
aangegeven putlenfnndeering. 

Verder: 
vWaar het watervrijhouden zonder groote kosten mogelijk cn 

«door de omgeving nilvoerbaar is, kan men deze fundecring.swijze 
itlol op de grootste diepten bezigen, zooals reeds de waterputten 
(«en gemetselde mijnscdiacblen bewijzen. Waar echter hel water-
.(vrijhouden onuitvoerbaar is, wordt de |iullenfMndecring slechts 
."aanbevolen wanneer geen ongunslige bindcrni.sscn te verwachlcn 
«zijn, alzoo uitdrukkelijk in gelijkmatig zand, moer en veen. lu 
«lagen uit zeer grove rolslccneu, als in aardlagen waarin men 
«met zekerheid op een aantal groote steenen, rotsj)unten, boom-
0stammen of overblijfselen van bouwwerken rekenen moet, is 
«deze fimdecringswijze niet aan Ie raden, daar de opruiming dezer 
«hindernissen onder water niet slechts ongeëvenredigde kosten, 
«maar ook belangrijk tijdverlies veroorzaakt. 

«Putfmidceringcn zullen alzoo hoofdzakelijk in alluviale gronden 
«der benedenrivieren op hare plaats zijn. Putlcnfundeering is bij 
«goeden bouwgrond steeds goedkooper dan fundeering op beton 
«met of zonder draagpalen.» 

in het Handbuch der Fundirungs-Methoden van Ludwig Klasen, 
komt voor in § 27 «Fundirungen init Scnkhruimcn«: nDezeiun-
'ulceringswijze leent zich voor allerlei .soorl van bouwwerken, in 
«alle gevallen, waarin grond van voldoend draagvermogen bereikt 
«kan worden.» 

xTot het fundecren van br.igpijlcrs zijn zinkputten in later tijd 
«met verrassend g>mstige uitkomsten tot op groote diepte loc-
(I gepast 1' 

lu het Handbuch der Ingenieurwimnschaflen, < G rund ban i» van 
Gustav .Mycr, komt voor in ^ 20 «nrunncnfimdirungn: uZij leent 
«zich voor bouwwerken van den meest verschillenden aard cn 
«voor zeer belangrijke fundeeringsdiepte zoowel door de snelheid 
((van uitvoering als ook door de geringe kosten. Zij heeft bijzonder 
»gunstige uitkomsten gegeven waar ligt beweegbare, door bag-
itgeren gemakkelijk te verwijderen , grondsoorten doorsneden 
«moesten worden, zooals: slijk, veen, zand, grind, ligte klci-
«soorten, enz.; doch ook bij zware grondsoorten, namelijk klei, 
«is zij dikwerf met voordeel aangewend.» 

«In de WaterbouKl'unde, Afdeeling XIV, «I5ruggeni>, doorN.N. 
Henkel, komt voor onder g 31 : «Fundcermg met gemetselde 
.-pilaren of met putteun: «Het bouwen met pilaren of putten 
><ge.schicdt gewoonlijk slechts dan wanneer de ondergrond 
«zoodanig is dat daarop, zonder toepassing van bijzondere 
«middelen lot vcrgrooliiig van het draagvermogen, kau worden 
«• gebouwd. 

Alle bovengenoemde eischcn voor de toepassing van deze fim-
decringswijze waren hier aanwezig, zoodat gercede aanleiding 
bestond lol hare miilcrc bestudeering. 

Onder piillenfuiidecring \Nordl in het algemeen verstaan dc 
werkwijze, een hol van boven cn onder open lichaam, door lagen 
van onvoldocml draagvermogen tot op of in den vasten boilem 
Ie brengen door den daaronder gelegen grond, biimciiwerks en 
alzoo in zoo gering mogelijke Imevcelhcid cn zoo mogelijk /.ouder 
storing van Imitcninvloedcn, te verwijderen, na op diepte tc zijn 
gebracht met daartoe geschikt materiaal te vullen en zoodoende 
in een massief geheel Ie veranderen. 

Overeenkomstig hel materiaal waaruit dc holle lichamcu of 

putten zijn vervaardigd, onderscheidt men: steenen, ijzeren en 
houten putten. 

De steenen putten worden vervaardigd uit metselwerk in bak-
steen of in natuurlijken steen en ook uil ringen van beton. 

Het fundecren met zinkputten is sedert vele eeuwen in het 
Oosten en vooral in Voor-Indië in gebruik. Ken arabisch schrijver, 
die in 1101 Kgypte berei.sde, beschrijft reeds deze fundecringswijze. 

Dc zami- en kicibodem van Voor-lndië is zoo beweeglijk, dat 
paalfundeering geen doel treft; ook is de heitocstel voor Indië 
een te ingewikkeld werktuig. Daarentegen is de jiutfiindeeriiig 
voor de daar aanwezige bouwgiondlocslanden en voor de ten 
dienste staande malerialcn zeer geschikt. Daarbij komt een gods-
dienst, die de groote stioomcn, omdat zij dc aarde drenken en 
voeden, vereert en den bouw van tempels aan hunne oevers be-
vordert, daar een gedeelte der ceremoniën in hel bed van de 
rivier gehouden wordt. 

Dc llindoesche fundecringswijze met pullen bestaat daarin dat 
men op den tol hel water afgegraven grond een houlen rand 
legt en daarop als het ware een buis van steenen metselt, die 
men belast en zinkt. 

De buiteiimiihlellijn van een put bedraagt gewoonlijk 2.29 M. 
en de biimenmiddcllijn 1.10 M. 

De grom! wordt eerst verwijderd met een spa, genaamd i'i)haorai>; 
bedraagt de hoogte ongeveer 1.52 M. zoo gebruikt men een 
werktuig genaamd "jhanin , een schop met zeer korten steel 
bevestigd aan het eind van een louw dal loopt over een zich 
boven den put bevindende rol. Met de jham wordt naar beneden 
gelaten een arbeider, die met dit werktuig den grond losmaakt, 
hel met den losgcmaaktcn grond vult cn zich met de gevulde jham 
naar hoven laat trekken. De gravers werken alzoo onder water cn 
komen telkens naar boven om adem te halen. Zij kunnen ongeveer 
1 minuut onder water blijven en worden om het uur afgelost. 

!lij de funiiccring van wegbruggen, dic door bet engelsche 
gouvcrncmenl in Indië worden uitgevoerd, wordt dc jham steeds 
incl behul|t van duikers gebruikt. Daar de duikers slechts in 
Adamskostuum werkten, was deze fundecringswijze, die zeer 
goedkooj) is, slechts tol geringe diepte, ongeveer 4.57 M. beperkt. 
Voor grootere diepten moest alzoo deze werkwijze gewijzigd 
worden. Dc Eiigclschcn voorzagen de jham van een langen steel 
of boom, vervingen de rol door een windwerk en richtten de 
jham zoodanig in, dat geen duiker meer er mede naar beneden 
ging. Alhoewel tot 12 en 15 .M. diepte van de jham gebruik is 
gemaakt, geven zij bij grooter die|)te dan O.IO M. onder water 
de voorkeur aan baggerwcrkluigen. 

Geldt het den bouw van een stroompijlcr, dan wordt bel 
droge seizoen afgewacht of wel een kunstmatig eiland in de 
rivier gevormd, waaroji dc ring gelegd wordt. 

Deze fundecringswijze is waarschijnlijk voor het eerst in Europa 
in 1825 hij den limnclbouw tc Londen door Brunei toegepast 
eu op he\ vasteland voor bet eerst iu 1840 hij den liouw van 
het station van den Herlijn—Hamburger-spoorweg. 

Kerst in later tijd werd zij op uitgebreide schaal toegepast 
voor fundcering hij brugbonw en wel na hel bekend worden van 
dc gunstige uitkomslen daarmede verkregen in de jaren 1800— 

1802 bij den bouw, in den spoorweg van Galcutta naar Delhi, 
van de brug te Allahahad, die de Jumna overspant, P/ , mijl van 
hare heilige samenvloeiing met de Ganges. 

Als fuudccringsmethode voor bruggen is zij .sedert veel vooruit-
gegaan cn Zells bruikbaar bevonden in gevallen, waarin de 
pneumatische fundecringswijze, wegens te groote diepte, geen 
toepassing meer kon vinden. 

Dc ervaring, bij de menigvuldige toepassingen opgedaan, heeft 
het volgende geleerd: 

1. In hel algemeen is hel verkieslijker dén of een gering aantal 
groole pullen te zinken dan vei\scheidene kleinere. 

Waar een aantal kleinere jiutten dicht hij elkander werden 
gezonken, bracht de een den ander in beweging cn als zij op 
eenigszins belangrijke diepte gezonken werden , bestond er kans 
dal dc een tegen den ander geklemd raakte. 

Hij de oorspronkelijke wijze van werken door het doen zinken 
van ecu aantal ronde putten van kleine middellijn, bleven de 
onderwater slaande zuilen van elkander ge.schcidcn en had alzoo 
hel geheel niet hetzelfde weerslandsvcrmogen, als een |)ijler van 
gewonen vorm, wanneer niet de hocvcelheid metselwerk belangrijk 
vermeerderd werd. Spoedig deed zich dan ook hel vraagstuk 
voor of j)ijlers van den gebruikelijkeii vorm gezonken konden 
worden door zinken van eene omhulling van metselwerk. Uit-
gebreid werd dit vraagstuk behandeld door den spoorweg-inspecteur 
Sonne in zijne voordracht: «ücber Pfcilergründung durch ver.senken 
von Mauerwerk», gehouden den 7den Februari 1800 in de vergade-
ring van de verecniging van archilekten cn ingenieurs, te Hannover. 

Hij gaat na hoe het zinken bij uitgeboorde of uitgebaggerde 
putten plaats grijpt. Door het baggeren wordt gevormd een 
kegel waarvan de top in het midden ligt. De grond in de 
nabijheid van den ring valt op de hcllingsvlakken van den kegel 
iiaar het midden naar beneden. Het vlak waarop de ring rust 
verliest zijn sleunj)uiit, ziiikl met voorlzetling van deii arbeid hoe 
langer hoe dieper cn met dit vlak dc put. 

Bij rechtbockigen vorm zal de jmt op de vier hoeken ruslen 
en niet eer zinken voor dat zich een groote kegel buiten het 
metselwerk gevormd heeft. 

Anders zou het echter zijn indien dc omlerkant van het raam 
door eene kromme lijn begrensd werd en wel door een livpcrbool, 
zooals die ontstaat, wanneer men den door het baggeren ont-
slanen kegel door de den pul begrenzende vertikale vlakken 
gesneden denkt. 

Een op zoodanig raam gebouwde vierkante put zou volgens 
den heer Sonne evengoed te zinken zijn als ecu cylindrischc pul 
OJ) een van onder horizontaal begrensil rond raam. 

Een stap verder gaande stelt hij voor den bekenden vorm, 
dien men gewoon is aan brugpijlers te geven, te verdcelcn ineen 
aantal rechthoekige prismen cn twee halve cylindcrs en het raam 
eene beneilenbegrcnzing tc geven overeenkomstig zijn idee, om 
de omhullingsmuren van den pijler, met eenige tot verstijving 
Aungebvacbte dwarsmuren, in één geheel te zinken. 

Bij de uitvoering van zulk een pijlerfundccring moet natuurlijk 
voor elke aldeeling een baggerwcrkluig aanwezig zijn en ervoor 
gezorgd worden dal dc opjiervlakte van alle afdeelingen nagenoeg 
gelijk is. 
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De hyperbolisclje henedenhegrenziiig in het verticale vlak heeft, 
voor zoover mij hekend, geen toepassing gevonden, wel echter 
de verdeeling van de rnimte hinnen de putten, waardoor ont-
stonden de zoogenaamde haggerkokers. 

Op amlere zeer vimlingrijke wijze werd de kegclvorming buiten 
hel grondvlak als het ware geheel vermeden bij de finuleering 
der kaainniren van de Stöbcross-Docks te Glasgow cn wel door 
den gekozen klaverbladvormigen grondvorm der putten en de 
daarmede in verbami staande verdecliug in drie haggerkokers. 

De haggerkokers geven tevens een middel om eene afwijking 
uil den loodrechten stand te herstellen; vormen zij echter de 
eenige gelegenheid om de zakking van groote, diepe putten tc 
regelen, zoo moeten zij zoodanig worden aangebracht, dat zij dit 
doel kunnen vergemakkelijken, dat wil zeggen de verdeeling in 
kokers moet niet alleen in de lengterichling maar ook in de 
breedterichting voorkomen. 

Niettegenstaande alle voorzorgen moet de verhouding tusschcn 
de afmetingen bovenkant ])ul tot aanleg hovenmelselweik pijler 
zoodanig zijn, dat eene gematigde afwijking van den put aan 
den juisten stand van den pijler niet schaadt. 

I I . Onver.schillig van den plattengrond moeten dc pulten ge-
maakt worden met een uitwendig vertikaal vlak. 

De uitwendige schuine verwijding van den put naar den bodem 
moet, om moeielijkhedcn bij het zinken Ie voorkomen, wonlen 
vermeden. De vertikale wanden werken als geleiding van den 
pul en brengen den grond minder in beweging dan elke andere 
vorm. De verwyding veroorzaakt dat de grond daarboven losser 
is en het gevolg daarvan dat er niet meer zooveel geleiding voor 
de wanden van de putten is als er geweest zou zijn iiulien 
de grond niet in lieweging was gebracht. He nioeielijkhedcn, 
omlervonden in hel reehlhouden van de caissons van de llaw-
kesbnry-brng in Nieuw Zuid-Wales zijn hieromtrent hc.slissend. 

Indien men de wandwrijving bij het zinken wil verminderen 
moet de vermeerdering in afmeting aan den bodem verkregen 
worden door nitspringing of verdikking en niel door schuine 
verwijding. 

I I I . Rij bet zinken door min of meer waterdoorlatendcn grond 
is het wenschelijk elke eenigszins belangrijke verlaging 
van hel water binnen den put te vermijdci.. 

Rij het zinken door klei of eenige meer of minder waterdichte 
massa zal hel go2dkoo|»er zijn bet in geringe hoeveelheid toe-
tredende water uil te pompen en het grondwerk door gewone 
ontgraving te verrichten, of wel (h? daling van den waterspiegel 
in den put, hel aandeel van zijn gewicht, dal anders door het 
water gedragen wordt, dienstig kunnen maken tot overwinm'ng 
van de zijdelingsche wrijving. Elke lielangrijk" verlaging van het 
watcrniveau in doordringbare lagen zal echter geschieden op 
gevaar, vooral bij vloeiltij, van het optreden van ecne plotselinge 
zakking, genaamd ornn«, of hel vloeien van eeiu; belangrijke 
hoeveelheid grond, in de te verdicjien ruimte, genaannl «blow-in» 
of «rush-ini'. 

Rij zidk een rim had het zich voorgedaan dal een cylinder 
plotseling 2.5 ä 3 M., ja zelfs nuicr, zonk. 

Rij een blow-in stroomt een groote hoeveelheid modder of slijk 

naar binnen van buiten, een holte achterlatende, in welke rich-
ting de put tracht te bewegen. De ingebrachte grond was niet 
altijd van beneden den pul, doch van terzijde en indien eenmaal 
zulk een zwakke plek zich gevormd h^eft, beslaat er neiging om 
deze Ie doen toenemen bij de herhaling van een blow-in. 

Opmerkelijk is het dat wanneer een groot verschil tusschen 
het water binnen en buiten den j)ut had bestaan, bij hel plot-
seling intreden van een blow-in, het water in den pul gemeenlijk 
belangrijk steeg boven het peil van hel buitenwater en zelfs 
over den rand van hel metselwerk stroomde. 

Aan deze oorzaak is dan ook waarschijnlijk toe te schrijven 
het breken van den gemel.selden pul voor dc fundeering van 
pijler n". 4 der Dulïerinbrug over den Ganges te Riuiares en wellicht 
ook het barsten van den gegoten ijzeren put voor de fundecring 
van hel lusschenpcnant van de draaibrug over hel Noord-
llollandsch kanaal bij Alkmaar. 

In beide gevallen steeg het w.iter belangrijk hooger dan het 
buitenwater en stroomde bij het intreden van de breuk over den 
putrand. (Hoogte putrand Duiïeriubnig. ongeveer O i\l. boven 
buitenuater, idem draaibrug Alkmaar 1.5 i\l.) 

Rij het zinken van gemetselde putten is hel voorgekomen, dat 
de poreusheid van het metselwerk veroorzaakte dat de pul, 
indien hij leeg gepompt was, zooveel vocht opzoog uil den om-
ringenden grond, dal dc wrijving bij hel zinken sterk toenam, 

I en, dat in de beddingen van eenige rivieren, een ring of cylinder 
van gedeeltelijk gedroogden grond rondom den put, met zooveel 

! hardnekkigheid kleefde, dat hij hem volgde in zijn daling, ecnler 
' afbrekende van den omringenden vochtigen groml, dan los te 

laten van den wand van den ))ut. 
j De beste wijs om al deze bezwaren Ie vermijden, is het water 
' binnen den put altijd ongeveer op dezelfde hoogte te honden 
' als hel buitenwater en hel zinken slechts te laten berusten op 

belasting. Op deze wijs ging de put geregeld naar beneden en 
bleef de hoeveelheid uitgebaggerde grond beperkt tol de hoe-
veelheid, door den jiut verplaatst. 

IV. Putten moeten zoodanig ontworpen worden, dat de bc-
nedcnwaartschc druk helc.ngrijk overschrijdt de als waar-
scllijnlijk veronderstelde wandwrijving. 

Ten einde het tijdroovende en kostbare opbrengen van balla.st 
tol het zinken van de putten zooveel mogelijk te voorkomen, moet 
men trachten mei het gewicht van de blijvende constructie de 
wandwrijving te overwinnen. Het is alzoo aan te bevelen het 
beneden op 1 a 2 steen aangelegde metselwerk naar binnen 
langzamerhand zooveel over te metselen, als de tot het uitoefenen 
der werkzaamhctlen noodigc vrije ruimte toelaat, en tot dat het 
verlangde gewicht bereikt wordt. Eveneens is het aan te bevelen 
de putten steeds zoo hoog mogelijk op te trekken om hnn 
aandeel in het overwiniieii van de wrijving zoo groot mogelijk te 
maken. 

In dc Minntes of Proccudinga of the Imlitulion of Civ'd Engiuem 
van 1801, Vol l'dll, biz. 150, vimll men vcr/.amcld ouder tafel H 

de volgende tol Nedcrlandsche maat herleide belangrijke gegevens 

omtrent: 

ttWandwrijving van cyliiiders, afgeleid van de belastingen bij 

het zinken gebezigd 
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Gemiddelde uit cylinders gezonken lot 
(liepten afwisselend van 3 tot 8.2 M. 
gemiddeld 5.8 M., slechts onder eigen 
gewicht, afwisselend van 26 ton tol 
33 5 ton cn gemiddeld 31.5 Ion . . 

Gemiddelde uil honderd waarnemingen bij 
hel zinken van 30 cylinders, op diepten 
afwisselend van 5.2 iM. tot 10.5 M. 
onder eene belasting met spoorstaven 
van 31 5 ton tol 253 ton en gemiddeld 
I34- ton, behalve het gewicht van den 
cylinder 

Gemiddelde van negen waarnemingen bij 
hel zinken van drie cylinders op de 
pneumatische wijze, op diepten afwis-
selend van 13.4 M. tot 10.2 M. . . 

455 732 34 i 

1105 2231 705 

1482 1025 1200 

Tot het verwijderen van den grond onder water uit de binnen-
ruimte der pulten, werden naar gelang van de grondsoort, diepte, 
enz. gebruikt baggerbengel.s, baggerhoren, haggerschoppcn, verti-
kale emmerbaggerwerktuigen, scharen, zandpompen, enz. 

Wegens hare geschiktheid voor het zinken van putten, vond 
bij maligé diepte de indische baggerschop, dat wil zeggen, de 
gewijzigde jham, steeds een veelvuldig gebruik. 

Dit werktuig beslaat uil een sterke ijzeren, om een scharnier 
aan «!en boom draaiende, schop, die in nagenoeg loodrechten 
stand in den grond wordt geslooten en onder krachtigen druk 
op ilen boom, door middel van een ketting tol in den horizontalen 
stand omgehaald wordt, en daarna, met grond gevuld, naar boven 
gel rokken wordt. 

Rij het zinken, tot 5.0 ü 7 M. onder het terrein, van dc 
putten der Weservloedbrug hij Dreye, werd met de indische 
baggerschop door een ploeg werkvolk, beslaande uit vijf man, 
waarvan twee de schop en twee het windwerk bedienden en een 
de gebaggerde specie verwijderde, per dag ongeveer 0 M'. grond 
uil de pullen verwijderd. 

Uit eene bijdrage van een van de leden der vereeniging «Neubaun, 
flcEiiäuteriingcn zur Indischen Schaufel», is het volgende ontleend : 

Een indische baggerschop van gemiddeld formaat van 0.700 M. 
lengte, 0.445 .M. breedte en 0.183 M. hoogte, bleek bij den bouw 
van de Weserhrug hij Rrenien zeer doelmatig vcor de onderste 
vaste zandlagen of voor kleiachtig zand. Voor ligtere zandgronden 
werden groolere schoppen tol O 880 M. lengte, 0.628 M. breedte 
en 0.235 iM. hoogte gebruikt, terwijl bij vasten kleigrond kleinere 
tot 0.471 M. lengte, 0.302 .M. breedte en 0.105 M. hoogte doel-
matig bevonden werden. Daarbij werd bij de groote schop de 
punt minder lang, daarentegen bij de kleinere langer en scherper 
gemaakt. Verder bleek voor het baggeren in vaster zand of voor-
namelijk kleigrond noodzakelijk, dal de schop aan den boom zoo 
bevestigd werd, dal zij daarmede eene rechte lijn vormt en niet 
zich in een hoek naar achterwaarts kan leggen, tot welk doel 
de vork van de schop tot opname van den boom van achteren 

f — — . j 

dichigesmced werd. Hij het baggeren in losseren grond is de 
mogelijkheid van het aannemen eener richting van de schop naar 
achteren gewenscht. De schop wordt dan hij het opwinden cn 
gelijktijdig drukken dieper in den grond gedrukt en vult zich 
heler dan wanneer zij steil slaat, terwijl bij kleigrond de schop 
slechts door drukken daarin diep genoeg gebracht kan worden. 

Een schop van gemiddeld formaat wricgt 45 KG. en hare ver-
vaardiging kostte in 1871, exclusief materiaal, 12 Mark. 

Het bedienen van een indische schop vorderde O man, waarvan 
3 de schop op haar plaats brengen en instoolen en hij het op-
winden de schop door hun gewicht in den grond drukken, 2 aan 
het windwerk om de schoj) op te trekken en neder te laten en 
I om (Ie gebaggerde specie te verwijderen. Als doelmatig wind-
werk bleek een enkel werkende hijschlier met rem en zesvoudige 
overbrenging in de raderen, bij 0.202 M. middellijn van de 
trommel. 

Het vermogen van de indische schop is naar de geaardheid 
van den grond zeer verschillend, blijft echter onafhankelijk van 
vorm en grootte der |uitlen. Dij de Weserhrug was de grootste 

uitwerking per dag (O arbeidsdagen inclusief 
wegruimen van den grond) 20 AP. en zakte 
daardoor de put van nevensslaanden grondvorm 
1.21 M. Deze jiul werd tol volle diepte van 

^o. 5.34 iM. onder hel terrein per dag gemiddeld 

0 .3 i M. (in het laatst per dag 0.118 en ü.008 AI.) gezonken. 
Bij een ronden put van 3.18 M. middellijn werd als maximum 

in een dag 17.8 M*. gebaggerd en daarbij zakte de pul 1.347 i\l. 
Tot aan de geheele diepte, van 5.90 M. onder bet terrein zakte 
de put gemiddeld 0.407 M. (op het laatst 0.314 en 0.242 M.) 
per dag. 

Hij den bouw van de spoorwegbrug over de Deime, een arm 
van den Pregel, die uitstroomt in het Kürischc \h[\{Ce>ii)'alljlalt 
der Bauverwaltnng, 1802), waarbij drie pijlers gel'mideerd werden 
elk op een laiigwerpigeii put van 7.05 I\l. bij 0.20 M., een pijler 
op twee ronde putten van O M. middellijn en een iiijleroptwce 
langwerpige pulten van 7.80 M. bij 5.20 M. en waarvan de 
grootste diepte bedraagt 13.1 M. onder gemiddelden waterstand, 
had de vei wijdcring van den grond plaats met indische schoppen 
en groote zakbaggerboreii. 

hij den bouw der kaaimuren aan de voorhaven te Galais werden 
de fundeeringsputten tot zinken gebracht {Noten sur Vemploi de 
teau sous pression dans les fondations des murs de quai dePavant-
port de Calais, par .MM. Railly) door den grond met waterstralen 
los te werken cn den losgcwerkten en opgeloslen grond door 0|)-
zuigiiig verwijderd. Deze geheel nieuwe wijze van zinken gaf zeer 
gunstige uilkomsten. De meerdere ko.sten, veroorzaakt door het 
zinken, verhoogden den prijs van het liiiideeringsmetselweik slechts 
met gemiddeld 3.17 francs per kubieken meter, alle kosten inbe-
grepen. 

I In het rapport van Geheim Rcgierungs-Ratb Funk, Ie Keulen, 
I omtrent de ingekomen stukken op de vraag, gesteld in de vergadering 
i van 1870 der afgevaardigden van duilsche Architecten- en Inge-

nicurs-vereenigingen : «Welke verbeteringen zijn gemaakteii welke 
I ondervinding is opgedaan, in de laatste jaren, bij het fundeeren 
I van groote bruggen op belangrijke die|ilen cn hoe verhonden zich 
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de kosten der verschillende fundeeringswijzcn?») {Nothhlatt des 
Jrchitecten- und ingenieur'Vereins fürNiederrlieinund Weslphalen, 
dUeher die Fnndirnng grosser nrücken», blz. 103) vindt men als 
gemiddelde kosten van iundeeringen van met gemetselde zink- ! 
putten gefumleerde bruggen 71 Mark per | 

Deze gemiddelde prijs werd gevonden uit de kosten van de I 
fundeeringen der vijf volgende bruggen: 

1. Ikug over de Elbe bij iNicdcrwartba (spoorweg Herlijn— ; 
Dresden) 'u2 Mark per M^ i 

2. Vloedbrug over de Weser bij Dreye (Spoorweg Venlo- ' 

Hauiburg) 35 Mark per M». 

3. Hrug over de Muhle bij Höchlitz (Spoorweg door het ' 

Muldedal)^Oi Mark per M». I 

Hrug over de Hunte bij Elsfleth (Oldenburger Staatsspoor- | 

weg) -42 Mark per M^ ! 
5. Brug over de Ems bij Weener (idem) 00 Mark per M'. ; 

De fundeeringskosten der brug over de Deime bedroegen: 
voor 1 M'. metselwerk vloedpijler. . . 47.50 Mark, 

» 1 » « stroompijler . . 82.50 » 

en gemiddeld voor 1 MV metselwerk . . 70.00 t) 

alzoo overeenkomende met den gemiddelden prijs van Funk. 

Het fundeeren door middel van gemetselde zinkputten heeft in 
Nederland en Nederlandsch-Indië weinig toepassing gevonden. 

Omtrent brughouw valt te vermelden de fundeering van een 
brug gebouwd in 1808 in den Staatsspoorweg van hel llollandsch 
Diep naar Breda, onder leiding van den eerstaanwezend inge-
nieur J . G. van den Rergh. De brug beeft twee openingen van 
10 M. De twee landhoofden en de pijler helmen denzelfden grond-
vorm en zijn ieiler gefundeerd op twee gemetselde zinkputten op 
geconstrueerd ijzeren ringen. De pulten reiken met den onderkant 
tot 8 M. — AP , met den bovenkant voor de landhoofden lol 
0.23 M. + AP. en voor den pijler tot 1.50 M. — AP. De mid-
dellijn bedraagt buitenwerks 2.75 M., binnenwerks 1.43 M. De 
pullen werden gevuld met beton en wel die voor de landhoofden 
tol 0.77 M. — AP. en die voor den pijler lot 2.50 M. — AP. 
De doorsneden grond was samengesteld als volgt: van 0.23 M. 
+ AP. tol 2 M. — AP. klei ; van 2 M. - AP. lot 3 M . - A P . 
klei met zand; van 3 M. — AP. tol 4 M. — AP. moer met 
zand; van 4 M. — AP lot 5 M. — AP. moer met weinig zand; 
vjin O M. — AP. lot 7 M. — AP. grijs zand; van 7 M. — A P . 
tol 8 M. — AP. wil zand. 

Een voorbeeld van geheel anderen aard vormt de fundeering 
van de gebouwen en keermuren van hel station van den Ilol-
landschen IJzeren Sjworweg te 's Gravenhage, gebouwd in 1888, 
De heer Margadant, architect der Hollandschc IJzeren Sjioorweg-
maatscbappij, was zoo vriendelijk mij daaromtrent de volgende 
gegevens te verschallen. 

Het nieuwe station moe.st gebouwd worden zonder den treinen-
loop te storen, zoodal het voorkwam dat nieuwe fundeeringen 
aangebracht moesten worden in de onmiddellijke nabijheid van 
bereden sporen. De zandplaat waarop gel)ouwd moest worden lag 
afwisselend van 1.75 M. tot 3.30 M. — AP. en de bovenkant 
der bestaande spoorstaven op 1.80 M. - f AP. 

Hel fundeeren op putten bleek daartoe niet alleen de aange-
wezen wijze met het oog op de uitvoering; maar uit eene ver-

gelijking van de kosten van verschillende fundeerintrswijzcn, bleek 
zij ook de goedkoopste. De fundeering op zinkputten als 100 
aangenomen, werd gevonden: voor fundeering op zandaanvulling 
121, voor fundeering op palen 115 en voor fundeering op heton-
kolTer 142. 

Gebruikt werden ronde cn rechthoekige putten, die door een-
voudige onlgraving van bet vooraf tot AP. of 0.50 M. — AP. 
afgegraven terrein werden gezonken. De ronde pullen zijn bin-
nenwerks wijd 0.00 M., de wanden één steen dik, en de ringen 
samengesteld uit dubbel opgeklampte dennen deelen, dik 4 cM., 
afgewerkt breed aan de onderzijde 0.12 M., aan de bovenzijde 
0.18 M. De vierkante putten hebben I ' / j steen dikke wanden, 
de houten onderranden eene dikte van 15 cM., een beneden-
breedte van 0.10 M. en eene bovenbreedte van 0.25 M. Om legen 
afscheuring te beveiligen cn het zakken te vergemakkelijken zijn 
zij aan <le onderzijde omkuipt door Vj^ cM. dikke-, O 8 M. hooge 
planken, geplaatst onder eene naar boven binnenwaartsche helling. 
Het uitstekende ondereinde van ilie planken is van een schuinen 
kanl voorzien, die dient als mes. De te doorloopen lagen be-
stonden onder AP. uil opgehoogd zand, waaronder min of meer 
saamgedrukle lagen teelaarde, bruine veen en klei. 

In de ttVerhandelingen» van dit Instituut voor 180C)—1897 
blz. 14 volg. komt voor eene beschrijving van de toepassing van 
gemetselde zinkputten voor de fundeeringen van eenige kunst-
werken in den lokaalspoorweg Herzogenrath—Heerlen—Siltard. 

Het daarin vermelde niet weinig in beweging raken of dol 
worden van den buitengrond om de putten, meen ik te moeten 
toeschrijven aan hel bemalen van de |)uilen (dal wil zeggen verlaging 
van den waterstand binnen de pulten) en ook eenigszins aan de 
bellingen, gegeven aan de buitenzijde van den pulwand en aan 
de buitenzijde van den putrand. 

In Nederlandsch-Indie werd deze fundeeringswijze in 1878 
door den ingenieur M. J. van llosse toegepast bij de fundeering 
van een loskraan aan het havenkanaal te Samarang. 

Van deze fundeering komt eene beschrijving voor in hel 
Tijdschrift van hel Instituut, Afdceling Nederlandsch Indië 1879— 
1880. waaraan hel volgende ontleend is : 

De |)ut van 4.00 M. buiten-middellijn werd gezoid\en van uit 
den bodem van een pul, gelegen op 4.30 M. onder den beganen grond 
of ongeveer 3.40 M. — gewoon hoogwater tof op 13.40 M. onder 
den beganen groiul, alzoo lot ongeveer 12.50 M. — G. I IW. 

De verwijdering van den grond had na droogpompen plaats 
door ontgraving. De ontgraven grond, onzamenhangende blauwe 
klei werd in zinken emmers aan een rammelschijf boven gebracht. 
Van den 2den September af, toen de put 10.25 M. omler den 
beganen grond gezakt was, moest de centrifugaalpomp buiten 
werking worden gesteld; er stond toen voortdurend ongeveer 
2 M. grond boven den onderkant van ilen putkrans. Hceds vóór 
dien datum bleek dat er slechts betrekkelijk weinig water in 
den pul toevloeide, terwijl men dan ook later des morgens bij 
den aanvang van het werk nimmer meer dan 30 u 40 cM. water 
in den put peilde, dal door tonnen sverd uitgescbepV. Dc//Akkingen 
van den put waren zeer onregelmatig; tegenover dagen van 3 cM. 
zakking staan dagen, waarop 30 cM. is waargenomen. Bovendien 
begon de afgebroken kaaimuur aan de zuidzijde zijdelingsche 

! drukking uit te oefenen; ten gevolge van het toeschieten van den 

grond in den put ontstond verzakking van den kaaimuur, heigeen 
zich openbaarde zoowel door een scheur in den kaaimuurals door 
verzetting van den put in de noordelijke richting. Later kwam ook 
verzetting van den gromi aan de wegzijde, zoodal de geheele put 
langzamerhand in noord-westelijke richting werd opgedrongen. 

Naarmate de put dieper zonk, bleek, dat voortdurend meer 
grond moest worden bovengebracht dan overeenkwam met de 
verplaatsing van den put; van 7 tol 21 September werd eene 
zakking van 2 M. waargeimmen, wijzende op eene grondverplaat-
sing van ongeveer 14 M'., terwijl werkelijk iederen dag ongeveer 
4 M'. werden bovengebracht, waaruit bleek, dal dagelijks omstreeks 
3 M'. grond onder in den put geperst werden. 

Deze ongunstige uitkomsten meen ik aan de belangrijke ver-
laging van hel water biimen.den put te moeten toeschrijven. 

Tegen het indringen van den grond had men toch eenen be-
langrijken tegendruk kunnen verkrijgen door in plaats van water 
uil den put te scheppen, des noods door het inbrengen van 
waler het niveau van het waler binnen den pul overeenkomstig 
dat van het buitenwater te handhaven. 

Door den heer L . E. Asser, die gedurende zijne weikzaam-
heden, in de jaren 1873—1875 bij de Köln-Mindenbahn, met de uil-
voering van werken, waarhij fuiuleering oj) putten werd toege|)ast, 
belast is geweest, werd in 1887, toen hij ingenieur van wegen 
werken der Hollandsclie IJzeren Spoorwegmaatschappij was, voorge-
steld om lol hel verkrijgen van vaste sleunpunten voor de over-
kapping van het centraal station te Amsterdam, gemetselde putten 
van 7.00 M. buiten-middellijn en 0.90 M. wanddikte te zinken 
tot op de vaste zandlaag, dat is ongeveer 24 M. — AP. 

Volgens de ondervinding in het buitenland opgedaan met hel 
zinken van putten lot zulk een diepte, zou de uitvoering van dit 
plan waarschijnlijk geen ernstig bezwaar hebben opgeleverd. 
Puttenfundeering zou dan ook waarschijnlijk betere uitkomsten 
geleverd hebben dan paalfundeering, zoowel bij den bouw vun 
deze steunpunten als van de viaducten. 

Aan den heer Asser dank ik vele gegevens omtrent de hier 
behandelde fundeeringswijze. 

Voor de vergelijking van de kosten dezer fundeeringswijze met 
die van de voornoemde fuiuleering op betonkofler binnen eene 
afheiing van dampalen, werd aangenomen: Hovenkant-fundee-
ring AP., onderkant-fundeering pijlers O M. — AP, idem westelijk 
landhoofd 4 NL — AP., dat wil zeggen ongeveer 1 M. lager dan 
aangenomen onderkanl-betonkoner, overeenkomstig de vergelijkende 
rekenwijze van Hrennecke. 

Mei bel oog op het bij noord-westen wind spoedig en belang-
rijk stijgen van den waterspiegel was het zinken der putten van 
uil vaartuigen niet raadzaam en werd aangenomen dat de zinking 
plaats bail van uil vaste in de rivier geheide steigerwerken, verder 
dal de pulten daaraan hieven opgehangen lot zij de vereiscbte 
diepte bereikt hadden. 

Dit laalsle werd bepaald om de volgende redenen ; 

1®. Om bel scheef gaan der jiutten te voorkomen. 
2°. Omdat bij liet sclieef gaan de wrijving aan eene zijde be-

langrijk toeneemt en daardoor afscheuring van het metselwerk 
zou knniien plaats grijpen. 

3°. Om het plotseling zinken bij schokken bijvoorbeeld bij bel 
inlreden van een run tegen te gaan. 

' Met het oog op de geringe afmetingen van de binnenruimte der 
' putten en fol vermijding van kostbaar materieel, werd uitgegaan 
^ van de veronderstelling dat de verwijdering van den grond plaat? 

had met de Indische baggerschop. 
I Voor de kosten bij het volgen dezer fundeeringswijze werd 

gevonden /• 14 000. O ' 

De totaal ingenomen ruimte der fundeeringen tot AP. bedraagt 

389 M^ en alzoo de kosten per kubiekmeler fundeering 

14 000 
ƒ 30. 

Brengt men bij de opgaaf van Funk niet in rekening de 
prijzen der fnndecringen van de brug over de Elbe bij Niederwartha 
en van de brug over de Miilde te Höchlitz, omdat het daar 
omstandigheden gold, die bier niet te vreezen waren, namelijk, 
grof grind met steencn van 0.2 inhoud, palen en ander hout-
werk, dan komt als hoogste prijs voor 00 mark, overeenkomende 
met den hier gevonden prijs en die alzoo als niet te laag mag 
beschouwd worden. 

Met deze aanmerkelijke hesparing op de fundeeringskosten 
bestond de kans de voorgeslelde wijzigingen te kunnen door-
voeren. 

De definitieve plannen werden opgemaakt, waarvan de be-
grooling wel is waar het bedrag van ƒ 0 0 000 overschreed; doch 
de uitkomsten van de bestedingen van ouder- en bovenbouw, 
bleven zooveel daaronder, dal de uilvoering voor het vastgestelde 

I bedrag was verzekerd. 

B e s c h r ij V i n g v a n de f u n d e e r i n g de r b r u g 

te H a s s e l t . 

Grondm-m der putten, De draaipijler rust op een pul, waarvan 
de vorm overeenkomt met dien van den pijler. De lengte van 
dezen aan beide einden halfcirkelvormigen put bedraagt 4.70 M., 
de breedte 4.20 

De wanddikte is 2 steen en in aanleg 1'/, steen. 
De drie overige stroompijlers rusten elk op twee cirkelvormige 

putten, waarvan de buitenmiddcllijn 2.70 M. De wanddikte is 
' voor deze putten ook 2 steen en in aanleg l ' / j steen. Zij zijn 

geplaatst op 4.10 M. midden op midden. 
Hel westelijk landhoofd rust op vier pullen van rechlhoekigen 

^ vorm, waarvan de breedte bedraagt 2 M. en de lengte voor die 
onder den fronlmuur 2.80 M. , voor die onder de vleugelmuren 
2.50 M. 

De dikte der wanden is 1'/j steen en de boeken zijn aan de 
binnenzijde gevuld. De ruimte tusscben de putten bedraagt 1 M. 

: Samenstelling der putringen De putringen, allen van hout, zijn 
' aan de onderzijde van buiten voorzien van een rondloopend J-ijzer, 

zwaar 100 X 100 x H niM. 

De ringen voor de putten der pijlers bestaan uit driedubbel 
^ opgeklampte dennenhouten putranden, dik 0.30 M., breed aan de 

onderzijde 0.12 M. en aan de bovenzijde 0.33 M. De klam|ien, 
waaruit zij zijn samengcsleUl, verspringen zoodanig, dal de ring 

1 slechts door cénen naad verzwakt wordt. 

De ringen voor de putten van bet landhoofd bestaan uil dubbel 
opgeklampte jiutranden, dik 0.24 M., breed aan de onderzijde 
0.18 M. en aan de bovenzijde 0.33 M. Op de hoeken zijn aan de 
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bovenzijde versterkingsplaten aangebracht van plaatijzer, dik 15 mi\l. 
Ten einde de wrijving van den grond tegen de pntwanden te 

verminderen, werden alle putten voorzien van eene omkuiping 
van dennen strooken, ter boogte van de vermoedelijke inzinking 
in den grond. Deze strooken, met vet ingesmeerd, vonden aan de 
onderzijde hare bevestiging en bescherming in het rondgaand 
J-ijzer cn werden met hoepels van bandijzer, zwaar 30 X 2 mM., 
tegen de gemetselde wanden bevestigd. 

Sleigericerhn en ophanginij van de jnitringcn. De putten werilen 
van uit vaste in de rivier geheide sleigerwerken naar beneden 
gelaten. Die sleigerwerken waren voorzien van twee vloeren, 
waarvan de onderste diende lot het optrekken van het metsel-
werk en de bovenste tot bel ophangen en neerlaten van de pullen 
en het van daaruit verwijderen van den grond uit de putten. 

De houten putranden werden door middel van legen de boven-
zijde aangebrachte ijzeren of houten balken bevestigd aan drie 
of vier aan het boveneinde van een schroefdraad voorziene 
stangen, die met behulp van moeren aan hel steigerwerk werden 
opgehangen. 

Het neerlaten geschiedde regelmatig door het gelijktijdige draaien 
van de moeren. Het verlengen der hangstangen bij de zakking 
geschiedde door het lusschenvoegen van schakels, bestaande uit 
dubbele, aan beide einden van oogen en llenzen voorziene stangen. 
Gedurende het lusschenvoegen van de schakels werden de onder-
stukken opgehangen aan wisselstangen, eveneens aan de boven-
zijde voorzien van schroefdraad en aan de onderzijde van haken, 
die grijpen om de llenzen der schakels. 

Ten einde geheel meester te blijven van de beweging der 
putten, bleven zij aan de sleigerwerken opgehangen tot zij de 
vereischte diepte bereikt hadden. Vandaar dat de ophanging aan 
de binnenzijde plaats had, in plaats van de meer gebruikelijke 
en meer gemakkelijke ophanging aan de buitenzijde. 

McUelicerk der putten. De jiutten werden in vooruit vastgesteld 
verband opgetrokken uit harde putklinkers in portlandcemcnl-
specie van de volgende samenstelling: l deel cement en 2'/, 
deelen zand. 

Verwijdering van den grond. De verwijdering van den groiul uit 
de putten had plaats met een bandbaggertoestel ujel vertikale 
cmmerladder. 

Belasting. De putten werden niet belast, doch met hehidp van 
dommekrachten, aangebracht tusschen de balken waaraan de 
putten waren opgehangen en het bovenvlak van den putwand, 
naar beneden gedrukt. 

Zakking. De zakking bedroeg gemiddeld: 
Draaipijler gezonken in 0 dagen van 3.Gi M. — AD. tot 

ü.50 M. — AD., alzoo gemiddelde zakking per dag 0.48 iM. 

De pullen voor het westelijk landhoofd werden gezonken van 
i .70 M. — Al>. lot 5 M. — Ai', als volgt: 

Put n". I in ü dagen oi gemiddelde zakking per dag 0.55 M. 
» r t 2 » 0 i ) i > » » » 0 0.55 t> 
» » 3 » 13 » )i » B j) )» O 25 1' 

1» » 4 I' 10 » i' t) » H » 0.33 » 
Gemiddelde zakking per dag van de 1 putten 0.38 M. 
De pulten voor pijler IV werden gezonken van 3.30 i\l. — AP. 

tot ü.50 M. — AD. elk in 5 dagen, alzoo gemiddelde zakking 
per dag O.üi M. 

De putten voor pijler I werden gezonken van 3.30 M. — AD. 
tot 7.00 M. — AP. 

Zuidput in 7 dagen of gemiddelde zakking per dag 0.53 M. 
0.57 Noordput in ü'/j » « m » n 

De putten voor pijler II werden gezonken van 2.95 M. — AP. 
tol 0.50 M. — AP. 

Zuidput in O'/j dagen of gemiddelde zakking per dag0.51 M. 
Noordput » 7'/2 " " " n > B 0.47 » 

Gemiddelde zakking per dag van de O putten 0.50 M. 
De gemiddelde hoeveelheid grond door de lundeering per dag 

verplaatst bedroeg alzoo: 
voor pul draaipijler 10 X 0.48 M. = 7.08 iM». 

.. putten landhoofd ^ X 0.38 M. = 2 IV. 

1) n overige pijlers 5.7 X 0.50 M. = 3.2 M'. 
Gemiddeld waren bij het zinken werkzaam: 
Op den bovensteiger: 
4 man voor hel draaien van den baggerloestel en die tevens de 

hangslangen losdraaiden voor hel zinken, 
1 jongen bij den beweegbaren étorthak , 
1 man voor het in de schuil werpen van gebaggerden grond. 
Op den ondersteiger: 
2 man bij de dommekrachten en die tevens met schoppen 

met lange stelen den grond langs de putranden loswerkten. 
Totaal 8 man. 
Aan arbeidsloon bedroegen alzoo de kosten van baggeren en 

zinken: 
van I groiul verjdaatst door draaipijler . i dagloon. 

1) l II 1) )) » landhoofd . 4 dagloonen. 
n 1 I. » n it overige pijlers 27 j dagloonen. 

Vullimj. Na op diepte te zijn gebracht werden de hangstangen 
door een dinker verwijdenl en de groiul langs de putranden 
tot onderkant rand gevlakt. De verdieping in hel midden door 
het baggeren ontstaan werd met den laatst opgehaalden grond 
weder tot hoogte onderkant putrand aangestort. 

Vervolgens werden de putten gevuld met cementbeton, samen-
gesteld uit l deel porllandcemenl, 3 deelen grof rivierzand 
en 4 doelen sleenstukken. De betonstorting had plaats onder 
waler met behulp van een houten koker, opgehangen tusschen 
twee lieren, die in de lengte- en dwarsrichting verplaatsbaar 
waren en alzoo den koker de geheele ruimte binnen den put 
konden doen doorloopen. De houten koker van 0.40 M. zijde 
bestond uit op elkander te bevestigen en afneembare stukken en 
was van boven voorzien van een trechtervormigen stortbak. De 
koker, waarvan het ondereinde op den bodem rust, werd met 
beton gevuld, een weinig opgeheven zoodal het beton uitstroomt 
cn door de beweging zich over het geheele oppervlak verspreidt. 
Aanhoudend ging men voort den koker mei beton te vullen. De 
opheiring en verplaatsing werd zoodanig geregeld dat voortdurend 
hel bovenvlak van hel beton in den koker aanmerkelijk bleef 
hoven den waterspiegel. Op deze wijze ontstond van het boven-
einde naar hel oudereinde een stroom beton, die de diepte van 
het water (loorlie|t, zonder daarmede in aanraking te komen. 

De uitvoering heeft geen enkel werkelijk bezwaar tegen deze 
fundeeringswijze opgeleverd; bezwaren die zich voordeden waren 
te wijten of aan bet ontwerp of aan de genomen maatregelen. 
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F u n d e c r i n g D r a a i p i j l e P i 

5 5 

Datum. . 
Waterstand. 

AP. 
W e r k z a a m b e d e n. 

Aantal 

oj)gemet-

selde 

laKon. 

ei 

l).14-{- Aanvang metselen. 

25 . 0.07H- 15 

20 

27 0.20-1-
i 

Metselen voortgezet. Tot op het water neergelaten en 
schrooten aangebracht. ' 

13 

28 0.07 + Neergelaten. 

2'J 0 00 Metselen voortgezet | 21 

30 
1 

0.06 4 - Neergelaten en na vijf uur metselen voortgezet . . . 3 

31 0.07 H- Metselen voortgezet en 0.5 M. neergelaten 15) 

funi 1 

1 

2 

0.04 — 
t 

Metselen voortgezet en tot op den bodem neergelaten . i 3 

3 ' 

4 0.00 

5 0.00 + 17 

0 0.02 — 

7 0 07 — 

8 
y 

10 

0.02-1- Put binnen en buiten door duiker onderzocht. Aanvang 
baggeren en zinken. 

1 
1 

8 
y 

10 , 0.07 -H Zinken voortgezet 
1 
1 ] 

11 ' 0 32 -1-
i 

— 

12 i 0.47 - h 
1 0.83 -t-

Metselen voortgezet. Hoogwaterstand belette verder te 
werken. 

3 

13 : 0.62 -1-
) 0.30-f-

! 0.21-1-

Metselen voortgezet tot bestekshoogte 
1 ^ 

14 

: 0.62 -1-
) 0.30-f-

! 0.21-1- Zinkeu voortgezet. Bepaald te zinken tot 6 . 5 0 — A P . . 
1 

15 0.20 -1- Metselen voortgezet tot volle hoogte 10 

16 

17 0 10-1- Zinken voortgezel 1 

18 0.08 -i- Zinken voortgezet tot op be|)aalde diepte — 

DJ 0.00 Hangstangen door duiker verwijderd. 

20 0.05 -f-
i 

21 0 . 18- f 
1 

22 0 10 H-

23 

24 
25 

, 0.30-1-
' 0 47 -H 

, Des voormiddags 4 uur aangevangen met beton storten en 
daarmede doorgegaan tot des avonds 7 uur. Wegens 
hoogen waterstand sleehls gestort lot 0.50 — AP. 

1 1 

Hoogte 
metsel- z ĵ̂ kin 
werk 

boven 
houten 

rill":. 

in centi-

meters. 

Diepte 

onderrand. 

O 81 

i . n i . 

2.80 

4 30 Bodem 

5.28 

75 

52 

4..3!) 

4.!)1 

0.0/ 

0.14 

41 

03 

55 

5.32 

5.05 

0.50 
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Datum. 

1 

2 

4 

5 
G 
7 

10 

11 

12 

13 
14 
15 

10 

17 

18 

19 

20 

21 

NOTULEN DER VERGADERING VAN DEN 9DEN FEBRUARI 1807 . 

F u n d e e r i n g P i j l e r I. 

Z u i i l - P u t . 

Werkzaamheden. 

Augustus 

21 0.17-1-

22 0.124-
23 0.214- ' 
24 0.254-
25 

26 O . 6 I 4 -

27 0 . 5 0 4 -

28 0.60 4 -
29 0 . 5 5 4 -
30 0 . 4 0 4 -
31 0.45 4 -

September 

N o o r d - P u t . 

Werkzaamheden. 
Diepte 
onder-
rand. 

0.05-}-
0.17-1-
0.2 1 -}-

0.24-1-
0 . 2 2 - f 

0.04 H-

0.22 4-

0.15 — 
0.24-1-
0.75-1-
0.80-1-
1 . 0 0 - h 

0.9n-f-
1.00-1-
0 .70- f -
0.50 H-

0.03 — 0.24-}-
I 0.17-1-
I 0.35-f-
1 0.19-f 
j 0.45-f-
( 0.38 4-
} 0 .08-1-

I 0.47 4-
1 0.04 4-
I 0.194-
' 0.15-1-

Aanvang metselen. 

Sehrooten aangebraeht en neergelaten. 

Metselen voortgezet en neergelaten tot op den 

Aanvang baggeren en zinken. 

Metselen voortgezet. 

Zinkeu voort'iezet. 

Zinken voortgezet. Bepaald te zinken tot 
7 — AP. Metselen voortgezet. 

Tot volle hoogte opgemetseld. 

Zinken voortgezet. 

bodem 

6.00 — 

Zinken voortgezet tot bepaalde diepte, llang-
stangen door duiker verwijderd. 

7.00 — 

Peton gestort. 

Aanvang metselen. Metselen voortgezet en 
sehrooten aangebracht. 

Neergelaten en metselen voortgezet. 

— I Metselen voortgezet en neergelateii. 

— Metselen voortgezet. 

Neergelaten tot op den . . 

Metselen voortgezet. 

Aanvang baggeren en zinken. 

Zinken voortgezet. 

Metselen voortgezet. 

Zinken voortgezet ' j dag. 

Zinken voortgezet. 

bodem 

5.90 — 
Hoogwaterstand belet het metselen voort 

te zetten. Bovenkant 0 .60- f -AP . 

Idem. 

Idem. 

Tot volle hoogte opgemetseld. 

Zinken voortgezet 6.15 

Zinken voortgezet tot bepaalde diepte . . 7.00 

Ihingstangen door duiker verwijderd 

Beton gestort. 

NOTULEN OER VERGADER ING VAN DEN ODEN' FE I JRUARI 1 8 0 7 . 

F u n d e e r i n g P ij I e r II. 

5 9 

Datum. 

Z u i d - P u t . N o o r d - P u t . 

Werkzaamheden. Werkzaamheden. 
Diepte 
onder-
rand. 

September 

4 

5 
6 

7 

9 
10 

11 

12 

13 
14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 

21 

22 

23 
24 
25 

26 

27 
28 

29 
30 

October 

3 

0.24-1- Aanvang metselen. 

0.24 Metselen voortgezet, sehrooten aangebracht. 

0 . 2 2 4 - ' Neergelaten cn metselen voortgezet. 

0 . 0 4 4 - Door gebrek aan schalmen kan put niet 
worden neergelaten. 

0 22 4 - 1 Metselen voortgezet. 

Metselen voortKczet. 0.15 — 
0.244-
0.75 4-
0.80 4 -
1.00 4 -

0.90 4-
1.00 4 -
0704-
0 50 4-

Neergelaten lot op den 

Aanvang baggeren* en zinken. 

Metselen voortgezet. 

bodem 

O 03 
0.24 
0.17 O 35 
0.19 0.45 
0.38 
0.68 
0.47 (1.64 
0.19 0.15 

! Zinken voortgezet. 

4 - ! 

- I - Tot volle hoogte opgemetseld. 

0.10 O 08 
0.23 
0.01 

0.05 
O 14 
O 05 
0.12 

0.08 0.04 
0.03 
0.09 

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- I -

4 -

- 1 -

- f 

4.85 — 

Zinken voortgezet 

Zinken voortgezel. Onderrand bereikte des 
avonds 11 uur bep'ialde diepte . . . 6.50 

ilangstaiigen door duiker verwijderd. 

0.23 — 
0 0 4 4 - gestort. 

O 15 - f 
0.60 4-

Aanvang metselen. 

Metselen voortgezel. 

Sehrooten aanjrebracht en neerirclaten. 

Metselen voortgezet. 

Neergelaten en metselen voortsezet. 

bodem 

4.25 -

Neergelaten tot op den 
Metselen voortirezet. 

Aanvang baggeren en zinken. 

Zinken en n:etsclen voortgezet 

Zinken voortgezet. 

Zinken en metselen voortgezet. 

Zinken voortgezel en tot volle hoogte op-
gemetseld. 

Zinken voortgezet . 

Zinken voortgezet Onderrand bereikte des 
morgens 11 uur bepaalde diepte . . . 6.50 
llangstangen door <luiker verwijderd. 

Ileton gestort, (newacht op cement.) 
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F u n d e e r i n g P ij 1 e r IV . 

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 K N O D E N F E B R U A R I 1 8 9 7 . 6 1 

Z u i d - P u t . Noo rd- Pu t. 
Water-

Datum. stand 
AP. Werkzaamheden. 

Diepte 
onder-
rand. 

Werkzaamheden. 
Diepte 
onder-
rand. 

Augustus. 
9 0.47 + Aanvang metselen. 

10 
11 

0.45 - f Metselen voortgezet, schrooten aangebracht. 
Neergelaten. 

12 0.44 - f Metselen voortgezet. 1 
1 

13 0.22-j- Neergelaten. — Aanvang metselen. 
14 0.30 4- Metselen voortgezet. — Metselen voortgezet en schrooteu aangebracht. 
15 0.36 4- Metselen voortgezet en neergelaten tot op 

den bodem 
Neergelaten en metselen voortgezet. 1 1 

16 i 0.26 4- Metselen voortgezet. 1 — II f H II 

17 1 0.06 4- 1 — Metselen voortgezet en neergelaten tot op 
den bodem 

18 
19 j 0.05 4- Aanvang baggeren eu zinken. — Metselen voortgezet. 
20 0.08 4-1 Zinken voortgezet en tot volle hoogte op-

gemetseld. 
21 0.17 — — Aanvang baggeren eu zinken. 
22 0.12 4- : Zinken voortgezet. 1 — Tot volle hoogte opgemetseld. 
23 , 0.214-

1 
Zinken voortgezet. 

24 : 0 254- : ,! II tot bepaalde diepte. Hang-
stangen door duiker verwijderd. 

6.50 — 

25 1 
26 0.614- 1 Zinken voortgezet, geen zakking. 

27 0.50 4- i ~ 1 
Onderzoek door duiker ingesteld. Na ver-

wijdering grond en puin, onderrand op 
bepaalde diepte 6,50 — 

28 0.60 4- j Beton gestirt. — Hangstangen door duiker verwijderd. 
29 0 .55-f 

1 
1 Beton gestort. 

Uit het hier aanwezige overzicht, dat als bet ware de geschiedenis 
dezer thndeering bevat, blijkt dat bij de pntten 2 en 3 van liet 
westelijk landhoofd een ongeluk plaats greep. Put 2 scheurde 
omdat door den uitvoerder van den aannemer iu plaats van de 
wisselstang, zooals het bestek voorsclircef, een takel gebruikt 
werd voor bet ophangen van bet onderdeel eener liangslang bij 
hare verlenging. Put 3 scheurde doordat niettegenstaande waar-
schuwing, met te versch metselwerk de zinking werd voortgezet. 
De kracht daarop uitgeoefend door het opdraaien van de domme-
krachten, geplaatst tusschen dil metselwerk eu de ophangbalken, 
ten einde de zinking te doen plaats hebben, veroorzaakte de 
beschiuUging. 

De ongunsiige uitkomsten, verkregen bij het zinken der putten 
met uitzondering van dien van den draaipijler, moet worden 
toegeschreven aan hel gebruik van hel baggerwerktuig. Het is 
toch bekend dal bij fundeeringswerken van kleinen omvang 

I emmerbaggerwerkluigen niet voordeelig werken (zie o. a. Der 
\ Grundbau van L. Brennecke, tabel hladz. 45). 

lien groot nadeel van emmerbaggertoestellen is tevens dat om 
zinking te verkrijgen ile grond aanmerkelijk dieper dan de 
rand uitgebaggerd moet worden, daar het werktuig slechts in 

, het midden den grond aangrijpt. Bij het gebruik van andere 
I werktuigen, als bijvoorbeeld de indische baggerschop, kan men 
j meer nabij den rand den grond aangrijpen en alzoo die helang-
, rijke verdieping in hel midden voorkomen. 

Een belangrijk voordcel dezer fundeeringswijze is dat bij 
; eenigszins ruime bepaling der afmetingen, de aangenomen diepte 
! voor de fundeering gedurende de uilvoering naar behoefte gewijzigd 
, kan worden. Met meer nauwkeurigheid dan door boren (wat 

reeds zoo dikwerf teleurstellingen heeft gegeven) kan men toch 
uit den naar hoven gebrachten grond bepalen of deze het ver-

I langde weerstandsvermogen bezil. Door boring zal men echter 

altijd wel doen, den toestand van de daar onder gelegen lagen 
te bepalen. 

Vermeerdert men door bel dieper zinken vau de fundeeringsputlen 
der pijlers slechts in geringe mate de gelijkmatige belasting 
van den bodem (bij maximum-belasting der brug werd daarvoor 
gevonden bij pijler I '2.4 Kil . per cMV en hij pijler 111 KG. 
per cMV). bij den bouw van het landhoofd is het gebleken, dat 
rnen niet ongestraft de putten daarvoor dieper zinkt dan de 
diej'te, waarvoor de afmetingen bepaald werden. Met de diepte 
neemt de grootst uitgeoefende niet gelijkmatig verdeelde druk 
in bet grondvlak belangrijk toe en hadden, met het oog op bet 
dieper zinken, de afmetingen en de vorm der putten anders 
gekozen moeten worden. 

Nadat 14 October 1895 de aanvulling van het westelijk landhoofd 
zoo goed als voltooid was, ontdekte ik bij mijn bezoek aan het 
werk op 22 October een nagenoeg horizontale scheur in den 
Irontmuur ter hoogte van gemiddeld 0.70 M. — AP. Dwars over 
de scheur aangebraelile cementstaafjes vertoonden 2 November 
hij een waterstand vau 0.23 M. — AP. zeer fijne scheurtjes. 
Bij een onderzoek op 23 Novend)er, na een walerslantl van 
0.41 M. — AP. op 21 November, werden in nieuw aangebrachte 
staaljes weder scheurtjes waargenomen; waarop ik last gaf het 
landhoofd te ontgraven, een onilaslingsboog te slaan tusschen ile 
vlengelmuren, en wel een halfcirkelvormigen, rustende op de 
fundeeringsputten der vlengelmuren, ten einde den gronddruk 
op de frontpnlten met de bovenbelasling te verminderen en eene 
steenstorting tusschen de froniputten aan te brengen om een 
tegendruk tegen den zich tusschen de putten bevindenden 
damwand Ie doen ontstaan. 

Bij de ontgraving bleek de fronlmiiur aan de achterzijde geheel 
dicht; de vleugelmuren vertoonden een horizontale scheur, bij den 
noordvleugelmuur gelegen op ongeveer 0.75 M. — AP., bij den 
zuidvleugelmuur op 0.30 iM. — AP. In den frontniuur bedroeg 
de grootst gemeten opening 3.4 niM. 

Op 2 December 1895 was de ontlastingshoog met aanrazeering 
gereed en werd het landhoofd weder aangevuld. Tegen den 
damwand, die de ojiening tusschen de froniputten afsluit, werd 
aangebracht eene puinhestorting tot 0.23 M. -{- AP. en daar-
achter de grond van 0.23 M. + AP. onder helling van 2 op 1 
lol onderkant gewelf aangebracht. 

Ter plaat.se van de open voegen werd een laag uitgehakt, daar-
achter vloeibaar cement in de scheur gegoten en op nieuw de 
laag ingebracht. 

Tot heden is deze voorziening afdoend gebleken, daar geen 
enkel verschijnsel van zetting zich meer heeft voorgedaan. 

Na den storm van 0—8 December 1895, waarbij op 7 December 
de hoogst bekende waterstand van 3.12 M, AP. is waar-
genomen, werd, door peiling op 10 December, bij pijler 1 eene 
verdieping gevonden van 0.85 M. a 1.30 M., sedert de peiling 
van 25 November daaraan voorafgaande, liet diepste punl lag op 
4.00 M. — AP . , terwijl onderkant fundeering op 7.00 I\l. — AP. 

Ware de fundeering op belonkoller gevolgd, zoo zou door die 
uitschuring er nog slechts een verschil vau 0.40 M. hebben 
beslaan tusschen hel diepste punt en onderkanl beton. 

Ten einde het westelijk landhoofd en de pijlers 1 en II tegen 

verdere uitschuring te beveiligen, werd langs deze werken in 
het voorjaar van 1890 eene bodemverdediging aangebracht, beslaande 
uit zinkstukken, van 0.15 M. dikte bladriet en 0.28 M. rijsvulling, 
voorzien van de noodige ballast en nabestorting. 

Een gedetailleerde beschrijving van den bovenbouw, waarvan 
de leekeningen hier aanwezig zijn, zou mij voeren buiten het 
bestek van het onderwerp, waarvoor ik u het woord vroeg, en 
ik zal mij daaromtrent slechts tol eenige mededeelingen bepalen. 

De bovenbouw verkreeg eene totale lengte van 103.70 M. 
Lengte draaibrug gemeten tusschen de opzetas.sen 32 iM. 
Lengte van elke van de drie vaste overspanningen, gemeten 

tusschen de assen der opleggingen 23 M. Afstand tusschen de 
assen der opleggingen op elk vau de pijlers 0.70 M. 

Aan liggerbruggen werd boven wandbruggen, niettegenstaande 
de wenschelijkheid van geringe bouwhoogte als bet ware op het 
gebruik daarvan wees, in hoofdzaak om de volgende redenen 
de voorkeur gegeven. 

Voor de draaibrug werd de bouwhoogte beheerscht door de 
hoogte, benoodigd voor het aanbrengen en toegang verschaffen 
tol de bewegingswerktuigen. 

Voor de vaste overspanningen was van groot belang het dichter 
bij elkander brengen van de hoofilliggers, waardoor ten eerstede 
lengteonlwikkeliiig van pijlers en landhoofden geringer kon zijn 
en ten tweede de dwarsliggers ligter geconstrueerd konden worden 
dan bij een wanilbrug. 

Liggerbruggen geven daarenboven beter gelegenheid tol het 
aanbrengen van hel verband tusschen de hoofdliggers, wat vooral 
voor een draaibrug van het hoogste belang is. 

Alle construcliedeelen worden door het dek beschermd, wat 
zeker veel zal bijdragen lot vermindering van de onderhouds-
kosten. Van de onderzijde zijn zij echter van alle kanten toe-
gankelijk. 

Om in de vermimlering van hoogte van bet doorstroomings-
profiel door de meerdere ingenomen bouwhoogte te voorzien, 
werd bovenkant dek draaibrug eii miilden vaste overspanning 
0.00 M hooger gelegd, dat wil zeggen op 4.10 iM. -f- AP. 

Üe geheele bovenbouw is met uitzondering van de klink- en 
schroei houten , opleggingen, ophanging- en bewegingsw^erkluigeii 
samengesteld uit Thomasvloeiijzer. 

liet oiulerdek is Amerikaansch grenen-, het bovendek iepenhout. 

Een enkel woord om de aandacht te vestigen op de aangebrachte 
uiterst eenvoudige, automatisch werkende klinkinrichting, die 
zeer goed voldoet. 

Brugkiiechts zijn dikwerf genegen hel opzetten van de brugeinden 
achterwege te laten , ten einde hel verkeer over de brug zoo 
spoedig mogelijk te herstellen. Indien men bij de berekening met 
die opzetting rekening heeft gehouden en levens met het oog op 
het opwippen, is dit minder wenschelijk en daarom werd eene 
inrichling aangebracht die het openen vau de brug wiel toelaat, 
indien de brug niet behoorlijk opgezet is geweest. 

Die inrichting werd gevonden in de samenstelling van de klink 
zooals op plaat V is aangegeven. 

De klink A is draaibaar om de klinkas door middel van een 
gallelvormig einde, waartusschen zich het slaartcinde B vrij kan 
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bewegen. Aan dit slaarteinde bevindt zich een nok, die veroorzaakt 
dat de klink deebieemt aan eene negatief draaiende beweging 
van dit staarteinde. Het staarteinde ontvangt zijne beweging van 
een kruk C, bevestigd op de opzeta.s ]). De sponning in bet 
klinkbuis is van boven gesloten door een om een horizontale as 
draaibaar tafeltje Fj. 

De werking is als volgt. Door het losslaan van de hrug komt 
het stalen wieltje aan het eiiule van de kruk tegen het staart-
einde en geeft daaraan eene negatief draaiende beweging. De 
klink, die daaraan deel neemt, heft het tafeltje boven de sponning 
op, totdat dit langs het eindvlak van de klink door zijn gewicht 
weder naar heneden valt en alzoo de klinksponning van boven 
afsluit. Bij het verder losslaan bereikt het wieltje het achtervlak 
van het staarteinde, waarop dit, door het gewicht van de klink, 
met de klink terugvalt De klink valt nu niet meer in de 
sponning, doch op het tafeltje dat deze afsluit en kan zich vrij 
daarover bewegen, dat wil zeggen, de brug kan opengedraaid 
worden. 

Bij het dichtdraaien van de brug loopt de klink langs de 
geleiding van het klinkbuis, ligt het tafeltje op, valt in de 
sponning en de brug is gesloten. 

Met het opzetten van de brugeinden komt het wieltje van 
de kruk tegen bet staarteinde, doch nu aan de andere zijde en 
geeft daaraan een positief draaiende beweging, waarin de kl ink, 
die aan bet vooreinde ondersteund wordt, niet deelt. 

Tegen het eiiule van de opzetting komt het wieltje tegen het 
achtervlak van het staarteiiule, waardoor dil door zijn gewicht 
langs het wieltje terugvalt en alzoo eerst dan weer dienst kan 
doen om de klink uit de sponning Ie ligten. 

Ten einde te beletten dat bet tafeltje van het klinkbuis niel 
terugvalt en alzoo de klink bij het einde van het losslaan weer 
in de sponning zou vallen en de brug niet geopend zou kunnen 
worden, is achter het tafeltje een veer F aangebracht, die belet 
dat bet tafeltje den vertikalen evenwichtstoestand bereikt. 

De totale uitgaven voor de brug hebben bedragen: 

I. Onderbouw . . . . / 32 875.29« 
II. llovenbouw . . . . » 27 573.20 

II I . Diversdn « 5 538 83® 

Totaal . ƒ 05987.33 

Is bet mogen gelukken bet gewijzigde plan voor den bouw 
dezer brug voor het daarvoor beschikbare bedrag uit te voeren, 
zoo is dit te wijten aan de medewerking en hidp, die ik daarbij 
heb mogen ondervinden van den Hurgcfucester der gemeente 
Hasselt jhr. .1. L. van Nahuys, van den hoofd-ingenieur van den 
Uijks-Waterslaat .1. \V. Welcker en van den hootd-ingenieur van 
den Provincialen VVaterstaat A. Déking Ibira. medewerking en hulp 
die voor mij steeds lot de aangenaamste herinneringen aan dit 
werk zullen bebooren. 

23. De p r e n i d e n i st(dt voor alsnu eene pauze te houden 
en verzoekt het raadslid Alpherts en het lid Ortt, zich met het 
opnemen van de stemmen te willen belasten voor de ballottage 
van de in de vorige vergadering als nieuwe leden voorgestelden. 

Nadat de vergadering is heropend deelt het raadslid Alpherts 
mede, dat met nagenoeg algemeene stemmen zijn aangenomen: 

Als gewone leden de heeren: K. C. Dufour, ingenieur onder-
directeur der llaarlemsche Machinefabriek, voorbeen Gebroeders 
Figee, te Haarlem, J. M. W. van Klzelingen, ingenieur van den 
provincialen waterstaat in Zeeland, te Zierikzee (voorn)alig lid), 
11. van 't Hoogerbnys Jr., civiel-ingenieur, te Hotterdam, K. A 
J . H. Modderman, ingenieur der Hijkscommissie voor graadmeting 
en waterpassing te Delft, W. Moorrees, adjunct-chef der 2de 
afdceling Exploitatie van Staatsspoorwegen op Java, te Amsterdam, 
M, Westerbaan Muurling, technisch ambtenaar bij bet de]>artement 
van Koloniën, te 's Graveidiage, P. E. Hijk, ingenieur-directeur 
d-r Utrechtsche Waterleiding-maatscbap|)ij te Utrecht en G F . 
Steinbiu'h. 1ste luitenant der genie Oost-Indisch leger, te 's Gra-
venhage. 

Als buitengewone leden de heeren: P. M. van Hemmcl, G H. 
Ib'oekman, W. Cool J r , A. G. van Haltum, A. I\l. lleulV, H G. 
lloefielman, II. C. de Jongh van Herpt en Hern, J. iM. II. H. 
Kersemaekers, A. A. .Meijers, H. J Haitsma iMulier, J. R , van 
.Musschenhroek, jhr. C. E. W. van Panbuys, J. van Poelgeest, 
.M. A. F. II. de Hanitz, 11. C. C. van Kijsbergeii, I. A. Bomkes, 
J . A. Houkens, A. C. Sanches, A. K. J . Schill, F. C. J. van den 
Steen van Ommeren, A. M. Valkenburg, F. A. Varkevisser, 11. 
Veth, P. J. Visser, W J. Wisselink en A. Zaïulstra, studenten 
aan de Polytechnische school te Delft.' 

21. De discussie wordt geopend over de voordracht van het 
lid van Ameyden van Duym. 

Het lid BlVfefs^'»' : De vergadering behoeft niet te vreezen 
dat ik, na de zeer uitvoerige en gedetailleerde mcdedcding van 
het lid van Ameyden van Duym, haar nog zal lastig vallen met 
verdere bijzonderheden betrelïende den bouw cn de constructie 
der brug te Hasselt. Ik vraag echter eenige oogeidilikken nader 
de aandacht van de vergadering ten einde nog enkele |)untcn te 
behandelen die, al hebben zij geen betrekking op tle constructie 
van het bouwwerk zelf, toch wel van eenig algemeen belang voor den 
ingenieur zijn te aditen Zooals de vergadering heeft vernomen 
van den eersten spreker, was ik t<'n gevolge van de aangevraagde 
en daarna verleende Hijksbijdrage in de kosten van den brughouw, 
in ambtelijke betrekking reeds vóór deu aanvang en verder tot 
de voltooiifig van het werk bij bet ontwerp en zijne uitvoering 
betrokken; hetgeen ik zal medelieden staat dan nok voornamelijk 
in verband met de door bel Hijk te verzorgen belangen van 

! meer algemecnen aard, en wel voornamelijk mei de rivierbelangcn. 
I Alvorens hiertoe over te gaan mag ik echter wel met een 
' enkel woord spreken over den ontwerper cn de uitvoering van 

het werk. Daar in deze vergaJeringen nog al eens hevig wordt 
gestreden en hel werk van anderen aangevallen wordt, is bet in 
zekeren zin eene verademing om hier ook eens een woord van 
waardeering te uiten. Die waardeering geldt den ontwerper van 
de brug, ons medelid van Ameyden vau Duym, wiens bekwaam-
heid en zorgvuldigheid, zoowel bij het ontwerpen als bij hel 
uitvoeren van den brugbouw, zoo duidelijk in het licht zijn ge-
treden. Hij is bier aanwezig en te bescheiden dan dat eene uit-

i > 

weiding ten deze hem aangenaam zou kunnen zijn. Ik bepaal mij 
dus tol de opmerking dal ons medelid Déking Dura, als hoofd-
ingenieur van den provincialen waterstaat in Overijssel door 
gelijke oorzaken als ik hij hel werk betrokken, deze meening 
over de voorbereiding en uitvoering zeker gaarne zal bevestigen. 
De beer van Ameyden van Duym heeft het voorwaar niel ge-
makkelijke vraagstuk om voor ÜOOOO gulden eene brug van 
ruim 100 .M. wijdte tusscben de landhoofden te bouwen over eene 
rivier als bet Zwarte Water, op eene wijze opgelost, die een voor-
beeld van deugdelijk ingenieurswerk mag heeten. De gemeente 
Hasselt deed eene gelukkige keuze toen zij hem die taak opdroeg. 

Thans kom ik tot de brug zelve. Van het standpunt van het 
Hijk viel hierbij in de eersle plaats te letten op bet doorstroo-
mingsprofiel der brug en de daardoor heheerschte onbdenmierde 
beweging van bet stormvloedswaler. Het Zwarte Water is namelijk 
een zeer bijzondere rivier, die in droge tijden bijna geen opper-
water afvoert dan het weinige dat alsdan de Vecht en de Sal-
landsche weteringen aanbrengen, terwijl bovendien de getijbewe-
ging uiterst gering is omdat, als bekend, bewesten Schokland 
hel water bij gewonen vloed slechts eene kleine rijzing ondergaat. 
Hel Zwarte Water moet daardoor, om zoo te zeggen, leven van de 
stormvloeden; alsdan rijst bet water tot groote hoogte tot ver 
binnenwaarts land in, cn de stormvloeilskom heeft eene groote 
oppervlakte. 

Nu was door Gedeputeerde Staten in hun subsidiebesluit de 
afstand tusscben de landhoofden op ongeveer 100 M. bepaald, en 
daardoor eenigszins op het ontwerp vooruit geloopen omdat, bij 
behoud van hel niel voor verplaatsing vatbare rechter landhoofd, 
hel linker landhoofil nu in de rivier moest worden vooruitgehracht. 
Dientengevolge moest aan den linkeroever een werkzaam profiel-
gedeelte der rivier worden afgesloten en aan de vloedheweging 
onttrokken door den aanleg van den westelijken toegangsweg. 
Hierin kon echter worden berust, al ware de plaatsing van het 
linkerlandhoofd op deu oever waarschijnlijk goedkooper en voor 
de vloedbeweging ook beter geweest; meer bovenwaarts zoowel 
als bcnedfuwaarts namelijk worden even of minder wijde pro-
fielen dan de zooeven genoemde afstand tusscben de landhoofden 
aangetrofïen. Ik heb echter gemeend dadelijk te moeten voor-
stellen dat wanneer, door rabat op de aanbestedingen, gelden 
mochten vrijvallen, dezen zouden worden aangewend tol voor-
ziening van den rivierbodem tusscben en naasl de pijlers en land-
hoofden tegen de uitstrooming, die ter compensatie van het zoo-
even genoemde weggenomen rivierprofid was te verwachten. Toen 
hiertoe was besloten, bestond tegen de vooruitgeschoven plaats 
van het linkerlaiulhoofd geen bezwaar meer ten opzichte van de 
rivierbelangcn. 

Een tweede punt met betrekking tot het slormvloeilsprofid was 
de hoogte der overspanningen boven den waterspiegel. De be-
staande brug lag met den onderkant der overspanningen op 
3 M. AP , zoodat bij stormvloeden, die hier tot ruim 3.10 M. 
-f- AP. kunnen rijzen, de brug onder water geraakte, liij hel 
eerste ontwerp voor eene nieuwe brug, dal bij de aanvragen om 
subsidiën werd overgelegd, waren, behalve de dubbele draaibrug, 
openingen van 11 a 12 M. dagwijdte ontworpen, zoodal dezen 
met gewone stalen balken konden worden overspannen; het dek 
kwam daarbij met den bovenkant zooveel booger dat hel bij de 

hoogste stormvloeden watervrij zou zijn geweest, namelijk op 
3 50 M. 4- AP. ; de onderkant der liggers zou ilan ongeveer 
gelijk met den hoogst hekenden stormvloed zijn gekomen. 

Seilert is echter wijziging in het ontwerp gebracht: in plaats 
van ijzeren jukken op watersloven, werden gemetselde pijlers ont-
worpen, terwijl de vaste oversi)anningen van 12 M. werden ge-
bracht op 23 M. dagwijdte. Dit maakte de aanwending noodig 
van samengestelde liggers van merkelijk groolere hoogte dan de 
oorspronkelijke getrokken balkliggers, en daardoor zou de boven-
bouw, bij gelijke hoogte van het dek, tijdens hooge stormvloeden 
grootendeels onder water zijn gekomen. 

Daartegen bestond echter bezwaar iu het rivierbelang, terwijl 
die toestand ook voor dc brug zelve niel gunstig kon heeten. 
Het gevolg biervan is geweest dat voor den bovenkant van hel 
dek eene grootere hoogte is vastgesteld, en wel 1.10 M. AP. 
voor de middenopeningen, waardoor de overspanningen dier ope-
ningen bij zeer hooge stormvloeden slechts even in bet waler 
komen, wat voor de waterbeweging bij zoo hoogen stand, die 
bovendien kort duurt, geen bezwaar meer kan opleveren. Voor 
de openingen naasl de landhoofden was hel echter niet doenlijk 
om hel dek zoo hoog te leggen; de toegangen naar de brug zouden 
ilan eveneens tot die hoogte hebben moeten opgaan, en dit kon met 
name aan de stadszijde niel geschieden : onteigening van huizen ter 
weerszijden van de zeer nauwe straat, die naar de hrug voert, zou 
dan noodig zijn geworden, ten einde de straal voldoende te 
kunnen verhoogen. Uit dien hoofde moesten de overspaimingen 
naast de landboolden en de toegangswegen onder eene land-
waarts afdaleiule helling worden aangelegd, en verkreeg de brug 
bet aanzien dal de vergadering op de bier aanwezige teekeningen 
ziel voorgesteld, zonder dat dit echter eenigen misstand ver-
oorzaakt. 

Het derde punt is reeds door den heer van Ameyden van 
Duym aangeroerd , maar verdient nog eenige opheldering. Zooals 
de leden hebben vernomen, lag de oude brug, in 1828 gebouwd, 
schuin over de rivier en maakte een hoek van ongeveer 25° 
met de rivieras, zoodat ook de gesloten houten jukken, die lood-
recht op de brugas sleimdcn, dienzelfden hoek met den stroom-
draad maakten. Wel zijn in 18i0, toen de dubbele draaibrug 
de oorspronkelijke ophaalbrug verving, de draaipijler en de jukken 
naast de doorvaartopeningen in de richting van de rivieras ver-
plaatst, maar de andere over.'ïpamiingeu waren onveranderd 
gebleven. Dit leverde vooral bij ijsgang groote nadeden op; het 
afkomende drijfijs sluilte en hoopte zich weldra op vóór de brug, 
en vormde dan aldaar een ijskorst of dam van vrij groote hoogte 
tot dicht hij den rivierbodem. Dienlengevolge schuurde deze uit 
door de werking van hel onder hel ijs zich een weg banende 
water, en hij eiken ijsgang zette zich het uitgeschuurde zand 
beneden de brug weder neer in en ter weerszijden van hel vaar-
water. lielemmering en klachten van de scheepvaart waren biervan 
telkens bet gevolg, en telkens moest dan de ontstane ondiepte 
door haggering op llijkskost(!n worden verwijderd. De nieuwe 
brug ligt nu met de lengteassen der pijlers en de landhoofden even-
wijdig aan de richting der bewegende waterdeelen en hel ongerief 
is daarmede opgeheven. 

Alles te zamen genomen werden de vrije waterbeweging bij 
stormvloeden en de regehnalige ijsbewcging door de nieuwe brug 

I 
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7.eer bevoriienl, ook door den grooteren afstand der steiini»unten 
in de rivier, terwijl de oorzaak der verzanding van liet vaarwater 
beneden de brug verviel. Een en ander leverde genoegzame 
gronden om den briigbonw uit 's Hijksscliatkist te steunen, en ik 
heb dan ook met overtuiging daartoe aan de Uegeering het 
voorstel kmiiien doen, dat vervolgens is goedgekeurd. 

Daareven sprak ik van de uitschuring van den rivierbodem, 
die uit de vooniitbrenging van het linker hindhoofd en de weg-
neming van een werkzaam proiielsgcdeelte der rivier was te 
verwachten. Zooals de leden uit de mededeeling van den heer 
van Ameyden van Dnym hebben vernomen en uit het hier opge-
hangen dwarsjirofiel der rivier ter plaatse van ile brug zien, is 
die uitschnring, op de teekening met een roode kleur aangeduid (*), 
niet uitgebleven. Zij is een gevolg geweest van tien zeer hoogen 
stormvloed van 5—7 December 1805, toen hel water te Hasselt 
is geklommen lot 3.12 M. -j- AP. (2.89 M.- f-NAP. ) ; zij .strekte 
zich over den geheelen rivierbodem uil, maar vooral 1er weers-
zijden van de beide westelijke pijlers, en was alleen bij de twee 
landhoofden en bij den dwarsjiijler, waar reeds te voren groote 
diepte stond, niel aanwezig. 

De grootste uitschnring vertoonde de bodem om den meest 
westelijken pijler; zij bedroeg daar ruim 1 M., reikende tot-i.-iO 
à 4.00 I\l. onder AP. Ik was dan ook niet weini''verheuud dat de 
heer van Ameyden van Duym gedurende de uitvoering den onderkant 
der beide westelijke pijlers dieper had gelegd, en op respectievelijk 
7 M. en 0.50 M. onder AP. had gebracht. Niet minder dat de 
rabatlen op de bestedingen gelden beschikbaar hadden doen komen 
voor de bezinking en beslorting van den rivierbodem langs (ui 
om het westelijk landhoofd en die twee pijlers, welk werk dan 
ook in hel voorjaar van 1800 is uitgevoerd. Vermoedelijk heeft 
de uitschuring het verbroken verband tusschen het profiel in de 
brug en de rivier ter weerszijden reeds geheel hersteld en zal 
geen verdere verdieping meer voorkomen. Hel is echter zaak den 
bodem goed in het oog te blijven houden, en na eiken eenigszins 
belangrijken stormvloed nauwkeurig te doen peilen. 

Wat straks door den heer van Ameyden van Duym is mede-
gedeeld omtrent den toestand der oude brug, bevat eene waar-
schuwing aan alle besturen en collégien, die dergelijke werken 
bebeeren en onderhouden. Hel is daarom dal ik nog even op 
dat punt zal terug kon.en. 

Aan hel behoorlijk onderhoud der geheel van hout samengestelde 
brug was sedert den bouw in 1828 weinig of niets gedaan. Dit 
is zeker in de eerste jaren daarna niel noodzakelijk geweest, 
doch werd, toen de brug ouder werd en alle onilerdeelen langzaam 
gingen verslijten, steeds klemmender Hel zou dan ook zaak zijn 
geweest, om telken jare eenige oiiderdeelen te vernieuwen volgens 
een vaslgeslelden rooster tot een bepaald jaarlijksch bedrag; 
daardoor alleen zou het behoud eener altijd in goeden slaat 
verkeerende brug verzekerd zijn geworden 

Van dit alles geschiedde echter niets, hoewel de middelen 
ruiuKscboots voorhiinden waren. De bruggelden voor den over-
tocht over de brug en de rechten, van de schepen gehevtMi voor 
de doorvaart, brachten ruim ƒ 3000 per jaar op, terwijl de be-

(•) Zie phat in . 

diening, smeermiddelen, gereedschappen enz. per jaar ongeveer 
f 780 vereischten. Hel overblijvende ging telken jare in de ge-
meentekas; dat de brug versleet, daaraan werd weinig of niet 
gedacht en er werden in het geheel geen maatregelen legen ge-
nomen. 

Eerst nadat de verslijling zich openbaarde door ongunstige ver-
schijnselen vioest wel iets worden gedaan, toen de toestand ernstig 
werd Doch het was toen niet alleen te laat voor volledig herstel, 
maar voor afdoende en kostbare maatregelen als nu werden ver-
eischt, ontbraken de middelen en leverde de brng jaarlijks niet 
genoeg op. In 1880, 1888, 1880 en 1800 werden respectievelijk 
/ 200, ƒ 300, f 400 en f 700 voor herstellingen uitgegeven, in 
18S7 f 3300, omdat toen 14 houten liggers door ijxeren moeden 
worden vervangen om instorting te voorkomen. Ook deze her-
stelling echter geschiedde onvoldoende; v.oo werden getrokken 
ijzeren balken ingebracht, die lager waren dan de bonten liggers, 
die nog behouden bleven, en in die mindere hoogte moest worden 
voorzien door houten klossen Ie slempelen tusschen den onilerkuni 
der ijzeren liggers cn hel bovenvlak der -draagjukken! De draai-
brug was het zwakst, doch de meeste liggers waren ingeteerd of 
verrot; somn\igc aangetaste liggers had men eenvoudig omge-
keerd, alsof dit hel kwaad zou verhelpen. Indien de brug niet van 
zoo uitstekend eikenhout, als in 1828 nog — thans helaas niet 
racer l — op zulke zware afmetingen te iiekomen was, gebouwd 
ware geworden, zou zij het dan ook zeker onder de verkeerde 
behandeling en de vcrwaarloozing, die ik u schelste, niet zoo lang 
liebben uitgehouden vóórdat zij als gevaarlijk moest worden 
geslolen voor hel verkeer. 

Het onderhoud der nieuwe brug, die een ijzeren bovenbouw en 
gemetselde steunpunten heeft, zal veel goedkooper zijn. Toch is 
het zeer gewenscht dat maatregelen worden genomen om het 
deugdelijk onderhoud voor alle toekomst te verzekeren, hetzij 
door de vorming van een hrugfonds of reservefonds, hetzij op 
eenige andere wijze. Ook voor andere kleine gemeenten of gemeen-
schappen is deze brug eene ernstige waarschuwing om niet de 
kip met de gouden eieren te slachten cn nict op de toekomst 
te leven. Als het Rijk en de Provincie niet hadden geholpen, 
zon de zaak voor het kleine en geldelijk zwakke Hasselt geheel 
hopeloos en eene nieuwe brng onmogelijk zijn geweest ; de ge-
meente zou zich dan weder — zéér tol haar nadeel — mei eene 
pont hebben moeien behelpen. Toch kost de zaak thans aan de 
gemeente nog f 22 000, wat vermeden had kunnen worden door 
in vroegeren lijd hel beheer der brug beter te regelen, cn niet 
al hel geld, dat zij telken jare opbracht, voor andere doeleinden 
te bestemmen als eene welkome bate voor de gemeentekas. 

Thans nog iets over de geschiedenis en het verleden der ovule 
brug. Deze heeft inderdaad eene gesehiedenis als geen ander 
waterbouwkundig werk hier te lande, en gaf zelfs eenmaal aan-
leiding tot een burgeroorlog, waarbij llasseU. is gel)ombnr(leerii. 
Ik hoop dan ook van de vergadering niet te veel aandacht te 
vergen voor een zeilde onderwer|), wanneer ik hiervan nog kort 
de lioofdmomenlen mededeel. 

Has.selt was in de middeleenwcn eene niet onbelangrijke Hanse-
stad; zij was dit reeds vóór 1370 en dreef een blocienden handel, 
evenals Zwolle, Deventer en Kampen. Toen hel in 1403 van den 
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bisschop van Dtrecht, Frederik van MIankenheim, toen de souverein 
van hel Oversticht of Overijssel, bij octrooi ten eeuwigen dage 
het veer over het Zwarte Water vv)ór de stad had verkregen, 
wendde hel daarna reeds in dezelfde eeuw pogingen aan om eene 
brug Ie bouwen. Ik veronderstel, zooals het vervolg dan ook niet 
tegenspreekt, dat het fnuiken van den handel van Zwolle het 
grootste aandeel in die plannen heeft gehad. Lag te Hasselt eene 
brng, dan was de vrije vaart tusschen Zwolle en de zee onmogelijk. 

De eerste poging om eene brug tc bouwen werd in 1480 
beproefd, doch stuitte af op den tegenstand van Zwolle en hel 
verzet van deze stad bij den bisschoj), en in het begin der XVlde 
eeuw gaf Zwolle groote sommen uil voor de verbetering van hel 
Zwartewatcr, zoodat dit voor de toenmalige zeeschepen bevaar-
baar werd en Zwolle's handel zeer toenam. Hel is duidelijk dat 
Hasselt dit mei leede oogen aanzag, ook omdat het daaraan toen 
niets kon veranderen. 

Eenige jaren later gaven de Gehlersche oorlogen daarvoor 
echter eene goede gelegenheid, die door Hasselt niet werd ver-
zuimd. Zwolle verhond zich met den Gelderscheii hertog. Karei 
van Egmond, den vijand van den Utrechlschcn bisschop, terwijl 
daarentegen Hasselt driemaal kort achtereen, inde jaren 1521—27, 
door de Gclderschen werd belegerd Als lielooning voor den bij het 
eerste beleg in 1521 getoondeii moed schonk dc LHrechtsche 
bisschop, Filips van llonrgondië, bij chaiter van 20 Januari 1522, 
te Kampen gegeven, aan Hasselt hel recht om eene brug te 
bouwen over bet Zwarte Water, alwaar toen, blijkens ilat charter, 
nog overblijfselen van de brug van 1480 overig waren. Deze 
daad was legen het toen aan den bisschop vijandige Zwolle ge-
richt, en Hasselt begon dadelijk met den brngbouw. 

lil 1524 verbrak echter Zwolle zijn verbond met den Geider-
schen hertog; het verzoende zich met den bisschop en bracht 
dadelijk natuurlijk bezwaren in tegen de Hasseller brug. De bis-
schoj) verzocht Hasselt om den bousv te slaken, maar dit voldeed 
hieraan niet en ging met bouwen voort, nicllegenslaaiule her-
haalde aamnaniiigeii, ook van den nieuwen bisschop Hendrik 
van Beijereii, toen ileze in 1524 was opgi'treden. 

Daarop ontbrandde in 1527 de Gehlersche ooHog op nieuw 
en namen de (ielderschen Hasselt in. Het werd, na den overgang 
van het wereldlijk gezag in het bisdom aan Keizer Karei V, door 
diens leger in .Mei 1528 heruümcii, en de in het beleg afgebroken 
brug werd in den zomer herbouwd. 

Nieuw verzet van Zwolle, en voortdurende aanschrijvingen van 
den Stadhouder van Utrecht, en blijvende onwil van Hasselt om 
de brug ul' Ic breken. Deze toestand en de brielwisseling duurden 
jaren, totdat eindelijk de beslissing viel. P»ij diploma van 13 Juli 
1545 stelde de l.indvoogdes der Nederlanden, Maria van Hon-
garije, de slad Hasselt in het ongelijk: dc brug moest opgeruimd. 
Toch kreeg Zwolle niet geheel zijn zin, want tegelijkertijd werd 
het Zwarte Water verklaard Ie staan rechtstreeks onder het 
gezag van den Keizer en niet aan Zwolle toe te behooren, zoodal 
ite Kei/.er altijd vergunning tol den \m\\s eener bv\ig te Hasselt 
zou kunnen verlceiicn indien hij dat mocht willen. 
. Hierna bleef dc biugkwcstie meer dan eene eeuw riisleii : eene 

poging om \aii den hertog van AIva als landvoogd een octrooi 
tc bekomen, mislukte in 1570. 

Eerst in 1050 herleefde de strijd. Over de opvolging in het 

stadhouderscliap van Overijssel na den dood van prins Willem II 
in IÜ50, en over de begeving van het drostambt van Tweiithe 
ontstond hevige verdeeldheid onder de Overijsselsche steden. 
Kampen en Zwolle stonden daarbij tegenover Deventer en de 
Ridderschap, cn Hasselt koos daarbij de zijde van Deventer. Hier-
door van steun en hulp vcrzektM'd, beproefde Hassell nogmaals 
om eene brng te bekomen, toen het bevreesd was gewonleu voor 
Zwolle's plannen om eene nieuwe haven en losplaats tusschen 
die stad en Zwolle en ecu nieuw veer bezuiden Hasselt te maken. 

Den Oden Ocloher 1050 besloot Hasselt tot den bonw eener 
brng, die met spoed werd uitgevoerd; en zoodra zij gereed was, 
vaardigde de Raad den 4den Mei 1057 een besluit uil, dat alle 
schepen, die te Hasselt kwamen, aldaar moesten overladen. Pro-
testen van Zwolle baatten niets: llasseU meende eindelijk zijn 
doel bereikt en de mededingster voor goed ten onder gidirachl 
Ie hebben. 

Hel liep echter geheel anders. 
Het besluit der overlading was hel sein tot den burgeroorlog, 

die nu ontbrandde. Zwolle, door Kampen geholpen, verzamelde en 
zond lroe|)en uit, die Hasselt aan alle zijden insloten en de stad 
gedurende drie dagen bombardeerden; 700 kanonskogels werden 
in de slad gescholen , die zich den 3üsten Mei onvoorwaardelijk 
overgaf. 

De brugkwestie was ten eimle. Hasselt moest zijne brug afbreken 
j en zich verbinden om alle voor Zwolle bestemde .schepen steeds 
i onbelemmerd te laten passeeren; het had den strijd verloren cn 

behield alleen het ponlveer. 

Zoo bleef de toestand, tot andere tijden en eene andere regee-
; ring. Rij Koninklijk Pesluit van 20 Augustus 1827 werd aan 
! Hasselt vergunning gegeven tot den bouw der brug, die de heer 
i van Ameyden van Iluyin dezen morgen aan de leden beeft be-

schreven en die thans door de nieuwe is vervangen. 

De slad heeft daarvan groote voordeelcn genoten. Rehalve het 
; bruggeld voor den overlocht over de brug kreeg zij, toen zij in 
' 1840 vle ophaalbrug vervir̂ g door eene dubbele draaibrug, coii-
i cessie voor hel hellen van .schccpvaartrecht(!n, en wel 50 cents 

van elke stoomboot, zeeschip of buitenvaanler, en 10 25 cents 
• van alle amlere schepen van 50 lot 80 ion; alleen kleinere dan 

50 ton mochten kosteloos door de brug varen. 

De scheepvaart heeft zich voortdurend hiertegen verzet cn 
klachten ingediend. Dit bracht Ie weeg dat in 1858 de rivier-
stoomboolen op 30 cents werden gebracht, en in 1803 alle zeil-
schepen, die geen zeeschej)eii ol bnitiMivaarders waren, vrij werden 
gelaten, op aandrang van de Regeering. 

Thans is de doorvaart vrij geworden voor alle vaartuigen; hij 
de bijdragen van Rijk en Provincie is dit als voorwaanle gesteld. 
Ook de afsclialling van een ilrnkkenden en onbillijken i«cheep-
vaarltol op eene Hijksrivier was derhalve eene beweegreden om 
Rijkssubsidie voor de nieuwe brug te verleeiieii. Want de kosten 
der draaibrug van 1840, die de aanleiding voor de toleoncessie 
waren geweest, waren reeds voor vele jaren en vele malen door 
de schijiperij geheel betaald. 

Hoe zeer in alle {indere op/-ichtcn de tijden veranderd zijn sedert 
den brngtiorlog van 1057 en hel hombardemcnt van Hassell, kan 
ten slotte eene kleine hijzonderheid aanlooneii , die hoewel niet 
van technischen aard, toch niettemin merkwaardig is. De nieuwe 
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brug beet de Vau iNahuysbrug, naar deu burgemeester van Hasselt, 
die 7,ich voor den bouw der nieuwe brug zeer veel moeite bcel't 
gegeven; deze is de zoon vau den burgemeester van betzelfde 
Zwolle, dat eeuwen lang den bouw der oude brug beeft belemmerd 
of belet, en zelfs een burgeroorlog niet heeft geschuwd om de 
brug opgeruimd te krijgen, toen in de XVIIde eeuw de bouw onder 
gunstige politieke omstaiuligheden eindelijk was gelukt. 

liet lid IftichnëUs zegt, dat hem niets hekend is van een 
voorstel vau den beer L C. .\sscr omtrent fundeering van dc 
steunpunten van de kaj) van bet Centraal-Statioii te Amsterdam. 
Dit voorstel is dus zeker niet ingediend geworden waar het 
behoorde. Daarenboven begrijpt hij niet waarvoor dit noodig zou 
geweest zijn, daar, toen gebleken was bij het heien van dc eerste 
steunpunten dal de palen te kort waren, langere zijn gebruikten 
er zich nooit eenig gebrek noch eenige beweging heeft vertoond. 

liet lid r f i i « .^èt iefftten vtnè l è u f f t n antwoordt dat bij 
van de toepassing van bedoeld voorstel slechts gunstige resultaten 
zou hebben verwacht. 

liet lid B i é k i u f f S t u v m Ik wensch met een enkel woord 
de voorwaarden toe te lichten, die van wege de provincie (Jverijssel 
zijn gesteld. Hel zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat deze veel 
uitvoeriger eu meer uitgewerkt waren dan die van hel Hijk. 

Dat men er zich niet toe heeft bepaald om de goedkeuring 
van het bestek te vorderen, geschiedde op grond van de onder-
vinding, die geleerd heeft, dal bij de meestal gebrekkige technische 
hulp der subsidie ontvangende corporaties in dezestreek, groote 
moeielijkheden te wachten zijn wanneer de hoofdvereiscliten 
waaraan moet worden voldaan niet behoorlijk vastslaan. 

Men is dan gewoonlijk met veel te weinig levreden en de 
bestekken moeten dan een paar malen worden teruggezonden 
eer zij voor goedkeuring vatbaar zijn. 

Van dezen gedachtengang waren de eisehen het gevolg be-
trekkelijk de richting van de brug en van den dam aan de 
Maslenbroekerzijde , de plaats en de wijdte der doorvaartsopeningen, 
de hoogte van hel brugdek en de wijdte tusschen de leimingen 

Voor een amier (leel zijn de voorwaarden bepaald met het oog 
op het kleine bedrag der beschikbare bouwsom. Daarom meetule 
men genoegen te kinnien nemen met eene totale wijdte van lüü iM. 
en te kunr.en toelaten dat het oude landhoohl aan de stadszijde 
behouden werd. Op grond v.'in dezelhle overweging meende men 
genoegen te kunnen nemen met eene inrichting van het vaste 
gedeelte als in de voorwaarden is omschreven. Men nieemle (zooals 
later bleek terecht) dat de bouw van gemetselde j)ijlers van de 
gewone constructie veel te kostbaar zou zijn. De indeeling der 
openingen werd vastgesteld met hel doel om Ie voorkomen dal 
te kleine openingen zouden worden gemaakt. 

Toen echter na de grondige studiën van ilen heer van .Vmeyden 
van Duym de mogelijkheid bleek om met een kleiner getal over-
spanningen van meerder wijdte te volstaan, werden uit den aard 
der zaak de in dil opzicht gestelde eisehen als minima beschouwd 
en is er natuurlijk niet aan gedacht om tegen de voorgestelde 
inrichting op grond van de letter der voorwaarden bezwaar te 
inakeii. 

Ten slotte nog iets ter aanvulling van de curiosa, die reeds 
omlrent deze brug zijn medegedeeld. 

Men verzekert dat de zeer ongunstige richting van de oude 
brug ten opzichte van de rivier voor een goed deel bet gevolg 
was van den wensch om van uil de socieleit de brug over hare 
geheele lengte te kunnen overzien. 

Het lid r r i t * iievdiel'. Met aandacht heb ik de voordracht 
van den heer van Ameyden van Duym gevolgd. De fundeerings-
wijze op gezonken geinelselde ])uUen heb ik doeUrefleiul be-
vonden en zooveel mogelijk in Indië doen toepossen. Zooals de 
spreker mededeelde, is de ingenieur van Hosse de eerste geweest 
die in Nederlandsch-Iiulië het Hritsch-Indische voorbeeld heeft 
gevolgd door een gezonken gemetselden put te bezigen voor de 
fundeering der Semarangsche kraan. Wel had eenige jaren te 
voren de ingenieur t>oenenieijer te Taugerang ecu ijzeren brug 
gefundeerd op gezonken ijzeren kokers, maar de aldaar gevolgde 
methode wijkt geheel af van de besprukeiie. Wat nu betreft de 
Semarangsche fundeering, beu ik het niet eens met den beer 
van Ameyden van Dnyni, toen hij zeide dat de executant binnen 
den put het niveau van het buitenwater bad moeten handhaven. 
Om over een gevolgde werkwijze te kunnen oordeelen, moet 
men alle omstandigheden en ilus ook de beschikbare hulpmid-
delen en de eigenaardigheden der werklieden van anderen landaard 
kennen. Ik heb dien put niet gezien, maar toch geloof ik, dat 
ik als excecutanl juist zoo zou hebben gehandeld als de ingenieur 
van Hosse, en in het droge zou hebben gewerkt. Om overwegende 
redenen werken wy Indische ingenieurs, als we kunnen, liever 
in het droge dan onder waler; wij zien gaarne wat we doen. 
Hovendien zou de exccculant, onder waler werkende, een bagger-
inrichting hebben moeten doen maken, die te Semarang veel zou 
hebben gekost, terwijl hel nu ondervonden nadeel, dal liij veel 
ingepersten grond uit den put beeft moeten doen graven, niei 
groot is geweest, aangezien het koelielooii laag is. Ook bestond 
nog (Ie kans dat men hij het doen zinken van den put zou 
stuiten op een beletsel, een oud anker of een verzonken boom-
stam, en dit zon, als men onder water gewerkt had, zeer veel 
last hebben veroorzaakt. 

Hoe het zij, het te Semarang verkregen resultaat is voor udj 
een aanleiding geweest om een voorstander te worden van de 
werkwijze der fundeering op gezonken i)ullen. Ik zag iu welke 
proole voordeden daardoor verkregen zouden worden bij het 
houwen van brugpijlers. Van de meeste Indische rivieren die 
overbrugd moeten worden, zijn geen vertrouwbare gegevens 
lietrellende de maximum-debielen hekeml. 

Tien, twintig jaren is een rivier waargenomen en op grond 
van de waarnemingen meent men veilig een brug te kunnen 
ontwerpen en houwen. Doch ter nauwernood is zij gereed of een 
bandjir voert een ontzettende hoeveelbeid water af, de dubbele 
van het bekende niaxinium, afdrijvende boomstammen vernielen 
den bovenbouw; de bodem wordt iiitgesclmiird, de onderbouw 
wordt oiitgrond. Daarom handelt men veelal voorzichtig door de 
openingen ruim te maken en de fundamenten diep te leggen. 
Maar dil laatste was veelal zeer bezwaarlijk bij de uitvoering. 
De meest gevolgde constructie der pijlerfundanienten was een 
blok beton of metselwerk, al of niet besloten tusschen damwanden. 
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Die damwanden waren echter veelal zeer ondicht èn ten gevolge 
van de onregelmatige geaardheid van den grond èn van de 
slechte heiwerktuigen en beiers. Ook de bemalingswerktnigen, 
als Z'j er waren en de drooghonding niet met scheppen moest 
plaats hebben, waren meestal van zeer primitieven aard. Goede 
locomobielen en centrifugaalpompen, die deskundig onderhoud 
vorderen, bezit men zelden in bruikbaren slaat in de binnenlanden. 
Ik heb dikwerf onhandige tonmolens moeten bezigen. Als de 
ontwerper inziet dal bij door de onbeholpen drooghoudings-
middden moeidijk een zekere diepte zal kunnen bereiken, is 
bij allicht geneigd wat ondiep te projecteeren. De directie der 
iUirgcHijke Openbare Werken verbetert dit dan en trekt de lijn 
van den onderkant van het fundament wat dieper. Evenwel staal 
niet zij, maar de excecniant voor de moeielijkheid der uitvoering. 
En nu kan men alleen in den ooslmousson werken; men beschikt 
ieder jaar slechts over enkele maanden om briigfuudamenten te 
leggen. Niet alle oostmoussons zijn g\»nstig; soms valt er vee! repen 
en zijn de waterstanden dagen achtereen vrij hoog. Ook hebben 
niet alle executanten evenveel ervarinc, beleid en voortvarendheid. 
Wat gebeurt er dan soms? Men komt in den eersten oostmousson 
niet klaar, vermorst lijd en geld, heeft een suppletie van fondsen 
noodig en begint een volgenil jaar op nieuw. Gelukkig als het eind-
resultaat is dat het fundament, nadat de moeielijkheden overwonnen 
zijn , goed geconstrueerd op de volle ontworpen diepte komt te 
liggen. Maar dit is, helaas, niet altijd het geval. Wie zal ont-
kennen dat een enkele executant, na op tallooze bezwaren te zijn 
gestuil, zich nu en dan heeft laten verleiden tot een zeker o|)timisme 
en wat heeft afgedongen op de ontwor])en diepte, in het ver-
trouwen dat in gjval van bodemsverdieping de damwand den 
grond onder het fmidament zou beschermen ? Maar als die dam-
wand ondiej) ingehciile jilanken, die op sleenen gestuit zijn, bevat, 
als er groote oj)eningen en naden in zijn, dan gebeurt het, 
— er zijn voorbedden van, — dat de stroom bij bandjir den 
zandigen grond oiuler het fundament wegschuurt en het metsdwerk 
instort. 

Al deze bezwaren, al dil gesukkel, al deze gevaren voorkomt 
men door het fundeeren op gezonken putten, die men , als dit 
noodig of gewenscht blijkt, zonder groole moeite op groole diepte 
kan brengen. lUj het doen zinken van puUen is echter een meer 
aanhoiidend en oj)letlend toezicht noodig dan hij den aanleg van 
gewone fundamenleii. 

Toch boezemde de methode een algemeen wantrouwen in, 
zooals mij gebleken is toen ik, tien jaren nadat de Semarangsche 
put gezonken was, als Afdeelingsclief voor het eerst in de gele-
genheid was, de werkwijze aan Ie bevelen. Men durfde de 
constructie niet aan, men vreesile allerlei teleurstellingen en 
daardoor kwam het dat na den Seniarangschen pul door het 
waterstaatspersoneel nog geen tweede was gemaakt. Gelukkig was 
echter de verdienstelijke ingenieur de Booy, toen eerstaanwezend 
ingenieur van Hagelen, evenals ik overtuigd van de doellreneiiilbeid 
der methode. Hij liet dadelijk een proefpnt zinken in de bedding 
der Hogowonlo te Poerworedjo en wel met goed resultaat ondanks 
de groole riviersteenen waarop men stuitte; hij ontwierp een 
pijler o|) gezonken putten voor de brug I'atjallan in een binnenweg 
en voerde deze ijzeren brug uil. Deze goed geslaagde proef was 
afdoende. Ook in den bodem te Patjallaii waren riviersteenen 

aangetrofïen. Rr waren dynamiet patronen gebruikt geworden. En 
al zou ik nu over het algemeen gezonken putten in bodems met 
riviersteenen alléén dan aanbevelen als beschikt kan worden over 
werkelijk nitslekend opziditper.coneel en goede hulpmiddelen, het 
slagen der proef onder zulke bezwarende omstandigheden verze-
kerde den goeden uitslag in alle bodems uit klei , gemengden 
grond, zand of grind bestaande. Daarna werden in Hagelen door 
den opzichter Beijer, — thans overleden, — dc pijlers der brug 
lïedono op gezonken putten gefundeerd. Hierbij heeft zich de 
bijzonderheid voorgedaan dat voor de piitringen geen bout of 
ijzer is gebruikt. De |)utringen hebben beslaan uil beton, gegoten 
iu een kleivorm. De geaardheid van deu bodem lict toe beton-
riiigeii te bezigen. 

Te Hanjoemas was men intusschen aan het bouwen der ijzeren 
brug over de maditige Serajoe-rivier. Hoofdzakelijk bestaat deze 
brug uil openingen van I I Moverspannen nuit balkliggers, 
rustende op .scbroefpaaljukken, docli de reehtscbe opening is 
met het oog op den stroom aldaar, 40 M'. wijd. De stroompijler 
waarop deze groote overspanning aan de linkerzijde rusl, was 
onlworpeii o|) de gebruikelijke wijze mei ecu tusschen damwanden 
besloten fundament. Vruchbdoos was echter getracht dit fundament 
aldus te bonwen; reeds was zonder resultaat veel tijd daaraan 
besteed, veel nutteloos werk verricht en veel geld uitgegeven. 
Hovendien bleek het in den eersten westmoussou bi] een zeer hevigen 
bandjir, dat de bodem ter plaatse veol dieper kon uitselmren dan was 
onderslehl. De construclie van een lundament op drie gezonken 
putten was ileHialve als 't ware aangewezen. Zij werd loegepa.«;t 
en onder toezicht van den opzichter Polli werden de putten op zoo 
groote diepte in de laag jonge wadas gedreven, dal zelfs bij de diepsl 
denkbare ontgrondingen voor dezen pijler geen gevaar Ie duchten 
is. Hij dezen arbeid heeft zich de volgende merkwaardigheid 
voorgedaan. De oostmousson was ongiinslig; dagen aan een was 
de waterstand ten gevolge van regens in 'l gebergle ver boven het 
gewone laag waterpeil en stroomde 't waler één Meter over de boven-
kanten der putten heen. Met 't oog op den naderenden west-
moussou kon niet worden gewacht tot de put dien men liet 
zinken, weder hoven water uitstak. Men is dus blijven door-
werken. Een koelie, voorzien van het duikertoestd van llou-
(piayrol-Denayroiize l)ij de Indische |)utzinkingen, waar noodig, 
gebruikelijk, bleef ijverig onder den putring graven en al kon 
men op de werkstelling waar de luchtpomp werkte, den pul niet 
zien, de emmers opgegraven grond gaven blijk dal de arbeid 
geregeld voortging. Later, bij lageren waterstand, werd ile |Hit 
dan weder hooger opgemetseld. Zulke wijze van werken vereischt 
een zeer iiauwlellend toezicht, doch den o|)zidiler Pot h die zelf 
telkens met het duikertoestd in deu put daalde, was dit vol-
komen toevertrouwd. 

Deze opzichter heeft later de groole ijzeren brug over de 
Tjomal-rivier in Tegal gebouwd, welker |)ijlers ook op gezonken 
putten gefundeerd zijn. 

Verder is in Hagelen later door den archilekt vau der Tas dc 
brug Winong over de Djalie-rivier op j)utteii gefundeerd. 

Dit wat betreft de 2c afdeeling. Het succes aldaar verkregen 
met deze constriictiewijze heeft ten giivolge gchail dat ze ook 
dders is toegepast. Zoo bouwde de archilekt Stal fiindamenlen 
op gezonken putten voor de groote brug te Madioen en wenl 
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een groole brug in den postweg tusscben Tangerang en Serang 
ook op putten gefundeerd. Waarsebijnlijk zijn elders nog veel 
zulke fundeeringen gemaakt. 

Over een eigenaardige toepassing van deze putten nog een 
paar woorden, in Indië komt telkens 't geval voor dat de stroom 
der rivier nabij een brug na jaren lang onveranderd te bebben 
geloopen, zicb plotseling verlegt en op een van ile oevers invalt, llet 
landhoofd aan die zijde, dat vroeger veilig stond, geraakt dan in 
groot gevaar van te worden ontgroud. Er moeten dus plaatselijk 
strooudeidende of stroombedwingende werken worden aangelegd. 
Naar mate van de omstandigheden en naar mate men vermeent 
dat de stroom zich in korten lijd zal laten verplaatsen bezigt 
men lijdelijke of meer duurzame samenstellingen. «Waddongs», 
zijnde groote bandjoezen traliemanden, gevuhl met riviersteenen 
of schermen, bestaaiule uil klapperpalcn, aaneengesloten ingeheid 
of met baud)oezen er tusschcn, behooren lol de tijdelijke con-
slructicn. iMeer duurzaam zijn de djatiehouten schermen. De 
eerste vorderen aanhoudend reparatie en vernieuwing, de djatie-
schcrinen zijn duur. Moet de verdediging een permanent karakter 
hebben, dan verdient 't aanbeveling steenen kribben te maken, 
die veel duurzamer zijn dan bouten schermen. Met toeslemming 
van den Directeur heb ik bij de brug lïandjaran in Tegal twee 
steenen dwarskribben geltouwd, die goedkooper zijn geweest ilan 
de eerst ontworpen djatiehouten schermen. Zulk een krib is 
samengesteld als volgt: Dc kop beslaat uit twee achter elkander 
gezonken vierkante putten, van binnen gevuld met ingeworpen 
losse steenen, van boven afgedekt met gewelfjes. Dc aansluiting 
tusschcn den achtersten put en den oever bestaat uit een be-
trekkelijk zeer licht gebouwd oploopend miuwtje, dat alleen bij 
't begin wat dieper, doch overigens ondiep gefundeerd is. De 
neer die langs den kop verdieping doet ontstaan, kan de diep 
gezonken putten geen schade doen. In andere gevallen zullen 
twee putten niet voldoende zijn maar zullen er meerdere achter 
elkander noodig zijn. Toen ik vóór mijn vertrek uit Indië, de 
steenen kribben voor 't laatst zag, verkeerden ze nog in uit-
stekenden toestand na gedurende eenige jaren goede diensten 
te hebben bewezen. 

Ik sprak alléén over dc gezonken putten, door den waterstaat 
uitgevoerd omdat slechts van ileze mij de geschiedenis bekend 
is. Omstreeks denzclfdcn tijd waarop de toepassing de/er con-
structie hij de waterstaats-bruggen is ingevoerd, geschiedde dit 
ook bij den dienst der Staalsspoorwegeu. Naar ik vernam zijn 
op Sumalra eenige bruggen op putten gefundeerd, onder andere 
de spoorwegbrug over de Padang-rivicr. 

Hel voorgaande deehle ik mede ter aanvulling van de voor-
dracht van den beer van Ameydeu van Duym omdat 'l mij 
gewensidil voorkwam, bekeml te stellen dat ook in Oost-lmlie 
de voorlrcllelijke constructie van fundeering op gezonken gemet-
selde pullen een ruime toepassing heeft gevonden. 

Het raadslid rtnt iSoHHt". Ik was allerminst voorbereid, dat in 
deze vergailering een werk zou worden besproken, ongeveer 
20 jaren geleden door mij uitgevoerd, waarvan ik destijds een 
beschrijving in bet Tijchchrifl der Afdeeling Nederland.scb-lndië 
heb gegeven. 

Alle bijzonderheden daarvan slaan mij thans niet meer zoo 

precies voor den geest, maar in algemeenen zin sluit ik mij 
geheel aan bij hetgeen de vorige spreker over dit werk beeft 
gezegd. Ik zou er alleen gaarne nog aan toevoegen, dal waar 
de heer van Anicyden van Duym zegt, dal met dit werk geen 
succes zou zijn verkregen, hij zich niet voldoende rekenschap 
beeft gegeven van den inhoud van bet bovengenoemde stidi. 
Daarin toch is zeker eenige nadruk gelegd op de vele en niet 
geringe moeilijkheden bij het werk ondervonden, in hoofilzaak 
een gevolg van de omstandigheid dat de \)\ü gezonken moest 
worden in bet vlakke buitentalud van een kaaimuur die daarvoor 
|)laatsclijk afgebroken was. Maar de fundeering is desniettegen-
staande lol sland gekomen, terwijl len gevolge van de locale 
omstandigheden iedere andere fnudceringsmetbode geheel on-
mogelijk zou zijn geweest, of althans veel grooter zwarigheden 
zou hebben ontmoet. 

Het lid €iSoeliit%f/a vraagt waarom bij de brug te Hasselt 
geen toepassing is gemaakt van vcrdceling van den put in bagger-
kokers, welke verdeeling door den spreker in den aanvang zijner 
voordracht was aanbevolen en ten tweede waarom niet dc te Calais 
met gunstig resultaat gevolgde spuitmethode was toegepast ge-
worden, of wellicht dc aard van den grond zich daartoe niet leende ? 

llet lid r n n Auiefßiie^k vtta antwoordt, dat 
voor vcrdceling van dc pulten in baggerlvokers dc afmetingen 
te klein waren en dal men daartoe pas overgaat indien de 
baggerkokers voldoende alinctmgen kunnen krijgen om dc werk-
zaandicden daarin te verrichten. 

Het loepassen van de spintmethode had hij gaarne gezien, doch 
vermeende in het bestek geen verdere voorschriften Ie mogen 
geven, dan tot het gelukken van de fundecringswijze noodig was. 

De aannemer wilde gebruik maken van het loegcpaste bagger-
wcrkluig en dit kon niet geweigerd worden. 

In antwoord op hetgeen de heer van Hcrckel heeft opgemerkt 
zegt spreker, dal voor den put tc Sanuiraiig de baggering zonder 
kostbaar werktuig had kunnen plaats vinden, b. v. met de 
Hritsch-Indische baggerschop, waarvan de kosten bij ile Wezer 
vloedbrug, e.xclusicf materiaal, in 1871 bedroegen 12 Mark. 

Het lid IV«»» £S i ' fC i i i ' f : De beer van Ameydeu van Duym 
beroept zich oj) het feit dat iu Hritsch Indië dc werklieden bij 
het doen zinken van putten baggergcreedschappen banteeren, als 
ze ouder water werken. Ik wensch echter op te merken dat in 
Hritsch Indië de werklieden zijn de physiek goed ontwikkelde 
Hindoes. Te Semarang echter werd gewerkt met tengere Javanen. 
De Javaan nu biïgcefl zich zomler tegenzin te water om daar te 
werken ; hij kan bij 't dragen van lasten groote kracht met de 
.schonders ontwikkelen; maar als hij iets moet verrichten waarhij 
de arnieii en handen diensl doen, valt de arbeid hiMU spoedig te 
zwaar. Wij hebben herhaaldelijk vruchteloos getracht Javanen 
tc doen werken met lichte kruiwagens en met speciaal gecon-
strueerde liclUe, baggevbeugels. 

De p v e a i i U ' t i t zegt het lid van Ameyden van Duvm dank 
voor zijne voordracht en den overigen sjirekcrs voor het door hen 
medegedeelde. 

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 O D E N F E B R U A R I 1 8 0 7 . 
51 

25. Hel lid ite lioaittfß bekomt het woord en zegt hel ! 
volgende: 

«Wij, hel volk van den Staal Wyoming, God dankbaar voor 
onze burgerlijke, staalkundige en godsdienstige vrijheden en 
wenschende die Ie verzekeren voor ons zei ven en voor ons nage-
slacht, verordenen en grondvesten deze Gonslilulic. 

«Artikel I. Alle macht is van het volk oiiafschcidclijk, alle 
vrije regeeringen berusten op zijn gezag en zijn ingesteld voor 
zijn vrede, veiligheid en geluk ; Ie dien einde heeft hel volk te 
allen tijde een onvervreemdbaar en onvcrminderbaar recht om 
zijn bestuur te wijzigen, te hervormen en af te schallen, naar 
male bet zulks wenschclijk zal schijnen. 

«Artikel 2. in hel van hen onafscheidelijk recht op leven, vrij-
heid en bet najagen van geluk zijn alle leden van het meiKSchc-
lijk geslacht gelijk. 

«Art. Daar gelijkheid in het genot van natuurlijke en burger-
lijke rcchlen alleen verzekerd wordt door staatsburgerlijke gelijk-
heid, zullen de Staatswetten betrekkelijk de staatsburgerlijke 
rechten en voorrechten der burgers geen verschil maken tusschcn 
ras, kleur, sekse of eenige omslandigheid welke ook, tenzij ver-
oorzaakt door persoonlijke ongeschiklhcid of onwaardigheid, be-
hoorlijk door den bevoegden rechter uitgemaakt.» 

Zoo luidt de aanhef der conslituf.e van een der jongste leden 
van den Noord-Amcrikaanschen Statenbond, acht malen grooter 
dan Nederland en met een bevolking vaii enkele honderdduizenden, 
maar Irotsch op zijne organisatie, op den rijkdom van zijn bodem, j 
op ziju scholen, zijn universiteit, zijn proefstation, zijn vooruit-
gang en vooral op zijn aandeel in een reusachlige, nuicblige en 
innige gemeenschap. 

De frisschc zelfbewuste geest, die u uil den genoemden aanhef 
toestroomt, alsol hij over de hoofden van eenige gcslachten heen 
zijn directen oor>prong vond in de vergaderzalen van 1789, doel 
vooral hem aangenaam aan, die niet gekomen is om tc onder-
zoeken of nu juist alle Amerikaansche insleHingen in overeen-
stemming zijn mei den geest waaruit zij zich ontwikkelden, of 
nu juist bier de plaats op aarde gevonden wonlt, waar groote 
fortuinen uitsluitend door eerlijken arbeid worden vcrkre;ieii en 
waar arbeid cn kapitaal in ongestoorde harmonie dc vruchten 
van hun gemceuschappelijk streven ileclen. Wie zich buiten deze 
gedachtensfecr weet le plaatsen en voorid hij die oog heeft voor 
de reusachlige vorderingen der techniek, vindl zooveel stof van 
bewondering en verbazing, dat hij slechts met nu)eite tijil vindt 
voor het zoeken naar dc schaduwziiden die van elke liclilmassa 
onafscheidelijk zijn. 

Ik geloof dat alle vrcemdermgen, die gedurende korter of 
langer tijd iu de Vcreenigdc Slalcn verblijf houden, den gcineen-
schapi)elijken indruk verkrijgen, dat zij zich er buitengewoon 
spoedig le huis gevoelen. Is het de prozaïsche inriiditing van bet 
stralennet dal dc stad in een aantal vierkanten verdeelt en u 
aldus het zoeken gemakkelijk maakt, terwijl de nummering iler 
straten u in dc gelegenheid stelt uwen weg te vinden, zonder 
buitensporige inspanning uwer faculteit om de namen van meer 
of minder hislorische personen in herinnering tc houden ? Is het 
de hij uitstek comfortahie inrichting der hotels, die ook iu zeer 
onbcteckcnde sleden aan zeer lioojic eischcn beanlwoordcn ? Is 

het de veelheid van opeid>are verkeersmiddelen, die u zoo ge-
makkelijk van de eene plaats naar de andere vervoeren? Is het 
de omslandigheid dat de Amerikaansche maatschappij oorspronke-
lijk uit cosmopolitischc bestaiiddcelen is opgegroeid, waarin 
ieder getracht heeft, het beste van zijn lamlaard over te 
brengen? Is het omdat de welopgevoede Amerikanen n met de 
grootste voorkomendheid en welwillendheid tegemoet komen en 
voortheIj)en, terwijl ook ilc «mindere man» geenszins die ruwe 
en onhebliclijke eigenschappen heeft, die men bier gaarne aan 
Ainerikaiien in het algemeen toeschrijft? (*) 

Is er voor den Nederlander een bijzondere bekoring in het 
feit dat de Amerikanen zich gaarne hunne gedeeltelijk Neder-
landsche afstamming herinneren, dal zij voor een deel vrij goed 
op dc hoogte onzer geschiedenis zijn, dat zij onze geïmmigreerde 
laiidgenooten als «good cilizens» roemen? 

Ik waag het niet te heslissen. Te minder omdat er zooveel 
IS, wat de Amerikanen anders hcgrijj)cn en anders doen dan wij 
in «old Europe", zooals zij het gaarne noemen, gewoon zijn. 

Kan men zich in een land waar het verkeerswezen zoo groote 
rol speelt en zoo uitstekend ingericht is, voorslelleiidat in een stad 
als New-Vork met 1 800000 zielen slechts één spoorwegstation wordt 
aangetronen, terwijl al de overigen aan dc overzijde cener breede 
rivier liggen cn voor zoover zij aan de westzijde gebouwd zijn, slechts 
door middel van, zij het dan ook welingerichte vcerboolcn, zijn le 
bereiken ? Men heschoiiwl de/e vertraging der reis eenvoudig 
als een noodzakelijk kwaad en draagt het zonder morren, omdat 
een of meer bruggen (tegen welker bouw men amlers waarlijk 
niet opziet) een belemmering voor de scheepvaart zouden zijn. 

Wijst men een Amerikaan op het gebrekkige zijner bestrating, 
hij vestigt er uwe aandacht oj), dat door bijna alle hoofilstralcn 
of in de onmiddellijke nabijheid daarvan een tramweg loopt, 
waarvan gij kunt gebruik niaktm; en dat waar op zeer kleine 
plaatsen of op buitenwegen zoodanig verkeersmiddel niet wordt 
aangetronen, gij er in elk geval een bouten troltoir vindl om, 
droogvoets uwen weg tc volgen. 

Wijst gij hem er op, dat zijne eleva/ed railroads in de steden 
dc straten die zij passceren ontsieren, dan zegt hij u, dat de 
eigenaars der winkels zulks gaarne zien cn dat de huizen in dic 
straten belangrijk in waarde toenemen. 

Hcloogt gij hem dat meii in geen Euro])eeschc stad van ge-
middelde grootte zoude toelaten, dat in de straten een ontelbaar 
aantal gewone houlen Iclcgraafpaleii werden gezet tot het dragen 
vaii elektiische leidingen, hij bewijst ii, dat zonder deze tolerantie 
van hel gemeentcbestnur de elektrische tramweg, de verlichting 
cn de telephoon vermoedelijk niet zoo spoedig waren tol sland 
gekomen. 

Spreekt gij hem over economische onderwerpen en geeft gij 
als uwe mecning tc kennen, dat de groote trusts, dic zich van 
alle artikelen ook van eerste Icvensbehoelte len bate van enkelen 
CU ten nadeelc van velen hebben meester gemaakt, toch hunne 
bedeukelijke zijde hebben, dau anlwoordt hij vi dat /.ulks niet xoo 
erg is, want dat ilcze dc productie in het groot cn dus op min-

(*) llet is mij gebeur 1 dut een wiikmiui mijne nnndncht vestigde op een 
hdige plnuts in een trnmwagen, terwijl wij heiden stonden en hij er dns 
evm goed op kon gnnn zitten als mij die minwijzen. 
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koslliare wijze liebben mogelijk gemaakt, en dat op bet ontstaan 
van elke trnsl geen rijzing maar een daling van prijzen ge-
volgd is. 

Wijst gij beni op de bedenkelijke zijde van het protectionisme, 
dan loont hij n aan dat hij niet de bewoner is van een enkelen 
staat, maar van een statenbond, van welken de kleinste door 
zijn nilgestrektheid in Kuro))a geen slecht figuur zoude maken. 

Wijst men in den verkiezingstijd een zilver-man op het on-
zinnige van den eisch om vrije en onbeperkte aanmunting door 
particulieren toe te staan, dan zegt bij u, dat thans zulke «bard 
times» heerschen, dat elke verandering als een verbetering is te 
beschouwen. 

Hijzonder kerksch zijn de Amerikanen niet. Toch vinden zij 
hel noodig om de algemeene vergadering der tramweg-mannen 
door een geestelijke met een gebed ie laten openen. Daarentegen 
zag ik op ecu Zondagmiddag uit een trein een groote kist dragen, 
waaruit te midden van een aantal flaneurs op het perron, een 
lijkkist werd gepakt, waarin zich klaarblijkelijk iemand bevond, 
die op weg was naar zijn laatste rustplaats. 

Maar, Mijne Heeren, ik zoude uit het oog verliezen dat gij 
in deze vergadering iets anders van mij verwacht dan touristen-
beschouwingen en het wordt tijd dal ik van het algemeene tot 
hel meer bizonder technische overga, voor zoover ik gelegenheid 
had daarmede door eigen aanschouwing kennis te maken. 

Vooraf enkele opmerkingen over den bouw der wonnhuizen 
en der openbare gebouwen. Wat de eersle betreft zoo maakt het 
op ons een allermerkwaardig.«;ten indruk dat men in de oude 
steden van het Oosten : Haltimore, Pbiladelpbia, Hrooklyn, zelfs 
in een deel van New-York geheele straten aantreft met huizen-
rijen, die in een iNcderlamlscbe stad van middelbare grootte niet 
misplaatst zouden zijn: huis aan huis van een gelijkvormige 
eenvoudigheid, twee of hoogstens drie verdiepingen in baksteen 
opgetrokken met hier en daar een witten siersteen, heneden een 
deur met twee ramen aan eene zijde, boven drie ramen, half 
hooge sloep met een bankje aan weerszijden van de deur. Het 
geheel een .samenstel van horizontale en vertikale lijnen zonder 
eenige pretentie maar van een rustige behagelijkbeid. Ook de 
binnenordonnantie, met twee kamerdeuren rechts van den wit 
marmeren gang en een steil opgaande trap links, doet aan onze 
ouderwetsche burgerwoningen denken. 

In de nieuwere sladgedeelten doen zich uil den aard der zaak 
andere invloeden gelden. Is hier minder, daar meer smaak ont-
wikkeld, over bet algemeen komt een soort van cottage-bouw 
voor, die veel ruimte geeft voor de fantasie van den architekt, 
maar die in lange reeksen langs buitenwegen en stralen geplaatst, 
het oog buitengewoon aangenaam aandoet. Op bet platte land 
en aan de buitenzijde der steden treft men nog zeer veel houten 
woningen aan, ook door de meer vermogende klasse bewoond 
Enkele van deze woningen zijn met smaak, de meesten zeer 
kunsteloos gebouwd. 

De archilekten van de officieele gebouwen lalen zich gaarne 
door het Ka|)itool te Washington inspireeren en brengen dan een 
grooten koepelbouw met kolonnades tol stand. Deze navolgingen 
zijn niet altijd zeer gelukkig en althans in de oostelijke steden 
ook niet algemeen. 

Worden in onze Europeesche steden dc sfadssilhouettes voor 
een goed deel door de vormen der boven alles uitstekende kerken 
en kerktorens bepaald, in Noord-Ainerika is dit in veel mindere 
mate bet geval. De kerken zijn talrijk maar in don regel niet 
groot, hel zijn dc reusachtige gebouwen voor «business» bestemd, 
die hunne geheele omgeving schijnen te zullen verpletleren en 

I die vooral door hun afsteken legen ilen nachtelijken hemel aan 
het stadsbeeld iels gigantisch geven, zooals ik rnij voorstel dal 
koningsburchten als te Niniveh en te Ilabylon er kunnen hebben 
uitgezien. 

Deze groote gebouwen van zestien en meer verdiepingen zijn uit 
de albeehlingcn algemeen bekend. Architekloniscb schoon zijn zij 
geenszins maar toch wekt hel verbazing wat de bouwmeesters 
van bun uiterlijk nog hebben weten te maken. Deze indruk is 
nog grooter waar zij veelvuldig voorkomen, als te Cbicago, dan 
waar zich slechts hier en daar een enkele vertoont als te New-
York. Zij zijn het uilvloeistd van den kostbaren bouwgrond : een 
perceel aan liroadway te New-York werd onlangs verkocht voor 
ongeveer ƒ 7000 per de ondergrond der gebouwen van de 
Maatschappij «The Surety» werd betaald met ƒ 5000-ƒ 7óO() 
per Deze huizen zijn soms 100 meter hoog: zij worden geheel 
brandvrij gebouwd: de muren en vloeren zijn slechts opvullingen 

; van een stalen geraamte , dat vooraf in zijn geheol wordl op-
! gesteld. 

j Het hoogste gebouw in New-York is thans iu aanbouw in 
I Park llow; bet heelt 27 verdiejiingen, behalve de vier torens die 
I elk nog 3 verdiepingen hebben; het geheel is 100 M. hoog 

boven den grond. Het gebouw beslaat een oppervlak van 1400 M^ 
en is gefundeerd op 3500 palen, waarop een belonlaag. 

Soms ook wordt de fundcering uil beddingen van oude rails 
gemaakt; de bouwgrond is soms als te Cbicago vrij slecht. De 
verdiepingen zijn door elevators onderling verbonden, de kamers 
zoodanig genummerd dat het eerste of dc twee eer.ste cijfers van 
hel nummer de verdieping aangeven. Wijst u bet nummerbord 
in de hal beneden naar N". 1217, dan weet gij dat gij op de 
12de verdieping moet zijn. 

Sommige elevators honden niel o]) alle verdiepingen stil. 
Deze gebouwen zijn voor bureaiix zeer gewild, de bovenste 

verdiepingen bel meest, omdat daar meer lufbt en licht is. De 
aanwezigheid van tal van kantoren in betzelfile gebouw geelt 
veel gemak bij de afdoening van zaken; er zijn gebouwen waarin 
5 a 0000 kantoorbedienden werkzaam zijn. Laag is de bureau-
huur niel: te Cbicago wordt op de goede standen ongeveer/100 
per vierkanten meter en per jaar betaald, op de mindere 50 a 
70 gulden, te New-York dikwijls f 125. 

Een voorname jdaats onder deze reusachtige gebouwen nemen 
nog de hotels in, die ook op kleine plaatsen in groote volkomen-
heid voorhanden zijn. Zij zijn over bet geheel met veel luxe 
ingericht, dikwijls wat opzichtig, maar in den regel comlortable. 
De eischen van hrandvrijheid worden zeer boog gesteld, de distri-
bulie is in ons oog wel eens wat ongewoon. Zoo vond ik te 
Cbicago de eetzaal op de 10de of bovenste verdieping. 

In de voorhal van het hótel vindt men in den regel een schrijf-
machine met een deze bedienende dame; veelal is er ook een 
notary public, een ambtenaar die onder anileren bevoegd isacten 
op te maken en partijen te beëedigen. Men zet des avonds geen 
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schoenen huilen zijn kamerdeur om deze te laten poetsen; doel 
men zulks dan loopt men gevaar dat zij gestolen worden. 

In de kamers van eenige hôtels vond ik een soort van wijzer-
telegraaf, waardoor men door een wijzer op een daarvoor ingericht 
vakje te stellen, zijn verlangen naar een of ander naar beneden 
kan' kenbaar maken (') . 

De bediening aan tafel wordt in de oostelijke Staten algemeen 
bezorgd door negers, in de westelijke veelal door vrouwelijke 
dienstboden, die niel zonder pretensies zijn. 

Hetgeen bij het bezoek aan uitgebreide industrieele inrichtingen ! 
in hooge male opvalt, is hel streven om alle werkzaamheden ; 
zooveel mogelijk door mechanische inrichtingen en zoo weinig j 
mogelijk door werklieden te doen verrichten. Dc hooge daglooneu 
en de veeleischeiidheid der arbeiders zijn hiervan dc oorzaak. ^ 
Dil valt in het bijzonder in hel oog op werken, waar kort ' 
te voren ingrijpende geschillen tusschen directie en werklieden, | 
met strikes en lock-outs zijn voorgekomen. 

Ik werd in de gelegenheid gestehl de werken te bezichtigen, 
die nabij Pittsburg onder leiding staan van den beer Carnegie, 
den Ivriipp van Noord-Amerika. Ik bail het voorrecht gehad met 
den heer Andrew Carnegie op reis naar New-York persoonlijk 
kennis te maken en dankte daaraan een aanbeveling, die mij 
van groot nut was, zij hel ook dal men mij zonder deze wellicht 
den toegang niet zoude hebben ontzegd. 

De aCariiegie Works» bestaan uit drie afzondcHijke werken ; 
de beide voornaamste zijn Duquesne cn lloniestead. lu het werk 
Ducpiesne worden de ijzerertsen, de coke en de kalksteen per 
spoor aangevoerd en geborgen in twee onafzienbaar lange rijen 
houten kisten, langs de blast fiirnaces geplaatst. Uil de kisten | 
wordt die massa met Jacobsladders in de blast furnaces gebracht , 
en daarin onder afsluiting van de buitenlucht overgestort met behulp ! 
van een inrichting die op het beginsel van de schutsluizen berust. 
Dc vier furnaces bestaan elk uit ecu batterij van vijf reusachtige 
cylindcrs. Daarna wordt de beete lucht door de massa been-
geblazen en worden aldus de ertsen gereduceerd. 

In de onmiddellijke nabijheid der cylindcrs bevinden zich 
uitgestrekte beddingen van vormzand, waarin de «pigs» worden 
gegoten. De vormen worden in deze beddingen ook weder 
iiieclianisch gemaakt; over hel vormbed been loopt een travers, 
waarop een kraan staal. Aan deze kraan hangt een soort van rooster, 
dat telkens ter bestemder plaatse wordl iieergelaten en in hel 
vormzand gedrukt; op deze wijze worden op zeer eenvoudige 

(*) In een hôtel te New-York vond ik op deze wijze het volgende ver-

krijgbnar. 

a) spijzen : geroosterd brood (droog en gesmeerd), broodjes, zacht gekookte 

eieren, melk, taart, halve kip met sla, sardines, oesters, sandwich met ham-, 

kip-, tong-, vleesch of pâté, sinasapjielen, appelen, vruchten, gebak, roomijs, 

vruchtengelei, zware soep, lichle soep, oestirsoep, beschuitjes met kaas; 

b) dranken : chocolade, kotiie, melk, bouillon, 0 soorten mineraalwater, 

21 andere dranken (wijn, likeuren, bier, grocs, enz) 

c) diversen: kamermeisje, knechts, boodschapjongen, kacheljongen, waiter, 

portier, bell boy, brief, pakje, warm water, dekens, lucifers, handdoek, ontbijt, 

coupé, ander rijtuig, bad, telegraaf-formulier, postzegels, rekening, waschlijst, 

f) diverse kranten, hoe laat is het? sigaren, sigaretten, dokter, brand! helpl 

benevens gelegeidieid om elk kwartier vuu den dag of den iiacht aan te wijzen, 

waarop men wtnscht gewekt to worden. 

wijze de gleuven tot stand gebracht, waarin vervolgens het vloei-
bare ijzer stroomt. De kraan wordt daarna weder gebruikt om 
de gegoten pigs uil ile bedding te lichlen ; deze pigs zijn ongeveer 
'i meiers lang en daardoor te zwaar om verder behandeld te 
worden: zij worden daarom ter plaatse gebroken en met spoor-
wagens naar de koepelovens vervoerd. 

In de koepelovens worden de pigs opgesmolten en uit deze 
stroomt de vloeibare massa in de er vlak naasl staande Hessemer-
rclortei), waar koude lucht doorgeblazen wordl en Uil welke het 
vloeibare staal in tle groote gielvornien slioomt, die op wagens 
voor lie uitstroomingsopening staan en met ecu kleine locomotief 
worden weggereden. Na afkoeling worden de vormen er afgenomen 
en aldus de iiigots verkregen. Ten einde in de walswerkcn te 
kunnen worden bewerkt, worden deze iiigots op nieuw in groote 
ovens verhit en met behulp eener kraan op een soort van slede 
gelegd, die in voortdureiule beweging is naar de walsrolleii toe. 
De beweging door de walsen geschiedt ook geheel mechanisch, 
drie of vier malen achter elkaar, zoodat met btdiulp van zeer 
weinig arbeiders het gewalste ijzer op een andere slede wordt 
gebracht, ilaarop wordt afgesneilen en eindelijk verladen wordt. 

In bet werk llomesleatl staan behalve twee Hesseiner retorten, 
nog een twintigtal groote Siemensovens, welk getal binnen kort nog 
rnct zestien andere vermeerderd wordt. Hehalve prolilijzer worden 
hier ook de panUerplaten vervaardigd. De ovens worden op 
mechanische wijze gevuld: langs de ovens loopt ecu elektrische 
kraan, waarop zich een arbeider bevindt mei een soort van 
reusachtigeii lepel. Deze wordt gevuld, de schuif van den o\en, 
die mei circuleereiid water wordl koelgehouden, zoodat men er 
de band tegen aan kan leggen, wordt geopend, de lepel [er inge-
schoven en omgekeerd. Daarna geschiedt dezelfde bewerking met 
den volgenden oven. Hel gas in den generator is natuurlijk gas, 
dal daar ter jdaatse veelvuldig voorkomt. Elk gietsel is 32 à 35 
ton zwaar, het stroomt in ecu gietbak die onder de goot wordt 
gebracht, met een kraan gelicht, op een abiiggy» gezet en naar 
het andere einde van bet werk gereilen. Daar wordt de bak met 
bet vloeibaar metaal op nieuw door een kraan opgeheven, de 
stop uil den bak getrokken en de gietvorm gevuld, waardoor de 
ingots worden verkregen. 

Op verschillende wijzen wonlen de opnieuw verwarmde massa's 
onder de walsen gebracht. Een van de meest vernuftige was de 
volgende. De ovens zijn naasl elkaar in een balvcn cirkel gebouwd; 
in den top van dezen halven cirkel staal bet walswerk. In hel 
middelpunt staal een draaibare kraan en daaraan bevestigd is 
een hokje voor den man die de kraan met behulp van een elek-
trî chen slroom bestuurt. Aan de kraan zit een arm, waarvan hel 
vooreinde kan worden uitgeschoven; aan dit vooreinde hangt een 
tang. De bewerking geschiedt nu eenvoudig als volgt. De man 
in het hokje richt den uithouder op een van de ovens en brengt den 
uithouder daarin. De tang vat hel ijzer, de uilhouder wordt in-
getrokken en de kraan zoover gedraaid, dat hel stuk op de slede kan 
worden gelegd, die bel naar tle walsrollen brengt. Deze inge-
wikkelde beweging van zeer zware massa's wordt op deze wijze 
gemakkelijk door een man beheerscht. 

Het beboell geen betoog, dal het geheel gecom|tleteerd wordl 
door lal van bijkomende inrichtingen, voor ecu deel van zeer onge-
wone afmetingen (als bijvoorbcehl een Iraveller-kraan van onge-
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veer 00 meter spanwijdte), bij voortduring aangevuld, uilgebreid 
en verbeterd. 

Een zeer uitgebreide lak van nijverheid is tbans de vervaanli-
ging \an elektriscbe werktuigen. De grootste inriebtingen op dit 
gebied zijn die van de General Electric Company te Scbenectady 
en van de Westingbouse Company te East Pittsburgh, liet hoofd-
gebouw van laatstgenoemde beslaat een oppervlak van niet minder 
dan 2'20 bij 140 M . ; zij heeft ecu elektrischen spoorweg van 
2.5 KM. lengte tot hare beschikking teneinde hare elektrische 
locomotieven te kunnen bcju-ocven. De General Electric Gom])any 
beschikt evenzeer over een zeer uitgebreide inrichting. 

In deze fabrieken worden behalve de elektrische werktuigen 
ook allerlei onderdeden van elektrische iin'ichtingen gemaakt, als 
i.solatoren van den meest verschillenden vorm; de caoutchouc wordl 
er bereid lot het isolecren van draden; uitgebreide inrichtingen 
zijn bestemd voor hel omwikkelen van de draden, üp deze wijze 
vindt men in de inrichting allerlei fabrieken van den meest nit-
eenloopenden aard, die elk haar afzonderlijke en verschillende in-
stallatie verlangen. 

De hoofdzaak der fabrikatie zijn dyu'.nno's en motoren van 
elektrische tramwegen, beiden van een verschillende afmeting. De 
groolsle thans vervaardigd wordende dynamo's zijn van 1500 
kilowatts (1050 jiaardekrachlen), zij werken direct gekoppeld aan 
de stoommachines. Tot de zeer groote motoren voor elektrische 
poorvvegen behoort de G. E. 2000, gevende een trekvermogen 
van 2000 pond (a 0.45 KG.). De General Eleklric Gom|)any volgt 
in het algemeen deze methode om het vermogen van hare motoren 
in den naam uit te drukken (zoo heeft G. E. 800 acht honderd 
pond trekvermogen, enz.). De onderdeelen dezer werktuigen als 
inductoren en dergelijke, zoomede de bijkomende installaties 
als wisselborden worden aan deze fabrieken in hun geheel ver-
vaardigd. 

Elektrische gloeilami)en worden in grooten getale vervaardigd 
in de Edhon lamp icorh te Harrison nal)ij iNjw-York. Deze 
f.ibriek vervaardigt thans 20 000 gloeilampen per dag en is 
ingericht op de vervaardiging van 110000 stuks; verleden jaar 
verkocht zij er zes millioen. De gewone lamp beeft een licht-
sterkte van 10 U. S. kaarsen. Als fdament wordt alleen bamboe 
gebruikt voor zeer groote lampen. Gewoonlijk gebruikl men 
cellulose. De .samenstellende stollen worden gemengd in stroop-
vormigen toestand en vervolgens met behulp van luchtdruk ge-
perst door deze o])ening, overeenkomende met de dikte van den 
draad, dien men wenscht. De draad valt in een llescli met 
alkohol, wordt daai uit genomen, in water gelegd om afgcwasscben 
te worden, daarna om verhitte groote Irominels gewonden en 
gedroogd. Afgesiiedeii worden de draden verwarmd in gasoline 
dam])en, waardoor zij een gelijkmatige dikte verkrijgen; tegelijk 
wordl er een elektrische stroom doorheen geleid in verband met 
een stroomafsluiter, die zoodanig ingericht is, dat hij automatisch 
afsluit, wanneer de draad dc gewenschlc dikte, dus den ge-
wenschlen weerstand heeft. 

Het vacuum in de lampen wordl ten decle verkregen met 
behulp van kwikliichtpompen voor een ander ihiel door een 
lialiaaii.scli procédé (Marignani). De huis onder aan de lamp 
wordt gevuld met een chemische ^lof, die door warmte wordl 
ontlccil, het luchtledig in de lamp maakt, waarna de buis wordt 

afgebroken; vooraf wordt een gedeeltelijk vacuum met behulp 
der luchtpomp tot stand gebracht. 

Het was mij aangenaam te kunnen constateeren, dal deze meer 
volledige procédés ook in Nederlandsche fabrieken worden toe-
gej)ast; met name zag ik ze in de gloeilampenfabriek der maat-
schappij «Phaeton» te Nijmegen. 

Een van de omvangrijkste inrichtingen voor het houwen van rij-
tuigen, meest voor elektrische tramwegen, is die van Brill te 
Philadelphia. Het fabrieksterrein beslaat ecu oppervlakte van ruim 
7 HA., liggende tusschen twee hoofdspoorsvegen en met wissels 
en zijsporen daarmede verbonden. In 1805 werden afgeleverd 1480 
rijtuigen, afwisselende van 15 tot 1.4 ton gewicht. Er ligt een 
spoor ter totale lengte van 8 K.\l , zoowel voor de ver|daalsing 
van de rijtuigen ten behoeve van de fabrikatie en ile verzending als 
voor de beproeving van deze. Al het spoor is van een elektrische 
trolley-leiding voorzien, zoodat de elektrische locomotieven alle 
beweging en verplaatsing der rijtuigen kunnen bezorgen. 

De elektrische inrichting der werken hbstaat uit verschillende 
afzonderlijke stelsels. Voor de algemeeiie verlichting zijn ICO 
booglampen, van 1200 kaarsen elk, bestemd; zij dienen om de 
groote machines, de smederij en de groote ruimte te verlichten, 
waar sterk licht verlangd wordt. 

Een tweede generator bezorgt de elektriciteit voor 800 gloei-
lam])en. 

Een derde verschaft de elektriciteit voor de beweging van 
twee elektrische locomotieven, krachtig genoeg om een zwaar 
beladen goederenwagen naar ieder punt van het terrein te ver-
jilaatsen en van een travers, dienende om de rijtuigen van het 
eene spoor op liet andere te brengen. De generator beeft een 
vermogen van 00 kilowatts (117 PK.) en de stroom heeft een 

I spanning van 500 volts. 

De machines der werken hebben een totaal vermogen van 
' meer dan 500 PK.; het ketelvermogen is echter 50 ten honderd 
! grooter met het oog op het .stoomvermogen van de stoomhamers 
j en de j)0!npcn. 

Het water, dat van uitstekende hoedanigheid is, zoowel voor de 
ketels als om te drinken, wordl ge|)oinpt uit twee pulten van 
ongeveer 100 M. diei)te; zij geven per dag 225 M^ water, dat 

' in drie groote reservoirs wordt o|)gozameld. 
j Ten einde steeds over goed droog hout te kunnen beschikken, wordt 
1 zoowel aan den aankoop (een der firmanten belast zich daarmetle 
I uitsluitend) als aan het bewaren bijzondere zorg besteed. Er is voort-
j durend een zeer aanzienlijke hoeveelheid van voorhanden, die in 
j groote loodsen op hel terrein wordl bewaard. Hieraan wordt te meer 

waarde gehecht, omdat in Amerika veel minder ijzeren frames bij den 
bouw van dergelijke rijtuigen worden toegepast dan in Europa. 

Zeer opmerkenswaardig zijn nog de zeer verschillende stelsels 
van trucks door (hize lirma achtereenvolgens voor verschillende 
behoeften ontwikkeld en in den bamlel gebracht. Het zoude mij 
echter te ver voeren om hieromtrent meer iii bijzonderheden te 
treden. 

Hel is niet mijn voornemen U uitvoerige meiledeclingen te doen 

omtrent alle door mij bezochte industrieele iiirichtingen. Noch 

omtrent de petroleuni-ontginningen, deels coniple.\en vaii de aller-
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eenvoudigste inrichting, deels zeer omvangrijke organisation, steeds 
zoodanig ingericht dat handenarbeid tot een minimum wordt 
teruggebracht, enkelen zoodanig dat met behulp van de meest 
primitieve, doch vernuftige overbrenging van beweging een enkele 
machine dc pompen van zes verschillende putten op 300 M, 
afstand van elkaar gelegen, in beweging brengt. Noch van de 
groote slachlerijen te Chicago, in eene waarvan dagelijks 0000 
runderen, 12000 .schapen en even zoovele varkens worden geslacht 
en verwerkt, inrichtingen die zeker weinig ®sthetische gewaar-
wordingen opwekken, maar niettemin bewonderenswaardig zijn 
door hare volledige oulilleering. Noch van de groote ertssmellcrijen 
te Denver, waarvan de eene (Omaha and Grant Smelting Company) 
in twaalf jaren aan zilver, goud, koper en lood voor een waarde 
produceerde van niet minder dan 045 millioen gulden. 

Wel echter meen ik nog een oogenblik uwe aandacht tc mogen 
vragen voor eenige mededeelingen omtrent de wijze waarop de kracht 
van de Niagara-walervallen als beweegkracht wordt gebruikt. Veel 
en veel onjuists wordt daarover in de courantenberichten gevonden. 
Het komt mij voor, van belang te zijn, hieromtrent eenige authen-
tieke cijfers mede te deelen. 

Het bericht, dat men in de laatste jaren begonnen is de kracht 
van den waterval voor de industrie Ie benuttigen is even onjuist 
als dat men op weg is een goed deel der fabrieken van Amerika 
te voorzien van de waterkracht der Niagara. 

Tusschen de jaren 1853 cn 1801 werd een kanaal aangelegd, 
dat 'hel water boven de watervallen aan de rivier ontleende en 
in 1870 werd een kleine fabriek gebouwd, die het water voor 
beweegkracht aan dit kanaal ontleende. Na dat jaar nam het 
gebruik van water uit dit kanaal door de imliistrie geleidelijk 
toe, zoodat men zich in 1802 genoodzaakt zag het kanaal aan-
merkelijk te verruimen. Terwij l de kanaal-maatschappij in de 
eerste jaren zich bepaalde tot den verkoop van hel water, heeft 
zij reeds in 1881 zelve ecu waterrad gebouwd, met een vermogen 
van 1500 paardekrachten, dal de verzamelde kracht overbracht 
naar eenige fabrieken in de onmiddellijke nabijheid op hoogstens 
100 M. afstand gelegen. De verruiming van het kanaal heeft 
aanleiding gegeven tot de inrichting eener nieuwe installatie 
(1890) grooter dan eene van de beslaande, be.stemd om de water-
kracht in elektriciteit oni tc zetten en deze ter beschikking van 
belanghebbenden te stellen. 

Voor (lat deze nieuwe installatie in werking trad werd van 
het water uit het kanaal gebruik gemaakt door 10 fabrieken, 
allen in dc onmiddellijke nabijheid van het kanaal gelegen, ver-
bruikende te zamen 11020 paardekrachten; de grootste dezer inrich-
tingen zijn de Pittsburgh Hediiction G°. voor de bereiding van alu-
minium met3000 en de Clifl'Papierfabriek met 2500 paardekrachten. 

Het verruimde kanaal heeft een breedte van 21 j\r. cn een 
diepte van 4.2 M. geheel in de rots uitgehakt. Het voert 84- M'. 
per secunde aan, overeenkomende met een gemiddelde snelheid 
van 1 M. jier secunde. De beschikbare valhoogte is 03 M., 
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paardekrachten. De oudere inrichtingen maken echter geen ge-

bruik van de volle valhoogte omdat men toen geen waterraderen 

konde bouwen die tegen zoodanigen druk bestand waren. Do 

nieuwere inrichting bovenbedoeld van de Niagara Power G®. doet 

dit echter wel. De maatschappij heeft het recht aan de rivier 
een hoeveelheid water te onttrekken tot het uitoefenen van 
200 000 paardckrachten. Om dit te doen zoude zij echter haar aan-
voerkanaal moeten verruimen, wat zeer goed mogelijk is. 

Het door de maatschappij voor hare nieuwe installatie gebruikte 
water wordt aangevoerd, niet zoo als bij dc oude inrichtingen 
door een in de rots uitgehouwen tunnel, maar door een tegen 
den steilen rotswand bevestigde stalen buis van 2.40 M. middellijn. 
Deze drijft drie waterraderen van 1.05 M^ middellijn, makende 
250 omwentelingen per minuut en één van 1.75 AI. middellijn 
met 300 omwentelingen. De assen der waterraderen zijn gekoppeld 
aan even zoovele dynamos. Drie hebben een vermogen van 1700 
cn een van 2000 paardckrachten, dus totaal 7100. De inrichting 
is voor uitbreiding vatbaar. 

Dit vermogen wordt ter beschikking gesteld van de reeds 
genoemde aliiminium-fabriek en enkele andere fabrieken in de 
nabijheid. Eendeel geeft de beweegkracht aan een elektrische tram, 
een deel wordt naar Buffalo, op ongeveer 20 KM. afstand vervoerd. 

Een totaal vermogen, door middel van het kanaal aan de rivier ont-
leend, van 20 000 paardekrachten is zeker belangrijk; het blijft 
echter ver beneden hel gerucht, dat er van is uitgegaan. De werken 
nabij de Niagara kunnen van groote beteckenis worden voor de 
industrieele ontwikkeling der streek; dat rayon schijnt echter tot 
hoogstens 100 a 150 K M . straal beiierkt. Verder op worden de 
kosten van transport te groot wegens de aanzienlijke hoeveelheid 
daarvoor benoodigde koperen geleiddraad. 

Nog behoort tc worden opgemerkt dat de hier besproken 
inrichting op den Amerikaanschen oever der rivier ligt. Op den 
Canadceschen oever wordt ook cenig water als beweegkracht aan 
de rivier onttrokken, onder anderen ten behoeve van den aldaar 
loopenden elektri.schen tram, maar lang niet in die hoeveelheid 
als aan de Amerikaanschc zijde geschiedt. 

in verband met hetgeen hierboven omtrent Industrien in Amerika 
werd gezegd, kan nog worden vermeld, dat instellingen lot ver-
zekering van een ouderdoms- of invaliditeils-|)ensioen aan den 
werkman niet of slechts bij hooge uitzondering worden aangelrollen. 
De werklieden aan een groote fabriek hebben veelal een onderling 
fonds lol uitkeering bij ziekte en dikwijls bouwen de eigenaars 
der fabriek woningen ten behoeve van den werkman. Een aantal 
dezer woningen danken hun bestaan aan lijden van strike, waarin 
de patroon wel moest zorgen voor dc huisvesting der van buiten 
af gekomen arbeiders en dan liefst op het terrein der fabriek 
zelve. Enkele malen treft men geheele steden van arbeiders-
woningen aan. Zoo dc stad Pullmann met ongeveer 15 000 zielen, 
op Spörens van Chicago, bijna geheel bevolkt door werk-

lieden van de bekende rijtuigfabriek. 

Dc verhouding van den werkman tot den werkgever is in de 
Yereenigde Staten dikwijls ver van rooskleurig; waren de werk-
stakingen tol vóór een twintigtal jaren zeldzaam cn weinig ernstig, 
sedert \\cbbcn 7.ij een bedenkeUjkett omvang aangenomen. Tusschen 
1881 en 1804 werden er niet minder dan 15 000 geteld. Twee 
van de vijf werkstakingen werden veroorzaakt door eischen van 
meer loon, een van de vijf door pogingen om het aantal werk-
uren te verminderen, lii twee van de vijf gevallen verkregen do 
werklieden wat zij vroegen. 

1 1 
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Soms wei'tlen de Nvcrkstakingeii veroorzaakt door de sympatliie 
der weikliedeii voor een werkstaking buiten bun eigenlijke be-
moeiingen gelegen (sympathetic strikes); dikwijls voorkomen de 
patroons de werklieden die dreigen te staken door bun werk-
plaatsen te sluiten (lock out). De werklieden beantwoorden dc 
patroons door hen te boycotten en deze maken het hun onmogelijk 
om een nieuwen werkkring te vinden, door hunne namen te 
plaatsen op een zoogenaamde black list en deze te publicceren. 
Deze kwade praktijken in den socialen oorlog gaan zoo ver, dat 
men in hel vrije Amerika in verschillende staten er toe gekomen 
is wettelijke maatregelen er tegen te nemen. 

De meest beruchte werkslakingen van de laatste jaren zijn 
die te Homestead in 1892 cn te Pullman in 1891 (*), beiden hier-
boven genoemd. 

De Carnegie Sleel works hadden in genoemd jaar in haren dienst 
13 000 personen, waarvan 3800 tc Homestead. In Juni verlaagde 
zij hel dagloon van de 800 best betaalden met lö a 30 ten hon-
derd. De werklieden namen hiermede geen genoegen, boden een 
scheidsrecbtclijke uitspraak aan, waarin de directie niet be-
willigde; 28 Juni liet deze de werkplaatsen sluiten. De werk-
lieden sloegen het beleg voor dc ateliers om het aannemen van 
vreemde werkkrachten tc beletten. De maatschappij liet daarop 
een divisie van 300 agenten in dienst eener particuliere ver-
eeniging (PiidcertoiO aanrukken, die zich den 5den Juli op ecu 
boot oj) de Ohio bij de werkplaatsen vertoonden, onder bevel 
van een sherill'. Hierop volgde een verwoed gevecht, dat een 
gebeelen dag duurde, waarbij de werkstakers de overhand be-
hielden, doch waarbij 18 menschen gedood en minstens 20 gewond 
werden. De staat van beleg werd gecontinueerd en slechts be-
ëindigd door dc komst der gewapende macht; eerst 20November 
werd het werk hervat. 

De strike in de werkplaatsen van Pullman was nog omvang-
rijker. Nadat het aantal werklieden tegen de Worlds'fair te Chicago 
(1893) was gestegen tot ÜOOO, verminderde het in genoenul jaar tot 
900, om daarna weder tot bijna iOCO te rijzen. Evenwel, daar de 
concurrentie tusschen de verschillende ondernemers steeds he-
viger werd, besloot de maatschappij ten einde niet langer met 
verlies te werken, de loonen met 25 ten honderd tc verminderen. 
Dil zette veel kwaad bloed, wal niet verminderde toen de 
werklieden die voor een goed deel in de huizen van de maat-
schappij woonden, daarvoor niettemin den ouden huurprijs moesten 
betalen. 

In .Mei kwam een delegatie van 40 arbeiders de patroons ver-
zoeken den vroegeren loonstandaard weder in te voeren; dc 
directie weigerile en weinige dagen later werden drie leden 
van dit comité ontslagen. De werklieden besloten tot een werk-
staking, de maaticha))pij was hen voor en besloot tot een lock-out. 

Zoo stond de zaak toen zich de vereeniging van spoorweg-
beambten (American Railway union) met 150 000 leden met de 
zaak ging bemoeien; deze besloot int sympathie mei de werk-
stakers, dat hare leden van af 20 Juni geen trein meer zouden 
bedienen waarin zich Pullman Cars bevonden. Hovendien verbond 

( * ) liet verloop dezer Btnkingcii wenl mij iu Amerika medegedeeld; dc 

cijfers zijn grooteiidcels oiilleeiid aan ecu ojislel vau Hecht iu de Novcmber-

clluveriiig van dc Memoires dis Ingénieurs Citi/s 1890. 

zij zich met de algemeene arbeidersverceniging (vertegenwoor-
digende 500 000 leden) en de Ridders van den arbeid (150 000 
leden). Daarentegen wendde zich de maatschappij tol de General 
Manager A.ssociation, een vereeniging die hel spoorwegnet over niet 
minder dan 00 000 KM. beheerscht. 

Hel gevolg van een en ander was het ontstaan van zoodanige 
onlusten, dat te Gbicago de federale troepenmacht moest worden 
te hulp geroepen, die bet oproer dempte cn een eind maakte aan 
de verwoesting van spoorwegen en materieel, die op groote schaal 
plaals had. 

Het einde van den strijd was, dat de werklieden bet werk 
hervatten op de oude voorwaarden. De slechte verhouding tus-
schen de werklieden en werkgevers bleef evenwel geruimcn lijd 
heslaan. De directe schade, geleden door gemis aan loonen van 
werkstakers en van het medewerkende spoorwegpersoneel, door 
verminderde ontvangsten der maatschappijen en door de ont-
wikkeling der militaire macht wordt in de twee maanden der 
werkstaking op bijna twee millioen gulden geschat, de indirecte 
schade ten gevolge van den stilstand vau alle zaken en verzen-
dingen op tienmaal dal bedrag. 

Hekend is de groote intensiteit van het verkeerswezen in Noord-
Amerika, zoowel in de steden zelve als in hare onmiddellijke 
omgeving en op groole afstanden. 

Over lange trajecten reist men in den regel met een of anderen 
luxe-lrcin, eensdeels wegens de gemakkelijke inrichting, anderdeels 
omdat alleen zij behoorlijke aansluitingen hehhen en omdat 
men mei deze in den koristen lijd zijn doel bereikt. Deze treinen 
zijn zeer goed ingericht; de rijtuigen zijn niet in compartimenten 
verdeeld, doch hebben een gangpad in bet midden. Zij zijn dikwijls 
met veel luxe betimmerd cn gedecoreerd en kunnen als slaap-
wagens worden ingericht. In den trein is dikwijls een leeskamer, 
bijna altijd een restauratiewagen, soms een badkamer en barbiers-
winkel. Uitsluitend tot bet vervoer van de post worden geheele 
treinen ingericht. 

Dc luxe-treinen zoowel als de gewone treinen hebben slechts 
eene klasse, waardoor bet reizen vooral voor personen die in 
Europa 2de of 3de klasse reizen, vrij kostbaar wordt ('). Het tarief 
in de luxe-treinen is zeer verschillend, dikwijls ongeveer 5 cent 
(ned.) per kilometer. In de gewone treinen is het in hel oosten des 
lands 3 cent, in het westen dikwijls 7.5 cent per kilometer. Voor 
hel gebruik van een bed in den slaapwagen betaalt men een 
surplus van niet meer dan twee dollars. 

Voor ons is het reizen in de groole Amerikaansche rijtuigen 
niet zoo aangenaam als in de Europeesche 1ste klasse comparti-
menten, waarvan de Amerikanen een grooten afkeer hebben omdat 
zij ze onveilig vinden. De zitruimte in een bezetten wagen (twee 
personen ter weerszijden van het gangpad) is vrij gering; legen 
hel openen van een raam, wat dikwijls zoo noodig is wegens de 
groole warmte, wordt veelal bezwaar gemaakt, omdat in zulk een 
groot rijtuig allicht iemand er last van heeft; lastige kinderen 

(*) Ik lieb wel eens honren beweicu dat in het nciuis viiu 3dc klasse, rij-

tuigeu fcitilijk werd voorzieu door de zoogeiianmde nciiiigrauteiiwngciis". Dit 

mag bier eu danr misBchieii zoo zijn, iu het algmieeu is het onwaar: ik lich 

Amerikanen gesproken die dergelijke wagens ook ninar van «lioorcn zeggei." 

keudcu. 
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kan men er minder gemakkelijk ontloopcn dan hij een comparti-
menten systccTi ; bet verlaten van het rijtuig aan het station gaat 
met veel oponthoud gepaard. 

He snelheid van de luxe-treinen komt vrij wel overeen met 
die van de zeer snel rijdende Europeesche treinen: 85—05 KM. 
per uur. Op de zijlijnen in bet westen vindt men er nog 
verschillende, die op zeer primitieve wijze geëxploiteerd worden. 
Eenige dezer hebben slechts voldoend verkeer voor een goederen-
trein per dag op en één neer, aan dezen goederentrein wordt voor 
den passagiersdienst een personenrijtuig gehaakt; de snelheid 
tusschen de eindpunten is niet grooter dan 30 KM. per uur, 
het oponthoud aan dc .stations eindeloos, de verwarming der rij-
tuigen bovenmatig en de verlichting zeer slecht, geheel het tegen-
beeld van de uitstekende verbindingen tusschen de groote steden 
in het oosten. Allen hebben echter dit gemeen, dat zij zindelijke 
privaten en frisch, door ijs afgekoeld drinkwater hebben. 

De Zondagsdienst is op hijna alle lijnen beperkt, op vele van de 
minder drukke lijnen geheel opgeheven. 

Dc conduclcur is op de spoorwagens een gewichtig per.sonage; 
bij is in werkelijkheid op de lijnen de agent der maatschappij: 
bij neemt niet alleen de plaatsbewijzen in ('), maar verkoopt ze 
ook en geeft alle gewenschic inlichtingen omtrent rei.sroutes, aan-
slnilingen, enz. Hij heeft geen overdrukken dienst en verdient 
3 à 4000 gulden per jaar. (t) Het afroepen der stations geschiedt 
op zeer beperkte schaal en het afluiden van vertrekkende treinen 
in het geheel niet. De conducteur roept (in den regel niet zeer 
duidelijk) «all aboardn en de trein vertrekt. 

Het vervoer der bagage is op zeer gemakkelijke wijze geregeld. 
Ieder reiziger beeft vrij vervoer voor ongeveer 70 KG. Op 
het station van vertrek wordt aan de bagage een koperen plaatje 
bevestigd (check), waarop een nummer is gegrift. Een dergelijk 
plaatje met hetzelfde nummer wonit den reiziger uitgereikt, die op 
vertoon daarvan aan het slation van aaidvomst zijn bagage in ontvangst 
neemt. Gewoonlijk doet men dit echter niet zelf, maar er vertoont zich 
even voor het station van aankomst een «transfero agent in den trein 
die zich helasl met de bezorging der bagage van bet station naar 
het hôtel. In ruil van uwen spoorwegcheck geeft hij u een 
nummcrplaalje vau zijne maatschappij, dat aan het hôtel tegen 
de bagage wordt ingewisseld. 

De spoorwegen maken in het algemeen meer den indruk van 
transportondernemingen die onderling hevig concurreeren, dan van 
lakken van openbaren dienst. Zoo behooren gemeenschappelijke 
stations tot de groote zeldzaamheden. Door allerlei kunstmiddelen 
trachten de verschillende maatschappijen het verkeer over hun 
baan te leiden. 

De spoorwegkaarljes heslaan bij groote afstanden uit lange 
repen pajiier, waarop onder anderen een soort van overeenkomst 
tusschen de maatschappij en den reiziger staat afgedrukt, rege-
lende de wederzijilsche verplichtingen en verantwoordelijkheid. 
Deze bewijzen worden gekocht of aan het station ùf aan een van 
de in alle grootere steden voorkomende agentschappen der maal-

(*) In ruil voor de plaatsbewijzen steekt bij den reiziger een contramerk 

op deu hoed; bij het naderen van het eindstation pinkt hij zc er weder af. 

( t ) Ik maakte kennis met een conducteur, die / 3000 traclement bad en 

slechts om deu anderen dag dienst, bebülve Zouiluĵ s als wanneer hij vrij wus 

omdat cr dan geen trein liep. 

schappij. Een afzonderlijke lak van bedrijf oefenen de ver-
koopcrs van half vervallen bewijzen, niet gebruikte retour-
biljetten, enz. uit. !Men noemt dc personen die zich daarmede 
bezighouden «scalpers». Zij hebben groote kantoren in de ver-
schillende sleden en regelen de verkoopprijzen hunner biljetten 
naar de bestaande vraag cn aanbod. 

In het algemeen wordl in Amerika veel werk gemaakt van 
een goeden spoorwegbouw. De spoorstaven zijn veelal 18 M. 
lang, in den laatsten tijd worden er ook van 27 M. gemaakt, 
wegende 50 KG. per meter. Dc dwarsliggers zijn vau hout. 

Door den deugdelijken bovenbouw en de lange rijtuigen rijden 
deze zeer gelijkmatig, zoodat men in dc meeste luxe-treinen zonder 
bezwaar kan schrijven. 

Het signaalwezen is hij de onderscheidene maatschappijen zeer 
verschillend ingericht. Soms bestaat een zeer volledig block-sys-
teem. Zoo heeft de Pennsylvania spoorweg op een deel zijner 
hoofdlijnen vierdubbel spoor; twee voor personen- en twee voor 
goederentreinen-verkeer. Over de baan is op bepaalde afstanden 
een ijzeren bok gebouwd, waarop vier stijlen slaan, boven elk 
spoor één. Iedere stijl draagt twee beweegbare armen. Is nu de 
voorafgaande trein in het eerstvolgende haanvak, dan slaan de 
beide armen op, is hij in het tweede haanvak, dan hangt de 
eene neer, heeft hij dit baanvak reeds verlaten, dan hangen beide 
neer. De beweging geschiedt door den trein zeiven automatisch 
met behulp van luchtdruk. 

Er beslaat ecu streven naar het maken ook van groote goederen-
wagens. Die met 27 ton laadvermogen komen veelvuldig voor. 
De locomotieven zijn voorzien van bellen, makende ongeveer het 
geluid van onze dorpskerkklokken, wat aan de stations een zeer 
eigenaardig eITcct maakt cn den vreemdeling onwillekeurig aan 
begrafenissen doet denken. 

Een van de zeer merkwaardige inrichtingen vormen de elektrische 
locomotieven, op den spoorweg te Haltimore in gebruik. Deze geven 
een opvallend voorbeeld van de ruime grenzen binnen welke van 
de elektriciteit als beweegkracht kan worden cebruik gemaakt. Fi c; D 

De aanleiding tot hare indienstslcHing was de volgende. 
De Baltimore- and Obio-spoorwegmaatschappij, met hare trei-

nen aan de zuidzijde der stad Baltimore aankomende, had 
eenige jaren geleden aldaar geen verbinding met het noorden, 
waardoor zij bij dc concurrentie met maatschappijen die deze 
verbinding wel hadden, in mimlere conditie was. De maatschappij 
besloot toen om onder door de stad heen een tunnel te bouwen 
en voerde inderdaad dit kostbare en belangrijke werk uit. 

l i l dezen tunnel, die de hoofdstraat derslad volgt, konden of 
mochten geen ventilatiekokers worden gebouwd, waardoor hel gebruik 
van gewone locomotieven uitgesloten was. Men besloot toen zijn 
toevlucht tot elektrische locomotieven te nemen. 

De tunnel is lang 2'/., KM., voor dubbel spoor ingericht, de 
grootste helling is 0.8 ten honderd. De locomotieven vervoeren de 
treinen over 3.2 KM. en mettertijd zal deze afstand 5.0 KM. worden. 

Op de Uellittg vau 0.8 ten honder<l wordt gereden doov goedereu-
treinen met een snelheiil van 37 KM. per uur en door gewone 
treinen van 5 a 700 ton met een snelheid van 70 KM. per 
uur. Het aantal treinen per dag bedraagt 18 ä 25. Drie minuten 
voordat een trein aankomt, wordt zulks aan hel krachtslation 
medegedeeld. 
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De locomotieven zijn zwiiar 87 ton, zij ruslen op twee trucks, 
elk met twee assen. Dc middellijn der drijfwielen is 1.57 M., 
de grootste breedte van de loconmtief 2.40 M., de leiigte 4.07 M. 

Op elke as werkt een motor en wel direct zonder overbrenging 
door een tandrad en rondsel (dus gearless). Iedere motor kan 
een stroom van 900 ampère gemakkelijk verdragen en ontwikkelt 
350 paardckrachten bij een sjianning van 350 volts en een snel-
heid van 120 omwentelingen. Gedurende een korten tijd kan een 
veel grooter vermogen worden ontwikkeld en wel door de vier 
motoren 2000 paardekracbtcn en 2700 KG. aan den trekhaak 
vau de locomotief. 

De motoren en de weerstanden bevinden zich onder den vloer 
der locomotief; op dien vloer bevinden zich de verschillende 
inrichtingen voor de behandeling en voor de veiligheid: een con-
troleur, een amj)èremetcr, wattmeter, j)omp voor de crmprimeering 
der lucht ten behoeve van de luchtrcm enz. 

liet krachtstation slaat nabij den ingang van den tunnel, llet 
bevat twaalf stoomketels, elk met 280 M^ verwarmingsoppervlak, 
de trek in den schoorsteen kan zoo noodig tijdelijk bevorderd 
worden door een blaaswerkluig; het ketelhuis is voorzien van 
alle moderne inrichtingen voor zuinig stoken, besparing van 
handenarbeid, enz. llet machinegebouw bevat 4 machines type 
Reynold Corliss van 800 paardckrachten elk, direct gekoppeld aan 
4 dynamo's van 500 Kilowatt. Al deze elektriciteit heeft men 
voor den gewonen dienst niet noodig; een deel er van wordt 
verkocht aan een tramweg en aan eene electrisch licht-exploitatie. 

Zeer merkwaardig en echt Amcrikaansch is, dat men den moed 
heeft gehad, gedurende eenige maanden den tunnel tc e.xploiteeren, 
terwijl men slechts over een enkele elektrische locomotief be-
schikte. Een storing daarin zoude de ernstigste gevolgen voor 
den dienst hebben gehad. Alles is echter goed afgeloopcn ën 
thans heeft men drie locomotieven beschikbaar *). 

Met de snelheid van de ontwikkeling der spoorwegen kan 
alleen die van dc tramwegen vei'gelckcn worden. De groote meer-
derheid van deze gebruikt elektriciteit als beweegkracht, hetzij 
dat zij" oorspronkelijk als elektrische tramwegen zijn aangelegd, 
het zij deze later daarvoor werden ingericht, liet verschil in den 
toeslaud tusschcn .1891 cn 1890 in de Vcreenigdc Staten toont 
het volgende slaatje. 

Totaal 
KM. gedreven door: 

KM. Paarden. Kabel. Stoom. Elektrisch. 

1891 14 455 8 0 i0 810 902 4 037 

1890 25 528 2 101 979 014 21 774 

*) Wie omtrent deze locomotieven nieer wenacht te weten, moge dc ook 

overigens zeer lezenswaardige verbandeling opslaan van de Marchtna iu do 

Inatstc Angnstus-afleveriug der Socictó des Ingénieurs Civils Ik vond zijn 

mededeelingen in hoofdzaak bevestigd, behalve deze, dat do goederentreincu 

door dc locomotieven worden geduwd in plaats vun getrokken. 

Ter vergelijking diene dat op l Januari 1890 de totale lengte 
der elektrische tramwegen in Europa slechls 902 KM. bedroeg 
met 1747 motorwagens. Het aantal vau deze beliep in de Vcr-
eenigdc Staten 20 242 met bovendien 8729 rijtuigen, niet van 
motoren voorzien. 

Kabcltramwegen komen alleen voor waar elektrische tramwegen 
om een of andere reden niel worden toegelaten, voornamelijk iu 
de groole steden als New-York en Chicago; in verschillende 
andere steden zijn zij door elektrische vervangen. Waar zooals in 
sonnnige steden hel geval is, de bovenaardsche stroondeidingen 
verboden zijn, verkiest men in den regel nog de kabclspoorwcgen 
boven de oiuleraardsche Irollcylijnen. De aanleg is zeer kostbaar: 
in Broadway tc New-York hebben de aanlegkoslen van dubbel 
spoor niet minder bedragen dau anderhalf milliocn gulden per 
kilometer, voor een goed deel ten gevolge van omlegging van 
buizen, riolen, en andere werken in den bodem. Maar ook 
waar deze niet overwegend zijn, worden de kosten aanzienlijk. 
Ook die van ondeihoud: dc kabels iu Hroadway, waar een huilen-
gewoon sterk verkeer is (op de drukke uron rijdt een wagen elke 
15 seconden, zoodal het spoor, uil de verte gezien als hel ware 
met tramwagens overdekt is), duurt een kabel niet langer dan 11 
a 12 weken. De aanleg van kabcltramwegen geschiedt dan ook 
bepaald slechts als een pis-aller. Te New York wordt thans na-
gegaan in hoever in het plaatselijk verkeer zoude kunnen worden 
voorzien door rijtuigen, voortbewogen door samengeperste lucht. 
Dit onderzoek is echter nog niel uil hel stadium der proefnemingen. 

Opvallend is dc zeldzame toepassing van stoom op de tramwegen 
ook buiten de steden. Waar wij deze in Europa ongetwijfeld zouden 
aanbevelen, vindt men in de Vercenigile Staten elektrische trams. 
Petroleum cn gasmotoren zijn na verschillende proefnemingen ver-
worpen. Over paardentramwegen haalt men meewarig de schouders 
op. Algemeen wordt als eeuig praktisch vervoerudddcl erkend en 
toegepast de elektrische tramweg en wel die met uoverhead 
trolley» ( ' ) ; de ^underground trolley» is kostbaar in aaideg cn geeft 
alleen voordeden van eslhelischcn aard; accumulatoren-stelsels 
zijn verworpen nadat daarin veel geld was hcstecil. 

llet verkeer over deze tramwegen is verbazend: tal van kleine 
steden met een bevolking van 5000 tot 15000 zielen hebben hun 
tramweg. Bijna alle sleden van 10000 zielen en ongeveer de helft 
der kleinere, voor zoover hare bevolking 2500 zielen overtreft, zijn 
door tramwegen onderling verbonden. Tal van verbindingen zijn 
aangelegd op plaatsen, waar daaraan hoegenaamd geen behoefte 
bestond maar waar die behoefte geschapen is door den aaideg 
van een i)ark of anuisemenlsgebouw, dat door de Iramweg-rnaal-
schappij ib tot sland gebracht en wordt geë.xploiteerd. Geen moeite 
wordt gespaard om zulk een jdaats aanlrekkelijk te maken, ver-
tooningen worden er georganiseerd, wedstrijden hebben er plaats. 
Ligt deze plaats aan een meer of rivier dan verhuurt de Maat-

(•) Tijdens mijn verblijf in Amerika ontmoette ik den manager cn den inge-

BicuT vnn den Glasgowsclien stedelijken tramweg,die mei het oog ô i do uitlivciding 

van hun net dc Amcrikaunsclio toestanden kwamen bestndeercn. Dc »Glasgow 

Herald", als tolk der publicko opinie weinig met „overhead trolley" ingenomen, 

iiad een techidschen correspondent uitgezonden om zoo mogelijk eeu tegen-

wicht te vormen tegen trolley-neigingen bij dc beide audere heeren. Allo drie 

kwamen echter als voorstnnders van het gewraakte stelsel thuis. 
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schappij er bootjes die door de elektriciteit van de lijn worden 
voortbewogen, zij laat er vuurwerken afsteken en spaart geen 
moeite om het verkeer te ontwikkelen. Dikwijls ook hebben de 
Maatschappijen bijzondere keurig ingerichle rijtuigen beschikbaar 
voor zoogenaamde trolley-parlies cn worden deze door gezelschappen, 
die. een buitenpartij maken, gaarne gehuurd. 

Gelijk reeds werd opgemerkt, worden in sommige steden de 
bovengrondsche geleidingen met de daarvan onafscheidelijke palen 
uit esthetisch oogpunt geweerd. Zoo in New York, waar men 
overigens de allcronsicrlijkste Elevated Hailroads zonder blijkbare 
ergernis duldt, zoo in Washington, in welke fraaie stad, waar 
bovendien weinig handelsbeweging is, hunne wering meer ver-
klaarbaar schijul. In dit opzicht hecrschen trouwens de meest 
verscheidene inzichten. In sommige groote steden (Piltsburgh bijv.) 
vindt men in de straten niet alleen de palen voor de elektrische 
tramwegen maar ook die van telefonen, telegrafen en elektrisch 
licht en dan geen sierlijke ijzerconslructies maar de meest ordinaire 
houten telegraafpalen, waarvan men er soms vier of vijf op den 
hoek eener straat aantreft, en waar een warnet van draden het 
aanzicht der straat ontsiert. Erkend nmet echter worden dat in 
dit opzicht allerwege een streven baan breekt om de eischcn der 
schoonheid niet geheel aan die der praktijk op te oileren. 

(lij den aaideg van een trandijn wordt in den regel veel 
zorg besteed aan den onderbouw, vooral waar deze (als in de 
stralen der steden) slechls met veel moeite en kosten is te ver-
nieuwen. Men gebruikt het vignole type, in Amerika T-rail ge-
noemd en de groefrail, veelal met vlakke groef (girdcr-rail). 
Het gewicht wisselt naar den omvang van het verkeer af van 
30 tot 50 KG. per meter, de lengte is dikwijls 18 M. ; de dwars-
liggers zijn van hout, onbereid in den regel, ongeveer nooit van 
ijzer of staal. 

Daar bij de elektrische tramwegen de spoorslaaf gebruikt wordt 
voor dc leruggeleiding van den elektrischen stroom, moeten de 
lasschen eensdeels daarvoor geschikt zijn, anderdeels sterk genoeg 
wezen met het oog op het verkeer over den weg. Voor de terug-
leiding van den stroom worden verbindingen tusscben de spoor-
staven aangebracht, van zeer verschillend type, echter alle hierop 
neerkomende, dat de spoorstaafeinden door koj)erdraden onderling 
worden verboiulcn. Overigens geschiedt de lassching met zeer 
lange laschplaten, soms worden de spoorstaven door elektriciteit 
aan elkander geweld. Zij worden dan eerst door laschplaten 
verhonden en dan deze met de spoorstaven tot ócn geheel geweld, 
Zeer veelvuldig komt deze verbinding niet voor, daar men het 
er niet over eens is of de kosten tegen de voordeden opwegen. 
Meer en meer wordt de wijze van verbinding tocge[)ast, waarbij 
o|) de vcrbindingsplaats een gietijzermassa ter doorsnede van zes-
of achtmaal de spoorstaaf wordt gegoten. 

Het leiigicprord en dc situatie van den weg worden natuurlijk zoo 
voordeelig mogelijk gekozen. Waar echter geen voordeclige dispositie 
te krijgen is, laat men zich door de omstamligheden niet licht 
van den aaideg weerhouden. Hellingen van 8 ä 10 ten honderd 
en stralen van 20 M. zijn geen zeldzaamheden. Op de lijn van 
Huflalo naar Niagara-Falls, trof ik een wegsovergang aan, die uit de 
wonilerlijkste bochten en hellingen was samengesteld. Zeven 
percent helling en stralen van 20 M. kwamen daar gelijktijdig 
voor, terwijl het gebed door ecu ijzeren vakwerk werd gedragen. 

De elektrische stroom wordt in de krachtstations voortgebracht 
en verdeeld over een afsland van 10—18 KM. en verder. Hij 
wordt aan de trolleylijn toegevoerd door feeders, afzonderlijke 
voedingslij neu, die óf even als de trolleylijn aan de palen van 
deze worden opgehangen, óf onder den grond worden gelegd. 

De krachtstations zijn althans in de groole steden ware modellen 
van machinegebouwen, toegerust met alle verbeteringen die do 
werktuigkunde in de laatste jaren op ketel- en machinebouw 
heeft toegepast. De ketels zijn iu den regel waterpijp-, soms ook 
vlampijpketels; andere heb ik op de groote stations niet aange-
gctrollcn. Veelvuldig zijn zij voorzien van mechanischo inrich-
tingen voor den aanvoer van steenkolen en voor het stoken, hene-
vens van voorwarmers van het voedingswater met behulp van de 
naar den schoorsteen trekkende verbrandingsgassen (cconoinisers, 
veelal systeem Green). Dikwijls treft men er een luchtblaasinrichting 
aan met behulp waarvan op de uren van druk verkeer (soms 
ook voortdurend) een vermeerderde trekking wordt verkregen. 

De machines zijn in de laatste jaren zeer van karakter ver-
anderd. Voor vier of vijf jaren, toen dynamo's van 500 kilowatt 
tot de zeer groote werden gerekend, beeft men deze algemeen 
door een riem met de machine gekoppeld, thans nu in de groote 
krachts^alions algemeen dynamos van 1200—1500 kilowatt (1500 
— 1950 paardckrachten) worden gebruikt, zijn de stoommachines 
daaraan direct g e k o p p e l d . Van dergelijke inrichtingen staan er in de 
groote kraciitstations verscheidene, onder anderen in een van de 
Rrooklijnsche vier van 1500 kilowatt, dus met een totaal ver-
mogen van 7800 paardckrachten; de stoom wordt er geleverd door 
24 groote Habcock- en Wilcox-kctcls. 

De elektrische stroom die het station verlaat heeft in den 
regel een spanning van 500 i\ 000 volts. 

De rijtuigen zijn van zeer verschillend type, dat zeer snel 
afwisselt zoodal men een rijtuig, dat bijvoorbeeld vijf jaren oud 
is, een veel grooleren leeftijd zoude geven. Zij nemen den stroom 
op met behulp van een trolley, waardoor hij op de twee of vier 
motoren wordt overgebracht. Kenigszins uitvoerige beschrijving 
van deze zou mij hier te ver leiden, zoodat ik mij er toe moet 
bepalen te herinneren dat zulk een motor bestaat uit een giet-
ijzeren omhulsel, dat geopend kan worden en dat den slroom 
afgeeft aan een inductor, die zich daaiiii bevindt. Deze inductor 
wordt daardoor in ronddraaiende beweging gebracht cn met hem 
een op zijn as bevestigd rondsel, dat wederom werkt op het 
tandrad dat op de as der wielen is beve^ligd. 

De grootere rijtuigen berusten op twee trucks, de kleinere op 
een enkel onderstel. Zij bevatten 30—40 zitplaatsen; volgens 
Atuerikaansch gebruik ncnum zij echter dikwijls driemaal zoo-
veel per.sonen op. Zij worden verlicht en veelal ook verwarmd 
iloor den elektrischen stroom uit den trolleydraad en worden bediend 
door den nu)torman, die den controller en de rem (in den regel 
een luditrem) bestuurt. Slechts z e e r zelden onlbreekt op het rijtuig 
een conducteur en de nu)torman neemt tevens de vracht in 
ontvangst. 

Deze is op de stadslijnen in het algemeen 5 amerikaansche 
centen ( ƒ 0.125); telkens wanneer de conducteur dit bedrag in 
ontvangst neemt, trekt hij aan een bel, waardoor op een bord 
een nummer verspringt. Tramkaartjes worden in den regel niet 
uilgegcvcn. De controle is dus zeer eenvoudig en feitelijk is 
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daardoor liet rcizeml publiek belast met bel toezicht op de eer-
lijkheid van den conducteur. 

ljuitenlijncn hebben in den regel, voor zoover zij niet in handen 
van dezelfde maatschappij zijn, running power op die sladslijnen. 
De snelheid is zeer verschillend, in den regel echter belangrijk 
grooler dan in Europa onder gelijke omstandigheden zoude worden 
toegelaten. Op Iramlijnen mei zeer groole snelheid kom ik straks 
met een enkel woord terug. 

Heb ik mij het genoegen moeien ontzeggen om ecnig.szins uit-
voerig de wijze van aanleg en exploitatie van elektrische tram-
wegen te bespreken, zoo komt het mij voordat menziclnnoeielijk 
eene eenigszins volledige voorstelling kan maken van de beteckenis, 
welke dit vervoermiddel in Amerika heeft, zonder dat nog van 
enkele bepaalde ondernemingen eenige cijfers worden genoemd. 
Uit h(tt zeer omvangrijke materiaal kies ik er drie van zeer 
verschillenden aard: eene in een stad die ook in Amerika onder 
de zeer groote wordt gerekend (Philadelphia), een stad die aldaar 
onder de steden van den tweeden rang behoort (8t. Louis, met 
een bevolking gelijk aan die van Amsterdam) en een kleine slad 
Quincy (Mass.) met 18 a 20 000 zielen. 

Philaddphia dan, de derde slad der Unie heelt 1 200 000 
zielen verspreid op een oppervlakte van ruim 35 000 HA. ; 
zij heeft 1000 KM. geplaveide straat. De verschillende tramweg-
maatschappijen exploiteeren een lengte van 753 KM. , waarvan 
de Union Traction C°. alleen 007. Ongeveer alle lijnen werden 
in de laatste jaren met overhead trolley ingcricht. De straten 
in de stad zijn meerendeels niet breed genoeg voor dubbel spoor. 
Volgens de stedelijke verordening liggen alle feeders en telefoon-
lijnen onder den grond. He Union Traction C°. bezit ongeveer 
3000 motor-rijtuigen. In gewone lijden rijden er 1050 den ge-
heelen dag door (18 uren) en 250 extra rijtuigen op de drukke 
uren. He wagens zijn O M. lang. de snelheid in de slad is 
12.5 KM. per uur, in de buitenwijken 10 KM. In de stad zijnde 
sterkste hellingen 2—3 ten honderd, buiten 8 ten honderd; de 
kleinste straal is 21 M. Door dat de maatschappij uit een 
aantal kleinere is ontstaan, zijn er elf krachtstations, die tot 0 
of 7 zullen verminderd worden. Het station te Ogontz heeft drie 
vertikale machines,, elk van 1200 PK., dat te necchstrcet drie van 
3000 PK. en een van 800, dal in Delaware Avenue vier van 
1200 PK. 

He opbrengsten worden voor een zomermaand (dus niel het ge-
midilehle) opgegeven te zijn f 0.30 per rijtuig-kilometer en de 
exploitatiekosten f 0.11. Het aantal reizigers in dien tijd bijna 
7 millioen, het aantal afgelegde kilometers ruim 2 millioen, 
zijnde 221 KM. per rijtuig en per dag. 

St. LouU heeft een bevolking van 500 000 zielen cn een opper-
vlakte van 10 000 HA. De totale lengte van het tramweg-net is 
553 KM. Hel aantal reizigers bedroeg in 1805, 103 millioen. 
Het verkeer wordt voor een deel door kabels, groolendeels door 
elektririteit door ver.schillen(le maatschappijen bezorgd. E r zijn 
11 krachtstalions met een totaal vermogen van 30 705 paarde-
krachten; het grootste van deze stations heeft er 0250. 

Quincei/ (Mass.) met ecu bevolking van 18 a 20 000 zielen 
heeft elektrische Iramlijnen tot een lengte van 31 KM. en 45 
motorrijtiiigen. Het aantal vervoerde reizigers bedroeg in 1805 

1 760 205 en het aantal rijtnigkilometers bijna 500 000. Dc bruto 
ontvangsten bedroegen f 216 000 

de exploitatiekosten /" 121 000 
diverse lasten - 18 000 /• 112 000 

blijft netto inkomsten . . . f 72 000 

Ik zal niet verder gaan met de dorre opsomming van exploitalie-
cijfers, doch heb gemeend deze te mogen danvoeren om van den 
omvang van hel verkeer eenigen indruk te geven. Verschillende 
redenen maken het zooveel intenser dan dat in Europa: de af-
standen zijn in het algemeen grooter, de wegen en straten minder 
goed geplaveid en de Amerikaan is nu eenmaal minder gewend 
om te loopen en ziet minder bezwaar in de uitgave van een 
«nickeli'. Daartegenover staat dat hij steeds klimmende eischen 
stelt op het gebied van comfort en snelheid van voortbeweging. 

De koortsachtige vaart waarmede in de laatste weinige jaren 
het tramwegwezen in Amerika zich heeft ontwikkeld en waar-
mede de verandering der oude paardentram wegen in elektrische 
en kabeltramwegen heeft plaats gehad, is niet in elk opzicht 
zonder bedenkelijke gevolgen gesveest. Het kapitaal dat tusschen 
de jaren 1888 en 1805 daarin belegd is, wordt geschat op niet 
minder dan 025 millioen gulden, voor een groot deel van 
Amerikaanschen, voor een kleiner deel van Engelschen en Duil-
schen oorsprong. Zij het ook dat de ombouw der tramwegen 
meestal aanleiding hecfl gegeven tot groote vermeerdering der 
bruto ontvangsten en in den regel ook lot vergroote netto ont-
vangsten, zoo wordt dit groole kapitaal niet opgewogen door de 
reële waardevermeerdering. Hel kapitaal toch is besleed aan : 

1°. den aankoop van de oude paardentram wegen. Dikwijls lot 
een prijs hooger dan de oors|)ronkclijke aanlegkosten en meestal 
tot een prijs hooger dan de waarde tijdens den aankoop ; 

2°. de reconstructie dezer lijnen en de installatie van een 
nieuwe wijze van voortbeweging legen kosten gewoonlijk hooger 
dan die waarvoor hetzelfde of beter werk nu zoude kunnen 
geschieden. 

3°. uitbreiding der bestaande lijnen, 
lo. aanleg van geheel nieuwe lijnen. 
5°. winst van ondernemers, bankiers en syndicaten. 
De laatste post schijnt nog lang nict gerealiseerd te zi jn: men 

deelt althans mede dal zeer belangrijke hoeveelheden iiandeelen 
nog in handen van bankiers en Syndikaten zijn, die een gunstige 
gelegenheid afwachten om ze aan de markt te brengen. 

Uil het bovenstaande blijkt, wat reeds a |)riori te vcrwaehten 
was, dat vele van de tramwegen lijden aan het gebrek van zoovele 
Amerikaanschc ondernemingen, namelijk overkapilalisatie. Dal de 
maalscha|)pijen in de groote verkeerscentra bij een behoorlijk beheer 
dit bezwaar, zij het ook ten koste van hel dividend-percentage, 
zullen te boven komen, is waarschijnlijk; dat aan de andere zijde 
een «krach», waarvan vele zwakkere elementen hel slachtoller 
zullen zijn, niet onmogelijk is, ligt voor de hand. Het maken 
eener scheiding tusschen de goeden en de slechten, is hier zeer 
moeielijk (*). 

(•) Wie zicli liieroinlrciit iiiider op ile hoogte wil sk l l t i i , li'Zi- tiet intcrcs-

Sïuitc werkje vnn liiggiiis, Streetraihcay investments^ New-York 1895. Hi j 

geeft danriu een overzicht van tien geltlelijken toestand vnn uiet unuder ilan 
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Het is mij moeielijk verklaarbaar, waarom in de Vereenigde 
Staten geen groolere belangstelling bestaat voor inrichtingen als 
onze stoomtramwegen, althans op het platteland. Ik kan mij 
slechts voorstellen dat een aantal elektrische tramwegen ontstaan 
zijn ten gevolge van invloeden, vreemd aan de economie van het 
vraagstuk. De aanlegkosten toch van de stoomtramwegen zijn 
veel geringer. Wat de exploitatiekosten betreft zoo kan men 
daaromtrent moeielijk vergelijkingen maken zonder zeer volledige 
kennis van den stand van zaken, daar toch de in de gepubliceerde 
statistieken verstrekte opgaven niet altijd betrekking hebben op 
dezelfde elementen. Wanneer het echter in Nederland dikwijls 
mogelijk is een plattelands-stoomtram te exploiteeren voor/0 .20 
per treinkilomeler, dan komt het mij voor dal ook in Amerika 
zulks doenlijk i s : de loonen zijn er duurder, maar de steenkolen 
is vele gevallen goedkooper. 

Er zijn mij echter geene teekenen voorgekomen van een beweging 
in deze richting. Wel stelt men zich voor, nu de sleden alle 
van een tramwegnet voorzien zijn, het net op het platteland uit 
te breiden, maar ook daarbij treedt de toepassing der elektriciteit 
op den voorgroml. 

Tot slot mijner beschouwingen stel ik mij voor een enkel woord 
te zeggen van hetgeen in deze richting geschiedt (*). 

Laat men de beweegkracht een oogenblik buiten beschouwing 
dan doet dc inrichtingen dc wijze van exploitatie dezer plaltelands 
vervoermiddelen het meest aan onze stoomtramwegen denken. De 
inrichting van weg en werken is deugdelijk doch zeer eenvoudig. 
Groolendeels loopen zij over de bestaande groote wegen, .soms 
geheel of gedeeltelijk op eigen baan. De steilste hellingen zijn 
8 a O ten honderd, kleinste stralen der bochten 20 u 25 .M. 
S|)oorwijdle in den regel 1' 8 ' // ' (1.135 M.). De werkplaatsen 
cn rijluigloodsen zijn zeer eenvoudig, eerslgcmelde soms slechts 
onder een afdak in dc open lucht ingericht. Stations zijn er niet, 
hier en daar een abri. De snelheid is niet veel grooter dan op 
onze stroomiramwcgen, zij het ook dat bij den proefrit soms met 
snelhed(!n van 80 a 100 KM. per uur gereden wordt. De dienst-
regeling wordt op biljetten aangekondigd cn verspreid, of wel, 
waar dubbel spoor voorkomt, rijden de trams op vaste tijden, 
(op elk uur, half uur of kwartier). 

Een van de (piceslies die bij de inrichting dezer lijnen voorkomen, 
is de vraag of men den stroom zal aanvoeren met behulp eener 
trolleylijn of met een zoogenaamden derde spoorstaaf. Laatstge-

145 lijnen met kritische bcachonwingen omtrent elke vnn deze in verband luet 

dc plaatselijke toestanden. 

Hij berekent de jaarlijksehe ontvangsten bij sleden van 15 000 inwoners op 

/' 0.00 tot f.'», per inwoner, zelden meer dan . ' f U.50 

15— :30 000 inwoners op minstens/• 1.20,dikwijls meerdan „ 7.50 

2 5 - 30 000 „ „ „ 2.r,0 „ „ „ „ 12 50 
3 0 - 50 000 „ „ „ „ 3.50 „ „ „ „ 1 2 50 

5 0 - 1 0 0 000 „ „ „ „ 3.50 „ „ „ „ 12 50 

100-500 OOo , „ „ „ 1 0 . - „ „ „ „ 2 5 . -

meerdan 500 000 „ minstens 37.50 

(*) Voor zeer belangrijke beschouwingen omtrent de richting waarin zich 

d(! toepassing der elektriciteit op de beweegkracht bij grooto spoorwegen ont-

wikkelt en dc gew ijzigde verhondingen, die daarvnn worden verwacht, leze men 

het opstel vnn dc Mnrchena in Memoires de la üocivlé des Ingénieurs Civils, 

Augustus 189G. In toongevende kringen in do VereeuigdüStaten verwacht men 

echter daarvan uiet veel. 

noemde is een ijzeren staaf, die den stroom aanvoert even als de 
trolleylijn, aangebracht tus.«?chen de spoorslaven of even (bijvoor-
beeld 0.50 .M.) daarboven, op houten klossen geïsoleerd. Aan het 
motorrijtuig is een slede of metalen borstel bevestigd, glijdende over 
de derde spoorstaaf en aldus den stroom naar den motor over-
brengende. De aanleg van zulk een derde spoorstaaf is natuurlijk 
veel eenvoudiger dan van een trolleylijn; ook is het onderhoud 
zeer gering en deze inrichting zoude onvoorwaardelijk te ver-
kiezen zijn, indien er nict een jiaar groole bezwaren aan verbon-
den waren. Het eerste is, dat men zeer laag bij den grond en 
dus onder ieders bereik een geleider aanbrengt met zeer sterke 
elektrische spanning; op een lijn met eigen baan is dit bezwaar 
zoo groot niet, omdat deze niet door het publiek wordt betreden, 
maar het blijft niettemin bestaan. Het tweede bezwaar is, dat 
zoodra er sneeuw valt in eenigszins belangrijke hoeveelheden, 
het bijna ondoenlijk is de spoorstaaf sneeuwvrij en dus behoorlijk 
geïsoleerd te honden, tenzij er zeer gunstige omstandigheden 
voorkomen. Deze heeft bijvoorbeeld de West-Melropolilan Elevated 
te Chicago die van een derde sj)oorstaaf is voorzien, doch die als 
liggende op een viaduct van stuivende sneeuw minder last heeft 
cn die den vorigen winter daardoor niet bezwaard werd, daar 
zij dag en nacht treincti liet loopen, iles nachts met hel uit-
sluitende doel om sneeuwvrij te blijven. Een tweede lijn die 
den stroom door een derde spoorstaaf aanvoert, is die van East 
Weymouth naar de zeebadplaats Nantasket Peach (bij Poston); 
deze lijn wordt echter alleen des zomers bereden, zoodat zich 
het snecuwbezwaar niet doet gevoelen. 

De elektriscbe lijnen op het platteland concurrem'cn met goed 
gevolg tegen de sj)00rwegen tot groote ergernis van deze, die 
beweren dat de autoriteiten weinig «fairo handelen door de uit 
publieke geldmiddelen tol stand gebrachte wegen voor een deel 
ter beschikking van particuliere maatschapi)ijen te stellen. Het 
succes dezer concurrentie is hoofdzakelijk te verklaren, door dat 
de elektrische lijnen goedkooper rijden en vcelvuldiger, door dat 
zij meer haltepunten hebben en door dat nu eenmaal de oCar» 
in Amerika een zeer populair vervoermiddel is. De spoorwegen, 
tlie van deze concurrentie groote schade oiulervinden, beginnen 
er zich dan ook meer en meer op toe te leggen, om invloed in 
deze lramwegmaatschap|>ijen te verkrijgen en z(dl hare zij- en 
nevenlijncn op ileze wijze te exploiteeren. 

Een voorbeehl hiervan is de reeds genoemde lijn naar Nantaskct 
Heach, die eigendom is en geëxploiteerd wordl door de New-York-, 
New-Ilaven- en Hartford-Uailroad-Com|)any. 

Ik ben hiermede aan het einde gekomen van hetgeen ik mij 
voorstelde n mede te deelen. Ik heb slechts hier en daar een greep 
willen doen cn heb u mijne verontschuldigingen hiervoor aan te 
bicden, dat de wijze waarop ik ecu en ander behandelde zeker staal 
beneden het wetenschappelijk peil dezer vergadering. Will evenwel 
voor oogen honden, dat een dieper ingaan in deze onderwerpen 
in te gvoote uuvte beslag op uwen tijd zonde hebl)en gelegd en 
dat ik slechts «indrukken» heb willen weergeven. Indrukken die 
voor mij onuilwischbaar zijn en waaromtrent ik zoude wenschen, 
dat ieder ingenieur in de gelegenheid was ze te gaan verzamelen. 
Mocht iemand uwer daartoe roeping gevoelen of gelegenheid 
vinden, ik houd er mij voor aanbevolen hem ten dienste te 
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staan met zoodanige inliclitingen als ik hem zal kunnen ver-
schallen. 

De preaitte»%t zegt den spreker dank vnor zijne medcdee-
lingen omtrent toestanden, zoo geheel nieuw en vreemd, en 
lioojit dal hij nog eens lust en gelegenheid zal vinden om deze 
mededeelinsen voort te zetten. 

De p r e H i f i c » % l geeft, wegens het vergevorderde uur het 
lid llaitink in overweging, zijne mededeeling tot de volgende 
vergadering uit te stellen, als wanneer hem in de eersle plaats 
liet woonl zal worden verleeiul. 

liet lid tinUiii/i neemt hiermede genoegen. 

27. Hel lid ite rtorfica vraagt het woord en vestigt er de 
aandacht op, dat in de centrale commissie voor Nederland ter 
zake van de in 1000 te Tarijs te houden wereldtentoonstelling 
hef Instituut niet is vertegenwoordigd. Ons Instituut is toch 
zonder eenigen twijfel in de ingenieurswerelil overal hekend en 
hoog geacht. 

In het hijzomler is dit het geval Ie Parijs, alwaar tusschen de 
Fransche ingenieurs ende onzen eene zeer vriendschappelijke ver-
houding hestaai. Wij geven nu een nedcnkhoek uit, waarin zijn 
opgenomen de voortreflelijke werken, die onze ingenieurs in de 
50 jaren van het hestaan van het Instituut, in alle werelddcelen, 
Australië uitgezonderd, hehhen uitgevoerd. 

Dit Gedenkhoek zal op de Tentoonstelling Ie Parijs worden 
ncder;-'(deg(i. W^!lken indruk moei hel hij de buitenlander-; maken, 
dat (b; Hegeering van Nederland dal korps niet beeft doen ver-
tegenwoordigen in de hoofdcoumiissie ? Wel is waar is de Vice-
President van het Instituut lid dier Commissie, maar als lid der 
Tweede Kamer. 

Op de lenloonstelling te Parijs in 1878 was de President van 
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs wijlen <le beer Klerck 
ook President der Hoofdcommissie, en zij die, evenals met mij hel 
geval was, dikwijls bij hem op zijn bureau zijn geweest, waren 
getuigen van de welwillendheid en (h; juistheid, waarmede die door 
ons allen zoo geachte man inlichtingen gaf, in het bijzonder over 
onderwerpen, die den ingenieur belrofïen, en die dus leidden tot 
eene juiste beoordcMding daarvan. 

Het doet mij alzoo leed en dat zal wel bij u allen ook het geval 
zijn, dat ons Instituut geene jdaats heeft gekritgen in de Hoofd-
commissie. 

28. Hel raadslid .itpherts erlangt het woord en zegt: 
Mijnbeer de Voorzitter! Ik zal niel meer dan enkele minuten 

van het geduld der vergadering vergen, daar ik slechts eene 
enkele vraag te doen heb. 

De leden zullen vernioedidijk allen luijnc circulaire ouivaugcn 
hebben, belndTende eene fusie der technische vereenigingen bier 
te lande, in verband met eene reorganisatie van bet Instituut. 

Ik zal thans niet verder op bet doel cn de strekking daarvan 
ingaan, maar wil alleen de leden beleefd doch dringend ver-
zoeken, mij in (dk gevid te iinlwoorden en dus — ook bij niet 

instemming met de algemeene strekking mijner denkbeelden — 
van hunne meening te doen blijken. 

Dan zal, ook al mocht ik het mij voorgestelde doel niet kunnen 
bereiken, het gedane werk niet vergcefsch zijn geweest en althans 
een betrouwbaar beeld verkregen worden omtrent de meening 
der technici, met betrekking lol het fusie-vraagstuk. 

liet lid V o t i r m i zegt, dat hij ook die circulaire heeft ont-
vangen en wenscht tot ilen Haad van Hestuur de vraag te richten 
of die circulaire in overleg met den Haad is verzouden. De Haad 
beeft eene c(unmissie benoemd, waarin ook sprake is van de 
verschillende vereenigingen tot elkander te brengen en te doen 
samenwerken. Nu komt hel spreker voor, dal als de Haad een 
van zijne leden machtigt om aldus op te treden men dan dubbel 
werkt en dat hel dan misschien beter zou zijn dat de bestaande 
Commissie wierd ontbonden. 

De prcaiftenl antwoonit, dal de circulaire van het lid 
Alpherts niel in overleg met den Haad Van Hestuur is opgemaakt 
en verzonden maar als eene individueele daad van een lid van 
het Instituut moei worden beschouwd. 

liet lid f ^ o n v a t ! : Dus is het de bedoeling dat \le Commissie 

werkzaam blijft. 

De g p r e s i t l e n t Zeer zeker. 

20. Hel lid 8Vfi» i r i i ' t ' f i w i j ' i ' Ik ben zoo vrij eene opmerking 
te maken. Ons medeliil Telders beeft in den aanvang der ver-
gadering er op gewezen, dal bet ingeuieurs-elemenl slechts zelden 
lot zijn recht komt. Dit is ook nu bet geval. In vroegere dagen 
was Holland beroemd op bet gebied van waterbouwkunde en 
scheepsbouw en men ging daarheen om er te Iceren. In het jaar 
1878 bij gelegenheid van de wereldtentoonstelling te Parijs was 
ons medelid jhr. Klerck, president van den Kaad van liestuur 
vau bet Koninklijk Insliluut van Ingenieurs, en werd als zoo-
danig benoemd lot lid en voorzitter der Hoofdcommissie der ten-
toonstelling, voor het Neilerlaiulscb gedeelle, en nu, ter gelegen-
heid van de werebltentoonslcdling van 1000 is er van het Insti-
tuut geen quaistie geweest bij de sanienslelling van de Neder-
lamlsche Commissie. Wtd heeft daarin als lid zitting ons medelid 
C. Lely, maar in eene andere betrekking: als oud-Minister en 
als Kamerlid en niel als vicc-i)residcnt van den Haad van bestuur 
van hel Instituut. Deze laatste betrekking is zelfs niet vermeld 
bij zijne beiioeniing tot lid der leiitoonstellingscommissie. Het ware 
toch zoo gemakkelijk geweest om aan het bezwaar te genioet 
te komen, waartegen bij den heer Lely toch wel geen bedenking 
zou hebben bestaan. 

Waarom nu anders gebandehl dan in vorige jaren ? Waarom 
moet het vak van di'ii ingenieur op zijde worden gezel ? 

Ook andere vakken zijn in de Commissie ter zijde gesteld, 
zooals scheepvaart, oorlog, marine. In jilaals dat men eene natio-
nale nijverheidstentouiistclling zal verkrijgen mist men daar alle 
voorname industrieeleii, de Nederbiiidsche Maatschappij vaiiNijver-

: beid, de Vereeniging ter bevordering van Kabrieks-eii h uidwerks-
I nijverheid, ile zeevisscherij, enz. 
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Inplaats van industriëelen vindt men daar tal van KamcHeden 
en oud-ministers. 

Was men bevreesd te veel ledtMi te krijgen, dan had men sommige 
leden niet moeten heiioemeii. Zoo wordt in de lijst de oiid-
iMinister Pierson aangetrollen, voorzeker ecu bekwaam man, maar 
die in een iiijverheid!!>tenstooni.telliiig toch wel gemist kon worden 
De ingenienr is hier niet tot zijn recht gekomen en ik betreur, 
dat men op zulk eene wijze van eene vroegere traditie is afge-
weken. De aloude eer van Nederland is zoodoende niet geliand-
haald. 

De § t f 4 ' H { t i f n l : De daar gesproken woorden zullen niel 
onopgemerkt blijven, maar ik kan vau de zaak niets zeggen, daar 
de Haad van Hestuur er niet in is gekend. 

Het lid v a n i U e r H U t n vreest uit het antwoord van deu 
Voorzitter te moeti-n afleiden, dat men, zonder meer, zal berusten 
in hetgeen ge.̂ chied is Daarmede zou bij zich moeielijk kunnen 
vereeiiigen. Integendeel, bij zou het gepa-̂ t vind(Mi ('e Hegeering, 
met de hier in het Instituul geuite meeiiing in kennis te stelhui, 
ook zelfs al is ilaarvau wellicht geen recbtsireekscb gevolg te 
wachten. Wij beliooreii oiis bij bet gebeurde zoo maar niet neder 
te leggen. 

Het lid rwM Ilft'i'Hutu beaniwoordt die vraag bevestigend. 
O Ö 

De in ' i fH i t l e t t I zegt, ilat hij de zaak bij den Haad van Hestuur 
zal ter s|)rake brengen. 

30. Om in de Institiiiitsvergaderiiig van 13 April Ie worden 
gid)allotteerd worden voor/esteld: 

als gewoon lid de heeren J . F. Hidswit, onder-directeur 
afdceling i\lai'binebouw der llaarlemsche .Machinefabriek, te Haarlem, 
A. Stoo|), oud-ingenieur van het mijnwezen in Nederlandsch 
Indië, te Hilversum mi mr. ,M. Tydeiiian Jr . , lid van de Tweede 
Kamer der Stateii-Generaal, te Hreda; 

als huUengewoon lid de lieereii F. C. W. van Dijk, A. Th. 
Hoogenboom eii F. A. Ypes, stiideiiLMi aan de Polytechnische 
School, te Delft. 

Daar er niets meer aan de orde is sluit de president de. 

Het lid tle itoi'tlen zegt nog. dat bet wel mogelijk is, dat 
de president of een ander lid in eene subcommissie wordl be-
noemd, doch dil zou toch geen plaats zijn voor het Instituut dat van Hestuur van 23 Maart 1807. 
zoo boog staat als bet onze, en dat zijii naam van Koiiiiiklijk 

vergadering. 

Aldus voorloopig viistgesteld in de vergadering van den Haad 

steeds met eere beeft gedragen. 

De i t r e ë i t i e n l vraagt nf het lid van Ittersiim vau zijn 

wensch een voorstel maakt. 

W. F. Lr,KM ANS, 
President. 

.1. T I D E M A N , 

öeerctnris. 

1 2 
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B1.ILAC.K R\ 

PitOGllAMMA VAN JAARLIJKSCIIU PllUSVllAGEN, ( ' ) VOOU HET 

JAAR 1897, TEK BEANTWOORDING UITGESCHREVEN 1)00R 

HET wisKUNüio GENOOTSCHAP: EEN ONVERMOEIDE 

AlUtEID KOMT ALLES TE BOVEN, TIC AMSTERDAM. 

1. Ecli /waar horizoiilaal lafclbhul van ircgcvcn gcilaanto cn 
niassavcrdccling nist met drie zeer korte poolen met wrijving 
op een horizontaal vlak. Men vraagt naar de meetknndige plaats 
lier tijdelijke rotatie-ccnira, waaromheen de beweging heginnen 
zal, wanneer horizontale koppels van verschillende grootte op het 
tafelldad wonlen aangebracht. Daarbij tevens na Ie gaan in het 
algemeen, of voor eenige hepaahie gevallen, het beloop der meet-
kundige plaats en de wijze, waarop hel rolatie-eentriim zich bij 
waarde-verandering van het koppel langs die mcelkundige plaals 
beweegt. 

2. liet is bekend [Verst, en meded. der Kon, Akad. van Wet., 
2e Beeks, deel 10; If'ied. Ann., deel 12), dat in een gas, dat 
geacht wordt te hestaan nil bolvormige volkomen veerkrachtige 
moleciilen, de drnk ten gevolge der almctingen der moleculen 
hij eerste benadering loeneeml in reden van V—4Ä, tot T , 
alwaar F voorstelt het totale volume en dat, hetwelk inge-
nomen wordt door de bolvormige moleculen. Men verlangt eene 
oplossing van bet overeenkomstige vraagstuk in twee dimensies 
voor cirkelvormige en elliptische moleculen. 

3. Iedere mathematische liguur (oppervlak, kromme, verzameling 
van punten, enz.), welke van zes gegevens afhankelijk is, kan 
worden gebruikt als voorstelling van een onbestaanbaar punt in 
de ruimte. Men verlangt een onderzoek naar en eene beschouwing 
van een of meer zoodanige voorstellingen, die bovendien aan den 
eisch voldoen, dal bij projectieve transformatie der ruimte (colli-
neatie van Beye's Geometrie der Lage) de getransformeerde voor-
stelling het getransformeerde punt blijft aanwijzen. 

4. Men verlangt eene studie van de gedaante van eenig opper-
vlak (liefst niet regelrecht) reciprook (als pool en pool vlak) met 
een gegeven oppervlak met klempunten (pincbpoints). 

5. Men wenscht de theorie der orthologische driehoeken op 
viervlakken uit te breiden. 

(ümirent orthologische driehoeken vergelijke men : 
É . Lemoine «Sur les triangles orthologifjues et sur divers 

sujets de la geometrie du Iriangle» \\\\\ii{ Annuaire de ïAssociation 
française^ Congrès de Limoges, 1890. 

J . Neuberg. "Mémoire sur le létraèdrer, in de )lémoires cou-
ronnés et autres mémoires, Académie de Belgique, 1881). 

0. Men vraagt een onderzoek naar de slabiliteil der in deel 
19, eerste stuk, p. 71) en 77, § 12 en 13 van \\G\. Nieuw ArchieJ 
beschreven gevallen van kinetisch evenwicht vau vier materieele 
punten. (De bijhehoorende liguur is te vinden in hel tweede stuk 
van dat zelfde deel ) 

7. Men vraagt een onderzoek naar de veranderingen, die bij 
eene e(piivaleule projectie de boeken iu de naliijheid vau een 
centraal punt ondergaan. 

Wij vestigen de anndacht op de omstandigheid, dat voor het eerst ook 

enkele vragen onitrent theoretische ph}sica opgenomen zijn. 

Aan welke voorwaarden moet eene dergelijke kaartprojectie 
voldoen, opdat voor een gegeven terrein van niet al te groote 
uitgebreidheid die veranderingen zoo klein mogelijk zijn? Meer 
in het bijzonder wordt gevraagd de toepassing hiervan op de 
vervaardiging van eene kaart van Nederland. 

(Men vergelijke Ch. M. Schols, Verst, en meded. der Kon. Akad. 
van Wet., deel 2, hladz. 130). 

8. Door Biemann, linneper en Schwarz zijn minimaalopper-
vlakken behanddd, waarop een stelsel cirkels voorkomt, die 
in evenwijdige vlakken liggen. De ealeuoiile is daarvan bet 
eenvoudigste voorbeeld. Men vraagt te onderzoeken, als twee 
gelijke en in evenwijdige vlakken gelegen cirkels gegeven zijn, 
onder welke voorwaarden door deze cirkels een of meer van 
zulke miuimaalüi)pervlakken kunnen worden aangebracht. 

9. Aan te geven, welke verschillende soorten van meetkundige 
plaatsen en omhullenden van punten, lijnen, vlakken en ruimten 
met drie afmetingen er in de ruimte met vier afmfitingen denk-
baar zijn en de eenvoudigste van deze in haar ontstaan en eii'cn-
scha))pen te schetsen. 

(Men vergelijke o. a. de verhandeling van G. Veronese in het 
19de deel der Math. Annalen.) 

10. Wanneer men uit een der bestaanbare brandpunten van 
eene kromme der derde klasse naar de cirkelpunten in het on-
eindige lijnen trekt, raken deze lijnen de kromme aan ; verbindt 
men de raakpunten, dan verkrijgt men eene reêelc l i jn; men 
vraagt in welke betrekking de drie zoo bepaalde lijnen staan lot 
dc kromme. 

11. Men vraagt een nader onderzoek van de functie 

waarvan enkele eigenschappen gegeven zijn door Landen (Ma-
! thcmatical memoirs, hladz. 112), Legendre. [J'Jxerc. / , hladz. 214) 

en Abel {Œuvres complètes, Nouv. éd. 11, biz. 189). 
I 12. De bestaande theorie van de verschijnselen der chromatische 

polarisatie hij |)laaljes van Iwce-assige kristallen eischl verwaar-
! loozingen in verschillende stadiën, waardoor de geheele theorie 

iets gekunstelds verkrijgt. Men vraagt eene verbetering van de 
, bestaande theorie, die aan den eenen kant de samenvatting van 

verschillende bijzondere gevallen veroorlooft en aan den anderen 
I kant de verwaarloozingen, zoo zij imodig zijn, lot een later stadium 

verschuifl. 
In Mascart, Traité rf' Optique, deel 2, vindt men de bedoehie 

I verschijnselen uitvoerig behandeld. Ook zal hel noodig zijn kennis 
I te nemen van eene verbanileling van Berlin, Ann. de chimie et 
I de physique, [3], deel 03 bldz. .57, (1801) en van eene vcrhande-
I ling van Lommei, Wied. Ann. deel 18, bldz. 50 (1883). 

13. Wanneer de ruimie tusschen twee volkomen geleidende, 
I evenwijdige en lol in het oneindige uitgestrekte vlakke platen 
i mei een homogeen diëleclricum gevuld is, kunnen zich daarin 
I electrische golven voortplanten, waarhij zoowel de golllronten 
, als de electrische kraeliHijnen loodrecht op de platen staan. De 

voorti)lanlingssnelhei(l hangt dan op bekende wijze van de dië-
I leclrische constante van hel medium af. 

Men vraagt eene theorie van het oveieenkoinstige verschijnsel, 
j in het geval dal de ruimte tusschen de platen Iwee verschillende 

diclectrica bevat, zoodal het scheidingsvlak daarvan evenwijdig 
aan de platen loopt. In het bijzonder wenscht men te welen, 
hoe de snelheid van voortplanting langs de platen afhangt van 
de Iwce diëlectrische constanten en van de dikte der beide lagen. 

14. Verschillende natuurkundigen (zie bijv. Lecher, FAne Studie 
über electrische liesonamerscheinungcn. Wied. Ann., deel 41, bldz. 
850 en Cohn, üeber die Aushreitung electri&cher Schwingungen im 
Wasser, Wied. Ann., deel 45, bldz. 370) hebben proeven ge-
nomen over de voortplanting van electrische golven langs twee 
evenwijdige metaaldraden, een verschijnsel waarvan de theorie 
zeer eenvoudig is, zoo men de draden als volkomen geleidend 
heschouwl en omlerstell dat de geheele omringende ruimte met 
een enkel homogeen diëleclricum gevuld is Er is dan een hewegings-
toestand mogelijk, waarbij de golllronten loodrecht op de draden 
slaan en de ele.clrische krachtlijnen in de golllVonten van den 
eenen draad naar den anderen loopcn. De voortplantingssnelheiil 
beeft de bekende van dc diëlectrische constante afhankelijke 
waarde. 

Bij de proeven met vloeistolTen waren deze besloten in eene 
de draden onn'ingende cyliiulrische of prismatische ruimte met 
de beschrijvende lijnen evenwijdig aan de draden ; zoodra nu 
echler dc alstanden der punten van het cylinderoppervhik tol de 
draden niet zeer groot zijn in vergelijking met den afstand a 
dezer laatsten onderling, zullen eenige krachtlijnen huilen den 
cylinder treden en zal dus de voortplanting ten deele in de om-
ringende lucht plaats hebben. 

Met het oog hierop wordt het volgende vraagstuk gesteld : 

Een vloeibaar diëleclricum is door een horizontaal vlak van 
de luchl gescheiden; bel strekt zich naar heneden en in alle 
horizontale richtingen tot in het oneindige uit. De twee draden 
liggen in een horizontaal vlak op eindige die|)te h heneden deu 
vloeistofspiegel. Hoe groot is thans de snelheid waarmede zich 
electrische trillingen langs de draden kunnen voortplanten ? 

Uok eene benaderde oplossing, eene zoodanige bijv. waarhij h 
aanmerkelijk grooter dan a ondersteld wordt en termen met de 
tweede en boogere machten van alh worden verwaarloosd, kan 
voor hekrooning in aanmerking komen. 

15. Bij de proeven, die Lecher in de bij de vorige prijsvraag 
aangehaalde verhandeling beschreven heeft, ontwikkelen zich 
slaande declrische golven in ile ruimte rondom twee aan elkander 
evenwijdige geleiddraden. Dientengevolge wordt eene vacuumbuis. 

die deze laatsten aanraakt, lichtgevend; een verschijnsel dat in 
den regel ophoudt, wanneer men de draden ook nog door een 
melalen heugel verbindt. Het bleek echter dat men, dezen over 
de draden verschuivend, cr eene zoodanige plaals voor kan 
viiulen, dat de vacuumbuis weder licblgevend wordt. 

Lecher bespreekt (bldz. 852 en 853) twee opvattingen van dit 
verschijnsel. Volgens de eerste zou de bedoelde plaats een «buik» 
van de electrische golven zijn, d. w. z. zou de beugel geplaatst 
moeten worden iu het vlak, loodrecht op de draden staande, 
waarin geene elektrische kracht bestaat. Volgens de tweede op-
vatting, waaraan Lecher de voorkeur geeft, zou men te doen 
hebben met een verschijnsel van medetrillen. 

Men verlangt Iheoretische overwegingen over de vraag of de 
eerstgenoemde opvatting onjuist is — en zoo ja om welke reden— 
dan wel of zij iu den grond der zaak op hetzelfde neerkomt als 
de tweede opvatting. 

Met bet oog op deze vraag nmeten ook de verdere bijzonder-
heden in de proeven van Lecher en van andere natuurkundigen, 
die naar zijne methode gewerkt hehhen, worden besproken. 

B I JLAGE 0. 

Talcahuano, 2 November 1890. 

Hiernevens heb ik de eer U toe te zenden een korte beschrijving 
van den bouw van het droogdok te Talcahuano, een werk 
waaraan toevalligerwijze en in verschillende tijden twee Neder-
landsche ingenieurs een belangrijk aandeel hebben genomen. 

Aangenaam zal het mij zijn, zoo deze beschrijving door U 
van genoegzaam belang mocht worden geacht, om daaraan een 
plaats iu het Tijdschrift van het Inslitnut te verleenen. 

Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn. 

Uw dienstwillige dienaar, 

J. Khaus, 
L . K. Inst. I. 

Aan den Baad van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs, 

te 's-Gravenhage. 
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1. Tegoiiwoonlig : W. E. Leemans, president, .L Sciiroeder van 
(Ier Kolk, F. M. van Panllialeon haron van Eck, C. Lely, M. .1. 
van Hosse, G. D. IL F. Alpiiiirts, J . A. Snijilers GJz., raads-
leden en J. Tidenian, secretaris; de gewone leden: W. F. Daten-
linrg, F. Bancke, 11. F. Ileijernian, I L E. van llerckel, N. J . 
Beversen, L. Bienfait, J. A. vun Eijk Ptijlevehl, A. G. Broekman, 
II. E. de Bruyn, .1. G. de Bruyn, jhr. P. II. A. Martini Buys , 
J. F. W. Gonrad, W, K. du Croix, A. Déking Dura, G. van 
Diesen, dr. E. F. van Dissel, D, A. M. Doublet, D. P. van 
Ameyden van Duym, .1. W. van Elzelingeu, .1. Ci. Ermerins, 
G. A. Escber, J. D. Evers, J. G. G. Feilh, 11. N. François, 
U. II. Cjockinga, B. M. Gratama, M. W. J. 'sGravesande 
Guicherit, H. P. N. llalbertsma, M. A. C. Hartman, A. D. 
lleederik, J. van lleurn, jhr . W. IloeulVt, A. van lIoolV, I I . L . 
vau Ilooll, 11. van 't Iloogerhuys Jr . , G. .1. de Jongli, P. Joosting, 
.1. KallV, A. E. Kempees, J . .1. vau Kerkwijk, A. Keurenaer, 
N. C. Kist, K. van Konijnenburg, I. Krap, L . vau Krimpen, 

I. A. Limlo, W. de Man, A. B. Marinkelle, .N. Th Micbaëlis , 
A. T . L. Houweidmrst Mulder, \V. Westerbaan Muurling, J. Nele-
mans, H. P. .1. Tutein .Nolthenius, II. van Ooriit, jhr. F . L. Ortt, 

D. .1. Steyn Parvé, J. M. K. Pennink, M. C. J . Piepers, K. Pringle, 
J. C. Hamaer, 11. A. Rav(Miek, jhr. 0. .1. A Hcpehier van Driel, 
G. Hooseboom, jhr. I I . I I . Santlberg van Boelens, J . Schalij, 
M. Simon Gz. , .M. Corstius Sis>ingh, S. 11. Siuit, W. F. Stoel, 
J , Z. Stuten, X. A. M. van den Tlioorn, P. J. van Yoo'-st Vader, 
J . van der Vegt, J. W. van der Vegt, S. J . Vermaes, .1. M. F . 
W^ellan, II. J . E. Wenckebach. J . P. Wijtenhorst, N. Wildeboer, 

II. Wortman; de buitengewone leden: (-. L . van der Bilt, M. C. 
E. Bongaerts, jhr. (i. de GraelV, II. C. de .lon^h vau llerpt en 
Bern, A. K. M. Marlis, J . W. Meuter, 11. E. Verschoor, H. Veth, 
J . P. van Vlissingeu, F. Vos cn I. Wouters. 

De i f r c a i t i c i t t zegt, dat op nieuw de treurige taak 0|) 

liem rust om eenige leden te berdenken, die door overlijden aan 

bet Instituut zijn ontvallen. 

Den 18di!n Februari 1807 overleed te Amslerdam SIMON 

W I L L E M .JOSICIMIUS . I I TTA , oud- i ) res ident-co inmissa r i s der A m -

sterdamsche Kanaalmaatschappij, in den ouderdom van 78 jaren. 
Hij werd in de vergadering van 12 September 1871 tot gewoon 
lid van het Instituut benoemd. 

Den 2den Maart jl. overleed Ie Utrecht het gewoon lid mr. 
WiLLE.M .IAN ROIJAARDS VAN DI-N HAM, lid van de Tweede Kamer 
der Statcn-Gcneraal, van de Provinciale Staten van Utrecht, dijk-
graaf van den Lekdijk Bovemlams en lid van den gemeenteraad 
van Utrecht in hel dagelijkscb bestuur van welke gemeente hij 
gedurende ile jaren 1805 tol 1888 als Wethouiler van Openbare 
W(;rken eene invloedrijke plaats beeft ingenomen. Met zeldzainen 
ijver, onbezweken volharding en ruimen blik behartigde hij als 
zoodanig de hem toevertrouwde belangen. Hij werd als gewoon 
lid van hel Instituut aangenomen in de vergadering van 15 
April 1802, 

Blij'cens mededeeling van de Afdceling «Ncilerlandscb-Indië» 
is onlangs in den ouderdom van -iO jaren overleden HERMAN 
DIRK HAVKRKAMP, in de lustiluutsverL'adering van I I Februari O O 
1800, destijds adjunct-chef der Ï3de afdceling bij ile Exploitatie 
van Staat.sspoorwegen en gouvernements-gecommitteerde bij dc; 
Droogdok-.Maatschapj)ij .iTandjong-Priok», als gewoon lid aan-
genomen. 

Den I7th.'n Maart j l . , overleed in deu oudenlom van 48 jaren 
CHARLES MATHIEU SCIIOLS, hoogleeraar iu bet landmeten en water-

passen en de geodesie aan de polytechuische school te Delft. Als 
student aan die school werd hij in de Instiluntsvergadering van 
8 November 1870 tot buitengewoon liil van het Instituut benoemd. 
In 1871 verkreeg hij het di|)loma van civiel-ingenieur en werd 
km't daarna leeraar aan de Koninklijke Militaire Akademie te 
Breda, welke betrekking bij in 1878 met die van hoogleeraar te 
Delft mocht verwisselen. In 1880 wenl bij benoemd tot lid der 
Koninklijke Akademie van WctcnschapjuMi en sedert 18S1 was 
hij lid en secretaris der Hijks-commissie voor de graaibueting. 

Wat het Instituut betreft zoo valt vooreerst te melilen il:it bij 
herbaalde m;den bel lidmaatschap van den Haad van Bestuur 
beeft bekleed. In de werken komen van zijne hand voor medc-
deelingen over formuleii ter berekening van de boeveelheid water, 
door eene sluis geloosd, over het berekenen van de coördinaten 
der getriangideerde punten van de topograj)hische en rivierkaarteii 
cn opmerkingen betrekkelijk waarnemingen en waterstanden aan 
zee en eenige meteorologische verschijnselen, terwijl bij voor 
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lict Jaarboekje de bekeiule Bijlage Q betredende landmeten en 
waterpassen samenstelde, waarvan bij later eene nieiiwe bewer-
king bel licht deed zien. 

Van zijne belangstelling in het Inslitnnl gaf hij nog een zijner 
laatste levensdagen een, nu hel wellicht zijn laatste werk was, 
weemoedig blijk, toen hij onder dagteekening van 12 Maart jl . , 
eene keurig bewerkte bijdrage inzond voor het in wonling zijnde 
Gedenkboek 1847—1897, betrenende de driehoeksmeling van 
Nederland. 

Behalve een aantal bijdragen, te vinden in de Verslagen en 
Mededeelingen der Koninklijke Akailemie van Wetenschappen 
afdeeling Natumknnde, gaf hij nit : «Landmeten en watcrpa.ssen». 
Üreda 1879. Met atlas, waarvan in 1884 de derde druk verscheen 
en ('Studiën over kaartprojcclicin». Leiden 1882, terwijl hij met 
onze medeleden van het Instituut de heeren N. 11. llenket en 
J. M. leiders de redactie vornule van hel werk «Waterbouw-
kunde», waarin hij met wijlen ons medelid E . Sleuerwahl de 
afdeeling beschoeiingen en bcklecdingsmuren (1885) en met ons 
medehd dr. G. A. Schellema de berekening van bruggen (1888, 
1891) bewerkte. 

Aan erkenning v au zijne verdiensten, zoo binnen als biiitcn 
's lands, heeft het hem niet ontbroken, zooals bleek uit zijne be-
noemingen tot liddcr in de orde van den Nederlandschen Leeuw en 
lot ridder 3de klasse van den rooden adelaar van IVuissen en terwijl 
hem door den Senaat van de Uijks universiteit te Leiden houorii 
causa de titel van doctor in de wis-en natuurkunde werd verleend. 

Hehalve van de Akademie en het Instituut was hij lid van ver-

schillende aiulere genootschappen. 

Groot is bet verlies, dat door de wetenschap door dit afsterven 

van dit ook voor het Koninklijk Instituut van Ingenieurs zoo 

hoogst verdienstelijk medelid is geleden. 

Den Oden April overleed te 'sGravenhage iu den oudenlom 
v a n 7 2 j a r e n L O D E W I J K H E N D H I K J A N J A C O B M A Z E L , g e p e n s i o n -

neerd hoofdingenieur van den water.staal. Hij behoorde tol de 
oprichters vau het Instituut en werd in de Instituulsvergadering 
van 13 Juni 1807 tot lid van den Haad van Bestuur verkozen, 
welke betrekking hij tol 1 Jidi 1870 bekleedde. 

Dc overledene werd bij beschikking van den Minister van Kolo-
niën in 1845 op 20 jarigen leeftijd aangesteld als élëve-aspiranl 
bij den Waterstaat en Landsgebouwen in Nederlandsch-Indië. 
Twee jaren later henoemd lol aspiranl-ingenieur bij den Waterstaat 
hier te lande, doorliep bij de vcr.schillende klassen van ingenieur 
en hoofdingenieur bij den Waterstaat tot dat hij in 1881 werd 
benoemd tot hoofdingenieur Istc klasse, uit welke betrekking hij 
den Isten Juli 1889 eervol werd ontslagen. 

Gedurende dien ruim veertigjarigen diensttijd werden met zijn 
medewerking tal van groole werken lot stand gebracht. Onder 
meer was hij in de jaren 1845—1840 wcrkzaau) bij de droogmaking 
van dc llaarlcnnnermcer en daarmede m verbaiul staande werken. 
\an 1 8 4 0 — w a s hij locgcvoegd aau dcu iugeuieur vau den 
Hollandschcn IJzeren Spoorweg voor de nog uil le voeren werken 
voor dien weg ter standplaats 's Gravenhage. Daarna werd hem 
Amsterdam als standplaats aangewezen bij den aanbouw van de 
cellulaire gevangenis aldaar. Later werd hij nog achtereenvolgens 
belast met den ingenicnrsdienst in Drenthe, Friesland, Noord-

brabant en laatstelijk mei dien van hoofdingenieur van 's Hijks 
Waterstaat in Zuidholland. 

Hij allen, die hel voorrecht hadden met den flinken welwillenden 
man in aanraking le komen in- zoowel als buiten dienst was de 
overledene in hoogc mate geacht. Helaas belette eene pijnlijke 
ongesteldheid gedurende zijne laatste levensjaren hem om zich 
te midden van de ingtnicnrswcrcld en van zijn grooten vrienden-
kring dermate te blijven bewegen als met zijn aanleg en neiging 
tol geselligen kanieraads(diappelijken onf)gang overeenkwam. 

De overledene werd bij Koninklijk besluit van O October 1877 
benoemd lol ridder in de orde van den Ncderlandschen i.eenw; 
bovendien was hij ridder in de orde der Eikenkroon van Luxem-
burg, terwijl hem in 1801 werd toegekend de zilveren medaille, 
ingesteld bij Koninklijk hcsluit wegens verdienstelijk gedrag tijdens 
den watersnood van dat jaar. 

Veel leed deed het s|)reker dat hij wegens een dienstreis vnn 
dringenden aard verhinderd werd om den geachtcn vriend cn 
ambtgenoot, met wien hij vele jaren in Noordhrabant als arron-
dissements-ingenieur zoo aangenaam had' samengewerkt en van 
wien hij steeds zoo veel vriendschap had ondervonden, mede naar 
zijn laatste rustplaats le vergezellen, waar een talrijke vrienden-
schaar en ingenieurs die hel voorrecht hadden gehad om met- of 
onder hem werkzaam te zijn, den overledene een afscheidshulde 
brachten. 
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3. De notulen der Instituutsvergadering van • den 9den Fe-

bruari j l . ziju gedrukt aan de leden verzonden als derde allevering 

over het jaar 1890-1897. 

Niemand verlangt daarover het woord te voeren en zij worden 

mitsdien vaslgesleld. 

De l i v i ' t t h h ' u l herinnert er aan, dal blijkens die notulen 
de op het oproepingsbriefje aangekondigde voordracht van het lid 
B. J. 11. Haitink over verdamping in stoomketels, wegens het 
ver gevorderde uur lot de volgende vergadering moest worden 
uitgesteld en deelt mede, dat, in overleg met dien spreker, die 
bijdrage iu de onlangs verscheuen derde allevering van de Ver-
handelingen is opgenomen. 

4. Sedert de vorige vergadering zijn ontvangen de navermelde 

geschenken: 

c. Van den Minister van Marine: 
Liclitcnlijst van het koninkrijk der Nederlanden en de Koloniën 

1897. Svo. 

è. Van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid: 
1. Becapitulatietabellen der waterhoogten langs de Nederlandsche 

zee- en rivierkusten, volgens de bladen der zelfregistrcerende peil-
schalen, waargenomen in het jaar 1S94. fol. 

2. Verzamelingstabellen der waterhoogten volgens dc bladen der 
zelfrcgistreerende peilschalen, waargenomen in de maanden Januari 
en Februari 1895. fol. 

3. Hccapitulatietabellen der waterhoogten waargenomen in het 
jaar 1895, fol. 

4. Verzamelingstabellen der waterhoogten, waargenomen in de 
maanden Januari en Februari 189G. fol. 

5. Schetsontwerpen tot verbetering van de kleine rivieren in 
Drenthe in 1890—1893 opgemaakt door ambtenaren van 's Rijks 
waterstaat. I . Keest; 11. Oude vaart; I I I . Peizerdiep; IV^ Ooster-
moersche vaart. 4 bdn. 4to. l\Iet kaarten. 

6. Verslagen betreflende het Hoornsche diep, de Oostermoersclie 
vaart en het Peizerdiep in de provincie Groningen. 3 bdn. 4to. 
Met kaarten. 

7. Rapport en bijlagen A, B, G, I, K , L en M van de Com-
missie van deskundigen in zake de verhooging van den waterspiegel 
op de Waal, door de afsluiting van de Ileerenwaardensche over-
laten. fol. Met pl. 

8. Spoorwegbruggen over de hoofdrivieren, door N. Th. Michaëlis. 
Tweede afdeeling. 8vo. Met atlas. 8vo. 

9. Gegevens betrekkelijk de herziene rivierkaart. Serie Maas. 
Hlad N". 0. (Maeseyek.) fol. 

10. Observations made at the magnetical and meteorological 
observatory at Hatavia. Vol. X V I I I . 1895. fol. 

11. Herziene rivierkaart. Serie Maas. Hlad N''. 7, Maeseyek. 
c. Van den Minister vau Koloniën : 
1. Jaarboek van het mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indië. 

Vijf en twintigste jaargang. 1890. 8vo. Met pl. 
2. Geologische beschrijving van Java en Madoera, door dr. 11. 

D. M. Verbeek en II. Fennema. 2 dln. 8vo. Met atlas in fol. 
(I, Van den Minister van Openbaar onderwijs in Frankrijk: 
1. Annales du bureau central météorologique de France, publiées 

par E . Maseart. Année 1894. 3 bdn. 4to. Met pl. 
2. Ilecherchcs sur les influences de la chaleur, du vent et delà 

vapeur d'eau sur la pression barométrique, par A. Thevenet. 4to. 
Met fig. in den tekst. 

e. Van den Minister van Openbare werken te Rome : 
Giornale del Genio civile. Anno X X X I V . 1896. Fascicolo 11 & 12. 

8vo. Met pl. 
ƒ. Van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van 

Nijverheid : 
Tijdschrift der Maatschappij. Nieuwe reeks. Deel 1. Afl. 3 en 4. Svo. 
ff. Van de afdeeling „'sGravenhage" der Maatschappij tot be-

vordering der Bouwkunst: 
Verslag van den toestand en de werkzaamheden van de afdeeling 

„'sGravenhage" der ^laatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
over de jaren 189.5—1896. 8vo. 

h. Van de Hoofdcommissie van het Uotterdnmsch Leeskabinet: 
Acht en dertigste jaarlijksch verslag door de Hoofdcommissie 

aan de leden van de verecniging tot daarstclling van eene alge-
meene openbare bibliotheek eu van een daaraan verbonden Lees-
kabinet te Rotterdam, medegedeeld in de algemeene vergadering 
van 27 Februari 1897. Svo. 

i. Van het Koninklijk Instituut voor de taal-, land- en volken-
kunde van Nederlandsch-Indië: 

Het Burusch van Masarcte, door H. Hendriks, 8vo. 
k. Van het Hataviaasch Genootschap van Kunsten en Weten-

schappen : 
1. Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde. Deel 

X X X I X . AH. 4. 8vo. 
2. Notulen. Deel XXXIV 1896. All. 3. 8vo. 
l. Van l'Association des Ingénieurs sortis des écoles spéciales 

de Gaud: 

Annales de rA.ssociation. Tome X I X . 1895—96. 4"̂ ® livraison. 
8vo. Met pl. 

m. Van l'Association des Ingénieurs sortis de l'école de Liège: 
1, Bulletin de l'Association. Nouvelle serie. Tome XXI . N®. 1. Svo. 
2. Liste des membres de l'Association. Année 1896—1897. Svo. 
». Van la Société des Ingénieurs civils de France : 

1. Mémoires et compte-rendu des travaux de la Société. Dé-
cembre 1896, Janvier et Février 1897. Svo. Met pl. 

2. Résumé des séances de la Société. Février et Mars 1897. Svo. 
3. Congrès de la Société de 1896. Svo. Met pl. 

0. Van the Institution of Civil Euîjineers: 
Uittreksels uit het verhandelde op de algemeene vergaderino-en. 

Zitting 1896-97. N°. 10 -15 . Svo. 
p. Van the NorUi of England Institute of mining and mecha-

nical Engineers: 
1. Transactions. Vol. X L V . Part 4 and 5 ; Vol. X L V I . Part 

1 and 2. Svo. Met pi. 
2. Annual report of the council and accounts for the year 

1895—96; list of council, oflicers and members for the year 

1896—97; the charter and byedaws, etc. 8vo. 
q. Van the Literary and philosophical Society of Manchester: 
Memoirs and proceedings of the Society. 1896—97. Vol. 41. 

Part I I . Svo. Met pi. 
r. Van der Sächsischer Ingenieur- und Architekten-Verein. 
Der Civilingenicur. Organ des Vereins. Jahrgang 1896. Heft 

7 und 8. 4to. Met pl. 

s. Van das Centralbureau für Meteorologie und Hydrographie 
im Grossherzogthum Paden: 

Wasserstandsbeobachtungen an den Hauptpegeln des Rheins und 
seiner grösseren Nebenflüsse im Grossherzogthum Baden, während 
die Alonate Januar und Februar 1897. 4to. 

L Van de Norske Ingeniör- og Arkitekt-Forcning i Kristiania: 
Norsk teknisk Tidsskrift. 15de Argang. 1897. Ite Hefte. 4to. 

Met pl. 
u. Van di Industriforeningen i Kjöbenhavn : 

Tidsskrift for Kunstindustrie 1S97. Iste Hefte. 4to. :Met pl. 
V. Vau la Soeiedade de Geographia de Lisboa. 
Boletim da Sosiedade 1896. 15a Serie. N"». 5 e 6. Svo. 
w. Van the Smithsonian Institution : 
Annual report of the board of regents, showing the operations, 

expenditures and condition of the Institution, to July, 1894. 8vo. 
Met pi. 

X. Van the American Society of Civil engineers : 
Proceedings. Vol. X X I I I . January, February and Mars 1897. 

1 - 3 . 8vo. Met pi. 
;/. Van the Canadian Society of Civil engineers : 

1. Transactions. Vol. X. Part 1. January to June 1896. Svo. Met pi. 
2. Charter, by-laws and list of members 1897. Svo. 
z. Van bet lid J. vau der Breggen; 
Leiddraad bij het oplossen van vraagstukken betrekking heb-

bende op de diflerentiaalrckening, door J . van der Hrcggen. Svo. 
aa. Van het lid H. P. N. Halbertsma. 
1. Hestek en voorwaarden voor de hwering, opstelling en in 

werking brenging der direct werkende hcvelcentrifugaalpompma-
chines van samen 200 waterpaardekracht met de daarbij bchoorende 
zuig- en ontlastbuizen en verdere pijpleidingen en toebehooren in 

J 
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het stoomgemaal de vier Noorder Koggen, bezuiden Medemblik. 
189G. Svo. Met 4 pl. 

2. Voorwaarden van verkoop van de bestaande stoommachine c, a. 
van het stoomgemaal der vier Noorder Koggen, nabij Medemblik. 
1896. Svo. 

3. Bestek en voorwaarden voor dc verbouwing van het stoom-
gemaal der vier Noorder Koggen, bezuiden Medemblik, en het 
graven van een nieuw en het verruimen van een bestaand toelei-
dingskanaal. ISDfi. Svo. Met 3 pl. 

hb. Van het lid H. A, van IJsselsteyn: 
De gemeenschappelijke telefoon-installatie te Botterdam, door 

11. A. van IJsselsteyn. Met 9 pl. Svo. 
(Overdruk uit het weekblad „dc Ingenieur'', 1897). 
cc. Van het lid W. C. Metzelaar: 

1. Verzameling van aanteekeningen betreffende de samenstelling 
van een technisch woordenboek. 

2. Een kleyne chronycke ende voorbereydiuge van de afkomste 
eude 't vergrooten van de dorpen van Graft en de Rijp, door 
Jan Adriaensz. Leegh-Water. Anno 1009. 

3. llaerlemmer-^Mecr-Boeck, beschreven door Jan Adriaensz. 
Leegh-Water. Anno 1688. 

4. Aanmerkingen over de tegenwoordige staat van de Maer-
lemmer-Meer, door Cornelis Velscn. 1727. 

Een band. 4to. !Met kaart. 
5. Twee platen, voorstellende het dorp Schevelingen in de jaren 

1570 en 1729. (Uit de Hiemer, Beschrijving van 's Gravenhage). 
d(l Van het lid E . H. Stieltjes: 
Naar aanleiding van de Memorie van Antwoord tot het wets-

voorstel tot wijziging van het bestuur der Polytechuische School, 
door E . 11. Stieltjes. Svo. 

(Overdruk uit het weekblad «de Ingenieur«, 1897. nO. S). 

ee. Van de heeren Gebr. Figee, te Haarlem: 
Série de photo-lithographies de machines pour travaux publics 

de Figee, frères. 1895. fol. 
f f . Van den heer J . G. Mulder, te 's-Gravenhnge: 
Pensioenfonds voor weduwen en weezen van burgerlijke ambte-

naren. Eerste wetenschappelijke balans, opgemaakt ingevolge de 
artikelen 20 en 31 der wet van 9 Mei 1890 („Staatsblad« n®. 79), 
gewijzigd bij de wet van 30 September 1893. ("Staatsblad" n M 4 5 . j 
Met 20 staten. 4to. 

5. De p v e n i i U ' u l deelt mede, dat, ten gevolge van hetgeen 

in de vorige vergadering door verschillende leden is gesproken met 

betrekking lot de samenstelling der Gentrale Commissie voor de 

Parijsche wereldtentoonsteHing van 1900, de Raad van Bestuur 

hel volgend schrijven lot den Minister van Waterstaat, Handelen 

Nijverheid beeft gericht: 

KONINKLIJK iNSTnmrr v\n 
INü EM locus. 

N". 500. 
's Gravenhage; 18 Februari 1897. 

het Koninklijk Instituut van Ingenieurs door de leden is ter 
sprake gebracht de omstandigheid, dat in de bij Koninklijk besluit 
van O Februari 1807, n". 13, benoemde Centrale Commissie tot 
inrichting van de afdeelingeii van Nederland en zijne koloniën 
en tol behartiging van de belangen der inzenders in die afdee-
lingen op de in 1900 te Parijs te houden wereldtentoonstelling, 
bet Instituut als zoodanig niel is vertegenwoordigd geworden. 

Naar aanleiding van de o n s door de vergadering gedane opdracht 
nemen wij de vrijheid Uwe Excellentie er op te wijzen, dal in 
het jaar 1870 door den toeninaligen Minister van Biimeiilandsche 
Zaken bij missive van 21 November 1870, n°. 05, afd. XI I 
Nyverbeid, aan den Haad van Bestuur vau het Instituut eene 
aanbeveling is gevraagd van personen geschikt en genegen om 
in aanmerking te komen voor hel lidmaatschap der Hoofdcommissie 
voor de internationale tentoonstelling van voortbrengselen van 
kunst, landbouw en nijverheid, in 1878 te Parijs te houden. 
Daartoe werden bij schrijven vau 21 December 1870, n". 4 i4 , 
door den Haad van Bcbtuur aanbevolen de heeren jhr . G. J. G. 
Klerck, pre.»idcnl van het Koninklijk Insliluut van Ingenieursen 
L . C. van Kerkwijk, gewoon lid van die instelling. 

Ten gevolge daarvan werden bij Koniiiklijk besluit van 27 
Januari 1877, n°. I I , genoemde heeren tot leden Ijcnoemd en 
wel eerstgenoemde als voorzitter van de Hoofdcommissie ter be-
vordering van de belangen der Nedcrhmdsclic Afdceling in de 
bedoelde Internationale Tentoonstelling. 

Ten einde zoo mogelijk de indruk worde weggenomen, dien 
de boven vermelde omstandigheid beeft teweeggebracht, te meer 
wijl in de tentoonstellings-conimissie wel, en speciaal als zoodanig 
zijn vertegenwoordigd het Mufcum vau Kunstnijverheid te Haarlem, 
bet Schilderkundig Genootschap Pulcbri Studio te 's Gravenhage, 
de Nederlandsche Maatschappij voor tuinbouw en plantkunde, en 
het Nederlandsch Landbouwcomité, zou de Haad van Bestuur hel 
op hoogen prijs slellen, indien Uwe Excellentie mocht kunnen 
goedvinden om door bet geven van eenige inlichtingen den Raad 
van Oesluur daartoe in de gelegenheid te stellen. 

De Haad van Bestuur, 

LEEMANS, 

President. 

J . TIDEMAN, 

Seerotnris. 

Hierop is hel volgend antwoord ontvangen: 

MINISTEUIE VAN WATERMAAT, HANDEL EN NIJVERHEID. 

N«. U I . 

Aan 

Zijne Rrcellentie den Minister van Waterstaat 
Handel en J^ijverlwid. 

Wij hebben de eer onder ile aandacht van Uwe Excellentie te 

brengen, dal in de op 9 Februari jl . gehouden vergadering van 

Afdceling Handel en Nijverheid 

l» Onderafdeeling. 

Bericht op schrijven vau 18 Februari 1897, 

N". 500, bctreircnde counnissio voor 

de Parijsche tentoonstelling. 

's Gravenhage, 25 Maart 1897. 

Ofschoon de Hegeering aan eene particuliere Vereeniging geen 

verantwoording schuldig is omtrent door haar uitgelokte benoe-

mingen, zoo ben ik toch bereid de door hel Instituut gevraagde 

inlichting te geven. 
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!Met bet oog op het groot aantal vereenigingen en genoot-
schappen dat in meerdere of mindere mate in aanmerking zou 
kumien komen om in de Tentoonstellingscommissie vertegen-
woordigd te worden, is voor ditmaal afgezien van eene eigenlijke 
vertegenwoordiging van eenig genootschap. De qualiteiten, bij de 
namen der leden vau de commissie vermeld, hebben iu hoofdzaak 
de strekking de personen nader aan te duiden. 

Dat overigens de bedoeling niel heeft voorgezeten de leden vau 
bet Instituut uil te sluiten blijkt genoegzaam uit de benoeming 
van den beer Lely, onder-voorzitter van den Haad van Bestuur, 
tot lid der Centrale Tentoonstellii.g.^-commissie, terwijl aan ver-
schillende andere leden van het Instituut iiiinoodigingcn zijn 
gericht om zitting te nemen in eene der bijzmidere Tentoonstellings-
commissiën. 

Er kan dus geen plaats zijn voor de opvatting dat de betce-
kenis cn de waarde van hel Koninklijk Iiistituut van Ingenieurs 
door de Hegeering zou worden onderschat. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheiil, 

VAN J)ER SLEYDEN. 

De p r e H u l e t i t vraagt of iemand daarover het woord verlangt 

Het lid V t i t k v n i ! : Ik veroorlool mij er op te wijzen dat de 
brief van den Minister geen antwoord bevat op de opmerkingen, 
die bier zijn gemaakt. Wij weten allen, dat de heer Lely vice-
presjdent is van bel Instituul maar hij is in de Parijsche lentooii-
stellings-conimissie benoemd als lid van de Tweede Kamer. Ik 
heb gemeend dit weinige te moeten •zeggen, opdat de Minister 
niet in de meening verkeere, dat hij de vraag van den Haad 
van Bestuur heeft beantwoord. 

Het lid vun Mieviitrijti zegt, dat bij het geheel eens is 
met hetgeen het lid Conrad heeft gesproken, en verwijst overigens 
naar het gesprokene op 9 Februari 1897, blz. 80 en 81. I»e 
Minister beeft geen behoorlijk antwoord gegeven, en schijnt ver-
geten, dal reeds in de vorige vergadering de heer van Kerkwijk 
er op gewezen beeft dat de heer Lely bij zijii beiioeming tol lid 
der Tentoonstellings-conimissie wel is genoemd als oud-Minister 
en als Kamerlid, maar niet als vice-president van den Haad van 
Bestuur van het Instituut, leder, die de tentoonstelling in 1878 
heeft gezien, herinnert zich hoeveel moeite en zorg, onze vroegere 
president van het Instituut, jhr. Klerck, zich voor de tentoon-
stelling heeft gegeven. De wijze, waarop deze He^'ceriiig bij de 
tentoonsteHing voor 1900 is te werk gegaan, verdient afkeuring, 
en de verontschuldiging van den Minister van der Sleydeii betec-
kenl niets. Overigens zal de spreker niet verder over de zaak 
uitweiden, want dan zou wellicht de Minister in een volgende 
vergadering antwoorden, en de spreker weer moeten antwoorden. 
De spreker herhaalt alleen, dat hij hel geheel eens is met het 
gesprokene door bel lid Conrad en verwijst naar het door hem 
gesprokene in de vergadering van 9 Februari j l . 

Niemand verlangt verder het woord. 

0. De i t i ' e n i t l e H l zegt: Iu eene opmerking van het lid 
Conrad, in de vorige vergadering gemaakt, heb ik eene zeer 
welkome aanleiding gevonden om n eene medeileeling te doen 
belrelïeiide eene commissie tot herziening van het Heglement, en 
te verklaren, waarom dit niet reeds veel vroeger is geschied. 
De commissie is werkzaam geweest, maar wij zijn nog niet zoo-
verre gekomen met definitieve voorstellen, als wy hadden gehoo|it. 
Inlusschen heeft men getracht aan veler wenschen tegemoet Ie 
komen. 

Ik zal daaromtrent thans de volgende mededeeling doen. 

Naar aanleiding van een bespreking over de wenscbelijkheid 
om enkele bepalingen in het Heglement, enz. te herzien, nam het 
raadslid Stieltjes in de Haadsvergadering van O December 1892 
op zich, een schriftelijk voorstel daartoe in te ilienen. 

Daaraan werd door hem gevolg gegeven door inzending op 
17 Januari 1893 van eene nota betrellendc de wenschelijke wijzi-
gingen in het Heglement eu he|iaaldelijk in den werkkring en de 
inrichting van bet Instituut en over meerdere samenwerking met 
andere lecbnische vereenigingen. Als conclusiën wertlen de vol-
gende vragen aan het oordeel van den Haad ouderworpen : 

1°. of in het iiehing van deu bloei van het Instituut er wijzi-
ging noodig en mogelijk is in den werkkring en de inrichting 
onzer vereeniging en iu de door haar uit te geven werken, en 
zoo ja welke ; 

2". in hoeverre en op welke wijzen meerdere samenwerking 
met andere technische vereenigingen bier te lande mogelijk iscn 
te verkrijgen zou zijn. 

Bij die nota werd overgelegd een concept voor de wijzigingen 
aan te brengen in bel Heglement en in de Verordeningen. 

Bedoelde nota en concept-wijzigingen werden toegelicht en 
besproken iu de Haadsvergadering van 2-1 Januari 1893. 

Op 7 Februari 1893 werd die bespreking hervat in eene spe-
ciaal daarvoor belegde Haadsvergadering. Als toen werden een 
achttal vraagpunt(!u aan bel oordeel van den Haad onderworpen, 
die nagenoeg allen in bevestigenden zin werden beantwoord. 
Zij betroireii de wenscbelijkheid van wijziging in den werkkring 
van hel Iii-stituut, van het uitgeven van een weekblad,-vaarvoor iu 
overleg met de Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs zoo moge-
lijk «de Ingenieur)) zou worden gekozen, de wenscbelijkbeiil van 
meer samenwciking met andere vereenigingen, van het ojiricbten 
van afdeelingen, liefst vakafdeeliiigeii. 

Tol uitwerking van ileze denkbeelden in een concept-Heglement 
en concept-Verordeningen werd eene commissie benoemd, beslaande 
uit de heeren J. M. Telders, H. A. I. Snetblage en E. I I . Stieljes, 
zoo noodig bij te staan door den .secretaris. Aan de commissie 
werd de machtiging verleend met andere leden hes|M'ekingen te 
houdcii cn over de mogelijkheid van de uitgaaf van een week-
blad met de Vereeniging vau Burgerlijke Ingenieurs iu overleg 
te trediïn. 

De commissie werd in de Haadsvergadering van 20 Juni 1893 

aangevubl met den beer J. F. W. Conrad , in de Haadsvergaile-

ring van 2 Juli 1895, ten gevolge van het bedanken van den 
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lieer Snetlilage, met den lieer M. J . van Ilosse, en in de Uaads-
vergadering van 21 December 1805 met den beer J. M. K. Pennink. 

De commissie heelt zich, nadat door haar geileeltelijk eene 
herziening van het reglement was ontworpen, in betrekking ge-
steld tol het bestunr der Vereeniging van lUirgerlijke Ingenieurs, 
ten einde te overleggen op welke wijze «De liigenieuri> het ge-
meenschappelijk weekblad voor beide vereenigingen zon kunnen 
worden. Het liestuiir der Vereeniging van Ihirgerlijke Ingenieurs 
benoemde len gevolge daarvan in December 1805 eene commissie, 
beslaande uit de heeren .1. van der Vegt, J . D. Evers, J . A. 
Hoy'cr, .1. H. Donker Duyvis en H. de Mol van Otterloo, ten einde 
de zaak met de Institunts-commissie te bespreken. 

Het gevolg van de gehouden bespreking was, dat door de 
commissie uil de Vereeniging van Ihirgerlijke Ingenieurs concept-
voorwaarden werden opgemaakt, voor een gemeenschappelijke 
uilgaaf van «de Ingenieur«. De lnstituut.s-commissie, die zich met 
deze voorwaarden in hoofdzaak kon vereeiiigen, legde ze bij een 
uitvoerig loelichlend schrijven dd. 22 December 1800, aan den 
Haad van Hestuur over, met het voorstel: 1°. over hel denkbeeld 
dier regeling het gevoelen in te winnen van de leden van het 
Instituut, nadal zou zijn gebleken, dat ook hel Bestuur der 
Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs zich met het voorstel in 
begiiKsel kon vereenigen ; 2°. om de commissie te machtigen in 
nader overleg te treden met de commissie uit de Vereeniging 
van Burgerlijke Ingenieurs voor het vastslellen van eene concept-
overeenkomst tusschen het Inslilunt en de Vereeniging van Piir-
gerlijkc Ingenieurs op den grondslag der voorwaarden. 

In een nader schrijven dd. I I Januari 1807 geeft de commissie 
in overweging haar ook te machtigen in overleg te treden met 
de besturen der Nederlandsche Vereeniging van Wertuig- en 
Scheepsbouwkundigen en der Nederlandsche Vereeniging voor 
Electrolechniek, ten einde na te gaan of hel mogelijk zou zijn 
ude Ingenieuri' ook het orgaan te doen worden van genoemde ver-
eeniging. 

In de Raadsvergadering van 10 Januari 1807 werden de door 
de commissie overgelegde concept-voorwaarden in beginsel een-
))arig goedgekeurd cn werd de commissie daarop uitgenoodigd met 
de commissie uit de Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs in 
nader overleg te treden over hel opmaken van concei)t-overeen-
komsten met de Vereeniging van Rnrgcrlijke Ingenieurs en met 
den uitgever van het Weekblad «de Ingenieuri). 

De Haad van bestuur meende echter aan de commissie geene 
machtiging te moeten geven ook overleg te plegen met de be-
sturen van andere vereenigingen, oimlat daaruit tijdverlies werd 
gevreesd, maar werd aan de commissie in overweging gegeven 
in de concept-overeenkomsten bepaligeii op te nemen, die de 
latere toetreding van andere vereenigingen zouden mogelijk maken. 

Verder richttc de Haad van Bestuur o|) 23 Januari 1807 een 
.schrijven tol hel Hestuur der Vereeniging vaii Ihirgerlijke Inge-
nieurs waarin bij zich bereid verklaarde meile te werken tot het 
tol stand komen van eene overeenkomst tusschen beide vereeni-
gingen op den grondslag der concept-voorwaarden, en het bestuur 
uitnoodigde ook aan zijn commissie machtiging te geven omniet 
de Instituiits-cominissie de vereischte concept-overoenkomslen op 

Ie maken. Ook in dit schrijven werd de overweging gegeven in 
die overeenkomsten bepalingen op te nemen voor het eventueel 
later loetreden van andere vereenigingen. 

Rij brief van 18 Februari 1807 deelde daarop bet nestuur der 
Vereeniging van Ihirgerlijke Ingenieurs mede, dat hel bereid was 
tot de verlangde medewerking, maar zich tevens in betrekking 
had gesteld lot de besturen der Nederlandsche Vereenigingen van 
Werktuig- en Scheepsbouwkundigen en van de Nederlandsche 
Vereeniging voor electrolechniek om ook deze in de gemeenschap-
pelijke uilgaaf van «de Ingenieuri' tc betrekken. 

Het bestuur stelde daarom voor, om — indien het mocht blijken, 
dat die besturen genegen waren tol medewerking, — uit de vier 
Vereenigingen een commissie te benoemen, bestaanden uit twee 
gedelegeerden uit elke Vereeniging, ten einde eene ontwerp-
overeenkomst, regelende de redactie en de koslenverdeeling, een 
ontwerp-overeenkomst tusschen de Vereenigingen en den uitgever 
en verder de noodige wijzigingen in de Reglementen op te maken. 
De Raad van nesluur heeft daarop bij schrijven van 27 Februari 
1807 aan het Bestuur der Vereeniging van Hurgerlijke Ingenieurs 
bericht, dat hij zich met dat voorstel heeft vereenigd. 

Het lid C o È i v a t l vraagt hoe hel nu verder is gegaan. 

De t t v e n h U ' t i i vestigt er de aandacht op, dat op den brief 
van den Raad van Resluur geen .antwoord van de Commissie is 
ontvangen. 

Het lid Conruft zegt, dat bij de Commissie geen brief is 

ingekomen, waarop zij nog moet antwoorden. Er schijnt dus 

misverstand te beslaan (*). 
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7. Van den hoofdingenieur van den Waterstaat in hel Ode 
district zijn brieven ontvangen, gedagleekcnd 10 Februari, 8 Maart 

en 8 April j l . N°.551, 810 en 1100 ^ ^̂  , ten geleide van 

de weerkundige en waterwaarncmingen aan den Helder, gedurende 

de maanden Januari, Februari en Maart 1807. 

8. Ter tafel ligl eene in het fransch gestelde circulaire van 
het lid .1. F . W. Conrad, in zijne qualiteit van president der 
permanente commissie voor de Scheepvaarlcongrcssen, houdende 
nader bericht, dal, zooals reeds in de vorige vergadering is 
medegedeeld, het zevende Congres van binnenlandsche scheep-
vaart in 1808 te Brussel zal bijeenkomen. 

0. Door tusschenkomst van het lid G. E . V. L . van Zuylen 
ontving de Haad van Pestuur eene circulaire, houdende nit-
noodiging om deel tc neinmi aan hel Congrh international den 
hahiiationa à hon marché, dat van 23 tol 25 Juli dezes jaars te 
Brussel zal worden gehouden. 

(*) l iet is linder den Raad vnn Bestuur pebleken, dat er werkelijk een 

misverstand heeft bestaan, dnar nict werd gewacht op een brief van dc Com-

missie vnn Reglementshcrziening van het Institnnt, maar op ecu brief vnu 

het Hestuur der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs. 

De liaad van Bestuur. 

Dc i f v e a i t W i i l deelt mede dat van wegc het Inslitnul voor 

dal Congres is ingeschreven en dal het litl van Zuylen zich bereid 

heeft verklaard het bij die gelegenheid Ie vertegenwoordigen 

zonder bezwaar voor de kas. 

10. Door tusschenkomst van het lid F. W. Weslerouwen van 
Meeleren is bij den Haad ingekomen eene dergelijke circulaire 
betreffende het Congrh international den accidents du Travail, dat 
van 20 tot 31 Juli daaraanvolgende insgelijks te Mrussel zal 
byeenkomen. 

De i»» 'e8 i f len9 zegt, dat ook voor dit Congres van wege het 

Instituut is ingeschreven en het lid van Meeleren, die op hel 

vorig Congres, te Milaan in 1801 gehouden, het Instituut heeft 

vertegenwoordigd zich ook thans daartoe beeft bereid verklaard, 

mils zijn gezondbeidstocstaiid dit zal toelaten. 

11. Rij schrijven van 15 Maart j l . is door hetlid jhr. F. L . Ortt 
eene verhandeling aangeboden over den invloed van wind- en 
luchtdruk op de getijileii. 

Dal stuk zal in de Verliondelingen worden opgenomen. 

12. Ter tafel liggen exemplaren van eene door de Afdeeling 
's-Gravenhage van de Maatschappij tot bevordering der Houw-
kunst uitgeschreven prijsvraag, betrellende de verlaging en de 
vernieuwing van de Wagenbriig te 's-Gravenhage. 

Aan de orde zijn gesteld de naxolgende voordrachten: 

a. Voordracht van het lid 11. E . de lirnyn, over de be-
trekking tusschcn regenval, verdamping en water-
afvoer. 

b. Mededeeling van het lid R. P. J. Tutein Nolthenius, 
omtrent eene te Amsterdam plaats gehad hebbende 
beproeving met ecne Monier-plaat. 

c. Mededeeling van het lid G. 15. H. F. Alpherts, betrellende 
het denkbeeld om, door reorganisatie van hel Koninklijk 
Inslitnul van Ingenieurs, te Iracbtcn eene fusie van 
tecbni.sche vereenigingen tol stand Ie brengen. 

13. Hel lid f l e i S r u f ^ t t heeft bet ecr.sl het woord en zegt: 
Pij het opgeven van het onderwerp van mijne voordracht, was 

het mij moeilijk in het kort een juiste omschrijving daarvoor te 
vinden; de bewoordingen, op het convocatiebilletvermeld, zouden 
mogelijk te veel kunnen doen verwachten, maar ik vertrouw dat 
alle leden, die ooit met ilit onderwer|) hebben te maken gehad, 
zeker niet zullen veronderstellen, dat ik bun de juiste betrekking 
tusschen regenval, verdamping en waterafvoer zal of kan mede 
deelen. De aard van de zaak laat dit niet toe. 

De moeielijkheid, die zich daarbij voordoet, betreft echter niet 
een enkel punt, maar is een combiiialie van verschillende be-
zwaren, waarvan de twee voornaamslen zijn: 

1°. de bepaling van de grootte van de verdamping; cn 

2". de omstandigheid, dat in zekere periode niet al het regen-
water, dat in die periode is gevallen, verdampt of wordl afge-
voerd, of met andere woorden, dat de periode, waarin een zekere 
hoeveelheid regenwater verdampt of wordt afgevoerd, niet over-
eenkomt met de periode, waarin die valt. 

Alvorens hierop nader door te gaan, moet ik opmerken, dat ik 
niel geloof cn in het geheel niet geloof aan de theorie, hier door 
het lid llalbertsma op een vergadering medegedeeld, dat een groot 
gedeelte van hel waler ontstaat door condensatie in den grond. 
Wel neem ik aan dat soms eenige condensatie plaats heeft en 
deze den regenval kan versterken, maar mot den heer Verwey 
(in ile «Waterbouwkunde» Viin de Delftsche Hoogleeraren) acht ik 
die zoo gering, ilal wij die hij deze beschouwingen kunnen ver-
waarloozcn. Ik voor mij neem aan, dat wij één bron hebben, 
waardoor wij waler krijgen, namelijk regen en dal dit water, 
zoover hel nict verdwijnt door verdamjiing, moet worden algevoerd. 

Noemen wij dus voor zeker terrein: 

den gemiddelden jaarlijkschcn regenval R, 
de gemiddelde jaarlijksehe verdamping U, en 
den gemiddelden jaarlijkschcn waterafvoer (J, 

dan is ; R = ü 4 - Q ; 

en dan neem ik aan dat dit wiskunstig juist is, daarbij tol regen 
rekenende sneeuw, hagel, enz. voor verdamping, zoowel die van 
water, grond als van de planten, voor () den afvoer zoowel in 
open leidingen als van grondwater. 

Wanneer wij voor datzelfde terrein noemen in zekere periode 
bijvoorbeeld van een jaar: 

den regenval 
de verdamping u, en 
den waterafvoer ry, 

dan is hel «iV/juist, dal r — w - j - y is, maar dan is: 

waarin x het verschil van de hoeveelheid regen in die periode 
gevallen, die op het einde niet is verdampt of iifgevoerd, melde 
hoeveelheid regen uit de vorige periode, die bij het begin nog 
niet was verdampt of afgevoerd. 

Die X kan nul zijn, maar kan ook zeer groot zijn, zoowel 
positief als negatief. Uil waarneming kennen wij die x niel en 
kunnen die ook niet kennen. 

Wanneer de grootheden r, u en y bekend zijn, zonde die x 
zijn te bepalen, maar zoodra één van die grootheden onbekend is, 
hebben wij één vergelijking met twee onbekenden en weten 
dus niets. 

Dit nu is, ten minste in ilen regel, het geval; do u is niet 
of niet voldoende bekend. Deze onbekendheid van 7ns een gevolg 
van verschillende oorzaken. De werktuigen, waarmede wij ver-
(lam|ting meten, gewoonlijk lysimcters genoemil, geven niet de 
verdamping aan, zooals die in de natuur in werkelijkheid plaats 
beeft Voor water zoude het mogelijk zijn, hoewel lol nn toe in 
den regel de toesland niet gelijk is, dien toestand geheel na t(! 
bootsen, maar voor grond is dit hoogst bezwaarlijk; de grond 
in een lysimeler is niet in denzelfdeii toesland te brengen, waarin 
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die in werkelijkheid verkeert. Bovendien is de verilamping van 
verschillenden grond en voor dezelfde soort van grond onder 
verschillende omslandiglieden zeer verschillend, terwijl voor he-
groeiden grond verschillende planten zeer verschillende verdamping 
opleveren. Hel is dan ook niet te verwonderen, dat men, wanneer 
men alleen op lysimeler-waarnemingen afging, wonderlijke resnl-
talen zoude krijgen. Volgens de waarnemingen te Helder (in 
ons Instituut vermeld) is de verdamping van water meer dan 
de gevallen regen; volgens waarnemingen aldaar verdampt gras 
veel meer dan waler, ergo zoude in Friesland, waar nooil water 
wordt ingelaten eu veel grasland wonll gevonden, men geen 
water meer moeten vinden; de ondervinding leert het tegendeel. 

Aangenomen echler dat wij zeer goede lysinieter-waarncmingen 
voor verschillende .soorten van grond en voor verschillende ge-
wassen hadden, wal niet het geval is , dan nog zoude het 
hoogst bezwaarlijk, zoo niet onmogelijk zijn, voor zeker lerrein 
met verschillende grondsoorten en verschillende gewassen die elk 
voor het behoorlijk deel in rekening te brengen. 

Veel heler is het dan ook e<Mi geheel terrein, dat daarvoor 
geschikt is, als een lysimeler te beschouwen, door namelijk den 
regenval en den waterafvoer te bepalen en even als bij een lysi-
meler de verdamping docu' aftrekking van den afvoer van den 
regenval te vinden; maar dan stuiten wij op de x. 

In 1892 is iu Pruissen een commissie ingesteld «zur Unter-
suchung der Wasserverhältuisse in deu der Ueberschwemmungs-
gefabr besonders ausgesetzten Klussgebieten«; ilie commissie 
beeft in 189ti een voorloopig rapport uitgebracht, waarvan de 
lezing zeer wetenswaardig is en dat zoo als blijkt uil destukken 
door de commissie uitgegeven over een van de behandelde rivieren 
tl)er üderstrom, sein Stromgebiet und seine wichtigsten Nebenllüssei» 
o|) zeer vele en volledige gegevens berust en met groote zorg en 
zaakkennis is behandeld, In dal voürlooj)ig verslag lezen wij in 
het hoofdstuk «Abllussvorgangi»: «Die Abihissmenge der Ströme 
«hängen demnach ah: I ) von der Grös.se und Eigenart ihres 
«iXiederscblagsgebiets; 2) von der mit den klimatischen Verhäll-
«nissen örtlich verschiedenen durchschnittlichen Menge der Nieder-
»Schläge; 3) von der zeitlichen Verlheilung der Niederschläge 
«uml der übrigen ineleorologischen Erscheinungen, welche auf das 
i'Mass und die Art des Abflusses einwirkenD — en iets verder: 
«Die viel verbreitete Meinung, dass ein ziemlich einfacher Zu-
.'sammenhaiig zwischen Niederschlag und Ablluss bestäiule trilft 
••keineswegs zu.» — «Eine genaue Uebercinstimmung zwischen 
< den Niederschlags- und Wasserstandsbeobachtungen von Jahr zu 
fJahr nach Zahl und Mass ist daher nicht voraus zu setzen.» 
In de toelichting daartoe blijkt dat de niet overeenstemming 
tu.sschen regenval en waterafvoer vooral wordt toegeschreven aan 
de oplioopiiig van sneeuw, en aan de verschillende mate van ver-
damping. daaronder begrepen die van den plantengroei. Verder 
blijkt daaruit dat gezocht wordl naar een verbaiul lussclien regen-
val en waterafvoer, dus tusschen r en y, maar dat dit niet is 
gevomlen. 

Voor ons ingenieurs is voornamelijk de q van belang. De r en w, 
elk op zich zelve, zijn voor ons van zeer weinig waarde. Zoo 
wel bij de bepaling van de hoeveelheid water die een duinstreek 
aan een duinwaterleiding kan geven, als bij de berekening van 

het vermogen van een stoomgemaal voor een polder, en bij de 
heschouwing van den afvoer van een rivier is het ons alleen te 
doen om de q te kennen, Hoe groot r of w is , is voor ons dan 
onverschillig. Zoo als ik hiervoor opmerkte beslaat er geen be-
paald verhand tusschen q en r, maar ik geloof dat dit wel bestaat 
tussehen r en M. Kunnen wij dus « in r uitdrukken, dan zijn 
wij een groot eind verder. 

Zoo wel uit beschouwingen, als empirisch afgeleid, vermeen ik 
dat voor de betrekking tusschen r en ïM'oor een zeker terrein mag 
gesteld worden : 

waarin n is de verdamping, r de regenval, oi> een coëlliciënt, cn 
C een constante. De tx, en C zijn natuurlijk afhankelijk van dc 
eigenaardigheden van het beschouwde terrein. 

Voor vergelijking mei de gewoonlijk aangegeven gemiddelde 
betrekking tusschen Q en H, kan men ile C gelijkstellen aan 
[2 H, waarin H de jaarlijksche gemiddelde regenval en /3 een 
coëfficiënt; de formule wordl dan: 

De gegevens, waaruit ik die formule heb afgeleid en waaraan 
ik de uitkomst getoetst heb, zijn die van een terrein, dal als een 
zeer groole lysimeter is te beschouwen en waarover uitstekende 
gegevens bekend waren, namelijk het koninkrijk noheme. Deze 
gegevens zijn le vinden in : «Die.Ablluss- und Niederschlags-Ver-
«baltnisse im Flussgebiete der böhmiscben Elbe im .labre 189i , 
«(Heilage zum 7. Hefte der hydroinetrischen Publicalionen des tech-
'iniscbcn Bureaus des Lan(lesculturratbe.s),D 

Bohème is tot beschouwingen als de onderhavige bijzonder 
geschikt. Voor eerst is de hydrografische grens ongeveer geheel 
gelijk aan de staalkundige. De verzameling en bewerking van 
dc gegevens van bet geheele gebied zijn dus in één hand. Er 
heeft, zoo ver mij bekend, geen ondergrondsche toe- of afvoer 
naar of van elders plaats, zoo als bijvoorbeeld in Dalmatie, waar 
geheele rivieren in den grond venlwijnen of zooals hij bel bo-
venste gedeelte van den Donau, die op dc grens van Baden bij 
zeer lagen stand geheel droog loopt en al het water van boven 
ondergronds afvoert naar het meer van Conslanz, dus naar den Hijn. 

Bobeme beeft .slechts één punl waar afvoer plaats heeft. Dil 
is de Elbe. Hel stroomgebied van die rivier, oj) de plaats nabij 
(hi grens waar de afvoer is gemeten, is groot ruim 51 000 millioen Mv 

De regenval en de alvoer van de Elhe worden met groole zorg 
en nauwkeurigheid bepaald. In 1891 werd op 777 stations de 
regenval waargeiion.en. (Dat is dus een regenmeter op elke 
7000 HA.; Deze worden echler niet allen gebruikt tol bepaling 
van de hoeveelheid gevallen regen, omdat zij niet gelijkmatig 
over de opiiervlakle zijn verdeeld. Daartoe is bet geheele gebied 
verdeeld in 10 onderafdeelingen (overeenkomstig de grootere 
neveiirivieren); in elk vau d e z e is e e n aantal rcgenmeterstatimis ge-
kozen, zoodanig dat die als gelijkmatig verdeeld mogen aange-
merkt worden, en daaruit het gemiddelde voor elke aldeeliug 
bepaald en zoodoende de totale hoeveelbeid regen door zamen-
voeging van de onderafdeelingen gevonden. In hel geheel werden 
daartoe 473 stations gebruikt. 

De afvoer van de Elbe is bepaald op een punt, 10 KM. van de 
grens van Bobeme en alwaar sinds geruimcn tijd geregelde 
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waarneming van de hoogte van den waterstand plaats had. De 
afvoer van de rivier werd bepaald bij 23 verschillende standen, 
van 0.54 M. beneden tot 8.56 M. hoven de nul van de peilschaal. 
Met behulp van de methode der kleinste vierkanten werd de 
betrekking tusschen afvoer en waterstand bepaald en uitgedrukt 
in drie paraholen van hooge orde en zoodoende de waterafvoer 
bij eiken waterstand gevonden. Uit de dagelijksche waarneming 
van den waterstand werd daardoor de afvoer hekend. Bij het 
voorkomen van ijs werd daarmede rekening gehouden en de 
afvoer hij benadering bepaald uit naburige ijsvrije peilschalen. 

De bepaling van regenval cn afvoer kan men dus niet beter 
wenschen. 

In het voornoemd verslag over 1894 zijn opgenomen de maan-
delijksche hoeveelheid gevallen regen en afgevoerde hoeveelheid 
water door de Elhe, gedurende de jaren 1875 tot en met 1880, 
dus over een 15-jarig tijdvak. (VVegens verdeeling over de jaar-
getijden, ook daarin opgenomen, en die beginnen met I December, 
vindt men daarin ook de gegevens voor December 1874.) 

Die gegevens heb ik op de volgende wijze gebruikt. In een 
staal heb ik verzameld de hoeveelheid gevallen regen en de 
afgevoerde hoeveelheid door de Elhe van 1 December 1874 tot 
1 December 1875, van 1 Januari 1875 tol 1 Januari 1871), enz., 
waardoor ik voor dal tijdvak van 15 jaar en I maand in het 
geheel verkreeg 170 jaar perioden. Daarna heh ik voor elke jaar-
periode den afvoer afgetrokken van den regenval. Wal geeft dit 
cijfer aan? 

Denkt men zich in geheel Bobeme een willekeurig aange-
nomen vlak, maar op elk punt beneden den laagsten grond-
waterstand, en noemt men de hoeveelheid water, die boven dal 
vlak aanwezig, in welken vorm ook, M, dan zal die hoeveelheid 
hij het begin en hel einde van elke jaarperiode verschillend zijn. 
Is de hoeveelheid bij hel begin van zekere periode M;i cn bij 
het einde .M/i-j-13, dan heeft men deze vergelijking 

of 

-I- M,^ zziq-\-n-\- M;, + 12 

r — ^ Î/ -1- Mw -I- 12 — 

Stellen wij 

A M , 

dan is dus r — q=.u-\-L^'SL hel gevonden verschi 1 

Die A M zal bij een deel van die 170 jaarperioden positief 
zijn; bij het andere deel negatief. 

Uil den voornoemden staal blijkt nu in de eerste plaats ten 
duidelijkste, dat de verdam|)ing in het algemeen toeneemt met 
den regenval, daar algemeen bij jaarperioden met grooten regenval 
de A M grooter is dan bij die met kleinen regenval; terwijl 
natuurlijk zoowel hij de eersten als bij de laatsten waarden 
zullen voorkomen, waarin de A M positief of negatief is. 

Om nu te trachten een verhomling tusschen u en r te vinden 
uit een stel jaarperioden, met eenzellden datum aanvangende, 
moet men ilien datum zoo kiezen dat voor dat stel jierioden 
de A ' s M zoo klein mogelijk zijn. Ik heb aangenomen, dal men 
dooreen de kleinste waarden voor A M zal vinden na die 
maand, waarin hel minste verschil in regenval in hel beschouwde 
tijdvak voorkwam. Volgens dc staten in voornoemd verslag was 

dit dc maand April; om die reden heb ik gekozen het stel 
jaarperioden aanvangende 1 ^lei. 

De gegevens voor dat stel jaarperioden zijn vervat in den 
navolgenden staal cn wel gerangschikt naar gelang van den 
regenval. 

II 0 e V e e I h e (1 e 11 i n m i 11 i 0 c n c 11 M ^ 

Jaar . 
a u 
tc tl « 

u u 
0 ^ 

^ . .2 

1 + 

' S " 2 
' 1 

u it 0 
«-' > 

u tn u u > 

if> 
a a ti V 
u ^ tn -1 
2 H 
-2 .2 

"ô 

to s 
.2 . ï f " 

3 a ^ « s e r3 4> 4) 
> 'S 

c a 
Ü -a -i* 
t S a 

0 

1. 2. 3. 4 . i ß. 7 . " 8. 

1880/81 . 4 1 9 1 0 
1 
1 13 203 28 732 28 613 + 119 1 30 532 - 1 800 

1882/83 . . . 41 890 , 13 037 23 853 28 589 + 204 30 490 ; - 1 043 

1875/7G . 
• • 40 310 12 829 27 481 27 847 300 29 345 — 1 801 

1888/89 . 
• • 36 420 11 584 24 830 20 018 

1 
1182 20 514 

1 
- 1 678 

1879/80 , . . 33 550 1 8 917 24 033 24 009 — 30 1 24 424 4 - 209 

188G/87 . • • , 33 550 
1 
: 7 724 25 820 24 069 + 1 157 24 424' - f 1 402 

1887/88 . • • 33 400 1 9 003' ' 24 397 21599 — 202 24 315 -1- 82 

1881/82 . • • 33 100 ; 7 090 20 064 24 486 - f 1 5 7 8 24 141 i - 1 923 

1684/85 . • • 32 350 : 8 064 1 23 686 24105 — 419 23 550 + 130 

1870/77 . . . 32 310 9 038 22 672 24 087 — 1415 1 23 521 — 849 

1883/84 . • . 32 000 . 8 580 23 474 23 909 1 1 495 23 340 + 134 

1885/86 . • . 3] 990 , 7 544 24 440 23 930 1 

1 
+ 510 23 289 - f l l 5 7 

1877/78 . • • 31 080 ' 7 892 23 188 , 23 509 , — 321 1 22 020 4- 502 

1878/79 . 
• • 30 740 7G05 2 3 1 3 5 23 349 — 2 1 4 , 22 379 

I 
+ 75G 

Gemiddeld van 
1 

3 jaren 
• • 41 380 13 0'25 

1 
28 355 28 350 + 5 30 124 — I 709 

Gemiddeld van 

1 

1 

1 
1 1 

15 jaren 
• • 34 500 9 380 25 120 1 25 110 4 25 110 + i 

Gemiddeld van 
1 1 

10 jaren • • 32 420 8 207j 1 24 153 24138 + 15 , 23 002 - f 551 

Uit dien staat, waarin natuurlijk 14 jaarperioden zijn vervat, 
ijkt het volgende. Vooreerst zijn er drie jaren met grooten 

regenval, waarvan de regenval ongeveer gelijk is en waarvan 
ook de waarde voor « + A ongeveer gelijk is. Waarschijnlijk 
is dus de waarde van A M voor die drie jaar klein. Dan volgt 
een jaar dat veel verschilt met het bovenstaande en het volgende 
jaar. Dil jaar heb ik niet gebruikt voor de bepaling vau a en C. 
Dan volgen 10 jaarperioden met kleinen regenval, die ook niet 
zeer veel ver.schllleii. Nu heb ik van de drie eerslgenoemdejaren 
bet gemiddelde genomen en evenzoo van de tien laatste. 

Die gemiddelden vindt men onder aan den slaat met toevoeging 
van het gemiddelde van het geheele 15-jarige tijdvak, waarvan 

I de gegevens bekend waren. 

Men mag bij de bepaling van x en C geen gebruik maken 
I van de methoden der kleinste vierkanten, om reden A M een 

bepaalde maar onbekende waanle hcefl. 
' Uil genoemde gemiddelden van 3 jaren en van 10 jaren in 
; verhand met die van hel geheele 15-jarige tijdvak, heh ik gevonden: 

Ä = 0.47; C = 8000 millioen M .̂, 
I 
, overeenkomende met ß = 0.258, 

1 4 
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Aan de derde decimaal hecht ik volstrekt geen waarde, maar 
ik heb dic er hijgevocgd om te sliiiten met deii gemiddelden 
afvoer, in het gehriukle verslag aangegeven. 

Die cijfers, toegepast op deze 14 jaarperioden, geven de waarden, 
in kolom 5 vermeld; het verschil met kolom 4 is vervat in 
kolom 0. Dal verschil hevat dus dc fout van de f o r m u l e M ; 
ware dus de formule volkomen juisi, dan gaf kolom f) aan ^ M, 
llet grootste positieve verschil is ^-1578, het grootste negatieve 
— 1415 milliocn Hit den regenval in de jaren, waarop die 
cijfers betrekking hebben, volgt, ilat hij het positieve verschil 
\Nas te wachten, dal op bet einde van die jaarperiode meer water 
aanwezig was dan iu het begin; bij het negatieve verschil het 
tegendeel. 

De vraag deed zich nu aan mij voor of, met het oog op de 
onbekendheid van A M, het niet voldoende was om u evenredig 
aan r te stellen, wal veel eenvoudiger zou zijn. Dan moet 
men dus stellen 0.728 r. Die waarden zijn verval in kolom 7, 
terwijl het verschil met kolom 4 is vervat in kolom 8. Die kolom 
geeft dus weder aan dc fout -|- A .M Daaruit blijkt dal de ver-
schillen veel miijiler gunstig zijn dau in kolom 0. Vooreerst is 
bij al de jaren met grooten regenval hel verschil negatief; bij 
die met kleinen regenval bijna uitsluitend positief, terwijl de 
grootste verschillen een aanzienlijker bedrag bereiken. Vermoedelijk 
is dus mijn formule veel beter; maar een zeker bewijs wordt 
daarin nog niel gevonden. i\laakt'men na-nelijk een dcrgelijkcn 
staat op voor de jaar|)erioden, aanvangende 1 December, dan vindt 
men de grootste ver.^chillcn bij de laatste onderstelling kleiner 
dan bij mijn formule. Daarom heb ik van de 170 jaar|)erioden 
bijeengevoegd al die perioden, waarvan de regenval boven de 
40 000 milliocn M l bedroeg, en die waar de regenval beneden 
de 30 000 milliocn W . bleef. Van elke rubriek waren er 18 
))erioden. Van die perioden heb ik opgemaakt hel verschil zooals 
dal voorkomt in kolom fi en in kolom 8 ; dit gaf tot uitkomst 
dat het Kcmiddclde van die verschillen was: 

volgens mijne 
formule 

evenredig gesteld 
nan den regen 

— 950 

bij dc perioden v a n : 

meer dan 40000 + 899 

minder dan 30000 — 059 750 

(alles uitgedrukt in millioenen 

Daaruit blijkt dat mijn formule veel beter is , want het is aan 
te nemen dat gemiddeld na een zeer nal jaar er veel meer kans 
bestaat, dat de hoeveelheid in den grond aanwezig water aan 
het einde grooter is dan bij het begin, en dat gemiddeld na een 
zeer droog jaar er veel meer kans bestaal dal die hoeveelheid 
aan het einde kleiner is dan bij hel begin, zooals volgens de formule 
plaats beeft, terwijl, bij de onderstelling dal de verdamping even-
redig aan den regenval zoude zijn, juist hel omgekeerde hel geval 
zoude zijn, wal onaanneembaar is. 

Wat kan nu de fout zijn, waartoe mijne formule aanleiding 
geefl? Door de onbekendheid van A M is dit natuurlijk niel 
juist te bepalen; maar wanneer men nagaat, dat bij dc groote 
verschillen deze zeker voor een groot deel aan ^ iM moeien 
worden locgeschreven, dan is de veronderstelling niet te gewaagd, 
dat de font hoogstens in het behandelde geval 1000 milliocn M'. 
bedraagt, dat is dus ongeveer 3 ten honderd van den gemiddelden 

regenval. Voor een zaak als de onderhavige een zeer voldoende 
uitkomst, en zeker gunsliger dan uit verdampings waarnemingen 
wan; af le leiden. 

Van al de 170 jaarperioden heb ik bepaald wat hel verschil 
was van de verdamping volgens mijn formule en de gevonden 
waarde voor « - 4 - A daaruit heb ik afgeleid wat hel verschil 
was van M bij het begin van elke maand met ile gemiddeldo 
waarde van M op dienzelfden datum in het behandelde 15-jarig 
tijdvak, aangenomen dat de formule juist was en dus de ver-
schillen zooals die voorkomen in kolom O aangeven de juiste 
waarile van M. 

Daaruit bleek dat het grootste verschil in aanwezig water op 
ecnzelfden datum was: op I December en wel 5281 millioen M l 
Men mag dus aannemen dat in het behandelde tijdvak op zeker 
oogenhlik ruim ()000 millloen M l meer water aanwezig was in 
lloheme dan op een ander oogenhlik. Dat verschil is dus grooter 
d.in de afvoer in een geheel jaar soms bedraagt. In 1874 was 
ile afvoer van de Elbe 4872 milliocn M l Hij beschouwingen als 
deze is dus met de hoeveelheid meer of minder aanwezig water 
in den grond zeker altijil rekening le houden. 

Op 1 Mei was het verschil tusscben de grootste en kleinste 
hoeveelheid M het kleinste en wel 2714 milliocn M l 

Uil al de gevonden afwijkingen van de gemiddelde waarden 
van M blijkt dat in de hchandclde 15-jarige periode eerst ge-
il urende 1 Vo jaar meer, dan gedurende O jaar uitsluitend minder 
en dan in jaar bijna altijd meer water dan gemiddeld aanwezig 
was. Die perioden van meer of minder schijnen dus vaiï langen 
duur le kunnen zijn. 

Wanneer men het verschil in afwijking van de gemiddelde 
waarden van M op hel begin en het einde van een maand 
vergelijkt met hel verschil van de hoeveelheid regen, verminderd 
met den afvoer in die maand, met de gemiddelde maandelijksche 
hoeveelheid regen, verminderd met den afvoer, dan ziet men 
dat de beide verschillen in de maanden Juni lol en met September 
altijd hetzelfde teeken hebben en ongeveer evenredig zijn en dat 
dit in de maanden April en Mei bijna altijd het geval is. Hoewel 
geen bewijs voor de juistheid van mijne formule pleit deze over-
eenkomst er zeer voor, en zoude het tegendeel een bewijs zijn 
van de onjuistheid. In de winlermaandcn komt die overeenkomst 
niet voor ten gevolge van de sneeuw. 

D̂  genoemde formule voor de betrekking tusschcn u en r 

zoude ik voorloopig alleen wenschen toegepast te zien op jaar-

perioden. Mogelijk cn zelfs waarschijnlijk is die ook toepasselijk 

o|) maandperioden, maar daarvoor zijn uit deze gegevens de a 

en (3 niet le bepalen. Daartoe zijn die onvoldoende. Om dit 

naficr duidelijk tc maken dient de hierbij vertoonde teekcning (zie 

plaat VI, figuren 1 en 2). 

Daarin heb ik den dagelijkschcn gemiddelden regenval, afgeleid 

uit de maandgeiniddeldcn, uitgezet (bovenaan). Van onder afzon-

derlijk den gemiddelden dagelijkschcn alvoer, afgeleid uit de 

maaiidgemidilelden. Een etmaal is voorgesteld door 1 niM. lengte; 

een milliocn M l door 1 inM. hoogte (*). 

(••••) De op de vergadering opgehangen teekcning was op de dubbele schaal. 

Op de plaat zijn dc in den tekst vermelde kleuren door verschillend aange-

geven lijnen vervangen. 
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Aangenomen dat dit 15-jarig tijdvak als gemiddelde van langer 
duur mag beschouwd worden, heb ik door de aldus aangegeven 
maandgemiddcldcn regelmatige lijnen getrokken, die dan den 
dagelijkschen regenval en den dagelijkschcn afvoer voorstellen. 
(Voor beter overzicht zijn de eerste vier maanden op het einde 
herhaald.) 

Evenzoo is (op het bovenste gedeelte) uitgezet, afgeleiil uit 
de maandgemiddelden, de regenval, verminderd met den afvoer, 
en daardoor een geleidelijke kromme lijn getrokken. De geblokte 
lijn stelt dns voor den regenval, de getrokken lijn ilcu regen-
val — afvoer, terwijl de afvoer (beneden) afzonderlijk is aangegeven. 
De lijn van regenval — alvoer is zeer onregelmatig, terwijl hel ver-
band daarvan met den regenval daaruit niet voldoende blijkt. 

Een oorzaak die deze lijn onregelmatig maakt is de sneeuw 
De blauwe lijn stelt den invloed daarvan voor. De hoeveelheid 
water overeenkomende met de veronderstehie gemiddelde, niet 
gesmolten, sneeuw is beneden de zwarte lijn uitgezet, cn evenzoo 
de hoeveelheid water, uit smelting voortkomende, daarboven. 
Die blauwe lijn is natuurlijk geheel Octief, daar mij de hoeveelheid 
sneeuw niet bekend is. Ken vereischte, waaraan die lijn moet 
voldoen, is, dat de oppervlakte « = de oppervlakte ö-{-c moet 
zijn. in Hoheme en ook in Duilschland wordt meer en meer aandacht 
aan de sneeuw gewijd cn geschieden daaromtrent in de laatste 
jaren meer en meer waarnemingen. Hoewel voor ons land niel 
van zoo overwegenden aard, heeft eclilcr de sneeuw ook bij 
ons invloed; do hoogc watersland op dit oogenhlik in Friesland 
is mijns inziens voornamelijk eeu (piaïstie van sneeuw. 

De roode lijn stelt voor de venlamping; deze lijn is natuurlijk 
ook geheel liclief. Zoolang de roode lijn hoven dc zwarte ligt, 
neemt de hoeveelheid water, gemiddeld in den grond aanwezig, 
af ; zoolang de roode lijn beneden de zwarte is gcleekend, neemt 
die hoeveelheid water toe. Op deze teekcning is dus verondersteld, 
dat gemiddeld het meeste water aanwezig is op ongeveer 15 Maart, 
hel minste ongeveer l October; zooals dc lijnen op de teekcning 
zijn getrokken, is de op 15 Maart gemiddeld aanwezige hoeveel-
heid 2000 milliocn M'. meer dan die, welke op 1 October aan-
wezig was. Een vereischte, waaraan de roode lijn moet voldoen, 
is dal a-\-(l = ö-i- e is. 

Zoolang dus niet ongeveer de juiste ligging van de roode lijn 
is le bepalen, zijn voor maaiidgemiddcldcn bij een dergelijke 
formule ter bepaling van de verdamping de coëtricicnlen niet na 
te gaan. 

De roode geblokte lijn, op tic teekcning aangeduid, stelt voor den 
verondcrslelden invloed van de meerdere verdamping door |danten-
groei. Daaruit blijkt dus ten slotte, dat, wanneer men de vermeerde-
ring van verdamping door plantengroei niet meilcrckcnt, de verdam-
ping ongeveer over het jaar door een sinusoïde wordt voorgesteld, 
zooals iu verhand met de temperatuur aanneciubaar is, en hoe 
deze door dc drie oorzaken: 1°. meerdere verdamping door 
plantengroei; 2°. meer of mindere aanwezigheid van water; 
3°. opeenhooping en daarna smelting van sneeuw, wordt ver-
vormd lot de onregelmalige zwarte lijn, die den regenval — afvoer 
volgens waarneming aangeeft. 

Mijn doel met deze gralische voorstelling is niel regenval, 
verdami)ing en afvoer in de juiste verhouding aan te geven; daar-

voor is hel tijdvak te kort en zijn sommige lijnen zonder gegevens 
gelrokken, maar ik wilde aantoonen hoe de verhouding kan zijn 
en daardoor de verschillende invloeden duidelijk maken. 

Wamiecr wij de gevonden fornnile nog eenigzins nader be-

schouwen , dan valt het volgende op te merken. 

De fornuile kan natuurlijk niel wiskunstig juist zijn. Wanneer 
men op doorlatcnden zandgrond, bijvoorbeeld duinen, het regen-
water van een geheel jaar in eens tegelijk kon uitgieten, dan 
kwam zeker bijna de gehecle hoeveelheid als grondwater tot 
afvoer; terwijl wanneer die hoeveelheid over het gehcelc jaar 
naar gelang vau de temperatuur zooveel mogelijk regelmatig 
werd verdeeld, de totiile hoeveelheid zoude verdampen. In dc 
natuur komen echter /ulke uitersten niet voor en zoolang men 
de formule alleen toepast oj) jaarperioilen, mag men aaimemcn 
dat de omstandigheden, waaronder de regen valt, vrij wel gemiddehl 
dezelfden zijn. Daardoor kan de uitkomst juist ziju binnen de 
grenzen,die aan de waarneming van regenval en afvoer zijn te stellen. 

Dc formule heeft het groole voordeel dat zij geen extra 
waarnemingen vereischl; die van regenval zijn altijd noodig, maar 
leveren geen bezwaar op; de waarneming van verdamping, die 
de mocielijkbcdeii oplevert, woidt cr door ontgaan. 

Wanneer een terrein nit deden van verschillende geaardheid 
bestaat, die elk dientengevfdge verschillende coëfficiënten a en 
hd)ben, is de samenvoeging van die gededten zeer geinakkdijk 
en blijft de vorm van de formule voor het gebed dezelfde. 

Is ook dc q bekend, dan kan door deze formule de 
worilen bc|)aald, wat voor sommige gedeellen van ons land 
van veel belang is, om te kuniieu oordeclcn over het al of niet 
noodzakelijke van afvoer. 

De formule kan ook een beter inzicht geven in den aard der 
omstandighetlen, waardoor verdamping of afvoer wordt gewijzigd. 
Zoo vinden wij bijvoorbeeld in het verslag van de voornoemde 
(jommissie in Driiisscn vermeld, dal de afvoer van dc Hoven-Nctze, 
een zijtak van dc Warthe, zeer gering is cn slechls '/u of 0.08 
van (h.'ii regenval bedraagt. Als oorraak van dien gcriiig(!ii afvoer 
wordt in het werk «Der Oderstrom» opgegeven, dat in het gebied 
van Boven-Nclzc zich veel meien bevinden en de verdamping 
van die meren den geringen afvoer ten gevolge beeft, waarhij 
wordt opgemerkt, dat de oevers van die meren laag zijn en weinig 
boschrijk, waardoor de verdamping groot is, terwijl hijvoorhceld 
in het gebied van dc Kiiddow, een zijtak van de Netze, waarin 
ook veel meren voorkomen, meer water wordt afgevoerd, omdat 
de oevers van de meren aldaar hooger en boschrijker ziju. Ik 
geloof echter dat nog andere omstaiidigheden daarbij in hel si)el 
zijn. In Friesland treft men evenveel of zelfs meer meren aan, 
terwijl ile oevers daar zeker nog lager en nog minder boschrijk 
zijn en toch is de afvoer aldaar veel grooter. Hij het gebied van 
de Hovcn-N('lze is iSj 4-/3 = 1 — 0.08 0.92; voornamelijk zal 
de bijzondere grootte daarvan gelegen zijn in de /3; maar bij 
cénzdfdc constante C wordt (3 grooter, indien H klein is ; dit 
nn is juist in bet gebied van de lioven-NcIze het geval. De 
grootte van h daar dus zeker geilceltelijk het gevolg van 

het kleine bedrag vnn H. 

Bij verschillende soorl van grond zullen ot. en /3 verschillemie 
waarden hebben. In Friesland zoude men waarschijnlijk een kleine 
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eil een groole ß vimien; voor duinstreken waarscliijidijk een 

groote Ä en een kleine ß. 

Zeer gescliikl kau l)ij mijn formule ook dc kwel worden in 
rekening gebracht, hij voorbeeld bij den Ilaarlemmcrmeerpolder. 
Aldaar mag men aannemen, dat de kwel het eene jaar gelijk is 
aan die van hel andere, dus ook als een constante in rekening 
brengen. Stelt men dus de kwel in een jaar T j dan is: 

r + C, ry + « 4 - A M 

en u weder — ccr-^Q> stellende, beeft men : 

r — y =r ûj r H- C — C, -I- M 

{q hierbij noemende hoeveelheid opgemalen water, verminderd 
met de ingelaten hoeveelheid). 

De waarde van r — q behoudt dus geheel denzclfdcn vorm ; daar 
bij den llanricmmermcerpolder door de goede bemaling de A M 
(vooral als men een günstigen datum voor aanvang van de jaar-
perioden kiest) zeer klein zal zijn, is de llaarlemmermecrpoldcr 
bij uitstek geschikt tol een controle op mijn formule, liet spijt 
mij dan ook zeer, dal het lid Elink Sterk, zooals hij mij heeft 
medegedeeld, verhinderd is deze vergadering bij Ic wonen. Volgens 
mededeeling van den beer Elink Sterk is ook zijn ondervinding 
dat een gedeelte van hel in hel najaar gevallen regenwater eerst 
in het daaropvolgend voorjaar wordl opgepompt en len andere, 
dal de ware verdamping grooter is in natte dan in droge lijden; 
dus geheel overeenkomende met nujne beschouwingen. 

Omtrent de kwel en verdamping in den Ilaarlemmcrmeerpolder 
bestaat een verhandeling in de Verslagen en Mededeelingen der 
Koninklijke Akademie van NVctenschappen, 3e reeks. Deel 1 

(bladz. 350), van hel lid O. van Diesen. Mei de beschouwingen 
van den beer van Diesen omtrent verdamping, daarin voorko-
mende, kan ik mij in het geheel niet vereenigen; evenmin als 
ik geloof aan de ondergrondsche condensatie van hel lid llalbertsma, 
evenmin geloof ik aan de ondergrondsche verdamping door hetlid 
van Diesen voorgestaan. De uilkomst omtrent de kwel, waartoe 
de heer van Diesen komt, is dan ook mijns inziens onjuist. De 
beer van Diesen beschouwt twee perioden, elk van zes jaar, en 
een van één jaar. Het dagelijksch gemiddelde van die 13jaren is: 

regenval U = 383 000 M^ uitgedrukt in U 1 U 

verdamping Ü == 303 000 » n « 

afmaling Q = 234 000 » » 

kwel K = : 201000 « 

inlating iOOOO » » » 

r H - K + I = Q - l - ü i.«̂ . 

. . = 0 . 0 5 .. 

» = 0 . 6 1 ^ 

« = 0 . 5 3 5 O 

O = 0 . 0 2 5 .. 

waarbij natuurlijk 

Wanneer men lui nagaat uit de jaarverslagen van lUjnland cn 

van Dellland, wat ongeveer de verdamping aldaar kan zijn, dan 

vindt men dat die ongeveer 0.00 U, hoogstens 0.70 H bedraagt. 

Nu is hel niet aan te nemen dal de verdamping in den Haar-

Icmmerineerpolder zooveel meer is. Zoowel de verdamping als 

de kwel zal dus bij den heer van Diesen minstens 0.25 U te 

groot zijn. 

Gebruikt men ter bepaling van de a, en /3 in den Haarlemmer-

meerpolder de gegevens van de drie genoemde perioden van den 

heer van Diesen, ilan vindt men: 

- f / — 9 = « — ^ = 0.355 r 0.00 R, 

(waarin i de ingelaten hoeveelheid en k de hoeveelheid kwelwater). 

Ŵ at nn in die formule C en Cj is, volgt niet uit de gegevens, 
maar daar de polder praktisch alleen belang beeft bij het verschil 
u — k, daargelaten het aandeel van elk, doet dit minder ter zake. 
De Ä is dus kleiner dan in lloheme, de ß grooter. 

Als mei» de theorie is toegedaan, dat water door condensatie 
in den grond ontstaat, zoo zal men eveneens deze formule mogen 
toepassen. Indien dat waar is, kan men aannemen dal die hoe-
veelheid condcnsalie-water elk jaar ongeveer gelijk is en dan 
kan die als constante in de formule worden ingevoerd, even als 
de kwel. 

Ten slotte een enkele opmerking omtrent de waarneming van 
lysimcters. Hoewel ik hel als een zeer groot voordeel van mijn 
formule beschouw, dat lysimeter-waariiemingcn kunnen gemist 
worden cn ik dan ook voorstel die niel voor bepaling van u te 
gebruiken, zoo wil ik daarmede niet beweren, dal het wenschelijk 
is lysiineler-waarneniingen af te schaflen; uit een ander oogpunt 
kunnen zij waarde hebben en voor wetenschappelijke beschoii-
wingeii omtrent verdanijiing zijn zij van belang. Verbeterde 
waarnemingen van lysimcters blijf ik ilan ook zeer wenschelijk 
achten. 

Iliennede beveel ik een nader onderzoek van de gegeven 
formule aan die leden aan, die in het bezit van de noodige 
gegevens daartoe mochten zijn. 

De pt'esideui stelt voor, alsnu de gewone pauze te houden 

en verzoekt hel raad.slid Snijders cn het lid van Voorst Vader 

zich inlusschen te willen bezig houden met hel opnemen van de 

stemmen voor de ballottage der in de vorige vergadering als 

nieuwe leden voorgestelden. 

Nadal de vergadering is heropend, deelt het raadslid Snijders 

mede, dal mcl algemeenc sleinmeii zijn aangenomen: 

als gewone leden de heeren: J. F. Huiswil, onderdirecteur af-

deeling Machinebouw der Haarlemsche Machinefabriek, te Haarlem, 

A. Stoop, oud-ingenieur van het mijnwezen in Nederlandsch Indië, 

te Hilversum en mr. M. Tydeman Jr., lid van de Tweede Kamer 

der Slalen-Generaal, te Rreda; 

als huitengewone leden de heeren: E. G. \V. van Dijk, A. Th. 
lloogenboom en F. A. Ypes, studenten aan de Rolytechnische 
School, tc Dellt. 

11. De discussie wordt geopend over de voordracht van het 

lid de Rruyn. 

Het lid itamaet't De beer de Rruyn zal mij, waar hij de 

heeren llalbertsma en van Diesen niet gelooft, ten goede houden 

als ik ook hem niel geloof, althans wal betreft de algemeenheid 

zijner formule 

u = ar -1- C. 

Het komt mij vreemd voor, dat dc verdamping zou vermeerderen 

in evenredigheid met den regenval, ik meen dat het gezond 

verstand zegl dat in het algemeen het omgekeerde het geval 
moet zijn. 

Wanneer hel regent, is de lucht nagenoeg met waterdamp 
verzadigd, er zal weinig of niets verdampen ; wanneer de 
lucht droog is (*), is de bewolking meestal gering en daardoor 
de 'verdamping groot. Uil een bedekte Inchl zal het niel altijd 
regenen, maar in regentijden is zelfs gedurende de Insschenpoozen 
dat het niet regent, de lucht als regel bedekt, in droge tijden 
is zij als regel onbewolkt of slechts in geringe mate bedekt. 

Gaarne erken ik, dat wanneer b. v. te Suez 's jaars gemiddeld 
30 iiiM. regen vall en er misschien 's jaars ook nog ecnig grond-
water verkregen wordt door condensatie van den waterdamp, 
de gemiddelde verdamping 'sjiiars niel grooter kan zijn dan de 
som dier twee geringe hoeveelheden. Maar in Roheme is de 
gemiildehie jaarlijksehe regenval naar male van de lerreinshoogle 
van 400 lot ruim 1200 inM. ; het algemeen gemiddelde is 050 mM., 
en daar bestaat een toestand als te Suez in hel algemeen even-
min als in Nederland. 

Er zijn in Hohcme wel terreinen, uit welke in hel warme 
jaargetijde bij groote droogte niets verdampt wanneer er in de 
bovenste enkele decimeters dikke laag geen water meer aanwezig 
is. Maar dit heeft alleen betrekking op gronden zonder planten-
groei, die daar al in bijna even gering percentage als hier te 
lande aanwezig zijn (f). Waar vegetatie is, al beslaat zij slechts 
uit heideplanten, daar is de vei damping wel is waar in ile 
eerste plaats van de intensiteit der zonnestralen afhankelijk, maar 
zij is dit toch ook tol zekere hoogte van ilc faculteit tol opname 
van de dampdeelen door de lucht, en wel in ilezen zin dat zij 
grooler is wanneer de dampkring droger is. 

Om dit laatste te bewijzen, heb ik de verdampte hoeveelheid 
in verschillende maanden op eenige plaatsen in ons land ge-
rangschikt naar den meerderen of minderen regenval. 

ik heb vier rubrieken aangenomen: met zeer weinig, vrij 
weinig, vrij veel en zeer veel regenval. 

Ten einde den invloed van de intensiteit der zonnestralen 
zooveel mogelijk te elimineeren, heb ik de berekening voor elke 
maand van het jaar afzonderlijk verricht. De mij ten dienste 
slaande gegevens waren ilie te Utrecht uil de Meleorologi.sche 
Jaarboeken van 1856 tot en met 1805, die te Apeldoorn en te 
Dieren van 1870 lol en met 1805, welke ik voor een ander 
doel 1er inzage ontving van den heer Tulein N(dtbenius, en die 
te Oude Wetering uil de verslagen van Rijnland, van 1<S77 tol 
en met 1805. De laatstgenoemde opgaven zijn, wal verdamping 
betreft, drieledig, en wel uit water, grasland en zwarte aarde, 
de anderen zijn alleen waargenomen uit water. 

Het gemiddelde der vier rubrieken was voor dezelfde maand, 
wegens hel geringe getal waarnemingen wajiruit het was afgeleid 
(1 of 5), nog te zeer met toevallige fouten, in hel bijzonder het gevolg 
van meerdere of miiulere windsterkte (die na de intensiteit der zon-
nestralen don grootsten invloed op de verdamping heeft), aangedaan. 
Daarom werden de maanden door mij tol jaargetijden vereenigd. 
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De uitkomst der berekening is als volgt : 

0 7 

( * ) I l iennede wordt l)edoeld betrekkelijk droog, zoodut de lueht nog veel 

vocht kan opnemen. 

( t ) Rotsgrond knn als grond zonder vegetatie buiten nnniuerkiiig blijven, 

dnar het daarop vallende water onmiddellijk naar andere gronden afloopt. 

Gemiddelde hoeveelheden regen en 

verdamping. 

ï M 

= 1 1 

« tt 
a '2 — 
a'v > 
^ 'fi ^ 

« 3 C ä [; —I (O .» 

mM. m-M. 

3 - ' a ^ _ : 
u 2 

= 'C 3 3 a a S > SJ C3 0) U «s ' tt «s N to 

mM. ' mM. 

Lente (Maart—Mei). 

te Utrecht 17.8 30.7 40.3 1 76.9 

Verdamping uit water . . . tt II 103.2 90.2 78.1 

Apeldoorn 20.2 32.9 55.5 89 0 

Verdamping u i l water . . . II II 931 93.8 85.7 î 82.4 

R'genval II Dieren 20.2 31.7 47 0 ' 79.2 

Verdamping u i l water . . . It u 113.7 105.0 100.9 1 92.0 

Regenval II Oude Wetering 17.8 33.0 45.8 07.2 

Verdamping uit water . . . . II u II G9.5 00.2 55.7 50.5 

„ „ grasland . . II Il II 81.7 08.8 71.7 07.8 

„ „ zwarte narde II Il II 5.1.1 50.0 45.7 40.8 

Zomer (Juni—Aug ustns). 

te Utrecht 29.9 50.4 81.3 122.8 

Verdamping uit water . . . « II Hß.l 127.0 120.2 109.9 

n Apeldoorn 38.0 05.3 91.« 130.7 

Verdamping uit water . . . n K 153.2 1 1344 124.1 115.2 

Regenval u Dieren 31.8 03.8 85.9 127.5 

Verdamping uit water . . . a II 157.7 149.3 140 0 135.2 

Regenval II Oude Wetering 30.3 ; 58.0 
1 

87.4 127.9 

Verdumping uit water . . . . II D II 103.7 j 91.1 88.0 81.8 

„ „ grasland . . II Il II 137.5 134.7 128 5 123.9 

H // zwarte anrdo II Il II 70.-1 03 S 04.1 G4.3 

Herfst (September—November). 

Regenval , to Utrecht 28.5 55.0 73.7 ; 109.3 

: Verdamping nit water . . . II tt 48.0 43.0 42.9 37.0 

„ Apeldoorn 38.9 03.7 75 2 103.0 

Verdamping uit water . . . II II 49.1 48.7 45.7 1 41.5 

Regenval ,1 Diereu •dCi.{\ 52.4 (59.1 ' 91 0 

1 Verdamping uit water . . . II II 45.9 44.1 ^ 43.5 

j Regenval ,1 Oude Wetering 44.0 59.9 90.9 121 5 

33.5 30.1 i 31.9 
1 

32.1 

II „ grasland . . n u II 39.9 40.0 ' 41.3 40.8 

„ „ zwarte aarde II U II 25.1 22.3 ! 23.9 
! 

24.5 

Winter (December—I' 'cbruari). 

to Utrecht 18.4 41 8 58.0 88.5 

Verdamping uit water . . . II n 15.5 10.4 15.7 10 4 

19.4 40.8 59.7 90.7 

Verdamping uit water . . . II II 30 8 10.0 18.7 10.7 

Regenval H Dieren 14 0 34 9 49.9 74.8 

Verdamping uit water . . . II tl 20.5 23.5 24.8 20.3 

„ Oude Wetering 18.9 38.3 52.2 87.5 

Verdamping uit water. . . . II II II 9.0 12.3 14.0 13.7 

„ „ grasland . . n II II 7.4 9.7 10.7 12.8 

n „ zwarte onrdo II 11 n O.G 8.2 8.9 10 0 
1 
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LHt ilcze cijfers blijkt voor de lente en vooral voor den zomer 
dniilelijk dat bij groolcrcn regenval de verdamping geringer is. 
Voor den herfst blijkt hetzelfde voor verdamping nit water, in 
mindere mate voor die uit grasland en zwarte aarde. Voor den 
winter is eerder het omgckeertle van bet door mij gestelde 
het geval. 

liet is meer de intensiteit der zonnestralen dan dc temperatuur 
der hiebt, die in de eerste plaats de hoeveelheid verdamping 
bepaalt. Dit wordt bewezen iloordat de grootste en de kleinste 
verdamping in Juni en December, en niet wanneer de luclit-
temperatuur het hoogst en bet laagst is, in Juli en Januari, 
voorkomen. Maar des winters, en in mindere mate tijdens sommige 
najaarswinden, is in het algemeen de temperatuur bij helder 
weder veel lager dan tijdens bewolkte lucht. Dit feit werkt in 
tegengestelden zin van de beschijning door de zon, en bel 
resultaat is, althans in dc nabijbeid der zee (niet te Apeldoorn 
en Dieren) dat des winters cn somtijds iu den herfst van beide 
invloeden die der tem])eraluur het grootst is. 

Iu een tweetal opstellen, voorkomende in de Geographische 
Alhandlumjen, onder redactie van prof. dr. A. Penck, Hand V 
(189(j), blz. 4129 en vigg., getiteld: «Die Abfluss- und iNiederscblags-
verbältnisse von nühmen», door dr. V. Unvarac, en «Unter-
suchungen über Verilunstuug und Ablluss», door den redacteur 
van het lijdschrift, wordt betzelfde onderwerp, dat door den heer 
de Bruyn besproken is, behandeld, alleen is ook 1800 in de 
berekeningen opgenomen. Het stuk van dr. Huvarac geeft wel veel 
cijfers maar stelt geen algemeene beginselen. Prof. Penck tracht 
op dergelijke wijze als de heer de Ih'uyn eene verhouding tus-
schen regenval, verdamping en afvoer te berekenen. Hij zegt van 
de verdamping (*): «Theoretisch ist sie in erster Linie von dem 
«Feuchtigkeitsgehalte der Luft abhängig, welcher seinerseits von 
«der Temperatur abhängt. Ferner ist sie abbiiiigig von der 
«Verlbeilung und Summe des IViederscblages, denn je öfter und 
«ausgiebiger eine Oberlliiche benetzt wird, desto mehr kann, bis 
«zu einer gewissen Grenze, von ihr verdunsten». 

Prof. Penck is een bekwaam geograaf, die onder anderen in 
het bekende werk: «Unser Wissen von der Erde» het gedeelte 
betrekkelijk Nederland heeft behandeld. Hij beeft daarin getoond, 
veel studie van de. eigenaardige toestanden hier te lande gemaakt 
tc hebben , en ons land veel sympathie toe te dragen. Hij heeft, 
zooals hij aan het einde van dat opstel mededeelt, daarbij den 
steun van de heeren prof. Kan, Kuyper en Lorié gehad; zeker 
bad hij zich tot geen betere gidsen kunnen wenden. 

Het is dus tot mijn leedwezen, dat ik als mijn oordcel moet 
uitspreken dat de verhandeling van Penck niet alleen in de 
hoofdzaak tol eene minilcr juiste slotsom komt, maar bovendien 
ver bij de zooeven geboorde mededeeling achterstaat, in het 
bijzonder omdat Penck bij zijne beschouwingen over de jaarlijksche 
verdam|)ingen en afvoeren de A.M geheel verwaarloost. Aan het 
eind van zijn stuk berekent bij wel is waar maandelijksche ge-
middelden, waaruit een gemiddelde L^'M voor elke maand kan 
blijken, maar bij heeft dezen belangrijken factor in zijn Oj)Stel 
overigens niet in aanmerking genomen. 

Penck geeft (figuren 18 en 19) graphische voorstellingen van 

O Hlz. 409. 

dc gemiddelde waterberging in den bodem voor dc maanden van 
het jaar. Deze voorstellingen, waarvan ik dc tweede vertoon (zie 
plaat VI, figuur 3) is op de volgende wijze verkregen. 

Hij berekent de verdamping, door haar evenredig te stellen 
aan die, welke aan een verdampingsmeter te Praag is waargenomen, 
en aan te nemen dat U = H — O , zijnde dit de gemiddelde 
waarden. Volkomen juist is deze methode zeker niet, daar de 
geheele verdamping nit grond wel niet voor elke maand juist 
evenredig aan die te Praag nit water zijn zal, maar zij zal niet 
tot \er van de waarheid afwijkende uitkomsten leiden. 

E r heelt gemiddeld van Febiuaii lot Juli wateiberging plaats, 
terwijl er in een gemiddeld geval van Augustus tot Januari af-
gifte van waler aan de rivieren plaats heeft. Penck schrijft dit 
in de eerste plaats aan de sneeuw toe, die '/s van den gebeelen 
neerslag uitmaakt, in de bergen reeds in September valt en vooral 
in iMaart begint te smelten. In de tweede plaats schiijft hij deze 
watei berging aan het grondwater toe. 

Als men deze juiste beschouwingen nagaat, moet het te ver-
wonderlijker schijnen, dat hij bij de behandeling vau de jaarlijksche 
verschijnselen van regenval, verdamping en afvoer niet aan de 
waterberging gedacht luïcft. 

Hij geeft (*) de formule: 

waarin v de u, V de U, w de r, N de H van den heer dc Bruyn, 
cn ß een coëlliciënt. Men zou die formule dus met de notatiën 
van den beer de Bruyn kunnen uitdrukken door: 

u = V-\-ß{r - R) 

en daar U en B constanten zijn, door: 

11 ar + C. 

!Men moet twee geheel verschillende omstandigheden onder-
scheiden. 

Van den neervallenden regen komt een deel onmiddellijk inde 
verschillende waterloopen, of trekt in den grond en wordl dan, 
voor zoover het niet verdampt, binnen korteren of längeren tijd 
ook daarheen afgevoerd. Een ander deel echter, dat eveneens in 
den grond trekt, komt eerst na langen tijd in de waterloopen 
terecht. Dit laatste gedeelte kan in bergachtige streken, vooral 
waar veel bronnen aangelrolïen worden, jaren lang onder den 
grond vertoeven en een zeer langen weg alleggen eer de opper-
vlakte bereikt wordt. 

De bier verloonde grafische voorstelling (plaat VI, figuren 3 en 4) 
geeft eene samenstelling van de figuren 9 en 12 van Penck. De 
uit de waarnemingen afgeleide neerslag en afvoer over de jaren 
1870 tot en met 1800 zoowel als hun verschil, hetwelk door 
Penck voor de verdamping in dat jaar verklaard wordt, zijn daarop 
geteekend. 

De lijn der neerslagen is zeer onregelmatig, toevallig is het 
een zigzaglijn. De lijn der afvoeren is veel regelmatiger, in het 
bijzonder is zij van 1880 tot 1885 bijna recht, hetwelk tot de 
gedachte leidt: is deze regelmatigheid niet voor een groot deel 
het gevolg van het grondwater, waarvan de op- en neergang en 

(*) Ulz, 445. 
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het aandeel aan den afvoer wel bij verscheidene achtereenvolgende 
jaren met veel regenval (zooals 1870 tot en met 1882) grooter 
is dan bij eene reeks jaren met weinig regenval (als 1883 toten 
met 1885), maar waarhij een zeer geringe regenval gedurende 
een geheel jaar nog niet eens een sterke yermindering in den 
afvoer teweegbrengt? Daarentegen is de groote afwisseling in 
afvoer van 1880 tot 1800 waarschijnlijk daaraan toe te schrijven, 
dat er in 1888, en vooral in 1800 gedurende sommige maanden 
zeer sterke regens zijn geweest, wier water slechts in gerinire 
mate in den grond kon trekken, daar de hoeveelheid te groot was. 

Hieraan is mijns inziens tevens het door den heer de Bruyn 
gereleveerde feil, dat 1800 geen goede overeenslemming met do 
andere jaren oplevert, toe te schrijven. Uit het stuk van dr. Hu-
varac (*) blijkt, dat de afvoer der Elhe I e Telschen in September 
1800 buitengewoon boog was, zelfs was hij weinig geringer dan 
de allergrootste voorgekomen afvoer. 

Ook in Februari en Maart 1888 kwamen zeer groole af-
voeren voor. 

Al volgt de afvoer in het algemeen, over verscheidene jaren 
te zamen genomen, den regenval, dit is niet voor één be-
paald jaar, hetzij men hel als de heer de Ih'iiyn van I Mei 
tol I .Mei of als Penck van I Januari tot I Janiirari neemt, het 
geval. Juist doordat de door berekening verkregen verdamping 
een verschil is, en wel tusschen éóne sterk en ééne regelmatiger 
afwisselende grootheid, komen daarin de onregelmatigheden van 
den regenval in te sterke male te voorschijn, en schijnt hierdoor 
eene afhankelijkheid van de verdamping van den regenval te 
be.staan, die in werkelijkheid in landen als Bobeme niet of althans 
niel op die wijze bestaat. 

De berekening, welke Penck maakt van de hoeveelheid jaarlijk-
schen regenval, waarbij de verdamping daaraan gelijk zou zijn en 
dus geen afvoer zou voorkomen, schijnt mij ook verkeerd. Hij 
komt er toe dat dit het geval zou zijn als er 's jaars 315 inM. 
in hel gebied der Moldau, de voornaamste zijriver der Elhe, 
en in dal der Elhe zelfs reeds als er 's jaars 380 niM. regen 
viel. Waarschijnlijk zou de afvoer der rivieren bij zulk een 
jaarlijkschcn regenval nog vrij groot zijn. 

De A M , wier gemiddelde door Penck beschouwd wordt en 
die in den loop van elk jaar ongeveer hetzelfde vérloop heeft, 
is het gevolg van de waterherging, veroorzaakt door tie sneeuw 
en door het water dal zich in de rivieren, bare zijtakken cn 
den grond in de nabijheid daarvan ophoopt en weder afgegeven 
wordl. Deze waterherging en voeding zijn goed bekend. 

Een andere waterberging staat iu verband met de eigenlijke 
ondergrondstroomen, welke iu landen als Bobeme zeker een groote 
rol spelen, en wel die van regulateur. 

Daar de A M voor hel grondwater voorloopig nog een onbe-
kende is en waarschijnlijk slechts uil zeer langdurige reeksen 
van waarnemingen, over welke men thans nog niet beschikt, te 
verkrijgen is, zal het beste zijn, op andere wijze lot de betrekking 
tusschen beide grootheden te geraken. Als zoodanig beveelt zich 
behalve het nemen van i)roeven met lysimeters in dc eerste 
plaats het vermeerderen van waarnemingen, als te Oude Wetering 
plaats hebben, aan. 

n Ül ï . 445. 

Het lid MBnUfcyts tÈ in . Het lid de Bruyn heeft mij eene 
eer willen toekennen, die mij niet toekomt, namelijk dat ik zou 
hebben uitgedacht de theorie van de condensatie van damp in 
den grond. Ik heb hier slechts in de vergadering van den 
8sten April 1800 die theorie geïntroduceerd, nadat het lid Stang 
zijne voordracht had gehouden over jhet watergevend vermogen 
der duinstreek en over dc partij, die daarvan kan getrokken 
worden ten behoeve van stedelijke watervoorzieningeni». Ik heb 
toen de aandacht der vergadering gevestigd op het opstel van 
dr. Otto Volger, in de Zeitschrijt des Vereines deulscher Ingenieur e 
van November 1877 cn na de vooHezing van een citaat daaruit 
woordelijk hel volgende gezegd : 

«Men ziet dat hier van de oude theorie, welke leerde dat de 
regenval dc eenige oorzaak van de bronnen was, geheel wordt af-
geweken. Ik wensch vooralsnog tusschen de oude en de nieuwe 
bronnentheorie geen partij te kiezen. Hel is mijns inziens niet 
noodig om den oorsprong van hel bronwater (resp. van hel duin-
water) of uitsluitend aan den regenval, ól uitsluitend aan de 
condensatie der waterdampen van de grondlucht toe te schrijven. 
Beide oorzaken kunnen misschien in meerdere ol mindere mate 
samenwerken. In welke mate dit geschiedt kan alleen in ieder 
afzonderlijk geval door veelvuldige en zorgvuldige waarnemingen 
worden uitgemaakt. Ik wenschte de leden die daarvoor bet best 
in de gelegenheid zijn hiertoe op te wekken». 

Deze woorden onderschrijf ik ook nu nog en ik hoopte toen ik 
heden hier in de vergadering kwam van den beer de Bruyn te ver-
nemen dat hij dergelijke waarnemingen had gedaan. Hel was dus 
eene teleurstelling voor mij te hooren dat de geachte spreker zich 
daarmede niet had opgehouden om dc wel eenvoudige maar minder 
afdoende reden, dat hij aan condensatie van waterdamp nit dc 
lucht in den grond niet geloofde. Ik betreur dat zooveel te meer 
omdat ik meende dat juist de geachte spreker in de betrekking 
welke hij bekleedt zoo uitstekend in de gelegenheid was om dc 
bedoelde waarnemingen te doen. 

De heer de Bruyn heeft ons hoofdzakelijk mededeelingen ge-
daan omirent den regenval en dc verdamping enz. in Bohemc en 
heeft ons medegedeehl dat dit land zoo uilermate geschikt is 
voor de stmiie van de vraag waar de gevallen regen enz. hlijfl, 
omdat hel water slechts door ééne rivier kan afslroomen en men 
de hoeveelheid water dier rivier gemakkelijk uit het prolil en 
de snelheid kan bepalen. Hierbij dcet zich echter mijns inziens 
lie vraag voor, of er ook niet ^ âter kan afgevoerd zijn door de 
bedding van dc rivier, heneden en huilen haar prolil, dat wil 
zeggen door de openingen tusschen de steenstukken, waaruil de 
rivicHieddiiigen dikwijls zijn samengesteld. Als dit het geval mocht 
zijn, zou dc boeveelheid water in de bedding even belangrijk, ja 
zelfs veel grooter kunnen zijn dan die van het water in de rivier 
zelve. Daarmede moet rekening worden gehouden. 

Ik wensch daarom den geachten spreker I e vragen of dienaan-
gaande niets uil de gepubliceerde waarnemingen in Bobeme blijkt ? 

Het lid r r f t i tiiencn, het woord verkregen hebbende, biedt 
voor de boekerij ecu afilruk aan van zijne in ile uVerslagen en 
Mededeelingeni» van de Koninklijke Akademie van Weienschappen, 
opgenomen berekening van heel en verdamping in den Haarlem^ 
mermeerpolder, en zegt het volgende: 

I 
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Aanleiding tot hel ondernemen van die berekening is geweest 
de indiening van een wetsontwerp tot droogmaking van het zui-
delyk gedeelle van de Zuiderzee naar het plan van J. A. Ikijerinck 
en tot hel graven van een kanaal van Amslerdam door de Gel-
dersche vallei naar de Waal. Over weinige dagen, den I8den 
April, zal het juist twintig jaar geleden zijn dat die indiening 
plaats vond, onder het Ministerie van den heer Heemskerk. 

Ue hoogleeraar llarling uitte in de naliiurkuiiilige afdeeling 
der Koninklijke Akademie van Wetenschappen de vrees, dat het 
droogmaken aan gevaar van mislukking zou Idool slaan, len 
gevolge van de kwel, die, naar hij verwachtte, door den zandigen 
ondergrond van de Zuiderzee veel water in de droogmakerij zou 
brengen; op grond van proeven, die hij genomen had tot bepaling 
van hel waterdoorlatend vermogen van zand, dat hij in glazen 
buizen hail verzameld, waardoor hij waler bad lalen stroomen. 

De heer T. .1. Stieltjes, een warm voorstander vau de droog-
making, had die vrees niet, doch stelde nietteiniu aan de afdceling 
der Akademie voor dal dc zaak aan een ernstig onderzoek zou 
worden onderworpen. Aan dit voorstel werd gehoor gegeven; eene 
Commissie werd benoem I en belast met hel onderzoek naar de 
7na(e, waarin water onder verschillende druJchoorjte door zandmssa's 
van verschillende samcnstelUng en breedte stroomt. 

liet door haar uitgebracht Verslag, dat omtrent de doorkwelling 
naar den ontworpen Zuiderzeepolder gmistig luidde, werd in 
1887 uitgegeven, en is dus aanwezig ouder de werken van de 
Akademie in de boekerij van het Instituut. 

Er moesten door de Commissie, onder aiulere, bestaande toestanden 
van polders enz. in Nederland worden onderzocht, waaruit ge-
volgen omtrent het bedrag der kwel zouden kunnen worden ge-
trokken. Ik had zitting in die Commissie en maakte voor dat 
doel ook eene afzonderlijke studie van den toestand van den 
Ilaarlemmermcerpolder; waarvan de uitkomst in 1885, dus nu 
twaalf jaar geleden, het licht zag en verval is in den afdruk, 
dien ik zooeven heb aangeboden. 

Vóór mij had Stieltjes reeds een paar malen zich aan hel 
berekenen gezet van den invloed van gevallen regen en van uit-
damping op den boezemstand, maar was telkens gestuit op een 
overschot of een te kort, waarmede hij geen weg wist. 

Wijlen ons medelid jhr. J . R. T. Ortt bad getracht die moeielijk-
heid te ontgaan door grepen te doen van groote perioden tusschen 
twee tydslippen, waarin de toestand niet of slechts onbeduidend 
verschilde. Hij nam twee tijdperken ieder van ongeveer zes jaren, 
waarover dus bet verschil zonder merkbaren invloed kon worden 
verdeeld. 

OndaidvS deze oordeelkimdige behandeling gaf de uitkomst niel 
de verwachte bevrediging, en verwierp de heer Orll zelf bet ge-
middeld bedrag van de uitkomst der twee berekeningen, de 
25-2 000 M^ voor de kwel in een etmaal, als te groot, evenzeer 
als hij de 330 000 M'., naar tle schatting van wijlen den hoofd-
opzichter van den Haarlemmermeerpolder, den heer A. van Egmond, 
terecht voor overdreven hield. 

Door de groote verscheidenheid van uitkomsten van berekeningen 
der kwel werd ik geprikkeld tot bel opsporen van eene reken-
wijze, waarmede naar ik hoo|)le eene aannemelijke uitkomst kon 
worden verkregen. Na vele vellen vol gecijferd te hebben zonder 
bevredigend resultaat kwam ik ten slotte lol de overtuiging, dat 

ik vooral een scheiding moest maken in het oppervlak, waarvan 
de uitilamping plaats had, namelijk tusschen boezem en land, 
omdat de uitdamping van een waterspiegel en die van groiul, 
inzoiulerheid van begroeiden grond, zeer uiteenloopen. 

D.))r de welwillende iidichting van den beer Elink Sterk kon 
ik rekening houden met de grootte van den boezem, die met de 
verandering van de waterhoogte belangrijk afwisselt. De scheiding 
bracht dus het bedrag der, in hel beschouwde tijdperk, waargenomen 
uitdamping van een waterspiegel ter plaatse waar hel behoorde. 

Paste men de waar^'cuomen uitdamping van een waterspiegel toe, 
zonder scheiding van land en water, dan zou men soms meer 
verdamping verkrijgen dan er regen gevallen was, omdat hel val, 
waaruit in de observatoria de verdamping wordt waargenomen, 
aangevuld wordl wanneer de inhoud is verdampt. De formule, 
waarin met een en aiuler rekening was gehouden, leverde mij ten 
slolle, ook nog over twee andere tijdperken dan die van den 
heer Ortt, uitkomsten die met elkander in goede harmonie waren 
en bevreiligend schenen (*). 

Evenals nu de beer de Bruyn meemle destijds de beer Elink 
Sterk, dat er minder kwel was dan de uitkomst mijner berekening 
aangaf. Hij grondde die meeniug op waarnemingen van rijzing 
van hel waler iu den winter toen het niet regende, niet werd 
uitgeinalen en d«, verdamping gering was. 

Het kwam mij evenwel voor dat men de kwel niel gering 
moest schatten. Mocht zij in den winter lot een mindere hoe-
veelheid ilan ik berekende zijn waargenomen dan was de vraag 
of de vorst haar niel tijdelijk kon hebben getemperd. Wij weten 
immers hoe door kunstmatige bevriezing der aarden wanden van 
diepe fundeeringputten deze kunnen worden droog gehouden. 

Daarenboven kennen] wij zoo vele feiten van kwel naar den 
Haarlemmermeerpolder. De Spaarne-tocht voert zonder ophouden 
dagelijks 20 000 M^ aan kwelwater af, en vele andere tochten, 
ook aan de overzijde, bij Aalsmeer, worden door den beer Ortt 
aangewezen als achterlijk in het dichtgaan bij vorst, ten gevolge 
van de wellen. Voorts hel bekende feit der drooggeloopen vijvers 
buiten den polder onder Heemstede lijdeus de uilmaling van de 
plas en bel sterk sprekende misschien niet algemeen bekende 
geval van den put in de ringvaart, waarvan ik ile kennis te danken 
heb aan de mededeeling van den heer Elink Sterk. 

Toen namelijk in 1872 voor een draaibrug over de ringvaart 

Per etmaal. 1849-1852 18G1-18G7. 1867—1873. 1883-1884. 
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— '349 438 M'. 875 881 M' . , 365 250 M \ 

— 850 750 „ 410 53G „ 379 654 „ 

3 080M' . ' 7 312 „ 34 655 . 14 404 » 

— 97 pCt. 91 pCt. I 96 pCt. 

601 685 „ 217 995 M'. 251 O i l M' . ; 233 300 .M'. 

10 353 „ I 8 812 „ 7 025 „ 

211871 . gekomen . . . . 1136 800 „ 200330 „ 207 544 „ 
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nabij Heemstede een vierkante kistdam was gemaakt, binnen 
welken de middenpijler zou worden gefundeerd, zakte hel water 
in een nacht binnen dien kistilam ver genoeg weg, dal men zonder 
bemaling met de ontgraving van den bodem kon aanvangen, 
daarmede voortgaan, en geen hinder had van waler zelfs lol eene 
diepte van 2.70 M. heneden den waterspiegel van de ringvaart. 

Dc heer de Bruyn heeft op eenigszins vermakelijke wijze ge-
sproken van eene «ondergrondsche« verdamping, die ik mede zou 
hebben in rekening gebracht. 

Tol toelichting van hetgeen hij bedoelt moge het volgende dienen. 
Gewoonlijk rekent men alleen op den boezem voor walerberging. 
Ik heb bij mijne berekening aangenomen, dal bel waler uit den 

boezem zich in den bodem verspreidt, hel zoogenaamde grond-
water vormende, dat met den boezem op en neder gaat. De hoe-
veelheid water, die in den grond kan geborgen worden, is afhan-
kelijk van de dichtheid van de specie, w^aaruit de boilem bestaat. 

De genoemde Commissie van de Akademie heeft die dichtheid 
mede trachten te bepalen, en bevonden dal tusscben de grond-
korrels gemiddeld Vs van hel geheele volumen aan ruimte voor-
handen is. Het waler trekt niet alleen zijdelings uit deu boezem 
den grond binnen, maar dringt na regens ook van de oppervlakte 
naar beneden in den grond door dc ruiiuten tusschen de korrels. 

Langs den weg dien het water volgt, bij het zakken in den grond, 
blijft in omgekeerde richting de verdamping voortgaan van het 
zakkende water, dat opgehouden wordt door de capillariteil. 

Voor de verdamping tusschen dc korrels is, met het oog op de 
genoemde verhouding, slechts V3 van de oppervlakte van den 
bodem in rekening gebracht in mijne formule. 

Werden van ééne zijde de door mij berekende verdamping 
en kwel te groot geacht, van onzen gemeenschappelijken vriend 
Cuppari daarentegen ontving ik uit Pisa een vriemlelijk schrijven, 
met de opmerking dal naar zijn gevoelen ik nog meer uitdamping 
had moeten vinden en gevolgelijk ook meer kwel. 

Zijn meening was gegrond op hetgeen de natuur leert, waarin 
wij regen en verdamping tegen elkander zien opwegen. 

Ik heb natuurlijk met groote belangstelling hel door den heer 
de Bruyn voorgedragene aangehoord en den toestand van Bobeme 
ten aanzien van dit onderwerp leeren kennen. Ik ben echter niet 
overtuigd geworden dal de door hem aan dien toestand ontleende 
formule beter past op dien van den Haarlemmermeerpolder, ilan 
die, welke ik daarvoor heb opgemaakt, en kan dus niet aannemen 
dat alleen op grond van bet berekende voor Bobeme zou mogen 
besloten worden dal de uitdamping en kwel in den llaarlemmer-
meer|)older minder zijn dan ik berekend heb; hoezeer ook de 
mimlere verdamping ten bate zou komen van de duinwaterlei-
dingen, en de mindere kwel ten bate van de eventueele droog-
makerij der Zuiderzee. 

Het liil vau MHHHCI Ik wensch een klein onderdeel te be-

spreken van hetgeen in deze discussie is behandeld, te weten de 

verdampingmeiers. 

Men moet zeer voorzichtig zijn bij het gebruik van waar-

neuiingen met die toestellen en ilaarbij wel in aanmerking 

nemen ilen tijd van het jaar, waarin zij worden gedaan. Het 

waler toch in den bak der waarneming staat bloot aan verwar-

ming door de zon cn deze zal des zomers veel beteekenen, maar 

's winters veel minder. Gedurende een tijdvak van bijna 20 jaren 
is dagelijks op hel observatorium van Rijnland Ie Oude Wetering 
waargenomen de temperatuur van hel waler in de ringvaart van 
de Haarlemmermeer, die van de Incbl van tuinaarde, van polder-
water en van het waler en van den grond in de bakken van 
de waarneming. Ik geef hier de cijfers van de gemiddelden 
dier waarnemingen voor de jaren 1879—1890, in de verschillende 
maanden: 

V e r z a m e l i n g van de gemidde lden der t e m p e r a t u u r s -
w a a r n e m i n g c n in graden K., te Oude Wetering-

v a n 1879 — 1 890. 
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1. 2. 3. 4, 5. 0. 7. 8. 9, 

(*) 
Januari . . . . 289 37.5 37.4 30,8 37.8 30,9 37.2 37,5 0.9 
Februari. . . . 392 39 38,5 38 40 38.5 38.7 j 39.2 2 
Maart 438 43 0 42.3 42.0 40.8 42,9 42.9 45,0 4.2 
April 540 49.9 49 49,8 57.4 51 50,9 1 55,3 7,0 
Mei 558 57.0 50,9 58.1 00.3 58,4 58.4 03,2 8,2 
Juni 540 03.5 03.3 05 71.9 05 05,2 07,2 0,9 
Juli 554 00.5 05.5 07,3 73.9 ' 07,2 07.9 07.7 0,0 
Augustus . . . 558 05.5 05.1 00 71,9 1 00.2 05.8 00 5,9 
September. . . 540 01,0 00.9 01.8 00.3 ,01,7 01,5 01,2 4.0 
October . . . . 558 51.4 51.3 51.5 53.3 '51 3 51,1 51,3 1.8 
November. . . 534 43.3 43.5! 42.9 44 43.3 42,8 43,0 l . l 
December . . . 400 38.1 38.4 38.2 38,3 38 

1 

1 

37.8 38,4 0,1 

Men ziet bier groote verschillen, zoodat daaruit duidelijk blijkl, 
dat wel degelijk verschil moet worden gemaakt tusschen de waar-
nemingen, des zomers en des winters gedaiui en dat men de ge-
vonden cijfers van verdamping maar niet eenvoudig door elkander 
mag gebruiken. iMen boude hierbij in hel oog, dat men in dit 
staatje met gemiddelden Ie doen heeft, en dal de verschillen op 
enkele dagen nog veel grooter zijn en tot 10 of 12° E. klimmen. 

Ten anderen wensch ik te wijzen op een zaak die, meen ik, 
door de vorige sprekers niet genoeg is onderscheiden, het ver-
schil luunclijk tusschen de verdamping van planten en het op-
nemen en vastleggen van water in de planten, 

Dit laatste kan men moeielijk verdamping noemen, en toch 
wordl op die wijze een groote hoeveelheid water opgenonien, eu 
dus ook aan den bodem onttrokken. 

(*) Wanneer door vorst of andere beletselen dc waarnemingen niet opallc 
punten konden worden gedaan, zijn nlla wnarncmingcn op dien dag buiten 
rekening gelaten. 

1 5 
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Het liil X o H / t e u h ë i s verzoekt den lieer de Hruyn om een 
paar inlichtingen. In de eerste phints toch blijkt uit hetgeen de 
heer Uaniaer mededeelde, dat hier in Nederland, de verdamping 
niet zooals in lloheme, met den regenval toeneemt. Zoude het 
niet mogelijk zijn dat beide verschijnsels eenzelfde oorzaak heb-
ben? De regen wordt immers veroorzaakt door den strijd tusscben 
twee luchlstroomen; de eene kouder en droger, de andere 
vochtiger en warmer. Het temperatuurverschil doet de wolk con-
densecren tot regen, en nu zal nü den regenval de verdamping 
groot of klein zijn, al naarmate alsdan de droge of de vochtige 
luchtstroom langs de aarde strijkt. Het zal dus van de wind-
richting na regenval afhangen of meer of minder verdamping 
plaats vindt. Hier te lande zijn de westewinden, dus de vochtige, 
overheerschend, vandaar de geringe verdamping; misschien in 
Boheme de oostewinden, en daarom wilde ik den heer de Hruyn 
vragen in hoeverre hem het régime der wiiulen in Hoheme bekend 
is, omdat dit wellicht het verschijnsel kan verklaren. 

De tweede vraag betreft den factor ß\{ der formule. Het ver-
wondert mij geenszins, dat een deel der verdamping niet aHiangt 
van den onmiddellijken regenval. Immers een deel van den regen, 
welke in den grond zakt, beneden het peil, waarop het aan den 
invloed van den plantengroei en der capillariteit is onderworpen, 
is daarom nog niet voor goed aan de verdampende krachten ont-
trokken. Want ten gevolge van de helling der aardlagen als 
grondwater afvloeiende, zal het regenwater wellicht elders wederom 
de aardoppervlakte naderen, en daar op nieuw onder het bereik 
van den plantengroei komen, of door de werking der capillariteit 
kunnen verdampen. Dit water vormt dus een soorl van ondcraard-
schen regenval van meer conslanlen aard, een secundairen regenval, 
welke op zijne beurt door eene secundaire verdamping gevolgd 
wordt. En deze secundaire verdamping moet afhankelijk zijn van 
twee factoren, onder andere: 

1°. van den ondergrondschen toevoer — en het is inderdaad 
aannemelijk (omilat grondwaterstroomen slechts van lieverlede 
veranderen), dat deze evenredig is met den gemiddelden regenval 
van een tijdperk van längeren duur; 

2®. van den vochtigheiilstoesland van de lucht op het tijdstip, 
dat de ondergrond.sche toevoer weder aan de oppervlakte treedt, 
of althans weder onder hel bereik komt der vcrdampings-agenten. 
Zoude dus niet ß in plaats van constant te zijn, ten deele althans 
moeten afhangen van den vochtigheidstoestand der lucdil? Endezen 
vochtigheidsloestand doen ons de verdampingsmeters kennen; 
want deze wijzen niet enkel aan, welke hoeveelheid waterdamp 
door eene wateroppervlakte wordt afgestaan, maar tevens welke 
hoeveelheid water de lucht kan opnemen, dcHialve — zij het 
ook langs eenen omweg — den vochtigheidstoestand. 

llet lid ite : Ik moet beginnen met op te merken, 

dat het mij zeer heeft gctrollen, wat het lid Hamacr heeft 

medegedeeld, namelijk dat dr. Penck uit dezelfde waarnemingen 

tot dezelfde formule als ik is gekcuncn. Het genoemde werk cn 

de schrijver zijn mij lotaal onbekend. ï e meer heeft het mij 

daarom verwonderd dat de heer Uamaer in het geheel niet gelooft 

aan de juistheid van die formule. Een o|ipervlakkigc beschouwing 

moge het doen voorkomen dat die uitkomst vreemd is ; de cijfers 

spreken echter mijns inziens te duidelijk en dat bij gromi de 

zaak zich aldus toedraagt laat zich ook wel verklaren. Voor een 
wateroppervlakte is dit een ander geval; maar dit strijdt in het 
geheel niel met mijn formule; alleen wordt dan de « negatief en 
ik geloof dit voor meren, zooals bijvoorbeeld in Friesland, ook 
werkelijk zoude gevonden worden, indien dit ware na te gaan. 

Aan het lid Halbertsma heb ik alleen te antwoorden, dat ik 
ook slechts beweerd heb, dat hij de theorie van condensatie hier 
heeft medegedeeld. Omtrent zijn opmerking over lysimeterwaar-
nemingen, dic hij van mij verwacht had, moet ik opmerken dat 
ik die niet zal mededeelen, omdat hel mij voorkomt dal dienst-
zaken, die nog niet publiek zijn gemaakt, niet behooren te worden 
medegedeeld. 

Nog zij opgemerkt, dal uit de waarnemingen in l ohcmc niet 
blijkt, dat water door de bedding der rivier wordt afgevoerd. Ik 
veronderstel, dat men die hoeveelheid aldaar gerust mag ver-
waarloozen. 

Aan het lid Noltbenius moet ik antwoorden, dat ik hel regime 
van de winden in Hohemen niel heb nagegaan. Ik geloof niet 
dat daarin de verklaring van het verschijnsel moet gezocht worden, 
daar ik vermeen dat wij in ons land tot dergelijke uitkom.st als 
in Hohemen zullen komen, indien het wordt nagegaan. 

Wat den term /3 U betreft moet ik opmerken, dat die /3 constant 
moet aangenomen worden. De eigenaardigheid van mijn formule 

is juist gelegen in die constante. Dat ik die omgezet 
heb in den vorm (3 H is alleen om door de uitdrukking \ — a —(3 
een directe vergelijking te hebben, met den meestal opgegeven 
gemiddelden afvoer. Dat mijn formule niet wiskunstig juist is, 
heb ik op den voorgrond gesteld; er zullen dus bij zekere om-
standigheden afwijkingen plaats vinden: zoo zal werkelijk « afhan-
kelijk zijn van de vcrdceling van den regenval over het jaar, 
maar de (3 moet men constant nemen. 

Aan het lid van Diesen, die in hoofdzaak heeft medegedeeld 
wat de aanleiding is geweest dat hij de genoemde verhandeling 
heeft geschreven, kan ik alleen antwoorden dat ik blijf twijfelen 
aan de juistheid van zijn beschouwingen over verdamping en aan 
de verkregen uilkomsten van verdamping in kwel. 

De %tre8iiteÈ%t zegt het lid de Hruyn dank voor zijne 

mcdedceling en den overigen sprekers voor de door hen gemaakte 

opmerkingen. 

15. llet woord is aan het lid Tutehê I^olliicniuti. Deze 

zegt het volgende: 

Eenigen tijd geleden werd mij van wege eene Amslerdamsche 
fabriek van Monierwerk een proces-verbaal gezonden betreiVende 
eene proefneming met eene plaat, dat ik echter ter zijde legde 
onulat het wel de onderteekening van een aantal autoriteiten 
droeg, doch geeiicrlei bijzonderheid omtrent de samenstelling van 
het proefstuk behelsde. Toen echter ecu genoegzaam gelijkluidend 
en dus even spaarzaam bericht omtrent die beproeving in n". 11 
van den tegcnwoordigen jaargang van het «Houwkundig weekblad» 
w ênl opgenomen, wendde ik mij lol dc fabrikanten met verzoek om 
mij die gegevens le verschaHcn, welke in de eerste plaats noodig 
zijn om de waarde van de proef te kunnen bcoordeeleii: nl. de 
samenstelling van het gebezigde beton, bet aantal, de dikte en 
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de ligging der ijzerstaven. Want feitelijk behelst het proces-
verbaal niets anders dan dat eene plaat beproefd werd, lang 
tusscben de steunpunten 7.30 M., breed 0.52 i\l., dik 0.1 G M., 
dat bij eene gelijkmatig verdeelde belasting (met zakken zand) 
van 200 KG. per M l , de doorbuiging 11 mM. bedroeg (welke 
na ontlasting tot op 1 mM. verminderde), en dat bij weder-
belasting met 400 KG., 600 KG., 050 KG., 700 KG., 750 KG., 
800 KG. per M l de doorbuiging achtereenvolgens was: 30, 50, 
55, 01, 07, 74 mM. Ten slotte wordt vermeld dat de plaat bij 
eene belasting van 850 KG. per M l , eene doorbuiging van 81 mM. 
vertoonde, welke gelijkmatig toenam en eindelijk tol eene breuk 
aanleiding gaf. De plaat was 07 dagen oud. 

Beleefd werd mij door de fabrikanten te kennen gegeven, dat 
zij de overige gegevens als een fabrieksgeheim beschouwden, en 
zulks te meer, aangezien hier te lande geen octrooiwet beslaat. 

In dit antwoord berustende, hoewel, zoo ik goed ben ingelicht, 
zelfs reeds in Duitschland het Monierpatent vervallen is, en de 
verzuchting dus geen grond heeft; daarenboven Monierwerk te 
eenvoudig is om hel met sluiers le omhangen, zoo achtte ik het 
toch gewenscht om na te gaan in hoeverre de uitkomsten der 
Amslerdamsche beproeving zouden zijn af te leiden uit de proef-
nemingen te Ileusden, welke ik in ons Tijilschrift (1895—1890) 
uitvoerig heb beschreven. Want dat men hier met eene gelijk-
soortige plaat te doen had, werd bewezen zoowel door de wijze 
waarop de jdaat zich bij het toenemen van de belasting gedroeg, 
als door dc wijze waarop zich de breuk openbaarde. 

Voor zooveel ik de litteratuur over het onderwerp heb kunnen 
bijhouden, is mij gebleken dat men in dezen meer genoeg(!n van 
de i)raklijk dan van de theorie beleeft, en ik zal mij dan ook 
niet met theoretische bespiegelingen ophouden, doch wil enkel 
op grond mijner persoonlijke ervaring voorop stellen dal — binnen 
zekere grenzen — de Monierplaten te beschouwen zijn, als een 
soort van houten planken, met een voor die eigenaardige houtsoort 
passenden spanningscocfliciënt. Dit heeft het groote voordeel dat 
de gewone formules voor het draagvermogen onveranderd kunnen 
worden toegepast. 

Zooals men zich zal herinneren, werden door mij in hoofdzaak 
twee soorten van platen beproefd: de eene, lang tiisschen de 
sleunpunlen 1.90 M., breed 0.40 M., dik 0.05 M.; de andere 
lang tusscben de steunpunten 0.08 M., breed 0.47 M., dik 0.03 M. 
Bij de lange platen bedroeg de dikte der lioofdshiven ongeveer 
7 niM. (0.85 niM.), bij de kortere wisselde deze tusscben 4mM. 
en 7 iiiM. Verdeelt men de Jiiassa der hoofdstaven over de gehecle 
breedte der plaat, dan zoude men bij de lange platen een ijzcrschicht 
van ongeveer 0.04 mM. dikte verkrijgen, en een evendikke schicht 
bij de korte platen met hoofdstaven van eveneens 7 mM. dikte. 

Wat de breking betreft: de ruim een maand oude |)laten, ver-
vaardigd met beton in de verhouding van 1 maatdeel cement 0|) 

3 maatdeclen zanil, braken door een gewicht, dat herleid tot 
eene gelijkmatig over de gehecle op)\crvlakte verspreide belasting, 
overeenkwam met 1074 KG. voor de lange, en 1140 KG. voor 
de korte platen (blz. 14 der verhandeling). 

Met deze gegevens kan men uil de gewone formule voor opge-
b h' legde, gelijkmatig belaste platen P z ^ V s ' J ' y - (waarin V in KG. 

Ä, h en l in cM. zijn uitgedrukt) de spanning k (per c M l ) be-
rekenen, welke bij de breking in den uitersten vezel zoude ont-
slaan ; alles natuurlijk bij de aanname dat de plaat nit eene 
homogene massa beslond, welke op druk en oj) trek op dezelfde 
wijze reageerde. 

Men vindt alsdan: 

bij de lange platen ^ = 1 5 3 KG. ; 
» » korte n ^ = 1 3 7 * 

Inderdaad getallen, welke betrekkelijk weinig van elkander af-
wijken, zoodat aan deze fictieve /c derhalve praktische waarde 
mag worden toegekend. 

Aangezien nu bij platen van verschillende afmetingen, doch 
p 

met gelijken coiifliciënt k , de verhouding -p- der gelijkmatig 

verdeelde breukbelastingen wordt uitgedrukt door: 

b hi h 
X 4 , 

zoo zoude dus eene plaat, gelijk aan de Amsterdamsche proef-
plaat, ilus ter lengte van 730 cM., breed 52 cAI., dik 10 cM., 
kunnen dragen: 

indien men van de lange lleusdensche platen uitgaat, en: 

indien men de korte lleusdensche platen ter vergelijking bezigt. 

De eerstgenoemde breukbelasting komt overeen met eene gelijk-
matig verdeelde belasting van 980 KG. per Ml , laatstgenoemde 
met eene van 880 KG. per M l 

Heide waarden, welke betrekkelijk weinig van elkander afwijken 
(vooral wanneer men in aanmerking neemt hoezeer de afmetingen 
der lleusdensche platen verschilden), vertoonen eene groole overeen-
komst met de breukbclasting der Amslerdamsche plaat, welke 
zooals straks werd medcgedeeld, 850 KG. per M l bedroeg. 

De Amsterdamsche plaat heeft zich dus ten opzichte van de 
breukbelasting geheel gedragen als de lleusdensche platen. En 
ook ten opzichte van de doorbniging is de overeenkomst Irefi'end. 

Hij de lange lleusdensche platen, (u°. 3, 4 en 7), welke op 
twee ))laatsen, elk op 0.'25 M. uit bet midden gelegen, belast 
werden, bedroeg de doorbuiging, onmiddellijk na het opbrengen 
lier breukbclasting, gemiddeld 25 inM. (na aftrek der blijvende 
doorbuiging, welke gemiddeld 4 inM, bedroeg, en welke ik meen 
bij deze vergelijking builen rekening te moeten laten, omdat de 
Amslerdamsche plaat niet de herhaalde belasting en ontlasting 
onderging van de Heusdensche platen). 

Wederom uitgaande van de veronderstelling dat de formules 
voor de doorbuiging van houlen planken op de Monicr[)lalen 
loepas.selijk zijn, is uit deze gegevens gemakkelijk le berekenen, 
welke doorbuiging de lange Heusdensche plaat zoude vertoond 
hebben, indien zij gebroken ware door eene gelijkmatig verdeelde 
belasting. Kn uit laatstbedoelde doorbuiging kan dan wederom 
afgeleid worilen welke de doorbniging bij breuk zoude zijn 
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eener Ileusdensche plaat van gelijke afmetingen als de Amsler-

damsche. 

De gewone formule voor doorbniging van eene plaat, door eene 

belasting welke op twee plaatsen is aangebracht, elk op den 

afstand V̂  l—a uit hel midden gelegen Inidl: 

0 )-

(waarin P de totale belasting voorstelt). 
üij eene gelijkmatige belasting wordl de doorbuiging gevonden uit: 

f JL^ (2). 

Aangezien bij de lange Ileusdensche plalen 1̂  = 738 Kg., P^rr 
1074 Kg., fl=:70cM., ^=:190cM., vindt men door deeling van 
(1) op (2), en invoering van bovenslaanele w a a r d e n : = 0.82 ƒ. 
Zoodat derhalve dc doorbuiging van de Ileusdensche plaat bij bet 
breken door eene gelijkmatige belasting van 1074 Kg., zoude 
bedragen hebben 0.82 X 25 = 20.5 niM. 

Uil (2) volgt verder dal indien de Ileusdensche plaat de afme-
tingen had bezeten van de Amsterdamsche, en gebroken ware 
door de hierboven gevonden gelijkmatig verdeelde belasting van 
3721 Kg., alsdan de doorbuiging zoude geweest zi jn: 

V 3721 X (730)» X 40 X (5)« _ , n r 

^ 1074 X (190)« X 52 X (16)» ' ' 

derhalve 20.5 x 4.0 = 94 niM. 
Deze doorbuiging is grooter dan die, welke bij de werkelijke 

Amsterdamsche plaat werd waargenomen; doch deze brak reeds 
bij eene belasting van 850 KG, per M-., terwijl daarentegen eene 
gelijkmatige belasting van 3721 KG. gelijk reeds vroeger werd 
medegedeeld, overeenkomt met 980 KG. per M .̂ En aangezien de 
doorbuigingen, gelijk de Ileusdensche proeven leeren cn de 
Amsterdamsche bevesligl, evenredig zijn (binnen zekere grenzen) 
aan de belastingen, zoo volgt bieruil dal eene Ileusdensche jdaat 
van Amsterdamsche afmetingen, bij de belasting van 850 KG. 

850 
per M^ eene doorbuiging van 94 X gg^ = 81.5 "iM. zoude 

vertoond hebben; dus evenveel als in \verkelijkbeid bij de Am-

sterdamsche plaat bij de breking werd waargenomen. 

Uit het boverslaande volgt dus dat de Amsterdamsche plaat 
geen unicum vormt, maar geheel past bij de reeks van Ileus-
densche plalen; doch inderdaad is wel het belangrijkste, dat 
binnen zeer ruime grenzen — en voorde praktijk zeker voldoend 
ruime — mijne onderstelling: dat de gewone formules voorjüanhn op 
de Monierplaten toepasselijk zijn,blijkl. Want de Amsterdamsche 
plaat is ongeveer vier maal langer en ruim drie maal dikker dan 
de Ileusdensche, waarvan bij deze beschouwingen werd uitgegaan. 

Een laatste vraag blijfl nog te behandelen over; namelijk deze: 

welke moet bij eene plaat, gelijk de Amsterdamsche, de afmeting 

van de hoofdstaven zijn? 
Doch alvorens deze vraag te kuuueu behandelen, moet ik 

mededeelen dat een van de stellingen, voorkomende in mijne reeds 
aangehaalde verhandeling, mij niel langer juist toeschijnt. Trouwens 
zij bevredigde mij reeds toen niet. liet is die, welke betrekking 
beeft op den invloed van de gezameidijke doorsnede der hoofd-
staven (bladz. 10). Uil de beproevingen der kleine llensdenschG 

platen meende ik toen te moeten afleiden, dat de sterkte niet 

in rechte reden toeneemt met de vermeerdering van de gezamenlijke 

doorsnede, maar ongeveer in reden van de derdemachtswortels 

dier massa's. 
Doch welbeschouwd, waren de kleine Ileusdensche plalen van 

te geringe afmetingen om dit punt te heslissen. Eenige andere 
proeven, wat later genomen, doch welke ik toen geen tijd had 
nader uit Ie werken, geven — in verband gebracht met elders 
verrichte onderzoekingen — meer licht. 

Deze latere Heusdensche proeven geschiedden met een bepaald 
doel. De dienstwoningen op de breede dijken van den Maasmond 
zijn niet gefundeerd. De groote ophooging, waarop zij gebouwd 
werden, en de geringe afmeting der woningen, maakten fundeering 
overbodig. Hij de eerst gebouwde woningen werden in de 
dijken zandlerpen gemaakt, en deze duchtig ingewaterd; bij de 
latere zijn zandlerp en inwalering achterwege gebleven. De eenige 
voorzorg, welke bij alle vroegere en latere woningen werd ge-
nomen, beslaat in hel aanbrengen onder de muren van drie naast 
elkander in de langsricbling liggendö gecreosoleerd grenen-
houten plalen, ter dikte van 12 cM., elk breed 0.25 M., samen-
geklampt door korte platen van dezelfde zwaarteafmeling. 

Het kwam mij rationeel voor, dil hoog boven den waterspiegel 
gelegen fundeeringshout te vervangen door eene Monierplaal; 
doch aangezien eene dergelijke plaat eene belrekkelijk aanzienlijke 
hoogte diende te verkrijgen, bijvoorbeeld 0.25 M., rees de vraag 
of niet, door het aanbrengen van een tweede reeks ijzerstaven 
nabij het bovenvlak, een dergelijke Monierplaal sterker zoude te 
maken zijn? Eu hiertoe werd ik geleid door hel feit, dat als 
eene Monierplaat breekt, dit steeds gepaard gaat met hel ver-
bryzelen van de beton aan de bovenzijde der plaat, terwijl het 
ijzer aan den onderkant der plaal ongerept blijft. Om dc platen 
sterker te maken, zoude dus in de eerste plaats het verbrijzelen 
van de beton zijn tegen te houden; cn de vraag rees of het 
niet mogelijk zoude zijn die breking te beletten, althans te 
vertragen, door de drukspanningen nabij het bovenvlak der plaat te 
doen opnemen door ijzeren staven, evenals door de hoofdstaven 
nabij het ondervlak de Irekspanningen worden opgenomen. 

De slaven nabij het bovenvlak moesten dus evenwijdig aan de 
hoofdstaven loopen, maar zij konden korter worden, aangezien 
de hrenk toch altijd nabij bel midden plaats grijpt. Wijders 
hadden de vroegere Heusdensche proeven geleerd, dat de dwars-
staven zonder bezwaar kunnen weggelaten worden. 

Van deze denkbeelden uitgaande, werden in Maart 1895 eenige 
proefplalcn gemaakt, lang 2.10 M, breed 0.40 M., dik 0.05 M.; 
dns plalen alleen iets (0.10 M.) langer dan de vroegere ulange» 
Heusden.scbe plalen, doch overigens aan dezen geheel gelijk. 
In deze jilaten werden nabij het ondervlak enkel hoofdstaven 
aangebracht, doch tevens nabij het bovenvlak, over hel midden-
deel, daarmede evenwijdig loopeiule staven, welke allen 1 M. 
lang werden genomen. 

De uilkomst heeft niet aan de verwachting voldaan. Noch wat 
de slerkle, noch wat de mate van doorbuiging betreft, was er 
tusschen deze proefplalcn en de vroegere proefplalcn zonder 
bovenstaven eenig onderscheid op te merken; gelijk blijken kan 
uil de vergelijking van de hierachter, in Dijlage 7, medegedeelde 
label A. met tabel lö der reeds meermalen aangehaalde vcrhaiuleling. 
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Toch zijn die latere proeven uit anderen hoofde niet zonder 
belang. 

In de eersle plaats bevesligen zij, dat inderdaad de zekerheids-
coëfficiënt niet hoog behoeft te zijn, want dat platen van gelijke 
samenstelling slechts weinig in sterkte verschilllen (verhandeling, 
blz. 13 onderaan). 

Van zeven proefplalcn (o, i , c, d, e, f en g), waarvan de hoofd-
staven gelijk in aantal en afmeting zijn, bedroegen de brekings-
gewicliten 734, 088, 724, 713, 005, 734 en 735 KG. ; hel ge-
middelde brekingsgewichl was derhalve 714 KG. : terwijl de grootste 
afwijking in sterkte slechts Di'/j ten honderd bedraagt. Hij de 
proefplalcn n". 3, 4 en 7 van tabel 10, welker hoofdstaven gelijk 
in aantal en afmeting zijn aan die van de zooeven genoemde, en 
welker beton van dezelfde samenstelling is (geheel dus gelijk zijn 
aan de hier behandelde, behalve dat zij 10 cM. korter waren), 
bedroegen de brekingsgewichlen 727, 727 en 700 KG. Gelijk 
men ziet, is dus, op enkele percenten na, de slerkle vau de 
Monierplaat standvastig, wat in de praktijk van groot belang is en 
ook veroorlooft bij hel nemen van proeven zich lol een belrekkelijk 
klein aantal derzelfde soorten te bepalen. 

In de tweede plaats leeren de latere proeven, dat de sterkte — 
biimen zekere grenzen — toeneemt ongeveer in reden van de 
ijzermassa's der hoofdstaven. 

De massa der hoofdstaven bedraagt in de platen a, i , c, d, e ,/en g 
( 38 .5x7x2 .10 )cxMi . , in p l a a t ( 1 9 . 0 X 7 X2.10)cM»., in plaat i 
(12.0 X 10 X 2.10) cM2., in plaat ; (12.0 X 7 x 2.10) cM^; deze 
massa's verhouden zich dus ongeveer als: 1 0 0 : 5 1 : 4 7 : 3 3 . De 
brekingsgewichten dezer plalen verhouden zich als: 100:57 : 50 : 40, 
en in aanmerking genomen, dat van de laatstgenoemde drie plaat-
soorten slechts één stuk ter beschikking stond, is dus dc over-
eensteimning der verhoudingen inderdaad voldoende. Zij wordt 
trouwens bevestigd door eenige proeven, genomen in bet labora-
torium van den franschen VVaterslaal, die medegedeeld werden 
in de Génie Civil van 10 November 1894, en hierachter in tabel B. 
zijn opgenomen. 

Dij twee fransche plalen (2de en 3de der tabel), lang tusschen 
de steunpunten l M., dik ongeveer 4 cM., verhielden de massa's 
der hoofdstaven zich als 100 : 42 en de brekingsgewichten als 
100 : 41; bij een ander tweetal platen, lang tusschen de sleun-
punten 2 M., en eveneens ongeveer 4 cM. dik, (5de en Ode plaat 
van tabel B ) verhielden ile ijzermassa's der hoofdstaven zich 
wederom als 100 :42 , de brekingsgewichlen als 100:52. (Om de 
vergelijking zuiver te maken, zouden de uitkomsten tol plalen 
van eenzelfde breedte en dikte moeten zijn herleid, doch de ver-
schillen zijn niet groot genoeg, om in aanmerking genomen het 
kleine aantal proeven, deze herleiding noodig of nuttig Ie doen zijn.) 

Hinnen zekere grenzen is de verhouding juist, zeide ik hierboven, 
en dal er inderdaad grenzen zijn, bewijzen eenige van de andere 
fransche proeven, welke in die label B. voorkomen; want bij zeer 
aanmerkelijke toename der ijzermassa's van de hoofdstaven neemt 
de sterkte geenszins meer in reden van hel in de platen gebrachte 
ijzer toe (men vergelijke de 4de met de 3de, en de 7de met de 
Ode fransche plaat). 

Hoewel deze proeven te zamen niet grooter in aantal zijn dan 
de vorige Heusdcnsche, welke lot eene andore uitkomst leiilden, 
achl ik toch de nieuwere uitkomst waarschijnlijker, en wel onulat 

de vroegere akorte» Heusdensche plalen inderdaad eenigszins te 
geringe lengleafmelingen hadden (0.08 M. tusschen de steunpunten) 
om de onderhavige vraag te beantwoorden. 

Na deze tusschenbeschouwing kunnen wij wederom lot het 
oorspronkelijk vraagstuk terug keeren en nagaan welke ijzermassa 
de hoofdstaven eener plaal van 7.30 M. lengte en 0.10 M. dikte 
moeten bezitten, opdat deze eerst bij eene gelijkmatige belasting 
van 980 KG. per MK breke. 

Uit het bovenstaande bleek, dal bij eenzelfde plaaldikle de 
sterkte genoegzaam recht evenredig toeneemt met de ijzermassa 
der hoofdstaven; dal is derhalve met de dikte van de ijzerschicht, 
welke die hoofdstaven zouden vormen, indien zij werden nilgeplet 
totdat zij de geheele breedte van de plaat besloegen. De veHiou-
ding tusschen de dikte van die ijzerschichl en de totale dikte 
der plaat beslist dus — biimen zekere grenzen — over de sltrkle, 
en dus komt het mij voor, dat indien men aan een ilikkere plaat 
in evenredigheid dezelfde sterkte wil geven als aan eene dunnere, 
de verhouding tusschen de dikte van de ijzerscbicht en de totale 
plaaldikle bij beiden dezelfde moet zijn. Hij de Heusdensche plaat 
van 0.05 M. dikte, bedroeg de dikte der ijzerscbicht ongeveer 
0.04 inM.; bij eene plaal van 0.10 M. dikte, behoort deze der-

halve te wezen 
0.16 

0.05 
X 0.04 = 2.05 m.M. 

Aangezien in de praktijk de afstand der hoofdstaven hart op 
hart niet minder dan 00 niM. mag bedragen, en deze afstand 
ook goed voldoet, zoo is dus deze afstand aan te houden, waaruil 
wederom volgt dat de dikte der slaven 12.5 mM. moet bedragen. 
Dergelijke dikte is praktisch toelaatbaar. 

Het bovenstaande samenvattende, is dns de uitkomst mijner 
beschouwingen, dat om aan eene plaal van 7.30 M. lengte cn 
0.10 M. dikte eene zoodanige sterkte te geven, dat zij eerst bij 
eene gelijkmatige belasting van ongeveer 1000 KG. per MMn-eekt, 
de hoofdstaven — gelegen op 00 imM. afstand hart op hart—, 
12.5 mM. dik moeten zijn. 

De beton wordt hierbij verondersleld te bestaan uit 1 maatdeel 
cement op 3 maaldeelen zand ; dc uil een oogpunt van praktijk 
beste verhouding, gelijk in mijne vorige verhandelingen werd 
uiteengezel. 

Zooals ik reeds straks verklaarde, is mij de samenstelling van 
de werkelijke Amsterdamsche plaat niet bekend; in hoeverre dus 
bovenstaande beschouwingen juist zijn, kan ik niel beoordeelen, 
maar, zoover mijne ondervinding reikt, moet eene volgens het boven 
gegeven recept gevormde plaat aan de gestelde eischen voldoen. 
In allen geval hoop ik dal deze beschouwingen anderen, die daartoe 
gelegenheid liebben, er toe zullen leiden nader door iiroeveii de 
hoofdstell ingen te toetsen, welke ik heb voorop gezet, en die ik 
in hel kort hier samenvat: 

r . de iMonierplaat gedraagt zich, wat sterkte en doorbuiging 
belreft, als eene plaal van homogene samenstelling, met gelijken 
elasticileitscoëlliciënt voor druk cn trek; eene ficlic natuurlijk, 
doch die uit een praktisch oogpunt van het hoogste belang is; 

2°. dc sterkte der Monierplaat neeiul toe in rechte reden met 
de dikte van de ijzerschicht, welke door de hoofdstaven wordt 
gevormd; 
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3o. men kan Moiiierplaten van verscliilleiule afmetingen onder-

ling vergelijken, alsof zij nil dezelfde homogene massa waren 

samengesteld, indien de verhonding tusschen de dikte van de 

ijzerschicht der hoofdstaven en do lolale dikte van de plaat 

dezelfde is. 
Vooral is het gesvenscht de laatste stelling door nadere proeven 

te toetsen, proeven, welke echter hetrekkelijk niel vele behoeven 
te zijn, omdat, zooals uil de medegedeelde onderzoekingen blijkt, 
de Monierplaten standvastig dezelfde uitkomsten geven; iets wat 
men bij dergelijk uil de haiul vervaardigd materiaal niet zoude 
verwacbtcn. 

Thans wil ik nog even stilstaan bij een onderzoek omtrent den 
weerstand tegen druk van uit de proefplaten gevormde blokjes. 
Dergelijke blokjes waren indertijd ook uil de vroegere proefplaten 
gehakt, en daaruit bleek (verhandeling, bladz. 10), dat bij beton 
van rnim een jaar oud de sterkte gemiddeld 85.5 ten honderd 
bedroeg van die, welke in het laboratorium met proefblokjes, 
oud 28 dagen, bij gelijke verhouding tusschen de .samenstellende 
deelen (doch met gebruik van normaal zand) werd verkregen. 

Deze vergelijking kan echter niet geheel bevredigen omdat uit 
eene vergelijking van blokjes van verschillenden ouderdom niet 
wel besloten kan worden tot de verhouding van blokjes van 
gelijken ouderdom, en daarom werden dadelijk na de beproeving van 
de platen in label A. genoemd, uit deze blokjes gehakt en beproefd. 
De uitkomsten zijn in label C. vermeld, en daaruit blijkt dat bij 
dergelijke ongeveer een maand oude beton de verhouding tusschen 
de in het laboratorium verkregen sterkte en die, welke men op 
dc bouwplaats bereikt, nog veel ongunstiger is. De mcl normaal 
zand aangemaakte beton van eene specie 1: 3 bezat na 28 dagen 
reeds eene gemiddelde drukvastheid van 105 KG. per cM'., terwijl 
de drukvastheid der betoiddokjes, welke uit de proefplaten waren 
gehakt, slechts 101 KG. per cM^ bedroeg, dus 53.5 ten honderd van 
die der normaalblokjes. En hierdoor wordt het vreemde feit , 
dat de sterkte der I\lonicr|)laten minder toeneemt door den ouderdom, 
dan die van de beton zelf (verhandeling, bladz. 13) nog vreemder; 
doch dit is ons tevens ecne vingerwijzing dat de theorie — zal 
zij zich aan de praktijk aansluiten — zich op geheel amlere 
banen zal moeten bewegen, dan zij tot dusver deed. Denkelijk 
zal zelfs de harmonie tusschen praktijk en theorie langen lijd 
blijven ontbreken, en daarom is het van te meer belang dal, 
zooals uit de bovenstaande onderzoekingen blijkt, het mogelijk 
is eenvoudige regelen op te stellen, welke, al mogen zij theoretisch 
zonder waarde zijn, den prakticus bij de uitvoering dc vereischte 
steun en voorlichting scheidcen. 

Aangezien hierboven ter sprake gebracht werd het bezigen in 
fundecringen van Monierwerk ter vervanging van houten roosler-
werkeii, wil ik nog ten slotte even mededeelen, hoe i\lonierwerk 
is toege|tast bij eene dijkwachterswoning van den Maasmond. 
Dc Monierplaul of liever Monierschicht, waarop dit gebouwtje 
(bestek n». 05, dienst 1805) rnsl, is dik 0.25 M. en ligt met 
den bovenkant op 0.50 M. beneden den beganen grond. iNaar 
aanleiding van de straks medegedeelde proeven, zijn geen staven 
nabij bel bovenvlak van de schicht aangebracht, aangezien hierdoor 
geenerlei meerdere sterkte wordt verkregen, maar, omdat de 

schicht to dik is om enkel met staven nabij den onderkant te 
worden voorzien, zijn twee rijen hoofdstaven aangebracht, welke 
op 0.05 M. en op 0.17 M. boven den onderkant der betonschicht 
liggen. Theoretisch kan men dus de schicht beschouwen als tc 
beslaan uit twee op elkander gelegde Monierplaten, en ook feitelijk 
is zulks hel geval, want hoeveel moeite men ook aanwendt 
door het goed nat houden van de zakken en het stroo waarmede 
men de eerste betonlaag tijdelijk afdekt, — toch treedt, hoesnel 
men ook werkt, eenige verharding in voordat men de tweede 
laag beton op het bovennelwcrk aanbrengt, en dus vormen de 
twee helonschichlen nimmer een volmaakt geheel. 

Zie hier de wijze waarop men is te werk gegaan. De ijzeren 
netwerken werden vooraf in vakken van i M. lengte op het 
terrein, naast de fundceringsleuven gereed gelegd, liet onder-
netwerk bestond voor de omgaande muren uit 8 hoofdstaven, 
dik O mM., op afstanden hart op hart van 0.10 M.; aan de 
onderzijde op afstanden van 1 M. verbonden door dwarsstaven, 
dik 7 mM. Zooals hieruit volgt, dienden deze dwarsstaven enkel om 
den vastgestelden ouderlingen afstand der hoofd- of langsstaven 
Ie behouden, liet boveimetwerk was geheel op dezelfde wijze 
samengesteld, doch hierbij bedroeg de dikle der hoofdstaven 
slechts 7 mM. 

Nadat de fundeeringsslenven gegraven waren, en de kanten 
met kruiplanken waren opgezet, werd op den bodem der sleuven 
eene platte laag hardgrauw in zand gelegd, ter breedte van de 
aan te brengen Monierschichl (0.78 M. voor de omgaande of 

I hoofdmnren, 0.06 M. voor de lusschennuiren). Vervolgens werd 
I de beton, bestaande uit 3 deelen zand en I deel langzaam 
j bindende cement, in drie lagen aangebracht, ter dikte van 0.05 M., 

0.12 M. en 0.08 M., gescheiden door de beide netwerken. 
De vaksgewijs aangebrachte netwerken eener zelfde laag werden 

onderling met ijzerdraad van 1 mM. dikte verbonden; op de 
hoeken kruisten de van weerszijden komende netwerken elkander, 
en vormden dus aldaar mazen van 0.10 M. wijdte. 

De totale lengte der Monierschichl (ongeveer 46 iM., ter vorming 
van drie vertrekken) werd op één dag door O arbeiders gemaakt. 
De tijdelijke afdekking met natte zakken en stroo werd toen 
door eene O cM. dikke zandlaag vervangen, welke gedurende een 
veertiental dagen behoorlijk nat werd gebonden. Dertig dagen na 
de voltooiing werd met metselen aangevangen. 

Door den heer J . B. Theuns, onder wiens leiding dit werk werd 
uitgevoerd, is mij medegedeeld dat in hel geheel 8.130 MMudon 
is verwerkt, waarbij wederom bleek dal niet alleen hel cement 
geheel in hel volume zand verdwijnt, maar dat men zelfs voor eiken 
M^ beton — ten gevolge van hel aanstampen en inklinken — 
1.11 zand noodig heeft. 

De uitgaven hebben bedragen ƒ 3 2 . 1 7 per M^ Monierwerk; 
aldus pcrcentisch verdeeld: 

fundeeringspul, mallen, platte laag hardgrauw 15 ten honderd ; 
netwerk, met gereedmaken lO'/j » » 
beton, met nathouden gedurende l i dagen, 

huur kalkloods, enz 52 d i» 
administratiekosten, winst, risico, verzekering 13Va » 
Vergeleken met eene fundeering met houten roosterwerk, heeft 

de nieuwere werkwijze ecne besparing van ongeveer 35 ten honderd 
gegeven. Doch deze aanzienlijke besparing is natuurlijk inet enkel 
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veroorzaakt door het vervangen van het hout door eene beton-
schicht, maar tevens doordien door het bezigen van een andere 
bouwstof, ook het ontwerp kon gewijzigd worden. De Monierschicht 
toch maakt deel uit van het eigenlijke mel.selwerk; de onderkant 
kan dus gelegd worden op hetzelfde peil, waarop anders het 
metselwerk ztnnle aanvangen, en dientengevolge is dus minder 
metselwerk noodig. In plaats van den steenen fundeering voet van 
af het roosterwerk, telkens met twee lagen versnijdende op te 
trekken van 0.84 M. — peil lot 0.30 M. — peil, kon men dus 
thans volstaan met hel metselwerk boven de Monierschicht op te 
trekken van 0.50 M. — peil tot 0.30 M. — peil, daarbij elke 
laag versnijdende. 

Dientengevolge verhouden zich de uitgaven aldus: 
houten roosterwerk . ƒ 332.10 Monierschicht. . . / 2 6 1 . 7 9 
metselwerk tol aan metselwerk tot aan 

trasraam . . . r 147.57 trasraam . . . c 53.76 

ƒ488.07 ƒ315 .55 

De p r e H i a c t M t zegt het lid Nolthenius dank voor zijne 
mededeeling. 

16. Het raadslid / l l p / i e r f s verkrijgt het woord lot het doen 
van zijne mededeeling, maar niet in die cpialiteit maar als ge-
woon lid. Hij zegt : 

Mijne Heeren ! 

In het begin der maand Februari van dit jaar zond ik, onder 
meer aan alle leden van het Instituut, eene circulaire, met een 
tweeledig doel, namelijk : 

1°. om de wenschelijkheid te betoogen van eene fusie, resj). 
meerdere aaneensluiting der daarin door mij genoenule vereeni-
gingen, welke mijns inziens te bereiken ware door eene reorganisatie 
van het Instituut; 

2°. om, door het openen van een referendum, na te gaan, in 
hoeverre verwezenlijking van dit denkbeeld mogelijk zou blijken 
en werkelijk gewenscht werd. 

Aan de circulaire waren toegevoegd een ontwerp-reglement, als 
schets om te doen zien hoe ik mij de organisatie van een ge-
reconstrueerd Instituut voorstelde- en een biljet om c. (j. van in-
stemming en wensch tot aansluiting te doen getuigen. Ik uitte 
daarbij tevens het verzoek om door kritiek in staat gesteld te 
worden eene verbeterilo editie van het reglement te ontwerpen. 

Ik ben bereid Mijnheer de Voorzitter, om, als dit tot opname 
in de notulen gevorderd wordt, die circulaire c. a. alhier nog eens 
voor te lezen, maar ik hoop, dat men èn de vergadering èn mij 
die overbodige voorlezing zal willen besparen en de circulaire 
als bijlage der iioiulen doen afilrukken. (Zie bijlage 8.) 

Hetzelfde verzoek ik ten aanzien van de door mij in 
Nos. 8 en 13 ingezonden stukjes, o. a. strekkende tot nadere toe-
lichling van mijn plan. Ik zond daarvan afdrukken aan die leilen, 
die mij bij de verschüning daarvan nog niet geantwoord hadden, 
en acht, terwille van de geschiedenis, opname in de notulen ge-
wenscht, temeer daar ik in het laalst ingezonden sluk melding 
maak van ile artikelen van de heeren J. M. K . Pennink, D. E. 
G. Knuttel en A. Vosmaer, voorkomende in de Nos. 10 en 12 

van JDe Ingenieur en van de circulaire van den heer F. Baucke, 
waarvan de inhoud werd medegedeeld in N°. 12 van dat blad. 

Ik heb de eer een cxem|)laar van de drie door mij bedoelde 
stukken alhier ter bestuurstafel te deponeeren. 

Ik geloof niel dat ik in deze vergadering nog behoef uiteen te 
zetten hoe ecne nauw '̂re aaneensluiting, als door mij bedoeld, 
werkelijk van algemeen belang zou zijn. 

Wij zien toch dagelijks hoe de verschillende strooiniiigen der 
techniek in meer en meer gevallen lot elkander komen en samen-
gaan, en dat eene vcelvuldiger aanraking der vertegenwoordigers 
van de verschillende technische wetenschappen niet anders dan 
voordeden kan opleveren èn voor de wetenschap èn voor het 
individu. 

Er is inderdaad geen enkele deugdelijke grond om — zooals ik het 
ook elders uitdrukte — op verschillende eilandjes te blijven zitten, 
elkander op onnoodige dubbele, driedubbele, en voor enkelen zelfs 
vierdubbele contributie te jagen, terwijl daardoor bovendien ook 
nog de uitgave van een goed, centraal orgaan en hel verkrijgen 
van eene aan aller behoeften voldoende bibliotheek en van een 
eigen 'iTehnis» zeer moeielijk, zoo niet onmogelijk blijft. 

Ik verzoek thans beleefd eenige oogcnblikken van de aandacht 
dezer vergadering om eene voorloopige mededeeling te mogen doen 
aangaande den stand van het referendum. 

Ik zeg eene «voorloopige» mededeeling, omdat ik van de buiten 
Europa wonende leden nog geen bericht kon ontvangen en ik 
bovendien hoop, ook van de in Nederland gevestigden nog vele 
antwoorden te zullen bekomen. Met dat doel wil ik gaarne den 
termijn voor de inzending der biljetten — evenals dit reeds voor 
de Indische leden het geval is — nader op 31 Mei a. s. stellen. 

Ik heb de tot nu toe verkregen resultaten der stemming en 
enkele andere gegevens, die ik voorde bespreking noodig heb, doen 
drukken, opdat de leden, meer op hun gemak, zich een oordeel 
over een en ander zouden kunnen vormen. 

Ik wensch, voor ik verder ga, op te merken, dat — waar ik 
spreek van voorstanders — bedoeld wordt, dat zij verklaarden 
in te stemmen met de algemeene strekking mijner denkbeelden, 
en dat — waar ik sjireek van aansluiting bij het Instituut — 
bedoeld wordl, dat men zich, zonder zich tot iets te verbinden, niet 
ongeneigd verklaarde lid te worden of te blijven van het Instituut. 

Men zal mij wel willen toestaan mij dus verkorl uit te drukken 
en die lange lirades telkens weg te laten. 

Het zal u blijken, dat ik op den 12den April 1897, 407 antwoorden 
op mijne circulaire ontvangen had. Povondien schreef I lid mij 
dat hij zich, met hel oog op de werkzaamheden van de U thans 
bekende cominissic, voorloopig van een antwoord wenschle te 
onthouden, en een ander dat hij eerst eene bespreking in de ver-
gadering zijner Vereeniging wilde afwachten. 

Heden zijn nog 5 biljetten van voorstanders ingekomen (1 K. I . , 
1 li. 1., 1 W. en S. en 4 El.). 

Van die 407 personen verklaarden zich 480 vóór, 11 tegen, en 
O neutraal. 56 voorstemmers deden liniine betuiging van instem-
ming vergezeld gaan van eenige opmerkingen betrellende het ont-
werp-reglement, terwijl 15 personen alleen o\\i[(i\'voorbehoud 
stemden. 
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Dat voorbehoud, waaronder 15 personen hunne adhesie schenken, 
betreft voor een deel de niet-opname in het progrannna van de 
clausule betrellenilc dc sociale strekking. Anderen stemden vóór 
onder het voorbehoud dat de deelneming voldoende en de uit-
voering dus mogelijk zou blijken, óf een enkele dat de secties 
meerdere autonomie zouden verkrijgen en ook één dat de belangen 
der Indische afdeeling behoorlijk zouden heharligd worden, terwijl 
ik eindelijk van 51 technologen het verzoek ontving om in bet 
ontwerp-reglement eene afzonderlijke sectie «Chemische Tech-
nologie» op te nemen. Deze laatsten zijn alleen voor zóóverre tot 
de voorstemmers gerekend als zij tevens verklaarden lid van bet 
Instituut te willen worden, dat wil zeggen U . 

Van de voorstennners waren 51 nog niet aangesloten bij eene 
van ile genoemde Vereenigingen. 

K . I . V.v . V.v. V.v. 
v . L a i . W.enSch. Elektr. 

Overigens waren lid van . 291 157 129 07 
liet aantal leden dier vereeni-

gingen bedraagt (naar de laatst 
bekoide opgaven , en voor het 
Instituut ongerekend de leden 
van de Indische Afdeeling) . 

Percentsgewijze verhouding 
der voorstemmers . . . . 

Van de tegenstemmers waren 

008 

48 .3% 

3 

317 

49.5 o/„ 

1 

204 

43.0 °/o 

9 

157 
42.7 o/„ 

O lid van 

Ik twijfel er niet aan, of het denkbeeld van fusie en de 
uitgave van een gemeenschappelijk orgaan zal bij het meerendeel 
der leden van de Indische Afdeeling instemming vinden. Men 
vcrgete niet, dat die leden niet kunnen profiteeren van de 
bibliotheek en dat de mecsten niet in de gelegenheid zijn eenige 
vergadering hij te wonen, zoodat zij voor hunne contributie alleen 
het Tijelschrift en het Jaarboekje ontvangen. Den meesten moet 
de vervanging van het Tijdschrift door een goed weekblad zeer 
aangenaam zijn, zelfs al ging dat niet gepaard met contributie-
verlaging, die voor hen f 0.— zou bedragen. 

Van de voorstemmers waren aangesloten: 

bij één vereeniging . 

» "twee vereenigingen 

» drie » 

» vier » 

Uit deze opgave blijkt wel hoeveel geld thans onnoodig be-

taald wordt, dat eigenlijk gezegd verknoeid wordt aan de afzon-

derlijke uitgave van tal van geschriften en aan algemeene onkosten, 

die natuurlijk op elke vereeniging drukken. 

Ook hieruit ziet men ten duidelijkste van hoeveel belang — 

in de eerste jilaats voor de leden zelf ~ eene rationccle samen-

werking zou zijn. 
418 jicrsonen gaven de .sectiën oj), bij welke zij zich eventueel 

als stemgerechtigd lid zouden willen aansluiten, en wel: 
202 bij de sectie A. Waterstaai en Spoorwegen. 

243 

157 

27 
0 

12 i 

180 

100 

51 

11 

j' n. Houwklinde. 

» G. Werktuigkunde. 

» D. Elektrotechniek. 

)) E . Schccpsbouwkunde. 

II V. Mijnwezen. 

Ook deze opgave werpt een merkwaardig licht over ons tech-
nisch vereenigingsleven. 

Terwijl bijvoorbeeld 07 leden van de vereeniging voor elektro-
techniek zich willen aansluiten, zouden 100 personen stemrecht 
in de sectie D verlangen, en dat, terwijl zij, ook zonder bij-
betaling van f 1, de vergaderingen zouden mogen hij wonen. 
Zoo hebben zich 120 leden van de vereeniging van werktuig-
en scheepsbouwkundigen voor fusie verklaard en hebben zich 231 
personen voor de sectiën C en E opgegeven. 

De belangstelling in die vakken is dus veel grooter dan men 
uil het ledenaantal dier vereenigingen zou opmaken; dit is derhalve 
een bewijs temeer, dat, ook voor de behartiging der verschillende 
wetenschappen, fusie van groot belang zal zijn. 

Het spreekt toch ook wel van zelf dat — met dc toch reeds toe-
nemende belastingen en andere verplichte uitgaven — menigeen 
zich door de contributie laat weerhouden om lot meer dan eene 
vereeniging toe te treden, hoeveel belangstelling bij overigens ook 
voor het streven daarvan moge koesteren. 

Voorts blijkt wel dat eene afzonderlijke sectie »»Mijnwezen» 
geen reden vau bestaan zou hebben. Dil was trouwens wel te 
verwachten, maar ik heb opzettelijk hel ontwerp-reglernent zóó 
ingericht, dat door hel referendum omtrent dit en dergelijke 
vraagpunten volledige zekerheid zou worden verkregen. 

Tegenover 480 voorstanders hebben zich nog maar 11 per-
sonen als tegenstanders verklaard, en ik geloof dus wel alle 
reden tol tevredenheid te hebben over den voorloopigen uit-
slag. Ik hen dan ook reeds nu vast besloten zoo spoedig mo-
gelijk een voorstel tol herziening van bet reglement aanhangig te 
maken. 

Want ik meen toch tc mogen aannemen, dat verreweg bet 
grootste gedeelte der personen, die mij nog niel antwoordden, tot 
den breeden zoom van neutralen kan gerekend wonlen. 

Volbloed tegenstanders daaronder, of personen die hunne be-
langen bedreigd achten, zouden zich ongetwijfeld wel hebben 
doen hooren, en ook, al mocht ten slotte de verhouding tusschen 
vóór- en tegenstemmers iets ongunstiger worden, dan geloof ik 
toch dat het resultaat niet anders kan wezen, dan dat het 
meerendeel der jiersoncn, die ook verder nog genoeg belang-
stelling toonen om van hunne meening te doen blijken, zich als 
voorstanders zal doen kennen. 

Ik wil er thans toe overgaan om de leden van deze vereeniging 
er nog eens op te wijzen dat, hoewel eene fusie der vereenigingen 
in de voornaamste plaats in het algemeen belang zou zijn, ileze 
ook zeer gewenscht, zoo niet noodzakelijk, is om het Instituut tot 
zijn ouilen bloei te kunnen terugbrengen. 

De hier nevensstaande liguur is eene grafische voorstelling van 
de veranderingen in het aantal leden, op het einde van elk van 
de laatste 24 Instituutsjaren, 

Dal ik deze voorstelling geef over 24 jaren — en dit geldt ook 
voor hel daarbij gegeven overzicht vai» de uitgaven — komt 
alleen daardoor, dal ik aanvankelijk met deze mededeeling had 
willen wachten tol de Jimi-vergadering, als wanneer ook de 
resultaten van dil jaar daarin hadden kunnen opgenomen worden, 
en rnen een vijf-en-twinlig-jarig overzicht had verkregen. Daarom 
begon ik met het jaar 1872—73. 
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Het komt mij ecliler beter voor reeds thans deze voorloopige 
mededeeling te doen, omdat ik hoop dat nog vele leden van hel 
Instilunt in het thans te berde gebrachte aanleiding zullen vinden 
om nog \óór den 31en Mei van lunme instennning te doen blijken. 

Dc lijn geeft een recht onverkwikkelijk beeld van den achter-

uitgang van het Instituut in de laatste \'2 jaren — ze spreekt 

voor zichzelve. Alleen wil ik cr u op wijzen, dat de scherpe 

daling begon na dc oprichting van De Ingenieur in 1880 en zich 

voorlzelte na de oprichting van de Verecniging van Werktuig- cn 

Scheepsbouwkundigen in 1880. 

Hel verband tusscben die twee feiten cji de afname van hel 

aantal leden komt mij onmiskenbaar voor. 

i\u zal men mij misschien tegemoet voeren: «ja maar, de klim-

mende lak valt samen met den goeden tijd van spoorwegbouwi». 

Hel is mogelijk dat deze een goeden invloed heeft gehad, maar 

di betwijfel het of vele van de toen lid geworden spoorwegteclmici 

daarna weder bedankt hebben — integendeel, het wil mij voor-

komen dat althans in hoofdzaak de concurrentie, die wij technici 

ons zelf bebben aangedaan, een zoo nadeeligcn invloed heeft gehad. 

En hoe kan het uok anders! 

Evenmin doet de kleine klinuning in 1895—90 en de toename 

\an leden in dit jaar iets af aan het onverbiddelijke karakter van 
den talenden tak. 

Wij zijn thans even ver als 24 jaren geleden en dus sterk achter-

uitgegaan. 

Van 1884 af had de lijn, zij het dan ook langzaam en ge-
broken, steeds eene strekking naar boven moeten behouden. 

De ontwikkeling der technische wetenschappen en van hare 
toepassingen had dit zekerlijk gewettigd, en naar mijne vaste 
overtuiging zon men dat ook waargenomen hehbcii, wanneer niet 
De Ingenieur als orgaan van eene andere verecniging was oj)ge 
richt, en niet de werktuig- en scheepsbouwkundigen het noodig 
geoordeeld hadden — en mijna inziens niet zonder grond — om 
eene afzonderlijke verecniging te stichten; welk voorbeeld later 
nog door dc electrotcchnici ge\olgd werd. 

Ik meen dat het n allen duidelijk zal zijn dat — wil bet 

Instituut zijn ouden roem handhaven — er iets moei gebeuren, 

dal onze verecniging zich geheel moet moderniseeren cn dat wij 

moeten trachten om, door vcrdceling in secties, de thans afge-

scheiden technici van verschillende richtingen weder in het Insti-

tuut te zamen te brengen. 

Zoo niet, dan zullen de andere vercenigingen nog wat in 

ledental tocnemer» ten koste van het Instituut en men zal een 

labielen evenwichtstoestand verkrijgen, waarin geen van de verceni-

gingen een krachtig geheel vormt, en de versterking van dc ééne ver-

ecniging eene verzwakking van de andere ten gevolge heelt — totdat 

ten slotte toch het zoo rationcele begrip van samenwerking zegeviert. 

Maar w/iarom zouden wij niet nn tot reorganisatie besluiten, 

waarom zouden wij er mede wachten lot wij uit armoede tot 

coöperatie gedreven worden 1 

Wanneer ik de groote nadeden van den tcgenwoordigen toe-

stand stel tegenover dc groole voordeden, die men door eenheid 

ook in licze zal verkrijgen, is hel mij werkelijk niet duidelijk dat 

zich nog legeiistaiiders, al ziju het dan ook gelukkig weinigen, 

hebben voorgedaan. 

Èn in het belang van de techniek 6n van de technici in het alge-

meen, èn in het belang speciaal ook van het Instituut, dat wij 

allen zoo gaarne met eere den naam van «Koninklijke zien dragen, 

roep ik u toe : Steunt de thans gedane poging opdat wij , door 

eendrachtige samenwerking, het Instituut tot eene werkelijk 

krachtige, van gezonden groei en bloei getuigende, centrale ver-

ecniging kunnen hervormen. 

Een zeer belangrijk punt in deze is natuurlijk het onderzoek 
in hoeverre eene dergelijke verceniging, met de door mij gestelde 
factoren, linancied levensvatbaar zou zijn, en het moge mij ver-
gund worden mijne globale raming wat nader toe te lichten. 

Ik bel) die raming doen drukken op hel u rondgedeelde blad 

en tevens, met welwillende hulp van den heer J . D. Evers, een 

overzicht samengesteld van de voornaamste posten van uitgaafin 

de laatste 24 Instituut.'-jaren ; alle getallen zijn afgerond tol veel-

vouden van 5. 

üp den voorgrond stel ik dal de dobr mij gegeven raming van 
uitgaven niet meer dan ccnc schets is, ten doel hebbende om de 
finaiicieele uitvoerbaarheid aan le toonen, maar dat het natuurlijk 
niet iu mij is ojigckomen om te willen dccretceren dat de gdd-
middelen zoo, en niel anders znuden moeten besteed SNorden. 
Tevens wilde ik daarmede als mijne mecning te kennen geven, 
dat het Instituut liever zijne'rmancicele kracht moet zoeken in 
een groot aantal leden die eene lagere contributie betalen, dan 
in eene hoogc bijdrage en een verminderend aantal leden. 

Mijns inziens is het zeker in hel belang eeiier volledige fusie, 
en daardoor ook van de gemeenschap, de contrihutie zoo laag tc 
stellen, als maar eenigszins mogelijk blijkt zonder de weten-
schappelijke belangen van de verecniging en van de leden te be-
nadeelen. 

Ik geloof Nvel u te zullen kunnen overtuigen, dat mijne raming 

inderdaati op goede grondslagen rust, •— maar mochl men zeker-

heidshalve de contributie, althiins voorloopig, wat hooger willen 

stellen, dan zal ik ook daartegen geen bezwaar maken, want ik 

geloof niet dat, om eene verhooging met bij voorbeeld ƒ 2 , velen 

van hen, die thans willen loelreden, zich zouden terugtrekken. 

Ik herhaal echter nog eens: men doe het niet, tenzij de nood-

zakelijkheid overtuigend blijkl. 

Nn de verschillende posten eens nagaande, komen wij het 

eerst aan de salarissen. 

Voor dc jaarwedden van den secretaris, amanuensis cn concierge, 

zoomede voor knecht en bediening werd gemiddeld ƒ 2570, in 

maximum ƒ 3270, uitgegeven en wel in de bovenaangegevcn 

volgorde, 2000 + 9 0 0 + 1 5 0 + 100. 

Ik heb daarvoor gerekend 2 2 0 0 + 1 5 0 0 = 3700, dus 430 meer 

dan hel maximum-bedrag. 

Aau het Jaarhoekje werd — nu het blijvend gedeelte reeds 
een zoo grooten omvang verkreeg — in de laatste jaren niet 
meer dau ƒ 1370 uitgegeven; hel boekje alleen kost, bij eene 
oplage van 850 exemplaren, f 7 iO, met inbegrip der veizeiuling, 
welk bedrag echter, blijkens medcdeeling van den iiresidciit in 
de vergadering van 10 .November 1890, door dc meerdere kosten 
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van het handje, enz. / 390 hooger is gewonlen, dus thans 
f 1130 zou bedragen. 

Door mij werd daarvoor gerekend / 1500 + 50 = ƒ 1550, dus 
ook ruim voldoende. 

Voor het Tijdschrift raamde ik niet meer d a n / 7 5 0 + 1 5 0 = / 9 0 0 
omdat ik cr op rekende dal daarin alleen die omvangrijke ver-
handelingen, rapporten van commissiën enz. opgenomen zouden 
worden, die niet voor plaatsing m het Weekblad in aanmerking 
komen konden. Dit tijdschrift zou dus alleen hij hooge uitzonde-
ring, misschien eenmaal in de twee of drie jaren, verschijnen. 
Ook in dit opzicht zal de ervaring, naar mij voorkomt, leeren, 
dat mijne raming niet le laag is. 

Wat het Weekblad betreft — wel Mijneheercn! ik geloof niet 
dal er iemand onder U zal zijn, die niet verzekerd is dal het 
daartoe uitgetrokken bedrag van / 0000 — ruim voldoende is. 

Dit de verslagen van de Verecniging viui lliirgerlijke Ingenieurs 
kan men zien, dat de uitgave van aan die verecniging 
niets meer kost, dus dat zij ook niet de kosten der redactie be-
hoeft te dragen. Verder is het algemeen bekend dal de ontvangsten 
van een dergelijk blad voor verreweg het grootste gedeelte 
uit de opbrengst der advertenties bestaan, niet in dc abonne-
menten. 

De opbrengst der abonnementen nu zou — wanneer bijvoorbeeld 
De Ingenieur, behalve van de Verceniging van Burgerlijke Inge-
nieurs, ook orgaan werd van het Instituut — wel dalen, hoewel 
die bron van inkomslen daarmede volstrekt niet zou opdrogen, 
maar de opbrengst der advertentiën zou daarentegen weder be-
langrijk stijgen. 

De raming dal vanwege het Instituut ƒ 0000 zou moeien wonlen 
bijgedragen — hetzij als uitvloeisel van eene overeenkomst met 
de Verceni<iing van nurgerlijke Ingenieurs, hetzij dat hel Instituut 
tol de uitgave van een eigen Weekblad zou moeten besluiten 
(een geval dat ik voor mij ondenkbaar acht) — die raming is 
dus evenmin le rooskleurig. Ik acht het zelfs zeer waarschijnlijk— 
cn op den duur zeker — dal het Insliluut hiervan inkomsten 
zal trekken, in plaats van dat hel der verecniging geld behoeft 
le kosten. 

De toekomst van een werkelijk goed, centraal en tegelijk alge-
meen technisch weekblad acht ik in ons laml volkomen verzekerd. 

In de kosten der vergaderingen zijn ook die van hel bestuur 
begrepen. ^Fen mag aannemen dal die evenredig zullen zijn aan 
de kosten der Icdenvcrjjaderingen, zoodal het iiiid noodig is die 
alzonderlijk te ramen. 

Dor algemeene vergadering gerekend, blijken die kosten ge-
middehl ƒ 130.50, in maximum f 280, in minimum ƒ 47 le 
hebben bedragen. 

Wat voor extravagances de kosten in 1882—83 zoo hoog deden 
loopen, heb ik niet nagegaan. 

Neemt men in aanmerking dat de kosten van 2 algemeene — 
op 20 sectievergaderingen (ondersteld de vorming van 5 secties) — 
veel ininder drukkend zullen zijn, dan van I zomervergadering 
op 4 gewone vergaderingen, neemt men verder in aanmerking 
dat de 20 sectievergaderingcu waarschijnlijk elke niet zoo druk 

zullen bezochl worden als de 4 gewone vergaderingen die thans 
in den regel gehouden worden, — dan geloof ik dal eene raming 
van ƒ 100 per vergadering toch werkelijk niet tc laag is. 

De kosten der leden- en bestuursvergaderingen zouden dus 
gezamenlijk circa ƒ 2200 bedragen, zoodat ƒ 800 zou overblijven 
voor de stenogralische verslagen, voor zooverre die noodig zijn. 
Naar de ingewonnen informaties kan dit zeker als voldoende 
beschouwd worden. 

Voor huur cn belasting werd gemiddeld ƒ 790, en in de laatste 
jaren ƒ 830 betaald. Van bet door mij geraamde bedrag van 
ƒ 1500 zou dus ƒ 070 kunnen hcschikhaar blijven voor assurantie, 
viiiir, licht, schoonhouden, kleine reparaties, divers drukwerk als 
convocaliebiljetlen en de frankeerkosten daarvan en bureanbe-
hocften — een bedrag dat naar het mij voorkomt rnim vol-
doende is. 

Voor de bibliotheek werd, met inbegrip van tijdschriften en 
bindwerk, gemiddeld / 555 uitgegeven. Het daarvoor op ƒ 1000 
gestelde bedrag, hooger dan in de laalste 24 jaren ooit besteed 
werd, kan toch evenmin tc laag genoemd worden. 

Ten slotte is voor onvoorziene uilgaven ƒ 350 gerekend, lerwijl 
de niet gespecificeerde «diversen« do laatste jaren gemidddd 
slechts ƒ 175 bedroegen. 

Nu zijn er naluurlijk wel nog enkele andere uitgaven geweest 
dan die wdke in het overzicht werden opgenomen, maar, daar deze 
van zeer wisselenden aard waren en op zeer ongeregelde tijden 
terugkomend, was het niet mogelijk daarvoor aannemelijke cijfers 
te stellen. Ik heb er mij dan ook toe bepaald om in mijne 
raming alleen de voor den w'crkkring der verceniging 
uitgaven op le nemen en die zóó rnim te slellcn dat eim ieder 
duidelijk blijkt, hoe er op elk van die posten wel een overschot 
verwacht mag wonlen. 

Ik hoop met het hiervoren medegedeelde U de overtuiging te 
liebben geschonken, dat die raming volstrekt niet ligt vaardig in 
eikander is gezet, maar wel degelijk op goede motieven berust. 

Voorls lioo]) ik ilat de vergadering met mij van gevoelen zal 
zijn, dat — gelijk ik ook met mijne globale raming heb willen aan-
toonen — het Instituut met een inkomen vau f 18 000 'sjaars, 
zijn werkkring belangrijk kan uitbreiden, zijn leden van alle 
technische richtingen meer kan bieden dan thans — mits maar 
de uitgave van het dure, op ongeregelde tijden verschijnende 
Tijdschrift tot het hoog noodige wordt bcjicrkt en men daarvoor 
in de plaats een weekblad geefl, dat door zijne ruime opbrengst 
aan advertenties de kosten der uitgave geheel dekken kan. 

Daarbij komt nog dat dc ontvangsten zeer waarschijnlijk ook 
nog zidlen meevallen èn oimlat hel aantal leden vermoedelijk 
meer dan 1000 zal bedragen èn omdat hel surplus voiu-stemrecht 
in de versdiillcnde sectiën hooger zal zijn ilan dc f 250 waarop 
ik het raamde. 

Op 291 Instituulsleden zouden reeds 180 nieuwe leden willen 
loetreden cn daaruit blijkt wel dat de toename grooter zal zijn 
dan ik onderstelde. 
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I3c 418 personen, die tot nog toe opgaven bij welke sectiën 

zij zich zonden willen aansluiten, zonden ecne coniribntic-opbrcngst 

van f 7007 mogen doen verwachten. 

In diezelfde verhouding rekenende op 1000 leden, zon die 

opbrengst worden f 10 700 en bij 1200 leden ƒ 20115. 

De totale ontvangsten zouden dan bedragen ongeveer ƒ 18 500 

of ongeveer / 21 850. 

Aan het einde mijner korte mededeeling gekomen, rest mij nog 

een woord van bijzondcren dank te brengen aan den heer J. D. 

Donker Duyvis, die mij gedurende den verloopen winter geregeld 

met zijne gewaardeerde adviezen bijstond en aan wien ik voor 

zijn hulp in deze materie zeer veel verplicht ben. 

Eveneens past het mij met erkcnlclijkhcid te releveercn, dat 

ik bij de samenstelling van mijn ontwerp mcl vrucht te rade hen 

gegaan, met door anderen, onder anderen door de heeren Stieltjes 

en Pennink, bij verschillende gelegenheden geopperde denkbeelden 

tot herziening van ons Reglement en tot reorganisatie van hel 

Instituut, 

Ten slotte, Mijnehceren, verzoek ik diegenen onder de leden 

van het Instituut, die mij nog geen antwoord zonden, dringend 

hmme opinie over deze zaak te willen kenbaar maken, opilal 

duidelijk blijke hoe ile mecning der verschillende leden is over 

de behoefte aan fusie en de waarde van de groote vcordcelen 

die mijns inziens uit krachtige, llinke samenwerking zullen 

voortvloeien. 

De t t r c s i t l i ' t t f zegt, dat, indien men over het gehoorde 

het woord verlangt, hij moet verzoeken, dat men zich tot het 

vragen van inlichtingen en toelichtingen bepale, maar dat men 

niel inga op de kern der zaak. liet is niel wenschelijk daartoe 

in ik:e vergadering over Ie gaan. Foor eene nadere discussie 
wordt eene afzonderlijk daartoe te beleg(/cn vergadering bestemd, 
wanneer de voorstellen tot reglementswijziging bij den Baad van 
Bestuur zijn overwogen. 

Het lid Cf tÊt i ' f td vraagt hel woord en zegt: 

I k ben een van diegenen, die niet hebben ingevuld het billet 
van adhesie, door den vorigen spreker bij zijne circulaire gevoegd. 
De reden daarvan is dat, naar ik meen, men eerst de geheele 
zaak behoorlijk moet onderzoeken, alvorens men zijn naam geelt 
aan hel voorstel. Ik heb meer dan eens gezegd, en ook den 
lieer Alpherts verzekerd, dat ik in algemeenen zin toejuich de 
fusie van alle technische vereenigingen. iSa hetgeen dc president 
heeft gezegd, zijn wij inlusschen nu eenigszins beperkt in onze 
discussie. Ik veroorloof mij echter hel navolgende op te merken. 
Door den Raad van bestunr is benoemd ecne Coinmi.ssie met 
een tweeledig doel: herziening van bet Reglement en de Ver-
ordeningen en die herziening tevens te doen strekken om fusie 
met verschillende technische vereenigingen mogelijk te maken. 
Toen ile Commissie hiermede nagenoeg gereed was kwam een 
ander element er bij; namelijk de (pircstie van de wijziging van 
liel Tijdschrift in verband met de overname van bet weekblad 
De Ingenieur, dat het gemeenschappelijk orgaan zoude worden 
van de Vereeniging van Rurgerlijke Ingenieurs en van ons 

Instituut. Dit is eene belangrijke zaak voor het Inslilunt, voor 
zijne Indische afdeeling en voor zijne geldmiddelen. De Commissie 
heeft met het besluur der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs 
de zaak ernstig onderzocht en overwogen en ten sloltc bij brief 

Januari 1807 aan den Raad van Bestuur voorsteRen van 
gedaan omtrent bet overnemen van het weekblad De Ingenieur, 
en in verband daarmede wijziging van de contributie der leden. 
De laak der Conjmissie was dus vooreerst afgeloopen, en nu 
vernemen wij zoo even, dat de Vereeniging van IJnrgerlijke 
Ingenieurs zicdi ook in betrekking heeft gesteld met andere ver-
eenigingen om Be Ingenieur te maken tol een gemeenschappelijk 
orgaan. Nu vrees ik, dat wanneer wij in onze richting voort-
gaan, de heer Alpherts in de zijne en de Vereeniging van Bur-
gerlijke Ingenieurs in hare richting, de oplossing van hel vraagstuk 
zeer verzwaard wordl. Wat mij betreft, ik wil gaarne mededeelen, 
dat ik ben ingenomen met hel denkbeeld van fusie, maar wij 
dienen althans eene beslissing te nemeji, wie moet voortgaan om 
de zaak zoo mogelijk tol oplossing te brengen. Men dient ernstig 
te overwegen, hoe men nn verder zal handelen. De Baad van 
Restuur moet cchter kleur bekennen. Het denkbeeld van hel lid 
Alpherts verdient instemming, maar het hangt samen met vele 
details, die moeten worden nagegaan, opdat wij niel onvoorbereid 
tot het voeren van discus.̂ îc overgaan. Ik verzoek den Raad te • 
zeggen, wat bij eigenlijk wil en ik voor mij zei ven sprekende 
ben bereid mijne taak als geëindigd te beschouwen cn ze aan 
anderen over te laten. 

De p r e H i t U ' n ! Met vreugde vernemen wij, dat het ontwerp 
van een gewijzigd reglement aan den vooravond is, om tot ons 
te komen, cn dus gereed is. Dat maakt dat ik moet verklaren, 
dat de Raad pas kleur zal bekennen, als wij eerst kleur gezien 
hebben. Zoodra de voorstellen der Commissie bij den Raad van 
Bestuur zullen zijn ingekomen zal de Raad die onderzoeken. 

Intusschen die Commissie bestaal reeds sinds 1802. 

Ik zou niet gaarne willen dal er misverstand bestond. 

Het lid C o t t r a t l ' Nu krijgt de Commissie de schuld, dat 

zij niet met bekwamen spoed hare laak vervuld heeft. Zoodra 

er (pifcstie is geweest om De Ingenieur te maken tot een ge-

meenschappelijk orgaan van het Instituut, is men gestuit op 

allerlei bezwaren en daarin is een van de redenen van die ver-

traging gelegen. Omtrent hel punt van Redactie en omtrent de 

geldelijke regeling ontstonden de vragen hoe die geregeld zonden 

worden cn in welke male die zouden worden verdeeld. Reeds daar-

omtrent rezen moeielijkhedcn. 
De Eaad \an lïestuur hecfl verscheidene brieven met onze 

Commissie gewisseld en in onzen laalsten brief van 11 Januari 
1807 hebben wij voorgesteld om de denkbeelden en de resultaten 
van hel onderzoek vaij de Commissie mede te deelen in nitlreksel 
aan de leden (natuurlijk niet wal de coidractcn met de uilgevers 
van De Ingénieur betreft), en een plebisciet uit te schrijven onder 
de leden om te vragen, hoe zij denken over bet iloor de (kom-
missie omsclirevcji hoofddenkbeeld bctreUcndc de uitgaaf van 
De Ingenieur in vereeniging met de Vereeniging van Burgerlijke 
Ingenieurs en zoo mogelijk met andere Vereenigingen en iii 
verband daarmede nieuwe regeling der contribnli(}n. 
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Ik meen hiermede te hebben aangetoond dal de Commissie is 
gestuit op vele mocielijkheden die het lid Alpherts ook zal 
ondcrvimlen cn dat zij in deze geene schuld heeft. 

Het lid i ' i e i w r a : Ik ben het over het algemeen eens met 
den heer Conrad. E r zijn veel bezwaren tegen het voorstel van 
het lid Alpherts. Maar ik wensch gebruik te maken van de 
vergunning van den voorzitter om een paar inlichtingen te 
vragen. 

De spreker heeft zijne circulaire rondgezonden als lid van het 
Inslitnul. Maar hij is ook raadslid. Hecfl hij dien stap nu 
gedaan in overeenstemming mei bel College, waarvan bij lid i s? 

Hel raadslid . t t u t h c r t H . Ik heb den stap gedaan als lid van 
het Instituut — niet als raadslid. Dit blijkt mijns inziens toch 
ook wel voldoende uit dc circulaires. Ook zon anders de Raad 
zelf wel de zaak ter hand hcbbeti genomen. 

Het lid M*U'iH'vH : Deze handeling komt mij toch vreemd 
voor. 

In de tweede plaats wilde [ik vragen, waarom in dit ontwerp, 
zoo min als in de toelichting, geen melding wordt gemaakt van 
de Afdeeling «Nederlandsch-Iudië». Dit is eene zeer belangrijke 
Afdeeling die een afzonderlijk TijtDchrift uitgeeft, waarin meer-
malen hoogst interessante onderwerpen worden behandehl. 

Het lid . t l t t i w i ' t N : Reeds van het begin af heb ik het 
denkbeeld van fusie, toen bel door den heer Penniidi en anderen 
ter S|)rake werd gebracht, met de meeste sympathie begroet. 
Maar tevens meimde ik dat het onmogelijk zou zijn om als 
gewoon lid eene dergelijke zaak tot een goed einde te brengen. 

Toen ik dc eer had tol lid van den Raad van Restuur go-
kozen Ie worden, zag ik echter dat de Raad door het aan de 
Commissie gegeven mandaat gebonden was, en dat ik — wilde 
ik de zaak entameeren — wel persoonlijk zou moeten optreden. 

Dal het lidmaatschap van den Raad mij zou moeten weer-
houden om de belangen van het Instituut te behartigen, is eene 
stelling die de heer Piepers toch wel niel zal onderschrijven. 

Wat de Nederlandsch-Indische afdeeling betreft, is de opmer- ' 
king volkomen juist, dat daaron)trent niets in mijn ontwerp- | 
reglement voorkomt — omdat ik zulks geheel overbodig achtte. 

Wel heb ik getracht zorgvuldig alles weg te laten wat de 
opriehling of hel voortbestaan van die of eene andere plaatselijke 
afdeeling zou kunnen in den weg slaan. De leden behouden te 
dien opzichte algeheele vrijheid. Overigens moge ik er op wijzen 
dal in het tegenwoordige reglement, zooals hel werd vastgesteld 
lang nadal de Indische afdeeling was opgericht, daaromtrent 
niets dan conilitioncele bepalingen voorkomen (zie de art. 17, 
18 en 45). Dergelijke bepalingen kunnen mijns inziens in een 
reglement best gemist worden. 

Nog een enkel woord aan het lid Conrad. Ik ben met hem 
overtuigd, dat de oplossing van het fusie-vraagstuk moeielijkhedcn 
zal opleveren, maar die zwarigheid zullen we wel overwinnen. 
Dit is hel onder.scheid tusschen ons beiden. De heer Conrad wil 
eerst alle details behandeld zien en dan pas aan de leilen hunne 
meening vragen. Ik wil eerst aan de leden hun oordeel vrauen 

over de zaak in het algemeen. De bezwaren zijn niet van dien 
aard, dat zij niet zonden kunnen worilen opgelost. 

a Where there is a will, there is a way.» 

De pveniiieut zegt hel lid Alpherts dank voor zijne mede-
deelingen. 

17. Hel lid P c t i u h t h erlangt nog hel woord tol hel doen van 
eene mededeeling. Hij zegt het volgende: 

Voor de watervoorziening aan den overkant van bel IJ te 
Amsterdam heeft men lol nu toe gebruik gemaakt van gewone 
looden buizen, uit stukken aan elkander gesoldeerd, en ter lengte 
van ongeveer 350 Al. van oever tol oever. Zoo waren er lot nu 
toe twee leidiimen, één voor duin- cn één voor Vechtwater. 

Intusschen waren »leze buizen telkens aan be.scbadiging onder-
hevig, hoofdzakelijk door ankers van schepen, zeodal de geregelde 
walerlevering telkens gestoord werd. 

Daarbij kwam dat hel I J voor Amsterdam over cer.e breedte 
van 100 Al. aanzienlijk verdiept is en wellicht nog meer verdiept 
zal worden (tot 10 M.— AP.) cn hiervoor lagen de bestaande 
buizen in den weg. 

I Voor wijde gegoten ijzeren buizen mei scliarnierverbindingen 
I is hel waterverbruik niel groot genoeg, lei wijl legen gelrokken 

ijzeren pijpen bezwaar bestaat, ouder anderen wegens het brakke 
water. 

Er werd daarom gezocht naar een ander middel en ik vertoon 
, U hier hel monster van een fraaie kabclbiiis, vervaardigd in de 
, fabriek Carlswcrk van de lirma Feiten und Guillaiime te Mülheim 

am Rhein. 

Inwendig wijd 50 luM. bestaat de huis uit een voering van 
lood, dik 4 mM., bekleed met asphalt en versterkt door spiraal-
omwindingen van facon-staaldraad, dik O mM., hetwelk door 
asphall en touw legen roesten is beveiligd. 

De totale dikte is 80 inM. 
Er zijn, in een daarvoor gebaggerde geul, tot een grootste diepte 

van 11.25 M. — AP., drie kabelbnizen gelegd, elk 410 M. lang 
zomler lasschen. Dc buizen zijn op allerlei manieren beproefd, 
luchtledig gemaaki, heen en weder gebogen, op rek belast met 
ongeveer 2'/, ton en op inwendigen druk geperst tot 50 atnios-
phceren, waarbij zij bleken in alle opzichten aan dc verwach-
tingen Ie voldoen. 

Elke buis was gewonden op een haspel, waarvan de buiten-
middellijn 3.10 M. bedroeg. 

Het gezamenlijk gewicht, geplaatst op 2 schuiten, bedroeg bijna 
30 000 KG. 

lil den lijd van ruim 25 minuten waren de kabelbuizen op 
bare plaats gezonken, welk werk evenals de levering was opge-
dragen aan de lirma Zeilmaker Si C°. te Amslerdani. 

Een van de ilrie kabelbnizen dient voor iluinwaler cn de beide 
undeve voov Vechtsvatev. 

Na dc zinking bleken de kabelbnizen volkomen waterdicht te zijn. 

De p r v H i i i e n t zegt bet lid Pennink dank voor zijne incde-
dcernig. 
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18. De secretaris deelt rnede dat om in do volgende Institimts-

vergadering te worden geballottcerd, wonlen voorgesteld: 

als gemne leden de heeren: H. K. Gnichart, directeur der 

Hotterdamsche Tramwegmaatschappij en .1. C. A. Sepp, jnachine-

iahrikant te Enschedé; 

als buitengewone leden de heeren: A. ,1. llirschig en G. van 
Tienhoven van den Hogaard, slndenlen aan de Polytechnische 

School, te Delft. 
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Daar er niets meer aan de orde is sluit dc president de 

vergadering. 

Ahlns voorloopig vastgesteld in de vergadering van den Raad 

van llestnnr van 25 Mei 1897. 

G. I.Kl.Y, 
Vicc-Prcsidcnt. 

.1, THiEMAN , 
tSccrctaris. 

B I J L A G E 7. 

TAHELLEN, UETIIEFFENOE I)E HEPKOEVISG VAN MoNIERPLATEN. T a b e l A. 

,ler s,„kl.en 110 M„ afsla,,,! .nsscl.eu ,1e s.cu,„Mu,.on '2 M l„-eo,l,e O.-IO M., .likle 0.05 M. 

Ue i)ovensiaveii, lung • "»•> '""i—• .1 • 

„,M.' mM. mM. mM. raM. ,nM. KG. .lagen Kü. mM. KG. ^ .iiM. 

(l. 
b. 

c 
d. 

e. 

ƒ. 

f/' 
h. 
i. 
J-

3 

3 , 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

/ j 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

5 

4 

4 

00 9.5 

00 9.0 

00 ] 9.5 

t)0 10.0 

00 

00 

00 

00 

40 

00 

12.5 

|10.0 

1IO.5 

9.5 geen 

13.0 

10.5 

c 
geen 

geen 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

9.5 90 

15.0 90 

9.5 94.5 

14.0 94 

12.5 92 

8.5 98 

II .O 97 

' — 94.5 

— 99 

- 90 

30 

30 

30 

30 

31 

30 

30 

31 

30 

31 

228 

228 

228 ' 

, 228 

228 

' 228 

228 

228 

228 

228 

5.20 355 10.30 

5.75 355 ,11.50 

5.50 355:10 .70 

0.00 355 I 11.35 

0.80 355,13 .20 

5.00 355' 9.50 

5.30 355 10.15 

9.80 ,355 : 17.50 

9.70 - ! — 

14.00 — i -

420 

420 

420 

420 

420 

13.00 

14.50 

13.25 

14.10 

10.35 

KG. ' mM. 

734 30.00 

088 ,20.30 

420 111.70 

420 12.50 

724 

713 

005 

734 

735 

409 

355 

271 

28.00 

33.20 

31.00 

25.00 

25.00 

22.00 
17.20 

17.00 

70 

40 

50 

00 

75 

70 

05 

55 

45 

00 

De belnstingen bedroegen ach-

tereenvolgens 28 KG . , 94 KG. , 

156 KG. , 228 KG . , 291 KG. , 

855 K G . , 420 KG . , 482 K G . , 

553 KG. , 022 KG . , 688 KG . , 

724 KG . , tenzij het punt van 

breking bleek te naderen. Als-

dan werd sonuvijlen ren tus-

schen bovenstaande cijfers lig-

gend getal KG. op de plaat 

gebracht. E r hnddcn geen ont-

lastingen cn herbelnstingen 

plaats, doch na elke vermeer-

dering van belasting werd ge-

wacht, totdat de wijzer in rust 

was gekomen. 

Deze label is te vergelijken 

In de vijfde kolom dier 

bovenschrift aanduidt. 

met tabel 10, blz, 35, Ferhandelinoon Instituul 

tabel is de afstand der slaven hart op hart in 

van Ingenieurs 1895 -1S80 . 

decimeters opgegeven, in plaats van in mM ., gelijk hel 

deze niet overal regelmatig aanwezig. 
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P r o e v e n genomen i n het l a b o r a t o r i u m der P o n t s 
et Chaussée .s . {Génie Civil, 10 November 1894.) 

(De samenstelling van de beton en de onderdon» der platen 

werden niet vermeld.) 

Lengte. 

ï2 

: O 
S 

C C O -
"ü S" c/i 1/1 S S CJ 

ü 

Q 

Hoofd-
staven. 

< 

3 

Dwars-
staven. 

« 
Xc 

'ó 

Elastici-
teitsgrens. 

Tn 

O 
Q 

tD 

cM. cM. cM. cM, 
i 

cM. 
1 

j KG. cM, KG. 

110 100 44 2.4 8 ' 0,44 13 0,44 120 1.43 2-20 

110 100 44.5 4,0 11 0,44 13 0.44 180 0.33 580 

110 100 40 ^ 4,0 20 . 0,44 10 0,44 820 0.52 1420 

110 100 40 i 3.8 80 0.44 10 ' 0,44 1300 0,98 1780 

210 200 40 4,0 11 0,44 24 0.44 120 0,03 210 

210 1 200 42.5 
1 

| 2 0 , 0,44 23 1 0.44 320 
1 

2 00 4G0 

210 200 43.5 1 4,3 

1 

85 , 0,44 

1 

22 ^ 0,44 

1 1! 

740 1 3,05 
1 

980 

Toelichting. De belasting werd in hel midden aangebracht. De 
staven zijn door elkander gevlochten. 

T a b e l C, 

U i t k o m s t e n der b e p r o e v i n g op v e r b r i j z e l i n g , v a n 
b e l o n b l o k j e s , v e r r i c h t door de f i r m a K o n i n g en 

B i e n f a i t , v i e r dagen na de b e p r o e v i n g 
der p l a t e n . 

Rang-
letler van 
de plaat, 
waaruit 
gehakt. 

Maal-
deelen 

zand op 
een deel 
ccmcul. 

Zijden 
van bet 

drukvlak 
mM. 

Drukvlak : 
mM^ 

Breuk-
belasting. i 

KG. • 

1 

Breuk-
belasting 
per mM^ 

in KG. 

b 3 50 X 53 20 5 ' ' 2 200 ' 80 
)> 3 50 X 54 27.0 3 150 117 

1» 3 5 0 x 5 3 20.5 2 950 l i l 

c 3 48 X 55 , 20 4 3 400 120 
D 3 49 X 52 25.5 3 000 118 

ï» 3 48 X 55 20.4 3 025 115 

d 3 50 X 52 20.0 2 450 91 
II 3 48 X 53 25.5 2 200 80 
fl 3 49 X 54 ^ 20.5 

1 
2 300 87 

Toelichting. Voor bijzoiulerheden betreneude de blokjes enz, wordt 
verwezen, naar tabel 17, bladz. 30, Verhandelingen 1895—1890, 

Met normaalzaud gemaakt in verhouding van 1 : 3 , aange-
maakt met 8.2 len honderd waler, machinaal ingehamerd in 

ijzeren vormen met 0,3 KG.M. arbeid per 1 gram droge slof, werd 
voor de gemiddelde uil de 4 hoogste uilkomslen van O proefstukken 
gevonden: na 24 uur ligging in vochtige lucht en na O dagen 
ligging in water, 

Irekproef 15.3 KG. per cM^, 
drukj)roef 139,5 » n » 

na 27 dagen ligging in water, 

trekproef 17,5 KG, per c.M\, 
drukproef 194,7 » » n 

llcl soortelijk gewicht was steeds 2,21. 
Begin vau verharding I 11. 42 m, na het aamnaken van de 

specie, bindtijd 2 u. -iO m. ua begin verharding. 

BIJLAGE 8. 

's-Gravetdiage, datmn postmerk. 

L . S . ! 

De ondergeteckende vraagt eenige oogcnblikken van Uwe aan-
dacht in hel belang eener poging, die hij wil doen, ten einde 
tol verwczeidijking te geraken van den reeds van verschillende 
zijden geuiten wensch om enkele van de technische vereenigingen 
bier te lande tol één krachtig geheel te samen te brengen, waar-
door, ook naar zijne meening, èn de belangen der ingenieurs-
wetenschappcn èn die der leden zeer zeker zouden gebaat worden. 

Dit doel zoude bij wenschen te bereiken door eene zoodanige 
reorganisatie van het Koninklijk Instituul vau Ingenieurs, dat 
zich daarbij ook die leden van de Vereenigingen van Werktuig-
en Scheepsbouwkundigen en van Electrotechnici en vau de Ver-
eeniging van Burgerlijkfj Ingenieurs (*) zouden kunnen aansluiten, 
die nog geen lid van het Instituut zijn. 

Eu zulks wel op zooilanige wijze, dat aan hel streven dier 
verschilleiule vereenigingen niet alleen geen afbreuk zou worden 
gedaan, maar zóó, dat integendeel een veel krachtdadiger bevor-
dering van wat zij nuttig en noodig oordeelen daarvan het gevolg 
kon zijn. 

Dat eendracht macht maakt, en dat daarentegen de ons Neder-
landers ingeschapen lust tot afscheiding dikwerf hel tot stand 
komen van een goed en krachtig geheel in den weg stond — 
menige bladzijde uit onze schoone geschiedenis levert daarvan de 
bewijzen. 

Üok op bet gebied der technici behoudt die ongelidvkige zucht 
lot afscheiding de overhaml boven de zich mi en dan verhelfende 
stemmen, die tot het .»luiten van ecu inniger band tusschen de 
verschillende ingenieurs aansporen. 

Eu toch is samenwerking op dit gebied meer cn meer imodig, 
is veelvuldige aanraking der beoefenaars viui de lecbnische welen-
schappen (naarmate die zich, elke in hare speciale richting, sneller 
ontwikkelen) meer en meer gewenscht. 

(*) Zooids bekend is hecfl deze Vereeniging een eenigszins ander karakter 

dan de andere hiervorcn genoemde. 
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Wal is van deze verdeeliiig hel gevolg? 
Dat — om hij de hierhovengenoeinde speciaal technische to 

blijven — thans drie vereenigingen naast elkander staan, welker 
ledentallen zich tnsscben zoodanige grenzen blijven bewegen, dal 
er geen gegronde reden is om te mogen verwachten dal zelfs 
maar één daarvan op zich zelf een krachtig invloedrijk verband 

zou kunnen vormen. 
Geene van die vereenigingen heeft een eigen gebouw of zal, met 

eenige waarschijnlijkheid, daarvan ooil de gelukkige bezitster 

worden; 

de bibliotheken kunnen onmogelijk, elke voor zich, voldoende 
gecompleteerd worden, terwijl door samenwerking zulk een rijke 
boekenschat te verkrijgen ware; 

de verhandelingen, meniorieiïn, notulen — in één woord alle 
geschriften dier vereenigingen — worden, len koste van eene 
massa onnoodig geld, afzonderlijk en geheel onafhankelijk van 
elkander uitgegeven en ons land kan zich niet beroemen op het 
bezit van ecu centraal technisch orgaan — terwijl door rationeele 
samenwerking een blad kon verkregen worden dal klonk als een 
klok, dat aan de hoogste eisehen voldeed en voor de technici 
van alle richlingen eene nuttige, interessante en welkome bron 

van studie kon zijn. 
En waarom die afscheiding? 

Daarvoor is inderdaad geen enkele redelijke groiul aan te 

voeren. 

Zeker is hel dal de inrichting eu bel karakter —tot nu toe — 

van hel Instituut de vorming van afzonderlijke technische ver-

eenigingen wel eenigszins in de hand werken. 
Een scheepsbouwkundige of een eleclrotechnicus vindt niet in 

het Instituut wat hij er zoekt en moet zoeken. Van alle in eene 
vergadering behandelde onderwerpen is er misschien slechts een 
enkel, daj zijn vak raakt en het rechtvaardigt, dat hij voor een 
wijl zijn drukken werkkring verlaat om ter vergadering op te 
komen 

Ook het tijdschrift van bet Instituut kan hem slechts zelden 

bevredigen. 

Men vcrgete toch ook niet dat de ontwikkeling der weten-

schappen te . snel gaat, dat hef werkzame leven vele ingenieurs 

te zeer in beslag neemt, dan dat zij — in hunne eigen vereeniging, 
ter wille van een enkel onderwerp — tallooze voordrachten 

zouden willen aanhooren, die, hoe belangrijk op zich zelf, bun 

geen voldoening kunnen geven, 

l\Iaar dat alles is toch geen voldoend motief om geheel afzon-
derlijke vereenigingen te slichten, waardoor nauwere aanraking 
mei zich in andere richting bewegende collega's alleen mogelijk 
is voor hen, die voor meer dan één vereeniging contributie kunnen 
of willen betalen, en waardoor het verkrijgen van een eigen ge-
bouw, ccti goed lijdschrift en eene uitgebreide bibliolbeek meer 

en meer bemoeielijkt wordt. 
Evenmin kan hiermede verklaard worden dat men op zoo 

nutlelocze wijze werkkrachten en geldmiddelen versnippert, waar 
toch de oprichting van elke nieuwe vereeniging het ledental der 

bestaande doet slinken. 
Is daarmede eene onderlinge vervreemding der verschillende 

ingenieurs, in plaats van een nauweren band tusschen hen, ver-

ontschuldigd en blijkt wel ergens uit dal eene dergelijke fatale 

afscheiding inderdaad noodig is? 

Voorzeker niel! 

Wel noodig was het — en is hel nu meer dan ooit — 
dal onze oudste Ingcnieursvereeniging, het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs, het reglement zo'ddanig wijzigt dat in deze ver-
eeniging alle ingenieurs bevrediging kunnen vinden. 

Iloc langer loch de tegenwoordige toestand gehandhaafd blijft, 
des te moeielijker wordt het om aan deze versnippering van 
krachten een einde te maken, terwijl bovendien het gevaar dreigt, 
dat te ceniger lijd nog weder eene nieuwe vereeniging naast de 
bestaande opduikt. 

Stelt men zich voor dat eene volkomen aansluiting der heide 

speciaal technische vereenigingen aan bet Instituut werd verkregen 

en ilat ook alle nog niet toegetreden leden van de Vereeniging 

van Burgerlijke Ingenieurs daarvan lid werden, dan zou het 

ledental van het Instituut (gerekend haar de laatste mij bekende 

ledenlijsten) zich uitbreiden met: 

211 leden afkomstig van de Vereeniging van Werklnig- en 

Schee|)sbouwkundigen; 

128 leden afkomstig van de Vereeniging van Electrotechnici, en 

70 11 » » D U » Hurgcrlijke Inge-

nieurs, 
dus in totaal met 400 leden (*). 

Ik acht bet niet overdreven wanneer ik het ledenaantal van 

een dusdanig gereconstrueerd Instituut op 1000 stel. 

Nu spreekt bel toch wel van zelf dat dan die eene krachtige 

Ingenieiirs-vereoniging meer zou vermogen dan 3 of 4 afzonder-

lijke grootere of kleinere clubs. Dan zou ook te ceniger tijd 

nilzichl kunnen beslaan op hel verkrijgen van een eigen gebouw, 

dan kon (bij lagere conlributie dan thans gevorderd wordt) een 

degelijk weekblad gratis aan de leden verstrekt worden; dan 

ware de heleckenis en de werkkring naar huiten dezer centrale 

vereeniging zeer zeker grooter en machtiger dan de invloed, dien 

de ingenieurs thans door hunne verschillende honden kunnen 

uitoefenen. 

Geen wonder dat verschillende stemmen zijn geboord om vei'-

betering te brengen in de gebrekkige phase waarin zich thans 

het vereenigingsleven der ingenieurs bevindt en om tol inniger 

samenwerking, tot fusie aan te sporen. 

Om enkele grepen uit den laatsten tijd te doen, wijs ik op 

dc met overtuiging geschreven en iu «/)(? Ingenieurf> n"'. 20, 30 

en 45 van 1805 opgenomen stukken' van de heeren .1. M. K. 

Pennink, II. Enno van Gelder en anderen — en op de waar-

decring daarvan door de redactie van dil weekblad, kenbaar 

gemaakt in n". 38 van dien jaargang. 
Ik wijs er op boe de voorzitter vau de jongste «afgescheidene n, 
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(*) Iliermeile wordt, ook voor de cerstgenocmdo twee vcreoiiiginpeii, ge-

doeld op die leden, die nog geen lid vau het Instituut zi j». Personen die 

lid zijn vnn meur dnu een vnn de drie genoemde vereenigingen zijn slechts één 

uinal in rekening gebrnclit. 

de elcctrotechnisclie vereeniging, in zijne op 20 October 1805 te 
Amsterdam uilgesproken openingsrede constateerde, dat onder de 
bestaande omstandigheden aansluiting der eleclrolechnische — aan 
eene van dc bestaande technische vereenigingen minder verkieselijk 
ware, doch dal de ontworpen statuten reeds beoogden eene hetere 
samenwerking met tindere vereenigingen in de hand te werken. 

Illijkens de laatste verslagen vau evengenoemdc vereeniging 
en die van Werktuig- en Scheepsbouwkundigen zijn onderhande-
lingen gevoerd om de leden van de eene vereeniging in de 
gelegenheid te stellen te '̂cn lagere contributie lid te zijn of te 
worden van de andere. Deze ucersle, zij hel dan ook bescheiden, 
stap op den zeer zeker goeden weg om de verschillende ver-
eenigingen tot een geheel te brengenn — zooals de heer F. W . 
Iludig hel uitdrukte — werd in de vergadering van Werktuig-
en Scheepsbouwkundigen met applaus begroet. 

Ik breng nog in herinnering de in 1802 vensprcide en door 
ruim 70 technici van verscliillende richtingen onderleekende 
circulaire, die ten doel had medewerking te verzoeken orn te 
trachten Be Ingenieur^ door uitbreiding van het aantal vaste 
ridjrieken, meer lot weekblad van verschillende vakvercenigingen 
te maken in den geest van Engineering. 

Ook in het Instituut kwam de zaak meermalen ter sprake 
en hel is van genoegzame bekendheid dat langdurige onder-
handelingen zijn en worden gevoerd om tc trachten De Ingenieur 
tol ecu gemeenschappelijk orgaan te maken van de Vereeniging 
van Burgerlijke Ingenieurs, die dit blad tot stand bracht, en 
van het Insliluut. 

Hoe verdienstelijk ik deze pogingen ook acht en hoezeer ik 
het welslagen daarvan, als slappen in de goede richting, zal 
toejuichen, is het naar mijne vaste overtuiging beter «de koe 
bij de borensp in plaats van abij den slaarto te pakken. Wanneer 
de vereenigingen zelf zich tol een krachtig geheel samenvoegen 
is daarmede, zonder dat daarvoor een afzonderlijke maatregel 
noodig is, tegelijk ook het vraagstuk van een gemeenschappelijk 
orgaan ojigelost. 

Daarom is de poging, die ik thans doe, ook gericht op eene 
fusie der thans bestaande vereenigingen; en om te zien in boe-
verre de behoefte daaraan gevoeld wordl en mijne denkbeelden 
sympathie ondervinden, wend ik mij bij deze tot alle leden dier 
vereenigingen en ook lot andere technici en belangstellenden, 
die zich tot nog toe niet bij eene daarvan aansloten (d. i. in 
totaal tot ruim 1000 personen). 

Ik zou dit doel wenschen te bereiken door wijziging van het 
Heglement van hel Instituut van Ingenieurs in den geest van 
het hierbij gevoegde ontvverp. 

Hel moge mij vergund zijn dit met een kort woord toe te 
lichten. 

liet Instituut wordt verdeeld in de zes navolgende sectics: 

A. Waterstaat en Spoorwegen ; 

B . Ilouwknnde; 

C. Werktuigkunde, 

D. Electrotechniek ; 

E. Schccpsbouwkunde cn 

E . Mijnwezen. 

Elke sectie houdt (bij genoegzame deelneming, zie arl. 5 
laatste alinea) hare eigen vergaderingen en heeft haar eigen 
bestuur, terwijl de belangen van het Instituut in zijn geheel 
worden behartigd door den raad van bestuur. 

De secties bezitten geen eigen geldmiddelen, deze zijn eigen-
dom van de geheele vereeniging en worden beheerd door den 
penningmeester. 

Eene andere regeling schijnt niet wel mogelijk, zonder afbreuk 
te doen aan de eenhoid, en ook niet noodig als men let op 
den aard der uitgaven, die nagenoeg alle in het belang der 
geheele vereeniging zijn. 

De algemeene secretaris wordt in de uiloefening van zijn taak 
bijgestaan door de secretarissen der secties. 

Elk lid van het Instituut heeft, door betaling der op ƒ 10.— 
bepaalde contributie, recht op het bijwonen van de vergaderingen 
van alle secties; hij bezit echler alleen stemrecht in die sectie, 
hij welke hij zich in het bijzonder heeft aangesloten. 

Voor elke volgende sectic waarin hij zich bet stemrecht zou 
willen verzekeren is een sur|)lus van / 1.— verschuldigd. 

liet daaraan voor een lid verbonden voordeel is, dat hij iu 
meer dan één sectic invloed kan uitoefenen op de toetreding 
van leden, op de keuze der bestuurs- en daardoor ook op die 
der raadsleden en op de te nemen besluiten. 

Onder de gratis aan de leden rond te zenden werken behoort 
in de eerste plaats bet weekblad, dat alleen voor het officieele 
gedeelte orgaan is van het Instituut en c. q. ook van andere 
vereenigingen (zie art, 30) (*). 

Eene soortgelijke verhouding vindt men in de uitgave van 
hel tijdschrift Die Baumaterialienkunde ten opzichte van den 
ulnlernationalen Verband fiir die Materialj)riifungen der Technik)). 

De redactie van het weekblad wordt geheel of gedeeltelijk door 
het Instituut, de uitgave en toezending aan de leden geheel door 
den uitgever bekostigd, die daarentegen ook de inkomsten, 
voortvloeiende uit abonnementen van niel-leden en uit advertenties, 
geniet. 

Dat dit volstrekt geene onmogelijke onderstelling is blijkt ge-
noegzaam aks men de verslagen der Vereeniging vau Burgerlijke 
Ingenieiu's raadpleegt. 

iMinstens tweemaal in het jaar wordt eene algemeene vergadering 
gehouden, doch o v e r i g e n s v e r g a d e r e n dc s e c t i e s i e d e r 
a f z o n d e r l i j k cn op de voor b a r e leden cn w e r k z a a m -
heden mees t g e ë i g e n d e p l a a t s e n . 

Uit bet ontwerp zal men voorts zien, dal daarin geen sprake 
meer is van «buitengewone» leden. De aan de voorgestelde geringe 
contributie verbonden voordeelcn, die grooter zijn dan thans 
gegeven worden, maken naar bet voorkomt eene dergelijke com-
plicatie en vermindering van inkomsten onnoodig. 

Evenmin is daarin iels vermeld van eene alzondcrlijke Nedcr-
landsch-Indische afdeeling. 

Noodzakelijkheid om daaviw bvj het vcglenicut te voorzien, 

(•) Dnt ik ganrne zou zien dnt de ia omvang uitgebreide behnivc 

van de Veneniging van Hurgerlijke Ingenieurs, ook orgaan werd van het 

Koninklijk Instituut van Ingenieurs behoeft geen betoog en de tekst is 

zoodanig gekozen, dat eene overeenkomst in dien geest mogelijk is. 
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bestaat mijns inziens niet cn de in Jndië wonende leden zullen 

zekerlijk tevreden zijn als zij voor hunne contributie bet weekblad 

en de andere werken van bet Insliluut gratis toegezonden krijgen. 

Bijdragen kunnen zij in het weekblad doen oj)nemcn. 

i\Iochl bovendien de wensch tol het houden van vergaderingen 

(die toch alleen door de in en nabij Batavia of Soerabaia wonemie 

leden bijgewoond kunnen worden) cn tot het uitgeven van een 

eigen tijdschrift blijven beslaan — in het ontwerp-reglemcnt is 

geen enkele bepaling die zulks verbiedt. 

Dit zou dan echter naar hel voorkomt op eigen kosten en 

zonder steun uit de kas van hel Instiluut kunnen geschieden. 

Bij de samenstelling van dit ontwerp heb ik het bestaande 

Hcglement van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs zooveel 

mogelijk gevolgd, dit aan de hand van de statuten der andere 

vercenigingen aangevuld en verbeterd en mij de van andere zijden 

gegeven weidicn ten nutte gemaakt. 

In de eersle alinea van artikel 2 is het doel van het gere-

construeerde Instituut zoodanig omschreven dat èn het weten-

schappelijk streven cn de behartiging der algemeene maatschap-

pelijke belangen van den ingenieur, zooals zij in de statuten der 

verschillende vercenigingen ziju neergelegd, daarin worden saam-

gevat. 

Bl i jkt de verwezenlijking mijner denkbeelden mogelijk cn sluiten 

zich een genoegzaam aantal nieuwe leden bij het herschapen 

Instituut aan, dan zal de toestand inderdaad in geen enkel opzicht 

ten nadeele zijn veranderd. 

De ten behoeve van de Werktuig- en Scheepsbouwkundigen 

en van de Electrotcchnici gevormde sectics C, D en E zullen, 

met betrekking tot hare werkzaamheden, niets minder onafliaidiclijk 

zijn dan de thans bestaande afzonderlijke vercenigingen. 

Maar wèl zullen alle leden van het Insliluut en vele leden 

der andere vercenigingen belangrijk minder contributie behoeven 

te betalen en bovendien gratis een weekblad ontvangen, en zullen 

allen gebaat worden door de grootere kracht die uil de algemeene 

samenwerking zal voortvloeien en door de meerdere geldmiddelen 

waarover ile verecniging zal kunnen beschikken. 

De vele beslaande in secties verdeelde vercenigingen, die in 

bloeienden locstand verkecren, bewijzen dat hetgeen ik mij voorstel 

volstrekt geen utopie is. 
Integendeel — naar mijne vaste overtuiging is het de juiste 

en eenige weg om eene krachtige, alle richlingen der techniek 
omvattende verceniging tot stand le brengen. 

De verdeeling in seclies doet aan alle hoofdafdcelingen der 
ingcnieurswetenscbaj^pen recht wedervaren en komt ook tevens 
tegemoet aan den ons aangeboren lust tot afscheiding. 

Alleen men heelt op die wijze de voordeelcn, niet do nadeden 
daarvan; behoorlijke vcrdceling van werkkrachten wordt gewaar-
borgd zonder dat deze lol versnippering behoeft te leiden. 

Van de oprichters en bestuursleden der thans naast het Instituut 
staande vereenigingen zou bet w d eenige zelfverloochening 
eischcn, om met instemming te kunnen zien dal vele leden even-
tueel bedankten en hunne vercenigingen ziih misschien wd geheel 
in het Instituut zouden ojdossen — doch ik twijfel er niel aan, 
of de gedachte aan het algemeen belang der zaak en de overweging, 
dat die andere vercenigingen, opgericht om noodzakdijksredenen, 

ook zouden kunnen verdwijnen als die redenen ophielden tc 

beslaan, zullen ook bij hen dc overhand behouden. 

Wanneer het thans geopende referendum de door mij zoo 

gewenschle gunstige resultaten mocht hebben, sid ik mij voor 

om een voorstel lot rcglcments\\ijziging bij den raad van bestuur 

aanhangig te maken. 

Een dergelijk voorstel zou, vooral als ik op voldoenden sleuu 

kon wijzen, zeer zeker in ernstige overweging genomen worden. 

Wat de fmancicele zijde vau hel vraagstuk aangaat, meen ik 

dat het welslagen bij vermeerdering van het aantal Insliluutsleden 

(van ± 800) tol 1000 als zeker zou mogen beschouwd worden. 

Ik ga uil van de gegronde onderstelling dat de uitgave van 

het weekblad voor hel Instituut gecne grootere koslen behoeft 

na zich tc slepen dan de bedragen der salarissen voor de redactie 

en neem voorls aan dat zich 250 van de 1000 leden bij meer 

dan ééne sectie aansluiten. 
Dc globale raming van Ontvangsten en Uilgaven stelt zich dan 

als volgt: 

O n t v a n g s t e n : 

Contributie ( ƒ 10 000 - f - ƒ 250) ƒ I Ü 2 5 0 . -

Bijksbijdrage » 800.— 

Rente van kapitaal )> 800.— 
Verkoop van werken enz » 150.— 

/ 18 0 0 0 . -

U i t g a v e n : 

Aan salarissen: 

Secretaris ƒ 2200.— 
Amanuensis, concierge enz. . . . » 1500.— 
Hoofdredacteur » 3000.— 

ïwee mede-redacteurs » 3000.— 
ƒ O 7 0 0 . -

Jaarboekje >» 1 500.— 
Tijdschrift » 750.— 
Vergaderingen P 3000.— 
Huur, meubels enz » 1 500.— 
Bibliotheek T) 1 000.— 

Verzending Jaarboekje en Tijdschrift » 200.— 
Onvoorziene 350.— 

/ 18 0 0 0 . -

Aangenaam zal het mij zijn Uwe betuiging van instemming 

met het door mij beoogde te mogen ontvangen en ik verzoek U 

daartoe het bijgaand biljet, na invulling en onderteekening, wel 

franco aan het op de rugzijde daarvan aangegeven adres te willen 

retourneeren, en zulks Uefd zoo spoedig mogelijk en uiterlijk: 
den 31 «/f» Maart 1807, voor de in Nederland woonachtigenen 

den Mei 1807 voor de in hel buitenland vcrtoevcndcn. 

Mochl U in de gelegenheid zijn anderen lot deelneming op te 

wekken, dan zal deze hulj) dankbaar aanvaard worden en op 

aanvrage worden gaarne meerdere exemplaren van het Ontwerp-

Reglement en deze circulaire ter beschikking gesteld. 

Het spreekt van zelf dal ik ook kritiek op prijs zal stellen en 
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ik verzoek U beleefd, doch met aandrang, om in elk geval — 

dus ook bij niet-inslemming — van Uwe opinie te doen blijken. 

Met verschuldigde gevoelens van hoogachting, 

G . A L P H E R T S . 

[Onticerp.) 

REGLEMENT VAN HET KONINKLI JK INSTITUUT VAN INGENIEURS, 

OPGERICHT ONDER BESCHERMING VAN Z. K . H . W I L L E M 

ALEXANDER PAUL F R E D E R I K L O D E W U K , PRINS VAN 

ORANJE, DEN 31®" AUGUSTUS 1 8 4 7 . 

I . — N a a m en d o e l v a n b e t I n s t i t u u t , e n z . 

A R L 1 . 

Deze verceniging draagt den naam van Koninklijk Instituut 

Art. 2. 

van Ingenieurs. 

llet doel van het Instituut is : de bevordering van de wetenschap 
en kunst van den ingenieur, in den uitgcstrektslen zin, en de 
heharliging zijner algemeen maatschappelijke belangen. 

Ilet tracht dit doel te bereiken door zulke middelen en op 
zulke wijze als het Instituut zal geraden oordeden, doch voor-
namelijk door: 

lo. het honden van vergaderingen; 
2o. het uitgeven, doen uitgeven of ondcrsleunen der uitgave 

van tijdschriften en andere werken; 
3°. het bijeenbrengen van ccnc bibliotheek; 
4°. het instellen van commissicn voor onderzoek en behande-

ling van belangrijke vraagpunten; 

5". bet zich zoo noodig verklaren omtrent — of werkzaam 
optreden in — aangelegenheilen van technischen en indnstrieden 
aard, en aangelegenheden betrenende de vorming, den werkkring, 
de rechten en het maatschappelijk standpunt van den ingenieur; 

ü". het uitschrijven van prijsvragen cn het toekennen van premiën; 
7o. het bijeenroepen van, of deelnemen aan congressen; 
8®. het inrichten of ondcrsleunen van tentoonstellingen ; 
9°. bet bezoeken van werken, fabrieken, inrichtingen enz.; 

10". het bevorderen van hel technisch onderwijs. 

Art. 3. 

De zetel van het Instiluut is gevestigd tc 's-Gravenhage. 
Het Instituulsjaar begint met den eersten Juli . 

Art. 4. 

liet zegel van het Instiluut wordt door den raad vau bestuur 
vastgesteld. 

Art. 5. 

llet Instituut is verdeeld in de navolgende sectiën : 
y/. Waterstaat cn Spoorwegen. 

B . Bouwkunde. 

C. W^'rktuigknnde. 
1). Electrotednn'ek. 

E . Scheepsbouwkunde. 
F. Miinwezen. 

De sectie W a t e r s t a a t en S p o o r w e g e n behandelt o. m. 
vraagstukken betreffende: rivieren, kleine rivieren en kanalen 
met daarbij behoorende kunstwerken; inundaties cn bevloeiingen; 
ontginning van woeste gromlen; havens, haveninrichtingen en 
knstverlichting; zeeweringen, duinen en dijken; droogmakerijen, 
inpolderingen en polderbcmaling; gewone wegen, bruggen, viaduc-
ten, aquaducten cn tunnels; mechanische hulpmiddelen tot uit-
voering van bouwwerken; geodesie, landmeten en waterpassen; 
bouwstoffen; aaideg en exploitatie van spoor-en tramwegen, enz., 
tlieoretisdie beschouwingen. 

Dc sectie B o u w k u n d e bdiandelt o. m. vraagstukken betref-
fende: burgerlijke en schoonc bouwkunde; vestingbouw en andere 
militaire bouwwerken; hygiëne; stedenbouw (vergrooting, bestra-
ting, watervoorziening, verliditing, reiniging, rioleering enz.), 
bouwstoffen, enz., theoretische beschouwingen. 

Dc sectio W e r k t u i g k u n d e behandelt o. m. vraagstukken 
betreflende: werktuigkunde en werktuigbouw (waaronder ook voor 
Sjioor- en tramwegen en schepen); technologie en fabriekswezen, 
materialen, enz., theoretische beschouwingen. 

De sectie E l c c t r o t e c h n i c k behandelt o. m. vraagstukken 
belrefTende: felcgrafie; telefonie; verlichting; krachlsovcrbrcnging; 
electrochemie enz., thcorelische beschouwingen. 

Dc sectie S c h e e p s b o u w k u n d e behandelt o. m. vraagstuk-
ken betreflende: bouw en uitrusting van handels-, oorlogs- en 
andere vaartuigen ; hydrografie, haveninrichtingen en knstverlich-
ting; materialen, enz., theoretische beschouwingen. 

De sectie «Mijnwezen»» behandelt o. m. vraagslukken be-
treffende: mijnwezen, grondpcilwezen, enz., theoretische beschou-
wingen. 

Voorls wordt de behartiging van de algemeen maatschappelijke 
belangen van den ingenieur gerekend tc behooren tot den werk-
kring van alle secties. 

Wanneer zich voor hel lidmaatschap eener sectie minder dan 
25 leden aanmelden of wanneer hel ledenaantal beneden dat getal 
daalt, vormt die sectie geen op zich zelf staand onderdeel van 
het Instituut en worden de lot haar gebicil behoorende werk-
zaamheden gebracht tot den werkkring van eene andere, door 
den rand van bestuur aan tc wijzen sectie. 

II . — L e d e n . 

Art. G. 
De leden zijn: 

Gewone, 

Correspondeercndc, 
Honoraire. 

Tot gewone leden kunnen worden voorgesteld personen, die het 
vak van ingenieur of architect uitoefenen of daarvoor opgeleid 
worden, zoomede zij die de daarop betrekking hebbende weten-
schappen en kunsten beoefenen of daarin belangstellen. 

Tol correspondeercndc leden, personen in het buitenlaiul wonende, 
die in de gelegenheid zijn om do belangen vau het Instituut, 
door mededeelingen, beantwoording van hun door hel bestuur 
gedane vragen of op andere wijze, te bevorderen. 

Tol honoraire leden, personen, die zich len opzichte vau hel 
Instituut of vau de doeleinden die het beoogt bijzonder verdien-
stelijk hd)ben gemaakt. 
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Arl. 7. 

Hel voorstel tot hallotoge voor gewoon lid geschiedt door de 
secticljcsturen op schriltelijke aanvrage van den belanghebbende 
aan den raad van beslnnr, welke aanvrage moet ondersteund 
worden door twee leden van hel Instituut. 

De aanvragen worden door den raad van bestuur ter kennis 
gebracht van de bctreircnde sectiebcsluren. 

Hel voorstel tol benoeming van correspondecrcnde cn honoraire 
leden geschiedt door den raad van bestuur, hetzij op eigen initiatief 
dan wel op schriftelijk voorstel van minstens vijftien gewone leden. 

Alle voorstellen worden in de eerstvolgende vergadering ter 
tafel gebracht, voor zooverre de gewone leden betreft in de ver-
gadering van die secties waarvoor zij zich als stemgerechtigd lid 
hebben aangemeld en voor zooverre dc correspoiuleerende en 
honoraire leden aangaat in de algemeene vergadering. 

Hel voorstel lot benoeming van correspondecrcnde en honoraire 
leden moei in de oj)roeping voor de algemeene vergadering worden 
vermeld. 

Art. 8. 

De ballotage voor gewone leden heeft plaats in de sectiever-
gadering volgende op die waarin het voorstel is gedaan, terwijl 
de benoeming van correspondecrcnde en honoraire leden geschiedt 
in dezelfde algemeene vcrgadeiing waarin de ilaartoe strekkende 
voordracht door den raad van bestuur is ter tafel gebracht. 

Om als gewoon lid van het Instituut te worden aangenomen 
moet de candidaat, in de vergadering van elke der seclies voor 
welker lidmaatschap hij zich heeft aangegeven, minstens twee 
derden van bel aantal uitgebrachte slenmien op zich vereenigd 
hebben. 

Om als correspondeerend of honorair lid te worden benoemd 
moet dc candidaat minstens twee derden van het aantal der in 
de algemeene vergadering uitgebrachte stemmen op zich ver-

eenigd hebben. 
Art. 9. 

Ieder die als gewoon lid aangenomen is wordt daarvan verwittigd. 

De benoeming van correspondeerende en honoraire leden wordt 
door den raad van bestuur aan de betrokken personen medegedeeld. 

Art. 10. 

leder, die als gewoon lid is aangenomen en de vastgestelde 
entree en contributie betaald beeft, wordt als lid van het Instituut 
aangemerkt en ontvangt een diploma zijner benoeming. 

Wanneer gewone leden stemrecht wenschen te eHangen in nog 
andere secties dan waarvoor zij zich hebben opgegeven, wenden 
zij zicii tot de hetrellisnde .sec!ie-besluren. D i l stemreclil wordl 
hun verleend, wanneer in de sectie-vergadering, waarin het voorstel 
gedaan wordt, minstens twee derden der aanwezige leden zich 
daarvoor verklaren. 

Heboudens hel geval voorzien in dc laatste alinea van artikel 5, 
blijven de gewone leden — tol hmme afvoering van de ledenlijst 
van het Insliluut — stemgerechtigd in alle seclies, bij welke zij 
zich heizij bij hunne toetreding, hetzij later hebben aangesloten. 

Art. I I . 

Ieder kan zijn lidmaatschap mei het einde van het loopend 

Instituutsjaar doen eindigen, mits hij daarvan vóór den eersten 
iMei schriftelijk kennis geeft aan den raad van hestuur. 

De uitzetting van een lid kan geschieden, wanneer vijftien of 
meer gewone leden zulks wenschelijk oordeelen cn daaromtrent 
een onderteekend voorstel aan den raad van bestuur indienen. 
Als de raad oordeelt gevolg te moeten geven aan dal voorstel, 
zendt bij aan den bedoelden persoon eene waarschuwing tol bet 
aanvragen van ontslag zonder van de zaak melding te maken in 
de notulen. 

Heeft die waarschuwing geen gevolg, zoo wordl bet voorstel, 
na kennisgeving aan de leden, in de eerstvolgende algemeene 
vergadering gedaan. Dc uitzetting geschiedt en het lidmaatschap 
eiiuligt, waimeer minstens twee derden van de aanwezige leden zich 
daarvoor verklaren. Hiervan wordt aan bet uitgezette liil onmid-
dellijk kennis gegeven. 

Art. l ' i . 

De leden hebben het recht lol bijwoning van alle algemeene-
en sectievergaderingen. 

De gewone leden hebben stemrecht in de algemeene vergade-
ringen en in de vergaderingen van die sectiën waarvan zij stem-
gerechtigd liil zijn. 

De correspondeerende cn honoraire leden hebben in alle leden-
vergaderingen adviseercnde slem. 

Arl. 13. 

De jaarlijkscbc coniribulie bedraagt voor de gewone leden 
zestien gulden {f 10) wanneer zij lid zijn van slechts ééne sectie, 
en één gulden (/* 1) méér voor elke volgende sectie waarin zij 
stemrecht hebben. 

Voor enlrée en diploma is bovendien een bedrag van vijf 
gulden [f 5) verschuldigd, 

Correspondeerende en honoraire leden zijn van het betalen van 
conlributie, enlrée- cn diplomageld vrijgesteld. 

Art. 14. 

De conlributie wordt jaarlijks, bij vooruitbetaling, in de maand 
Juli betaald. 

Nieuw«̂  leden betalen de geheele contributie over het Instituule-
jaar waarin zij lid worden cn ontvangen de in dat jaar door of 
van wege bet Instituut reeds uitgegeven werken. 

Leden, die met de betaling der contributie een jaar len achteren 
zijn, mogen niel mede stemmen en ontvangen niet de door of 
van wego het Inslitunt uitgegeven werken. 

Zijn zij daarmede twee jaren ten achteren, dan doel de raad van 
bestuur zoodanig lid van dc ledenlijst schrappen, waarvan hem 
mededeeling wordl gedaan. 

I I I . H e s t u u r , 

Arl. 15. 

Elke sectie heeft haar eigen bestuur, bestaande uit vijf leden, 

die door de sectievergadering bij volstrekte meerderheid van 

stemmen uit dc stemgerechtigde leden der sectie gekozen worden 

en uil hun midden een voorzitter en een secretaris aanwijzen. 
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Arl. 10, 

Dc algemeene leiding van het Inslilmil is opgedragen aan den 
raad van bestuur, die uit negen leden bestaat. 

De voorzitters der scclie-hesturen nemen als zoodanig zitting 
in den raad; de overige raadsleden worden uit de leden der 
sectie-besturen in eene gecombineerde vergadering van die be-
sturen bij volstrekte meerderheiil van stemmen gekozen. 

De raadsleden wijzen ui l hun midden, bij volstrekte meerderheid 
van stemmen, den president van het Instituut, den vice-president 
en den peimingu»eeslcr aau. 

Art, 17. 

De raad van bestuur wordt bijgestaan door den algemecnen 
secretaris, die geen lid van den raad is. 

Alle stukken uitgaande van het bcsluur eener sectie worden 
geteekend door den voorzitter en den secretaris van dal hestuur. 

Alle uitgaande stukken van den raad van bestuur worden ge-
teekend door den president en den algemecnen secretaris. 

Art. 18. 

De leden der scctiebeslm-en worden veikozen voor den tijd van 
drie Instituulsjaren, ongerekend het loopende. Zij treden op in eene 
in September te houden bestuursvergadering en zijn dadelijk na 
hun aftreden herkiesbaar. 

Tsvee door het lot aan te wijzen leden van de voor de 
eerste maal gekozen secliebesluren zullen na twee Instiluutsjaren, 
ongerekend het loopende, aftreden. 

Hel lidmaatschap van den raad van bestuur eindigt met dal 
van hel sectiebesluur; de raadsleden treden op in eene in Sep-
tember te honden vergadering van den raad van besluur en zijn 
dadelijk nu bun aftreden herkiesbaar. 

Art. 19. 

De sectiebesluren vergadereu zoo dikwijls dit voor de werk-
zaamheden der secties noodig is ; geen besluiten zijn geldig 
wanneer minder dan drie leden tegenwoordig zijn. 

Art. 20. 

De raad van bestuur houdt naar goedvinden vergaderingen, 
waarin echter de tegenwoordigheid van minstens vijf leden vcr-
eischt wordt voor de gehligheid der genomen besluilen. 

Arl, 21, 

De leden van de sectiebesluren cn van den raiul van bestuur hebben 
aanspraak op vergoeding van reis- cn verblijfkosten voor het 
bijwonen van de bestuursvergaderingen. 

Art. 22. 

Art. 24. 

In de vergaderingen van de sectiebesluren en van den raad van be-
stuur wordt bij meerderheid van stenuncn beslist. Hij het slaken der 
steuuueu heeft de voorzitter of de president eene beslissende slem. 

Art. 23. 

De raad van bestuur vertegenwoordigt het Instituut overal en 

bij elke gelegenheid waar en wanneer bij zulks noodig oordeelt; 

bij voert de besluiten der algemeene vergadering uit en draagt 

de veraulwoordelijkheid voor hel richtige beheer der geldmiddelen. 

Wanneer iu eene van de sectie-vergaderingen beslist wordt dat 
een optreden naar buiten wenschelijk is, wordt van deze beslissing 
kennis gegeven aan den raad van beslmu', die binnen twee 
maanden daarna eene algemeene vergadering bijeenroepl. 

Hierin wordt besloten óf en zoo ja op welke wijze het Instituut 
aan den wensch zal gevolg geven. 

Art. 25. 

De sccticbesturen brengen jaarlijks in de maand Juli aan den 
raail van besluur verslag uil van de werkzaamheden der seclies 
in bel afgeloopen Instituut>jaar, welke verslagen opgenomen worden 
in hel in art. 20 bedoelde algemeen ver^lag. 

Art. 20. 

De raad van bestuur brengt jaarlijks voor den 31sten Augustus 
ter kennis van de leden een algemeen verslag van de werkzaam-
heden, den loestaiul van het Instituut, de plaats gtdiad hebbende 
mnlatiën en eene verantwoording der geldmiddelen over hel al'ge-
loo|)en Instiluutsjaar. 

De verantwoording der geldmiddelen moet vooraf zijn nagezien 
door eene commissie van drie gewone leden, wier rapport in het 
algemeen verslag wordt opgenomen. 

Deze leden svorden benoemd in en door de laatste algemeene 
vergadering die iii elk Instilnntsjaar plaats heeft. 

De goedkeuring van de rekening en verantwoording der geld-
middelen door de in Se|)tendjer te houden algemeene vergadering 
strekt lol décharge van den raad van bestuur. 

I V , — P e n n i n g m e e s t e r en a l g e m e e n e S e c r e t a r i s . 

Arl, 27, 

Aan den penningmeester is het beheer der gelilniiddelen opge-
dragen onder toezicht van den raad van bestuur. 

Voor alle betalingen is de machtiging van ilen raad van bestuur 
noodig; alleen zijn daarvan uitgezonderd de uitgaven verbondcii 
aan de vergaderingen, die ua bekomen machtiging van den pre-
sident betaald kunnen worden. 

De penuingmeester verricht zijne werkzaamheden zonder hono-
rarium, doch ontvangt teruggaaf van bureaukosten en verdere 
uitgaven, ten dienste van het Instituut gedaan, en waarvan hij op 
hel einde van elk jaar rekening doel aan den raad vau besluur. 

Hij ontstentenis wordl bij vervangen door een der aiulere raails-
leden, daartoe door den president uitgenoodigd. 

Art, 28. 

De algemeene secretaris voert, overeenkomstig hem door den 
raad van bestuur te geven instructie, de geheele administratie 
van het Instituul (behalve die der geldmiddelen) en bef beheer 
over de bibliotheek; bij wordt daarin bijgestaan door de secre-
tarissen der sectiën. 

De algemeene secretaris wordt, uit de leden van het Instituut, 
voor den tijd van drie jaren, liij volstrekte meerderheid van 
slenuuen, tloor d'Mi raad van bestuur beuoenul. 

Nochtans kan de raad, ook vóór afloop van dien termijn, den 
algemeencji secretaris om gewichtige redenen ontslaan. 
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De algemeenc secretaris is verpliclil ilc algemeenc vergaderingen, 

zoomede die van den raad van bestunr en van de sectie-beslurcn 

bij tc wonen cn aanteekcning te honden van het daarin ver-

handelde. 

Art. 20. 

De algemeenc secretaris geniet ecne bezoldiging van minstens 
/• 1200.— tot hoogstens / 2100.— 's jaars. liet bedrag wordt 
door den raad van bestuur bepaald. 

Dij ontstentenis wordl hij vervangen door een van de raadsleden, 
daartoe door den president uitgenoodigd. 

De j)laatsvervangcnde algemeene secretaris geniet geen honorarium. 

V. W e r k e ïi v a n h e t 1 n s t i t u u t. 

Art. 30. 

lIcl Instituut geeft uit, doet uitgeven of ondersteunt de uitgave 
van 0. m . : 

a. een jaarboekje met bijlagen ; 
h. een weekblad, en 
c. een tijdschrift. 
Alle werken van het Instituut worden kosteloos aan dc leden 

toegezonden. Uitzonderingen op dezen regel, voor bijzondere ge-
vallen, mogen alleen gemaakt worden ingevolge besluit van de 
algemeenc vergadering. 

liet jaarhoekje bevat onder meer een kalender, opgaven van 
algemeen wetcnschapj)elijken en technischen aard cn een leden-
lijst. De bijlagen, die nict jaarlijks herdrukt worden, bevatten 
bijzondere opgaven van technischen aard. 

Het xceekblad is verdeeld in een «OITicicel« cn een «Niet-
oflicieelft gedeelte. 

Voor zooverre hel «Officieel cedecltc)) betreft, is het weekblad 
het orgaan van het Instituut cn c. (p ook van andere vereenigingen. 

Daarin komen alle mededeelingen, oproepingen enz. van de 
sectic-besturen cn van den raatl van bestuur, uittreksels uit de 
notulen der sectie- cn algemeene vergaderingen en het in art. 20 
bedoelde algemeen verslag. 

In bet «Niet-oflicieel gedeelteiD worden opgenomen de aan den 
raad van bckuur of rechtstreeks aan de redactie ingezonden cn 
voor opname geschikt bevonden verhandelingen, memoriën, mede-
deelingen, vertalingen enz., zoomede korte verslagen van ver-
gaderingen, uittreksels uit andere geschriften, verscheidenheden, 
aankondigingen en beoordeelingcn van nieuwe werken, benoemingen, 
open belrekkingen enz. enz. cu advertenties. 

Jaarlijks wordt in een bij het weekblad behoorend alphabetisch 
register een overzicht gegeven van hetgeen in het «Niet-oflicieel 
gedeeltei» is opgenomen. 

liet Instituut is in geenen decle verantwoordelijk voor de 
denkbeelden in de onderscheiden, in het «Niet-officicel gedeclteD 
0|)genomcn stukken ontwikkeld of toegelicht. 

In het op ongeregelde tijden verschijnende tijdschrift worden 
opgenomen de voor openbaarmaking geschikt bevonden verhan-
delingen, memoriën enz., die zich, hetzij door haren omvang 
hetzij door haren aard, nict of in mindere mate voor plaatsing 
in het weekblad eigenen. 

De schrijvers van in het weekblad of in het tijdschrift opge-

nomen stukken hebben, op daartoe gelijktijdig met de aanbieding 

van hun werk gedane aanvrage, recht op 25 e.\cmplarcn daarvan. 

Art. 31. 

De redactie van de werken van het Instituut is opgedragen 
aan een hoofdredacteur en één of meer mederedacteurs, daarin 
bijgestaan door ecne commissie van redactie. 

Art. 32. 

De hoofdredacteur geniet eene bezoldiging van minstens/2400.— 
en hoogstens ƒ 3G00.—, ile mederedacteur of mederedacteurs elk 
van minstens ƒ 1000.— en hoogstens ƒ 2000.—. 

Zij worden, voor den tijd van drie jaren Ijcnoemd en de be-
dragen hunner bezoldigingen vastgesteld door den raad van bestuur. 

Art. 33. 

Elk sectie-bestuur wijst een van zijne leden aan, die te zamen 
met den president van het Instituut de commissie van redactie 
vormen; de president is voorzitter van deze commissie. 

De commissie van redactie verricht hare werkzaamheden zonder 
honora rinni. 

Zij wordt door den hoofdredacteur gcraadj)leegd o. m. telkens 
wanneer twijfel bestaat omtrent het al ol niet opnemen in de 
werken van het Instituut van daartoe ingediende bijdragen. 

De commissie van redactie-beslist bij meerderheid van stemmen; 
Itij staking van stemmen heeft de president eene beslissende stem. 

De hoofdredacteur is verplicht de besluiten van de redactie-
commissie op te volgen. 

VI. — S c c t i e- en a l g e m e e n c v e r g a d e r i n g e n. 

Art. 34. 

De sectie-vergaderingen worden minstens eens in de drie 
maaiulen gehouden, ingevolge oproeping door de sectie-besturen 
en op de door hen te bepalen plaatsen en lijden. 

Elk tiental leden heeft het recht door hel besluur eener sectie, 
waarin zij stemgerechtigd zijn, ecne scciie-vergadering te doen 
beleggen, mils bij de aanvrage oi)gave wordt gedaan van het 
onderwerp dat men op die vergadering in behandeling wil brengen. 

Art. 35. 

Minstens tweemaal in hel jaar, en dan wel in de maanden 

Juni en September, wordt, ingevolge oproeping van den raad 

van bestuur en op door hom te bcj)alcn plaatsen cn dagen, eene 

I algemeenc vergadering gehouden. 

Elk twintigtal leden heeft het recht door den raad van bestuur 

eene algemeene vergadering te doen beleggen, mits bij de aan-

vrage opgave wordt gedaan van het onderwerp dat men op die 

vergadering in behandeling wil brengen. 

Art. 30. 

Aan dc leden wordt minstens veertien dagen tc voren bericht 

gezonden van tijd en plaats der tc honden leden-vergaderingen, 

zoomede vaii de daarin te behandelen onderwerpen. 

In zeer dringende gevallen kan eene vergadering binnen den 

termijn van veertien dagen worden bijeengeroepen; de daarin 

genomen besluiten zijn slechts dan wetlig, wanneer dc vergadering 

NOTULEN DER VERGADERING VAN DEN 1 3DEN A P R I L 1 8 9 7 . 07 

met minstens twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen, 
vóór het openen der beraadslagingen, hare goedkeuring geeft 
aan het behandelen van de in de oproeping vermelde onderwerpen. 

Art. 37. 

Onderwerpen, die niet in de oproeping vermeld zijn, mogen in 
de vergaderingen niel in behandeling worden genomen, tenzij 
minstens twee derden der aanwezige leden zich daarvoor verklaren. 

Art. 38. 

De stemmingen over personen hebben plaats met gesloten briefjes. 

Art. 39. 

Voor alle besluiten betreflendc zaken wordt de eenvoudige 
meerderheid van stemmen gevorderd. 

I)ij staking van de stemmen is het voorstel verworpen. 

Art. 40. 

Bij ontstentenis van den voorzitter in ecne scctic-vergadering 
of van den president cn vice-president in eene algemeenc ver-
gadering, treedt de oudste in jaren der aanwezige bestuurs-, 
respectievelijk raadsleden als plaatsvervanger op. 

Art. 41. 

Een verworpen voorstel kan niet binnen een jaar weer in 
behandeling worden genomen, tenzij minstens twee derden van de 
in de vergadering aanwezige stemgerechtigde leden zich daarvoor 
verklaren. 

Art. 42. 

Van het in de leden-vergaderingen behandelde wordt een steno-
grafisch verslag gemaakt. 

Art. 43. 

Ieder lid heeft hel recht om een persoon in de leden-vergaderingen 
te inlroduceeren, lenzij hel sectie-bestuur, respectievelijk de raad 
van bestuur geraden oordeelt, dal recht voor eenige vergadering 
geheel of gedeeltelijk op te helTen, in welk geval zulks in dc 
oproeping moet vermeld zijn. 

VH. — A l g e m e e n e b e p a l i n g e n . 

Art. 44. 

Vervreemding van eigendommen van het Instituut, waaronder 
ook verstaan worden in vorige jaren belegde gelden en kas-
ovcrschotten van vorige jaren, kan slechts geschieden ingevolge, 
met minstens twee derden van de uitgebrachte stemmen ge-
nomen, besluit van de algemeene vergadering. 

Art. 45. 

De namen der personen, welke geschenken aanbieden of donatiën 
vaststellen voor het Instituut, worden vermeld, lenzij door hen 
het tegendeel bepaaldelijk wordl verlangd. 

Art. 40. 

Hel Iiislituul regelt bij huishoudelijke verordeningen zijn in-
wendig beheer en zijn inwendigen dienst. 

Deze verordeningen mogen geene bepalingen bevatten in strijd 
met dit reglement. 

Art. 47. 

Geen wijzigingen kunnen in dit reglement worden gebracht 
dan bij besluit van de algemeene vergadering, genomen met 
minstens twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen. 

Een voorstel tot wijziging moet door minstens twintig leden 
.schriftelijk bij ilen raad van bestuur zijn ingediend of van den 
raad zelf uitgaan. 

Art. 48. 

Het Instituut kan ontbonden worden alleen bij besluit van eene 
algemeene vergadering, uitsluitend daartoe minstens één maand 
te voren bijeengeroepen. 

Dit besluit moet genomen worden met minstens drie vierden 
van het aantal uitgebrachte stemmen en wordt ten uitvoer gelegd, 
zoodra de raad van bestuur zich overtuigd heelt dal minstens 
twee derden van het aantal leden zich daarmede vereenigt. 

De bestemming van de dan nog in kas zijnde beschikbare 
gelden cn van de overige bezittingen van hel Instituut wordt, 
behoudens de in achtneming van art, 1702 Burgerlijk Wetboek, 
vastgesteld door de leden, op de laatste algemeene vergadering 
aanwezig. De dan in functie zijnde raad van bestuur voert de. 
daaromlrenl genomen besluiten uil. 

Art. 40. 

Dit reglement treedt in werking zoodra hel door de Koninklijke 
goedkeuring bekrachtigd is. 

De eerste vergadering van iedere sectie wordl bijeengeroepen 
cn geleid door den raad van bestuur, die bij het in werking 
treden van dit reglement in functie is. 

Met afwijking van art. 18, treden de voor de eerste maal 
volgens de bepalingen van dit reglement gekozen leden der sectie-
besturen cn van den raad van bestuur zoo spoedig mogelijk op 
cn neemt laatstgenoemde bet beheer van den in het vorig lid 
bedoelden raad over. 

SAJIENWELLKINQ. 

(Overgedrukt uit «De Ingenieur» N". 8 van 1897.) 

Mijidiecr ile Uedacteur! 

iMet groote voldoening kan ik er op wijzen, dat ik reeds thans 
talrijke betuigingen van instemming mocht ontvangen met het 
denkbeeld om, door reorganisatie van het Koninklijk Inslilunt 
van Ingenieurs, tot fusie van verschillende technische vereenigingen 
tc geraken. 

Daarbij werden mij echter van bevriende zijde enkele vragen 
gedaan cn opmerkingen medegedeeld en ik geloof dus ilat het 
wel in het belang der zaak is, om zoo spoedig mogelijk nog 
eenige toelichtingen te geven o, m. omtrent de wijze waarop ik 
ben te werk gegaan. 

Ik neem de vrijheid daarvoor eenige plaatsruimte in de ko-
lommen van Dw blad te vragen. 
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Zoo werd mij de vraag gesteld waarom ik mij niet allereerst 

en alleen tot de hesliiren der vereenigingen geweml lieb. 

Vooraf zij aangeleekend, dat ik, tegelijk met de rondzending 
der circulaire, de presidenleu der zustervereenigiugen verzocht hel) 
mijn streven te willen steunen en de ledeu te willen aansporen 
om in elk geval van hunne zienswijze te doen hlijken. 

De redenen, die er mij toe leidden om mij overigens rechts-
streeks tot de leden te wenden, zijn de volgende. 

Eerstens vreesde ik dat de heliandeling ilezer zaak en het ge-
meen overleg door de besturen iler verschillende vereenigingen 
en de door hen eventueel te benoemen commissiën jaren zou 
vorderen, te meer daar men in volslagen onbekendheid verkeert 
omtrent den persooidijken wensch der leden. 

Naar mij voorkomt zou dit iu de eerste jaren hoogstens kunnen 
voeren tot eenige toenadering der vereenigingen en wel eigenlijk 
met geen ander doel, dan om ten .s/o//«? t o c h tot de fusie te komen, 
die op de door mij voorgestelde wijze binnen betrekkelijk korten 
tijd tot staiul kan komen, mits maar hhjke dat eendrachtige 
samenwerking door de meer<lerhcid gewenscht wordt. 

Waarom eene langdurige geneeswijze volgen, wanneer werkelijk 
dringende behoefie aan verbetering beslaat en zich daartoe de 
gelegenheid opent? Men vcrgete niet dat ver- en hereeniging 
van wat thans onnoodig gescheiden is, moeielijker wordt naar-
mate de tegenwoordige verdeeliiig langer bestendigd wordl. 

In de tweede plaats zou elk bestuur, dat die zaak ter hand 
wilde nemen, staan voor h e t vo lgende vraagstuk, waarop hierboven 
reeds gedoeld werd: «Hoe is de individiieele opinie der technici 
met betrekking tol het fusievraagstuk»? 

De persoonlijke meening te weten van de leden der eigen ver-
eeniging is al moeidijk, maar nog moeielijker is bet om die 
opinie tc Iccren kennen van de leden van andere vereenigingen. 

liet bestuur eener vereeniging A kan toch bezwaarlijk een 

referendum gaan openen onder de leden der vereenigingen B , 

C en 1). 
En roept eenig bestuur daartoe de medewerking in van de 

andere besturen, dan loopt reeds de beantwoording van deze 

eerste principieele vraag over tal van schijven, hetgeen ~ zooals 

de ondervinding toch ruimschoots leerde — niet bevorderlijk is 
voor eene spoedige afdoening. 

Allereerst dient dus dat raadsel opgelost en dit kan op geene 

andere wijze sneller cn vollediger geschieden dan op de door my 

gevolgde. 

lIct is mijne bedoeling om, wanneer het denkbeeld van ratio-

neele samenwerking genoegzame aanhangers telt, en deze allen 

ook van hunne mecning doen blijken (ik heb gegronde redenen 

om te verwachten dat zulks het geval zal zijn), met eene door 

de kritiek gelouterde editie van mijn ontwerp, hel voorstel tot 

reglementswijziging bij den raad van bestuur van het Instituut 

aanhangig te maken. Naar mijne bescheiden mecning zal het dan 

wel op den weg van den raad liggen om: 

1". dc reglementswijziging met ernst ter hand tc nemen en 

bel voorstel daartoe zoo spoedig mogelijk in de algemeene ver-

gadering te brengen; 

2o. met de besturen der zustervereenigingen onderhandelingen 

te openen over toetreding dier vereenigingen en bloc. 

Het zou waarschijnlijk overweging verdienen zoodanige toe-
treding te vergemakkelijken door opname in hel reglement van 
eene overgaiigsbe|)ali!ig, ingevolge welke de leden der andere 
vcreeiÙL'in'ïcn zonder ballottaua^ lid van het Instituut konden worden. C ö O 

Op die wijze is er dan ook geen sprake van dat de besturen 

der vereenigingen zouden worden voorbijgegaan, wat ook geens-

zins in mijne bedoeling ligt — alleen zij behoeven de zaak niet 

ter hand te nemen vóór dal ile vox populi zich beeft doen 

hooren en zij nauwkeurig en met absolute zekerheid weten in 

loeverre de behoefte aan fusie werkelijk gevoehl wordl en hoe 

de oi)inie van de leden omtrent de daaraan verbonden voor-

deelcn is. 

Ook heeft men mij opgemerkt dat mijne raming van uitgaven 

voor hel tijdschrift te laag zou zijn. 

liet is mogelijk, maar ik heb cr op gerekend, dat ook de 
aard en omvang der ingezonden stukken zou veranderen als het 
Instituut een weekblad tot orgaan had, en dat dus alleen hij 
uitzondering stukken in het lijilscbrift zouden moeten opgenomen 
worden. 

Ik geloof werkelijk niet daarin zoover misgetast te hebben. 
Maar bovendien, wal doet dat er toe? 
Wil meii minder voor redactie rekenen , door bijv. do betrek-

kingen van algemeen secretaris en hoofd- of mederedacteur in O O 
één piïrsoon te vereenigen, en wil men daarentegen hooger ramen 

voor het tijdschrift of voor de bibliotheek — mij wel. Wat ik 

gaf was niets meer dan een schels, doel niets af aan de ö ŷewwwe 

strekking van mijn plan en behoeft niemand te weerhouden daaraan 

zijne adhaïsie tc hechten. 

Dat de zaak — voldoende sleun vooropgezel — fmancicel 

mogelijk is, lijdt bij mij geen twijfel. 

De vereeniging van Durgerlijke Ingenieurs telde 1 Mei 180ü 
317 leden en kan aan die leden voor / 5 ƒ O = / 11 per 
hoofd 0. m. een weekblad verschallen. 

Zou dan een gerecoiislrueerd Insliluut met bijv. 1000 leden, 
die elk minstens f 10 contributie betalen, niet bestaanbaar zijn? 

liet is werkelijk meer dan tijd, dat er verandering in den 

bestaanden toestand komt en ik hoop van harte, dal niemand 

zich, door bezwaren tegen details van uilvoering of bedenkingen 

tegen het ontwerp-reglement (waarvan ik zelf geene grootere 

waarde dan die van eene proeve van ontwerp toeken) zal laten 

lerughouden om zijne instemming met bet principe van fusie te 

betuigen. 

Dal daarvan alleen het gevolg zon kunnen zijn dat bet In-

stituut iels ledenrijker werd, maar daarentegen de andere 

vereenigingen een kwijnend bestaan zouden voortslepen is on-

mogelijk. 

Niemand toch bindt zich om lid te worden en men zal tc 

dien aanzien pas hebben te beslissen, als hel Instituut — reke-

ning houdende tuet den uilslag vau hel referendum — besluit 

zijn reglement te wijzigen. 

Is daarentegen gebleken, dat het denkbeeld van fusie geen 

genoegzame instemming vindt — welnu dan blijft de toestand 

zooals hij is , tot dal de noodzakelijkheid tot samenwerking zal 

drijven. 
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Evenmin kan mijne poging eenige afbreuk doen aan de kansen 
van welslagen der werkzaamheden van de commissiën, die thans 
de mogelijkheid overwegen om «De Ingenieur» tot gerneenscbap-
pelijk orgaan te maken van de vereeniging van Burgerlijke 
Ingenieurs en het Instituut. 

Integendeel, wanneer de reorganisatie van het Instituut tol 
stand komt, zal ook deze zaak vereenvoudigd zijn en de B. I. 
alleen met een ledenrijker Instituut te maken hebben. 

Daarom kon ik ook gerust thans, niettegenstaande die com-
missiën in die richting werkzaam zijn, den gedancn stap onder-
nemen. 

liet is algemeen bekend dat de quaïslie, waarvoor die com-
missiën ingesteld werden, reeds jaren en jaren hangende is. 

Wanneer het persoonlijk initiatief ingemaakt en opbewaard zou 
moeten worden, totdat eens toevallig niet in eenige vereeniging 
eene commissie zich bezighield mei de overweging van fusie-
of toenaderingsplannen — dan stel ik mij de vraag wanneer zou 
zich dat initiatief dan toch eindelijk wèl mogen uiten. 

Ik bedoel hiermede geenszins ecu verwijt aan de leden dier 
commissiën. liet ligt aan hel stelsel. 

Hoe kan men meer verwachten van uitgebreide commissiën 
bestaande uit personen, die reeds een zeer drukken werkkring 
hebben en dan nog niet in dezelfde stad wonen? 

Ook hoeft men beweerd dat het — in verband met den 
wcikkring van de Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs — niel 
gewenscht voorkwam om ook de behartiging der algemeene 
maalschappcdijkc belangen van den ingenieur in het programma 
van het Instituut op te nemen 

Ik moet op den voorgrond stellen dat, naar mijne bescheiden 
meening, de maatschappelijke belangen van den ingenieursstand 
heter cn mei meer vrucht kunnen behartigd worden door eene 
krachtige, centrale vereeniging, die inderdaad alle takken van 
ingenieurswetenschappen vertegenwoordigt, dan door eene drie of 
viermaal kleinere vereeniging van technici eener bepaalde categorie. 

Evenwel acht ik voor mij de fusie — zij het ilan ook alleen 
op technisch gebied — van te veel belang, dan dal hel niet m. i. 
de voorkeur zou verdienen de sociale strekking liever uit het 
reglement van het Instituut te lichten en geheel aan de H. I . 
over Ie laten, wanneer alleen tegen dien prijs de medewerking 
van nog vele ledeu dier vereeniging kon worden verkregen. 

Mocht ilit dus werkelijk voor die leden een bezwaar z i jn , 
maar zij overigens voorstanders van mijne denkbeelden zijn , dan 
veroorlool ik mij bun beleefd in overweging te geven alsnog 
hunne adhaasie te beluigen, onder voorbehoud dat de clausule 
helreHeiule de sociale strekking van hel Instituut uit het ontwerp-
reglement verdwijne. 

Ook dc oplossing van dergelijke cardiiiale vraagpunten kan 
het meest volledig door een referendinn geschieden, mils een ieder 
wil medewerken. 

liet spreekt vanzelf dal ik, ei'kentelijk voor de van verschil-
leiulo zijden gemaakte opmerkingen, deze zeer zal ter harte nemen. 

Niet alleen dat ik met behulp daarvan zal trachten een tweede 
ontwerp samen te stellen, dal zooveel mogelijk aan de wenschen 
der meerderheid beantwoordt, maar bovendien stel ik mij voor 

alle gemaakte opmerkingen te zijner tijd ter kennis van den 
raad van bestuur tc brengen, opdat deze kunne beoordeelen, in 
hoeverre, ook nit dien hoofde, nog wijziging gewenscht is. 

In de tegenwoordige versni|)pering zie ik werkelijk geen enkel 
voordeel, wel vele nadeden, en vooral in den laatsten tnd heeft 
men weer merkwaardige gevolgen daarvan kunnen zien. 

Is hel bijv. niet jammer — om geen ander woor te bezigen— 
dat een zoo belangrijk debat, als dat over de verdamping in 
stoomketels, in twee geheel afgescheiden vereenigingen gevoerd 
wordt, in plaals van alleen in eene voor alle leden toegankelijke 
sectie van het Insiilnnl? 

Welk nut heeft het een dergelijk gewichtig onderwerp op zulk 
eene wijze te moeten bespreken? 

Of boe wil men het riualiricceren dat, door die bestaande ver-
deeldheid, in ons kleine land drie naast elkander staande ver-
eenigingen, vrijw^el geheel onafhankelijk van dkander, voorschriften 
voor materiaal-beproeving doen ontwerpen, terwijl men thans 
overal zoo ernstig naar internationale regeling dezer zaak streeft? 

Is bet eigenlijk niet een beetje dwaas? 

In dc laatste vergadering van het Instituut werd er op ge-
wezen dal deze vereeniging bij samenstelling van het Comité 
voor de Darijsche tentoonstelling in 1000 eenvoudig genegeerd 
was, terwijl het Instituut vroeger in zoo hoog aanzien stond en 
in dergelijke gevallen niet werd vergeten. 

Ik weet het niet, maar vermoedelijk zijn de besturen der 
zustervereenigingen evenmin in de benoeming van dat Comité 
gekend. 

Maar eilieve, schuilt dc fout niet in eigen boezem? 

Kan men nog wel zeggen dat het Instituut eene algemeene 
ingenieursverecniging is en aan alle takken der ingenieursweten-
schappen recht doet wedervaren, wanneer de oprichting van 
speciale vakvereenigingen daarnaast zoo sterk daartegen pleit? 

Ik wil natuurlijk niet beweren dat het Iiistiluut, wanneer het 
7cèl eene centrale vereeniging was, niet zou zijn voorbijgegaan, 
maar stel mij eenvoudig de volgende vraag: 

W'anneer in een klein land, zooals het onze, niet meer dan 
ongeveer 1100 technici het noodig oordeelen om zich over drie 
op zichzelf staande vereenigingen te verdeden (om van dc andere 
niet te spreken), geeft men er zelf dan geene aanleiding toe. dal 
elke van die vereenigingen als fpiantilé négligeable wordl be-
scbou wd ? 

Kan iemand het met eenig recht weerspreken dal, wanneer 
men de banden ineen.sloeg en verdere onnoodige versnip))ering 
van werkkrarhten cn geld voorkwam, een herschapen Instituut, 
als centrum van alle technici, krachtiger naar buiten zou werken 
en minder gevaar zou hebben van achteraf gezet te worden, dan 
bij bestendiging van den huidigen toestand het geval kan zijn? 

Welk eene machtige uitwerking heelt het beginsel van coöpe-
ratie ook in ons land niet reeds gehad! 

Laai dit ook voor ons technici eene vingerwijzing zijn en ver-
gelijken wij eens ons vereenigingsleven met eene maatscbapjiij 
als die tot bevordering der geneeskunst, welke 13 afdeelingen en 
ongeveer 1000 leden telt. 
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Maar ik geloof, dat hot niel noodig zal blijken nog meer voor 

samenwerking in ons kleine land aan te voeren dan reeds door 

anderen cn door mij geschied is en len zeerste boop ik dat ook 

nit de verder nog inkomende antwoorden oj) mijne circulaire zal 

blijken, dat ik hel belang cener reorganisatie van bet Instituut 

in den geest als <loor mij bedoeld cn de beboefie aan fusie niet 

op tc groote waarde geschat heb. 

l let is echter misschien niel overbodig de leden der Vereeni-

gingen van Werktuig- en Scheepsbouwkundigen en voorElectro-

tcchniek er nog eens oj) te wijzen dat zij — voor zooverre zij 

niet ook lid van andere vereenigingen of reeds abonnés op «De 

Ingenieur» zijn — wel iets meer zouden moeien betalen dan nu, 

maar dat daartegenover ook groole voordeden zouden verkregen 

worden, waaronder, behalve de vale andere, de gratis loezending 

van het weekblad. 

Ook kan het wellicht geen kwaad hier nog eens te releveercn 

dat het Koninklijk Insliluut van Ingenieurs, ook reeds bij het 

tegenwoordig reglement, volstrekt geen exclusief karakter draagt. 

Eén blik op de ledenlijst is voldoende om le ontwaren, dat 

hel in geenen deele alleen gediplomeerde technici zijn die zich 

daarbij aansloten. In hel ontwerp-rcglenient zijn de grenzen nog 

wijder gelrokken en misschien zal het wel aanbeveling verdienen 

om nog duidelijker te doen uitkomen, dat de toetreding van meer 

industrieelen e. a. zeer gewenscht wordt. 

Men vergde eindelijk niet, dat ik voor bel oogenhlik niet 

meer vraag dan instenmiing met de algemeene strekking mijner 

denkbeelden en eene niet-ongeneigd-verklaring om evcnlued lid 

van het Instituut te blijven of als zoodanig loc le treden. 

Echter is — ook ingeval van niet-inslemnn'ng — antwoord 

gewenscht, want alleen op die wijze kan een betrouwbaar beeld 

worden verkregen van de lieerschende meening aangaande het 

fusievraagsluk. 

Ook alleen reeds dat — de oplossing van het hooger bedoelde 

raadsel — loont de moeite van het door mij gedane werk. 

Uil het aantal der tot nu toe ontvangen adhajsie-bctuigingen 

meen ik echter te mogen opmaken, dat dit nog wel vruchtbaarder 

in zijne gevolgen zal kunnen zijn. 

U dankzeggende, ^lijnheer de Hcdacleur, voor de mij verleende 

plaatsruimte, lecken ik met de meeste hoogachting 
Uw Dw. JJn., 

G . AL I ' I IRUTS . 

DE FUS IE DEU TEC I IN ISC I I E V E R E E N I G I N G E N . 

(Overgedrukt uil «De Ingenieur)) iN". 13 van 1897.) 

liet spreekt wd van zelf, dal ik met genoegen kennis nam 
van de door de heeren Pennink, Knuttel cn Vosmaer ingezonden 
en in de Nos. 10 en U van «De Ingenieur« ojigenornen stukken 
betreflende boveidiedoeld onderwerp. 

Moge hel al zijn dal de heer Pennink cenige wijzigingen zou 
verlangen in mijn ontwerp-reglemcnt, moge de heer Knuttel van 
meening zijn, dat bet gewensclil ware pogingen in het werk te 
stellen om ook de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 

lot bet gereorganiseerd Instiluut tc doen toetreden — éénstemmig 

juichen de geachte inzenders het denkbeeld toe om door samen-

werking le Irachlen het Instituut tot ccne kraditige, centrale 

verecniging te hervorn)en, waardoor ieder zal gebaat en nieniajids 

werkelijke belangen zullen gc.schaad worden. 

De beer Pennink zal wel niel van mij verlangen, dat ik thans 

in dit blad de door hem op hel ontwcrp-reglcment nitgcocfende 

kritiek bespreek cn wel genoegen willen nemen met mijne ver-

vlaring, dat ik, erkentelijk voor zijne wenken, deze zeker zeer ernstig 

bij de samensleHing van de verbeterde editie van mijn oidwerp 

zal overwegen. 

Ik herhaal nogmaals, dat ik zelf aan dat ontwerp gecne grootere 

waarde toeken dan die van een goed overwogen schets «pour 

lixer les idéés». 

Aanhangers le vinden van hel beginsel «iSamenwerkingi», 

zonder dal jnen daarbij laat zien welk beeld men zichzelf van 

eene dergelijke cenlralc verecniging gevormd heeft, is gemakkelijk 

genoeg — maar een dergelijk o|)treden zou niet hel minste 

praktisch imt gehad hebben, terwijPw/« iedereen, door uitoefening 

van kritiek, in de gelegenheid is om mede te werken lot hel 

verkrijgen van een goed geheel. 

Dat de door mij beoogde fusie later weder door eene scheiding 

zou gevolgd worden, zooals de heer Knuttel wel een weinig 

schijnt te vreezen, is mogelijk, maar, bij een goede organisatie 

en eene behoorlijke verdeeling in secties, niet waarschijnlijk. 

Hierdoor toch komt men tegemoet aan onzen lusl tot club-

vorming, maar, aangezien eene behoorlijke vcrdceling van werk-

krachten dan niet gepaard gaat met versnippering, hecfl men wel 

de voor- niet dc nadeden die anders aan afscheiding en splitsing 

verboiulcn zijn. 

Wat de Verecniging van Burgerlijke Ingenieurs aangaat, doe 

ik opmerken, dat ik reeds in mijn eersle circulaire onderscheid 

maakte tusscben de leden van deze cn dc leden der heide andere 

vereenigingen. 

Sprak ik van eene fusie len aanzien van do Vercenigingen van 

Werktuig- en scbeepsbouwkundigen en voor Electrolechniek, zoo 

drukte ik den wensch uit dat de (70) leden der Ver. v. B . I. , 

die nog geen lid van het Instituut zijn, alsnog lid zouden willen 

worden. 

Voorts sprak ik van eene gemeenschappelijke uitgave van «De 

Ingenieur». 

Het opnemen in mijn programma vnn de clausule belreflende 

de sociale strekking, diende alleen om — in verband met het 

betrekkelijk geringe aantal leden der Ver. v. B. 1. — tc weten 

te komen in hoeverre de wensch bestaal om de behartiging der 

algemeen maatschappelijke belangen van den ingenieur, in plaats 
van aan die verceniging, aan een veel grooter ccnlraal Instituut 

van technid op le dragen. 

Bij de poging om verschillende technische vereenigingen bij 

elkander \e brengen en daavvoov ecu goed programma samen te 

stellen, mag men omtrent een dergelijk gewichtig punt niet in 

twijfel verkeeren. 

Zooals ik echter reeds in n®. 8 van dil hlad medededde — ik 
voor mij acht dc samenwerking op technisch gebied hoofdzaak. 
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Waarom ik mij niet tol de leden der Maatschappij tot Bevor-
dering der Bouwkunst wendde, wil ik gaarne in het kort toelichten. 

«Qui trop embrasse, mal élreint». 
Fusie te verkrijgen van de door mij genoemde vercenigingen 

is al niet gemakkelijk en ik geloof dat ik dc kansen van wel-
slagen belangrijk zou gereduceeril hebben , wanneer ik had 
wUleu trachten nog meer vereenigingen tot elkamler te brengen. 

Vooral geldt dit met betrekking tol de genoemde maat-
schappij, die met hare afdeelingen eene zoo geheel alwijkende 
organisatie heeft, welker financieele toestand niet bijzonder gunstig 
is en die een eigen gebouw bezit. 

Daarom heb ik er mij toe bepaald het reglement zoodanig te 
ontwerpen, dat de heztcann, welke bet toetreden van leden der 
Maatschappij in den weg konden staan, werden opgeheven. 

Is eenmaal hel door mij beoogde verkregen en eene kern ont-
slaan, dan zal eene eventneele fusie van hel Instiluut met de 
Maatschappij, zoo deze inderdaad gewenscht wordt, ook minder 
moeielijk vallen. 

De uilslag van het referendum bewijst nu reeds dat, ook 
zonder de toetreding van leden der Maatschappij en dus ook zonder 
dat deze er onder behoeft te lijden, eene sectie «Bouwkunde» in 
het Instituut ongetwijfeld levensvatbaarheid zal bezitten. 

Voorts vergele men niel dat de Verceniging van Werktuig-
en Scheepsbouwkundigen en die voor Elcctrotcclmiek in geheel 
andere verhouding tol het Instituut slaan dan de Maatschappij tol 
Bevordering der Bouwkunst. Laatstgenoemde is 5 jaren ouder dan 
hel Instituut, terwijl, zooals ook de beer Vosmaer opmerkte, de 
eerstgenoemde veel jongere vercenigingen niet zouden zijn opgericht, 
indien het Instiluut bijtijds, door eene zoo rationecle verdeeling 
in secties, meerdere belaugstdling voor die takken der technische 
weienschappen had betoond. 

Daarom ligt hel ook voor de hand allereerst te trachten die 
uafgescheidenen» weder tol hel Instiluut terug te brengen. 

Dc behmgslelling die bet slreven tol eendrachlig samenwerken 
ook in den kring der technologen mocht ondervinden, is een 
bewijs te meer voor de wenschelijkheid der fusie. 

Mocht de poging van den heer Baucke, door rondzending van 
de in iN̂ . 12 van dil blad opgenomen circulaire, met gunstigen 
uitslag bekroond worden en de technologen zith, beter dan thans, 
willen aaneensluiten, dan zou daarmede dc coöperatie in nog 
wijdcren kring nut kunnen slichten. 

Laten wij er echter voor waken dat die drang tot samenwerking 
niel eventueel weder lot de oprichting eener afzonderlijke ver-
ceniging voert, waarvan de reeds bestaande alleen nadeden zouden 
ondervinden, maar laten wij bijtijds het Instiluut zoodanig reor-
gani.seereii, dat ook den lechiiologen (zoo nooilig door instelling 
cener afzonderlijke sectie als dc door mij gedachte regeling niel 
voldoende blijkt) ruimte wordt aangeboden voor de behartiging 
hunner wetenschappelijke belangen. 

Uit het zetr geringe aantal der tegenstanders, die zich lot nog 
toe deden kennen (ik hoop in de eerstvolgende vergadering ge-
legenheid le zullen hebben de voorloopige resultaten van het 
referendum mede te deden), meen ik le mogen opmaken dat, 
met de civiel-ingenicnrs, ook de werktuigkundigen, scheepsbouw-
kundigen en dcctrotechnici inzien, hoe de aanraking der ver-
schillende takken van de technische wetenschappen le veelvuldig 
is en hoe nauwere aaneensluiting der technici te vele voordcelen 
heeft, dan dat hel rationeel zon kunnen liceten om op ver-
schillende eilandjes le blijven zitten, elkander onnoodig op hooge 
contributie le jagen en de uitgave van een goed orgaan onmogelijk 
te doen blijven. 

Tegenover de ongegronvle meening van enkelen dat het ver-
krijgen van een centraal weekblad bij mij de hoofdzaak zou zijn, 
wil ik er nog op wijzen, dat, voor een Instituut als door mij 
gedacht, dus voor eene in sectiën verdeelde verecniging, waarvan 
de vergïidcringen nagenoeg om de andere week zullen i)laats 
hebben, een zooals van zelf spreekt, het aangewezen 

orgaan is. 

Tot mijn spijt moest ik van enkelen vernemen, dat zij de door 
mij in 't begin vau Februari rondgezonden circulaire niet hadden 
ontvangen en de voor hen bestemde exemplaren — niettegen-
staande de groote zorg die aan eene juiste adresseering werd 
besteed — in het oiigereede waren geraakt. 

Ik bied hiervoor mijne excuses aan; het zal wel ommodig 
zijn te doen uitkomen dat het geenszins in mijne bedoeling bedt 
gelegen iemand te passceren. 

Daar de mogelijkheid bestaat dal nog meerdere ledeii de cir-
culaire met biljet niet ontvingen of deze later verloren ging, 
hoop ik in den loop der volgende week aan alle in Nederland 
woonachtige leden, van wie ik nog geen antwoord mocht ont-
vangen, een biljet ter invulling toe te zenden. 

Tevens verzoek ik nogmaals beleefd mij in elk geval — en, 
zooal niet voor 31 Maart a.s., dan toch zoo spoedig mogelijk — 
le willen antwoorden. 

Hoe meer personen van hunne opinie doen blijken, hoe heler 
het beeld zal zijn van de hcerschende meeiiing der technici aan-
gaande hel fusie-vraagstuk — en hoe grooter de steun is die 
aan de algemeene strekking mijner voorstellen wordt geschonken, 
des te eerder zal een einde komen aan den, op geen enkelen 
deugddijkeu grond tc motiveeren, toestand van verdeeldheid. 

's-Gravenhage, 25 Maart 1897. 

G . A L P H E R T S . 
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VERGADERINO VAN DINSDAG ÜKN 8 " ' " JUNI 1 8 0 7 , IN HET 

LOKAAL «DILIGENTIA»», T E ' S G R A V E N H A G E . 

Tegenwoordig: W. F. Leemans, president, .1. Sciiroeder van 
der Kolk, F . M. var» Panthaleon haron van Eck, G. Lely, M. J. 
van llosse, G. li. 11. F. .Mpherts, E. II. Stieltjes, raadsleden en 
J. Tidenian, secretaris; de gewone leden: W. F. llatenhurg, 
F. Bancke, II. E. van llerckel, N. J . Meversen, L. llicnliiit, H. \\ 
Bilheimer, II. \V. Braakman, 11. E . de llrnyn, .1. G. de Ornyn, 
K. Burger, jhr. P. 11. .A. Martini Buys, ^L Galand, P. Galand, 
J. F . \V. Conrad, G. van Diesen, .1. G. Dijxhoorn, dr. E. F. 
van Dissel, F. nollcgnies, I). P. van Ameyden van Duym, J. L). 
Evers, 11. van (ior.sel J . l z . , B. M. Gratama, J. Groencndaal Jr . , 
S. E . Ilaagsma, 11. M. Ilenket, W. F. lleskes, J. G. lleun,G. W. 
van Heukelom, J . van lleiirn, E. D. Kits van lleyningen, jhr. W. ̂  
lloeull't, A. van lloolï, A. Iluel, G A. lluygen, G. J. de Jongh, | 
P. Joosting, J . Kalll', J. J . van Kerkwijk, A. Keurenaer, N. C. 
Kist, J . Kraj», D. U. J. baron van Lijnden, L A. Lindo, K . 0. 
van Manen, G. L. 11. E. Menges, N. Tb. Michaëlis, S. G. P. 
van Musscbeidirock, E. II. van Nes van Meerkerk, jhr. F . L . 
Ortt, J . J. F. Penniiik, M. G. J. Piepers, J. G. Ramaer, 11. A. 
Bavenek, jhr. 0. J. A. llepelaer van Driel, G. P. E. Uibbius, 

G. Rijperman, J . D. G. M. de Roos, J . Schalij, G. F . M. II. 
Schnebbelie, J. II. van Seters, M. Simon Gz., G. F. Steiid)uch, 
A. J . M. Ston'els, J . van Stolk, J. Z. Stuten, N. A. M. van den 
Thoorn, J. van der Vegt, .F. G. van Reiger.^berg Versluys, jhr. H. G. 
Verspyck, G. de Vries, 11. Wakkie; de buitengewone leden: 
II. van Rerckel, W. 11. II. M. lierentzen, W. Kamp, A. K . ^I. 
Marlis, J . \V. Meuter, F. Vos en l. Wouters. 

Door den Raad van liestuur zijn, krachtens artikel I'O van het 
Reglement, in deze vergadering geïntroduceerd ih; heeren: II. 
Bancke, lid der firma Koning en Ibeulait, teAmsterdamenH.i l . 
Versteegb, sche(!psbouwknndig ingenieur te llatavia. 

De prrnitlent opent de vergailering (MI zegt: 
Helaas! op mij rust weder de droevige taak om mededeeling 

te doen van het overlijden van een van de oudste leden van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Louis AIUIAIIAM UEUVENS. 

Van de hand van ons medelid G. van Diesen verscheen reeds 
in n°. 21 van hel weekblad de Ingenieur een uitvoerig levensbe-
richt van den overledene. 

Den 15den December 1821 te Leiden geboren studeerde REÜVENS 
aan de in 1812 opgerichte Koninklijke Akademie tot opleiding van 
burgerlijke ingenieurs te Delft, alwaar hij op 7 Juni 1848 het 
diploma behaalde. P»ij Koniiddijk besluit van 17 Jidi 1848 werd 
hij als aspirant-ingenieur surnumerair bij deu Waterstaat aange-
stehl. Den I Iden Jaiuiari 1852 tot aspirant-ingiMiieur benoemd, werd 
hij toegevoegd aan den hoofdingenieur in het 8ste district (Utrecht) 
om werkzaam te zijn bij de verbetering vau den llollandschen 
LIssel. Pij Koninklijk besluit van 17 Mei 1850 tot ingenieur 
2de klasse benoemd, werd hij bij besluit van 28 September 1800 
met de heeren N. Th. ^lichaëlis en G. van Diesen tot eerstaan-
wezend ingenieur bij den aanleg der Staatsspoorwegen aangesteld 
en belast met de leiding van den spoorwegbouw van Arnhem 
naar Zwolle. Hij besluit van O December 1801 werd hem onbe-
paald verlof verleend om met ingang van 1 Januari 1805 als 
hoofdingenieur iu dienst te treden bij den j)rovinrialen Waterstaat 
in Gelderland, gedurende welken werkkring hij bij besluit vau 
10 Februari 1807 tot ingenieur der 1ste klasse en bij besluit 
van 18 April 1871 tot hoofdingenieur 2de klasse werd bevorderd. 
In 1878 verliet REUVENS den provincialen dienst in Gelderland 
om op 15 November van dat jaar op te treden als hoofdingenieur 
iu bet 1de district (Overijssel), waaraan later het ïide district 
(Drenthe) werd toegevoogd. Na bij Koninklijk besluit van 1 No-
vember 1887 den rang van boofilingenieur 1ste klasse te hebben 
verkregen, wenl bij op zijn verzoek eervol uit 's lands dienst ont-
slagen bij Koninklijk besluit van 23 iNovtMiiber 1801. 

Hij werd in 1887 benoemd tot ridder in de orde van den 
iNederlandscben Leeuw. 

Ecue vau zijne laatste bemoeiingen in 0\(!rijssel was de leiding 
van den bouw van het kanaal van Alnudo iu de ricbtinu van u 
Nordhorn. 

Van 5 Decendier 1801 tot I Augustus 1803 bekleedde hij de 
betrekking van dijkgraaf van Dclllaud. 

In de vergadering van 13 Juni 1818, iu bet tweede Iiisliluutsjaar, 
werd Reuvens lid van het Instituut. Iu de Notiden en V(;rban-
delingen zijn enkele mcdiMleelingen van hem opgenomen, onder 
aiuleren in ile Verhandelingen van bet lnstil\iutsjaar 1853—185i, 
ecu belangrijk verslag van de verkenningen in de Noordbrabantschc 
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en Limburgsche Peel en over de middelen die bare ontginning 
kuimen bevorderen. 

Verdere opsomming van verscbillende belangrijke geschriften 
van zijne hand wordt aangetrolTen in het genoemd levensberichl. 

Na twee jaren zwaar lichamelijk lijden overleed Henvens alhier 

op 15 Mei jongstleden. 

3. De notulen der Instituutsvergadering van 13 April zijn 
gedrukt aan de leden verzonden als vierde allcvering over hel 
Inslituulsjaar 1890-1897. 

Niemand wenscht daarover hel woord te voeren cn zij worden 
vastgesteld. 

l . Insgelijks is aan de leden verzonden het Algemeen Verslag 

betrelTende de lotgevallen en werkzaamheden van het Instituut 

over gemeld jaar, tevens bevattende de rekening cn verantwoor-

ding van den penningmeester. 

De tot die rekening betrekking hebbende bescheiden liggen ter 

tafel ter inzage voor de leden. 

5. Sedert dc laatste vergadering zijn ontvangen de navermelde 

geschcidvcn: 

ö. Van den Minister van Marine: 

Hydrographische kaarten : 
1. Haven van IJmuiden, opname van 1889, herzien in 1897. 

Schaal 1 : 7500; 
2. Zeegat van Texel, naar de opnemingen van 1895 cn 1890 

bijgewerkt. Schaal 1 : 30 000. 
h. Van den Alinister van Waterstaat, Handel en Nijverheid : 

1. Vcrzamelingstabellen der waterhoogten langs de Nederlandsche 
zee- en rivicrkusten, volgens de bladen der zelfregistreerende 
peilschalen, waargenomen in de maand Maart 1895. fol. 

2. Verzamclingstabellen der waterhoogten, waargenomen in de 

maanden Maart en April 189G. fol. 
c. Van den Minister van Koloniën : 
1. Verslag van Nedcriand's Oost- cn Westindische bezittingen 

over het jaar 1890. fol. Met kaarten en tabellen. 
2. Topografische kaart der residentie Bantam in 9 bladen. 

3. Kaart van het westervaarwater van Soerabajn. 1890. Schaal 

1 : 75 000. 

d. Van den Minister van Openbare werken te Home : 
Giornale del Genio civile. Anno X X X V . 1897. Fascicolo P—2°. 

8vo. Met pl. 
c. Van den Inspecteur-generaal der bruggen en wegen te Parijs: 

École nationale des ponts ct chaussées. Cours de travaux 

mnriiimes, par Ic baron Quinctte de Iloehemont. Ire partie. 4to. 

Met fig. 

f . Van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen: 

1. Verhandelingen. Afdeeling Eerste sectie. Deel V. 

Nos. 5 en 6 ; Tweede sectie. Deel I I , 2dc gedeelte; deel V. 

Nos. 7—10. roy. 8vo. Met pl. 

2. Verslagen en mededeelingen. Afdeeling LeUerkundu. Vierde 

reeks. Eerste deel. 1ste stuk. 8vo. 

3. Register op de verslagen en mededeelingen. Afdeeling 

LtUcrkunde. Derde reeks. Deel 1—XI I . Svo. 

4. Jaarboek. 1896. Svo. 
g. Van de llollandsche Maatschappij der Wetenschappen : 

Archives Néerlaudaises des sciences exactes et naturelles. Tome 

X X X . 5me livraison. Svo. Met pl. 

//. Van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van 

Nijverheid : 

Tijdschrift der Maatschappij. Nieuwe reeks. Deel I . afl. 5. Svo. 

i. Van Teyler's Stichting: 

Archives du jMusée Teyler. Serie I I , Vol. V. Troisième partie. 

roy. Svo. Met pl. k. Van het Wiskundig genootschap te Amsterdam: 
1. Nieuw archief voor wiskunde. Tweede reeks. Deel I I I . 2de 

stuk. Svo. Met pl. 
2. Wiskundige opgaven met de oplossingen. Zevende deel. 8de 

stuk. Svo. Met pl. 
l. Van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst: 
Bouwkundig tijdschrift. Deel XV . Deel 41 der bouwkundige 

bijdragen. Eerste stuk. fol. Met pl. 

m. Van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Weten-

schappen in Noordbrabant: 

Handelingen. Nieuwe reeks No. fi. De ,/StuerghcwaU/' of zoo-

genaamde iiVioozo Griet" van 's Hertogenbosch, door W. R. 11. 

Wakker. Met eene plaat. Svo. 

n. Van de directie der Nederlandsche Centraal Spoorweg-Maat-

schappij : 

Verslag over het jaar 1896. Svo. Met tabellen. 

0. Van de directie der Ncderlandscli-Westfaalsche Spoorweg-

Maatscliappij: 
Verslag over het jaar 1890, ingevolge art. 19 der statuten, 

uitgebracht op de gewone jaarlijksehe algemeenc vergadering van 
aandeelhouders, gehouden den 13 Mei 1897. Svo. Met tabellen. 

;;. Van de directie der Geldersch-Overij sselschc Lokaalspoorweg-

Maatschappij : 

Verslag, ingevolge art. 21 der statuten, over het jaar 1890, 

uitgebracht op de jaarlijksehe algemeenc vergadering van aandeel-

houders, gehouden den 15 Mei 1897. Svo. Met tabellen. 

g. Van de directie der Lokaalspoorweg-Maatschappij Enschede— 

Oldenzaal: 

Verslag over het jaar 1890, uitgebracht op de gewone jaar-

lijksehe algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden den 

i 24 Alei 1897. Svo. 
r. Van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland: 
Verslag omtrent den toestand van den algemeenen waterstaat 

I van het Hoogheemraadschap van Rijnland over 1896. Svo. Met 
i grafische voorstellingen en tabellen. 
I s. Van Rurgemeester en Wethouders van 's Gravenhage : 

Verslag van den toestand der gemeente 's Gravenhage over 
1896, aangeboden door liurgemeesler en Wethouders aan den 
Gemeenteraad. Svo. Met tabellen. 

t. Van het Koninklijk Instituut voor de taal-, land- cn volken-
kunde van Nederlandsch-lndië: 

Bijdragen tot dc taal-, land- cn volkenkunde van Nederlandsch-
lndië. Zesde volgreeks. Derde deel. (Deel X L V I I der gehcelc 
reeks). Tweede allcvering. Svo. 

t(. Van de Nederlandsch-Indische Maatschappij van Nijverheid 

en Landbouw: 

Tijdschrift voor nijverheid en landbouw in Nederlandsch-lndië. 
Deel L I I L Afl. V en VI ; Deel L I V Afl. I en I I . Svo. 

V. Van de directie der Deli-Spoorweg-Maatschappij : 
Verslag over het jaar 1896 van commissarissen der Deli-

Spoorweg-Maatschappij aan de algemeene vergadering van aandeel-
houders uitgebracht 12 Mei 1897. 8vo. 

w. Van de directie der Seinarang-Cheribon Stoomtram-Maat-
schappij : 

Verslag over het jaar 1896. 8vo. Met kaarten. 
X. Van de directie der Serajocdul Stoomtram-Maatschappij : 
Verslag over bet jaar 1896. 8vo. Met kaart. 
y . Van l'Association des Ingénieurs sortis des écoles spéciales 

de Gand : 

Annales de l'Association. Tome XX . 1890—97. Première 
livraison. Svo. Alet pl. 

z. Van la Société des Ingénieurs Civils de France : 

1. Mémoires et compte rendu des travaux de la Société. Mars 
1897. Svo. Met pl. 

2. Résumé des séances de la Société. Avril ct Mai. 1897. Svo. 
aa. Van the Institution of Civil Engineers : 

1. Minutes of proceedings with other selected and abstracted papers 
of the Institution. Voh C X X V I L 1896—97. Part. L Svo. Met pL 

2. Uittreksels uit bet verhandelde op de algemeene vergaderingen. 
Zitting 1896—97. N®. 16. Svo. 

Lb. Van the North of England Institute of mining and mecha-
nical Engineers : 

Transactions. Vol. X L V I . 1897. Part. 3, Svo. 
cc. Van the Literary and philosophical Society of Manchester: 
Memoirs and proceedings. 1896—97. Vol. 41. Part. I I I . Svo.Metpl. 
dd. Van das Centralbureau für Meteorologie uud Hydrographie 

im Grosslierzogthum Baden: 

1. Nicderschlagsbeobaehtungen der meteorologischen Stationen 
im Grosslierzogthum Baden. Jahrgang 1896. 2. Halbjahr. 4to. 

2. Wasserstandsbeobachtangen an den Hauptpegeln des Rheins 
und seiner grössern Nebenflüsse im (irossherzogthum Baden, 
während die Monate März und April 1897. 4to, 

ee. Van das Ceulralbureau der internationalen Erdmessung : 
Verhandlungen der vom 15 bis 21 October 1896 in Lausanne 

abgehaltenen Gonferenz der permanenten Commission der inter-
nationalen Erdmessung, redigirt vom A. Hirsch. Mit dreizehn 
lithographischen Tafeln und Karten. 4to. 

f f . Van di Industriforeningen i Kjöbenhavn : 
Tidsskrift for Kunstindustri. 1897. 2det Hefte. 4to. iMet pl. 
gg. Van la Sociedade de Geographia de Lisboa : 
Boletim da Sociedade. 1896. 15a serie. N®. 7, 8 en 9. Svo. 
hh. Van il Collegio degli Ingegneri e degli Arehitetti in Palermo: 

1. I marmi della Sicilia illustrati con tavole in cromolitogralia 
dalP Giovanni Salerni Pace. Fase. 1. fo!. 

2. Teatro Massimo Vittorio Emamiele in Palermo, dall' G. B. F . 
Basile, fol. Met pl. 

a. Van the American Society of Civil Engineers : 
Proceedings. Vol. X X l l l . April and May, 1897. N°. 4 en 5, 

Svo. Met pl. 
kk. Van het lid G. van Diesen : 

Kwel en verdamping in den Ilaarlemmcrmeerpolder, door G. 
van Diesen. (Overgedrukt uit de verslagen cn mededeelingen der 

Kon. Akademie van Wetenschappen. Afdeeling ,/Natuurkunde". 
3e reeks. Deel I . ) Svo. 

II. Van het lid H, P. N. llalbertsma: 
1. Massachusetts In.stitutc of Technologie. Boston. Annual catalogue 

of the officers and students, with a statement of the courses of 
instruction and a register of the alumni. 1896—1897. 8vo. 

2. Annual report of the president and treasurer. December 9, 
1896, Svo. 

mm. Van bet lid J. J . van Kerkwijk : 

Société anonyme des chemins de fer d'Anvers à Rotterdam. 
Assemblée générale ordinaire du 29 Avril 1897. Rapport du 
conseil d'administration sur la situation de la Société ct du Grand 
Central Belge. 4to, 

»H. Van het lid J . de Koning : 
Het faccalicn-vraagstuk en dc landbouw, door J, de Koning, 

(Overgedrukt uit „De Ingenieur". 1887. N°. 18). Svo. 
00. Van het lid J . Krans : 

E l faro de Beien por J . Kraus. (Publicado en los Anales del 
Instituto de Injenieros) 1897. 8vo. Met plaat. 

pp. Van het J. J . F . Pennink: 

Transportversnelling, door J . .1. F . Pennink. (Populair tech-
nische beschouwing, versehenen in dc //Opr. Haarl. Courant"). Svo. 

qi. Van den heer dr. 11. G. van de Sande Bakhuyzen, te Leiden: 
Getijtafels voor den Helder voor het jaar 1897, bevattende de 

tijden en hoogten van hoog eu laagwaler. langw. Svo. 
rr. Van den heer I. Boer Hz., te Utrecht: 
Tijdschrift voor kadaster en landmeetkunde, onder redactie van 

L Boer Hz. Jaargang X I I I . 1897. 2de allcvering. Svo. 
Van den heer A. Borsig, tc Herlijn : 

Verzcichniss und Abbildungen der Ausstellungs-Objecte auf der 
Berliner Gewerbe Ausstellung 1896. langw. 4lo. Met pl. 

In het Instituutsjaar 1896—1S97 zijn aangekocht de navermelde 
boekwerken : 

T . A. Brassey : The naval annual 1897. Portsmouth, 1897. Svo. 
Met pl. en fig. 

P. van Cappelle : De electricitcit, hare voortbrenging en hare toe-
passing in de industrie cn bet maatschappelijk verkeer. Naar 
het duitsch van Arthur Wilke. Tweede herziene druk. Leiden 
1895. Svo. Met pl. en fig. 

Jhr. E . van Gitters en J . G A. van Roosendaal : Verzameling van 
wetten, besluiten enz. betredende de spoorwegen in Nederland. 
1895. 's Gravenhage, 1896. Svo. 

J, Denfer : Encyclopedie des travaux publics. Architecture et 
constructions civiles. Plomberie, eau, assainissement, gaz, etc. 
Paris, 1S97. Svo. Met fig. 

L , Franzius und F . Linckc : Handbuch der Ingenieurwisseiischaftcn. 
Vierter Band. Erste Abteilung. Die Baumaschinen. Leipzig, 1897. 
roy. Svo. Met pl. 

N. H. Henket, dr. Ch. M, Schols en J. M, Telders: Water-
bouwkunde. 1ste deel. Afd. I I . 2de all. met 25 pl, ; 3de deel, 
4dc gedeelte ; 4dc all. met 2 pl. ; 4de deel, 2dc gedeelte, 5de 
afl. met 16 pl. 's Gravenhage, 1896 en 1897. Svo. 

Ernest Henry : Encyclopédie des travaux publics. Traité pratique 
des chemins vicinaux. Paris, 1897. 8vo. Met fig. 
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J. (i. A. Hczcnnians: De St. Jaiiskerk te 's llertogenbosch en hare 
geschiedenis, 's llertogenbosch, 1596. 8vo. Met pl. 

— Iels over de bouwherstelliug der St. .lanskerk te 's llertogen-
bosch, met de verklaring van het beeldwerk des voltooiden 
noordergevels, enz. 's llertogenbosch, 18G8. 8vo. 

— De stiehling van 's llertogenbosch in 1185. 's Hertogenbosch, 
1884. 8vo. 

H. Ie llon : Manuel d'astronomie, de meteorologie et de géologie, 
à l'usage des gens du monde, 3mc édition, lîruxelles, 1845. 
8vo. Met pl. 

J . J. de Joug : De schroefdraad en zijn vervaardiging. Met 06 
afbeeldingen tusschen den tekst en 30 tabellen, 's Gravenhage, 
1896. 8vo. 

Dr. P. J . Kaiser : Theorie en beschrijving der thans bij de 
Nederlandsche marine in gebruik zijnde zeevaartkundige werk-
tuigen. Uitgegeven op last van Z. E . den Minister van Marine. 
3de deel met atlas. Leiden, 1896. 2bdn. roy. 8vo. 

Hugo Koestier: Ueber nordamerikanische Strassenbahnen. Met 
93 Illustrationen uud 4 Tabellen. Wien und Leipzig, 1896. Svo. 

6. Door het lid 11'. r r n i G e e t * is het volgend verslag 

aan den Haad vau Bestuur ingezonden : 

Voldoende aan uwe opdracht van 12 November 1891), heb ik 
als vertegenwoordiger van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 
de sedert op 23 November 1891) te 's Gravenhage en op 2(3 en 
27 Mei 1897 te Amsterdam gehouden vergaderingen van het 
Jloofdcorniic van de Vereeniging: Veredelmj van ht ambacht door 
proeven van hehcaamheid bijgewoond. Het komt mij oimoodig 
voor U een uitvoerig verslag te geven van de, in die vergade-
ringen, gehouden besprekingen (die van de laatste verg ii tlcri n«̂ ) 
te Amsterdam, zijn uitvoerig in alle groote dagbladen te vinden); 
een kort overzicht van den stand van zaken op beden en van de 
plannen voor de toekomst zullen voldoende zijn om u een juist 
beeld te vormen van de, in dezen gemaakte vorderingen. 

In de op 12 September 1890 gehouden vergadering werd be-
sloten een Hoofdcomité te vormen uit de afgevaardigden van de 
toegetreden vereenigingen, aangevuld met een vertegenwoordiger 
van elke provincie; waartoe door de vergadering benoemd werden 
en bereids zitting namen dc heeren: mr. A. Hloembergen voor 
Friesland, dr. \\ .1.11. Cuypers voor Limburg, mr. II. Smecugc voor 
Drenthe, jhr. mr. D. ü. Engelen voor Gelderland, L. G. Ilezenmaus 
voor Noordbrabant, J . A. Frederiks, voor Zeelaiul, \\ G. van 
Schermbeek voor Overijssel en D. J. Houtzagers voor Utrecht, 
terwijl nadere stappen zijn gedaan om in de niet genoemde 
provinciën mannen van erkende bekwaaudjcid en gezag aan het 
Hoofdcomité toe te voegen. 

Dit bestaat thans uit 23 leden. 
Het bureau bestaat uit de heeren: J . F. W. Gonrad, voorzitter, 

11. L . Hoersma, secretaris en A . W . Stortenbeker, i)enniugmee.stcr; 
terwijl uit het Hoofdcomité eene t i j d e l i j k e commissie van preadvies 
verkozen werd tot gcbcele uitwerking en voorbereiding van de 
zaak, bestaande uit de heeren: dr. P. J . II. Guypers, voorzitter, 
H. L, Hoersma, J. J. van Nieukerken, J . A. Freileriks, P. .1. 
Houtzagers, leden en K. P. G. de Hazel, secretaris, welke commis.sie 
in de laatst gehouden vergadering veranderde in eene Permanentu 

Technische Commissie, aangevuld met mr. 11. Smeenge als 7de lid. 
Deze Commissie beeft een ontwcrp-leiddraad samengesteld, 

waarin uitvoerige programma's van eischen voor de proelaHegging, 
zoo voor gezel, als voor meester (lot nu toe alleen voor het 
timmeren, meubclmaken, smeden en huisschilderen) en instrucliën 
zoowel voor de gewestelijke commissiën van deskundigen met hel 
afnemen van de proeven belast, als voor de gewestelijke commissiën 
lot regeling; welke, na grondige besprekingen, met geringe wijzi-
gingen door het Hoofdcomité zijn vastgesteld. 

In dc op 27 Mei 11. gehouden vergadering werd deze commissie 
levens belast met het opmaken van onlwerp-stalnten, len einde 
rechtspersoonlijkheid voor de Vereeniging te kunnen aanvragen. 
Deze verkrijgt daardoor dus een permanent karakter en zal zoo 
noodig jaarlijks in de verschillende gewesten (deelen van ons 
land) de gelegenheid openstellen lot bel afleggen van proeven van 
bekwaamheid voor gezel cn meester. 

Uit het bovenstaande blijkl, dat hiermede deze zaak lot een 
begin van uil voering gekomen is en zoover gevorderd, dat hel 
Hoofdcomilé hoopt in hel volgende« voorjaar te kunnen beginnen. 

Zooals reeds in mijn verslag in de Instituutsvergadering van 
11 April 1890 gezegd is, rekent hel Hoofdcomité om de kosten 
te bestrijden op den financieelen steun van: 

r . Alle vereenigingen, die zich de bevonlering der handwerks-
nijverheid ten doel slellen, inclusief de instellingen van vak-
oiulcrwijs en vakopleiding en dc lecbnische vereenigingen. 

2°. Rijks-, provinciale- en gemeentebesturen. 
3°. Particulieren. 
Ten einde nu krachtig te kunnen optreden bij bet vragen van 

financieelen steun aan dc, onder 2°. cn 3". genoemde categorien 
is hel noodig, dal de onder 1". genoemde vereenigingen eerst 
haar steun verlecneu. Het Hoofdcomité wordt daardoor in staat 
gesteld er op te wijzen, dal, niet alleen de ambachtsman, maar 
alle bijdragende vereenigingen, wier leden allen of voor een groot 
deel uit technici bestaan, die dagelijks met den ambachlsman in 
aanraking komen en hem van nabij kennen, het streven vau 
onze Vereeniging goedkeuren en toejuichen en er zoowel hun 
zedelijken als financieelen steun aan geven. Ik kan ilan ook mijn 
verslag eindigen met het verzoek van hel Hoofdcomité aan alle 
onder 1°. behoorende vereenigingen en dus ook aan het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs, om zoo spoedig zulks mogelijk 
is aan den secretaris van hel bm-eau op te geven op welke iaar-
lijksche bijdrage te rekenen valt. 

In de hoop, dal uwe Haad deze zaak zoo spoedig nmgelijk 
tot afdoening wil brengen, heb ik dc eer met de meeste hoog-
achting te zijn 

Uw afgevaardigde in bet Hoofdcomilé, 
W . J . VAN GIvKII, 

L. K. lust. 1. 

7. Van de Gentrale Commissie voor de in 1900 te Parijs te 
houden wereldtentoonslelling is het volgeiul schrijven ontvangen: 

's-Gravenhage, 15 Mei 1897. 

De Centrale Connnissie tol imichling van ile Afdeelmgcn van 
Nederland en zijne Koloniën en lot behartiging van de belangen 

der inzenders in die Afdeelingen op dein 1900 te Parijs Ie houden 
Wereldtentoonstelling, heeft de eer aan Uwe Vereeniging hierbij 
te zenden eene circulaire aan inzenders, met de daarbij behoorende 
bijlagen. In deze circulaire worden autoriteiten en particulieren 
uitgenoodigd tot medewerking en deelneming. Ook op den bijzon-
deren steun en medewerking van Uwe Vereeniging hoopt de Com-
missie in deze te mogen rekenen. 

Mocht U ujeer exemplaren van een en ander wenschen te ont-
vangen, dan gelieve U daarvan opgave te doen aan den Secretaris 
der Centrale Commissie. 

De Centrale Connnissie, 

J . T . CKKMEU, 

VoorziUer. 
H. Z i L L E S K N , 

Secretaris. 

Naar aanleiding van de bedoelde circulaire, die onder anderen 
een overzicht bevat van de samenstelling der commissiën, hel 
ienloonstellings-reglemcnl en de klassificalie der inzendingen, wekt 
de p r e s i t i e t h t de leden op tot medewerking, waarvoor gedrukte 
formulieren bij de Centrale Commissie, Hofspui O, 's Gravenhage, 
verkrijgbaar zijn. 

Hel lid tiuci vraagt of hel voornemen bestaat, dat van wege 
het Insliluut aan deze tentoonstelling zal worden ileclgenomen. 
In dal geval zou het wenschelijk zijn dal de leden daarvan in 
tijds in kennis werden gesteld. 

De p v e H Ù t e t i t meent te nmeten aannemen, dat door den 
heer Huel ecue collectieve bijdrage van hel Instituul wordl be-
doeld; hij zegt, liai de circulaire nog geen onderwerp van be-
spreking in den Haad van Hestuur heeft kunnen uilmaken, maar 
(lilt dit eerlang zal geschieden. 

8. Vau den hoofdingenieur van deu walcrstaal in het Ode 
district is een schrijven ontvangen, gedagteekend 10 Mei jl . 

- . 1 II 

1503 j j - , strekkende ten geleide van deu staal van weer-

kundige en waterwaarncmingen aan ilen Helder over de maami 

April 1897. 

9. Door de llollandsche Maatschappij der Weten.s(diappen is 
het programma voor 1890 ingezonden. De daarin voorkouieiule 
prijsvragen, die voor de leden van eenig belang kunnen worden 
geacht, zijn medegedeeld in bijlage 9. 

10. Vau het hoofdbestuur der llollandsche Maatschappij van 
Lanilbouw is eene circulaire ingekomen, gedagteekemi 15 April j l . 
n". 3 i ' , ten geleide van het progrannna voor eene in Seplendier 
te 's riravenbage te houden tentoonstelling van paarden, vee, 
pluimgedierte, land- tuinbouwvoortbrengseleri. 

I I . Nog is ontvanuen een(! circulaire van de Socièlà deuli 
Ingegneri e ilegli Architetti Italiani betrellénde haar in Juli aan-
staande te houden jaarlijksch congres. 

12. Eindelijk deelt de p v e s U U ^ n i mede, dat van de bestaande 
Commissie tot herziening van het Reglement en de Verorileningen 
onlangs een schrijven bij den Haad van Bestuur is ingekomen, 
waaruit blijkt, dat een door haar opgemaakt ontwerp nagenoeg 
gereed is cn binnen betrekkelijk korten lijd de indiening daarvan 
aan den Raad kan wonlen te gemoet gezien. 

Aan de orde zijn gesteld de navermelde voordrachten: 

a. Mededeeling van den heer 11. Bancke, te Amslerdam, 
over mikroscopische onderzoeking van eenige metaal-
legeeringen. 

b. Nadere mededeeling van het lid G. B. 11. F. Alpherts, 
betrellende hel denkbeeld om, door reorganisatie van bet 
Koninklijk Instituul van Ingenieurs, te trachten eene 
fusie van technische vereenigingen tot stand te brengen. 

c. Mededeeling van het lid L A. Liiulo, over den strand-
nuiur te Scheveningen. 

13. liet eerst wordt hel woord verleend aan den heer 
Deze zegt hel volgende: 

^lijne Heeren. 

Door eene zeer op jtrijs gestelde uitnoodiging van een van de leden 
van den Raad van Besluur in staat gestehl, heden in uw midden 
voor eenige oogcnblikken hel woord te voeren, waag ik het uwe 
welwillende aandacht te verzoeken voor eene korte mededeeling 
betrellénde een gebied van onderzoek en waarneming, het welk 
naasl \ondsten van zuiver theoreliscbe waarde zeer zeker gegevens 
kan opleveren vau dadelijk praktisch mit voor den ingenieur. Ik 
bedoel bel mikroskopisch onderzoek van metalen en legeeringen, 
behoorende tol de jongere afdeelingen der algemeene mikroskopie 
vau anorganische stollen. 

En-el and, Duitscbland, I'raidcrijk bezitten mannen van naam 
die zich veelvuldig bezighouden mei de melaalmikroskopie. Men 
behoeft slechts de namen Osmond, Roberts Ansleii, Marlens, 
Sorby enz. te noemen. 

Nederland bezit in den boogleeraar dr. 11. Behrens, te Delft, een 
beoefenaar van dezen tak van onderzoek. 

Zijn voor eenige jaren versebenen werk: uDas microscopische 
Gefüge der Metalle und Legierungen» is een boekdeel, geheel 
gevuld met eigen waariiemiiigen. 

Moge de arbeid dezer numnen reeds veel wat iu)g braak la<̂ , 
prodiiclief hebben gemaakt, zeker is het, dal op dit uitg(djrei(le 
gebieil nog veel te doen valt. 

Men (leuke bijvoorbeeld slechts aan de «ijzennetalliirgie». 
Moge dc analytische kennis van de producten der hoogovens, 
Besseiner-peren, Martin-ovens enz., reeds tot eene groote hoogte 
zijn opgevoenl; het innerlijk chemisme van hel ijzer, hetwelk 
moet verklaren, waarom bet eene element zus en het andere 
element zoo de cigenscha|)peu van bet materiaal wijzigt, is nog 
ecu gesloten bock. Mocht men ooit lol meerdere kennis op dit 
gebied geraken, dan zal hel mikroskoiiisch onderzoek hier in de 
eerste plaats diensten moeten doen. 

Het mikroskojMsch onderzoek van metalen berust op hel beginsel 

van de Kriüalvormlmj. De tijd, waarin men een metaal of eene alliâ ê 
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uls een homogene miissii heschonwde, is lang voorhij. Het onder 
zoek bracht aan liet licht, dat homogeniteit slechts hoogst zelden 
voorkomt. Het onderzoek is dus allereerst een qnalitaticf geweest, 
eerst later is de qnantitatieve zijde van meer belang geworden. 

Beschouwen we bijvoorbeeld een alliage, beslaande uit eene 
sanieiismeliing van twee melalen A en B. Wi l er een alliage 
gevormd worden, dan moeten de grondstolVen zich in vloeibaren 
toestand kunnen mengen. Slel dat dil plaats vindt, liij bekoeling 
doen zich dan twee mogelijkheden voor: 

r . de slof ŷ scheidt zich in kristalvorm af, uil een nog vloeibaar 
blijvend deel B. A heeft dus het hoogste smeltpunt, hij verdere 
bekoermg wordt de omgevende massa H ook vast, in den regel 
onduidelijk kristallijn, zelden of nooit amorph. 

De amorphe toestand komt in metalen zoo goed als nooit voor. 
De andere mogelijkheid is deze. Er kristalliseert een lichaam 

nit {A-{-B)^ terwijl de moederloog uil de rest van 7? bestaat met 
een weinig van A er in o|)gelost. Dit lichaam A -f- is soms 
van standvastige chemische samenstelling, soms niet. 

Een voorbeeld zy : lood en koper. 
80 deelen koper en 20 deelen lood geven een homogene vloei-

bare massa. Bij bekoeling kristalliseert het koper geheel afzon-
derlijk nit, en de moederloog bestaat nagenoeg uit zuiver lood, 
met zeer slechte krislallijne ontwikkeling. 

Een voorbeeld van hel tweede geval zij : 20 goud en 8Ü koper. Hij 
bekoeling kristalliseert een verbinding van goud met koper uit; dc 
omgevende moederloog is koper, en bevat slechts zeer weinig goud 
opgelost. Er beslaat hier eene volkomen analogie met zoutoplossingen. 

Eene oi)lossing van eenig zont A, in water geeft vaak eene 
nit-krislallisatie van hel zout met kristalwater { A - ^ B ) cn eene 
moederloog B, die een weinig A opgelost houdt. 

De moederloog is hier vloeibaar, ginds was ze vast. 
Een enkel metaal, al is het ook chemisch zuiver, is nooil 

amorph cn nooit homogeen. De verontreinigingen hoopen zich 
steeds o|) in de omtrekken van de kristallen. 

Zijn er geen verontreinigingen, dan treden holle naden op, die 
de grenslijnen vormen van de kristallen. 

Deze naden danken hun ontstaan aan het optreden van spanningen. 
Bij alliages van drie en meer metalen worden de verschijnselen 

meer ingewikkeld. Ik hoop hiervan straks nog een concreet geval 
te vermelden. 

Als regel kan men aannemen, dal de lichamen zich afscheiden 
naar volgorde van hun smeltpunt ; die met het hoogste smelt-
jiunt krisl'alliseeren het eerst. 

Vau een eigenlijk smeltpunt eener legeering kan men dus niet 
spreken. Hij verhitting vau een alliage AB wordt bijvoorbeeld 
eerst B als grondmassa reeds geheel vloeibaar, terwijl de ver-
binding A - \ - B nog geheel vast is cn eerst langzamerhand, bij stij-
gende temperatuur heginl op te lossen. Is ze geheel opgelost, dan 
eerst is de alliage gesmollen. 

Voor het mikro.skopisch onderzoek dienen gesle|»en en gepo-
lijste vlakken, die, onder een hoek van 45° geplaatst, horizontaal 
invallende lichtstralen vertd^aal door de buis van den mikroskviop 
doen vallen. Het maken van dunne, het licht doorlatende schijfjes 
is praktisch onuitvoerbaar. De aard van het materiaal gedoogt 
dil niet. Breukvlakken mogen geen dienst doen. Een breukvlak 
toch is als het ware de meetkundige plaats van alle punten, waar 

het materiaal den minsten samenhang vertoont en abnormale 
eigenschappen bezit. 

Over het maken van de preparaten,, in het hoogduitsch «ScblilTep 
genoemd, behoeft hier niets gezegd te worden, liet is vaak een 
langdurig werk. Ter verkrijging van duidelijke beelden maakt 
men gebruik van elsmiddelen. De geringe homogeniteit van een 
alliage doel voorspellen een verschillende bestendigheid tegen 
etsmiddeicn. Waar het elsmiddel de massa het slerkst oplost 
ontslaat een creux, waar het de kristallen onaangetast laat ver-
krijgt men een relief. Dit verschil van diepte verduidelijkt het 
mikroskopische beeld in niel geringe mate. De elsmiddelen moeten 
gekozen worden naar gelang vau den aard van de alliage. Voor staal 
cn ijzer zijn het verdunde zuren, voor tin-alliages sterk zoutzuur, 
voor koper-alliages'ammonia, die veelvuldig dienst doen. In het 
maken van aanloop-kleuren beeft men een vaak zeer waardevol 
hulpmiddel. De verschillende in een alliage optredende lichamen 
verschillen vaak in o.xyileerbaarbeid. Door zachte verhitting van 
preparaten krijgt men dunne oxydhuidjes, die interferentie-kleuren 
vertoonen. De dikte van het huidje, met andere woorden de graad 
van verhilting bepaalt, gelijk bekend is, den aard van de kleur. 
Voorafgaande etsing bevordert vaak het tot.standkomen van de 
aanloopkleuren. 

De hardheid van eene alliage is ook niel een gelijkmatige. 
De verschillende, in een alliage voorkomende verbindingen 

vertoonen verschillende hardheid. Een hardheidsbejialing kan thans 
onder den mikroskoop worden uitgevoerd. 

Ze berust op bel beginsel, dat, wanneer een lichaam a harder 
is dan een lichaam b, alsdan a in b bij wrijving een kras of 
indruk moei nalaten. 

Men heeft, lencinde eene hardbeidsbepaling nit te voeren, een 
stel fijne naalden van materiaal van verschillende hardheid. Deze 
zijn gesteld op de bekende mineralogische hardheidschaal van Mohs: 
Zoo is bijvoorbeeld: lood, H — I . brons, 11 = 3.3. 

tin, 11=: 1.7. chroomslaal, H G.2 enz. 
Men krast met zulk een fijne naald over het preparaat, en 

neemt mikroskopisch waar, of de naald een indruk nalaat of niel. 

Zoo is gevonden, dat in geelkoper twee bestanddcelen voor-
komen van geheel verschillende hardheid. 

Over de hardheid van metalen kan men in de praktijk dc meest 
uiteenloopende meeningen hooren. Zoo geldt, om een voorbeeld te 
noemen het aluminium-brons, ilal is koper met + 10 "/q alu-
minium, als zeer hard, veel barder dan hij voorbeeld messing. 

Een hardbeidsbepaling leert echter, dal in het alnniinium-
brons volstrekt geen bijzonder harde verbindingen voorkomen; 
zijne hardheid is gelijk aan die van messing. De bijzondere weerstand, 
dien het biedt tegen eene bewerking met vijl of beitel, wordt 
hier identiek met bardheid genoemd. Deze moeilijkheid van be-
werking wordt onmidilellijk verklaard door de buitengewoon 
fijne weefselachtige strucluur. Deze zelfde structuur veroorzaakt 
ook den grooten weerstand tegen trek, namelijk GO KG. per niM^ 
Indien men alles wat op de werkbank moeidijk met de vijl te 
bewerken is bard wil noemen, dan behoort gummi tot de hardste, 
basalt lot de zachtste stollen. 

i\a deze inleiding van eenigszins algemecnen aard, waarin ik 
getracht heb eene vluchtige schets te geven van de hulp-
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middelen welke den onderzoeker ten dienste staan, zij het mij 
vergund nog een oogenblik stil Ie staan bij een concreet voor-
beeld van een mikroskopisch onderzoek, van eene groep van 
alliages van ledinisch belang, namelijk van de zoogenaamde witte 
metalen. 

Dit onderzoek is door professor Hebrens te Ddft met mij samen 
verricht en over dit onderzoek is op het jongste Natuur- en 
Geneeskundig Congres reeds eene mededeeling door mij gedaan. 

Gelijk u bekend zal zijn, bestaan de witte metalen in den 
regel uit een mengsel van tin, antimonium en koper. Ze dienen 
als z.ichte draagmetalen voor kiissenblok-materiaal. E r zijn ook 
loodhoudende verbindingen, bijvoorbeeld hel inagnoha-nietaal, doch 
deze zijn hier te lande minder in gebruik. Ik heb bier, len einde 
u eenig denkbeeld te geven van de mikroskopische structuur 
van eene dergelijke alliage, eenige teekeningen neergehangen, 
welke alleen schetsen zijn (*). 

Eene daarvan stelt voor den mikroskopischen houw van eene 
alliage, beslaande u i t : 82 "/o tin, O "/o antimonium en 9 "/o 
koper. 

Een oogopslag doet zien, dal een dergelijk lichaam niet 
homogeen genoemd kan worden. Hel is een schets van een gepolijst 
vlak, na etsing met sterk zoutzuur. 

Men ziel in eene donker getinte grondmassa verspreid liggen: 
h . witte, zilverachtig glanzende, regdmatige cubisclie lichamen, 

sterk verlicht, en duiddijk en relief tredend; 
2°. meer grillig gevormde, minder sterk het licht terugkaatsende 

strali'ue kristalvormen. Een nader onderzoek doet zien, dal dil 
zcsstralige complexen zijn, opgebouwd uit zeer kleine hexagonale 
kristal-individiien. 

Hij wijziging van de procentische sanienstdiing vau de alliage, 
binn(m zekere ralioneele grenzen, verandert het uiterlijk wel qiian-
litalief maar nid qualitatief. Men ziet, dat dil duidt op het fdt, 
dal men hier met lidiamcn te doen hcefl van standvastige 
chemische samenstelling. Isomorphie is hier namelijk uilgesloten, 
onulal de grondstoffen niet isomorph zijn. 

Een (pialitatief onderzoek doel reeds zien, dal de vierkante 
kristallen geen koper bevatten, ïcneinde meer te weten te komen 
werden gemaakt: iMin-antiinoon-legeeringen met 10 antimoon, 
2®, tin-koper-legeeringen met 10 "/o koper. 

Hunne mikroskopische beelden worden op de teekening voorge-
steld. Men herkent in de tiii-antiinoon-legeering terstond de kubussen 
en in hel brons de zcsstralige complexen, beide in bet witte 
metaal aanwezig. Een •̂o/;£;--aM//;woo«-verbinding komt niet voor. 
De (pialitatieve zijde van de vraag kan dus iu dier voege worden 
beantwoord: 

«de witte vierkante kristallen zijn antimoon en tinhoudend», 
ride zcsstralige kristallen zijn tin en koperhoudend», 
«de grondmassa is in hoofdzaak 
Van belang scheen nog de vraag: wat is de qnantitatieve 

samenstelling dezer typisdie verbindingen'? Dit is eene (piaistie 
van zuiver scheikundigen aard. Ik wil er dan ook slechts even 
bij stilstaan. Hel eerste, wat bereikt moet worden, is eene isoleering 
van de kristallen uil de grondmassa. 

(•) I5ij i l i l overzicht worden geen pinten gevoegd. Een nnder iu tc wachten 

verhandeling zal door afbeeldingen worden opgehelderd, (R. v . B.) 

Zijn deze eens geïsoleerd, dan moeten ze aan een quanlitatief 

scheikundig onderzoek onderworpen worden. Men denkt terstond 

aan elsmidilelcn. 
Een zoodanig middel moet de grondmassa oplossen en de kristal-

len onaangeroerd laten. Nemen we bij voorbeeld dc tin-antimoon-
leiiecrinsî. en trachten we die met sterk zoutzuur te behandelen. 
Sterk zoutzuur lost bel tin op, laat de tin-antimoon-kristallen vrij 
wel onaangetast. Men heeft bier echter het bezwaar, dal de tin-
moederloog aanmerkelijke hoeveelheden antimoon opgelost houdt 
even als eene zoiil-oplossing, waaruil zoul uitkristalliseert, steeds 
zout opgelost houdt. Antimonium lost niel op in zoutzuur. Een 
behandding met sterk zoutzuur laat dus adiler : 1°. de kristallen 
(niel eens geheel intact), 2°. een lijn afzetsel van metalliek 
antimoon uil de moerloog. Nu kan men dit residu wel analyseeren, 
doch dit zal nooit standvastige uilkomsten opleveren. Men moet 
dus trachten de moederloog langs anderen weg te verwijderen. 
Het is ons gdukt, dit langs mechanischen weg te doen. Verhit 
men bijvoorbeeld een tiii-antimoon-alliage lot begin van week 
worden, dan is de grondmassa vloeibaar, de kristallen zijn nog 
vast. Derst men, evenals men olie uit zaad perst, de moederloog er 
uit in een schroefpers tusschen verwarmde platen, dan houdt men 
een zeer dicht skelet over van kristallen. Na eenige persingen 
heelt een dergelijk metaal hel hier afgebeeld uiterlijk. Dit, lijn-
geinalen eu met zoutzuur hdiandeld, geeft een residu vau stand-
vastige chemische samenstelling, dat lot formule heeft ShS i i j , 

Slaagde deze methode vau werken bij de lin-antimoon-legeeringeii, 
hij de lin-koper-verbindingen deed zich een nieuw bezwaar voor. 
Hij herhaald persen viin een brons met 10 °/o koper, wordl 
de moederloog sleeds meer sdiaarscb. Het is dus noodzakelijk, 
telkens lol eene boogere teniperaluur te verhitten, ten dnde de 
alliage nog week I e doen worden. Dan echter doel zich het feit 
voor, dat de koper-tin-verbinding zich gaande weg gaat .splitsen 
in vrij tin en in eene koper-rijkere verbinding. 

De boeveelheid moederloog wordt dus steeds aangevuld door 
tin, dal uil de kristallen uittreedt. Deze verdwijnen daardoor, om 
plaats te maken voor koper-tin-verhindingen van andere samen-
stelling. Een dicht vdd, nagenoeg uitsluitend uit kristallen be-
staande, kan men dus door herhaald persen nooil verkrijgen. 

Door eenmalige persing vau groote klompen metaal kan men 
de straks vermdde ontleding vermijden en een veld verkrijgen, 
dal vrij dicht bezaaid is met biixagouale kristallen. 

Door cising met zoutzuur en slibbing met water, is het ons gelukt 
de kleine kristallen, die iu de kussenblok-legeeringen voorkomen, te 
isoleereii. Ze zijn klein, maar soms goed en regelmatig ontwikkeld. Ze 
zijn volkomen bestand tegen ^-owf/sterk salpeterzuur en zoutzuur, 
iets wat 'wel buitengewone chemiscbe eigenschappen verraadt. 
Hunne formule bleek tc zijii G u S n. 

Door deze vliielilige schets heb ik getracht u eenig denkbedd 
Ie geven vau eene wijze van onderzoek van dergelijke alliages. 

Interessant is nog de vraag : «Waarom dient juist een dergdijke 
alliage voor kussenblok-inateriaal en waarom is bijvoorbeeld zuiver 
lin er niet voor geschikt))? Wij hdiben eenige proeven verricht, 
welke traebten eenigermate een antwoord te geven op deze vraag. 

Een andere vraag rijst terstond daarnaast? Wat is de oorzaak 
van het leit, dat een gegoten kussenhlok niet deugddijk is, en de 
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as, die het drukt, doet lieet loopen? Is de mikroskopische bouw 
hier van invloed? Wij maakten doorsneden van metalen, die waren 
begonnen heet te loopen, en merkten op dat in dergelijke metalen 
de kristallisatie niet behoorlijk was ontwikkeld, vooral ter plaatse, 
waar de as het metaal raakt. Dit is het gevolg van te snelle 
bekoeling. Een eenvoudige proef kan dit bewijzen. iMcn giet snel 
een koek van de legeering en drukt deze plat met een kou den 
hamer. Ue tinantimoon-kristallen ziju niet ontwikkeld hij eene 
dergelijke snelle bekoeling; verhit men nu een aldus verkregen 
koek bij een van de uiteinden, dan ziet men gaandeweg de 
kristallen te voorschijn treden. 

Snelle afkoeling belet dus de ontwikkeling van de cubische 
kristallen. 

De tin-koper-kristallen zijn in een dergelijk geval slechts zeer 
onvolledig ontwikkeld. 

Een niet-ontwikkeling van de structuur brengt mede een vast-
kleven van de tinmassa op de gepolijste as. 

Imlien de as een druk uitoefent op het metaal, dan wordt het 
wecke tin, dat onmiddellijk met de as in aanraking is, vastgekleefd 
op de as. Gaat deze nu roteeren, dan krijgt men het verschijnsel 
van een rollenden sneeuwbal; er wordt steeds meer tin vastgekleefd 
en medegenomen, en heetloopen is onvermijdelijk. 

l iet oppervlakkig vertinnen van de as, ondanks eene over-
vloedige hedecling met olie is door ons door proeven geconsta-
teerd geworden. 

Men zal dus, volgens deze hypothesen, moeten zorg dragen, dat 
de as alleen raakt de en reliëf tredende tin antimoon-kristallen. 
Deze moeten dus goed ontwikkeld zijn. Inderdaad ziju ze bij 
goed loopende zorgvuldig gegoten metalen steeds fraai ontwikkeld. 

iJe rol van de stralige comple.xen van tin-koper-kristallen bestaat 
waarschijnlijk in het verleenen van meerdere consistentie of 
vastheid. Zij moeten de antimoon-tin-teerliugen op hare plaats 
houden. 

Zie hier eene theorie die veel verklaart. Onder anderen het 
vcreisclit zijn van drie metalen in de legeering. Ze maakt verder 
duidelijk, waarom het gieten om eene koude kern verwerpelijk 
is, een feit in de praktijk van het metaalgietcn wel hekend. 

Aan de andere zijde moet gieten bij te hooija lemperatuur ook 
vermeden worden. Men krijgt dan oxydatie en vorming vau slak. 
Kussenblokken niet oxyd-inslnitsels zijn a priori verdacht. Deze 
oxydeii zijn hard als glas; komt een as hiermede in aanraking, 
dan is uitvreting te voorzien. 

Een opmerkelijk verschijnsel is het rc-kristalliseeren bij een 
metaal, dat week wordt door dc wrijving. 

Nemen we aan; een metaal heeft gebrekkige kristallijnen struc-
tuur, met andere woorden de cubeii ontbreken geheel. De massa 
wonlt heet en week. Er begint nu uit-kristallisatic van teerlingen 
en deze zakken allen naar de as, want deze ligt onder het metaal. 
Men krijgt eene zóne van teerlingen om de as. Ten slotte vloeit 
metaal uit den pot. Dit is nUdnik'nd tin. 

Waarom deze leerlingen naar de as gaan is volkomen on-
begrijpelijk. Hun .soortelijk gewicht is geringer dan dat van tin. 

Nog meer beschouwingen zonden hierbij te pas kunnen worden 
gebrarht. 

Er zijn nog gevallen van lieclloopcn van assen, die niet ten 
volle verklaard kunnen worden door deze hypothesen. 

Laboratoriumproeven kunnen hier tot oplossing der qucestie 
weinig meer doen. Ten einde hierin meer licht le ontsteken 
zouden omvangrijke praktische proeven moeten worden verricht. 
Een metaal, dat heetgeloopen is, heeft veelal eene te sterke aan-
tasting ondergaan, om nog als betrouwbaar waarnemingsobject 
te kunnen dienen. Metalen, welke een begin van heetloopen ver-
toonden, zouden hoofdzakelijk moeten worden onderzocht. 

llet is te hopen, dal dit onderzoek nog eens ter hand worde 
genomen. 

En hiermede meen ik dit nieuwe gebied van onderzoek eeniger-
mate bij u te hebben ingeleid. 

Het zij mij ten slotte vergund, den Haad van Hesluur mijnen 
dank uit te spreken voor de mij geboden gelegenheid in uw 
midden hel woord te voeren. 

Deze voordracht werd door teekeningen op groote schaal toe-
gelicht. 

Het lid r r iM I f tuHHt^het i fn 'oek > Mijnheer de Voorzitter! 
Zooals bekend is, hangen dc verschillende eigenschappen van het 
ijzer, afgezien van de andere bijmengsels, die van invloed kunnen 
zijn, in hooldzaak af van het gehalte van koolstof en vooral van 
de wijze, waarop dit element in het ijzer voorkomt. Toch is de 
keunis van de chemische samenstelling niet voldoende om over 
de bijzondere eigenschappen, die le verwachten zijn, uitsluitsel 
te geven. Nu was op hel laatste natuurkundige congres le Delft 
een mikroscopisch preparaat van Hessemer-ijzer le zien en ver-
toonde dit ten opzichte van de daarin voorkomende koolstof, 
mikroskopisch bekeken, eene bijzondere strucluur. 

Zijn nu ook bepaalde kenmerken gevonden, om deze meer bij-
zondere eigenschappen van het ijzer langs mikroskopischen weg 
le onderkennen? in welk opzicht bijvoorbeeld is mikroskopisch 
onderzocht hoe bet Danemorastaal, dal zoo hoog in waarde staat, 
afwijkt van de andere staalsoorten ; chcmisclie analysen geven 
toch in dit ojizicbt geen verschil. 

De heer SSauckc: Tot mijn spijt kan ik den geachten steller 
dezer vraag geen afdoend antwoord geven. Er is over den vorm, 
waarin de koolstof in ijzer en staalsoorten optreedt, wel het een 
en ander bekend; echter hen ik niel in staat U op dit oogenhlik 
voldoende over de (juajslie in le lichten. 

Het lid f m v a U n t m t In het licht werd gesteld, hoe het er voor 
eene goede uilkomst voornamelijk op aan komt ol de kubische 
kristallen vau de anlimoon-tin-logeering in hel wit metaal voor-
handen zijn. 

llet bleek eclilcr niet, welke rol nu eigenlijk de stervormig 
gegroei)ecrde koper-tin-krislallcn vervullen 

llet ligt voor dc hand le vermoeden, dat deze voornamelijk aan 
de gehecle legeering de noodige sterkte moeten geven en dus den 
samenhang der dcelen bevorderen. In hoeverre ze naast het tin, 
dat iiiet gunstig voor de vermindering vau de wrijving werkt, 
ook in dal opzicht van invloed ziju, blijkt niet. 

In de tweede plaats wensch ik, nu de onderzoeker er in 
geslaagil is om onder drukking bij matige lemperatuur-verhooging, 
in verhouding een groot deel van bet tin tc verwijderen en 

daarmede het percentsgewijze gehalte van de antimoon-tin-kristallen 
belangrijk op le voeren als blijkt uit de vertoonde figuur, te 
vragen, of van het vervaardigen van deugdzame draagmetalen 
van ditzelfde hulpmiddel iu de praktijk gebruik zou zijn te maken. 

De heer itmtcfie: De geachte spreker heeft terechl ojige-
merkt, dat de lin-koper-kristallcn iu hoofdzaak moeten dienst doen 
als een geraamte, hetwelk aan de gehecle melaalmassa meerdere 
hechtheid geefl, en bovendien de tin-antimoon-teerlingcn on hare 
plaats lioiult. 

Mogelijk is het verder, dat de kopcr-tin-kristallcn hel versmeren 

van wecke rmdeelcn op de metalen as legengaan en dus als een 

soort krabwerkluig diensl doen. 
Van het persen in weeken slaat, len einde het aiilimoon-per-

centage te verhoogeii, zal men bij de bereiding van deugdelijke 
draagmetalen geen gebruik maken. Eenvoudiger is hel, door toe-
voeging van groolere hoeveelheden antimoon, ditzellde te be-
reiken. Er is dan ook in de praktijk in den laatstcn tijd een 
streven in dien zin waar te nemen. 

Voor snelloopende assen, die langen tijd achtereen moeten 
roteeren, gebruikt men thans bijvoorbeeld in Duit.schland metaal-
kussens met lü H 18 "/o antimoon in plaats van met 7 a 8 "/o. 

Het lid vtin iteif/erHOet'fß f ' c r s f M / / » ; Volgens dcu heer 
Haiicke verkrijgt bij het gieten van metalen om een koude kern, 
het nabij die kern gelegen gedeelte eene structuur, waarbij de 
hardere kristallen bijna niet oplreilcn en de wecke liiunassa geheel 
overwegende is, zóó zelfs, dal door de wrijving van een as een 
dun tinhuidje zich kan jdscheiden. Aangezien de metalen na het 
gieten steeds worden afgedraaid, waardoor dus de biiiteiisle laag 
wordt verwijderd, wenschle ik gaarne van den inleider te ver-
nemen, over welke dikte zich de laag van zachtere sainenstelling 
gewoonlijk uitstrekt. Kan men verwachten door het metaal eenige 
inillimelers uil te draaien de wecke lagen verwijderd le hebben? 

De heer Binuche: Hel bezwaar, door den geachten spreker 
geopperd, kan ik in zooverre trachten uit den weg te ruimen, 
door mede le ueelen, dat ik persoonlijk kussenblokken in handen 
heb gehad, die tol op 7 Ti 10 m.M. diepte toe geheel hel ver-
schijnsel vau ontmenging vertoonden. Hij dergelijke blokken zal 
na verwijdering van cenige millimeters vau de opjicrste laag, het 
gebrekkige van dc strucluur zeer zeker niet geëlimineerd zijn. 

Ik wil niel ontkennen, dat er nog wel gevallen van heetloopen 
voorkomen, die niet door de uitgesproken onderstelling kunnen 
worden verklaard. Een ding is zeker, dat, wanneer een warm 
g(;loopen metaal doorgesneden wordt endoorden mikroskoop wordt 
bekeken, men of geene oiitwikkidiiig van de tin-antimoon-kristal!en 
waarneeint, of eene gebrekkige. 

In hel laatste geval ziet inen dan talhioze zeer kleine vlekken, 
welke ile duidelijke cubische ontwikkeling vervangen. 

Dc koper-tin-verbiiuling is dan levens, hoewel aanwezig toch 
gelicel verbrokkeld. De kopertinkristallcii moeten zijn aaneenge-
schakeld tot krislalbinulels. 

Ziju ze dat niel, maar zijn het losliggende kleine individuen, 
dan is niet aan hel vcreischlc voldaan, dat er in de im.'laalmassa 
een geraamte aanwezig zij, welks funclie ik zoo juist noemde. Hij 

het maken van slijppreparaten treedt de bijzondere broosheiil van 
de ko])er-lin-kristalleu .soms opvallend aan den dag. 

Een voorzichtig gejjolijst vlak, met lange kristalindividuen ver-
toont vaak na de j)olijsting allerlei groeven. Dit zijn holten, 
ontslaan door hel uitbrokkclen van de kopcr-tin-kristal bundels. 

Het lid O v U : Het is mij iu de praktijk meermalen voor-
gekomen, dat metaal moest gekeurd worden, onder anderen voor 
taatsen van sluisdeuren, waarvan de samenstelling in het bestek 
gegeven was, als bijvoorbeeld 80 dcelen koper op I I dcelen phos-
phor-tin. Naar ik meen is de bedoeling van phosphor om hel 
nadcelige Cu jO te reduceereu. 

Wanneer wij nu zulk een taats Ier keuring ontvingen zonden 
wij een stukje naar een chemisch proefstation en kregen dan 
terug een nauwkeurige ojigave van de samenstelling van het 
metaal, hij voorbeeld 

85.30 o/o ko|)cr 
13.35 % tin 

en verder nog eenige cijlers vnor verschillende andere melaleii. 
Wc waren nu nog geheel in 't onzekere ten opzichte van de 

vraag: moet hel metaal worden goed- of afgekeurd? We wisten 
niet, welke spelingen en afwijkingen zonder bezwaar mochleii worden 
toegelaten, of, wanneer deze zoodanig werden, dat de deugd van 
het materiaal er onder zoude lijden. 

Het proefstation gaf alleen een analyse, zonder ons in te 
lichten omtrent de vraag: is ecu zoodanig samengesteld metaal 
voor het ilocl geschikt, of niet? 

Mijn vraag i s : of het mikroskopisch onderzoek daarover meer 
licht zou kuniien verspreiden, en of dil den ingenieur in zulke 
gevallen zou kunnen inlichten of hij zijn metaal zonde moeten 
goed- of afkeuren ? 

De heer ttauctse: Ik geloof, dat dc geachte spreker de 
qiKTstic wel wat diep zoekt. Hcsteksbepalingen, zooals ze door U 
zijn genoemd, dienen mijns inziens alleen om eenigen waarborg 
te hebben voor de algemeene deugdelijkheid van bet materiaal. 

Indien men bijvoorbeeld voorschrijft: 80 "/o koper, 14"/o tin, 
dan kan men, dunkt mij, niets anders daarmede beoogen dan hel 
stellen van een globalen cisch. Men wil met aiulere woorden niet 
eene samenstelling, om een voorbeeld te noemen, 70 % koper, 
" l i lood, 2 °/o nikkel, 4 "/o ijzer cn 2 tin. Een dergelijke 
samenstelling is volstrekt geene zeldzaamheid; ze bewijst, dal een 
zoodanig brons uil allerlei afval is sameiigesmolteii. 

Men wil materiaal, iu prijs evenredig met de werkelijke waarde, 
die het bezit. 

Een gering gehalte aan phosphor cischt men als bewijsstuk, 
dal men eene goede, deugdelijk gcdesoxydcerdc bronssoort toepast, 
llet zou mijns inziens geen zin hebben om een brons van de 
samenslelling 12 % tin, 88 % koper af te keuren, indien men 
iu hel bestek 80 % koper cn 14 X tin als eisch beeft gesteld. 
Hel mikroskopiscii ondcizoek kan niel Ijc.sVis.sen, welke van beide 
laalslgeuoenide bronssoorten het meest geschikt is voor het doel. 
Eiüi geel brons van de samenstelling: + 85 koper, + 15 tin, 
vertoont zich bij mikrosko|)ische be.schouwiiig als een mengsel van 
tweeërlei kristallisaties. 

2 0 
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Men ziet eene koperrijke koper-tinverbinding naast een meer 
tinrijke tin-koperverbiiuiing. Hij geringe scboinmelingen van bet 
totale koper- of tingebalte zal de eene verbinding in grootere de 
andere in geringere hoeveelheid optreden. Dat deze schommeling 
in de onderlinge verhouding echter van eenigen invloed zal zijn 
op de bruikbaarheid van het metaal voor het beoogde doel in 
het algemeen, zal niemand kunnen volhouden. 

Anders wordt dc zaak iiulien groote hoeveelheden vreemde metalen, 
bijvoorbeeld lood optreden. Wat cchter bun invloed is weten wij 
niet. Dit ligt nog in het duister. De praktijk verwerpt hunne 
aanwezigheid cn om deze te constateeren dient de chemische analyse. 

Het lid tiijachonrn: De heer Hancke heeft over de wijze, 
waarop eene as in een metaal draagt en over de eigenlijke oor-
zaak van bet warmloopen zooveel belangrijks medegedeeld, dat 
ik bijna vrees onbescheiden tc zijn, door hem naar verklaring van 
nog andere verschijnselen op dit gebied te vragen. Toch zij mij 
dit vergund ten opzichte van een merkwaardig feit, dat door 
verschillende machincfabrieken is waargenomen, maar dat ik tot 
dusver nergens heb gepubliceerd gevonden. 

Dit feit is het volgende: In den tijd, dat assen vrij algemeen 
uit wei-ijzer (Scliweiss-ei.sen) werden vervaardigd, gold phosphor-
brons als het beste materiaal voor kussens. Toen echter de toe-
passing van vloeiijzer cn vloeistaal algemeen werd, begon men 
van phosphorbronzen kussens zeer grooten last te krijgen. Warm-
loopen was aan de orile van den dag. 

Het is mij van nabij bekend, hoe in verschillende fabriekende 
dure ervaring werd opgedaan, dat vloeiijzer of vloeistaal nn 
eenmaal nict kan loopen in phospborbronzcn kussens, wanneer de 
beweging ecne ronddraaiende is, zooals bij een gewoon knsseidjiok 
of bij eene krnkpen het geval is. Daarentegen ondervond men 
dit bezwaar niet bij oscilleercndc tappen, zooals de kruisboofdpen 
of de as van de pompbalans eener scheepsmachine. Maar het 
bleek, dat ïuen vopr de kussens van ronddraaiende vloeiijzeren 
of vloeistalcn assen wit metaal moet gebruiken of ten minste geen 
phosphorbrons. 

Zou de heer Ilaucke nu dit merkwaardige verschijnsel ook 
kunnen verklaren oj) grond van zijne mikroskojiiscbe studiën 
van melaallegeeringcn ? 

De heer B S a u d i c . Het zeer merkwaardige feit, door den ge-

achten spreker veimeld, was mij als scheikmidige nict bekend. 

Ik geloof veilig te mogen zeggen, dat de oorzaak van dit ver-

schijnsel nog geliecl in bet duister ligt. 

Zeer belangrijk zou een mikroskopisch onilerzoek in deze richting 

inmchien kunnen worden. Misschien echter ook, dat dit niets aan 

hel licht bracht 

Het verheugt mij echter ten zeerste, dat een ingcnienr uit de 

praktijk, zooals de geachte spreker, erkent dat ecne oplossing van 

een vraagstuk, zooals hel onderhavige, langs mikroskopischen weg 

moet gezocht worden. 

Deze (piaestie is eene van dc tallooze vraagstukken uit de praktijk 

der metaallegccringcn, die nog op ecne oplossing wachten. 

Het lid MBuct wenschl een vraag te doen en een opmerking 

mede te deelen. 

Is hel den beer Raucke nok bekend of de Hönlgcn'slralen en 
de later bekend geworden «lumière noire>» reeds zijn toegepast 
op bel onderzoek van zeer dun geslepen plaatjes van verschillende 
metalen of metaal-legeeringen? 

Voor zoover spreker daarmede bekend is, bestaal het verschil 
tusschcn Höntgen'stralen en «lumière noire« daarin, dat voor de 
eerste metalen ondoorschijueiul zijn en voor het laatste door-
schijnend. 

Wat nu hel onderzoek aangaat van legecringen voor wrijvende 
oppervlakken, zoo worde hier herinnerd aan de inrichting van 
kussens voor assen, waarin een aantal graphiet-cylinders even 
hoven de oppervlakte uitsteken. Op deze cylinders rust de as, 
zoodat deze hel omliggende metaal niet raakt, en het schijnt dat 
zulke kussens niel warmloopen. 

De hier vertoonde teekening van de kristallen in de legeering 
voor de as-metalen der pruissischc spoorwegen geeft eene aan-
wijzing in dezelfde richting. De groote en harde kristallen, in 
de figuur voorkomende, vormen blijkbaar het eigenlijke draag-
vlak voor de as, waardoor deze het. rondom gelegen zachtere 
mengsel niet raakt en het zoogenaamde « invreten B alzoo voor-
komen wordl. 

Tevens is de ruimte tusschen de as en het zachtere metaal, 
hoe gering die ook zij, toch ecne olieberging, die voorziet in de 
smering van de werkelijk dragende oppervlakken. 

Dit hoofdbegrip: dragende oppervlakken, afgewisseld met lager 
gelegene die sniccrvoorraad bevatten, is eenigen tijd geleden toe-
gepast door een duit.sch ingenieur, wiens naam mij op dit oogen-
blik nict te binnen wil schieten (*). Deze bad grooten last van 
het breken van zwaar belaste assen in walswerken. Hel onderzoek 
daarvan deed zien, ilat de oppervlakte der halzen scheurtjes had, 
die aanleiding tot de breuk konden zijn. De scheurtjes meende 
men te mogen houden voor hel gevolg van inkrimping, die volgile 
na de uit rekking, door hectlooj)eii veroorzaakt. 

Tot vooikoming van het heel loopen werden toen in dc lengte-
richting van den hals een aantal oiuliepe gleuven gemaakt 
die olieberging konden verzekeren en sedert verdween zoowel 
warmloopen als breken. 

Intusschen mag wel herinnerd worden, dat dit al een paar 
eeuwen lang was toegepast in onze groole molenwerkeii. De 
vroegere eikenbouten molena.sseii hadden inden voorhals eene zeer 
groote middellijn, misschien wel van ongeveer een Meter. 

Zij waren in de lengtericbting van den hals voorzien van een 
tal van geharde ijzeren schenen, die boven het hout uitstaken. 
Tegen de as, die op een stuk hardslecn liep, lag een groole koek 
moleiismcer. Deze voorzag de lusschenruimten en de schencii van 
smeer cn ile geheele inrichting werkte uitstekend. 

De ervaring, zoo even door den heer iJijxlioorn medegedeeld, 
dat assen van vloei-ijzer warmloopen onder gelijke omstandigheden, 

! waarbij assen van wcl-ijzer kond bleven, beeft waarschijnlijk ook 
! haar grond in de alwisselemi harde en zachte jilekkeii, die in 

wei-ijzer voorkomen en alzoo kleine olieruimten vormen, die bij 
vloei-ijzeren assen niet aanwezig zijn. 

(*) De lieer Dijxlioorn gnf nnii spreker in ile pnnze ileu naam op van den 

heer Julins Kiemer, Oberingenieur van de firma Ilaniel en Lueg, Düsseldorf-

GrafenLerg. 
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De heer Miattche'. Of op het gebied van de metaalmikroskopie 

de Röntgen- on de kalhodestralen wel eens zijn toegepast is mij niel 

bekend. 
De door den geachlen spreker genoeinde feiten uit de praktijk 

zijn echter geheel in overeenstemming met de conclusie, waartoe 
wij langs den weg van het mikroskopisch onderzoek zijn gekomen. 

Dat (Ie olie bij aanzienlijke belastingen van dc as, «/fnusschcn 
den omtrek van as cn den binnenwand van hel knssenblok 
indringt, schijnt een feit te zijn. Vandaar ook het in den laalsten 
tijd geopperd denkbeeld, oin de olicgleiiven niet meer in het 
hoogste punt, maar ter zijde van de as aan te brengen. Dc 
middelpuntvliedende kracht zal dan de olie moeten meenemen 
naar het hoogste punt, waar de druk op de as het grootst is. 

De i f v e s i f l e t t t zegt den heer Raucke dank voor zijne hoogst 

belangrijke mededeelingen, gelijk mede aan de sprekers, die aan 

de discussie deelnamen. 

14. De p w H i t i e n l stelt voor alsnu de gewone pauze tc 

houden cn nnodigl het raadslid Stieltjes cn het lid DolTegnics 

uit, zich wel met het opnemen van de stemmen te willen be-

lasten : 
1°. voor de vervulling van de in den Raad van liesluuropen-

gevallen plaatsen door hel aftreden van dc raadsleden .1. Schrocder 
van der Kolk, F . M. van Rantbalcon baron van Rek en G. Lely, van 
welke de in de tweede plaats genoemde, ingevolge het voorschrift 
van art. 22 van het reglement, herkiesbaar i s ; 

2». ter vervanging van hel raadslid J. D. Donker Duyvis, die 

onlangs als zoodanig heeft bedankt ; 

en bel raadslid Alpherts en hel lid Krap voor de ballottage 

van de in de Instiluutsvergadering vnn 13 April j l . als nieuwe 

leden voorgestelde personen. 

Nadal de vergadering is heropend brengt hel raadslid Alpherts 

het volgend verslag uil : 

dal met algemeene stemmen zijn aangenomen: 

als gewone leden de heeren: II. F. Guicbart, directeur der 

Rotterdamsche Tramwegrnaatschappij en J G. Sepp, machine-

fabrikant te Enschedé; 

als buitengewone leden de heeren: A. J. llirschig en G van Tien-

hoven van den Rogaard, studenten aan dc Polytechiii£che School, 

te Delft. 

Daarna brengt het raadslid Siieltjes hel volgend verslag uit : 
1". dat voor de onder 1°. vermelde verkiezing zijn nitgebracbl 

72 stcmbiiefjes, zoodat de volstrekte meerdcrheiil voor eene 
benoeming bedraagt 37. Uitgebracht zijn 03 slennnen op hel 
afgetrcileii raadslid van Panthaleon baron van Eek, 50 op hel 
lid R. M. Gratama, 35 op het lid H. Wortman, 10 oj) het 
lid .1. K. W. Gonrad, 7 op de leden G. van Diesen en G. .1. 
de Jongh, O op bel lid 11. J . E Wenckebach, 5 oji bel lid 
J . de Koning, 4 oj) het lid 1. A. Lindo, 2 op elk van de leden 
I I . E. de Rruyn, J. van Ileuni, J. M. Telders en J . Z. Sinten 
cn 1 slem op elk van de leilen dr. E . F. van Dissel, J. Kalll en 
N. A. .M. van den Thoorn, terwijl 1 briefje in blanco is ingeleverd ; 

hierbij valt op te merken, dat sommige briefjes minder dan 
3 namen vermeldden; 

2°. dal voor de onder 2". vermelde verkiezing zijn ingeleverd 
73 briefjes, zoodat ook thans de vereischte meerderheid 37 be-
draagt. Er zijn nitgebracbl 44 stemmen op het lid Gonrad, O op 
het lid II . Wortman, 5 o|) elk van de leden van Di.ssel, Gratama 
en A l l i iet , 2 op elk van de leden van Diesen en van 
Panthaleon baron van Eek, I slem op elk van de leden P. Galand, 
J . D. Evers, Lindo, Telders en Wenckebach, terwijl 4 briefjes 
in blanco zijn ingeleverd. 

Tot leden van den Raad van Restuur zijn mitsdien benoemd: 
in de eerstvermelde vacatures de leden F. M. van Panthaleon 

baron van Eek en R. M. Gratama, en voor dc in de tweede plaats 
vermelde het lid J. F. W. Conrad, 

terwijl door eene nieuwe vrije stemming moet worden voorzien 
in céne vacature. 

Pij de nieuwe stemming worden ingeleverd 00 biljetten, meer-
derheid 34. Op hel lid Wortman zijn uitgebracht 40 stemmen, 
op het lid Wenckebach 5, op bet lid van Diesen 3, op elk van 
de leden de Jongh en de Koning 2 stemmen, terwijl I stem is 
uitgelu-acht op elk van de leden van Dissel, jhr. F. L . Ortt en 
Telders, en 1 van onwaarde. 

Tol lid van den raad is mitsdien verkozen het lid Wortman. 

De i t t ' V H t t l i ' f i vraagt aan de, in de vergadering aanwezige, 
leden Conrad en Gratama of zij de op hen uitgebrachte lienoeming 
aanvaarden. 

Zij antwoorden bevestigend. 

Aan de leden van Panthaleon baron van Eek, die de vergadering 
heeft verlaten en 11. Wortman, afwezig, zal van hunne benoeming 
worden kennis gegeven. 

15. Het woord wordt verleend aan het lid A i p h e v t s . 

Deze zegt bet volgende: 

In aansluiting met hetgeen daaromtrent door mij werd mede-
gedeeld in dc vergadering van 13 April, wensch ik thans bet 
resultaat van het gehouden referendiim mede Ie deelen. 

Ik heb het overzicht daarvan wederom doen drukken en 
ben derhalve in staat den aanwezigen een exemplaar aan te 
bieden. Uit dal overzicht kunt U zien ilat op den 5dcn 
Juni 1807 0 i8 antwoorden ontvangen waren op de circulaire 
belrelVcnde de fusie van technische vereenigingen, in verband met 
ecne eventueele reorganisatie van hel Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs. 

Daarvan verklaarden zich 020 vóór, 13 tegen en O neu-
traal; 01 voorstemmers deden hunne betuiging van instemming 
vergezeld gaan van eenige opmerkingen betrellende bet Oiitwerp-
Heglement, terwijl 20 personen alleen onder voorbehoud vóór 
stemden. 
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Kon. Inst. V. v. V. v. V .v . 
V. Ingcn. N. I. W. en Sch. Electr. 

Van de voorstemmers waren 
lid van 389 191 155 87 

liet aantal leden dier Ver-
eeniging bedraagt(naar de 
laatst bekende opgaven). 700 317 294 157 

Percentsgewijze verbonding 
der vóórstemmers . . . ± 51 0 0 % 5 3 % 5 5 % 

Van de tegenstemmers wa-
ren lid van 4 2 10 O 

Van de 020 vóórsteminers waren 00 nog niet aangeslolen bij 

eene van de genoemde Vereenigingen. 

Overigens waren lid van één vereeniging 343 

r> twee vereenigingen 193 

. drie » 28 

» vier » 2 

545 personen gaven de sectiën op, bij welke zij zicb eventueel 

als stemgerecbtigd lid zouden willen aansluilen en wel : 

348 bij de sectie A. Waterstaat en Spoorwegen. 

148 » » » B. llouwkundc. 

218 » » » C. Werktuigkunde. 

137 )' » )' L). Klectrotecbniek. 

57 » 1» « E. Scbeepsbouwkmule. 

14 i> I' f. F. Mijnwezen. 

Op enkele cijfers wenscb ik Uwe bijzondere aandacht te vestigen. 

Eerstens bli jkt , dat van elke vereeniging, de meerderheid 

zich voor eene reorganisatie van hel Instituul en eene fusie in 

den door mij bedoelden geest heeft verklaard en, dc bijzonder 

gunstige verhoiuling tusschen vóór- en tegenstanders in aanmer-

king nemende, namelijk 020 vóór en slechts 13 tegen, meen ik 

dat er wel grond voor de bewering is dat, indien al/e leden ge-

antwoord hadden, gebleken zon zijn hoe niet alleen de meerder-

heid, maar verreiceg de miesten zich voor eene fusie zouden hebben 

verklaard. 
Voor zooverre de Vereeniging van Purgerlijke Ingenieurs betreft, 

omtrent welke vereeniging mijns inziens van eene fmie met het 
Insliluut geen sprake kan zijn, bewijst de gelukkige uitslag vau 
bel referendum dal het meerendeel van de leden dier vereeniging 
ook gunstig gestemd zal zijn voor eene eendrachtige, samenwer-
king met hel lustituiit len aanzien van de gemeenschappelijke 
uitgave van De Ingenieur. 

De aanmeldingen voor de verschilleiule sectiën bevestigen ook 
verder wal ik reeds in de vorige vergadering opmerkte, namelijk 
dal de belangsteHing voor werktuigkunde, electrotechniek en 
scheepsbouwkunde grooter is dan men uil het ledental dier ver-
eenigingen zou nuigcn opmaken. 

Eifulelijk wijs ik U er op dat, aangezien onder de 020 voor-
stanilers 389 Instituutslcden voorkomen, reeds thans nu sleidits 
+ 50 a 00 °/o leden der verschillende vereenigingen 

geantwoord hebben, op eene vermeerdering van hel ledenaantal 
van het Insliluut met 237 zou mogen worden gendiend. 

Eene toename van het ledental tol 1200 kan dus mijns inziens 
vrij zeker geacht worden en, als men rekening houdt met hel 
.surplus voor slenu'ccbt in meer dan één sectie, zou derhalve eene 

contributie-opbrengst verwacht mogen worden v a n + / 2 0 000, met 
andere woorden de inkomsten zouden dan ± ƒ 3750 meer be-
dragen dan waarop ik in mijne globale raming rekende. 

Nu nog een enkel woord om mijn verder plan de campagne 
uil een te zetten. 

De van verschillende zijden ontvangen kritiek, waarvoor ik bij 
deze nogtnaals n)ijne bijzoiulere erkentelijkheid uitspreek, heeft 
mij in staat gesteld eene verbeterde editie van mijn onlwerp-
reglement samen te stellen. 

Ik heb dat tweede ontwerp met eene nola van toelichting, 
waarin een overzicht wordl gegeven van die kritiek en de in 
verband daarmede iiangebracble verbeteringen, bij schrijven van 
22 .Mei j l . toegezonden onder meer aan alle bestuursleden van 
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, van de Nederlandsche 
Vereeniging voor Werktuig- cn Scheepsbouwkunde en van de 
Nederlaiulsche Vereeniging voor Elektrotechniek. 

Daarbij beb ik die beeren uitgenoodigd mij voor hel einde 
dezer maand in kennis te willen stellen, met de opmerkingen, lot 
welke dit tweede ontwerp hun aaideidiug mocht geven. 

In verband ook met de voor het meerendeel zeer gunstige 
persoonlijke gezindheid der verschillende bestuursleden ten aanzien 
van bet voorstel iu hel algenjccn, twijfel ik niet of zij zullen 
wel aan dit verzoek willen voldoen cn mij daardoor in slaat 
slellen den Baad van besluur te naderen met een delinitief ont-
werp, dat zooveel mogelijk aan de behoeften der verschillende 
vereenigingen beantwoordt. .Men zal mij wel toegeven dal deze 
wijze van behandeling — een voordcel alweder van hel persoonlijk 
optreden in deze — wel geschikt is om de discussies en over-
wegingen, nadat mijn voorstel oflicieel bij den Haad zal zijn in-
gediend, tol hel hoogst noodzakelijke te beperken. 

Ik acht hel dan ook volstrekt niet onumgelijk, dat reeds in de 
Novendjcrvergadering tot aanneniing van bet nieuwe reglement 
wordl besloten. Treedt dit dan 1 Juli 1898 in werking, dan 
blijven dus nog ruim zeven maanden beschikbaar voor het vaststellen 
van verordeningen, de onderhandelingen over en de regeling van 
de gemeenschappelijke nitgavi; van De Ingenieur en de voor-
bereiding van de toetreding (zoo mogelijk en bloc) van de beide 
aiulere vereenigingen. 

Met hel oog op de veelvuldige en langdurige gedachtenwisse-
lingen omtrent deze rpiccsties schijnt een tijdvak van zeven maan-
den om tot uitvoering te komen lang genoeg. 

Het lid van MPiasct vraagt hel woord en zcî t, dat het naai' 
zijne mceiiing wenschelijk is dal een wooril van dank worde 
toegebracht aan het lid Al|)herls voor zijne talrijke bemoeiingen 
in zake de door hem voorgestane fusie vau technische vereeni-
gingen, die reeds zulke gunstige resultaten hehhen opgeleverd en, 
naar spreker hoopt, tot ecu goed gevolg zullen leiden nu de beer 
Alpherts de koe bij de horens beeft gevat. 

Verder verlangt niemand het woord. 

De i n - e n h S v n ! zegt het lid Alpherts dank voor zijne mede-
declingen. 
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10. Het lid WAtulo bekomt alsnu hel woord en deelt het vol-

gende mede : 

Mijnheer de President. 

Door den Kaad van Bestuur uitgenoodigd om in deze ver-
gadering eenige mededeelingen Ie doen over den bouw van deu 
zeeweringmuur te Scheveningen, voldoe ik aan dat verzoek niel 
zonder eenige aarzeling. 

Ik heb namelijk den muur ook beschreven voor het Gedenkboek, 
en ik ntioet dus wel vreezen onbescheiden Ie schijnen met die-
zelfde zaak hier ook ter sprake te brengen. 

Ik zal toch grootendeels in herhaling moeten vervallen van 
hetgeen ik reeds voor het Gedenkboek schreef, en de notulen van 
deze vergadering zullen dus veel bevatten van hetgeen ook daar 
te lezen staat. 

Ik voor mij meende echter dit bezwaar niet te mogen doen 
gelden, waar de Baad van Besluur het werk belangrijk genoeg 
vond om de leden voor te stellen het mei een bezoek te ver-
eeren. Dal bezoek kan toch met meer vrucht worden gebracht, 
wanneer vooraf wal over dal werk wordt medegcdeeld. 

De stormvloed van 22,23 December 1894, die de boogie van 
3 95 M. - f DP. (of ongeveer 2 00 M. + V Z.) bereikte, en die 
vau 24 Januari 1895 die tot 3,27 M. DP. opliep (beide aan 
dc zelfregistreerende peilschaal van de zeesluis aan het Afvoer-
kanaal), hebben te Scheveningen, zooals bekend is, grooten afslag 
aan de duinen en een aanmerkelijke strandveilaging veroorzaakt. 

De liguren l en 2 op plaal VII geven een blik op hetgeen 
lu.sschen de Kerkwerf en bet Kurhaus geschiedde. 

De dunne zwarte lijnen geven den toestand vóór den storm 
van 22/23 December 1894 aan, de dikke gelrokkeu lijnen dien 
na dezen storm, 

liet zwakste puiit was voor ile Kerkwerf, Toch bleef daar op 
de boogie van 4 M. + DP. nog een breedle van 93 M. over. 

E r is wel eens beweerd, dal bij Seinpost, met het daarachter 
gelegen kanaal van den Haag naar Scheveningen, een gevaarlijk 
punt van de zeewering aanwezig is. 

Aldaar bleef op genoemde hoogte van 4 M. + DP, nog een 
breedte van 180 M, aanwezig; als zeewering leverde dit punt dus 
zeker nog geen gevaar op. 

Voor de Ktukwerf besi bouwde het Hooghceniraadschap van 
Dellland het als zijn plicht de zeewering, als zooilanig, Ie versterken. 
Verder noordwaarts kon hel lloogheemraadschap daartoe geen 
aanleiding vinden. 

Hier echter begreep de Gemeente 's Gravenhage bet wM als//fl«;-
plicht, bare nauw bij het behoud van het aanwezige dnin betrok-
ken, zoowel publiek- als i)rivaatrecblelijke, belangen te vcnledigcn 
legen de venlcre aanvallen van de zee. 

Zooals men toch uit liguur 2 ziet, was ecu stuk van den 
rijweg langs hel strand over een deel vau ile lengte van den 
weg, weggeslagen. 

Wel werd begin 1895 weer zand aangestort om den rijweg 
tegen het badseizoen vau dal jaar weer in berijdbaren staat te 
hebben, maar enkel met hel zekere vooruitzicht bet bij den 
eerstvolgenden stormvloed weer te zien wegslaan. 

Dan wederom met aanstorten van zand voort te gnan, zou 
gelijk helibcn gestaan met voortdurend zand, en daarmede 
land, aan de zee prijsgeven; afwachten of misschien weer een 
langdurige periode, zich door minder hooge slormvloeden ken-
merkende, zou volgen, zou niet te verantwoorden zijn geweest. 

In 1895 werden dan ook de plannen uitgewerkt en de uit-
voering voorbereid van werken, die verderen afslag dermitief zouden 
kunnen verhoeden. 

De stormvloeden van 5 tot 8 December van dat jaar toonden 
ten overvloede aan, hoezeer dit noodig was cn dat verder opti-
misme te dezer zake misplaatst zou zijn geweest. 

Die slornivloeden bereikten een grootste hoogte van 3.20M,-f-DP.; 
hel aangeslorte zand sloeg opnieuw weg en er verdween zelfs 
nog een grootere breedte van den straatweg, zooals uit liguur I 
blijkl. 

Nog één zulk een stormvloed zou reeds de keiglooiing tusschen 
den rijweg en het hooge voetpad hebben doen volgen. 

Dal bij bet beramen van plannen tot vcrdeiliging van het beloop 
van den weg langs het strand en van de daarachter gelegen 
gronden niet tegelijkertijd met de belangen van de Schevening-
sche visscberij rekening kon worden gehouden, valt zeer te betreuren. 

Toch mocht dit geen reden zijn om inmiddels — in afwachting 
van de zooveel moeilijker oplossing van dat gecompliceerde vraag-
stuk — de duinen met de daarop staaiule gebouwen en alle 
daarbij betrokken belangen te blijven blootslelicii aan het gewehl 
der zee, en — bij de onmacht om oogenblikkelijk in hel ééne 
belang te voorzien — zich om het andere niet te bekommeren. 

Dat mocht te minder hel geval zijn omdat de in hel vooruit-
zicht zijnde bouw van DelHands hoofden oj) dil straiidvak, bet strand 
te Scheveningen, zooals steeds is beweerd, in de toekomst toch 
onbruikbaar zou maken voor bel daarop verblijven van bomschepen. 

Uil den aard der zaak werd voor de oeververdediging het eerst 
aan een steenglooiing gedacht. 

Ecu steeiiglooiing leverde echter hel bezwaar op, dal zy te veel 
luiinte nutteloos verloren doel gaan en bovendien te Scheve-
ningen weinig geschikt is met hel oog op het verkeer aldaar 
's zomers langs hel strand. 

Wij hebben toen overwogen dal de ruimte, ingenomen door de 
sleeiiglooiing, beter gebruikt kon worden iloorden bestaanden rijweg 
te verbreeden en een steile zeewering daarvo'ór te bouwen. 

Waar besloten werd een kostbaar werk als het voorgenomene 
Ie maken, was het zeker met bel oog op de toekomst rationeel 
den achtergelegen weg Ie verbreeden, voor hel oogenblik ten 
koste van bel voorliggende strand, dat ten gevolge van den aanleg 
van de hoofden op den duur waarschijnlijk zal aaiiwinnen. 

Steile zeeweringen als bovenbcdoehl vindt men onder anderen 
op de belgische kusten bij lleysl, niankenberghe cn Ostemle en 
op de duitsche eilanden Norderney en Horkuni. 

Het belgische type (plaat Vil, liguren 3 en 4) vertoont gemel-
selde glooiingen onder een beloop van 1,5 tot ongeveer 2.5 op 1, 
Het metselwerk bestaat ten deele uit klinkers, ten deele uil 
iloornikschen steen in mortel van zeer snel verharilend cemenl 
met zand, op ecu ilunne laag klei. 

De glooiing heeft een verbreeden voet van metselwerk, die 
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slciiiil legen beloii — zooals te Ostende—of tegen een ilaniwaiul, 

zooals te Blankenherglie. 

Fignur 3 is een deel van ile heroemde «digue» te üslerde, 

en wel dat vóór het «Pavillon dn Hoi». Een ander deel van deze 

«diguen heeft een hnilenheloop van groole blokken doorniksche 

steen. 

liet bovendeel van de «iligne» is hol omgebogen; de (leksteen 

steekt vooruit. 

Den voet van beton heeft men moeite te houden; hij wordt 

onderspoeld; men is er in den laal.sten tijd toe overgegaan hem 

met rijzen bedden Ie beschermen. 

Ik wil hier ter loops nog mededeelen, dat de hooiden op de 

belgische kust, wat betreft bet deel tusschen de laagwaterlijn en 

den duinvoet, hestaan uit metselwerk van klinkers in den vorm 

van gewelven, met bol beloop aan hel strand aansluitemle. Zij 

hebben een zeer net uiterlijk. Zij zijn echler aainncrkelijk duurder 

dan de hoofden, zooals die bier gewooidijk worden gemaakt, en 

dat is de reden, waarom wij hebben afgezien van het aanvan-

kelijk opgevatte denkbeeld om te trachten ze ook t(; Scheveningen 

te krijgen. Het Hoogheemraadschap Dellland bad zieh bereid 

verklaard die constructie te volgen, waimeer, zooals van zelf 

spreekt, de Gemeente de meerdere kosten betaalde, die echter bij 

berekening daarvan niet meevielen. 

De door Dellland gemaakte hoofden niet ha.sall bezet ling zijn 

intusschen ook zeer fraai, zooals de leden de gelegenheid zullen 

hebben waar te nemen, en zijn, zonder de paalrijen, die op de 

ten zuiden van strandpaal 100 gelegen hoofden voorkomen, niets 

hinderlijk, doch integendeel een aantrekkelijkheid te meer voor 

de strandbezoekers, 

Op Norderney (plaat VIII , figuur 2) heeft men een ojiefvormig 

gebogen glooiing van groote blokken zandsteen op een laag slap 

kalkbeton (1 kalk, 8 zand; later is, in plaats van kalk, cement 

gebezigd). 

De voet steunt tegen eene op den kant geplaatste rij zandsteenen, 

die op een blok beton en tegen een perkoenpalenrij rust. Vóór 

de perkoenpalen ligt een rijzenbed om ondcrspoeling te voorkomen. 

Aan de bovenzijde moet een rij op den kant geplaatste zand-

sleeni)laten achterspoeling beletten. Tegen die zandsteeiiplaten 

sluit aan een wandelpad van gemetselde klinkers op een laag 

kalkbeton als boven. 

De stormvloed van 22/23 December 1804 liep bier op tot 3 M. 

hoven gewoon H.W. en richtte schade aan het volgens de stip-

])ellijn op hel wandelpad vallende dninbcloop aan, welk wandelpad 

toenmaals niel verder reikte. 

Na dien tijd is besloten tol verlenging van het wandelpad en 

bescherming van den bovengelegen dninvoet op de wijze, die de 

figuur in getrokken lijnen aangeeft. Die constructie had op 

llorkum goed voldaan. 

üp Horknm (plaat VII I , liguur 3) is een steile ojiefvormige 

glooiing, beslaantle nit een dubbele klinkerrollaag oj) slap cement-

beton van 1 ceimuit en 8 zand ; dci voet steunt weder tegen 

betonblokken van sterker menging, waarin verankerd is een dam-

wand of schoeiing. Daarvoor ligt ter beveiliging tegen ondersjioeling 

een ri 

Het bovüubcloop was vroeger volgens de stippellijn onder een 

belling van ongeveer 4 op 1. Om een wandelpad te krijgen werd 

hel profil veranderd zooals in de liguren is aangegeven. 

Deze constructie hooj zeer goed weerstand tegen den hoogen 

stormvloed van 22/23 December 1804; bet in het belang van het 

had verkeer veranderde profil bleek toen tevens de golven veel 

beter te breken, die vroeger hoog tegen hel dninbcloop opliepen. 

De mededeelingen omlrent de belgische verdediging heb ik te 

danken aan onze belgische medeleden de heeren P. Demey cn 

P. .1. van der Schueren; die omtrent Norderney cn llorkum aan 

ons medelid den heer L . \V. Koerte. 

Voor Scbeveningen is geen van deze typen gevolgd ; de belgische 

typen en de verdediging op Norderney namen te veel plaats in ; 

de construclie van Horknm durfde ik in dit opzicht ook niet 

aanbevelen met hel oog op dc grootere hoogte van den muur. 

Hovendien komt het mij voor, dal de gemetselde rollaag veel aan 

onderhoud moet koslen, hoewel de daaromtrent ontvangen mede-

deelingen mijn vernmeden niet bevestigen. Ik vraag mij daarbij 

af, of, hij de sterke .strandverlagingeu die wij soms na één storm-

vloed hebben, de voet van het werk, die zich op Horknm goed 

schijnt te honden, op Scbeveningen wel voldoende zekerheid zou 

aanbieden. 

Hel voor Scheveningen ontworpen type is voorgesteld in figuur 4 

van plaat VIH. 

De hoogte van den muur is 7 M.- j -DP. , dus 3 iM. hooger 

dan de stormvloed van 22/23 December 1804. 

Die hoogte had de bestaande weg; het was dus in verschillende 

opzichten aangewezen die te behouden, ook om niet in conllicl te 

komen met bezwaarlijk te wijzigen terreinsomstandigbeden. 

Voor de fiindeeringsdieple werd aangenomen 1.25 I\1.-|-DP, 

zijnde dit op bel laagste gedeelte van het strand ongeveer 1 M. 

onder hel strand. 

Omtrent het profil van den muur merk ik bel volgende op. 

Voor bet voorvlak werd een hol gebogen vorm gekozen, die 

zich geleidelijk ontwikkelt uit het beloop van 4 op 1 van de 

basaltglooiing, die ter bescherming van den voet van den muur 

daarlangs is gemaakt. 

Dil bekende holle profil, waarvan hel doel in de eerste plaats 

is de golf geleidelijk te doen doodloopeii, leidt tevens tol he-

sparing aan materiaal. Hel acbtervlak heeft een helling van 

10 op 1. 

Voor de malerialeii, waarvan de muur gebouwd zou worden, 

werd de keuze gevestigd op beton met een buitenbeklecding van 

basaltzuilen hoven de steenglooiing. 

De voet van beton is aan de voorzijde door een damwand van 

gecreosoteerd dennenhout afgesloten; die damwand, dienende als 

voorzorg tegen outgronding van den muur, is met gegalvaniseerd 

ijzeren ankers in het beton verbonden. 

De huilenbekleeding van basalt steunt tegen aanvangstccnen 

vau noorsch graniet, de dekzerkeii zijn ook van dat materiaal, 

evenals de tra])pen en alle verdere deelen van gehouwen steen. 

Op de dekzerk van den muur komt over de geheele lengte een 

ijzeren balustrade. Deze komt ook — voor rekening van de Ge-

meente — op den hierna vermelden muur van Dellland. 

Het profil van den muur is grafisch berekend door ons medelid 

A. J. M. Sloflels, onder wiens leiding het werk is uitgevoerd. 

Aangaande die berekening valt op te merken, dal voor golfstoot 

is aangenomen 3000 KG , per M^, wat bij het vlak oploopende 

strand, waar de golven, alvorens zij den muur bereiken, reeds 

ten deele gebroken zijn, voldoende scheen. 

De plaals van den muur werd zoo bepaald dat, zooals in de 

liguren I en 4 van plaat VIH is te zien, daar achter op hel nauwste 

punt een weg van 25 M. kon worden verkregen, verdeeld in een 

rijweg van 12 iM., een trottoir aan de landzijde van 5 iM., en 

aan de zeezijde vau 8 M. breedte. Dc rijweg is met klinkers, dc 

trottoirs zijn met ironhricks bestraal. 

Dellland toonde zich bereid het vóór de Kerkwerf ontworpen 

werk, zoowel wat construclie als wat plaats betreli, geheel in 

overeenstemming met hel gemeentewerk te maken. 

Voor het in verband daarmede meer zeewaarts brengen van de 

kruin van hel weik betaalde de Gemeente ƒ 20 000 aan het 

Hoogheemraadschap. 

De muur der gemeente, die een lengte heelt van 1130 M , 

sluit met een afrit naar het strand aan den 140 M. langen muur 

van Dellland aan. 

Zooals uit de situalicteekening (plaat Vl l l , liguur I ) blijkt, zijn 

er 5 afritten en even zooveel trappen naar het strand gemaakt. 

Dc trappen bij hel Kurhaus zijn breed 5, de drie overige 4 M, 

De afrit bij de Kerkwerf is breed 7.50 M., die bij het voor-

malige Noorderslag is 8 M., de drie anderen zijn 5 ^I. breed. 

Die bij het Noorderslag heeft een /lelling van 20 oj) 1, de 

vier anderen heblien een helling van 15 op I . 

Zij zijn allen bestraat met Hen Abin-keien in portlandcement-

morlel gemetseld, op een laag beton. De betonlaag van den afrit 

bij de Kerkwerf is zwaarder gemaakt dan ilie van de andere 

afritten, oixlat over eerslgemelde nieuwe pinken uit de nabij-

gelegen werven naar het strand vervoerd kunnen worden, 

liet werk is aan de noordzijde afgesloten door een basallkegel 

en een kleiglooiing, die in bel duinbeloop srhiet; de weg wordt 

daar door een damwand van gecreosoteerd denuenhoul afgesloten, 

Zond(!r gelijktijdigen aanleg van werken, ilie de strandverlaging 

op den duur zullen beletten, kon natuurlijk aan het maken van 

een dergelijk werk, zij het een steenglooiing of een muur, niet 

worden gedacht. 

Dellland bad reeds besloten gelijktijdig met de heloopverdedigiiig 

vóór de Kerkwerf aldaar een hoofd aan te leggen. Het Hoog-

heemraadscha|) werd bereid gevonden reeds dadelijk tot den aanleg 

van twee verdere hoofden over Ie gaan, en wel één bij strandpaal 

11°. UK) en een bij slramlpaal n°. 00 500 M.; de Gemeente 

had, wegmis den vervroegden aanleg vau die hoofden, in de ko>fen 

/ ' 2 5 000 bij te dragen als vergoeding voor renteverlies en langer 

onderbond. 

Toen het op deze wijze zeker was dat door den aanleg van de 

boofdeu de voet vau hel werk zou zijn in sland te houden, kou 

defmitief tot den bouw vau deu muur worden besloten. 

Hel werk werd op 13 Februari 1800 aanbesteed en gegund aan 

deu aannemer, ileii heer H . W . de HIécourt, voor ƒ 478 070. 

Die wakkere aannemer vatte het werk met kracht aan. 

De werkwijze was in het kort de volgende. 

Eerst werd de damwand ingespoten met behulp vaii water uit 

de duinwaterleiding; daar tegenaan werd de steenglooiing gemaakt. 

Achter den damwand geschiedde de onlgraving en werd, beveiligd 

tegen hooge vloeden door de steenglooiing, hel beton gestort 

in vakken over de lengte van den muur, aanvankelijk tol de 

hoogte van de aanvangstiikken, 

Iu het laatst van October 1800 was het beton tol die hoogte 

opgewerkt en waren de aanvangslukken gesteld en aan de achter-

zijde aangestort. 

De aannemer had loen een premie van / 50 000 verdiend; in 

het bestek was namelijk bepaald, dat voor iederen dag, waarop 

het werk lot de boven aangegeven boogte vóór I Februari 1807 

gereed zou zijn opgeleverd, een premie van ƒ 500 werd toegekend. 

Betreflende de uilvoering verdient bel volgeiule wellicht nog 

de aandacht. 

De aanvoer van bouwmaterialen geschiedde grootendeels per 

Hollandschen spoorweg; de sporen waren daartoe doorgelegd van 

station fZeeriist» op het werk. Dezelfde sporen dienden ook voor 

den aanvoer van de materialen voor den bouw van de hoofden 

vau Dellland, welk werk door de heeren Volker en l'os was aan-

genomen. 

Het spoor werd verlengd naar de duinen henoorden het Oranje-

hotel, waar het zand werd gehaald voor dc aanvulling achter 

den iiuiiir. De duinen werden daar tot 10 M , - f - DP. afgegraven. 

Voor een ander deel wcnleii de materialen ook aangevoerd per 

schip aan d(ï Havenkade te Scheveningen, vanwaar zij per kar 

en i)aard naar hel weik werden vervoerd. 

Hel voor den muur gebruikte beton bestond uit 1 deel porlland-

cemenl, 3 deelen rivierzand en O deelen sleenstukken. 

Voor de steeuslukken is gebruik gemaakt van porliershig van 

(luenast. 

Het beton werd len deele uil de hand, len deele in een helon-

niengmachine bereid. 

De machine, welke men, afgetuigd, op bel werk nog kan zien 

slaan, bestaat in hoofdzaak uit een cylindervormige trommel met 

horizontale as, iu welke trommel eerst hel ))orllaiidcement en 

bel zand werden gestort onder toevoeging van bet noodige water 

uit een boven de trommel geplaatsten bak door een met kleine 

openingen voorziene huis. De menging geschiedde door de wenteling 

vau de as met daarop bevestigde armen, aan de einden van 

klauwen voorzien, die dicht langs den trommelwand strijken. 

Na enkele omwenlelingen van de as was deze mortel voldoende 

gemengd, eu werd de steenslag toegevoegd. De vermenging van 

dezen steenslag met de mortel geschiedde op dezelfde wyze; na 

eenige oniweiitelingen was het proces afgeloopen. 

Het ledigen van de trommel gescbieilde door deze om te kippen, 

zooilat de opening, waardoor de materialen in de tnunnud gestort 

werden, aan de onderzijde kwam en bet beton daaruit stortte. 

Het doen deelen van de Ironimel in de beweging van de as 

ge.̂ chiedde iloor een pal los te slaan. 

Na de lediging komt de trommel door eigen gewicht weer in 

deu oorspronkelijken stand; de beweging der as wordt derhalve 

iiiid onderbroken. 

liet beton werd uit den molen gestort in Decauville-waggons 

waarin bet wenl vervoerd naar de plaats, waar hel werd verwerkt. 
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Ter plaatse van den aeliterkant van den nninr wenlen houlen 
scholten gestchl; tusscheu deze en, voor het onderste deel, den 
damwand, voor het hovensie deel de hasallhekleeding, werd het 
heton in lagen van ongeveer 15 c^I. dikte gestort; elke laag werd 
met ijzeren stampers gestampt tot het water zich daarop vertoonde. 

llet heton kostte, machinaal hereid, in het werk omstreeks 
ƒ 13.50 per M l 

L)e kosten van machinaal- en van uit dc hand hereid heton 
liepen voor dit werk niet veel uiteen, omdat de kosten van de 
mengmachine a f 1500, wegens de helrekkidijk geringe hoeveelheid 
die er in werd verwerkt, niel kondc/i worden goedgemaakt; 
machinaal zijn namelijk ongeveer 3500 Ml hereid, waarna de 
de machine ingrijpende herstellingen moest ondergaan, die omstreeks 
f 300 hchbcn gekost. 

Daarhij zijn in den aanvang nog al hezwaren ondervonden; 
verschillende onderdcelen hleken wal zwak en niel hestand tegen 
de afwisselende wrijvingsweerstanden, die soms plotseling optraden. 
Vooral hij het gebruik van steeustukken van afwisselende grootte 
deed zich dit bezwaar gevoelen. 

Ken nadeeligcn invloed op de k o s t e n had ook de omstandigheid, 

dat de machine gedureiule den loop van hel werk niet op'dezelfde 

plaats kon blijven slaan, omdat de afstand, waarover het beton 

vervoerd moest worden, le groot werd. Dit maakte dal de machine 

ook niet kon worden gebruikt voor hel hoogere gedeelte van den 

muur, waarin per M l slechts weinig beton ging; daarvoor waren 

eenige haiulbedden op verschillende plaatsen gemakkelijker. In 

(le machine konden per uur ongeveer 7.5 M l worden bereid; 

voor handbereiding zouden daarvoor 25 man noodig zijn geweest. 

Over het liesluit om graniet te gebruiken in plaats van den 

gewoonlijk gebruikten hardsteen, hebben wij alle reden gehad 

ons te verhengen. 
De steen ziet cr zeer mooi uit, er is geen stuk afgekeurd ; 

gebreken schijnt die steen trouwens niel te hebben. De steen 
werd op uiterst nauwkeurige wijze volgens de teekcning behakt 
uit de steengroeven ontvangen, slechts zeer enkele stukken behoefden 
zoogenaanul geaccordeerd te worden. Ik vestig bijvoorbeeld de 
aandacht van hen, die den mum' bezoeken, op de boekblokken 
hij de trapgaten en op de stukken, waarmede de afritten aan-
sluiten aau het muurvlak: zij paslen als in een blokkendoos. De 
stukken schijnen daarbij zonder bezwaar tol groote afmetingen 
te verkrijgen te zijn: wij oidvingen d(;kzerken van -i M. hïngle. 

De sleen kostte franco schip Uotterdam of Dordrecht ƒ 53 
per M l ; uit I»otterdam kwam daar bij ƒ 5.50 op waggon 
Scheveningen, zoodal de steen aldaar ƒ 58.50 kosltc. Daarbij 
moeten nog gevoegd worden de kosten van lossen van den waggon, 
vervoeren naar ilen mum-, stellen cn aangieten, om tot den go 
hecleii prijs van het werk te komen. Hardsteen zou omstreeks 
ƒ 10 goedkooper zijn geweest. 

llet gehcelc werk, dat is dus met iidiegrip ook van den weg 
met de liestratingen cn van de balustrade — doch zonder de 
beide genoemde bijdragen van Delfland — beeft ongeveer vijf en 
ccnc halve ton gekost, of, ongeveer f 490 per .M'. 

Ten slotte wijs ik er nog op, dat ten gevidge van dcu aanleg 
van de hoofden reeds een aanmerkelijke aanstuiving van bet dioge 
slrand h.eell plaats gehad. De in liginir 4 vau plaat VIII voorge.stclde 
slrandlijn is die van December 1890; op het oogenhlik is hel 

strand nog hooger, zoodat van de steenglooiing op sommige 
plaatsen niets is te zien. 

Ik meen dat ook de aanweziübeid van den muur zelf tot die 
O 

aanstuiving bijdraagt. Het tegen den muur aanwaaiende zand 
toch slaat daartegen neer, evenals de golven doen. Vroeger daar-
entegen woei het op tegen het duinbeloop, kwam op den straatweg 
lerecht en woei daarover voort. Heeft de meeste aanwinst nog 
plaats gehad van het droge strand, ook het lage slrand vertoont 
plaatselijk reeds eenige aanwinst. 

Iliermede Mijnheer de President, geloof ik aan het verzoek 
van den Haad van Hesluur te hebben voldaan. 

Ik hoop dat de leden, die een bezoek aau den muur wenschen 
te brengen, na de gegeven inlichtingen zich dic moeite met eenige 
meerdere vrucht zullen getroosten dan wanneer dit geheel on-
voorbereid geschiedde. 

Dc bewoordingen van het convocatie biljet: dat het bezoek onder 
mijn leiding zal plaats hebben, zullen de leden wel niet al te 
woordelijk opvatten. 

Op het werk zelf valt niet veel meer le vertellen; het is zoo 
goed als afgeloopen. 

In de directiekeel zijn nog cenige delailleekeningen opgehangen, 
die door hen die er belang iu stellen kunnen worden bezichtigd. 
Men vindt daar onder anderen de leekeinngen van de constructie 
der trappen en van de wijze waaroj) dc damwand, die eeu ileel 
van de waterkeering uitmaakt, ter plaatse van de afritten van den 
binnenunun- muu' den buitenmuur verspringt. 

Overigens zijn natuurlijk, zoowel ons medelid Stollels als ik 
bereid om den leden alle gewenschte inlichtingen ook ter plaatse 
le verstrekken. 

De ifr€*Hitl€»*t zegt het lid Lindo voorloopig dank voor hel 
geboorde, terwijl op het terrein nog gelegenheid zal zijn ook het 
lid Stoirds ten deze de erkentelijkheid van de leden te betuigen. 

17. De Secretaris deelt mede, dat, om in de vergadering van 
September le worden gcballoHcerd, wordt voorgcslehl de heer I I . 
Haucke, technoloog, lid der firma Koning en Hienfait, proefstation 
voor honwmalerialeu, te Amsterdam. 

18. De uvcvelartH deelt vervolgens mede, dat met het begin 
van hel Instituutsjaar 1897—1898 geicone leden worden over-
ge.schreven de huitengetcone leden: (j. 11. Hijl, jhr. V. L . C. van Doorn 
vau Koudckercke, H. E Gritters Doublet, S. J . 11. van Embdcn, 
G. M. Frijlinck, P. J . Fritzlin, W. G. G. Gelinck, J . E. G. 
vau Gemis, \V. A. K. van Geuns, .1. I. Goudswaard, .1. Haring-
hiiizeii Pz., .1. Homan van der Heide, M. 11. de Jongh, E. H. 
Karstcn, E J . Kist, J. de Kuyser, 11. J . Thai Larsen, S. I. Mulder, 
L. L . graaf van Haiidwijck, 0 . E . Uappard, J. M. Sloop, J. Tirion, 
J. van Tiibcrgcn, L . 11. van Wcly 

19. Alvorens dc vergadering te sluiten brengt de j^rfwiVfé^iif 

nog namens de leden zijn dank aan dc afgetreden raadsleden 
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G. Lely, J . D. Donker Duyvis en J. Schroeder van der Kolk, 
dic in hunne hoedanigheid als zoodanig de belangen van het 
Inslituul zoo krachtig hebben bevorderd. 

Aldus vooHoopig vastgesteld in de vergadering van den Haad 
van Hestiinr van 23 Augusius 1897. 

J . F. W. C O N HA U . 

President. 

J . T I Ü E M A N 

Socrctaris. 

H1JLAGE 9. 

P l U ) 0 1 l A M M E DE LA .SOCIÉTÉ H O L L A N D A I S E DES S C I E N C E S à I I A l I L E M . 

ANNKE 1 8 9 0 . 

0 U e S t i 0 n S m i s e s au c o u c o u r s. 

Délai: jusqu'au \er janvier 1898. 

1. La Société demande une revue di;s (.'spèces de bois fossile, 

des feuilles fossiles et autres éléments d'origine viîgtjtale qui se 

rencontrent ilaii.s les tourbières des Pay.s-Bas. I l y sera joint des 
tableau.̂  pour la détermination, et l'on notera la station ainsi 
que la position dans la tourbière. 

2. La Société demande une étude géologijpie et chimique, 
touchant l'origine, le mode d'apparition et la composition des 
gaz combustibles (gaz de source ou naturel) (pu; l'on recueille 
actuellement par forage en divers points de l'alliivium des Pays-
Bas, et (pie l'on utilise pour l'éclairage e' le chaullage. 

3. Dans h; Zeitschrift für Instrumentenkunde, 1892, pp. 340 el 
suivantes, M. le Dr. H. Walter cite comme une source d'erreurs 
non négligeable dans la déterminalion des températures à l'aide 
du thermomètre à mercure, l'évaporatiou du mercure et sa con-
densation sur 1.1 j)aroi interne, à la partie supérieure du tube. 
D'a|)rès cet auteur, celte inlluence .se manifeste déjà aux lem-
j)éralures inlérieuies à 101)°. La Société demande des recherches 
expérimentales propres à déterminer, dans diver.ses conditions, la 
grandeur des erreurs pouvant n^sulter de celte circonstance. 

Les recherches peuvent être limilik's aux températures com-
prises cuire 0" et 100°; elles devront toutefois iiussi porter spé-
cialement sur les délerminations de points d'ébullilion. 

4. Fournir une contribution expérimentale à la connaissance 
des propriétés et de la nature de ce qu'on nomme rayons 

V E R B E T E R I N G . 

Blz. 98, 2de kolom, regel 12 v. o. staat', figuren 3 en 4, lees', figuur 4. 
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(A.fzonderlijke bijlage tot de Notulen der Vergadering van het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs van 9 Februari 1897.) 
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Waarneinin{jen te Helder, B jjedurende de maand Januari 1896. 

Doorgaande gesteldheid van het weder, 

gedurende 

h e t e t ni a a I. V 

Maans-

Phases, 

Declinatie, 

Apogeum cn 

Perigeum. 

6 

u. ni. 

Hoogte in millimeters van de vloed- en 
peil, in het iMarsdiep te Helder, opge-

den getijmeter bij de Jiandskeet 

ebgetijen betrekkelijk het Amsterdamsche 
niaakt uit de bladen, beschreven door 
op den Helderscben zeedijk. 

Tijd cn stand van 
i r 

den eersten 
vloed na den middag. 

u. m. - A P . 

de eerste 
eb na den middag. 

u. m. + AP. - Al' 

1 lletrokken, vriezend, goed weer, mistig, regenachtig. 10 iN. Declinatie 13 14 8 0 88 
2 Dikke natte mist, goed weer. 17 14 11 8 35 475 
3 Dikke natte mist, goed weer. 18 Pcrigenm. 15 4 0 13 370 
4 Mistig, betrokken, mooi weer. 

Mistig, betrokken, mooi weer. 
10 

Pcrigenm. 
15 54 0 50 258 

5 
Mistig, betrokken, mooi weer. 
Mistig, betrokken, mooi weer. 20 10 43 10 25 251 

0 Petrokken, regenachtig, helder, bewolkt, mooi weer. 21 Z. Declinatie. 17 31 11 15 257 
7 liet rokken, goed weer, regeidjui. 

llewolkt, helder, vriezend, goed weer. 
22 L K. 3 u. 25 m. 18 20 11 48 242« 

8 
liet rokken, goed weer, regeidjui. 
llewolkt, helder, vriezend, goed weer. 23 1 19 10 11 58 : 327 

9 Helder, goed weer, bewolkt, vriezend, helder, mooi. 24 ' 20 4 13 55 50 
10 Helder, mistig, bewolkt, nmoi weer. 25 21 0 1 0 ' 40 
11 bewolkt, betrokken, rei^enachtig, mooi weer. 

Petrokken, mooi, regenbui, goed weer. 
20 21 58 15 i 34 

12 
bewolkt, betrokken, rei^enachtig, mooi weer. 
Petrokken, mooi, regenbui, goed weer. 27 22 55 2 ' 57 ' 149 

13 Helder, mooi, mistig, regenbui, natte sneetiw. 28 23 50 5 57 i 721 
14 Pcwolkt, helder, naclitvorst, mooi, betrokken, stormachtig. 29 iN.M. lOu. lOm. )t i) 7 ^ 0 i 585 
15 Petrokken, regen, stormweer, helder, stormachtig. 1 0 41 8 17 ! 035 
10 Helder, onstuimig, betrokken, regen, bewolkt, mooi weer. 2 ' 1 2s 4 ' 48 1189 
17 Pewolkt, helder, mooi weer. 3 2 12 0 22 515 
18 Ilewolkt, mooi weer. 4 53 9 1 40 521 
19 Pewolkt, helder, nachtvorst, mistig, mooi weer. 5 Apogeum. 3 32 10 5 333 
20 Helder, schoon weer, dikke mist, vorst, goed weer. 0 N. Declinatie. 4 11 8 0 133 
21 Dikke mist, bewolkt, helder, mooi weer. 7 4 50 11 15 145 
22 Iletrokken, mistig, regenbui, helder, bewolkt, vorst, mooi. 8 E .K .14u .42m. 5 32 11 23 702 
23 Licht bewolkt, helder, vorst, mistig, mooi. 0 0 10 10 15 140 
24 Mistig, goed weer, betrokken, winderig, regen. 10 7 4 12 53 311 
25 Dikke natte mist, regenachtig, goed weer. 11 7 57 12 ' ' 0 200 
20 Dikke natte mist, dicht bewolkt, goed weer. 

Dicht bewolkt, mistig, regeidjui, mooi weer. 
Petrokken, mistig, regenbui, helder, nachtvorst, mooi. 

12 8 54 0 47 80 
27 

Dikke natte mist, dicht bewolkt, goed weer. 
Dicht bewolkt, mistig, regeidjui, mooi weer. 
Petrokken, mistig, regenbui, helder, nachtvorst, mooi. 

13 0 55 2 17 221 
28 

Dikke natte mist, dicht bewolkt, goed weer. 
Dicht bewolkt, mistig, regeidjui, mooi weer. 
Petrokken, mistig, regenbui, helder, nachtvorst, mooi. 14 10 50 5 42 402 

20 Helder, schoon weer, mistig, bewolkt, helder, mooi. 
Helder, beneveld, mooi weer. 

15 V .M.20u .55m. 11 55 3 55 210 
30 

Helder, schoon weer, mistig, bewolkt, helder, mooi. 
Helder, beneveld, mooi weer. 10 12 52 7 35 340 

31 liewolkt, helder, mooi weer. 17 Perigeiun. 13 45 8 20 344 

Optelling 10004 345 

345 
Het etmaal wordt gerekend te beginnen op den middag; 

345 
Het etmaal wordt gerekend te beginnen op den middag; 

9710 
de uren tellen van 0 tot 24 door. de uren tellen van 0 tot 24 door. 

Gemiddeld 314 

2 

a 
A 
5 
5 
7 
7 
8 

10 
11 
12 
0 
1 
2 
2 
3 

'3 
4 
4 
ö 
5 
5 
7 
O 
10 
12 
O 

30 
5 
8 

50 
27 
18 
52 
35 
37 
37 
15 
40 
50 
43 
30 
5 

35 
40 
52 
47 
30 
20 
25 
50 
35 
30 
27 
30 
47 
25 
10 

183 

183 

Tijd en stand van 

den tweeden 
vloed na den middag. 

n. m. - i - A P . I - A P , 

de tweede 
cb na den middag. 

u. i m. + A P . : — A P , 

Drnk van den wind 
in KG. op den i^P. 

-3 « 
tftS 

i» ^ -3 O 
s 5 

O O u 
O 

Waar-
geno-

men ten 

u. m. 

Windrichtingen 

gedurende bet etmaal. 

HechtwijzcmI. 

Hoogte in 
millimeters. 

O) 
O 

> i) 
O 

-3 

Opmerkingen, 

1240 
1 

16 45 88 13 55 1100 2.13 
1 1 
1 0.0 

1 
23 

1 
' 10 Z. ZZW. 0.0 

077 17 17 301 14 55 820 7.40 15.0 0 50 ZWtZ.ZW. w z w . 0.3 
1000 18 7 135 15 35 1003 0.44 ; 1.8 0 0 Wtz. ONO. 0. ZOtO. 1» 
1105 19 3 20 10 40 1177 0.10 0.5 2 0 O.ZO.NO.NNO.NW. )i 
1150 10 30 22 17 12 1110 0.15 0.3 11 30 iNW. ^V.ZWtW.N.ZO. II 

1134 20 47 10 18 15 1040 0.14 I 0,3 l) 15 ZO.OiNO 0 ZO. WNW. 0.3 
1074 ii j 1 « 20 18 55 1000 2.44 ! 12.0 23 40 WNW. W. i\. iNW. NtW, U.O 0.3 
840 h 5 144 10 55 1034 11.00 i 32.0 8 30 N. iNNO, NO, 11 0.8 

1322 » II 20 10 ; OOI 1 59 : 10.0 1 35 NO. ONO. W NW. )) 0.8 
052 13: 13 114 22 ! 12 : 083 0.00 7.0 22 50 NW. W .ZZW.NW.NtW. )) 0.3 

1048 14 48 53 23 8 ! 020 1.44 0.0! 0 35 Nt\V,NWtN.N\V, 0.0 0.2 
8rdj 25 350 23 48. 

1 
401 0.00 20 0 22 10 NW, WtN.ZWtW, WtN. 1.0 0.3 

' 040 15 13 305 i> II p 3.41 i i . o i 2 5 WiNW. W . Z W . Z . O . 1.4 0.4 
. OIO ^ lü 25 307 13 40 700 0 24 40.0 23 35 NO. N. ZW. Z. ZZW. 2.1 0.4 

1087 19 48 1581 12 48 25 :i5.42 (10.0; 10 10 ZW. W. WNW. WtN. 5,2 1.7 
17 18 055 14 50 722 8.50 ' 40 0 0 0 WtN.NW. W. WZW. 4.0 

1115 18 0 407 15 701 5.80 10.0 1 5ü WZW ZWtW. » 

000 18 40 217 1 10 15 040 3.15 8.0 0 55 Z W t W . Z W . Z W t W . Z W . )i 
1124 10 20 204 10 30 807 0.20 2.0 0 20 ZW. WtN. WtZ. 1» 
1154 20 20 88 17 5 1045 0.14 0.3 7 50 WtZ.ONO.ZO.OiN.ZO. )i 
1120 20 48 185 17 ! 15 831 3.33 14.0 21 5 ZO.NNW.ZW.ZWtW. II 
470 ; 21 12 287 18 i ^ 513 1.02 8.0 0 25 W.N.NWtN NWtW. W. 0.7 

1133 i 122 0 000 18 5 004 1 24 8.0 23 50 WZW.ZW.Z tW .ZZW. )i 
825 ' H 50 310 18 I 55 381 10.50 10.0 17 5 ZWtZ. T> 
559 , 1 » » i> i> 20 HO 734 3.43 13.0 2 35 ZWiZ. W.NO. ü.(; 
081 ' 53 00 22 23 1322 2.20 0,0 ld 50 NO.O.OZO ZO. 1' (Kt) 

1173 17 40 50 22 28 814 3.()t) 15.0 21 2t) ZOtZ.Z ZWtZ II 0.;) 
703 15 48 313 ii li 0.48 7.0 0 5 ZW. WtN. WtZ. W. 1.8 1 0.4 
955 < 19 40 70 13 13 1140 0.58 3.4 20 20 WtN. W N W . Z W t W . W Z W . O.l 0.4 
075 . 10 45 140 14 5 1001 0.07 ; 1.4 0 30 WZW. WtZ. n i 0.2 

1041 j n 
) 
g _ 

10 30 14 57 1233 0.40 i 1,4 7 20 WtZ. W.NWtW, WtZ. 

) 
20038 ' 1 0381 2i)3 25 25730 12.1.25 1 1 25.0 13.8 

183 i u 203 25 

20455 [ ̂  0088 25711 
1 

050 1 210 

1 

887 4.01 1 
1 j 

1 

He bak, waarin de waar-
njimingen van den gevallen 
regen en de uitdamping wor-
den gedaan, is groot cenM-. 
en staat 2.30 i\l. boven den 
gronil. 

De gemiddelde declinatie 
van de magneetnaald ten wes-
ten, ten 2 mir, bedraagt over 
deze nuumdzr: 14°52' 18''. 

De grootste declinatie werd 
waargenomen op dtMi 30stcn 
ten 2 unr= : 14° 58 '20" en 
dc kleinste oj) den 5den ten 
7 uu r= :14 °27 30". 

Op (len 

Gevroren dikte. 

niM. ijs. laten = 
Sstcn — 
Oden = 

Mden = 
lÖden = 
208len = 
238ten = 
288ten = 

^ , , , , 9 7 1 0 4 - 0 088 15 807 , , 
Gennddelde hoogte van al de vloeden — ~—ÖÖ~ ~ 203 niM. 

, , , , 20455 + 25 711 55 100 
uemnldelde hoogte van al de ebben — — . -- = — ; — 0 1 0 » 

3 1 - f 2 0 00 

AP 

r In deze maand zijn winddrukken waargenomen: 

Gedurende 477 uren van O tot 2.5 KG. op den W'. 

Gemiddeld verval 1 182 mM. 

Opgemaakt te Helder, den 4den Februari 1800. 

De waarnemer. 

I'. ZAATMAN. 

n 89 II |i 2.5 K 5 p p P 1' 

1' 124 11 5 1» ID p II II / 

1' 10 '» |l 10 |i 15 •1 p II P 

11 8 K 11 15 11 20 >1 )• P p 

1' 0 11 P 20 )) 30 i> p p P 

1' 10 II 1) 30 l< 40 « p P i> 

n 4 II II 40 II 50 p n P P 

i> 1 )l * 50 P 00 p p )) II 

De grootste winddruk is waargenomen op den 15ilcn, ten 10 uur 10 min. 
= 00 KG. op den 
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NOTULEN DER YERGADERING VAN DEN 9DEN FEBRUARI 1 8 9 7 . 

Waarnemingen te Helder, 

NOTULEN DER VERGADERING VAN DEN 9DEN FEBRUARI 1 8 9 7 . III 

gedurende de maand Februari 1896. 

Doorgaande gesteldheid van het weder 

gedurende 

h e t e t m a a l . 
S O rs u <u -3 3 
O 

iMaans-

Phases, 

Declinatie, 

Apogeum en 

I^erigeum. 

3 
O 

n. m. 

Hoogte in millimeters van de vloed- en ebgetijden betrekkelijk het Amsterdamsche 
peil, in het Marsdiep te Helder, o)ge. maakt uit de bladen, beschreven door den getij meter bij de Landskect 

Tijd en stand van 

den eersten 
vloed na den middag. 

u. m. + AP. - A R 

de eerste 
eb na den middag. 

u. m. + AP. - AP. 

op den Helderschen zeedijk. 

Tijd en stand van 

den tweeden 
vloed na den middag. 

1 1 . m. + A P . - A P . 

de tweede 
eb na den middag. 

u. m. + AP. - A P . 

Druk van den wind 
in KG. op den M". 

s u Waar-
"n 

-j 2 
sn c 
^ — 

ü 
w 
O O u 

geno-
men teu 

O 

S 
O 

u. m. 

Windrichtingen gedurende 

het etmaal. 

Hechtwijzend. 

Hoogte in 
millimeters. 

c 
V 
tu CL. 

c5 
c CD V tft 
> <u 

O 

Opmerkingen. 

Gemiddelde boogie van al dc vloeden - - ^ I t — ^ ̂ ^̂  = MG mM. -4- AP. 
—{- oti 

r -11 .1 ] I 1 1 >1 32 195 + 26000 58801 Gemiddelde hoogte van al de ebben — = = 10oi * — P 
29 -{- 27 50 

1 Dicht bewolkt, mooi weer. 18 N. Declinatie. 14 30 9 10 309 3 0 1240 17 
1 

53 79 15 
• 

40 1209 0.34 0.7 18 40 WtZ. zw. WNW. iNW. 0.0 0.4 
2 Helder, nachtvorst, mooi weer. 19 Z. Declinatie. 15 20 9 35 490 3 48 1133 18 50 28 10 42 1160 0.49 0.8 7 ! 0 W.iNlW.iNiO.NNO. » 0.4 
3 Hehler, schoon weer, dikke mist, nachtvorst, goed weer. 20 10 15 10 30 190 4 25 1404 19 18 34 17 8 1220 0.24 0.7 23 1 55 NO. ZO. Z. ZZW. » 0.2 
4 Dicht bewolkt, mistig, mooi weer. 21 17 7 11 12 283 0 8 1348 120 20 242 17 52 900 2.05 5.0 19 ! 30 WZW. WtZ. ZWiW. )> 0.4 
5 Dikke mist, helder, bewolkt, mooi weer. 22 L .K .12u .38m. 18 0 11 30 314 5 30 1009 21 10 139 18 17 i 801 0.85 2.1 0 30 WZW. W. WZW. n 0.3 
0 Dikke mist, helder, bewolkt, mooi weer. 23 18 5G 12 27 140 0 10 1145 22 32 141 18 50 785 2.02 0.0 8 20 WtZ. WZW. ZWtW. » 0.3 
7 Dicht bewolkt, beneveld, mistig, goed weer. 24 19 52 11 5 180 0 52 800 23 25 88 19 40 770 8.52 16.0 23 55 ' /WtW.ZW.ZWlZ . 1) 0.6 
8 Helder, winderig, goed weer, dicht betrokken, regen. 25 20 49 15 55 148 7 1 58 811 » 1) II 20 ' 35 436 11.96 19.0 « ; 55 ZZW. zw^ 2.0 0.7 
9 Jjicbl bewolkt, helder, mooi weer. 20 21 44 3 40 334 10 3 074 14 20 220 22 ' 35 631 1.45 5.0 1 0 ZWtW. 4.8 0.0 

10 Helder, mistig, mooi weer. 27 22 30 2 50 338 ! 11 35 880 15 0 133 23 , 40 746 4.85 7.0 0 ; 50 Z W i W . Z W . Z W i W . 0.2 0.7 
11 Helder, mooi weer. 28 23 24 5 50 412 ! 12 40 817 15 35 203 i> ' 9 » 7.29 10.0 23 i 55 ZWtW. )) 0 7 
12 Hetrokken, regenbui, bewolkt, mooi weer. 29 1) » 0 55 75« 0 40 038 15 43 520 13 27 545 9.34 21.0 5 40 ZWtW. WNW. N. NNW. 2.5 1.2 
13 Hewolkt, regenbui, helder, mooi weer. 30 iN.M.4u.13m. 0 ' 8 4 30 300 ' 1 35 947 10 37 87 14 i 12 1114 2.60 8.0 2 ' 50 N.NNW.NW. W. 0.8 1.3 
14 Bewolkt, regenbui, mistig, goed weer. 1 0 50 8 7 378 : 2 0 1180 17 5 249 14 ! 40 890 4.44 13.0 23 ! 25 WZW. W.NW.NO. 1.0 1.0 
15 Dicht bewolkt, nachtvorst, mooi weer. 2 N. Declinatie. 1 30 8 35 149 ' 2 55 1203 17 40 12 15 27 1176 2.93 13.0 0 ! 10 NO.O.OZO.O.NO. B 0.9 
10 Bewolkt, stil, mooi weer. 3 Apogeum. 2 ' 9 9 12 200 : 3 30 120Ü 18 20 69 15 50 1088 0.22 0.5 10 i 50 NO.N.NOlN.N.ZO. » 0.4 
17 Bewolkt, helder, nachtvorst, mistig, mooi. 4 

Apogeum. 
2 48 9 33 83 3 47 1300 18 37 3 10 12 1175 0 45 1.0 8 : 5 ZOtZ. OZO.ZOIO. 1) 0 5 

18 Helder, nachtvorst, mooi weer. 5 3 28 10 17 215 1 4 ; 5 1278 19 30 138 10 33 929 0.33 0.7 y 1 é* 40 OZO. ZO. ZZO. 1) 0.9 
19 Helder, bewolkt, mooi weer. 0 4 10 10 23 28 4 28 1275 19 43 10 10 25 1080 0.80 4.8 23 i 40 ZO. zto. P 0.4 
20 Bewolkt, helder, wind, goed weer. 7 

E .K . 9 u . 1 4 m . 
4 50 10 50 29 

429 
4 ! 45 1288 20 30 130 10 1 50 1045 12.17 29.0 22 1 55 OZO.ZOtO.OZO. » 0.9 

21 Helder, wind, vorst, goed weer. 8 E .K . 9 u . 1 4 m . 5 40 9 0 ; 429 0 1533 
1220 

21 20 361 17 1 20 1412 12.9« 23.0 0 i 40 OZO.OtZ.OZO.OlZ. 2.1 
22 Helder, wind, vorst, goed weer. 9 0 40 9 23 1 358 35 

1533 
1220 ; 22 43 360 18 0 1181 11.71 21.0 9 ! 10 OtZ.O. P 1.2 

23 Helder, bewolkt, wind, vorst. 10 7 37 11 28 471 7 0 1275 23 55 415 19 25 1185 9.79 17.0 6 1 40 0. OtZ. 0. » 1.0 
24 Helder, wind, vorst, goed weer. 11 8 30 13 1 35 484 8 1 52 1293 » » 1» » 21 35 1260 11.00 19.0 16 ' 30 0. OlN. B 0.8 
25 Helder, wind, dicht bewolkt, vorst, goed weer. 12 9 30 2 ; 0 

1 

; 87 
300 10 18 1205 t 14 38 219 22 25 1007 5.01 15.0 3 50 ONO. 0. ONO. » 1.2 

20 Dicht bewolkt, vorst, mooi weer. 13 10 33 5 ; 10 

1 

; 87 12 7 1042 1 • 15 27 60 .» » i< 2.43 8.0 8 20 NO. W. 1) 0 6 
27 Bewolkt, mooi, regenbui, helder, mooi. 14 Perigeum. 11 28 5 i 50 ; 87 0 40 : 1093 19 5 260 12 55 968 5.17 u.o 9 20 W. ZW. WIN. W. 0.6 0.8 
28 Helder, mooi, bewolkt, onstuimig, helder, goed weer. 15 V.M.7U.51 m. ; 12 21 7 ' 38 i 704 1 0 781 i 15 50 687 13 48 516 9.90 20.0 8 1 30 W. WtN. NW. B 1.4 
29 Helder, mooi, betrokken, sneeuwbuien, mist, regen. 10 Z. Declinatie. 13 

1 
13 4 20 

i 
i 490 
1 

1 

2 5 
1 1 

955 10 27 23 14 28 1371 3.20 16.0 22 30 

1 

NW.NO. OZO. Z .ZW. 0.7 1.3 

Optelling , 0710 2042 32159 3391 1585 26666 144.51 13.2 23.2 
i 2042 i 1585 

Het etmaal wordl gerekend te beginnen op den middag; 
1585 

Het etmaal wordl gerekend te beginnen op den middag; 
4074 1 

1800 
de uren lellen van 0 lot 24 door. 

1800 
de uren lellen van 0 lot 24 door. 

Gemiddeld 101 

1 1 

1109 07 988 4.98 

De bak, waarin de waar-
nemingen van den gevallen 
regen en de uitdamping wor-
den gedaan, is groot een M*. 
cn staat 2.30 M. boven den 
grond. 

De gemiddelde declinatie 
van de magneetnaald ten wes-
ten, ten 2 uur, bedraagt over 
deze maand = 14° 52'35''. 

De grootste declinatie werd 
waargenomen op den 3den 
ten 2 uur = 14° 50 '30" en 
de kleinste op den 28sten ten 
7 uurz=14°32 '40" . 

Gevroren dikte. 

Op 
/; 

tien 2den — 1 mM. ijs. Op 
/; II 3den = 1 II 11 
n II 17deu ' 2 II » 

r II 18dcn 3 II M 
H II 2l8len = 16 II n 
II n 22stcn U H n 
n II 238leu = 21 n n 
n II 24sten 30 II n 
n II 25sten 18 n tl 
II II 2G8ten — 3 II K 

In deze maand zijn winddrukken waargenomen: 

Gedurende 311 uren van O lot 2.5 KG. op den M^ 

Gemiddeld verval 1 107 mM. 

Opgemaakt te Helder, den 3den Maart 1890. 

De waarnemer, 

P. /.AATMAN. 

120 n « 2.5 1» 5 * It i> » 

157 p 5 * 10 » K U » 

75 . » 10 II 1 5 » !» 11 II 

25 n K 15 » 25 » » >• 1 

2 . .. 20 n 30 n t> I) i> 

De grootste winddruk is waargenomen op den 20stcn, len 22 uur 55 min. 

= 29 KG. op den M»-
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NOTULEN DER YERGADERING VAN DEN 9DEN FEBRUARI 1 8 9 7 . 

Waarnemingen le Helder, 

Doorgaande gesteldheid van het weder 

gedurende 

h e t et m a a 1. ü rs 

Maans-

Phases, 

Declinatie, 

Apogenm en 

i^erigenm. n. m. 

Hoogte in millimeters van de vloed- en 
peil, in het .Marsdiep te Helder, opge-

den getij meter hij dc Landskeet 

Tijd en stand van 

den eersten 
vloed na den middag. 

u. m. + Ai\ - A l l 

de eerste 
eh na den middag. 

u. m. + AIM—AP. 

NOTULEN DER VERGADERING VAN DEN 9DEN FEBRUARI 1 8 9 7 . III 

(je( i i irende de maand iMaart 1896. 

ehgetijden betrekkelijk het Amsterdamsche 
maakt uit de bladen, beschreven door 
op den Helderschen zeedijk. 

Tijd en stand van 

den tweeden 
vloed na den middag. 

n. m. - f - A H . | - A R 

de tweede 
eb na den middag. 

u. m. , + A P . - A D . 

Druk van den wind 
in KG. op den M l 

i - Waar-
-5 "n 
fcß S ^ « 
a ^ 

È 
geno--5 "n 

fcß S ^ « 
a ^ 

73 
O O L. 

men ten 

IH Si O 

O 
c : 

u. m. 

Windrichtingen gedurende 

het etmaal. 

Rechtwijzend. 

Hoogte in 
millimeters. 

ü tfD 

"n > 
O 

O 

a tfi 

Opmerkingen. 

t) 
'ó 

A 
r. 
ü 
m 

i 

8 
9 

10 
11 
M 
13 
14 
15 
It i 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 
31 

Dicht betrokken, mistig, regen, bewolkt, winderig. 
Helder, mooi, betrokken, regen, storm weer. 
Hetrokken, stormachtig, ouituimig, regen, hagelbui. 
Helrokkcn, regen, hagel, onstuimig, bewolkt, goed weer. 
Hewolkt, helder, mooi, betrokken, regen, winderig. 
Hetrokken, regen, stormweer, helder, onstuimig, buiig. 
Helder, bewolkt, mistig, tnooi, betrokken, regen. 
Dikke mist, betrokken, regenhui, helder, mooi weer. 
Helder, bewolkt, mooi weer. 
Helder, mooi, hetrokken, wimi, regenbui, mistig. 
Dikke mist, regenhui, helder, bewolkt, winderig, goed weer. 
Helder, betrokken, wind, buiig, lievvolkt, goed weer. 
Helder, bewolkt, mooi, bewolkt, vorst, koud. 
Hetrokken, sneeuwbui, winderig, nn'stig, goed weer. 
Mistig, betrokken, regen, bewolkt, goed, mist, regen. 
Hetrokken, regen, stormwind, helder, wind, goed weer. 
Helder, winderig, mooi, betrokken, regenhui, wind. 
Dicht betrokken, regen, wind, bewolkt, helder, mooi. 
Helder, dauw, mistig, nachtvorst, mooi. 
Helder, mooi. hewolkt, beneveld, goed weer. 
Hewolkt, helder, dauw, mooi weer. 
Helder, schoon, bewolkt, onwetler, helder, mooi. 
Helder, dauw, n)istig, mooi weer. 
Helder, dauw, schoon weer. 
Helder, bewolkt, dauw, mooi weer. 
Helder, nmoi, hetrokken, regen, storm weer. 
Hetrokken, regen, stormwind, onstuimig, helder, mooi. 
Helder, bewolkt, dauw, mooi weer. 
Helder, mooi, betrokken, wind, koel weer. 
Hetrokken, wind, buiig, kouti weer. 
Hetrokken, winderig, koud, mistig, regenbui. 

17 
18 

19 
20 
21 
mé M 

23 
24 
25 
20 
2] 
28 
29 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
1 I 
8 
9 

Het etmaal wordt gerekend te begiuneu op den middag; 

de uren tellen van O lot 24 dnor. 

, , , , i2458-{-8t)t)7 21005 . . . , „ 
(icmnldelde boomte van al de vloeden = — — 3 o l mM.- j -A i l 31 4-29 OO 

. - • M M , . . . . 295t)3-t-22708 52 331 
(icmnidelde hoogte van al de ebben .-r; ^̂ r = — — — 8 / 2 p — A l l 

° 3 1 + 2 9 1)0 

Gemiddeld verval 1 223 niM. 

Opgemaakt te Helder, den 3den A|n'il 1890. 

De waarnemer 

P. ZAATMAN. 

Z. Declinatie. 14 5 9 i 0 058 23 1155 21 , 17 570 15 7 078 8.31 10.0 18 40 ZW . WtZ. W . 5.0 OM 
14 57 9 1 30 757 3 17 1 , 795 • 18 0 303 15 47 920 23.22 80.Ü j 22 30 W . W Z W . Z W t Z . Z Z W . 0.0 2 1 

15 52 10 ' 35 719 3 5 1085 • 18 : 42 545 10 12 501 14.79 54.01 1) 30 ZWtZ . 7.0 2.0 

10 49 11 5 707 4 20 823 19 ' 45 512 17 7 ' 515 12.37 40.0 4 40 Z W t Z . Z W . W Z W . W t N . 8.8 1 1.9 

L.K. 23 u. 29 m. 17 47 8 1 35 349 5 10 ! 807 i 20 ' 43 393 15 45 080 0.91 13.0 18 5 W i N W . Z W . W . Z W t W . 3.0 1.9 

18 44 12 ' 50 830 4 45 ; 705 21 30 1285 10 15 400 20.50 57 0 7 1 55 ZW . W. WliN. 3.4 2.2 

19 40 10 18 500 7 0 ' 305 23 1 35 192 18 12 818 2.19 15.0 0 5 W t N . Z Z W . Z . D r .3 

20 33 15 10 224 7 1 18 785 » 1 ii n i> 20 5 233 9 72 19.0 13 5 Z. W Z W . W . i N W . 7.7 , 0.7 

21 22 2 43 OOI 10 13 793 13 1 48 81 21 1 50 i 855 3.52 13 0 15 40 I SWtW .N tO .NO tO . n l . O 
22 "l 2 45 252 11 27 1157 14 ; 43 1 122 22 52 ' 1031 5.18 17.0 18 50 iNOiO .ZO.ZW.Z .ZVV. 0.7 1.4 

1 
1 22 49 0 1 13 540 12 1 23 000 i 15 28 1 413 23 j 38 ; 034 7.71 15.0 20 30 ZW . W. NMW. iNW. 1.0 0.9 

23 29 4 ' 35 092 13 f 0 • 799 15 47 344 n j> » 7.95 25.0 7 0 iNW.iNtO N\V. 1.9 

, N . M . 2 2 u . 4 8 m.' » 1' 7 . 7 200 1 i 20 118(1 10 ' 20 27 13 37 : 1180 3.75 13.0 0̂ 2 5 N W t N . O N O . O . OZO. n 1.4 

Apogenm. 0 8 8 5 114 1 ' 25 1370 10 42 ' 29 14 ; 5 1130 2.85 15.0 "5 30 OZO .O .OZO . ZO. y.8 1.0 
1 f} 

N. Declinatie. ' 0 47 8 55 150 2 25 1319 10 ' 42 70 : 14 ' 38 1201 10.08 30.0 22 1 55 ZZO. Z W . ZWtZ . 2.2 1.0 

1 27 9 10 504 1 1 42 : 9l>'4 18 0 520 15 0 001 1«.07 72.0 3 ; 5 Z W t Z . Z W t W . Z W . 4 .7 , 2.8 

1 2 9 0 5 404 • 
3 ' 20 1 923 17 37 240 ' 15 7 1093 12.00 18.0 11 10 z w . ZWtZ . 2.0 2.0 

2 53 9 50 443 3 i 25 i 933 18 45 340 ' 15 52 741 4.00 14.0 0 ; 0 ZWtZ . Z . Z W t W . i N t O . NNW. 2.0 1.2 t 
3 41 7 17 208 4 1 13 • 979 19 15 170 ' 10 ; 12 1007 1.27 11.0 23 30 N W i N . Z Z W . Z W t Z . 1.5 

4 3'i 11 5 i 59 4 20 1335 20 23 325 : 15 i 40 i 807 3.30 10.0 1 15 ZWtZ . Z. ZWtZ . » 2.5 

E.K. 23 u. 57 m. 5 27 8 37 252 5 i 5 791 21 5 251 ' 10 ' 48 ^ 790 1.08 10.0 2 ! 40 ZW . Z. z o . N. u 2.0 

0 24 9 48 85 5 33 850 22 48 200 i 17 ' !'•) 1 817 0.25 1 0 20 50 N. W . O Z O . Z Z O . W . Z W . » 1.8 
1 
1 7 21 11 13 03 0 33 753 23 45 190 18 , 42 1 022 0.20 1.0 1 Z W . W. Z W t W . > 2.1 

8 17 13 0 18 

S ' 

25 

53 

855 » )) .1 )i 20 30 003 0.87 0-0 8 50 Z W . ONO. 0. z o . z z w . H 1.9 

9 12 1 45 320 S ' 

25 

53 907 14 5 134 22 13 785 3.03 12.0 23 40 z w . z. z w . » 2.5 

10 5 5 5 300 11 37 901 •18 30 312 1 22 10 243 12.80 75.0 23 30 z w . WtZ . z w . Z. z w . N W . 1.8 2 3 

Z. Declinatie. 10 50 5 12 784 12 40 933 j 14 50 319 » » »> 12.98 04-0 0 15 N W . W . z w . 0.0 3.3 

V.M. 1 7 u . 2 i m. 11 48 7 25 500 0 ! 22 1134 19 50 298 i 13 ; 17 909 1.80 13.0 0 5 Z W . Z . ZO .O .NO tO . II 2.5 
Perigeum. : 12 41 7 30 459 1 ' 37 1000 [ 10 12 217 14 ^ 5 1110 0.08 19.0 22 50 NO tO .NNW.NOtO . » 1.5 

13 30 8 8 320 2 25 1218 17 5 150 14 1 55 1225 9.90 20.0 " 3 45 NtO.NNO. 0.2 1.0 

1 
1 

14 34 9 5 228 3 ' 0 1349 21 23 203 15 12 1187 3.42 9 0 22 10 NNO. NNW. w ™ . Z W . N. 0.2 1.4 

Optelling 12517 

59 
59 29503 8729 

122 

i 122 
1 

400 23108 

400 

241.30 07.9 54.8 

12458 8007 22708 

Gemiddeld 4t)2 954 297 785 7.78 

De bak, waarin de waar-
nemingen van den gevallen 
regen en de uitdamping wor-
den gedaan, is groot een M l 
en staal 2.30 M. boven den 
grond. 

De gemiddelde declinatie 
van de magneetnaald ten wes-
ten, ten 2 uur, bedraagt over 
deze maand = 1.4°53'18'l 

De grootste declinatie werd 
waargenomen op den 27stcn 
len '2 uur = 1 4 ° 50'50" en 
de kleinste op den 20sten tr'U 
7 uur = 14" 30'25". 

Gevroren dikte. 

Op den 13den = 7 mM. ijs. 
i> I» 19den = 1 » » 

In deze maand zijn winildrukken waargenomen: 

Gedurerule 248 uren van O tol 2.5 KG. op den f 
» 140 >• w 2.5 p 5 0 f n p 

188 11 II 5 i> I I I .. 1» )) « 

M 81 >1 1' 10 n 15 II i> II II 

|) 20 r || 15 l> 20 p n i> 11 

II 17 M » 20 |i 30 H i> i< ii 

15 n fi 30 II 4t) Ii i> II >1 

II I I |i )* 40 )) 5t) 1' f M II 

II 5 n )) 50 II 00 »• II n II 

» 0 )i n 00 V 70 r i> » p 
P 1 » » 70 » 80 II N n P 

De grootste winddruk is waargenomen o|> den 2den, ten 22 uur 30 nun. 
= 80 KG. o|) den M l 
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NOTULEN DER VERGADERING VAN DEN 9DEN F E B R U A R I 1 8 9 7 . 

Waarneiniiifjen te Helder 

Doorgaande gesteldheid van het weder 

gednrende 

he t e t m a a l . 

B O -a u O) -3 

Maans-

Phases, 

Declinatie, 

Apogenm en 

Perigeimi. 

<n c 

'B 

ö 

u. m. 

Hoogte in millimeters van de vloed- en 
peil, in hel Marsdiep te Helder, opge-

den getij meter bij de Landskeel 

Tijd en stand van 

den eersten 
vloed na den middag. 

n. m. 4-AP. - Al'. 

de eerste 
eb na den middac. 

n. ! m. + AP. 

1 Helder, bewolkt, wind, hagelbui, koel weer. 18 Z. Declinatie. 
1 

15 34 0 30 
2 Bewolkt, wind, buiig, koud, dicht bewolkt, goed weer. 10 ! 10 34 8 5 1 
3 Helder, mooi, bewolkt, regenbui, goed weer.' 20 17 33 8 52 1 
4. Bewolkt, helder, nachlvorst, mooi weer. 21 L K . 12n .24 m. ' 18 28 0 25 ; 
5 Bewolkt, mistig, helder, bewolkt, regenhui, mooi. 22 1 10 0 10 25 I 
() Bewolkt, mistig, helder, mooi weer. 23 i 20 5 12 ^̂  1 
7 Helder, bewolkt, dauw, mooi weer. 24 20 48 2 30 i 
8 Bewolkt, helder, dauw, mooi weer. 25 , 21 20 4 ' 0 : 
0 Bewolkt, helder, beneveld, dauw, mooi weer. 20 , 22 ! « 4 55 

10 Helder, mooi, betrokken, regenbui, wind, buiig. 27 ; Apogenm. 22 47 5 30 
11 Bewolkt, wind, buiig, helder, winderig, goed weer. 28 N, Declinatie. 23 20 0 50 
12 Helder, goed weer, betrokken, regen, hagelbui, onstuimig. 20 : N .M,10u .23m, 1 » II 4 7 
13 Helder, onsluinn'g, betrokken, regenhui, onst., helder, goed weer. 0 ! 1 8 5 ; 0 
14 Helder, mooi, bewolkt, regenbui, koel, goed weer. 1 ! 0 ' 51 5 22 
15 Helder, bewolkt, koel, dauw, mooi weer. 2 • 1 i 38 5 55 
10 Licht bewolkt, goed weer, betrokken, regenbui, helder, mooi. 3 2 1 28 5 53 
17 Helder, licht bewolkt, dauw, mooi weer. 4 3 1 22 10 0 
18 Helder, bewolkt, dauw, koel, mooi weer. 5 4 17 7 30 
10 Betrokken, regenbui, bewolkt, koel, goed weer. 0 ' 5 13 8 28 
20 Helder, dauw, mooi weer. 7 E.K. lOu .47 m. 0 : 0 0 33 
21 Helder, dauw, licht bewolkt, mooi weer. 8 7 ! 2 11 15 
22 Licht bewolkt, mooi, bewolkt, helder, Imiig, koud. 0 7 53 0 45 
23 Hevvolkt, helder, buiig, winderig, koud. 10 8 4 i 1 53 
24 Hewolkt, beneveld, mistig, mooi weer. 11 Z. Declinatie. 0 34 1 57 
25 Mistig, bewolkt, mooi, winderig. 12 Perigcum. 10 25 5 22 
20 Helder, goed weer, betrokken, regen, wind, helder, mooi. 13 

Perigcum. 
11 18 0 28 

27 Helder, winderig, goed, mooi weer. 14 V.M.1 U.47 m. 12 15 7 30 
28 Helder, mooi, betrokken, regenbui, helder, raooi. 15 13 15 8 23 
20 Helder, bewolkt, koel, goed weer. 10 14 17 8 55 
30 Helder, bewolkt, koel, goed weer. 17 15 0 0 40 

Optblliiig 

Hel etmaal wordt gerekend te beginnen op den middag; 

de uren tellen van 0 tol 24 door. 
Gemiddeld 

„ . . . . 0 73ü- f 5 507 \ i m ^ , , 
(jemiddelde hoogte van al de vloeden — j . . — = 2l . 'nnM.- j-AP. 

oU -}- -O Oo 

, , , , a o 2 . 1 3 + 2(3 000 50 300 
tiennddelde hoogte van al de ebben ^ = '' ~ " 

oO + 2o oH 

Gemiddeld verval 1 181 niM. 

Opgemaakt te Helder, den 4den Mei 1800. 

De waarnemer, 

p. Z A A T M A N . 

— AP, 

NOTULEN DER VERGADERING VAN DEN ODEN F K B R U A R I 1 8 9 7 . I X 

gedurende de maand April 1896. 

ch '̂ctijden betrekkelijk het Amsterdamsche 
jiiaakt nit de bladen, beschreven door 
op den llehlerschen zeedijk. 

Tijd cn sland van 

den tweeden 
vloed na den middag. 

11. m. - f AP. - AP. 

de tweede 
eb na den middag. 

u. m. - f A P . — AP 

Druk van den wind 
in KG. op den M*. 

JJ 

S L. , Waar-

« 5 tro a 
3 

d 
"ÏÓ 
O ^ 

geno-
men ten 

SJ _ KM -3 V 
75 

O 

S 
O 

u, m. 

Windrichtingen gedurende 

hel etmaal 

Heclitwijzend. 

Hoogle in 
millimeters. 

v w zn 0) 
ra 

tro 
"n 
> i5 u 

O 

Opmerkingen. 

450 3 57 1042 18 32 410 10 15 1 847 14.25 31 0 17 40 N.NW. i\, NtO, 
1 

0.7 1.8 
200 4 37 1110 •20 3 231 i 10 35 1 1011 5 10 10.0 1 i 20 NtO, NOtN NNW, 0.7 , 2,2 
130 5 5 1102 r!0 40 218 1 10 50 1 OIO 1,30 8.0 2 ! 30 NW, NiNW,NW. 0.4 ' r.o 

23 5 40 1007 0 10') 1 17 17 ' 047 O.OO 1.2 " 1 tl NW, N^•w.zw^ i 1.0 
50 0 30 052 32 103 i IS i 12 78'i 0.77 1.5 3 30 ZW W. NNW. NW. 1.5 1 1.5 

222 
141 7 55 888 ii 1» » 1 10 ! 37 , 700 O.OO 1.4 10 4U WtiN. WNW.NWtW. 0.0 1 1.2 

222 0 27 000 13 22 158 21 15 1 050 O.I{(J 1.4 5 55 NW. WiN. WNW. " i 2.2 
252 10 55 073 14 22 1 54 22 37 i 1030 11.70 1.8 t) 50 WiNW. NW. W, WZW. )) u 
255 11 ' 35 1008 14 55 32 23 23 000 0 50 1.0 4 0 WtZ, W, WZW. it 0.1) 
340 12 33 920 1') 25 100 1» )i )) 5.01 34.0 21 20 WZU'. W. NNW, NW. W, 0.2 1.2 
C07 0 17 004 15 .iO 408- 12 55 551 11 02 33.0 1 0 W. WNW. NW, W. 5.0 2.4 
523 1 10 807 18 7 028 12 1 53 071 12 01 33.0 15 30 WZW NW.NWiN. 3 0 2.5 
750 2 8 430 10 27 401 14 i «T 831 35.0 5 30 NW, WtN. WNW, 2,3 2.0 
201 2 10 1100 17 22 254 14 ' 30 077 3.00 7.0 20 0 NW. NNO,NtW, (1.3 2.5 
157 2 45 1085 '17 35 114 15 7 11-20 1.51 7.0 2 50 NNW, ZW. i> 2.2 

204 
70 3 25 1320 121 40 212 14 ' 50 1284 5.01 12.0 12 20 ZWiZ.Z, WtN, 

204 • 3 52 
1 

022 l'.l 20 270 15 i 55 817 1.35 5.0 3 30 WNW, W. WNW. 1 
'' ! 1.8 

01 
30 

4 23 lÖlli) 20 15 140 10 15 1038 0.80 3.0 7 : 10 NWlW.N.NWtN. M 2.3 
30 4 37 1073 20 45 125 10 20 1024 1.05 11.0 17 10 NWtN.N.NO. 0.0 1.2 

218 5 30 1114 2'i 15 27 17 33 1103 2.05 8.0 5 55 NO, OiN, 1' 2.4 
200 0 40 1177 >t » )) p 18 28 052 I.OI 8.0 22 20 OtN.NNO. W WZW, It 3.5 

134 7 48 020 12 45 73 20 i 20 8-20 8 17 , 1t).0 21 ' 40 WiZ, NWtN,N.NNW^ Ii 2.8 
250 0 48 074 i:{ 17 37 21 . 52 002 871 170 3 30 N NtW.NtO.N, 0.2 2.2 
202 10 55 1251 17 48 58 22 ' 55 1015 2 00 8.0 ! 10 30 NWtN.ZW.ZWlW. II 3..5 
204 11 53 1104 18 35 02 1' » n 3.10 8.0 21 15 ZWiW ZW.ZWtW. II 1 5 
353 0 0 1073 15 10 100 12 43 1050 3 02 15.0 23 5 ZWtW. w z w . z w . II 2 3 
450 1 10 1074 11) :!5 300 13 27 lt)l)0 0.02 18.0 2 5(1 ZWtW. WZW. w . 7,4 3 0 
481 1 50 1030 It) 33 410 14 10 853 0,22 13.0 15 15 w z w . z w , WZW. II ! 
403 2 33 071 , 17 15 428 15 5 847 5.05 17.0 -) M 55 z w . WZW, W, WNW. 1,2 1 3.7 
303 3 25 058 

i 

IS 30 404 15 47 

i 

8 l0 4,35 8.0 20 5 NW,NWiW. II 3,4 

7570 843 30243 5007 370 20000 130.15 27.2 08 0 
843 370 1 1 1 

0730 5507 1 
1 

225 ! 1008 21 >0 031 4.55 
1 

1 

De bak, waarin de waar-
neuMugen van den gevallen 
regen <MI de uitdamping wor-
den gedaan, is groot een M-. 
en staal 2.30 M. boveii den 
grond. 

De gemiddelde declinatie 
van de magneetnaald ten wes-
ten, ten 2 uur, bedraagt over 
deze m a a n d e 1.1° 52'28''. 

De grootste declinatie weid 
waaruenomen op den 22slen 
ten 2 uur li® 57' 5" en 
de kleinslii op den 2l)slen len 
20 u u r = I . i °38 ' 10". 

Gevroren dikte. 

Op den 'ideii = I niM. ijs. 

In deze maand zijn winddrukken waargenomen: 

Gedurende 305 uren van O tot 2.5 Kti. op den M''. 
1' 140 .. . 2.5 .. 5 1 i> X II 
V 115 n II 5 II 10 1' II (1 II 
I1 07 .. n 10 « 15 I" l> Ii * 

22 1« n 15 >1 20 1' l> II II 
I> 0 1. . 20 1. 30 H |l l> II 
D 2 1- II 30 » 40 |1 I' II |l 

De grootste winddruk is waargenomen op den I3den, ten 5 uur 30 min., 

35 KG. op den M\ 
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NOTULEN D E R VERGADERING VAN DEN 9 D E N F E B R U A R I 1 8 0 7 . 

Waarnemin{;en te Helder, 

NOTULEN D E R VERGADERING VAX DEN ODEN F E B R U A R I 1 8 0 7 . X I 

Doorgaande gesteldheid van het weiler 

geil II rende 

h e t e t m a a l . 

Maans-

l'hases, 

Declinatie, 

Ajiogenni en 

Perigenm. 

O 

n. m. 

Hoogte in millimeters van de vloed- PH 
peil, in het .Mar.sdiej) te Helder, optr,.. 

den getijmeter hij de Landskoel 

Tijd en stand van 

den eersten 
vloed na den middag. 

n. m. - f A P . i — AP. 

de eerste 
el) na den middag. 

n. m. + AP . i -A I> . 

Helder, koel, betrokken, wind, hniig, koud. 
Helder, noorderlicht, koid, goed weer. 
Helder, noordcriieht, dauw, gord weer. 
Helder, dauw, koel, goed W(!er. 
Pewolkt, betrokken, regeubin", koel, goed weer. 
Pewolkt, betrokken, mistig, helder, mooi weer. 
Helder, bewolkt, mistig, koel, mooi weer. 
Helder, mooi weer. 
Helder, dauw, mooi weer. 
Helder, bewolkt, dauw, helder, mooi weer. 
Helder, dauw, mooi weer. 
Helder, mooi, betrokken, mistig, helder, koel weer. 
Ibdder, wimi, koel, dauw, mooi weer. 
Helder, mooi, dauw, dicht bewolkt, koel weer. 
Hiclit bewolkt, wind, buiig, koel weer. 
Zwaar bewolkt, wiud, buiig, helder, bewolkt, koel. 
Hetrokken, mislig, koel, bewolkt, helder, goed weer. 
Helder, mooi, bewolkt, legeuaehtig, goed weer. 
Helder, mooi, bewolkt, wind, buiig. 
Petrokken, regeidmi, stormachtig, bewolkt, onstuimig. 
Hetrokken, wind, regenbui, bewolkt, koel weer. 
Petrokken, mistig, regenbui, goed weer. 
Hewolkt, beneveld, mooi. goed weer. 
Liehl bewolkt, hehler, winderig, goed weer. 
I'ewidkt, heldei', goed, mooi weer. 
Helder, dauw, mooi weer. 
Hehler, ilroog, mooi, dicbt bewolkt, goed weer. 
Ib.'lder, dicht bewolkt, koel, goed weer. 
Ibdder, b(!Wolkt, koid, uoed weer. 
Helder, bewolkt, d.iiiw, koel, goed weer. 
Hehler, droog, mooi weer 

Het (ïtmaal wordt gendu-nd te beginnen oj) den middag; 

de iiHMi telbm van O lot 21 diior. 

I 

•edurende de maand Mei 1806. 

^Vetijden betrekkelijk het Amsterdamsche 
iiiJakt uit de bladen, beschreven door 
o[i den Helderscben zeedijk. 

Tijd en stand van 

den tweeden 
vloed na den middag. 

II. ni. - I - A P . ' - A P . 

de tweede 
eb na den middag. 

u. in. H-AP . — AP. 

Drnk van den wind 
in KG. op den iM*. 

tß -
^ O 

O 
O 

O 

Waar-
geno-

men ten 

u. m. 

Windricbtingen gedurende 

bet etmaal. 

Hechtwijzend. 

Hoogte in 
millimeters. 

CJ tn O 

-= tt. 

Opmerkingen. 

(iemiddehie liooyte van < 
3478 4- .1780 8 i- iS 

, 31808 + 28 008 l')l)770 
(lemnldelde hoogte van al de ebben - = z z I 013 p — A P . 

"" 3 1 + 2 0 OU 

Gciniihhdd verval 1 151 inM. 

(.Ipgeinaakt te Helder, den üdeii Juni 1800. 

He waarnemer 

l». '/,A.\r.\iA\. 

18 Z. Declinatie. II) 17 0 57 180 1 4 18 lOOÏ 10 ' 43 312 10 ! 13 0-27 8.28 15.0 20 ' 30 iNiW..\ iN.NO.NO. 0.2 3.4 
10 17 I I 8 0 30 5 8 , •21 ; 25 188 10 40 1037 0.02 i 13.0 2 55 NOiN .NN()..NOiN. p 3.1 
20 18 0 8 50 128 5 43 lO'.IG 40 150 j 10 ! 53 1018 0.48 i 13.0 0 51) NOiN. NN()..\(). p 15 
21 L .K . 311. 25 m. 18 45 10 8 182 () 27 ' 1049 •23 45 105 I 18 0 1000 5.01 l i . O 5 1 40 ;\N() N. .\ .\W. » 4.;j 
22 10 27 11 7 05 7 27 ' II-24 p » P ; p 10 12 1 OiO 2.17 i 7.0 0 30 .N'NW N. 0.5 2.8 

23 20 7 1 0 154 8 45 lo:);) 12 40 i 215 20 35 1058 2.00 ^ 0 0 10 4t) .N. NüiX. NNO. p 2.1 
24 N. Declinatie. 20 40 .j 30 HO 0 50 lOO'J 13 32 174 21 47 : 1088 2.02 7.0 , 12 5 NNO NtO NOiN. II 3..V 

25 . Apogeum. 21 25 3 48 121 10 55 ! lOit) 14 •io 01 23 10 , 1150 2.02 8 .0 : I I ! 40 NOiN.O.ONO NNO. p 4.0 
20 

. Apogeum. 
22 5 4 20 80 11 45 ' 1181 15 18 i 00 23 48 ; 1107 3!23 0.0 7 0 N.NO. NOtN.ONO. p 5.0 

27 22 48 4 50 74 12 27 1147 15 47 54 II p 1 « 3.28 7.0 7 50 ONO. NNü.NOiO. p 4.8 

28 23 35 5 ! 0 32 0 30 117;{ II) 5 7 12 52 i 1180 2.2'» 8.0 10 30 ONO NOiN.NtW. p 5.0 
20 7 u. 40 m. p )) 7 ' 0 117 1 10 11:!;') 10 30 110 i 13 28 1071 8.00 ! 10.0 20 5 NNW. N. NtW. II 4.2 

ï 0 24 1 ! 35 137 ! I 55 1048 17 0 1 140 ; 13 50 1083 4.54 14.0 0 , 20 .NiW.NW. W^ p 4.5 

2 1 17 5 30 ! 140 2 15 1057 -2(1 40 ' 380 i 14 20 : 081 .1.51 14.0 21 5 W Z W . Z W . W. WNW.iNNW. )) 4 0 

3 13 0 , 8 1 300 3 0 /Mi ^ 17 38 : 458 1 14 45 i 713 13.12 10.0 7 55 NWtN.NNW.N'. II 2 0 

4 3 0 0 : 15 i 245 3 43 OOcS 10 30 ; 288 15 28 ; 082 8!U') 17.0 3 5 N.NiO. NtW. NWtN. i> 3.7 

5 4 •1 7 : 25 151 4 27 021; 10 40 1 204 10 10 j 800 2.50 7.0 t) 50 NW. WtN. NWtN. iNiW. p 1.2 

0 ! 5 5cS 8 : 10 01 5 0 1088 1 •23 10 271 10 15 i ! 1080 2.03 0.0 10 0 NNW.NW.Z . ZW. NW. 0 2 3.2 
n 1 K.K. 18 U.21 m. 5 48 0 10 ! 88 5 57 7511 ' 23 58 ' 483 i 17 40 ' 702 0.75 1 10.0 21 0 NtW. NNW. WtN. ZW. W. p 3.0 

8 , f) 38 10 22 370 7 18 38-2 37 553 10 27 . 415 lO.tMi ' 4 2 0 7 50 W. NtO. NtW. NWtN. 3 7 2.0 

0 ' 7 20 11 15 150 8 17 
32 

7til) • tt )) 1 i p 20 0 1 OIO 5.52 j 18.0 1 20 NNW. N W i W \ W . ZWtZ. 1.4 3.5 

10 ' Z. Declinatie. 8 15 0 10 284 0 i 
17 
32 07i'> 12 15 20 21 35 i 032 0 1!) ! 0.8 3 30 Z. WZW.ZOtZ. 1.5 , 0 5) 

11 i Perigenm. 0 5 3 30 210 10 ^ 
11 

25 lO'.tl H) 52 27 22 50 i 035 2.17 15 0 23 30 ZZO. NO. WtN. NtW. NtO. 0.8 l . l 
3.7 12 0 50 .1 ; 15 230 

10 ^ 
11 50 1 Ilil 14 15 11 p i p )) 8.41 15.0 22 35 Nil). II 

l . l 
3.7 

13 10 57 5 23 150 0 ! 8 1 Itji « 1 20 12 28 1180 5 52 l l .O 1 55 NiO. NOiN.NO. i> •i .4 

14 : V.M. 0 u .57m. I I 58 0 47 154 0 ' 55 11/'2 15 ; 57 81 i 13 30 I I 0(1 .1.15 i M̂) , 7 20 NO. NNO. Not N.NO. p 5.0 

15 1 
V.M. 0 u .57m. 

13 5 7 28 1)2 1 48 1217 10 43 130 1 14 8 i 1150 i).()3 : 10.0 0 15 NO.NOtN NNO. NiO. p 5 5 

10 14 2 5 40 78 2 ! 35 11118 . 20 45 258 : 14 48 1050 •i 32 ' 0.0 0 40 NtO. NNW. NW. W. )i 4.:! 

17 14 
15 

50 5 ' 50 145 3 13 t i l ; 18 380 i 15 25 1 022 5.73 ; 0.0 10 WZW. W. NWtN. NtW\ 1' 3.(1 

18 
14 
15 51 0 ' 52 108 4 

4 
10 10(1" 22 0 i 308 1 10 0 1 1034 2.00 10.0 1 55 NNW.N. NtW. NNW. NO. ii 3.,S 

10 lü 30 7 ! 22 1 
4 
4 ^ 45 107-2 22 32 i 10 0 1000 0.20 i 0.4. () ' 0 ONO.O ZO. ONO. li 4.0 

Optelling 3075 407 3I8C.S ' 5420 040 28008 157.55 8 3 I I i.3 

407 ! 040 

3478 
i 

1 4780 i 

Gemiddeld 1 1 2 ' 10-2S i 105 

i 

007 

1 

5.08 
1 1 1 i 1 

1 1 

He bak, waarin de waar-
nemingen van (l(;n gevallen 
regen en de uitdaiii|)ing wor-
den gedaan, is groot een M-. 
iMi slaat 2.30 .M. boven den 
grond. 

He getniddelde declinatie 
van de magneetnaald ten wes-
ten, ten 2 uur, bedraagt over 
deze maand = 1.1° .18'52". 

He grootste declinatie werd 
waargenomen o|) ileii 2deii 
len 2 uur =r 1.1° 5-1' 10" en 
de khiiiiste op den 3den ten 
7 uur = 1 4 ° 30' 10". 

In deze maand zijn winddrukken waargenomen: 

Gedurende 203 1 iren van 0 lot 2.5 KG. op d'Ml 

II 108 II .. 2.5 ll 5 11 II n 

i. i ; i8 II 1. 5 1' 10 M •• II 11 

ii 73 II 11) ll 15 M II " 1i 

ii i p .. 15 V 20 l> p II ll 

15 II . 20 p 30 I' |) n 

II 2 p p 30 p 40 ^ 11 11 P 

H 1 p .1 40 50 II II » )) 

De grootste winddriik is waargenomen op den 20sleii ten 7 uur 50 min. 
r:^ .12 KG. op den .M'̂  
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\Vaur i ieru in{ jen te Helder, 

2 

A 
5 
O 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
1.") 
10 
17 
18 
10 
20 
21 

22 
23 
24 
2.=") 
20 
27 
28 
29 
:ui 

Doorgaaiiile gestelillieid van liet weder, 

gediireiiile 

li (! t et lil a a 1. 

l\laa/is-

IMiases, 

Declinatie, 

A|)()geniii eii O 

II. I lil. 

Hoogte iii iiiilliiiieters van de vloed- eii 
j)eil, iii hel iMarsdici» Ie Helder, ()|ige. 

den gel ij meter hij de liandskeet 

NOTUIiEN DKlt VI UOADEKINU VAN DEN 9DEN FliHUÜAUl 1 8 9 7 XII I 

jjeduieiuie de maand Juni 1896. 

ebgetijen hetrekkelijk het Amsterdamsche 
iiiiiakl uit de hiaden, heschreveii door 
o|) deu llelderscheii zeedijk. 

Tijd eii stand van 

den eerslen 
vloed na den middag. 

n. I m. + A1».' - Al'. 

de eersle 
ch na den middag. 

u. m. + AI' - A i ' 

Helder, droog, dauw, mooi weer. 
Ihdder, schoon, hetrokken. onwcder, regenhui. 
Htdder, schoon, hewolkt, oiiweder, helder, mooi. 
Helder, licht hewolkt, dauw, schoon weer, onwcder. 
Ihiwolkt, mistig, ludder, licht hewolkt, mooi weer. 
llehhM', droog, dauw, schoon, mooi weer. 
Helder, mooi, hetrokken, regen, onwcder, helder, mooi. 
Hetrokken, regenbui, oiiweder, helder, schoon weer. 
Helder, betrokken, mooi, onwcder, regen. 
Licht bewolkt, helder, ilaiiw, schoon weer. 
Helder, dauw, schoon weer, imstig. 
Helder, schoon, dicht bewolkt, mooi weer. 
l'ewolkt, hehler, dauw, mooi weer. 
Helder, dauw, schoon weer. 
Helder, zeer wai m, droog, dauw, mooi weer. 
Licht bewolkt, helder, droog, dauw, mooi weer. 
Helder, droog, betrokken, regeiihui, bewolkt, mooi weer. 
Ihdder, bewolkt, betrokken, dauw, mooi weer. 
Hehler, bewolkt, dauw, schoon, mooi weer. 
Ihdder, mooi, bewolki, winderig, goed weer. 
Helder, licht bewolkt, winderig, mooi weer. 
Ibdiler, winderig, dauw, goed, mooi weer. 
Hetrokken, regenbui, bewolkt, mistig, mooi weer. 
Hewolkt, mooi. goed weer. 
Ihclit l)ewolkt, winderig, koel. goed weer. 
Hewolkt, windei ig, koel. goed weer. 
Helder, mooi, bewolkt, regenbui, goed weer. 
lewolkt, bellier, winderig, goed weer. betrokken, regeiibui. 
Helder, wind, buiig, bijtrokken, regenbui. 
Hetrokken, wind, regen, koel weer. 

Het etmaal wordt gerekend te beginnen op den middag; 

d(! uren tellen van O tot 2 i door. 

Tijd eii stand van 

den Iweeden 
vloed na den mi Idag, 

m. 4-AH. — Al'. 

de tweede 
eb na den middag. 

11. m. 4 - A P , — AP, 

Druk van den wind 
in KG, op den M .̂ 

CJ 5 -f' = 

Waar-
geno-

men ten 

II. m. 

Windrichtingen 

gedurende hel etmaal, 

Hechtwijzend. 

Hoogle iu 
millimeters. 

V 

Upiiierkingeii. 

(lemiddelile hoogte van al de vloeden 
O 4 3 8 + 8 (130 14 477 

30 + 28 " 
AP, 

. , , , , -(•' 774 + 25 413 52 187 
tieimddelde hoogte van al de ebben : : = — r= 900 

30 + 28 58 

Gemiddeld verval I I5(J niM. 

Opgemaakt te Helder, den 3den Juli 1890, 

De waariieiiiei. 

1', /.A' l,\IAN. 

20 Z, Declinatie, 17 23 8 28 35 5 ; 30 9l'.t) •23' 17 295 10 : 45 993 1.41 7,0 7 30 
21 L . K . 2 0 u . 2 m , 18 4 9 30 25 0 23 914 i> i> 17 30 1033 0.41 1,0 2 50 
22 18 43 0 10 205 0 ! IIO 8-2 Cl 10 ! 10 i 85 18 35 909 1 53 13.0 K") 25 
23 Apoi^eum. 19 22 U 8 271 1 7 ^ 38 771 11 30 30 19 30 880 0 89 10.0 22 30 
24 N. Declinatie. 20 2 1 5 ! 209 8 33 814 1 - , 15 24 20 28 : 908 0.95 7.0 1 20 
25 20 44 2 45 ; 250 9 1 33 831 42 100 21 1 38 ! ; 0.51 7.0 23 20 
'10 21 29 2 0 253 10 27 912 3 127 22 1 37 ! 1 807 1.00 i 9 0 0 55 
27 2-2 18 2 33 207 11 3-2 9-28 15 180 23 : 40 834 I . I O : 8.0 2 5 
28 23 10 3 50 ; 275 12 (1 840 1 V 10 319 H II N II 3.71 21.0 2-2 50 
29 N,M,20 u .43m. ii II 3 25 305 0 7 720 H» 30 1 348 12 52 832 1.93 20.0 0 15 

0 0 0 A 28 300 1 25 811 II) 50 300 13 27 ; 932 0 31 1.2 0 ' 50 
1 1 3 5 7 207 2 12 944 20 33 225 14 12 1023 O.'JÎ) 1.0 1 50 
2 1 59 5 43 112 2 53 LO.-IX 20 52 308 14 1 40 1007 1.82 10.0 1 40 
3 1 2 54 0 30 123 3 42 104-2 21 38 283 15 20 1030 2,92 8.0 0 1 50 
4 3 40 7 23 109 A 17 I(i5i) 1 22 22 305 10 1 0 , 972 1.30 5.0 I I 5 
5 4 35 8 15 115 ,'i 0 991 1 23 400 17 ! 7 1 902 1.31 10.0 22 1 20 
0 E .K . 23 u, 4 lm. 5 23 8 35 114 5 48 924 J 21 8 372 17 28 905 L .90 LO.O ! "3 ' 40 
7 Z. Declinatie. (i 11 10 0 181 (•) 53 8:il'i 45 277 18 ! 42 925 L O S 2.0 4 ' 40 
8 7 0 10 45 ()5 7 45 973 p » 1' )i 19 j 20 i 927 1.24 8.0 20 : 20 
9 Perigeum. 7 51 1 50 283 8 40 8 7 li II 50 110 20 28 702 7.87 14 0 8 j 50 

10 8 45 2 35 413 9 52 m 35 242 22 12 i 707 9.29 18.0 3 45 
11 9 •i i 2 13 302 11 0 8:!cS i i;: 

1 
43 i 203 23 25 907 5 03 1-2.0 0 35 

12 10 44 2 47 205 11 52 91 >11 : 14 50 : '201 n )) » II 2.08 10.0 1 0 
13 V,M, 18 u, 55 lil. 11 40 5 259 0 27 88(1 15 ; 48 j 320 12 45 87C. 5.38 10-0 22 5o 
14 1 12 : 45 4 1 20 255 1 35 914 ; 11') ' 3.". i 381 l l i 45 ' 837 0.23 12-0 "1 i 40 
15 13 ! 40 5 5 21 (•) 2 20 9f.'J 211 i 18 ! 330 14 ! 8 : 978 «1,11 9-0 3 30 
10 14 30 5 45 89 3 13 lü7(i 21 17 381 15 1 7 1040 1,34 8-0 21 50 
17 15 10 0 33 178 3 52 92'.' 21 50 , 580 15 42 1 822 8.08 2 0 0 21 i 
18 15 58 7 0 280 4 30 OUI) 22 ;vs 1 41)0 10 5 1020 9.07 32.0 3 10 
19 10 39 7 20 287 4 48 7111 23 20 1 714 10 5 

1 551 11.37 23.(i 12 40 

(Optelling 

Gemiddeld 

0403 

25 

0438 

215 

25 20774 

89-2 

8039 25413 95.18 

3,17 

(Optelling 

Gemiddeld 

0403 

25 

0438 

215 

20774 

89-2 287 908 

95.18 

3,17 

OtN.NO. OtiN,ZO, 
GtZ.U ZO. W.iN.O. NO. 
ONO. W N W . Z W . N W . Z W . 
ZWtW, W Z W , Z W l \ V , 
WZW ZWtW, 
ZWiW. NtW.ZO Z .ZW. 
WZW. NO. ZZO. Z . Z W . 
ZWtW, 0. OtZ, OiN. 
UNO. NNO.ZW. N W . Z W . Z, 
ZZW. ZZO. 0. ZO. NO. NW, 
NNW.N.NO.Nt\V,NWtN. 
NWtN.NNO.NOtN. 
NOtO. 0. NOtO. 
i\0. (I. OtZ. OtN. 
OND.O. OtZ. ZOlO. 
WZW.Z .ZWtZ . 
WZW. ZW. NW. NtW. 
NvV. WtN .ZW.ZZW. 
ZW. NW. ZW. Z. WZW. 
W. ZWtW. WZW, WtN. 
WNW, W Z W . N W l W , 
NWtW, W, WZW. 
ZW. WZW W. WZW. W. 
WNW, W. Ntü. N. 
NtW. NiO.NNW, 
NNW, N . N l W . N W . 
N W t W . Z Z W . Z W . 
ZW.NWtN .NW. 
NW. W . Z W t W , 
ZWtW. WtN. NNW. 

0.0 
2,0 

2.5 
().7 
7.4 
4.1 

)) 

U.5 
1,3 

1.8 

» 

II 
II 
0,0 

1,1 

4.7 

5.8 
0.3 
4 9 
4.2 
3 8 
4.1 i 

5.0 
2 9 
4.7 
2.1 

i ) . : 
4.7 
4.2 
5.0 
7.0 
5 8 
(Î.7 
3.4 
•i 
5.9 
5.1 
5.3 
3.1 
3.9 
4 .1 
3.0 
4.0 
2 9 
5.0 
4, 

317 139.0 

De bak, waarin de waar-
nemingen van deu gevallen 
regen en de uitdamping wor-
den gidaaii, is groot een M*. 
en staat 2.30 M. boven den 
groml. 

I e gemiddelde declinatie 
vjin de magneetnaald ten wes-
ten, ten 2 uur, bedraagt over 
deze maand:=r 1-4° 47'43" . 

De grootste declinatie werd 
waargenomen op den Oden 
ten 2 u u r = 14° 51' 10" en 
de kleinste op deu 1 Oden ten 
7 uur 14° 29 10". 

lil deze maand zijn wimldnikkeii waargenomen: 

Gedurende 457 uren van O tot 2.5 KG. op den iM". 

II 78 p tt 2.i) i' il I' I' I' I' 

WW . .. 5 I- II) .. . .. 

30 I O 10 15 i> • 1' 

5 I. 15 20 >• 

I H I' 2() 3l) •> I' n 

De grootste wiuddnik is waarueiiomeii op dm 29stei;, ten 3 uur 10 min. 
32 KG. op deu 
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NOTULMN DKH VERGADERING VAN DEN ODEN FEHRI 'ARI 1 8 0 7 . 

\Vaanieinin{}en te Helder, 

Doorgaande gesteldheid van het weder 

gednrende 

h e t e t m a a l . 

Maans-

Dhases, 

Deelinatie, 

A]iogeiHn en 

Deriiienm. 
n. 111. 

Hoogte in millimeters van de vloed-
peil, in het Marsdiep te Helder, o 

den gel ij meter hij de Lands 

en 
Ige. 

Iveet 

Tijd en stand van 

den eersten 
vloed na den middag. 

n. 111. + AD. — AD. 

de eerste 
eh na den middai,'. 

II. lil. -}-AD. — Al' 

lietrokken, regen, hniig weer. 
Winderig, hel rokken, regen, donker, goed weer. 
Ilewolkl, goed weer, hijna regen, weerlicht. 
lletrokken, veel wind, bewolkt, goed weer. 
Winderig, helder, goed weer, bewolkl, helder. 
Helder, mooi weer. '/.eer mooi, wolkenloos. 
Helder, mooi weer, g(die(d stil pracblig. 
Helder, enktde wolken, liehl bewolkt, warm. 
Bewolkt, goed W(!er, Indder, geheel stil. 
Goed weer, hier (MI daar wolken, betrokken, winderig. 
Betrokken, helder, goed, best weer. 
Helder, mooi, stil weer, wolkeiiloos. 
Mooi, helder weer, warm, betrokken, stil. 
Helder, warm, geheel stil. 
(ioed weer, winderig, betrokken, onweer, 
Hegenaehtig, donker, winderig, regenboog. 
Onweer, winderig, koel, betrokken. 
Veel wind, betrokken, cloiiker 
Betrokken, goed weer, mooi weer. 
Stil, warm weer, bewolkt, helder, stil. 
.Mooi, helder, warm weer, onweer. 
Helder, winderig, bewolkt, koel. 
Helder, mooi, warm weer, stil. 
Warm, helder, geheel stil weer. 
Helder, bewolkt, warm, winderig 
Bewolkt, regenachtig, regenboog, onweer. 
Koel, goed, winderig weer, helder. 
Bewolkt, kalm, mooi weer. 
Goed, helder weer, 
Daiiw, kalm, helder, donker, winderig. 
Goed, mooi, kalm weer, bewolkt. 

Het (;tinaal wordt gerekend te beginnen op den middag ; 

de uren tellen van O tot 24 door. 

NOTULEN D E R VERGADERING VAN DEN O DEN F E R R U A R I 1 8 9 7 . X V 

jrediireiule de maand Juli 180G. 

ebgetijden betrekkelijk het Amsterdamsche 
niiKikt nit de bladen, bescbreven door 
o|) den llehlerschen zeedijk. 

Tijd en stand van 

den tweeden 
vloed na den middag. 

II. ' m. + A D . : —AD. 

de tweede 
eb na den middag, 

n, m, H-AD. - AD 

Druk van den wind 
in KG. OJ) den M^ 

-j 5 = 

Waar-
geno-

ineii ten 

II. in. 

Wiiidrichtingeii gednrende 

het etmaal. 

Uecbtwijzend. 

Hoogte in 
millimeters 

= 
> <v 

'O 

Opmerkingen. 

. , , , , 0 711 + 0 400 10111 
(lemiddelde hoogte van al de vloeden «jj — j-,) — 2l)0niM. + AD, 

, , , , , 20 803 + 25 703 52 500 
liemiddehie hoogte van al de ebbiMi . , . z=: — 87;) » « 

3 1 + 2 0 (i() 

Gemiddeld verval I 144 iiiM, 

Opgemaakt te Helder, den 5ilen Augustus 1800. 

De waarnemer, 

W, J. n, .M.\AS. 

20 N. Declinatie, 17 18 8 10 400 5 20 425 
1 

35 524 17 10 
i 

070 11,38 30.0 I I 50 iNWt.N, .NWtW, WNW, 0.0 4 3 
21 L ,K , I 3 u , 13m. 17 58 1) 27 205 0 5 03;') ii 40 340 17 30 8()4 5.07 0.5 5 0 NWtW. WNW,WtN. WZW. 0 3 3 5 
22 Aponenm. 18 30 10 00 235 0 30 714 i> II » II 17 55 000 10.04 20.0 22 10 ZW. ZZW, WZW, WNW, II 4 5 
23 10 22 25 570 0 55 487 K» 35 470 10 10 352 i : ro . ) 42.0 It") 10 WtN W . Z W . WiN.N. WNW. 0.3 4.1 
24 : 20 "o 20 (;o:i 8 25 000 11 50 103 20 30 ! 014 3.25 14 0 1 15 NWiW. W .ZWiZ . 1) 3 7 
25 21 0 40 1 ('0 0 35 800 i;i 40 110 ' 22 '10 840 1.20 8.0 0 50 ZWiZ.Z .ZOtÜ. OZO. II 5.3 
20 21 54 45 108 10 30 871) 1;) 50 211 ' 22 40 783 0.03 0.4 0 0 0. O/.O. Zü. ONO. )) 0.2 
27 

1 " " 
51 50 202 11 30 «Sib 14 50 237 23 , 50 807 1.30 0.0 1 00 ZW. W Z W . Z W . Z W t Z , II 5.," 

28 23 40 30 170 12 5 1 077 IS : 50 327 1» II )i 0.03 4 0 23 30 z w . 0. zo. Z. WtN. . 5.7 
20 N . M . 7 u . 3 5 m , •> 25 205 1 7 i 7o:) 11) : 30 270 13 35 030 3.78 0.5 .1 50 NNW. N. Ntü. NNÜ. Il 5.3 

1 0 40 45 72 1 55 1080 21) 218 13 50 1120 0 08 0.0 •t 5 NNW.N.Ntü . NWiW. ii 4.:i 
2 1 40 25 84 2 45 1005 21 0 330 14 .10 1 

1002 0.37 0.7 21 30 N W l W . Z W i Z . Z W . WZW\ p 5.f) 
.3 2 31 57 120 3 25 ! 105;! 21 ' 30 310 15 20 1003 0.03 0.2 22 0 WiZ .Ztü .ZZO.ZO. • I 3.0 
A 3 21 40 i 00 A )() 1125 ii 35 408 15 50 005 0.11 2.5 2(1 40 O.OZO. ZO.ZülO. 

1 II 0.1 
5 Derigeum. 4 0 7 i in •i 55 ; 020 ii 47 550 10 , 35 ! 805 2.80 8.5 3 0 NWtN.NW. WNW. 12.4 0 3 
0 Z. Declinatie, 4 57 0 281 5 35 ' 701) 2Ï 20 303 17 20 1) 10 7 87 21.5 7 50 NüiN. NNO. NlO. 0.5 0.2 
7 E .K . 4 u, 4 m, 5 47 50 14S 0 10 1 803 2;j 54 325 17 45 ' 001 8.50 12.0 21 0 NNO. NtO. N. 1 > 2.0 
8 0 40 10 0 138 7 5 j 80 i „ 1 * II II 18 55 looo 2.71 0.0 0 10 N .N iW, WiN .ZW. 

i 

II 1.8 
0 7 30 45 223 7 30 .S04 11 25 147 20 0 1 048 0.10 3.0 1 55 ZW tW, 11 3 5 

10 8 35 15 ! 170 
1 0 5 1 000 l i 45 125 21 35 032 0.13 1 51) 10 10 ZWtW.OlN .O . ii 4.0 

I I 0 35 45 188 0 55 1 778 17 10 282 22 45 002 2.00 ' 0.1 23 5 ONO. OiZ.ZtW, W. II 5.2 
12 10 3.1 20 280 1 25 7ICi ir. 10 340 II n » 4.45 ' 0.0 1 10 W . Z W i W , WZW W, II 5.1 
13 

V.M 5 u, 45 m. 12 
30 45 152 : 0 20 040 18 45 208 12 7 1002 0.10 ' 1.8 1 30 ZW.Z ,ZOtO ,Z\VtW.N , II 0.1 

14 V.M 5 u, 45 m. 12 12 55 127 ; 0 50 1007 111 55 350 13 7 073 0.13 1 4.4 23 30 WNW . WiN.Z lW.OZO, B 4.5 
15 13 0 27 i lO 1 50 1011 •il) 20 240 13 55 I 1102 2.00 1 8.5 10 30 OZO.ZO.ZOtZ.ZZW. » , 5.4 
10 13 53 52 48 2 40 1 121}) •20 35 530 13 52 087 5.78 28,0 'i5 5 Z tW.ZOiZ .Z tW.ZWiZ . 13.1 5.5 
17 14 34 50 313 ' 3 40 

I 

70i •21 15 532 1 15 , 30 845 1.50 1 0.5 w 10 Z W . N N W . N t W . n 5,0 
18 15 14 30 204 1 4 0 800 ii 20 337 15 50 1070 0.00 1 1,0 7 40 N NNO NOlN. I I 4.4 
10 N. Declinatie. 15 5 i 0 188 4 17 031 ii 20 370 1 15 47 10-2i> 0.33 i 1.2 1 5 N NOiN.NO 0 , I I 4,7 
20 Apogenm. 10 3 i 40 104 4 50 853 i:\ 0 251 10 25 1058 1.01 

1 
5 50 ONO. NUlO. NW. I I 5.7 

21 17 10 8 35 148 5 20 850 i:\ 15 307 : 
1 

10 45 001 1.38 7,0 21 25 N W . N W i N . N . WNW. I I ; 5.3 

Oplelling 0750 

48 

48 20803 

I 

1)400 25703 01.47 
1 

1 

38.5 140.3 

f.711 
j 

f 

Gemidihdd 210 805 324 
j 

880 3.05 
j 

1 

De b!ik. waarin de waar-
neiningen van den gevallen 
regen en de uitdamping wor-
den gedaan, is groot een M ,̂ 
en staat 2.30 M, boven den 
grond. 

De gemidilelde declinatie 
van de magneetnaald ten wes-
ten, ten 2 uur, bedraaut over 
deze m a a n d e 14° 4 7 ' V , 

De grootste declinatie werd 
waargenomen o|) den 27sten 
ten 2 uur 14° 51' 45" en 
de kleinste op den Oden ten 
20 uur = 14'̂  34' 10", 

In deze maand zijn winddrukken waargenomen: 

Gi'dureiidc! 407 uren van O lol 2.5 KG, o|) (h.'ii iM*. 

)i 40 .1 >1 2.5 II 5 H II II >1 

138 i> II 5 K •10 ll fl II rt 

II .14 .1 11 10 II 15 •) II II II 

1' 10 1- 15 II 25 II 11 II < 

() - II 20 II 30 11 1* 11 |i 

De grootste wiinhlriik is waargenomen op di'ii iileii , ten 10 uur 10 min, 

= 42 KG, op den .M'. 
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VVaarnemiii{;cii te Helder. 

Doorgaande gesteldheid van het weder 

gednrende 

het e t m a a l . 

iMaans-

Dhases, 

Declinatie, 

Apogenm en 

Perigen m. 
n. m. 

Hoogte in millimeters van de vloed- en 
peil, m het Marsdiep te Helder, ojigo-

den getijmeter hij de Landskeet 

Tijd en stand van 

den eersten 
vloed na den middag. 

m. 4 - A P . — AP. 

de eerste 
eh na den middag. 

n. m. - } - A P . — A l ' . 

Kalm, hetrokken, goed weer. 
Helder, hewolkt, hetrokken, goed weer. 
Hewolkt, mooi weer. 
Hegen, kalm, wimlerig, onweer. 
Goed, mooi. helder w(!er, regenachtig. 
Donker, winderig, hetrokken. 
Goed, /waar hewolkt weer. 
Mooi, Ixiwolkt, kalm weer 
Hetrokken, hewolkt, helder, winderig. 
.Mooi, helder weer. 
Danw, hewolkt, winderiü, regen. 
Hegenachtig, winderig, koel. 
Itctrokkcn, donker, winderig, goed weer. 
Hetrokken, regen, hewolkt, kalm. 
Helder, winderig, regeih'nditig, regeidjoog. 
Winderig, donker, regen, krachtige wind. 
Winderig, donker, hewolkt, goed weer. 
Stil donker, regenachtig, kalm. 
Hegen, stil, helder, hetrokken, warm. 
Hauw, mooi pra(ditig weer. 
Winderig, hetrokken, stil, donker. 
Wmderig, hewolkt, goed weer, regeidjoog. 
Goed, kalm, hetrokken, regenachtig 
Hegen, kalm, regen, wind, hetrokken. 
Goed, winderig, donker weer, regen. 
Onweer, regen, winderig, regen, onweer. 
Goed, mooi, helder, stil weer. 
GO(!(I, kalm, hctrokkim weer, regenhoog. 
Goed helder weer, kalm, hetrokken. 
Dauw, geheel helder, nevelachti;;, warm. 
Mooi, hctiokken weer, regenachtig. 

Het etmaal wordt gerekend te hegimien op den middag; 

de uren tellen van O tot 21 door. 

NOTULEN DEU VEUQADEUING VAN DEN ODEN FI 'BRUARI 1 S 0 7 X V l l 

jjec lureiule de maand Anj^ustiis 1800. 

ehgetijden hetrekkelijk het Amsterdamsche 
iiiiiakt uit de bladen, beschreven door 
op den Helderschen zeedijk. 

Tijd en stand van 

den tweeilen 
vloed na den middag. 

n. m. - i-AP.I — A P . 

dc tweede 
eb na den middag. 

u. m. l - i - A P . AP, 

Druk van den wind 
in KG. op den M^ 

5 2 
tR = 

^ a 
-3 O 

O 

O O u 
O 

Waar-
geno-

men ten 

u. m. 

Windrichtingen gedurende 

het etmaal. 

Hechtwijzend. 

Hoogte i n 
m i l l L m e t e r s , 

= if" — 

"ra 

O 
O 

Opmerkingen. 

Gemiddelde hoo'Me van al de vloeden 
5 000 -1- 0 710 _ I 5 3S2 

314-211 ~ (')0 

(iemidd(dde lioo'Mc van al de ebben 
" 3 1 4 - 2 0 

25 012 4 -22 002 _47 (>7 t 

" " tiO 

= 0.251) mM. 4- AP. 

— ().7'.)5 r — » 

Gemiddeld verval 1.051 mM. 

Opgemaakt te Hehler, den 2den Septendier 1800. 

De waarnenu'r, 

W. .1. I) . ,M. \ . \S . 

22 ; N. Declinatie. 18 I ' 24 ' 220 5 40 081 
1 1 

•23 

i 

20 207 17 15 
! L K . 0 u . 3 4 n ) . 18 49 10 ! 0 131 5 50 095 22 50 171 18 5 

2.i 19 4-2 10 40 89 0 40 751» -23 55 180 18 40 
25 20 37 13 0 141 m 

/ 35 (•.50 » ' p » p 21 
20 21 35 15 1 231 9 20 034 13 45 1 210 22 40 
27 22 32 25 ; 140 10 50 S 00 14 ' 50 1 231 23 40 
28 Î 23 28 25 ' 147 ' 11 5o 804 10 ' 0 ; 242 p 1» 
29 ; N.M. 17 u. 1 m. t' i< 5 ! 90 i 0 35 loOó l<) 20 ; 280 13 0 

0 0 22 4t> ! 120 ! 1 40 1013 1 30 315 13 25 
1 1 13 0 i 27 1 2 35 117:{ 20 40 3()4 14 ' 30 
2 Z. Declinatie. 2 3 35 : 140 ' 3 25 1078 21 5 481 15 0 
3 ! Perigeum. ' 2 53 15 ' 189 3 30 looi 22 10 444 15 50 
4 ; 3 43 45 1 220 4 30 977 2'2 40 489 10 20 
5 4 30 30 2C>4 5 10 80-i '23 25 407 17 i 15 
0 : K.K. 9 n. 2 m 5 31 10 27 407 5 55 fi9l 20 47 530 17 ' 45 
7 () 29 10 0 537 (•) 25 4o:{ 2'2 25 40 i 19 : 0 
8 7 29 11 15 192 7 20 727 i> »1 19 35 
l) 1 8 27 0 ; 5 10 7 40 (i5" , 13 5 288 21 , 50 

10 i 9 23 1 40 74 0 55 7li'.) 13 45 255 23 ! 
11 i 1 10 10 3 ! 0 31 11 20 804 18 5 298 p p 
12 1 11 4 0 50 147 0 35 8011 18 25 430 12 : 20 
13 V.M. 19 u. 4 m. ' 11 i9 i 10 205 1 20 8.-;2 10 30 3()4 13 ; 15 
l i 12 31 •i 30 139 2 0 983 20 7 380 13 45 
15 13 I I S 35 217 2 15 891 20 50 (>r>7 14 0 
10 N, Declinatie 13 51 5 30 355 3 5 754 20 55 511 14 30 
17 14 :il 5 45 330 3 5 ('9-2 21 40 400 15 20 
18 Apogenm. 15 12 () 45 304 4 0 804 21 45 301 15 45 
19 15 55 7 15 18(1 4 15 89-2 2'2 35 255 10 10 
20 10 42 7 30 190 4 35 781 Ï5 50 138 10 ' 30 
21 L.K. 22 u. 55 m. 17 32 8 30 15 4 50 1003 22 45 187 10 : 35 
22 18 i') 0 30 ! 148 5 30 ('•9') 2'2 : 20 

i 
150 17 30 

i 

Optellin;; 

(icmiddehl 

1 

1 1 
5001') 1 

— 

25012 9710 Optellin;; 

(icmiddehl 

1 

183 

1 

— 

820 335 

708 
770 
737 
525 
722 
858 

» 

072 
093 

1009 
1130 
975 
910 
580 
.i85 
930 
753 
900 

1» 
789 
9'» 4 
905 
787 
949 
932 
915 
990 
942 
920 
745 

2201)2 

701 

2.94 
1.07 
0.18 
4.04 
5.08 
2.00 
0.90 
0.80 
2.35 
2.25 
4.57 
4.22 
5.41 
3.00 

10 03 
13.38 
1.28 
0.23 
0.02 
1.39 
3.55 
4 58 I 
3.70 
7.58 
1.85 I 
2 33 1 
0.15 i 
3.t)7 i 
1.19' 
0.41 
0.04 

'.IC).72 

7.0 
7.0 
2.3 
10.0 
9.5 
10.0 
0.0 
4.7 
8.0 
7.5 
9.0 
8.0 

15.0 
15.0 
27.0 
:ï2.O 
8.0 
4.1 
0.1 
80 
11.0 
11.0 
9.0 

23 O 
9.5 

20.0 
4.8 
().0 
5.0 
4.3 
0.4 

15 
O 

22 

4 
5 
4 

3 
3 

15 
23 
10 
15 
1 1 
1 1 
5 
O 

22 
23 
23 

30 
35 
50 
50 

O 
15 
30 

) 

50 
50 
20 
30 
20 
40 
50 
45 
20 
20 

O 
30 
35 

4 20 
23 30 

•t 
23 

3 
21 
1 1 

45 
10 
30 
10 
7 

3.12 

0 20 
1 50 
7 O 

WNW. iNW.N.XNW. 
NW. N. NNW. N. 
N.NW.NNW.N.N'O.Z. 
Z./AV. WNW.NNO. W. 
WNW. NW. NtW. N. 
N. NNW. NtW. NW. 
W. NW. NNW. N, NW. 
NW. NNW. N. NO. ONO. 
NO. ONO. OZO. ONO. 
NO. NNO N.NW. W. 
W.NWtW.NNW.NWtN. 
NW. WNW. WZW. ZW, W. 
W. WZW. ZW. ZWtW. W. 
W. WNW. W. WZW. W. 
W.NWtW NW.NWtN 
WNW.NWtW.NW.NWlN . 
NW. NWtW.ZtW.Z . 
ZtW.Z. ZO.ZZO. WZW. 
W.NNW. NWtN. 
NW. W. W Z W . Z t W . Z W . 
Z W t W . W . N N W . .N. NNW. 
NNW. NWtN. NW. WZW-
WZW ZW.WtN.WNW.NW.Z. 
ZW. WZW. W. WtN. W. 
W. W.NW. ZZO. N. NWtW. 
NW.N. WNW. WtN.N .ZW. 
W. N.\(). NWtN. WNW. W. 
W. WtZ. ZW. ZWtW. 
ZWIZ ZZO ZO. OZO. 
OZO. OlZ 0. OtZ. O. 
0 . ( INO . NINO NO. ZZO . 

0.5 
0 2 
1.8 
0.0 
2 2 
l i 
» 

» 

1.4 
0.0 
0.1 
0.3 
9.8 
•i 5 

n 
5 i 
O.l) 
0 0 
2.5 

i> 
» 

4 5 
7 4 

13.:5 
» 

i> 
I' 

74.0 

4.4 
3.1 
3.5 
2.4 
3.8 
3 3 
4.0 
5.7 
4.4 
4.0 
3.4 
3.5 
1.8 
3.0 
5.0 
4.0 
3.1 
2.2 
2.8 
3.7 
3 2 
.i.2 
1.3 
1.5 
3 5 
3.S 
3 0 
3.5 
3.9 
3.2 
3.8 

107.: 

De bak, waarin dc waar-
nemingen van den gevallen 
regen en de uitdamping wor-
den gedaan, is groot een M .̂ 
en staat 2.30 M. boven den 
groml. 

De gcmidthdde declinatie 
van de magneetnaald ten wes-
ten, ten 2 uur, bedraagt over 
deze maand = 14° 47'59". 

De grootste declinatie werd 
waargenomen op den 21 sten 
ten 8 uur — 14" 50'25" en 
d(! kleinste op den Isten ten 
8 uur = I4"3ti' 15". 

In deze maand zijn windilnikken waargeiiüuien : 

1! M 

v> y> 

Gedurende 420 uren van O lol 2.5 KG. o|i den .Ml 

I, 84 !• 1' 2.5 11 5 

)• «' 5 n lo 

!• 1 7 ) ' i> IO n I . ) » » O I) 
II 1() ) f 15 1' 20 » » t' I' 

,S .. » 20 30 .. 

Dc urootste winddruk is waari;enomcn op lien Hideii, ten 11 uur 45 min. 
= 32 KG. op den Ml 



w i l l N O T U L E N D E K Y E I L Q A D E I I L N G V A N D E N 9 D E N F E B R U A R I 1 8 0 7 . 

y 

3 
h 
f) 
{) 
7 
8 
O 

10 
11 
\'l 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
10 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
20 
30 

Waarnemingen te lieliler, 

Doorgaaiidü gusluklliciil vaii licl weder 

gedurende 

l i e t e l lil a a l . 

Maaiis-

Pliases, 

Declinatie, 

Ajiogeiiin CU 

Derigeuiii. 
tl. lil. 

Hoogte in niilliincters van de vloed- en 
peil, in het Mar.sdiep te Helder, opge* 

den gelijinetcr hij de Landsk'eel 

Tijd en stand van 

den eersten 
vloed na den middag. 

1 1 . in. + AP. -Al>. 

de eerste 
eh na den middag. O 

n. m. - l-AD. - Al'. 

Stil, kalm weei', i'cgcnachtig, donker. 
(loed mooi weer, stil. 
Mooi helder weer, windeiig, hetrokken. 
Hetrokken, winderig, helder, kalm. 
Winderig, donker, regenachtig, kalm. 
Hegenachlig, windei ig, donker, goed weer. 
(loed, tlonkci*, helder, mooi, stil weer. 
Dauw, kalm, helder, mooi weer. 
Danw, hewolkt, mooi weer, onweer, weerlicht. 
I)anw, hehler, donker, onweer, weerlicht. 
Goed, mooi, kalm weer. 
Goed weer, nevelachtig, hittrokken. 
Hegeii, donker, winderig, onweer, regen. 
Hegenhoog, hewolkt, winderig, regen. 
Goed, winderig weer, helder, hetrokken. 
Mooi, helder, wiiulerig, helder, donker. 
Wiiiilerig, betrokken, goed weer. 
Winderig, kalm, betrokken, stil. 
Winderig, koel, helder, onweer. 
Mooi, goed weer, winderig, koel. 
Goeil, winderig, kalm, helder weer. 
Donker, winderig, betrokken, regen. 
Stonnachtige wind, betrokken, regen. 
Hegenhoog, stormachtig, bewolkt, regen, onweer. 
Hegemu htig, donker, regen, koud weer. 
Mooi, In.'lder weer. donker, regenachtig. 
Hetrokken, winderig, helder weer, veel wind. 
Winderig, regenboog, goed weer, regen, onweer. 
Goed, mooi, kalm weer, regen, stil. 
Mooi, helder, kalm weer, stil. 

Htd etmaal wordt gerekend Ie begiimeii oji den middag; 

de uren tellen van O tot 2 i door. 

23 N. Declinatie. 10 20 11 20 151 5 40 579 -23 30 115 17 50 012 0.51 4.8 23 35 
24 20 17 12 30 130 7 10 i 024 p p n » 20 15 005 0.08 5.0 23 0 
2i) 21 13 1 30 128 0 0 541 10 0 313 .)«) 20 000 5.45 0.0 13 10 
20 M «• 7 2 30 150 10 35 721) 10 35 281 23 40 833 0.01 0.0 10 50 
27 22 00 3 25 207 11 45 742 18 25 407 n » p p 1.70 8.5 22 50 
28 23 51 4 0 130 0 35 805 10 0 330 12 45 033 4.43 11.0 0 25 
20 iN.M. 1 n .43m. i> p 7 50 104 1 37 lOÜO 10 35 341 1 13 30 1050 1.21 0.0 23 50 

1 l'erigeuni. ; 0 42 0 0 ! 80 2 20 llOti -20 40 388 14 30 1001 1 31 O.O 0 40 
2 Z. Declinatie. 1 34 Ji 10 151 ii 0 1047 -21 15 401 15 0 1005 0.30 4.7 2 40 
3 2 27 5 45 210 3 35 000 ii 0 431 15 40 1050 0.08 5.0 •ï 35 
4 3 24 0 25 218 4 25 028 2'2 25 328 10 15 lOOi- ().S8 0.5 23 50 
5 4 23 7 15 180 4 50 0-2-2 -2:1 25 204 10 50 1085 1.73 8.0 22 0 
0 E .K . lOu . 10 m. 5 23 11 30 440 5 5 731) 0 0 302 17 22 551 0.83 24.0 U) 40 
1 0 2'J 11 15 341 5 12 501 ii 5 278 18 20 013 8.04 25.0 10 50 
8 i ïo 11 40 552 0 5 380 h 40 187 10 35 531 3.75 7.0 11 45 
0 8 13 15 12 573 7 20 3;ir) n p p 21 0 337 0 54 20 0 7 20 

10 1 0 i.) 1 ; 35 351 0 50 538 13 20 33.1 22 17 : 813 11.50 31.0 10 50 
11 0 47 5 30 382 10 45 374 17 50 770 "o 0 512 7.13 22.0 14 0 
12 10 30 2 40 444 11 35 580 18 20 058 » p p 1 " 5.14 14.0 13 5 
13 11 10 3 10 370 0 25 070 18 35 058 12 35 004 O.Of) 11 0 14 40 
14 V.M. 10u ,50m. 11 50 •ï 0 330 1 30 700 10 40 402 12 40 OOI 1.07 17.0 23 58 
15 N. Declinatie. 12 20 8 50 378 1 35 887 20 30 1038 12 50 : 440 24.75 01.0 8 50 
10 Apogenni. 13 10 8 23 1100 1 37 220 10 55 MOO 14 0 245 1 32.40 (14.0 4 50 
17 

Apogenni. 
13 53 5 i 7 005 2 ' 40 303 17 80 ' 033 13 52 845 10.88 34.0 23 25 

18 14 38 0 15 402 2 5 023 10 35 1 507 l . i 10 ; 584 0.58 30.0 -) 
mi 50 

10 1 1 î 15 20 () 35 280 3 40 0511 21 42 ' 31 15 10 001 4.5() 17.0 23 15 
20 10 17 8 35 403 2 35 720 22 0 • 5()0 , 14 45 505 11.03 24.0 0 50 
21 17 10 7 ; 10 035 4 ! 20 308 lÖ 40 351 1 10 40 liOI 0 88 32.0 8 10 
22 L K. 13 11. 50 m 18 5 8 20 250 1 45 855 20 45 i 107 10 15 810 0.25 110 4 1 0 
23 18 50 0 30 72 

i 
i 

30 

1 

m ii 55 
1 
j 

1 
i 

: 143 18 0 018 

1 

0.21 1.0 
j 

0 30 

Optelling 10320 220 2U080 12272 143 20808 177.40 

2-20 143 1 2 'i 5 

2070II 12120 20503 

Gemiddehl 341 00-2 433 734 5.01 

Gemiddchie booiite van al de vloeden 
l 03 i ( i - { - 12 120 _ 2 2 . i i 0 

;jU + 28 
0.387 niM.-l-Al ' . 

, , 20 700 + 20503 41 3-23 Ucmiddelde hoogte van al de ebbi ii - . , = . = : ( \ 7 l 2 p — A 
° 30 + 28 58 

Gemiddehl \ei val 1.000 iiiM. 

Opgemaakt Ie Helder, den 2deii Ocloher 1800. 

He waariieiner 

w. ,1, D, 

NOTULEN DEIl VERGADEHINO VAN DEN ODEN FEBRUARI 1 8 0 7 . \1.\ 

„ediireiule do maand Septeinhcr 1806. 

ebgetijden betrekkelijk bet Amsterdamsche 
maakt uit de bladen, beschrcvcn door 
op den Helderscben zeedijk. 

Tijd en stand van 
JV 

Waar-

den tweeden 
vloed na den middag. 

de tweede 
eb na den middag. 

a 2 tß = 
3 "3 
SJ _> 

aj 
oS 
O O u 

geno-
men ten 

n. in. + AI'. — AP. u. m. + A P . - A P . 
72 

O 

O 

u. m. 

Hriik van den wind 
in KG. op den M*. 

Windricbtingen gedurende 

bet etmaal. 

Hechtwijzend. 

Hoogte in 
millimeters, 

Î0 O 

V 
O 

tß 

Opmerkingen. 

Z/0 . WtZ W Z W . Z t W . 
ZWtZ. ZW.ZOtZ. ZZW. 
ZWiZ. ZW. \\7AV. W. ZWtW. 
ZW.ZZO. O.OtN. 
O.N.\O.Oi.N..\OtN, 
NO. NOiO. NO. ONO. 0 . 
OtN.ONO.O.OtZ. 
OtZ.O.OiN.O ZO. 
ZW.OtN.ZO Z .ZZW, 
ZZW. ZO. ZtO. ZZO Z. 
OZO.ZO. ZOtZ.ZOlO. 
zo. ZW. N .ZWtZ .ZZW. 
ZZO. ZZW. Z . Z W . ZWtZ. 
ZW. ZZW. Z. ZW. W. ZW, 
z z o . z w ^ \ \ . w i N . z w . 
z w . z w t w . WtZ. wzw^ 
ZW. ZZW. ZW. WZW. W^NW. 
W . W Z W . Z W l W . Z W . W . W Z W . 
WZW. ZW. W. ZWtW. 
WZW. W. WtN. WNW. 
WiN. w . z . z o z . z z o . z . 
ZtO. Z. ZWtZ. ZW. w . 
ZWiW. WZW. W. WNW^ 
W. WtZ. ZW ZZW Z. ZZO. 
zo. 0 . ONO NO. NNO. N. 
WNW. W WtN. W Z W . Z W . Z . 
ZZW. WtZ W. WZW. W. 
W. WZW W, WtZ. WZW, 
ZW. ZWtZ. Z. ZZO. OtN. 
OtN.NO. NOtO.ONO. 

1.0 1.7 
11 3.0 
» 4.3 
1.0 2.0 
0.5 1.7 
p 1 1,7 
» 2.3 
p 3.5 

2.3 2 4 
5.3 4.0 
2.8 2.2 
3.0 2,8 

iï).(; 1.1 
0.0 3.0 1 p 3,5 
p 5.0 

3.0 3.5 
0.2 2.0 

T 4.5 
fc) C) 
•rf • MD 2.8 
P 2 0 

8.0 4 0 
4..1 4.0 
1.2 3.7 
5.7 1.1 
2 5 2.1 
2.2 3.1 
•t.'Ö 3.8 
» 1.0 
V 1.0 

80.0 88.2 

De hak, waarin de waar-
nemingen van den gevallen 
regen en d(! iiitdam|)ing wor-
den gedaan, is groot een M^ 
en staat 2.30 M. boven den 
grond. 

De gemiddelde declinatie 
van de magneetnaald ten wes-
ten, ten 2 uur, bedraagt over 
deze maand = 14° 48 '38" . 

De grootste licclinatie werd 
waargenomen op den I8dcn 
ten 14 u u r = : 14° 54' 35" en 
de, kleinste op den I8den ten 
10 uur 14° 3-2'30". 

In deze maand zijn winddrukken waargenomen: 

Gedurende 3-20 iireii van O tot 2.5 KG. op d.-jii MV 
« 75 1) » 2.5 p 5 II n » » 

M 170 p p 5 ii 10 i i n P P 

It 51 1» p 10 .1 15 i) P Jl » 

II .12 p » 15 T) 20 p P » P 
n 17 A p 20 P 30 n n P II 

II 22 p p 30 n 40 ^ p N P 

I. 8 p II .10 ) i 50 P II (1 )) 

Dc grootste winddruk is waargenomen op den 23s 
01 KG. op (ieii .M̂ . 

ten 4 uur 50 min. 
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n C3 
s 

2 
4. 

TJ 
0 
7 
8 
0 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
10 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
20 
30 
31 

NOTULEN DER YERGADERING VAN DEN 9 D E N F E B R U A R I 1 8 9 7 . 

\Vaariieinin{;en te Helder, 

Doorgaande gesteldheid van het weder 

gedurende 

h e t e t ni a a 1. 
O 

-B z> -O 

Maans-

Phases, 

Declinatie, 

Apogeum en 

Derigeum. 
u. m. 

Hoogte in millimeters van de vloed- en 
peil, in het i\larsdiej) te Helder, o)ge. 

den gel ij meter hij de Landskect 

Tijd en stand van 

den eersten 
vloed na den middag. 

n. m. + AH. - A l > . 

de eerste 
eh na den middag. 

u. m. 

Dauw, mooi, helder, stil weer. 
Mistig, dauw, helder, mooi, warm weer. 
Hetrokken, donker, kalm, geheel stil. 
Hegenachlig, donker, krachtige wiml. 
Winderig, bewolkt, regen en hagelbuien, onweer 
Winderig, donker, regen, krachtige wind. 
Hewolkt, goed weer, reg(Mi, donker. 
Helder, winderig, betrokken, regenachtig. 
Hegenbui, goed weer, kalm, kring om de zon. 
Mist, stil, kalm weer, regenachtig, stil. 
Hegcuachtig, winderig, goed, mooi weer. 
Hegenacht ig, koel, regen, koel weer. 
Mooi, helder, Iriscli weer, stil, kalm, regen. 
Winderig, betrokken, wind, regenachtig. 
Mooi, kalm, bewolkt, stil, betrokken. 
Kraclitige wiiid, hetrokken, mooi, helder. 
Goed, bewolkt, stil weer, kring om de zon. 
Hegeiiachtig, kalm, bewolkt, winderig. 
Goed, bewolkt weer, helder, stil. 
Mistig, kouti, bewolkt, regenachtig. 
Mooi, helder, stil weer. 
Mist, dauw, lieirokkcn, donker, kalm. 
Mooi weer, winderig, regenhoog. 
Hegenachtig. krachtige wiml, hetrokken. 
Kalm, winilerig, krachtige wind, onweer. 
Hniig, krachtige wiml, onweer, regen. 
Winderig, hagel, regen, regenboog. 
Winderig, kalm, stil, helder weer, onweer. 
Hegen, winderig, regeiuuditig, hewolkt. 
Mooi, bewolkt, stil, helder weer. 
Hegenachtig, stil, ljew(dkt. regenachtig. 

Het etmaal wordt gerekend te beginnen op den miildag; 

de uren tellen van O tol 2-'i door. 

,, . , , 1 . 1 . . . . 9 5 1 9 + 9 784 10 303 (icmiddelde hoogte vau al de vloeden — — ~ -Q 0.327 mM. + AP. 

, , , , 25 L i 3 + 2.1 533 .19 070 
lieiiiiddclde hoogte van al de ebben ^ ^ ^̂^ — . 0.828 » — i. 

Gemiddeld verval 1.155 luM. 

Opgemaakt te Helder, den 2den November 1890. 

De waarnemer, 

W. J. Ü. .M.\AS. 

NOTULEN DER VERGADERING VAN DEN 9 D E N F E B R U A R I 1 8 9 7 . 
III 

,eiluren(le de maand October 1890. 

eb '̂clijilen belrekkelijk hel Amsterdamsche 
maakt uit de bladen, beschreven door 
op den Hehlerscben zeedijk. 

Tijd en staiul van 

den tweeden 
vloed na den middag. 

u. m. + AP. - AP, 

de tweede 
eb na den middag. 

u. I m. + AP. - A P , 

Druk vau den wind 
in KG. op den M^ 

z> 

S Waar-

1 tß s 
d 
OJ 
0 Q 

geno-
men ten 

L. 
0 1 

' i 
ö5 0 

u. m. 

Windrichtingen gedurende 

het etmaal 

Hechtwijzend. 

Hoogte in 
millimeters, 

tQ ZJ 

"n > 
O 

O tß 

Opmerkingen. 

24 N. Declinatie. 19 ' 5 3 12 0 108 5 50 794 H » )) 1) 20 
! 

0 927 0.03 0.9 8 1 5 ONO.NO.O.ZO.O.N. » 1.8 
25 20 45 1 0 104 8 0 79U 15 5 289 21 35 550 3.13 10.0 15 50 N W . W Z W . Z W WZW. » 2 0 
20 21 30 1 20 344 10 15 703 13 25 342 22 40 1194- 3.25 1 23.0 38 . 50 WNW. NNW. N. ZZO. Z. 24 ; 0.5 
27 22 27 25 84 10 0 091 18 0 783 23 50 441 13.33 38 0 8 30 ZZW. Z. ZZW. W. WZW. ZW. 4.3' 2.0 
28 Z. Declinatie. 23 18 0 37 050 11 30 400 18 25 81(1 » .1 tt 14.42 58.0 0 50 WZW. W . Z W t W . WtZ.ZW. 5.8 2.9 
29 N.M. 10 u. 18 m. n )) 7 20 542 0 28 835 18 

15 
55 
35 

734 12 15 419 19.34 74 0 11 20 ZZW z w . z z w . z w . w . 18.0 3.4 
1 Perigeum. 0 12 3 30 451 1 25 882 

18 
15 

55 
35 429 13 0 1008 7.84 3().0 23 i 55 z w . o . o z o . z z w . z . .1.4 2.0 

2 
Perigeum. 

1 ' 9 4 0 151 1 50 1232 21 0 214 14 10 1574 0.23 20.0 0 50 ZZW.ZW.ZZW.ZWtZ . 1» 3 0 
3 2 ' 9 4 i 50 188 2 40 1202 21 1 30 

j 35 
311 15 ' 0 1249 0.97 9.5 1 50 ZZW.ZtW.ZOlZ z o . 0.5 1.0 

4 3 11 1 0 : 10 389 3 37 974 22 
1 30 
j 35 000 15 50 725 8.53 23.0 23 30 ZO.ZOtZ.ZZW.ZW. 3.0 1.7 

5 4 ' 13 7 0 545 4 0 574 10 
21 

1 20 432 10 27 770 3.20 23.0 1 5 ZW.ZZO.O .NO.N .NNW. 7 3 3.2 
0 5 13 8 i 3 OOI 4 35 471 

10 
21 1 ^ 190 17 27 724 2.03 9.5 3 30 W. ZWtW'. ZW. ZZO. z o . 0.0 1.3 

7 E.K. 2 u. 47 m. 0 8 9 ; 0 308 4 45 849 21 50 192 18 5 1002 5.57 1!).0 21 0 OZO.O.NOtO. 0. ONO. 1.3 1.2 
8 0 59 1 2 0 153 5 25 1050 23 50 94 19 35 850 4.45 24.0 2 55 NOtO.ONO ZZO. wzw^ 0,9 1.0 
9 7 4C. 14 : 25 275 7 20 852 s i B n 21 0 810 10.42 28.0 19 5 W. NW. N. NNO. NO. OZO. 0.2 1.4 

10 ] 8 29 1 12 30 8 45 8G0 13 1 55 197 21 20 1004 5.20 29.0 4 0 OZO. OtZ. 0. ONO. 0. It 1 . 4 
11 9 ï() 2 10 34 9 50 890 17 ' 0 528 23 0 578 2.70 19.0 19 40 O.OZO. W . Z W . Z . ZZW. 3.0 1.2 
12 N. Declinatie. 9 49 r 45 348 10 1 35 830 17 1 20 343 » ! » 0.13 28.0 8 25 W Z W . Z W l Z . Z . Z Z O . z . 10.2 1.9 
13 10 29 35 34 10 1024 18 10 20.i 11 40 1200 0.50 7.0 1 0 Z. Z Z O . z o . »1 1.3 
14 Apogeum. 

V.M.4u. 17 m. ^ 
11 9 3 10 147 0 ! 15 990 19 

1 
! 0 450 1 2 30 890 0.13 1.8 3 50 OZO. Z. OZO. N. W . N . 7.4 1.7 

15 
Apogeum. 

V.M.4u. 17 m. ^ 11 51 3 30 309 1 i 15 770 19 
10 

1 5 402 13 15 810 0.03 0 0 24 0 NNO.NW.OtZ ZO. ZWtZ. fi 0.4 
10 12 35 4 0 430 1 i 40 740 

19 
10 1 10 443 14 .1 783 01)4 !).0 23 40 WNW.ZWtZ.NtO. W . N . Z . N . 3.8 1.5 

17 13 23 4 40 342 ^̂  1 30 845 20 i 25 341 14 25 889 7.38 38.0 23 40 NNO. NW.. W. ZW. Z. ZW. Z. M 1.2 
18 14 i 13 9 10 595 2 ! 5 805 21 1 472 14 0 703 10.21 35.0 0 25 Z Z W . Z . Z t W . Z Z W . Z W . Z . IS 4 1.5 
19 15 ' 5 9 0 098 1 : 7 420 18 45 382 14 40 800 15.08 00.0 l 30 Z tW.ZW.Z z w . z . z w ^ 11.4 1.2 
20 15 = 59 0 5 307 2 1 30 782 22 1 40 125 15 20 1054 7.Ö0 30.0 1 50 ZW. Z ZtW. ZZW. 1.8 1.2 
21 10 52 9 40 513 2 50 802 19 ; 15 

35 
400 15 40 470 8.07 23.0 23 15 ZW. WZW. W. WZW. w . 0 2 2.t 

22 17 ; 41 8 0 308 4 0 745 20 
; 15 

35 132 17 0 788 5.13 17.0 23 10 ZZO. OZO. ONO. NNO. 1.2 1.7 
23 L . K . 3 U . 2 0 m. 18 35 10 r 0 1 428 4 35 040 22 0 153 18 0 004 4.13 18.0 3 40 NW. WlN.NWtW. WNW. 11.5 2.4 
24 i 19 ' 24 11 40 227 0 7 741 » ' )) 20 0 730 0.74 11.0 14 5 NW.ZZO O.OZO. ZZW. 4.7 2.0 
25 20 13 0 35 34 -i 

1 
5 798 13 0 

1 
298 21 0 951 0.32 1.0 21 50 ZWtZ.OZO.O.ZO 0. 0.5 0.7 

Optelling 9091 

172 

172 25143 

i 

10070 

280 

280 24533 177.21 134.2 52 7 

9519 j 9784 

Gemiiiileld 307 811 349 840 5.72 

lil (leze maand zijn winddrukken waargenomen: 

Gedurende 347 uren van 0 tot -) r. w.ll KG. op den M^ 
i> 42 II » 2.5 p ;> i> II n » 
M 178 » 1' 5 n 10 ii ii i> ii 
|t 81 n tl 10 15 r> II II II 
„ 57 > » 15 ^̂  20 r it II ii 

33 l> i< 20 p 30 ii 11 1» 1' 
n l> 1» 30 n 40 it || .1 ii 
n 2 1> )> 40 II ,'.0 1' || tl jl 
w 4 n i> 50 )) 00 || M ii II 

De grootste winddruk is waargenomen op den Oden, ten 

74 KG. op deu M^ 

uur 20 min. 

De bak, waarin de waar-
nemingen van den gevallen 
regen en de uitdamping wor-
den gedaan, is groot ecuM-. 
CU staal 2.30 M. boven den 
grond. 

De gemiddelde declinatie 
van de magneetnaald ten we.s-
len, ten 2 uur, bedraagt over 
deze maand =r 14° 47M1". 

De grootste declinatie weid 
waargenomen oj) den 12den 
ten 14 uur = 14® 52 '5 " en 
de kleinste op tien Isteii ten 
19 uur = 14° 35'20". 
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c 

<2 

•i 
5 
O 
7 
8 
O 
10 

1 1 
\i 
13 
11 
IT) 
10 
17 
18 
10 

20 
21 

22 
2:1 
2.1 
2.') 
20 

27 
28 
20 

3() 

\Vaarn(; init i { j ( ï i i te Helder, 

Doorgaande geslcldlieid van liet weder, 

gednrende O 

Il e t et in a a I. 

iMaans-

Dliases, 

Deelinatie, 

Apogenm en 

Derigenm. 
n. 

Hoogte in millimeters van de vloed- en 
peil, in liet Marsdiep te Helder, opge-

den get ij meter hij de Landskeet 

Tijd en stand van 

den eersten 
vloed na den middag. 

u. „1. + A D . — AP. 

de eerste 
eh na den middag. 

n. m. + AP - A l ' 

NOTULEN D E R VERGADERING VAN DEN ODEN F I I B R U A R I 1 8 0 7 . 

ged lurende de maand November 189G. 

(Icbiietijen betrekkelijk bet Amsterdamsche 
l'iiiaakt nil de bladen, heschreven door 
Ijop ileii Helderschen zeedijk. 

Tijd en stand van 

den tweeden 
vloed na den middag. 

Mooi, hcdder, kalm, betrokken, regen. 
Kegenaehtig, stil, winderig, helder. 
Winderig, regenachtig, hewolkt, hagel. 
Helder, kalm, regen, regenhoog. 
Uijp, helder, mooi, stil weer. 
Rijp, helder, stil, kond weer. 
Hewolkt, mistig, winderig, regcüiachtig. 
Kegenaehtig, winderig, goed weer. 
Helder, mooi weer. 
Ihdder, licht bewolkt, hewolkt, winderig. 
Wimlerig, hewolkt, goed weer. 
Mistig, donker, kalm weer. 
Mist, mistig, donker, kalm weer. 
Mistig, kalm, koel, regenachtig. 
Hegen, donker, hewolkt, helder. 
Mooi, kalm, kond, winderig, donker. 
Winderig, helder, goed, Iriseh weer. 
Hij)), helder, koiul, kalm, donker. 
Kegenhoog, heldi'r, kalm, goed weer. 
lieden, donker, winderig, helder. 
Kalm, goed. helder weer, mistig 
Hijp, mist, kalm, stil weer, 
Hijp, gebeelen dag mist, kond weer, 
.Mistig, kalm, koud weer, helder. 
Koud, winderig, betrokken weer. 
Koud, winderig, betrokken, helder, koud. 
Hijp, regenboog, koud, hebler, vriezend. 
Helder, vriezend, mooi weer, donkiM'. 
Ihdder, mooi, vriezend weer, stil, 
(ioed, bewolkt, kalm weer, betrokken. 

Het etmaal wordt gendxeiid te biiginnen op den middag ; 

de iireri tellen van O tot i \ door. 

p . , , 11 . , , , , 0 8;{0 + r>0r)0 12 TO.-) tiemiddelde hoogle van al de vloeden r:^— = — — = 0.221 niM. + AP. 
!)S 30-1-28 

. , , , , 20 0t'.0-f-20.i()7 53 373 
(ii'middehle IIOOL'II; van al de ebben = = 0 0-̂ 0 m — 

30 - f 28 58 

Gemiddeld verval 1.1.11 niM. 

Opgemaakt te Helder, den 2den December 1800. 

De waarnemer, 

W. .1. I ) . MAAS . 

ni. 

20 N. Declinatie. 21 3 1 15 20 0 5 
" 1 

84li h 30 
27 Z. Declinatie. 21 54 2 0 154 10 45 721 17 0 
28 22 40 2 10 574 11 40 4C.I M 40 
20 N.M. IOu.27 m. 23 48 2 50 284 0 30 O.it) 18 30 

0 Derigeum. n 3 37 114 1 17 l l ' K I 19 15 
1 0 50 7 40 300 1 45 I0i : j 20 , 15 
2 1 55 0 0 m 2 40 7ia 21 20 
3 2 58 7 10 417 3 30 7111 11) 5 

3 5S 8 15 310 4 10 08Ó 19 30 
5 . 1 52 10 25 575 .i 0 740 2Ü 30 
0 E .K . 17 u. 41 1 1 1 . 5 42 11 20 03O 40 54-J 20 45 
7 0 20 10 0 270 5 30 011 22 55 
8 7 8 13 50 313 7 0 m 23 50 
0 N. Declinatie. 7 48 12 0 200 8 35 7üO i> 1) 

10 8 28 . i 35 201 0 10 4IÜ IG 0 
11 Apogenm. 0 8 1 35 70 I I D 1 I I M 15 20 
12 

Apogenm. 
0 40 25 I I 11 0 1 01)1 lô 40 

13 10 33 0 111 12 0 023 18 25 
11 V.M, 22 u, 25 m. 11 10 35 402 0 30 53;{ 11) 0 
15 12 0 7 30 500 0 40 OOI H) 5 
10 13 1 .i 30 304 1 40 Ol).T 17 0 
17 13 55 5 40 254 20 01)3 18 0 
18 14 48 () 25 205 2 50 01)-2 111 0 
10 15 41 7 35 80 3 0 1128 11) 15 
20 10 31 8 ' 25 33 4 0 1271 11) 45 
21 

L K. 14 u. 44 m. 
17 10 0 10 31 4 50 1201 20 40 

22 L K. 14 u. 44 m. 18 7 10 40 l i 5 10 105Ü 21 •iO 
23 18 54 10 50 220 7 10 1215 2:j 5 
24 Z. Declinatie. 10 43 12 50 40 1 i 20 11113 ) i 

25 20 34- 0 

1 

15 71 8 55 873 12 25 

Optelling 7240 401 200130 
401 

08;}0 

Gemidileld 228 8111) 

+ AP.I - AP, 

lie tweede 
eb na den middag. 

u. m. + AP. — AP 

Druk van den wind 
in KG. op deu M^ 

JJ 

5 Waar-

O 2 th = 
^ "S 

Ü 
"ÖÓ 
O 

geno-
men ten 

X w 
O 

3 
O 

u. m. 3 
O 

Hoogte in 
millimeters. 

Windrichtingen 

gedurende het etmaal. 5 
ij 

0|)merkingen, 

Uecbtwijzend, 
u 

s 
« 

"n 
tp 

>• O L-j 
O 

303 
508 

758 
28.1 

3.i l 
552 
Ali 

00 
137 
318 
180 

137 

580 
•i 

2 i l 
513 
353 
510 
210 
118 

08 

30 

218 

07 
200 
250 
2 M 
427 

y) 

7180 122-1 

1221 

5050 

213 

22 ' 30 OU) 0.40 5.0 
1 

24 0 
23 17 540 5.33 38.U 23 50 

)) >> » i> 10.75 41.0 0 30 
12 40 1137 0.01 0 2 23 0 
13 25 ' 1174 0.07 0.4 0 30 
14 20 1 888 1.24 10.0 23 50 
15 5 1 700 2.33 15.0 23 15 
10 tl 1087 0.24 28.0 11 55 
10 j 30 1104 0.85 4.5 22 0 
17 10 ; 582 5.42 0.5 17 55 
18 j 0 503 3.05 8.5 2 1 30 
IS 45 854 0.14 1.3 10 5 
20 0 040 0.20 1.2 20 0 
21 1 35 872 1.08 11.0 , 10 
22 ' 35 748 2.18 10.0 3 1 55 
23 20 1002 7.02 10.0 4 ! 45 
23 40 1000 1.24' 4 8 i 3 i 50 

)i » )i 0-02 4.1 14 ; 30 
12 45 030 2.33 

t ,. j. 1 
t) i) 17 10 

13 25 408 2.83 10.0 3 1 25 
14 ' 10 072 O.OO ! 0.5 0 1 50 
14 ! 45 1007 0.00 0.1 23 30 
15 i 1078 0.00 i 0.0 » 

10 ' 10 1177 1.45 i 0 0 23 50 
10 , 30 1248 0.22 1 15 0 21 5t) 
17 : 20 1183 4.02 13.0 8 30 
18 30 1042 2.53 15.0 8 15 
10 35 1337 3.03 ; 10 0 10 50 
20 25 1000 0.08 i 4 2 21 50 
21 50 1000 0.43 1.4 

1 
0 15 

20407 77.84 j 

! 

043 2.51) i 

In deze maand zijn wiiuhl 

Getliirende 172 uren van 0 

0. NOtü. NU. N. NNO. NOtN. 
NNü .N iü ,N ,NW.NNW. 
NN\V ,N ,NNW,N iü , 0 . 
O.NOtO.O.OZO.Zü. 
ÜIZ.Ü. OtZ.O, 
U Nü N ,NtW,ZW. W. 
W, WZW. Z. ÜNO. UtN. 
Nü. NütO. ONU. Nü, ONÜ. 
üNü, NOtN. ZW. N. NW. W. 
WtZ. W. WtN. W. 
W. WtN.NWtW.O. 
ü. OtZ. OZü. ZO. ZütZ. 
ZZü.ZOtZ Z .ZtO.ZtW. 
Z.ZZO. Z. ZZO.ZOtZ. 
Z. W, WZW,Z .ZÜ .ONÜ. 
Nü. ONO. ü. NOtü. üNü. 
Nü- ü N ü . ü . ü t Z . Z ü . Z Z W . 
Z W t W . Z . W Z W . W . N W . 
WNW.W.WZW.ZW.W.WNW 
WNW. NW, NNW. NW. 
N \ V , \ \ . Z Z W . Z . ZZO. 
ZZü.Z .ZütZ . 
ZütZ. Zü. ZZO. 
Zü, OtZ ü. OtZ, O, 
ü. OtZ. üNü. 0. 
üNü. ü.üNO.ÜtN. 
ü iN .ü .ü tZ . ü .ü tN . 
OiN.üNO.OtN.O. 
ü .Nü .NütN .Z . W .NW. 
NW, W , N , W , Z W , 

7.8 0.2 
1.0 0.1 
1.3 1.0 
0.3 0.0 

» 0.0 
0.4 

7,4 0.3 
» 1.1 

0.2 0.0 
1.0 

0.1 1.0 
0.7 0.2 

D 0.1 
1.2 0.3 
7.2 1.0 

)> 0 0 
1) ' 0.0 
» )) 

0.8 0.7 
1 1 1.1) 1.1 
0.2 

0.5 0.5 
n )) 

» 1.0 
)i 0 0 
» 

0 » 

1) 0.5 
I) 0.5 
)> 0.3 

31.0 17.2 

De bak, waarin de waar-
nemingen van ilen gevallen 
regen en de uitdamping wor-
den gedaan, is groot een M\ 
en staat 2.30 M. boven den 
grond. 

De gemiddelde ileclinatie 
van de magiieelnaald len wes-
ten, ten 2 uur, bedraagt over 
deze maand 1-1° .10'30''. 

De grootste deelinatie werd 
waargenomen op den 7deii 
ten l i uu r= : 1-1° 52 30" en 
de kleinste op den 7den ten 
10 u u r = l . io33' . i5" . 

r 00 2.5 - 5 1' p 1' 

112 ï) 1' UI ii li ii t 

)> 27 t 11 10 n 15 Il 11 II 

p 12 )i )i 15 i> 2i) li |i II 

n 7 11 )> 20 . 30 li II II II 

De grootste winddruk is waarivimmeii op ihn 3dei:, ten O uur 30 min. 
^ i'i KG. op ileii .M^ 
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E 

Waarneiuinjjen te Helder 

Doorgaande gesteldheid van het weder 

gedurende 

h e t e t in a a 1. 

Maans-

Phases, 

Declinatie 

Apogenm en 

Derigemn. 
n. m 

Hoogte in millimeters van de vloed- en 
peil, in het Marsdiep te Helder, opde-

den getijmeter hij de Landskeet 

Tijd en stand van 

den eersten 
vloed na den midila''. 

n. m. 4-A l ' . — AD. 

de eerste 
eh na den middag. 

n. m. -}-AP. - Al' 

NOTULKN DER V E R G A D E R I N G VAN DEN ODEN F E B R U A R I 1 8 0 7 . N X V 

.pdiM'ende de maand December 1890. 

ebüctijilcn hetrekkelijk het Amsterdamsche 
iiiü'ikt nit de hladen, heschreven door 

ilcn Helderschen zeedijk. 

Tijd en stand van 

den tweeilen 
vloed na den middag. 

II. m. + A1'. - Al'. 

de tweede 
eh na den midd tir. 

n. 1 m. -f-Al' . - Al', 

Drnk van den wind 
in KG. op den M l 

tft c: 
-3 "5 — — 

O 
O 

CJ3 

Waar-
geno-

men ten 

n. m. 

Windrichtingen gednrende 

het etmaal 

Hcfhtwijzcnd. 

Hoogte in 
millimeters. 

li tn 

CJ tfj 

Opmerkingen. 

fj 
•i 
ö 
O 
7 
8 
'.) 

10 

13 
11 
ir» 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2 i 
2,') 
20 
27 
2N 
29 
30 
31 

Hetrokken, kalm weer. 
Hewolkt, winderig, goed weer. 
Kouil, winderig, helder, regenachtig. 
Donker, regenachtig, kalm, winderig. 
Winderig, hetrokken, goed weer. 
Winderig, hewolkt, regenachtig. 
Hij|), kalm, hewolkt, stil, donker. 
Hcirokken, winderig, kalm, goed weer. 
Stil, hetrokken, regenachtig, regen. 
Mistig, kalm, regenachtig, hewolkt. 
Hetrokken, kalm weer, kring om de zon. 
iNcvelachtig, goed, kalm, hetrokken weer. 
Hegenachtig, donker, regcnachlig, regen. 
Kalm, goed, hewolkt, windei ig, krachtige wind. 
Winderig, l'risch weer, kalm, kond, siieeiiwhiiien. 
.Mistig, kalm, hewolkt, helrokkcn, mistig, sneeuw 
Goed, kalm, hewolkt, winderig weer. 
SiK'cuw, stil, donker, helder, vriezend weer. 
Kalm, kond, hewolkt, winderig, helder. 
Winderig, hetrokken, koud weer. 
Sneeuw, donker weer. geheel stil weer. 
Mistig, donker, kalm weer, hetrokken. 
lietrokken, donker, kalm, stil weer 
Kalm, hetrokken weer. 
Hetrokken, kalm, goed weer. 
Winderig, hewolkt. hctndvkcn, regenachtig. 
Krachtige wind, hewolkt, helder, goed weer. 
(iO(!d, kalm, hewolkt, regen, svinderî f. 
Kalm, goed, hetrokken, hewolkt, helder. 
Winderig, hetrokken, regenachtig. 
Winderig, hctiokken, hewolkt, ôed weer. 

Hel etmaal wordt gerekend te hegimien op den middag; 

de uren lellen van O tot 2 i door. 

20 
27 
28 
29 

1 
2 
3 
4 
5 
O 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
l i 
If) 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2t 
25 
20 
27 

Z. Declinatie. 
Perigeum. 

iN.M. 5 u. 51 ni. 

1":.K. 12U.29 m 
N. Dccliiialie. 

Ai)ogcum. 

V.M. lOu. 5 m. 

Z. Declinatie. 
L K.Ou.Om 

'engen m. 

21 
22 
23 

II 
O 

3 
•i 
5 
5 
O 
7 
7 
8 
9 

10 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
10 
10 
17 
18 
10 

20 
21 

29 1 15 33 9 50 1118 i : i ! 35 100 22 55 
29 l 35 218 11 10 1380 17 35 50 23 50 
32 () 30 219 12 0 138̂ 2 18 55 30 1) 

7 15 100 U 25 11711 211 ! 10 200 13 0 
37 3 12 ^ 129 1 0 97(1 20 • 20 192 13 40 
40 8 30 ' 270 1 30 13112 21 1 10 240 14 25 
38 9 30 595 3 0 743 21 1 50 343 15 20 
32 10 0 ; 572 3 35 75-2 IS 30 280 10 7 
20 11 10 ' 559 •l 0 841) 10 25 224 10 35 

•i 11 25 ' 428 4 35 891 20 15 l o 17 40 
45 12 5 1 307 •i 40 1035 21 25 88 18 10 
25 12 50 284 0 m 

l 83(') i 22 45 221 18 20 
5 12 30 3.13 0 40 580 h 20 149 19 40 

40 14 5 280 8 5 731 « 1» tl 21 15 
28 1 0 151 9 0 83-2 14 0 202 21 40 
l i 1 50 139 10 0 780 IG 12 238 22 50 
3 5 25 2(>4 11 5 74G 17 45 210 i 30 

55 0 35 303 12 35 002 lil 0 330 11 11 
48 4 15 210 1 0 800 lij 7 112 13 i 20 
43 5 5 11 'i 1 10 1131 10 55 2.i 13 ' 40 
37 8 40 128 1 50 1182 18 50 138 14 ' 20 
28 8 5 213 2 5 1 K.lO 18 0 29 14 50 
17 0 10 207 2 50 lOOO IS 20 29 15 1 55 
5 9 40 192 3 ^ 57 1210 22 37 70 10 ' 22 

52 10 0 314 1 25 83ü 2:{ 31 54 17 It") 
38 8 15 213 ' 5 20 772 21 20 0(14 17 24 
27 i| 20 OOI ' 0 35 13Ü 21 45 119 18 55 
19 13 10 449 0 15 1021 .)v) 55 150 20 ' 12 
14 11 42 14 8 5 117() •i »1 11 20 5 
14 3 20 93 8 ' 45 722 12 25 150 22 0 
17 •i 15 

1 
' 318 
1 

10 
1 

25 OIO 13 50 372 22 55 

ling 7952 1 470 287 P2 4930 248 
! 470 248 

7482 
1 

4088 

hdd 

1 

241 1 920 : 158 1 

1 

1 2 8 8 ^ . 9 0 1 9 . 0 1 5 15 Z W . Z / A V . O Z O . O t Z . OZO. )> 0 . 1 

1 4 2 3 3 . 7 0 1 9 . 0 l 2 0 OZO. z o t 0 . ZO. n 0 . 5 
1 0 9 1 4 . 3 0 3 0 Z O t Z . / Z O . 1 .7 1.5 

IKJO 4.23 2 1 . 0 2 0 2 0 ZO.ZOtO.ZO. ZOtO.ZZO. 0.5 0.3 
! U ( i . > 3.57 i 15 0 ' 2 1 35 Z. ZOtZ. OZO. 0 . 4 0.1 

979 1.59 7.0 I 0 5 OZO.ZOtO. 2 . 0 0.3 
053 2 . 0 0 18.0 2 1 55 ZOtO. W. WZW. W. WZW. 0.5 0 .1 

848 1.31 4.8 0 5 5 WZW. zw. ZZW. Z. ZZO. 2 .2 1 .1 

0 0 3 2 . 2 i 12.0] 13 30 Z.ZtO ZZW.ZtW. w . 1 8 O.l 
875 1.14 ' O.D 0 40 W. WZW. ZZW. Z. ZZW. z. 1.9 0 . 2 

704 0 . 0 0 ! O.D 1 3 15 Z. ZZO. Z. ZZW. WZW. zw. 0 . 3 0 . 2 

533 0.54 5.0 1 4 , 5 5 ZZW.Z .ZZO.ZOOZO w . 1.7 II 
733 0.54 4 . 2 2 0 iNWiW. W . Z W z o . OZO. 0. 4 . 4 0.2 
038 7.34 2 2 . 0 0 30 OiN.O.NO. NOiO.NO. 0 . 0 0 4 
8 0 8 0.07 5.5 0 15 NO.N.ZOiZ.Z.ZtW. 1.4 0 . 1 

824 0 70 1 4.0 ^ 17 30 Z W t Z . Z. Z W t Z . z w . 2.5 II 
734 1.44 23.0 5 30 ZW.Z tW .Z z w . ZZW. z. 4.0 0 . 1 

I) w 1' » II Z.ZZO.ZtO OZO 0. II 0 . 2 

1 0 0 2 9 . 2 8 ! 2 0 . 0 2 1 15 OlN.ONO. NO NOtO. 0.3 0.3 
1113 2.03 , 2 0 . 0 ' 0 5 ONO. OiN. 0. OtN. 3.7 II 
1049 0.17! 1.2, 11 30 O.Z.ZOlZ. Z.ZZO.ZtO. 4.0 II 
1 Ot)l) II 11 1» n Z/.O.ZO OZO.O.NO. N. » 1 0 . 2 

1013 » 11 )) n ONO. NO.ZOtZ.Z. » 0.2 
1003 0 . 2 8 i 1.4 1 2 ' 10 Z ZtO.Z ZtW. 0 . 2 0 . 2 

1072 4.20 j 2 1 0 2 2 50 Z . Z W W Z W . z w . Z Z W . II 1 n 
894 14.90 ! 52.0 t') 10 ZZW.ZWiZ.ZW. WZW. w . 1 0 1 0.5 
922 5 57 ! 22.0 : 23 50 W t N . WiZ z w . ZZW Z. )i , 0.4 
0 2 8 8.83 32.0 0 15 Z . Z i W . N NtO.NNO. 10 7 11 

1084 0..i5 ' 30.O 23 5 NO. 0. z o . Z. Z Z W . z w . 1.4 0.4 
918 14.17 ; 32 0 0 15 ZWtZ. ZZW ZtW.ZW. 0.4 1 0 2 
0 8 0 4.48 9.0 19 30 ZWtW z w . WtZ .NW. 11 1 0.5 

20778 104.90 1 

1 

49.8 i 8.4 

! 

923 3.39 i 1 
i 

De hak. waarin de waar-
nemingen van den gevallen 
regen cn dc uitdamping wor-
den gedaan, is groot een M l 
en staat 2.30 M. hoven den 
grond. 

De gemiddelde declinatie 
van dc ma<j;neetnaal(l ten wes-
ten, ten 2 uur, bedraagt over 
de/e maand = 14° 40" 20'. 

De grootste declinatie werd 
waargenomen oj) (hiu 4den 
ten 14 nur iz : 14° 53 '25" en 
de kleiiiftc o|) den 15den ten 
19 uur z=r 14 '37 '20" . 

Gevroren dikte. 

59 iiiM. 

, , , , 7 482-}-4 f.88 12 170 
Gciniddclde hoogte van al de vloeden — , 0.203 m.M. 4 - AP. 31 4 - 2 0 00 

, , , , , 28 712 4 -20 778 55 490 
tiemiddelde hooute van al de ehheii — O 0''>5 n n 

3 1 4 - 2 9 00 

In deze maand zijn winddrukken waargeiioineii: 

Gemiddeld vervid 1.128 mM. 

Opgemaakt te Helder, den 2dei) Jaimari 1897. 

Inreiidi.' 171 iireii van 0 tot 2 5 K(;. op den Ml 

•» 90 2.5 n 5 f II 11 » 

II 91 V V 5 V 10 II i> » 11 

!• 33 1. ii 10 II 15 11 11 11 II 

II 34 1- ii 15 i> 25 11 » n » 

1« 19 . i> 20 11 30 11 i> II ii 

De waariieiiier, 

W, .1, 1), M A A S . 
De grootste winddriik is waargenomen op den 209ten , ten O uur 10 min. 

= 52 KG. op den M l 
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G E M I D D E L D E U I T K O M S T E N VAN DE W A A R N E M I N G E N , GEDA.\| 

NOTULEN D E R V E R G A D E R I N G VAN DEN ODEN F E B R U A R I 1 8 9 7 . 

uaN DEN H E L D E R , G E D U R E N D E H E T J A A R 1 8 9 6 . 

X X VU 

1890 

Maanden. 

Gemiddelde hoogte 
van de 

vloed- en ehgelijen. 

Iste 2de 1ste 2de vloe- eb-
vloed. vloed. ehhe. ehhe. den. ben. 

Genjiddehie 
hoogte 
van dc 

niM. 

hoven hoven onder onder 
Al ' . I Al'. Al'. I Al'. 

hoven'onder 
Al' , i Al' . 

Hoogste vloed 
hoven Al'. 

Datums. mM. 

Laagste ehhe 
onder Al'. 

Datums. mM. 
0 2.5 5 10 15 

tot tot tot tot tot 
2.5 5 10 15 20 

uren. uren. uren. uren. uren. 

Januari . 314 210 
1 

050 1 887 203 910 1182 15e 19.48 1534 Oe 7.37 1322 477 80 124 10 8 

P'ebruari. 101 07 1109 088 110 1051 1107 12e 0.55 730 21e 5. 0 1533 311 120 157 75 25 

Maart . . 402 207 054 785 351 872 1223 Ge 21.30 1285 1 14e 1.25 1370 248 140 188 81 20 

April. . . 225 200 1008 031 213 971 1184 13e 5. 0 750 10e 3.25 1320 305 , 140 115 07 22 

Mei . . . 112 105 1028 007 138 1013 
i 
1151 20e 22.37 553 27e 1.48 1247 203 108 188 73 4 

Juni . . . i 
1 

215 287 802 008 250 900 
1 
1150 30c 23.20 714 27e 3.13 1070 457 78 143 35 5 

Juli . . . 210 324 
1 

805 ^ 880 1 270: 875 1145 5e 0.20 003 20e 2.40 1219 407 40 138 44 19 

Augustus 183 335 820 701 250! 705* 1051 24e 20.50 057 10e 2.35 1173 420 84 199 17 10 

Septemberi 344 ' 433 002 734 387 712 1009 23e 19.55 |1400 8e 2.20 1100 320 75 170 54 42 

October . 307 340 
1 

811 1 840 327 828 1155 5e 18.25 1 801 8e 14.10 1574 347 42 178 81 57 

Novendier 228 213 800; 1 043 221 920 1141 3e 14.40 j 758 28e 10.35 1337 472 00 112 27 12 

iJecember 241 158 020 023 1 203 925 1128 20e 
1 

24.20 004 5e 13.40 1450 471 00 97 33 34 

Gemidd. 245 253 013 882 
1 

249 808 1147 
1 

15 Jan. 10.48 1534 8 Oct. 14.10 1574 4000 1108 1815 003 204 

Gemiddelde 
declinatie 

van de 
magneet-

naald 
ten westen 
's namiddags 

ten 2 ure. 

15 

9 

11 

11 

( l E M l D D E L D E U I T K O M S T E N VAN DE WAAltNEMlNGE) 

' l l 8 2 19.0 

1 1 

10 Mei 19.5 48.5 7.20 WtN. 707.5 

1 

004.3 130 
1851 230 244 051 1 030 241 941 0 Maart 19.3 1133 20 Jan. 10.0 1540 2400 1374 2008 1209 001 33; 19.0 10 Mei 19.5 48.5 

1852 271 272 017 1 010 272 913 

1 

J 1 8 5 9 Jan. 21.0 1023 24 Febr. 1 4.15 11040 2712 1424 2518 1005 OOO 25i 88.0 i 20.4 7.0 3.0 20 Dcc. 21.30 70.5 7.20 1 WtZ. 874.7 707.0 
i 

243 

1853 108 211 000 047 208 , 
1 
1 957 ,1105 20 Scpt. 0.14 1007 12 Febr. 4.5 1520 3709 970 1000 1101 501 ill 4/1.0 12.5 0.7 4.4 1.3 0.1 25 Scpt. 22.0 80.0 0.40 ZW. 081.4 580.3; 1325 

1 
149.0 55.0 14.4 2.0 25Febr. ^ 7.20 00.0 7.81 WtN. 097.4 001.7 : 300 

1854 282 281 000 805 283 1 002 1185 , 18 Kebr. 10.45 1031 17 Nov. 11.0 1027 3035 523 1837 1207 823 4-21 149.0 55.0 14.4 2.0 25Febr. ^ 7.20 00.0 

1855 

1 

182 183 llOOO 000 182 ; 094 ,1170 1 Jan. 5.42 2003 10 Dcc. 0.30 2050 3828 013 1710 1429 001 316 78.0 25.0 0.0 0.5 0.5 1 Jan. 0.10 70.5 7.11 NtW. 490.5 595.7 2411 

1850 208 210 047 025 200 030 

1 

1145 24 iNov. 17.8 1341 10 Maart Ü.40 

1 

1713 4105 502 1001 1444 040 4(1̂  
1 

181.0 

/ 

4 1 0 10.0 2.0 ' 24 Nov. 10.20 74.5 7.04 \m\. 051.2 000.7 080 

1 1 
59.0 31.0 12.0 1.0 

1 1 15 Maart 0.30 82.5 O.IO ZtW. 505.1 028 8 084 
1857 155 104 003 1 070 150 982 1141 15 Maart 10.0 1102 20 Maart 20.8 1725 4508 330 i 1570 1300 513 21i 59.0 31.0 12.0 1.0 1 

15 Maart 0.30 82.5 

1858 100 171 071 
1 
; 950 108 004 

1 
1132 20 Jan. 10.7 1801 2 Maart 3.25 1023 4117 509 1805 1270 508 21̂  08.0 35.0 10.9 7.1 0.7 1.2 0.1 

1 
25 Juli 4.30 103.5 0.85 WtZ. 505.3 00-1.4. 1000 

1850 233 230 010 
! 

892 232 

1 

i 901 1133 l lsov. 11.50 1394 
i 

27 April 121.27 1570 3538 542 1 2473 1089 001 3̂^ 1 89.0 21.0 l l . l 3.1 0.0 
i 

i 
i , 15 April ' 1.20 

1 
78.0 7.40 ZWtW. 5()0.1 057.7 058 

1800 213 210 040 ; 931 

1 

210 

1 

035 

1 

1 

1151 1 

1 

0 Febr. 7.25 1452 31 Dcc. 15.52 2010 3575 700 

j 

2425 000 022 309 72.0 25.0 0.0 4.0 0.0 1.0 2.3 2.2 4.0 
1 

28 Mei : 0.35 

1 

117.5 7.23 WZW. 730.8 514 2 881 

58 % lü 

15e 10.10 00 ! 4.01 W. 

1 

25.0 13.8 30 14° 52 '18" 

20e 22.55 20 ' 4.08 ZZO. 13.2 23.2 100 ' 14 52 35 

2e 22.30 80 7.78 WZW^ 07.9 51.8 8 14 53 18 
i 

I3e 5.30 35 4.55 NW. 27.2 08.0 1 ' 14 52 28 

20e 7.50 42 5.08 N. 8.3 114.3 14 48 52 

29e 3.10 32 3.17 \vm. 32.7 130.0 14 47 43 

4e 10.10 42 3.05 NW. 38.5 140.3 14 47 5 

10e 11.45 32 3.12 WNW. 74.0 107.5 14 47 50 

23e 4.50 04 5.01 W Z W . 80.0 88.2 14 48 38 
1 

Oe 11.20 74 5.72 Z W . 134.2 52.7 14 47 41 

3e 0.30 44 2.50 iNNO. 31.0 17.2 00 14 40 30 

20e 0.10 52 3.39 Z. 40.8 8.4 50 14 40 20 

! Maart 22.30 80 4.44 w . 583.0 837.0 270 14° 40' 10' 

GEDURENDE DE . l A R E N 1 8 5 1 TOT EN M E T 1 8 9 0 . 



X X V I I I NOTULEN PEU VERGADERING VAN DEN ODEN' F E B R U A R I 1 8 0 7 . 

1801 

Maanden. 

Geniiddolde hoogte 
van de 

vloed- en ehgetijen. 

Iste 2de 1ste 2de vloe-' eh-
vloed. vloed-

1 
ehhe. ehhe. den. hen. 

'jemiddelde 
Il00gt(! 
van do 

ntiM. 

hoven 
A P . 

hoven 
AP. 

onder onder hoven onder 
AP ' AP. ! AP. AP. 

lloog.ste vloed 
hoven AP. 

Datums, 

li u 
•-3 

mM. 

Laaesle ehhe 
onder AP. 

Datums. 

O 
i-

m:M 

W i n d . 

K G . op 

O 
tot 
-2.5 

uren. 

2 . 5 
tol 

uren. 

f) 
tol 
10 

uren. 

10 

l o l 
15 

uren. 

15 
tot 
20 

uren. 

1801 227 227 033 000 227 021 1148 l4Nov . 17.50 1203 15 Jan. 4.0 1040 3758 804 2238 

1802 220 232 032 018 227 020 1153 lODec. 17.15 2107 17 Jan. 2.0 1018 3054 007 2514 

1803 250 250 020 003 257 010 1173 3Dec. 12.25 
1 

2057 20 Pehr. 2.40 1544 3305 870 2208 

1804 130 150 1031 1011 141 1021 1105 11 Maart 22.0 033 10 Dec. 3.8 1775 4032 1051 2108 

1805 I 5 i 177 1032 1008 105 1020 1185 0 Jan. 14.12 2008 10 Maart 5.20 1020 4247 1100 2150 

1800 281 208 800 882 280 801 1180 7 Dee. 20.0 1305 10 Maart 1.27 1550 3445 073 2088 

1807 230 252 054 037 241 015 1180 2 Dec. 0.40 1805 0 Jan. 1.20 1043 3210 735 2372 

1808 230 237 053 033 234 043 1177 27 Dee. 18.0 1338 24 Jan. 13.0 1054 3040 Sï)}i 2343 

1800 241 257 050 035 240 040 1105 20 Oct. 11.25 1347 28 Maart 15.0 ' 1820 3712 804 2180 

1870 183 177 1000 005 180 1000 1180 21 Fehr. 11.12 1320 8 Fehr. 0.10 1075 4040 1051 2142 

1871 104 171 1001 OOI 107 000 1103 20 Dec. 15.45 074 12 Fehr. 5.43 1000 4081 1300 2217 

1872 210 211 043 017 215 030 1145 0 Dec. 14.35 1214 12 Maart 4.5 1007 •1043 1411 1001 

1873 228 232 035 022 230 020 1150 10 Dec. 14.52 1044 1 Fehr. 4.20 1778 3041 1713 1033 

1874 204 108 052 028 201 041 1142 21 Oct. 10.20 1700 25 Nov. 14.30 1082 3050 1755 2115 

1875 158 172; 1003 OOI 101 007 1158 10 Nov. 12.0 1307 1 Jan. 18.40 1008 3570 1475 2208 

1870 : 238 233 ' 033 015 235 021 1150 7 Maart 5.10 1100 20 Dec. 21.8 1002 3820 023 2255 

1877 ' 315 314! 858 838 314 848 11 ()2 30 Juni 8.30 1070 10 April 3.25 1058 3084 1151 2422 

1878 280 205 873 855 200 805 1155 7 Maart 21.22 1732 20 Fehr. 3.30 1405 3034 1350 2220 

1870 1 215 224 020 005 210 018 1137 12 Nov. 4.45 1300 8 Jan. 1.50 1807 3473 1203 2301 

1880 1 240 1 251 808 887 250 802 1142 10 Dec. 14.18 1300 13 Maart 2.55:1711 3018 825 2714 

1881 220 218 040 017 210 033 1152 14 Oct. 13.50 1012 4 Maart 4.0 2284 3704 805 2135 

1882 ! 240 253 000 001 240 005 1151 18Fehr. 12.30 1523 14 Nov. 3.25 1574 3520 752 2! 04 

1883 : 238 230 031 000 238 020 1158 12 Dec. 0.0 2058 7 Fehr. 0.55 2271 3734 1202 1025 

1884 238 237 015 800 237 003 1140 20 Oct. 10.47 1820 15 Fehr. 10.48 1000 3443 1140 2318 

1885 200 223 020 000 210 018 1131 4 Dec. 18.33 ' l307 22 Fehr. 5.33 1074 3380 1220 2471 

1880 224 223 : OIO 008 222 014 1130 12 Dec. 8.8 1270 18 Maart 12.10 1043 3213 1514 2113 

1887 180 108 07O 057 188 004 1152 0 Dec. 15.50 1157 11 Jan. 14.23'1712 3(142 1354 2022 

1888 182 100 1 050 038 100 017 1137 28 Nov. 20.15 1474 14 Maart 2.30 1740 2750 1412 2424 

1880 224 227 ; 1)03 1 805 220 8110 1125 0 Kehr. 0.50 1075 20 Oct. 15.10 1504 3047 1520 2004 

1800 212 220 ; 007 803 210 000 ' l l l O 1 Oct. 20.53 1370 31 Dec. 4.30'1770 2055 1450 2300 

1801 235 248 ' 875 1 870 240 87 i ' l l l 4 10 Dec. 15.20 1400 17 Jan. 0.28 ' l412 3432 1238 2108 

1802 240 2 i 0 808 850 240 850 1108 3 Jan. 0. 0 1533 18 Jan. 3 47 l()55 4008 1307 2020 

1803 200 270 850 820 270 838 1108 20 Dec. 10.55 ; 1170 18 April 2 40|1470 3000 1130 2327 

1804 278 287 851 837 282 814 1120 22 Dec. 15.35 2415 4 Jan. 23.45 1743 2820 1430 1028 

1805 275 203 808 882 270 800 1100 7 Dec. 7.18 2120 24 Dec. 5.50 1020 407.1 1300 1028 

1800 215 253 013 882 240 808 1147 15 J;in. 10.48 1534 8 Oct. 14.10 1574 4001) 1108 1815 

1 
221 227 034 018 227 021 

1804 
22 Dec. 15.35 2115 

1881 
4 Maart 4.0 2284 II II i> 

870 

783 

800 

837 

532 

025 

1078 

827 

805 

710 

018 

545 

020 

501 

070 

883 

001 

084 

813 

787 

704 

700 

748 

778 

770 

002 

802 

1008 
503 

701 

810 

571 

573 

571 

087 

003 

548 

401 

OOO 

400 

207 

074 

700 

535 

400 

430 

334 

440 

405 

377 

454 

; 548 

518 

453 

; 472 

' 355 

' 578 

• 712 

540 

483 

443 

502 

484 

041 

401 

5C)0 

' 470 

' 313 

I 380 

; 370 

! 375 

' 204 
I 

20 
tot 
30 

oren 

348 

201 

402 

22G 

240 

72Î 

511) 

43;) 

455 

280 

108 

318 

338 

223 

281 

30G 

530 

305 

201 

335 

474 

549 

330 

308 

345 

504 

310 

424 

302 

388 

40' 

353 

203 

379 

321 

143 

N O T U L E N D E U V E R G A I ) I : R I N O V A N D E N O D E N F E B R U A R I 1 8 9 7 . 
X X I X 

druk. 

Jen Î P. van 

1 
30 40 50 ! 00 70 80 00 '00 110 120 130 ; 

lol tol , tol tot ' lol i lot lol h)l lot tol lot 

40 50 00 70 80 00 ! 100 110 120 130 140 
1 — 

uren. uren. 'uren. uren. uren. uren. uren. uren. uren. uren.juren 

"ö .B 
'Z 

J J -
"13 

i) 
O 

I I 
'd c O O 

— ri ü 
n tc 

= H -
Z) '/) 

Gemiddelde 
declinatie 

van de 
magneet-

naald 
ten westen, 
snamiddai's 

y 
-fj = n r ' 

ten 2 ure. 
> " — 

r. 

57.0 

07.0 

II 1.0 

25.0 

00.0 

153.0 

03.0 

05.0 

110.0 

37.3 

20.0 

04.0 

08.0 

38.0 

44.0 

20.0 

110.0 

05.0 

50.0 

100.0 

100.0 

147.0 

114.0 

114.0 

80.0 
03.0 

77.0 

01.0 

82.0 

134.0 

110.0 

100.0 

45.0 

114 0 

110.0 

58.0 

10.8 

30.0 

48.0 

13.0 

30.0 

40.0 

33.0 

42.0 

52.0 

27.2 

0.0 

33.0 

180 

10.0 

20.0 

0.0 

47 0 

17.0 

13.0 

30.0 

38.0 

58.0 

30.0 

42.0 

20.0 

40.0 

38.0 

24.0 

47.0 

44.0 

48.2 

34.0 

17.0 

7 0 0 

f.8.0 
20.0 

4.0 3.2 2.1 3.0 0.0 0.7 1.0 ( 

24.0 4.0 1 

20 0 4.0 5.0 8.4 3.0 3.0 2.0 

2.0 

7.5 7.0 1.5 

7.0 0.0 2.7 0.3 

14.0 5.0 4.0 

5.0 8 0 5.0 2 0 1.0 1.0 0.8 

20.0 7.0 4.0 0.2 0.2 0.1 0/2 

3.2 5.0 3.3 

5 0 1.0 1.0 

10.0 0.0 4.0 4.0 1.0 1.0 

0.0 5.0 2.0 2.0 1 

15.0 4.0 2.0 1.0 

0.0 7.3 3.0 2.2 0.0 

2.8 1.1 0.5 

20.0 10.0 4.0 2.0 3 0 3.0 4.5 

7.0 4.0 3.0 1.0 

11.0 3.0 1.0 

l l .O 2.0 1.0 

10.0 0.0 5.0 0.0 5.0 | 0 . 7 0.3 

14.0 7.0 4.0 3.0 2.0 2.0 1 
25.0 12.0 15 0 7.0 O.O 2.0 1.0 

22.0 5.0 4.0 1.0 1.0 

0.0 1.0 

25.0 0.7 3.3 1 0 0.7 0.3 

17.0 0.8 3.2 0.0 0.4 

7.0 2.0 l.O 

28.0 7.5 2.3 2.1 3.0 0.5 

10.0 8.(1 5.5 0.5 

2.1.2 0.0 4.2 2.8 5.0 2.0 

lO.O 7.0 1.8 0.2 

13.5 4.7 1.5 0.2 0 1 

20.0 15 3 7.5 5.7 3.5 1.5 0.5 

37.0 0.0 4.8 1.0 0 5 0.3 0.2 

10.0 0.0 1.0 
. . . . . . 

II II II II it tl 

1.8 

0.2 

0.3 

0.5 

0.2 

0 2 

13 Nov. 22.45 122.0 0.02 1 Z W l W . 070.3 020.O 702 

10 Dec. KU) 70.0 0 0 5 Z W l W . 040.5 544.3 007 

3 Dec. 12 30 135.0 8.00 ZWtW. 032.0 501.0 114 

23 Mei 1.30 54.0 5.81 WZW. 448 7 402.7 1448 18° 21 '24 ' ' 

0 Jan, 0.4() 80,0 5.71 ZW. 007.7 537.0 770 18 7 52 

8 Jan, 0.0 82.0 8.13 WZW. 002.4 027.8 138 17 50 25 

20 April 18 12 77.0 7.07 W. 781 . i 053.3 848 17 .10 2 

28 Dec. 0.25 i 122.0 0.08 WZW. 0ti2.4 0.13.0 412 17 24 50 

10 Dec. 10.15 : 127.0 7.22 WZW, 005.7 821.0 503 17 12 27 

8 Jan. 5.50 70.0 5.81 W I N , 705.4 005.7 1250 17 14 25 

0 Maart 8.50 75.0 5 14 ZWiZ . 003.1 740.7 1000 17 8 30 

8 Dec. 22.40 , 100.0 5 8 8 ZZW. 784.8 831.5 50 17 4 12 

15 Sept. DUO 00.0 0.00 ZWlZ 028 1 705.8 340 17 1 24 

21 Oct. 1.35' 81.0 5.03 ZWtW. 041.3 847.7 478 10 58 40 

0 iViaarl 4.0 100.0 0.10 WZW' 017.8 701.7 035 10 51 .12 

14 Maart 17.30 ! 75.0 0.30 ZZW. 7510 700.0 778 10 45 24 

30 Jan, 7.20 120.0 8.01 Z W l W . 845.1 820.1 150 10 38 8 

7 Maart lO.IO j 108.0 0 14 W Z W . 815.0 703.0 311 10 31 7 

12 Nov, O.O 1 80.0 0 iO zw. Ol'.2.1 018.5 1144 10 25 5 

13 Dec, lOO 70 0 0.00 WZW 530.0 7C)0.1 374 10 10 41 

14 Oct. 2.30 117 0 7.35 ZZW. 028.8 710.8 881 10 14 0 

20 April 10.30 100,0 
1 

8.10 ZWiZ . 853.3 757.0 210 1() 7 30 

12 Dec. 2.5 ; 120,0 7.11 WIN 010 0 783.0 515 10 1 .12 

20 Jan. 12.0 , 102.0 7.17 zw. S.IOO 823.4 , 230 15 50 20 

28 Dec. 7.40 : 00,0 0.04 WtZ. 715.8 787.0 
1 ' 

15 50 40 

8 Dec. 13,10 113.0 7.37 zw. 731.5 780 5 837 15 41 20 

10 Oct. 18.i5 04.0 7 03 NNW. 002.4 820.1 8.12 15 38 44 

20 Nov, 7.10 80.0 7.00 W Z W . 507.0 758.8 1125 15 30 27 
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V E R H A N D E L I N G E N . 

AANNEMING VAN EEN ALGEMEENE MAAT 
VOOR DEN SCHROEFDRAAD. 

(Plaat 1.) 

In den aanvang van het jaar 1895 werd door den Verein 
deutscher Ingenieure aan den Riiad van Bestuur mededeeling 
gedaan, dat het wenschelijk word geacht er toe te geraken 
om „eine internationale Verständigung über die einheitliche 
Einführung eines einzigen Schrauben-gewiiides für Befesti-
gungsschrauben in allen Kulturländern herbeizuführen", en 
werd de vraag gesteld of de Raad genegen was tot dit doel 
zijne medewerking te verleenen. 

Nadat die vraag io bevestigenden zin was beantwoord, 
onder opmerking dat nadere mededeelingen te dezer zake 
werden tegemoet gezien, werd door den Verein onder dug-
teekening van 21 Januari dezes jaars een nader schrijven 
aan den Raad gericht, waarin werd medegedeeld, dat gelijke 
niedew êrking was toegezegd uit Frankrijk, Zwitserland, 
Oostenrijk, Hongarije, liulgië, Rusland en Italië, en dat alleen 
uit die landen, waar de engelscbe duim als maat in gebruik 
is, namelijk uit Groot-Brittannië en de Vereenigde Staten van 
Noord-Amerika, de antwoorden in meerdere of mindere mate 
afwijzend waren ingekleed. Voorts dat do Verein in zijne 
XXXVIste algemeene vergadering' had besloten verdere stap-
pen te doen tot bereiking van het omsclireven doel, maar 
dat vóór alles eene beslissing diende te worden genomen 
omtrent het maatstelsel, wat daarbij ten grondslag zou worden 
gelegd. 

Dit punt diende volgens den Verein eerst te worden uit-
gemaakt en daarom werd tot den Raad dn vraag gericht, 
welke van de beide stelsels, het metrische of dat van den 
engelschen duim, bij de verder te nemen maatregelen zou 
behooren te worden toegepast. 

De Raad oordeelde bet nuttig, te dezer zake voorlichtingen 
in te winnen bij sommige leden van het Instituut, die uit 
den aard van hunnen werkkring geacht konden worden vau 
het te behandelen vraagstuk op de hoogte te zijn. De Kaad 
wendde zich dientengevolge tot de leden J. A. Roessingh 
van Iterson, hoofdingenieur, chef van den dienst van tractie 
en materieel bij de llollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, 
,1. W. Stous Sloot, hoofdingenieur-werktuigkundige, chef 
van den dienst van tractie en materieel bjj de Maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen en C. F. Stork, fabrikant 
te Hengelo, met verzoek om voorlichting omtrent bet nut-
woord, te dezer zake aan den Verein te geven. 

Door die leden werd met de meeste bereidwilligheid aan 
hot verlangen van den Raad voldaan. 

De van hen ontvangen antwoorden bevatten zulko belang-
rijke bijzonderheden, dat het wenschelijk is geacht, die in 
hun geheel in de Verhamlelingen te doen opnemen. 

Aan don Verein werd op grond van de ingekomen adviezen, 
onder dagteekening van 20 Juni 1890, n». 751, bet volgend 
schrijven gericht: 

„Ihrem Schreiben vom 21. Januar 1890 zur Gefolge, worin 
die Frage gestellt wird, widcbes der beiden Masssysteine, 
die nach Lage der Dinge überhaupt in Frage kommen 

1 
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können: das metriBclie oder das des englischen Zolles, bei 
dem zu erstrebenden einheitliclien Scliraubengewinde auge-
wandt werden soll, haben wir dic Meinung gefragt von 
unterschiedenen unserer l̂itglieder, damit wir, nach sorg-
fältigen Erwäging, eine bestimmte Antwort Ihnen an zu 
bieten im Stande wären. 

„Wir glauben dass wir für heute uns zu einer einfachen 
Beantwortung beschränken können, ohne auf die Details ein 
zu gehen, welche bei der Behandlung der Frage in Betraeht 
kommen, oder dic Schwierigkeiten zu besprechen, welche 
bei Anwendung- so wohl der Meterniass als der englischen 
Mass sich ereignen können. 

„Wir sind aleo zu dem Besehluss gekommen, dass dic 
Einfiihring eines metrischen Schraubengewinde-Systems prinzi-
piell alle En)pfehlung verdient. 

Der Vorstund y 

J . F . W . CONRAD, 

Pracsidciit. 

J . TIDEMAN, 

yecretär". 

I . 

Amsterdam, den 18en Februari 1896. 

Ter voldoening aan Uw verzoek van 4 Februari heb ik 
de eer U over dc schroefdraadkwcstic als volgt tc berichten: 

De thans meest gebruikte schroefdraad is die van Whitworth. 
Deze is algemeen aangenomen in Europa en dat deel van 

de andere werclddcelen, dat van Engeland zijn werktuigen 
betrekt. 

Uitzondering hierop maakt alleen een deel van Frankrijk, 
dat een afzonderlijken fransclien schroefdraad bezigt, hoofd-
zakelijk in gebruik bij dc franschc marine. 

In Noord-Amerika wordt gebruikt dc schroefdrand van 
Seilers, c\'cnzeer als die van Whitworth gebouwd op 
engelsche maat. 

De juiste grenzen van liet gebied der drie genoemde schroef-
draden kan ik U niet geven; dit is ook onnoodig waar 
vaststaat dat.in de landen, die ons omringen, dc Whitworth-
draad algemeen gebruikt wordt en dus praktisch eenheid van 
bchroefdraad bestaat. 

Om dit laatste tc bevestigen wijs ik cr slechts op: dat 
in nnjne uitgave van der Constructeur van F. Reuleaux (1865) 
alleen de Whitworth-schrocfdraad wordt beschreven en dat do 
„technische Ycrcinbarungen" van den „Verein Deutscher Eiseii-
bahn-Verwaltungen", waartoe dc Nederlandsche en Oosten-
rijksch-llongaarsche spoorwegen mede behooren, bij paragraaf 
87 voorschrijven: „Für Schrauben soll das Whitworth'sche 
Gewinde zur Anwendung kommen.'" 

Sedert enkele jaren hebben eenige Duitsche ingenieurs 
cono beweging onderhouden voor een „metrischen" draad. 

Ik onthoud mij van bespreking der vraag in lioever die 
metrische draad theoretisch meer volmaakt is dan die van 
Whitworth. 

Dit is onnoodig waar vaststaat: 
dat de indeeling der schroefbouten naar engelsclio maat 

groote voordeden heeft; 
dat van den Whitworth-draad gecne nadoelen van botec-

kencnden aard bekend zijn geworden. 
Het aannemen van een nieuwen schroefdraad heeft de 

groote nadoelen: 
dat men nieuw gereedschap moet aanscliaffcn voor draad-

snijden ; 
dat men, doordat de nieuwe schroeven niet passen in dc 

oude gaten en dc nieuwe moeren niet passen op. dc oude 
schroeven, ecu zeer onaangenamen overgangs-toestand heeft, 
die, tenzij men tot zeer kostbare vernieuwingen besluite, 
zoolang zal duren als do onder het oude stelsel laatstelijk 
gebouwde machines dienst kunnen doen. 

Ook in Duitschland wordt dit ingezien. 
Dit moge Uwen Raad blijken uit een verzoekschrift van 

128 Duitsche fabrikanten, gericht aan dc Regecring tegen de 
invoering van don metrischen schroefdraad. 

Dit verzoekschrift is te vinden in Glaser's Anmden 1895, 
aflevering van 1 Juni. 

Mijne slotsom is deze: 
lo. Er is geen behoefte aan het invoeren van een algemeen 

gebruikten schroefdraad daar deze praktisch gesproken reeds 
bestaat. 

2o. liet aannemen van den metrischen draad in plaats van 
dien vau Whitworth zoude voor fabrikanten en gebruikers 
van werktuigen groote nadeden hebben, zonder beteekenende 
voordeden. 

Onder betuiging mijner hoogachting verblijve 

ROESSINGII VAN ITEHSON. 

I I . 

Utrecht, 23 Maart 1800. 

Bij deze heb ik de eer deu Raad van het Instituut in 
antwoord op zijne letteren N". 493 van den 4<len î cbruari jl, 
te zenden ecu Rapport van den heer Franco, adjunct-ingenieur 
bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
betrefrcnde dc onderwerpen, behandeld bij uwe bovengenoemde 
missive. 

In hoeverre dit stuk de beschrijving van «//e draadstelsels 
omvat, die worden toegepast, is moeielijk na te gaan; doch 
ik vermeen, dat de meer uitgebreid toegepaste en meest aan-
bevolen stelsels daarin zijn opgenomen. Met do conclusie kan 
ik mij zeer good vereenigen. 

llet komt mij voor, dat één stelsel gebaseerd op mctermaat 
het meest aanbeveling zou verdienen en dat het daarom 
wensclidijk zal zijn, aan tc raden een Internationale Com-
missie te benoemen, dic belast wordt met het ontwerp 
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van een stelsel, op mctermaat berustend en dat getracht 
wordt dc Regeeringen er toe te bewegen hot door deze 
Commissie voorgestelde systeem tot het „tockomststelsel" te 
verklaren, met dc verplichting, om het bij aanschaffing van 
werktuigen toe tc passen en de bestaande inrichtingen binnen 
een tijdperk van 25 jaar naar dat stolsel te wijzigen, tenzij 
er voor deze wijziging uit liet oogpunt van internationaal 
verkeer geene termen bestaan. 

Met hoogachting heb ik de eer tc zijn. 

Uw Dienstwillige Dienaar, 

J . W . STOÜS SLOOT. 

Eenige beschouwincjen over de unificatie van den 

schroefdraad. 

Het doel dezer schets is het geven van een zeer beknopt 
overzicht der gescliiedenis van het schroefdraadvraagstuk, dat 
is: hetgeen in de laatste jaren in Duitschland door den 
„Verein Deutscher Ingenieure" en iu Frankrijk door de 
„Socictó d'encouragcmont pour rindustrie nationale" word 
gedaan ter verkrijging van oen internationaal uniform-draad-
stelsol. 

De 'beschouwingen hebben alleen betrekking op schroef-
draad voor de „gewone" schroefbouten, dat zijn die, welke 
bij de constructie van machines, werktuigen, voertuigen enz., 
in den uitgebreidstcn zin worden gebruikt, eveneens voor 
die schroefbouten, benoodigd bij bouwwerken, als kappen, 
bruggen enz. 

De dikte dezer bouten varieert tusschcn 4 niM. en onge-
veer 150 mM. 

Buiten beschouwing zullon daarom blijven de draadstdsels, 
toegepast op specialo soorten van schroefbouten als gebruikt 
door instrument- en horlogemakers, zoomede die, noodig voor 
meet- en verdeel werktuigen, voor houtschrocven, tire-fonds, 
gaspijp enz., in 't algemeen voor die boutsoorten, die hetzij 
wegens geringe afmetingen hetzij om bijzondere eischcn die 
daaraan gesteld worden, ook van een bijzondere soort van 
draad moeten worden voorzien. 

Wil men regelmatig tc werk gaan, dan dient eerst he 
draadvraagstuk voor de „gewone" bouten te worden opgclos 
om daarna tot dc analyse vau do zeer vele systemen voor 
de overige soorten van schroefbouten over to gaan. 

Nadat in Duitschland „dc Motor" ingevoerd was, werd 
door het Münchener Bezirk van den Verein Deutscher 
Ingenieure in 1874 oen beweging in het leven geroepen 
om het sedert langen tijd bijna algemeen in gebruik zijnde 
Wliitworth-draadstelsd te vervangen door oen metrisch draad-
systeem. 

Eene commissie, belast mot het onderzoek in hoeverre ver-
andering van stelsel wensclielijk zou zijn, stelde zich daartoe 

in verbinding met de verschillende afdeelingen van den Verein, 
met technische vorconigingen on voornamelijk met indus-
trieelen. Aan ongeveer 2000 fjibrikantcn werden vragen ge-
steld, waarvan do hoofdvraag was: of hot mogelijk on uit-
voerbaar kon geacht worden in plaats van het vigcorond 
Wliitwortli-draadstdsel een nieuw op metermaat gebaseerd 
draadsystcom in Duitschland in to voeren. 

Slochts 3G5 antwoorden kwamen in; daaruit bleek echter 
dat 310 fabrieken uitsluitend liet Whitworth-draadstelsel 
gebruikten en 40 fabrieken oen draadstelsel, waarbjj welde 
spoed in engelsche maat uitgedrukt doch do middellijnen van 
de bouten in Rheinlandscho of Saksische maten waren aan-
gegeven. Van de 20 Afdeelingen van den Verein verklaarden 
zich 14 tegen invoering van een nieuw stelsel. 

Hot was dus niet te verwonderen, dat de hieromtrent 
gedane voorstellen in dc Algemeene Vergadering van den 
Verein in 1877 werden verworpen. 

Na eenige jaren te hebben gerust, kwam het onderworp 
weder in 1885 in eene Algemeene A^gadering van den 

Verein" ter tafel, ditmaal op aandrang van het Karlsruher 
Bezirk van den Verein Deutscher Ingenieure; doch het mocht 
den leider, don heer C. Delisle niet gelukken, do algemeene 
instemming met het veranderen van dra;ulstelsel tc winnen. 
Tot nu toe was er minder quoistio omtrent het in to voeren 
systeem, maar meer om het Whitworthstelsel door con metrisch 
to vervangen 

In eene afdeelingsvergadcring van den Verein (Gesammt-
vorstands-Sitzung) op 14 Augustus 1887 werd hot onderwerp 
opnieuw door den heer Delisle, die ook zelf een stelsel had 
ontworpen, ingeleid, llij zeide o. a.: 

„llet kan niet weersproken worden, dat de uniformiteit 
„van schroefdraad in een land van groot voordeel moet 
„geacht worden. Zoo heeft Engeland het Whitworthstelsel, 
„Amerika dat van Seilers.— Duitschland echter, waar ver-
„schillende stelsels in gebruik zijn, steekt daarbij ongunstig 
„af. — Welke wijzigingen men in do ter tafel gebrachte 
„voorstellen ook wenscht te maken, doet niets ter zake, oven-
„min of hot voorgestelde stelsel al dan niet volmaakt is. 
„De wijzigingen, welke de praktijk zal leeren, dat noodig 
„zijn, kunnen daarna altijd nog worden aangebracht." 

Gesteund door dc medewerking van den heer Th. Peters, 
Directeur vau den Verein, mocht het den heer Delisle 
gelukken zjjn voorstel, om eene commissic van onderzoek 
aan te wijzen, er door te krijgen. 

Nadat deze commissic het eens geworden was, omtrent 
het draadstelsel, werd een zeer nauwkeurig stol in de fabriek 
van Reinecker in Chemnitz vervaardigd en werd dit stel 
beproefd cn gecontroleerd door het Rijks-Proefstation to 
Berlijn. 

Toen dit gereed was, wendde zich de directie van den 
Verein tot dc vooniaamsto firma's op werktuigbouwkundig 
gebied en tot de Staatslichamen in Duitschland, met het 
voorstel dit stelsel als „Standaard" aan te nemen. 

Het verzoek aan de regeering ging gepaard met de inzon-
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<ling vaii ocnc „Donksclirift'\ waarin de verscliillendc motieven 
worden genoemd, die dc diroctio tot dezen stap leidden. 

Dat zij zich tot de Staatslicliauieu wendt, is, omdat deze 
de grootste afnemers zijn van de fabrieken en zelf groote 
werkplaatsen drijven; voorts zegt de directie: 

„Sein System kann so lange nicht auf allgemeine Annahme 
„rechnen, als nicht diese Behörden zu der Gewindefrage 
„Stellung nehmen und den Vorschlag des Vereins deutscher 
„Ingenieure unterstützen." (Zie Zeitschrift des Vereins 1893, 
blz. 515.) 

De voornaamste fabrikanten, gekant zijnde tegen het 
in Duitschland invoeren van een metrisch draadstelsel, in 
hoofdzaak wegens de bezwaren die de exporthnndel daardoor 
dreigde te ondervinden, staken de lioofden tc zamen cn stelden 
in het hegin van liet vorig jaar eene petitie op. In deze 
petitie, gemaakt onder leiding van den heer E. Knselowsky, 
directeur van de Berliner Alachinen-Aetien-Gcsellschaft, en 
geteckend door 128 van de toongevende fabrikanten, gaf men 
der Regeering to kennen, dat de handelwijze van de directie 
van den Verein de industrieelen ten zeerste verrast had. 
Zij vestigden de aandacht der Regeering op de overijlde 
stappen, welke de directie had gedaan, door reeds met voor-
stellen bij de Regeering aan to komen, niettegenstaande men 
in de laatste Algemeene Vergadering van den Verein over 
't algemeen tegen de invoering van een nieuw draadstelsel 
gekant was. 

Zij verzochten daarom de Regeering: 
„dem Antrage des Vorstandes des Vereins Deutsclier 

„Ingenieuro auf Einführung eines neuen Schraubengewindes 
„metrischer Grundlage so lange es sich um die Einführung einer 
„solchen Neuerung — unabhängig von anderen liilndern — 
„nur für Deutschland allein handelt, ihre Unterstützung im 
„Interesse unserer vaterländischen Industrie versagen zu 
„wollen." 

De Directie van den Verein, ziende dat alleen in Duitsch-
land invoeren van een uniform draadstelsel op do tegenkanting 
van de fabrikanten stuitte, wendde zich daarna tot do voor-
naamste technische vereenigingen in het buitenland, waardoor 
ook hot Koninklijk Instituut van Ingeneurs tot medewerking 
werd uitgenoodigd. 

Volgens mededeeling van de Directie van den Verein 
hebben de Vereenigingen in Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, 
Hongarije, Helgio, Rusland en Italië over 't algemeen toe-
zegging gedaan, de bemoeiingen van den Verein te steunen. 
Engeland cn Amerika echter, waar do engelsche maat nog 
steeds vigeerende is, heblien het verzoek ontkennend beant-
woord. Nu ligt het voor do hand, dat zoolang in Engeland 
en Amerika bet metrisch maat- en gewiclitsystcem nog niet 
is ingevoerd, men daar nimmer zal medewerken tot het ^ 
invoeren van een draadstelsel, gebaseerd op do metermaat, j 
ter̂ Yijl het van de hiervoren genoemde landen, waar het 
metrische sysieem gebruikt wordt, niet tc verwachten is 
dat, voort men een uniformstelscl in, dit gebaseerd zal zijn ; 
op den engelschen duim. 

AVij meenen dus met grond te kunnen beweren dat het 
plan om een internationaal draadstelsel in te voeren Jiief 
zal slagen, voordat, en dit ligt zeker niet meer in de verre 
toekomst, de Engelschen cn Amerikanen het metrische maat-
en gewichtsysteem zullen hebben ingevoerd. 

In een artikel van Engineering van 17 Januari jl. over 
de invoering van het metrische draadstelsel in Engeland 
zegt dc schrijver, nadat bij de wenschelijkheid van het nieuwe 
stelsel verdedigd heeft: 

„If the gaugo is to be altered, it matters nothing to us 
„how great the alterations, since the wholo of our taps and 
„dies must bo renewcd in any case. Our interest Hos in 
„getting the best possible eystem, one that is truly metrical, 
„and hence not English."" 

Is die tijd aangebroken, dan rijst de vraag: welk stelsel 
verdient de voorkeur? 

Thans zijn in hoofdzaak de volgende stelsels in gebruik: 
In Engeland: het Whitwovth. 
„ Amerika : het Seilers. 
„ Duitschland : het AYhitworth en enkele metrische draad-

stelsels. 
„ Frankrijk: het "Whitworth, doch ook thans zeer 

veel het metrische draadstelsel, in 1894 
vastgesteld door do „Société d'encourage-
ment pour l'industrie nationale." 

„ België: het Whitworth en genoemd Fransch 
stelsel. 

„ Nederland: bijna uitsluitend het Whitworth draad-
stelsel. 

Bij het bespreken van het schroefdraadvraagstuk heelt 
men de verschillende draadstelsels aan een nauwkeurig onder-
zoek onderworpen cn hebben dc voorstanders van liet 
metrisch draadsystcem niet nagelaten de gebreken van den 
Whitworth- en den Sellers-draad op to sporen. Omgekeerd 
hebben de voorstanders van liet behoud van de in gebruik 
zijnde systemen getracht op de goede eigenschappen van die 
stelsels tc wijzen. 

Als grieven tegen het Whitworth draadstolsel noemt men: 
In do eerste plaats het afronden van den draad. Er wordt 

beweerd dat het niet mogelijk is, de afronding nauwkeurig 
volgens de voorschriften te maken en zoo dat deze bij allo 
bouten dezelfde is. 

Ten tweede. De hoek in den draad van 55o laat zich niet 
gemakkelijk n{iuwkcurig aan bet snijgereedschap vervaardigen 
en controleeren. 

Ten derde. De '/2 bout heeft 12 gangen op den 
duim; men beweert dat dit te grof is. 

Professor Reulcaux deelt in eene voordracht over het 
onderhavige onderwerp, op 7 April 1879 in den „Verein 
zur Beförderung des Gewerbefleisses" gehouden, mede, 
dat tot onderzoek in hoeverre dc, eerstgemelde grief tegen 
het Withworth draadsysteem als juist moet worden aange-
nomen, hij bij tien van de voornaamste fabrieken in Duitschland 
schroefbouten met Withworthdraad van V\ 
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en Y2'' middellijn deed maken. Iljj paste daarna do moeren 
en bouten onderling en het bleek hem, dat in totaal slechts 
in ongeveer een derde van de gevallen de moeren en 
bouten pasten, dus te zamen te gebruiken waren. 

De voorstanders van den Whitworthdraad wederleggen 
al deze grieven, liet zuiver afronden van den draad geeft 
geen moeilijkheid, indien men ter controle zuivere stalen 
mallen gebruikt, welke volgens het normaal profil zijn ver-
vaardigd. 

Hot is niet mogelijk een scliroefdraad eenigszins nauw-
keurig met een duimstok te meten. Wenschelijk is het 
daarom, dat men iu speciale fabrieken nauwkeurige mallen 
kan verkrijgen, welke evenals de maten en gewichten door een 
ijker geijkt zouden moeten zijn. Ilceft men dergelijke mallen, 
dan vervalt ook het tweede bezwaar, namelijk w\at den hoek 
van 550 betreft. Wat het te grof zijn van den draad van 
den aangaat, dit mag op het papier, indien men 
de toeneming van den spoed bij de verschillende afmetingen 
vergelijkt, schijnen, in de praktijk blijkt zulks echter geene 
bezwaren op to leveren. 

. liet ongunstige resultaat van de proef van professor Reuleaux 
moet worden toegeschreven aan de groote moeite om vele 
bouten nauwkeurig gelijk te maken. Het snijgereedschap 
toch is aan slijtage onderworpen, ook het ijzer, waaruit do 
bouten worden gemaakt, is niet gelijk van dikte. Op fabrieken, 
waar speciaal schroefbouten worden vervaardigd, snijdt men 
eerst een aantal moeren, sorteert dan het ijzer, waaruit do 
bouten moeten worden vervaardigd naar de dikte, en snjjdt 
daarna den draad passend bij de moeren. Een verschil in 
middellijn vau ĵy mM. tusschen twee bouten is reeds 

I « V 

oorzaak, dat een moer, welko op een bout past, voor do 
andere onbruikbaar is. 

ilen moet niet uit het oog verliezen, dat Withworth de 
verdienste heeft van in 1841 het initiatief tc hebben ge-
nomen om een uniform draadstelsel in te voeren. Hij stelde 
daarvoor de regels vast, genomen uit het gemiddelde vau 
hetgeen hij in de praktijk vond, dus niet op theoretischen 
grondslag g'ebasecrd. In 1857 wijzigde hij het stelsel in 
zooverre, dat hij in de kleinere afmetingen enkele nummers 
inlaschte. Ilij verdeelde daartoe den engelschen duim in ' 
decimale cnderdeelen. In bijlage A. zijii dc afmetingen der ' 
beide stelsels naast elkaar aangegeven. 

Ilct Seilers draadstelsel, in 18G4 door Seilers, machine-
fabrikant to Philadelphia ontworpen cn in Noord-Amerika 
als „Standaard" aangenomen, nadat in 18G8 het stelsel 
voor de marine verplichtend was gesteld, wordt als een 
verbeterd Whitworth-systecm beschouwd. 

De afronding van den draad is weggelaten, do hoek in 
don draad op GÜ° gebracht en de bout telt 14 draden | 
op den engelschen duim. Ook de klimming van den spoed 
is eenigszins regelmatiger dan bij Whitworth. \Zic de gratische 
voorstelling op plaat 1.) ^ 

Tegen liet niel afronden van den draad is de o[)merking 
te maken, dat het snijden van den draad op de draaibank 

het behouden van scherpe kanten nict belemmert. Snijdt 
men cchter met tappen, dan zal door de enorme wrijving, 
die daarbij ontstaat en de metaaldeeltjes, die zich tusschen 
de snijvlakken plaatsen, do draad niet scherp te houden 
zijn en zal het profil veeleer onregelmatige afrondingen ver-
toonen. Proeven van professor R. II. Thurston, in de fabriek 
van Sellers met tappen genomen, deden zien, dat 
reeds nadat 500 moeren waren gesneden de tappen versleten 
waren, tcrwjjl de AVhitworth-tap zeker tienmaal zooveel moeren 
kan snijden. 

Dat het Sellers stelsel, hoewel als „Standaard" in Amerika 
ingevoerd, niet volkomen als zoodanig werkt kan blijken uit 
hetgeen een Amerikaansch fabrikant in the Mechanics van 
November 1884 zegt: 

„Geen schroef boutfabrikant werkt volgens U. S. Standaard. 
„Is het niet beter het woord „Standaard" tc laten vervallen en 
„te vergeten, dat er ooit zulk een woord bestond.̂  Wij 
„hebben het woord Standaard aangenomen, maar waar vinden 
„wij zulke schroefbouten? AVaar do fabrikanten, dio weten 
„wat de „Standaard" is, en hoe daarnaar gewerkt moet 
„worden 

Als overgang tusschen het draadstelsel, op den eng. duim 
gebaseerd, en het metrische draadstelsel zou men hot stolsel 
kunnen noemen, dat ontstaat indien men do afnifitingcn 
van het Whitworth- of Seller.s-systeeni omzet in metcrniaat. 
Het karakteristieke van het stelsel zal hierbij cchter verloren 
gaan, daar men gedwongen zal zijn de maten af te ronden; 
ook zal do volgorde der boutdikten met bijbehoorendon spoed 
niet overeenkomen met dio van het decimale stelsel. Nog 
een hieraau verbonden bezwaar is, dat do afmetingen van 
den volgens model der engelsche snijgcrccdschappcn vervaar-
digden draad niet zullen kloppen mot de in do teekening 
ingeschreven maten. 

Volgens het metrische stelsel ziju verscheidene draad.systonien 
opgesteld. Bij het opmaken van een goed draadstelsel moet 
men zorgen : 

lo. dat hot draadprofil gemakkelijk en met do noodige 
nauwkeurigheid is te maken; 

20, dat de spoed minstens tot op één tiende van den 
millimeter uit de formules berekend kan wordeu. 

30. dat de serie vau boutmiddcllijnen zoo is, dat onderdeden 
van millimeters niet voorkomen in de waarden van do 
middellijn, en dat de volgorde niet te veel afwijkt van het 
decimale stelsel. 

In de vergaderingen van den Verein kwamen voor het 
meerendeel reeds in 1879 in de meergemelde rede van 
professor Reuleaux de navolgende voorstellen ter sprake, (Zie 
de „Verhandlungen des Vereins zur Bcfönlerung dos Gewx»rbe-
«ei.sses", 1879): 

lo. de Noi'd fmnyais, dc Elziissische Alachinenfabriek, J. F. 
Cail & Co. en F. Uedtenbacher, die allen een hoek in den 
draad van 53o 8' voor>t(dlcn, het gevolg van het gelijk 
maken van den spoed (S) aan de diepte van den draad [t 0) 
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dus S = / 0. 011 belioudeiis Rodteiibaclicr eene afronding aan-

nemen van (Dc waarden voor S, t̂ t̂n enz. kunnen blij-
o 

ken uit de draadprofil-teekcningcn op plaat 1.) 

2'>. Bodmer en Roischauer & Bhintsclili stollen voor een 
hoek van 50o en eene verhouding van t o 0.64 S; 

30. do Parijs-Lyon spoorweg gaf aan een hoek van 

370 met eene afronding van 

t o - 1.5S(*); 

/ f . en eene vorhoudins; van 
4 ° 

40. Armengaud stelde voor den hoek in den draad 55° te 

nemen, de afronding en do verhouding S — 
1) 1J 

5°. Ducomnuurs ontwerp gaf aan een hoek van 00°, eene 

afronding van ~ en de verhouding / o — 0.05 S de voorkeur. 
O 

Oo. Bij do fransche Marine was een stelsel in gebruik, 
dat wel zeer eenvoudig was doch daardoor ook te weinig 
verschil in draad bij verschillende boutdikten gaf: daarbij 
was de hoek in den draad 60° en f 0 ~ S. (Zie figuur O, 
plaat 1 (*).) 

70. De Pfiilz-Saarbriicker afdeeling van den „Verein deut-
scher Ingenieure" heeft een stelsel ontworpen, dat veel over-
eenkomst vertoont niet dat door Delislc vervaardigd. — 

to Hierbij is de hoek 60», de af kanting — , en vlak <0 = 0.65 S. 

Voor den spoed zijn 4 formules, afhankelijk van do middellijn 
van den bout en wel voor d — G—8 mM. S r= 0.2 ((/—1); 
voor r/rr8-26mM. S = 0.6-f-0.1 r/; voor = 2 6 - 4 0 mM. 
S = 0 . 8 + 0 . 1 r/; voor =r 4 0 - 8 0 inM. S = 1.8 + 0.075 f/, 
waarin d — diameter van den bout. 

Het zou te ver buiten het bestek van dit beknopte over-
zicht gaan om in bijzonderheden te treden over de voor-
eii nadoelen van de hierboven vermelde metrische draad-
stelsels. Vele er van hebben het bezwaar dat de serie der 
boutdikten niet verder gaat dan 50—60 inM., terwijl do 
praktijk eene-grens van minstens 80 mM. wenschelijk maakt. 

80. Het metiischo draadstolsel, zooals dit door de directie 
van den Verein als „Standaard" wordt voorgesteld is het 
Delisle-stelsel volgens het tweede ontwerp. (Zie plaat 1, 
figuur 8; volledigheidshalve is ook het eerste ontwerp daarop 
aangegeven.) 

90. Voorts heeft men nog het metrische draadstelael, door 
de „Société d'encouragement pour l'industrie nationale" in 
do vergadering van 10 Mei 1894 vastgesteld. 

Nadat het den heer Sauvage in 1891 gelukt was de aan-
dacht van bovengenoemde Vereeniging te vestigen op de 
noodzakelijkheid tot unificatie van den schroefdraad, werd 

( ') Sedert vervallen cn vervangen door hol metrische systeem, op-
gesteld door de „Société d'encouragement pour l'industrie nationale". 

eene commissie benoemd, waarin onder anderen de heeren 
E. Ilichard en Ed. Sauvage zitting hadden. 

Het rapport door deze commissie uitgebracht (zie „Bulletin 
de la Société d'encouragonieut pour l'industrie nationale", 
jaargang 1893) is zeer broed opgevat en bevat een overzicht 
van do nagenoeg alle op dat tijdstip in gebruik zijnde of 
ontŵ orpen draadstelsels. Aan het slot is onder anderen eene 
tabel opgenomen, waarin de verschillendo schroefdraadstolsels, 
31 in getal, wat de boutdiktc en den spoed betreft woorden 
vergeleken. 

Het bevat voorts een ontwerp van een metrisch draad-
stelsel, hetwelk na eenige wijziging in 1894 door de „Société 
d'encouragement" definitief werd aangenomen. (Zie plaat 1, 
liguur 9.) 

Volgens het opstel van den heer Sauvage in Engineering 
van 13 Maart 1896 is dit stelsel thans bij zeer velo groote 
etabli.ssementen in Frankrijk als: Marine, Chemins de fer: 
de TEst, du Midi, du canal latéral à la Garonne, de TEtat, 
de Paris-Lyon-Méditerranée, de l'Ouest enz. in gebruik 
gekomen. 

Ook op de internationale Conferentie te Bern in 1896 
„concernant Tunité technique des chemins dc fer" zal dit 
stelsel, dat door den Zwitserschen bondsraad voor de spoor-
wegen wordt aanbevolen, besproken worden. 

Op plaat 1 zijn van de hiervorcn genoemde stolsels de 
meest voorname in grafischen vorm weergegeven, alsmede 
de draadprofillen, ten einde het overzicht te vergemakkelijken. 
Voor 't meerendeel zijn zij ontleend aan de reeds aangehaalde 
voordracht vau professor Rouleaux van 1879. 

De draadstelsels, voorgesteld in do figuren 4, 5 en 6, 
zijn sedert door het nieuwe fransche draadsysteem vervangen. 
Daar de profillen belangrijke afwijkingen met de bestaande 
stelsels vertoonen, zijn zij ter vergelijking van verschillendo 
draadvormen op de plaat aangewezen. 

Bij nalezing van hetgeen over do draadstelsels in het alge-
meen besproken werd, blijkt dat de sterkte en draagkracht 
alsmede de meer of minder hechte verbinding door een 
zeker draadstelsel te verkrijgen, nooit op den voorgrond 
werd gesteld. 

Langzamerhand zijn er dus verschillende draadsystemen in 
omloop geraakt en de meer algemeen in gebruik zijnde zoo-
danig verbasterd, dat er op het gebied vau den schroefdraad 
geen eenheid bestaat. 

Zoo verhaalt professor Reuleaux in zijne voordracht van 
1879, dat een van zijne kennissen, een schroefbout-fabrikant, 
60 soorten van snijgcreedschap er op na moest houden om 
aan do verscliillende aanvragen te kunnen voldoen. 

Ook in Frankrijk was een paar jaren geleden de toestand 
niet beter; in het boven vermeld rapport zegt dc heer 
Richard 0. a. : 

„nous trouvons encore, dans notre pays, 
„un nombre considérable dc systèmes différents de vis. La 
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2o. dat dit aan to nemen stelsel „Internationaal" worde 

gevolgd; 
30. dat men met de volgende punten rekening houde: 

a. dat het er minder op aankomt welk stelsel men kiest, 
daar men steeds tot vervanging van bestaande stelsels zal 
moeten overgaan en dit toch altijd neerkomt op het invoeren 
van een nieuw stelsel in een of ander land; 

h. dat van alle Europeesche landen alleen Engeland nog 
niet het metrische gewicht-systeem heeft aangenomen, doch 
hiertoe in den loop der tijden zal moeten overgaan, om do 
concurrentie mot het vaste land viin Europa te kunnen vol-
houden on het dus op dien grond aanbeveling verdient een 
op metermaat gebaseerd schroefdraadstelsel in te voeren en 

c. dat voor do keuze van het metrische draadsysteem, 
naast hot stelsel Delisle II, zeer zeker ook iu aanmerking 
komt het stelsel, vastgesteld door do „Société d'encoura-
gemont pour Pindustrie nationale", daar dit reeds zeer veel 
in Frankrijk is ingevoeril, cn evenals het stolsel van den 
„Verein Deutscher Ingenieure" eerst na ernstige studie 
vau do verschillende bestaande en ontworpen schroefdraad-
stelsels is opgesteld. 

Utrecht, 20 Maart 1896. 1. FRANCO. 

„marine dc l'État fait usage do certains types; l'artillerie, 
„pour son matériel, cn emploie d'autres. Chaque compagnie 
„do chemins de fer a ses types de filetages; bien plus, 
„dans une môme compagnie, le service de la voie n'emploie 
„pas les mêmes vis que celui du matériel roulant; nous 
„voyous mémo employer des types différents pour les machines 
„et pour les wagons. Chaque grande maison de construction 

„a son système particulier". 
Het in één bepaald land invoeren van een schroefdraad-

stelsel zoude slechts hot aantal stolsels met één vermeerderen 
en dus geen verbetering aanbrengen. 

Wil men dus een einde maken aan den chaos van draad-
stelsels, dan stelle men vast een „internationaal uniform 
schroefdraadstelsel" en zou dit uit den aard dor zaak in 
verband met hot voorgaande een metrisch stelsel moeten zijn. 
Men handelo echter niet te overijld met de invoering on late 
er verscheidene jaren overheen gaan, daar het wijzigen en 
vervangen van snijgcreedschap met vele kosten gepaard gaat 
en men in den eersten tijd voor de wisselstukken het oude 
stelsel zal moeten aanhouden bij het nieuw in ie voeren systeem. 

Resumeerende, meen ik te mogen concludeeron : dat het 
zeer zeker in het belang van de industrie in het algemeen 
gewenscht is: 

lo. dat er eenheid kome in de bestaande draadstelsels, 
dus een „stundaard-schroefdraadstelsel" worde aangenomen; Bij la go A. 

K A M E N . 
Hoek in 

den draad. 
Afronding 

van den draad. 

Verhouding 
tusschen 

!S en l oïto. 

Toeneming van den 
spoed. 

Serie der boutdikten. 

Whitworth . . . . 1 550 (*) 
1841. 

1 
Whitworth . . . . Idem. 

1857. 

Sellers OOo. 
1854. 

! OQo. 
oerstü ontwerp 1 

^̂  (rond)(*) . j/=:0.64S. ; Vrij regelmatig. 

Idem. Idem. ' Regelmatiger. 

fo 

S 

to (recht). 

Regelmatig gaat dit tot O" eng. mid-
dellijn. 

Idem 0) 

^ = 0 05S. ' Regelmatiger dan bij Regelmatig gaat tot 6'^ 
' AVhitworth. 

^=0.05S. Regelmatig. 
Ymi 4 _ 8 mM. groeit de middellijn 

aan met 1 mM. 
Yiin 8—20 mM. mot 2 mM. 

. 4 . 

Voorfc4"—8mM. 
S = . 0 . 2 r / . 

V o o i ' f / = 8 — 4 0 mM. 
S m 0.8 + 0 . 1 „ -x.-̂  „ , - „ 

Voort/=:40—SOmM. Interpolaties tusschen 8 en 80 mM., 
2.8 + 0 . 0 5 r/. men noemt den spoed behoorend 

bij do voorafgaande boutdikte. (2) 

„ 2 1 1 - 4 0 „ 
40—80 

d =z miilclollijn bout. 

( 

O p m 0 r k i n g e n : (i — niKuiuuiiu uuu»-. 
Uit de jmiktijk vastgesteld, het gemiddelde uit verschillendo in den handel voorkomende bouten. Dc afronding dient ook 

ter voorkoming vau beschadiging. Volgons Briggs zou bij Wliitworth S rrz 0.1075 (/ — 0.0075 f / -+ 0.024. 
(1) Hierbij voerde hij decimalen in voor onderdeelen van den engelschen duim om bij do bouten van geringe afmetingen er 

enkele te kunnen inlasschen. (2) Klimming van den spoed heeft veel overeenkomst met hot Whitworth-systcem. De diepte van don draad is juist als bij Seller.̂ . 
De serie der boutdikten loopt van 4—80 niM. Eene bijzondere eigenschap is, dat de spoed zonder afronding uit do formule 

wordt afgeleid (behalve bij do geinterpoleerdo waarden). 
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NAMEN. Hoek in 
den draad. 

Afronding 
van den draad. 

Verhouding 
tussehen 

S en ^ of ^ 0. 

Toeneming van den 
spoed. 

Delisle . . . . 
twöodo ontwerp 

Société d'encourage-
ment pour rindustrie 
nationale. 10 Mei 
1894. 

Serie der boutdikten. 

530 8' 

GOo. 

io 
(recht). ^ - 0 . 7 5 S . 

draad die-
per dan bij 

Seilers. 

V o o r f Z = G - 4 0 m M . 
S=r0.4-f-0.1fi. 

Voor ( / = 4 0 - 8 0 mM. 
S = 2.4 4-0 .05 f/. 

to 
(recht). ^o=0 .65S . Spoed van 1—10.5 

inM. opklimmend 
met 72 "iM. van 
eeno boutdikte van 
6—148 mM. 

Van 5 - 1 0 mM. groeit de middellijn 
aan met 1 mM. 

Van 10—20 mM. met 2 mM. 
« 20 -40 „ „ 4 „ 

^ . 4 0 - 8 0 „ „ 8 „ 
Vast zijn geïnterpoleerd do middelliinen 

5, 7 en 9. 
Geinterpoleerd kunnen worden tusschen 

de waarden 10 en 80 niM. metdeu 
spoed van de eerstvolgende bout-
dikte 

(S-4-8) 
13 1.5 mM. • (2) 

O p m e r k i n g e n : d = middellijn bout. 

(1) Het tweede ontwerp Delisle kenmerkt zich door fijner cn dieper draad dan bij zijn eerste ontwern 
(2) Hot profil van den dmad is als by Sellers. Er zijn 19 numn/ers van boutdikte, bopendTvrr/^^ 148 mM. 

Vergelijkimi tusschen het oude en het nieuwe Whitworth-draadsysteem. 
Bijlage B. 

Nieuwe 
schaal. 
1857. 

d. 

Oude 
schaal. 
1841. 

d. 

Aantal 
gangen 

op 1 eng. 

S 

Nieuwe 
schaal. 
1857. 

d. 

Oude 
schaal. 
1841. 

d. 

0.100 

0.125 
0.1.50 
0.175 
0 . 2 0 0 
0.225 
0.250 
0.275 
0.300 
0.325 
0.350 
0.375 
0.400 
0.425 
0.450 
0.475 
0.500 
0.525 
0.550 
0.575 

Aantal 
gangen 

op r ' 

S 

eng. 

% 

(Vi«) (*) 

( V I B ) ( * ) 

Nieuwe 
schaal. 
1857. 

d. 

Oude 
schaal. 
1841. 

d. 

48 

40 

32 

24 

24 

24 

20 
20 
18 

18 
18 
IG 
IG 
14 

14 

14 

12 
12 

12 
12 

O.GOO 
0.G25 
0.G.50 
0.G75 
0.700 
0.750 
0.800 

0.875 
0 . 0 0 0 
1 

1.125 
1.250 
1 375 
1.500 
1.G25 
1.750 
1.875 
2 

2.125 

% 

'U 

78 

1 

i V s 

i V s 

2 

2V8 

Aantal 
gangen 

op 1 
1 

eng. 

S 

12 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

9 
9 
8 

7 
7 
G 
G 

5 
5 

'IV2 

4V2 

(•) De maten s/io" en 7io" komen in de nieuwe schaal niot voor, 

2.250 
2.375 
2.500 
2.G75 
2.750 
2.875 
3 
3.250 
3.500 
3.750 
4 
4.250 
4.500 
4.750 
5 
5.250 
5.500 
5.750 
G 

2 V . 
2^8 
2V2 
2 % 

278 
3 

31/, 

n . 
4 

4V2 
43/, 

5 

51/2 

53/, 
O 

4 
4 
4 
4 

3Vo 

3V2 

3V2 

3 

3 

278 

278 

2 7 . 

2 7 . 

278 

278 

2 V 2 

2V2 
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I I I . 

OpmerJdnf/en over de invoerinr/ van een metrisch 

schroefdraadsystcem , voor (/est eld door den 

„ Verein Deutscher Inf/enieure'\ 

In antwoord op uwe missive van 10 Maart jl., die ik met 
bijlagen in goede orde ontving, is het mij aangenaam het 
volgende onder Uwe aandacht te mogen brengen, hopende, 
dat het u van eenigen dienst moge zijn. Vooraf wensch ik 
er U uitdrukkelijk op te wijzen, dat ik mij met het onder-
werp in kŵ estie slechts zeer oppervlakkig heb beziggehouden 
en dus mijn oordeel door deskundigen, die van de zaak 
werkelijk studie hebben gemaakt, wellicht als ongemotiveerd 
zal worden verworpen. 

Wat de vraag betreft, welk systeem te verkiezen ware bij 
eene eventueel vast to stellen maat van schroefdraden, zoo 
ligt de theoretische wenschelijkheid van invoering van het 
metrische stelsel, ook op dit gebied, mijns inziens voor de hand. 
Deze theoretische meening zal vvel alleen door Engelscbe en 
een deel van de Amerikaansche constructeurs betwist worden. 
Of echter de praktische moeilijkheden, aan de invoering van 
een geheel nieuw stelsel verbonden, niet grooter zullen zijn 
dan de voordcelen, die men er door zal verkrijgen, acht ik 
wel kwestieus. Niet alleen dat bij de invoering van het 
metriek stelsel bjjna alle werktuigen, waarmede schroefdraad 
gesneden w'ordt, wijzigingen en alle gereedschappen voor 
draadsnijden en tappen geheele vernieuwing zullen moeten 
ondergaan, maar men zal bovendien in staat moeten blijven 
voor alle reparatiën en aanvullingen volgens de thans geldende 
regelen te werken. 

Het door den //Verein Deutscher Ingenieure" voorgeslagene 
„Metrisches Gewinde-Syatem" verschilt van Wbitworth's 
stelsel slechts ŵ einig in den profilhoek („Kantenwinker'), die 
na lange debatten, waarin men elkaar niet overtuigd maar 
slechts overstemd schijnt te hebben, op 53» 8' is vastgesteld 
tegen 55« bij het Whitwortli's systeem. 

Hier is dus slechts een onbeteckenend verschil. De hoek 
van 530 8' werd wegens het gemak bij de constructie (top-
hoek vau een gelijkbeonigen driehoek, waarin hoogte — basis) 
gekozen, zelfs boven dien van GOo (Selleris systeem). 

Eene bepaalde verbetering van het Duitsche systeem in 
vergelijking met dat van Whitworth is de geringere spoed, 
maar of door deze vermindering de nadoelen van den te grooten 
spoed van den Whitworthdraad reeds voldoende ondervangen 
zijn, is twijfelachtig. 

Eene andere verbetering is de systematische afplatting 
van den draad tegenover de willekeurige afrondingen van 
de Whitworth-draden, die het meest aanleiding geven tot 
afwijking bij verschillende fabrikaten. 

Gelijktijdig of ten minste sameiiloopende met de beweging 
in Duitschland, ontstond in Frankrijk een aandrang tot het 
maken van uniforme regelen voor het draadsnjjden. Do 
Fransche commissie kwam echter tot geheel afwijkende 

voorstellen. Op dit oogenblik ziet het cr dus tot invoering 
van het zoogenaamde metrische systeem nog niet gunstig 
uit; de denkbeelden loopen nog al uiteen. 

Het heeft mij wel eens willen voorkomen, dat bij do 
Duitschers aan het ijveren voor een nieuw stelsel, afwijkende 
van het ook in Duitschland door de meeste fabrieken ge-
huldigde Wbitworth-systeem, eene eenigszins anti-engelscbe 
gezindheid ten grondslag ligt en de hoop door de nieuwe 
regeling een nieuw middel tot concurrentie te scheppen tegen 
de engelscbe industrie, of ten minste voor deze het concurreeren 
op de Europeesche markt moeilijker to maken. Bovendien 
drijft hen wellicht een zekere nationale trots, die tegenover 
het engelscbe een duitsch systeem wil stellen. 

Uit het bovenstaande blijkt u, dat ik do invoering van 
een metriek schroefdraadsysteem geen zaak van groot belang 
en voordeel acht; ik herhaal hierbij, dat ik door onvolledige 
studie mogeljjke voordeden wellicht voorbij zie. 

.Mochten echter Frankrijk en Duitschland tot invoering 
besluiten, dan acht ik het noodzakelijk, dat wij volgen. 
Konden de continentale landen door samenwerking de engel-
scbe industrie dwingen eene lijn met hen te trekken, niet 
alleen wat metrieke scliroefdraadmaten, maar wat alle metrieke 
maten betreft, dan zoude eene groote schrede voorwaarts 
zijn gedaan. 

Alleen om dit doel te bereiken, zoude er voor ons, naar 
mijne meening, reden zijn tot krachtige samenwerking met 
alle continentale ingenieurs-vereenigingeii. 

IJenfjelo, 2 Juni 1800. 0 . F . STORK. 

I V " . 

De beer Roessingh van Iterson heeft de beleefdheid gehad, 
ons den tekst toe te zenden van het verzoekschrift der 128 
Duitsche fabrikanten, waarvan in de beide eerste mededee-
lingen sprake is. Dit stuk luidt als volgt: 

Petition deutscher Industrieller i/er/en die Einführung eines 
metrischen Gewindesgstnns in Deutschland^ wenn 

dasselbe nicht gleich zei tig international 
anuenommen wird. 

Im vergangenen Jahre wurde in Folge einer Denkschrift 
des Vorstandes des Vereins deutscher Ingenieure über die 
Einführung eines einbeitlieheii Sehraubengewiiides auf metri-
scher Grundlage, und namentlich durch direkte, an ver-
schiedene technische Vereine gestellte Anträge desselben, 
die Bestrebungen des Vereins deutscb.er Ingenieure auf Ein-
führung dieses neuen nietrischen Gewindes zu unterstützen, 
die Aufmerksamkeit der deutschen Maschinen-Industrie von 
Neuem auf eine Frage gelenkt die vor längerer Zeit schon 
Gegenstand der Besprechung in den einzelnen Bezirksver-
einen dieses Verbandes war. 
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Ua die früliercn Verliandlungen, soweit sie zur öffentlichen 
Kenntniss gekommen sind, bereits ergeben liatten, dass die 
deutsche Industrie in der Aufstellung und Kinführung eines 
Bolchen Gewindes keine ihre Interessen fördernde Massnahme 
erblicken konnte, ja vielfach schwerwiegende Bedenken dagegen 
erhob und somit anzunehmen berechtigt war, dass weitere 
Agitationen in dieser Richtung unterbleiben würden, so 
überraschte es um so mehr, dass der Vorstand des Vereins 
deutscher Ingenieure es für angemessen und sich für berufen 
erachtete, bei mehreren deutschen Keichs-und Staatsbehörden 
unter Einreichung einer Denkschrift einzukommen, um deren 
gewichtige Unterstützung zur obligatorischen Einführung 
eines solchen Gewindesystems zu erlangen. 

Die betretfenden hohen Stantsbehörden mussten hiernach 
logischer Weise zu der Ansicht kommen, dass die Anträge 
-- weil von einem so grossen technischen Vereine ausgehend — 
den lebhaften Wunsch der Majorität der deutschen Industrie 
zum Ausdruck bringen, welche es für dringend wünschens-
werth erachte, einem lange gefühlten Bedürfniss oder einem 
so zu sagen unhaltbar gewordenen Zustande endlich und 
energisoli Abhilfe zu schaffen. In der vollen Ueberzeugung, 
dass unsere vaterländische Industrie hierüber ganz andere 
Ansichten hegt, welche denen des betreffenden Vorstandes 
fast direkt entgegenstehen, hielt die ganz ergebenst unter-
zeichnete Gesellschaft es im allgemeinen Interesse für dringend 
nothwendig, sich unmittelbar an die bedeutendsten Schilfs-
werften, hervorragenden Maschinenbau-Anstalten, wie an 
andere bedeutenden Industrielle zu wenden, um zunächst 
deren l̂einung über die Frage festzustellen, wie die Aufmerk-
samkeit auf die zur Zeit von Neuem und unerwartet her-
vorgerufene Bewegung zu lenken, welche die Gefahr im 
Gefolge haben könnte, dass die betreüenden Staatsbehörden, 
in der Meinung, dass der Antrag des Vorstandes des Vereins ; 
deutscher Ingenieure aus Wünschen und Bedürfnissen der 
deutschen Industrie hervorgegangen sei, Beschlüsse fassen, 
welche die Einführung eines neuen metrischen Gewindes 
lebhaft unterstützen oder für Staatslieferungen gar obligatorisch ; 
machen. 

Mittelst Schreibens vom 17. Dezember 1894 ist diese Rund-
frage erfolgt. 1 

Die in kürzester Zeit in grosser Zahl eingegangenen Ant- | 
Worten, worunter die Namen der grössten deutschen Schiffs- I 

werften, fast sämmtlicher Lokomotivfabriken und grösseren 
Maschinenbau-Anstalten wie die der hervorragendsten Indu-
striellen enthalten sind, haben gezeigt, dass unsere oben 
ausgesprochene Ueberzeugung die richtige war. Von 13Ü 
eingegangenen Schreiben enthielten 128 die Erklärung, dass 
die Betreffenden ganz auf demselben Standpunkt stehen, 
den die ehrerbietigst unterzeichnete Gesellschaft gegenüber 
dieser Erago in dem zur Kenntniss gebrachten Uundschreiben 
näher präzisirte. 

Es würde zu weit führen, diese Antworten in Druckschrift 
beizufügen, — die Origiimlschreiben stehen jedoch den hohen 
Behörden jeder Zeit zur näheren Einsicht zur Verfügung. 

Aus der Mehrzahl der Zuschriften ging ausserdem hervor, 
wie sehr die Industrie durch das Vorgehen des Vorstandes 

I des Vereins deutscher Ingenieure überrascht worden ist und 
wie sich derselbe damit auf einem, die vaterlilndische Indu-

I strie schiidigenden Standpunkt stellt. Wie aber, abgesehen 
von der Stellungnahme der Industrie im Allgemeinen, jene 

I Schritte des Vorstandes des Vereins deutscher Ingenieure 
auch selbst im Widerspruch stehen mit den Anschauungen 
und der ausgesi)rochenen Willensmeinung der grossen ]\Iehrheit 
der Mitglieder dieses Vereins, speziell seiner eigenen Bezirks-
vereine, das geht klar aus den in der Zeitschrift des Vereins 
veröffentlichten Verhandlungen hervor. 

In dem Bericht des Herrn Delisle über diese Angelegen-
heit, erstattet in der Gesammtvorstands-Sitzung des Vereins 
vom 14. August 1887 {Zeitschrift des Vereins deutscher 
Ingenieure, Band XXXI, Seite 793), heisst es: 

„Meine Herren, wir stehen heute ziemlich auf dem gleichen 
Standpunkt, wie im vorigen Jahr. Der Karlsruher Bezirks-
verein hat in Folge des Auftrages, den er damals erhielt, 
sich nochmals an alle diejenigen Vereine gewandt, welche 
sich ablehnend oder gar nicht geäussert hatten, um ihre 
Ansicht über die Aufstellung eines metrischen Gewuidesystems 
zu hören. Es sind aber nur ganz ivenige zusagende Aeus-
serungen eingegangen. Die Sache liegt im Augenblicke so, 
dass der Oberschlesische, der Westfälische, der Tühringer, der 
Ostpreussische und der Aachener Bezirksyerein sich überhaupt 
gegen die Einführung eines metrischen Gewindesystems wenden. 

„Der Kuhr-Bezirksverein, der Braunschweigische, der Säch-
sisch-anhaltinische, der Württemberger und der Mannheimer 
sind für die Einführung des metrischen Gewindesystems, 
wünschen aber eine eingehende kommissarische Berathung 
oder eine Verhandlung mit den Behörden in Deutschland. 
Wir haben dann fünf Vereine: den Lenne-Verein, den 
Hessischen, den Mittelrheinischen, den Magdeburgischcii und 
den Pommerschen, die sich nur dann für ein metrisches 
Gewindesystem entschliessen würden, wenn vorher eine in-
ternationale Vereinbarung erzielt worden wäre. Der Berliner 
Bezirksverein luit Bedenken gegen die Einführung eines 
metrischen Gewindes; wir wissen aber nicht, welche. Der 
Bayerische Verein lehnt die Berathung ab; wir wissen 
nicht, warum. Der Pfalz-Saarbrücker Verein hat eine Be-
rathung in Aussicht gestellt, es ist aber bis jetzt nichts 
darüber bekannt geworden. Der Chemnitzer, der Nieder-
rheinische und der Sächsische Verein haben sich nicht ge-
äussert. 

^Dem Vorschlage des Karlsruher Bezirksvereins über Ein-
führung eines metrischen Gewindesystems haben sich sechs 
Vereine (von den 30 damals bestehenden Bezirksvereinen) 
angeschlossendarunter haben fünf mehr oder weniger 
wichtige Abänderungen vorgeschlagen. 

„Für die Vorschläge des Karlsruher Vereins ohne diese Ahlin-
derungen ist also nur der Karlsruher Verein selbst und noch 
ein Verein. 

„Abgesehen von ihrer grundsätzlichen Stellung gegen die 
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Einführung eines metrischen Gewindes haben der Pommersche, 
der Aachener und der Siegener Verein gegen die Vorschläge 
des Karlsruher Vereins nichts einzuwenden'' u. s. w. 

Mit einer überwältigenden ]\tehrheit ist somit innerhalb 
des Gesammtvereins gegen die Aufstellung eines metrischen 
Gewindes gesprochen worden, aber trotzdem bcschloss der 
Vorstand der Hauptversammlung — in Folge des persönlichen 
Eintretens des Herrn Direktor Peters — überraschender 
Weise, die Aufstellung eines metrischen Gewindes zu em-
pfehlen. 

Am zweiten Tage der darauffolgenden Hauptversammlung 
fand dann die Angelegenheit folgende Erledigung 
des Vereins deutscher IngenieureBand XXXI, Seite 838): 

„Der Vorsitzende theilt mit, dass der Gesammt-Vorstand 
beschlossen habe, die Aufstellung eines metrischen Gewindes 
grundsätzlich zu genehmigen, der engere Vorstand solle dann 
eine Kommission mit Prüfung und gebotenen Falls end-
giltigen Annahme des vom Karlsruher Bezirksverein vorge-
schlagenen Systems betrauen". 

„Herr Delisle bezieht sich auf seine dem Gesammt-Vorstand 
gemachten Mittheilungen, unterstützt seine Empfehlung des 
vom Karlsruher Bezirksverein aufgestellten Gewindesystems 
durch graphische Darstellungen und bittet um dessen An-
nahme. 

„Der Antrag des Gesammt-Vorstandes wird angenom-
men " u. 8. w. j 

Auf solche Weise kam der Beschluss des Vereins, auf ; 
welchen sich das weitere Vorgehen des Vorstandes desselben 
stützt, zu Stande! Dass die grosse Mehrheit der Bezirks-
vereine, in denen diese Frage meist eingehend berathen | 
und in vielfachen Kommissionssitzungen durcligearbeitet , 
worden war, sich dagegen ausgesprochen hatte, wurde in der ! 
beschlussfassenden Hauptversan)mlung also nicht berück- ^ 
sichtigt. i 

Aber auch dieser Beschluss galt nur der Aufstellung eines 
metrischen Gewindes, und wenn in den Verhandlungen 
oefters das Wort „Einführung" gebraucht wurde, so kann 
der Gebrauch dieses Wortes nur auf eine zufällige Ver-
wechselung zurückgeführt werden, denn der Vorstand hatte 
bei Einleitung der ganzen Gewindefrage und auch später 
mehrmals wiederholt erklärt, es handele sich nur um Auf-
stellung eines Gewindesystems, welches Demjenigen zu em-
j)f'ehlen sei, der etwa bei sich ein metrisches Gewiiule 
einführen wolle. Dass der Direktor dos Vereins unter Zustim-
mung des Vorstandes hiernach sich berechtigt glaubte, 
weitere und so ofHzielle Schritte für die praktische Einführung 
dos metri.schen Gewindes bei verschiedenen Behörden zu 
unternehmen, musste unter diesen Umständen naturgemäss 
sehr überraschen. Sehr lebhaft hat sich auch der Verein 
deutscher Maschinenbau-Anstalten gegen die Einführung 
eines neuen metrischen Gewindes in Deutschland aupgcspro-
chen, da dessen Mitglieder in ihrer gewerblichen Thätigkeit 
sowohl im Inlande, als in ihren Exportbestreliungen durch 
eine so weit in alle Details eingreifende Massregel, wie sie 

die Aenderung des bisher im Gebrauch befindlichen Gewindes 
mit sich bringt, auf das unmittelbarste und empfindlichste 
betroffen werden würden. In Folge dessen hat sich diese 
Körperschaft, wie uns mitgetheilt, auch veranlasst gesehen, 
eine besondere Denkschrift an die hohen Staatsbehörden 
einzureiclien, der wir in allen Punkten zustimmen. 

In unserem Kundschreiben an die deutsche Industrie 
haben wir uns darauf beschränkt, die l̂otive zu widerlegen, 
welche am Schluss der Denkschrift des Vereins deutscher 
Ingenieure^ als zur Erlangung der Unterstützung der Behörden 
besonders massgebend, angeführt sind. 

Wir haben es, als eventuell zu weit führend, unterlassen, 
in die näheren Details über die vorgc8chla<;cno Gewindeform 
U.S.W, einzugehen — erlauben uns jedoch heute nur berichtigend 
hinzuzufügen, dass die in der besagton Denkschrift des Vereins 
deutscher Ingenieure aufgestellte Behauptung, nach welcher 
drei grosse Behörden des deutschen lieiches, bezw. des Preus-
sischen Staates, drei verschiedene Gewinde haben sollen (dass 
heisst die Kaiserl. deutsche ^larine, die Königl. preussischen 
Staats-Eisenbahnen und die Königl preussische Kriegsver-
waltung), nicht zutrifft. Diese Behörden bedienten sich bisher, 
mit nur geringen Ausnahmen der Kriegsverwaltung, ŵ elchc 
in jüngster Zeit und in einzelnen Fällen die Anwendung 
des metrischen Gewindes anbahnte, ausschliesslich des Whit-
wortirschen Gewindes, 

j Nur die Bolzendurchmesser, die mit dem Gewinde selbst 
; nichts gemein haben, sind etwas verschieden auf ganze 

Millimeter abgerundet worden, eine Differenz, die leicht und 
ohne jede Aenderung der Gewindeformen geregelt werden 

I kann. Es liegt also in der Behauptung des Vorstandes ein 
I zu bedenklichen Missverständnissen Veranlassung gebender 
! Irrthum vor. In der anliegenden Zeichnung (*) siiul die 
i beiden gegenwärtig in der Praxis in überwiegender M ehrheit im 
I Gebrauch stehenden Gewinde (dass heisst das Whitwortirsche 
' und das Sellers'sche) im Vergleich zu dem Delisie'schen 
j (das heisst dem von dem Verein deutscher Ingenieure vor-
I geschlagenen) in grö.sserem Massstabe eingezeichnet. Der Unter-
i schied ist hieraus sofort zu übersehen. 

Die Whitworth'sche und Sellers'sche Gewinde decken sich 
nahezu, sodass es im Nothfalle möglich ist durch Nach-
schneiden einer Sellers'schen Mutter oder eines Bolzens 
dieselben für nacii Whitworth geschnittene Bolzen und 
Muttern aushilfsweise genügend passend zu machen, und 
umgekehrt. 

Das Whitworth-Gewindö hat bezüglich seiner Haltbarkeit 
durch die inneren und äusseren Abruiulungen der Gänge 
nicht zu unterschätzende Vortheile, und haben bedeutende 
Praktiker und Firmen, denen mann ein massgebendes Urtheil 
zusprechen muss, diesen Umstand, namentlicii bei Verwen-
dung von feinkörnigem Material, das leicht zum Bruch geneigt 

(*) Diese /eiclinun^; ist als Fi-. 5 ;iuf T:.f. VI, Hand % (N°. 425) 
(liT Annalcn lür Gewerbe und Ihuwcscn zu finden. 
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18t, zum Beispiel bei Stulil, wiedcrliolt iiüd offiziell hervor-
gehoben. 

V̂î  erlauben uns, hier nur die Firma Friedr. Krupp 
anzuführen, welche sich in diesem Sinne gegeuüber dem 
Reichs-Marinc Amt u. s. w. direkt geäussert hat. 

Scharfe Kanten müssen sich unter allen Umständen schneller 
abnutzen, als abgerundete. 

Eine grosse Genauigkeit der Herstellung der Abrunduug, 
welchc oft als schwierig bezeichnet wird, ist nicht nothwendig, 
da die Gewinde aussen und innen nicht anliegen sollen, 
wegen Ausdehnung in Wärme und Kälte u.s.w. des crforder-
liclien Spielraums halber sogar nicht anliegen dürfen. Das 
neue Deslisle'scho Gewinde weicht von den beiden vorher-
gehenden wesentlich ab, es bedingt einen grösseren Material-
verlust und verringert, wie mit einem Blick auf die Zeich-
nung ersichtlich, den Durchmesser des Kernes des Gewindes, 
sodass die Haltbarkeit des Bolzens gegenüber den bisher in 
Anwendung stehenden Gewinden geschwächt wird. 

Schon aus diesen Gründen iiiuss das Delisle'sche Gewinde 
als das ungünstigste und am wenigsten̂  empfehlenswerthe 
bezeichnet werden. 

Nähere und beachtenswerthe Abhandlungen über die 
Gowindefrage linden sich unter Anderem von Melu'tens in 
den Annalen für Gewcrhc und Bauwesen. Jahrgang 188C, 
Seite 105 bis 107, Seite 12B bis 125 und Jahrgang 1805, 
Seite 103 bis 164, des Ferneren in derselben Zeitschrift, 
Band 3G, Seite 43 bis 45, und von P. lIo})pc ebendaselbst. 
Band 30, Seite 73 bis 81 des Jahrganges 1895 u. s. w. 

Wir wollen nicht unterlassen, hinzuzufügen, dass inzwischen 
in Frankreich durch die Thätigkeit der „Société d'Encou-
ragement pour l'Industrie nationale" im vergangenen Jahre 
(10 Mai 1894) ein anderes nu;trisches Gewiiule zur Annahme 
und praktischen Einführung gekommen ist, welches im 
Gewinde-Querschnitt vollkommen mit dem Sellers'schen ^ 
übereinstimmt. Die Einführung noch eines, von den bisherigen , 
gänzlich abweichenden metrischen Gewindes des Vereins 
deutscher Ingenieure in Deutschland würde somit zu drei 
zur Zeit in den grösseren Industrie-Staaten im Gebrauch 
befindlichen noch ein viertes hinzufügen, und damit nicht 
nur die bestehenden Schwierigkeiten vermehren, sondern 
auch der stets anzustrebenden endlichen Vereinigung über 
die Annahme eines einlieitliclien internationalen Weltge-
wiudesystems fast unüberwindliche (lindornisse in den Weg 
legen. 

Die bedeutenden, auf viele Millionen zu berechnenden 
Kosten, welche die Einführung eines neuen Gewindes verur-
sacht, und die der deutschen liulustrie als eine schwere 
Last auferlegt werden würden, die Gefahren, die sich dadurch 
dem Export entgegenstellen und die vielen anderen Uebel-
stände, welche eine solche Massnahme im Gefolge haben 
würde, sind in unserem Ruudsciweibeu hervorgolioben worden ; 
dagegen lassen sich vom praktischen Gesichtspunkte aus 
Yortheile, welche mit der Annahme eines metrischen Ge-
v̂indos unserer Industrie erwachsen könnten, nicht bezeichnen. 

Die Einführung eines neuen Gewindes würde der technischen 
W êlt nur dann zum Yortlieil gereichen, wenn sich alle 
Länder, oder wenigstens alle industriell bedeutenden, zur 
Annahme eines solchen vereinigen und verpflichten würden, 
dasselbe von einem näher zu bestimmenden Zeitpunkt ab 
für alle Neubauten ausschlieslich anzuwenden, 

Aus all diesen Gründen erlauben wir uns ehrerbietigst, 
im Namen aller nachstehend unterzeichneten Firmen, welche 
uns durch schriftliche und mündliche Erklärung ermächtigt 
haben, im Sinne unserer Denkschrift gegen die Einführung 
eines neuen metrischen Gewijides, wie es von dem Vorstände 
des Vereins deutscher Ingenieure vorgeschlagen ist, vor-
stellig zu werden, den hohen Reichs- und Staatsbehörden 
die gehorsamste Bitte auszusprechen: 

„dem Antrage des Vorstandes des Vereins deutscher In-
genieure auf Einführung eines neuen Schraubengewindes 
auf metrischer Grundlage, so lange es sich um die Einfüh-
rung einer solchen Neuerung, — unabhängig von anderen 
Ländern, — nur für Deutschland allein handelt, ihre Unter-
stützung im Interesse unserer vaterländischen Industrie ver-
sagen zu wollen''. 

Iterliiu!!' . l lasiitinenbaii-Alitieii-fj leselisclialt vunnuls L . 
Sci iwartzl iopll . 

E. Kaselowsky. 
Annener Gussstahlwerk, Aktien-Gesellschaft in Annen. 
Aichele & Bachmann in Berlin. 
Ad. Altmann & Comp, in Berlin. 
Anthon & Söhne in Flensburg. 
lilechwalzwerk Schulz Knaudt, Aktien-Gesellschaft in 

Essen. 
E. Belter & Schneevogl in Berlin. 
Blohm & Voss, Kommandit-Gesellschaft auf Aktien in 

Hamburg. 
A. Borsig in Berlin. 
Bremer Schiftsbau-Gesellschaft in Vegesack. 
Gebrüder Benckiser in Pforzheim. 
II. Banning in Hamm in Westfalen. 
Berliner Werkzeugmaschinenfabrik Aktien-Gesellschaft, 

vormals L. Sentker in Berlin. 
Baroper Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft in Barop. 
Bergedorfer Eisenwerk in Bergedorf, 
Buderus'sclic Eisenwerke in Mainwcserhütte. 
Albert Bolle & Jordan in Berlin. 
F. C. Blum we & Sohn in Bromberg-Prinzenthal. 
Cottbuser Maschinenbau-Anstalt und Eisengiesserei Aktien-

Gesellschaft in Cottbus. 
Chemnitzer Wirkwaarennuischinenfabrik (vormals Schu-

bert & Salzer) in Chemnitz. 
Dingler'sche Maschinenfabrik in Zweibriicken. 
Deutsche Wasserwerks-Gesellschaft in Höchst am Main, 
Dresdner Gasmotoren-Fabrik vormals ^loritz Hille in 

Dresden. 
A. Dinse in Berlin. 
H. & F. Dopp in Berlin. 
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Gebr. Dopp in Berlin. 
Maschinenfabrik „Deutschland" in Dortmund. 
II. Diekmann, Maschinen-Inspektor der Altdamm-Colberger 

Eisenbahn in Naugard. 
C. Daevel in Kiel. 
Eisenwerk Gesellschaft Maxiinilianshütte in Rosenberg 

(Oberpfalz, Bayern). 
Eisenwerk (vorm. Nagel & Kaemp) Aktien-Gesellschaft 

in Hamburg. 
Eisenhütten- und Emaillirwerk Franz Wagonführ in Tan-

germünde. 
Englerth & Cünzer in Eschweiler-Aue. 
Ehrhardt & Schmer in Schleifmühle bei Saarbrücken. 
Eisenhüttenwerk Keula, Aktien-Gesellschaft bei .Muskau. 
Heinr. Ehrliardt in Düsseldorf. 
Frister k Rossniann, Aktien-Gesellschaft in Berlin. 
W. Fitzner in liaurahütte. 
Alb. Fesca k Co. in Berlin. 
Främbs & Freudenberg in Schweidnitz. 
C. L. P. Fleck Söhne in Berlin. 
Funcke & Hueck in Hagen iu Westfalen. 
Georgs-Marien-liergwerks- und Hütten-Verein in Os-

nabrück, 
Germania, Schiff- und Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft 

in Tegel bei Berlin. 
Gutelioffnungshütte in Oberhausen. 
Garrett Smith & Co, in Magdeburg-Buckau. 
^V. Garvens, Kommandit-Gesellschaft für Pumpen- und 

Maschineufabrikation in Hannover. 
Ganz & Co., Filiale Ratibor, in Ratibor. 
A. Grimmel k Co., Minervahütte in Haiger. 
Rud. Gebhardt in lierlin. 
Germania Maschinenfabrik, vormals J. S. Schwalbe & Sohn 

in Chemnitz. 
Heuschel & Sohn in Kassel. 
Haniel k Lueg in Düsseldorf-Grafenberg. 
Hannoversche Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft, vormals 

Georg EgestoriV in Linden vor Hannover. 
C. Hoppe in Berlin. 
Howaldtswerke in Kiel. 
Max Jias:;e k Co. in Berlin. 
Johann Caspar Harkort in. Harkorten. 
Hallesche Maschinenfabrik' und Eisengiesserei vormals 

Riedel k Kemnitz in Hallo an der Saale. 
C. Hummel in Berlin. 
C. Heckmann in Berlin. 
Hahn k Koplowitz Nachfolger in Mittelneuland bei Neisse. 
Gebr. Hübner, Sächsische Schrauben-Mutterfabrik in 

Chemnitz. 
Hillerscheidt k Kasbaum in Berlin. 
Carl HauLchild, Inhaber Carl Oebbardt, in Stralau boi 

Berlin. 
Hagaus Lokomotivfabrik in Erfurt. 
Rud. A. ILirtmann in Berlin. 

Peter llarkort & Sohn in W êtter an der Rhur. 
R. Holtz in Harburg an der Elbe. 
General Direktion der Grafen Hugo, Lazy und Arthur 

Henckel von Donnersmark in Carlsliof. 
Hütten-Amt Pichl, Abtheilung Kesselfabrik, in Piela-

hütte bei Rudzinitz in Ober-Schlesien. 
Arn. Jung in Jungenthal bei Kirchen an der Sieg. 
Friedr. Krupp in Essen an der Ruhr. 
Julius Kesseler Nachfolger Prollius k Burmeister in 

Greifswald. 
Krauss k Co Aktien-Gesellschaft in .München. 
Kattowitzer Aktien-Gesellschaft für Bergbau und Eisen-

hüttenbetrieb in Kattowitz. 
P. J. Kyll in Köln, Bayenthal. 
Leipziger Diimpfmaschinen- und Motorenfabrik, vormals 

Ph. Swiderski in Leipzig. 
Otto Lilienthal in Berlin. 
E. Leinhaas in Freiberg in Sachsen. 
Lohman k Stolterfoht in Witten. 
Eduard Laeis k Co in Trier. 
Jos. L. Meyer in Papenburg. 
Maschinen- und Armaturenfabrik, vormals C. Louis Strube, 

Aktien-Gesellschaft in l̂agdeburg Buckau. 
Menck k Hambrock in Altona. 
Maschinenbau-Anstalt und Eisengiesserei Aktien-Gesell-

schaft, vormals Th. Flöther in Gassen. 
Meissner Eisengiesserei und Maschinenbau-Anstalt, vor-

mals F. L. k E. Jacobi, in Meissen. 
3[öller k Blum in Berlin. 
Mecklenburgische Waggonfabrik Aktien-Gesellschaft in 

Gastro SV. 
Maschinenfabrik für Mühleubau, C. G. W. Kapler in Berlin. 
Adolf .Meyer, Aerzener l̂aschinenfabrik in Aerzen. 
J. E. Naeher in Chemnitz. 
Oberschlesische Eisenbahn-Bedarfs-Aktien-Gesellschaft in 

Friedenshütte. 
Oberbilker Stahlwerk, vormals C. Pönsgen, Giesbers k Co 

in Düsseldorf Oberbilk. 
J. C. Ostheim in xMarburg. 
Oberschlesische Eisenindustrie-Aktien-Gesellschaft in 

Gleiwitz. 
II. l'aucksch Aktien-Gesellschaft in Landsberg an der 

Warthe. 
Peniger Maschinenfabrik und Eisengiesserei in Penig. 
Gebr. Pfeiffer in Kaiserslautern. 
Julius Pintsch in Berlin. Pitschel k Steudner in Gera-Debschwitz. 
Pokorny k AVittekind in lîockenheim, Frankfurt am Main. 
Polte, Armaturenfabrik in l̂agdeburg-Sudenburg. 
A. Römheld, Friedrichshütte bei Laubach. 
C. Reuther & Reisert, Hennefer Maschinenfabrik in Hennef. 
Reiherstieg Schiffswerfte und Maschinenfabrik iu Hamburg. 
Maschiïienbau-Anstalt G. H. von Ruffer in Breslau. 
Feodor Siegel in Schönebeck an der Elbo, 
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Säclisischo Mascliiiionfabrik, vormals Rieh. TIartmann, in 
Chcmiiitz. 

Sächsischc Gussstalilfjibrik in Döhlen bei Dresden. 
F. Schichau in Elbing. 
Schaubacli & Graeiner in Coblenz-Lützel. 
G. Schiele & Co in 15ockonheim-Frankfurt am Main. 
Schiilter & Budenberg in Magdeburg-Duckau. 
Schalkcr Gruben- und Ilütlenverein in Hohöfen bei 

G eisen kirchen. 
SchälVer & Walcker Aktien-Gesellschaft in Berlin. 
Starcke & IIofTinann in llirschberg in Schlesien. 
Thyssen & Co in r̂ülheim an der Ruhr. 
R. Trenck in Erfurt. 

H E R Z O G E N R A T H — I I E E R L E X—SITTARI ) . 

Uniongiesserei in Königsberg in Preussen. 
Unruh & Liebig in Leipzig. 

Stettiner l̂aschinenbau-Aktien-Gesellschaft „Vulkan" in 
Bredow, bei Stettin. 

Joseph Vögele in Mannheim. 
Vereinigte Fabriken landwirthschaftlicher Maschinen, 

vormals Epple & Buxbaum in Augsburg. 
Wolff & Meinel in Hallo an der Saale. 
F. ter Welp in Berlin. 
Zeitzer Eisengiesserei- und Maschinenbau-Aktlcn-Gesell-

schaft in Zeitz. 
Zwickauer Maschinenfabrik in Zwickau. 
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BESCnillJVING VAN DEN LOKAALSPOOUWEG 
liEUZOGENRATH—IIEERLEN-SITTARD, 

door W . NIVEL, 

ouil sectie-inrjemcuv van de iSederlandschc Zuider-Spoorweg-
mnntsclinppij. 

(Platen 2 -4 . ) 

De lokaalspoorweg Herzogenrath —Heerlen—Sittard, waar-
van de richting in de situatie op plaat 2 is aangegeven, door-
kruist een van do meest bevolkte, vruchtbaarste en schoonste 
gedeelten van de provincie Limburg; de geheele landstreek tus-
sehen Herzogenrath en Hoeiisbroek is bovendien rijk aan 
steenkolenbeddingen; voor de ontginning van deze kolen-
velden zjjn reeds verscheidene concessies aangevraagd en 
grootendeels verkregen: in de onmiddellijke nabijheid van 
het station Heerlen is reeds eene kolenmijn in aanbouw; 
nabij Herzogenrath komt de spoorweg in het kolenbekken 
van het Wurmrevier, alwaar reeds tal van kolenmijnen en 
andere industrieele ondernemingen gevestigd zijn. 

Op 3 a 4 KM, ten zuiden van Heerlen, in de omstreken 
van Benzenrade, Ubagsberg en Kunrade, liggen uitgestrekte 
kalksteenvelden; voor bijna alle metselwerken van den lokaal-
spoorweg werd deze kalk gebruikt. 

Door den aanleg van den lokaalspoorweg Herzogenrath— 
Sittard is niet alleen het reeds lang gewenschte verkeer-
iniddel verkregen voor do betrokken streek, maar tevens eene 
verbinding tusschen de Pruissische en Nederlandsche Staats-
spoorwegen, welke veel voor de toekomst belooft, vooral, indien 
te eeniger tijd eene kortere Hpoorwegverbinding zal zijn tot 
stand gebracht van Sittnrd in do richting naar Eindhoven, 
want eerst dan zal do spoorweg Herzogenrath—Sittard tot 
zijn volle recht komen en eene zeer belangrijke en korte 
spoorwegverbinding verkregen zijn tusschen een van de voor-
naamste industriestreken van West-Pruissen en het centrum 
van Nederland. 

De lokaalspoorweg Herzogenrath—Sittardis lang 28 610 M., 
waarvan 1374 M. op Pruissiach en 27 23G M. op Neder-
landsch grondgebied liggen. 

De aan dezen spoorweg gelegen stations zijn: Herzogenrath 
(tevens station van den Pruissischen Staatsspoorweg Aken -
Dusseldorp), Kerkrade—Roldue, Schaesberg, Heerlen, Hoens-
broek, Nuth. Schinnen, Spaubcek, Geleen en Sittard (tevens 
station van den Nedorlandschen Staatsspoorweg Maastricht— 
Venlo). 

Dewijl in het algemeen, doch vooral tusschen Herzogenrath 
en Heerlen, het terrein zeer heuvelachtig is, moesten, ter 
bepaling van de meest gewenschte en tevens voordeeligste 
richting, vooraf uitgestrekte terreinopnemingen en water-
passingen plaats hebben; een vrij breede terreinstrook werd 
met den tacheometer in kaart gebracht; voor de vaststelling 
van het tracé tusschen Hoensbroek en Sittard was de loop 
der Geleenbeek een goede wegwijzer. 

Ten gevolge van het heuvelachtig terrein, en voor het 
zooveel mogelijk nabijkomen der in de betrokken streek 
gelegen dorpen enz., komen in dezen spoorweg veel hellingen 
en bogen voor. 

Volgens het lengteprofil op plaat 3 en overeenkomstig 
de concessievoorwaarden, is de sterkste helling 14 mM. 
por M. of 1 : 71.43; deze komt slechts voor in de richting 
Sittard—Herzogenrath, terwijl in omgekeerde richting — 
de vermoedelijke /<oo/{/richting van het verkeer — do sterkste 
helling 12.5 niM. per M, of 1 : 80 is. 

Bogen van minder dan 750 M. straal komen slechts voor 
in de nabijheid van en op de stations. 

Overeenkomstig do normaaldwarsprofillen op plaat 4 is 
onteigend voor dubbel spoor; de aardebaan werd aangelegd 
voor enkel spoor, met 5 M. kruinsbreedte en wederzijdsche 
glooiingen van 1 '/o -liinleg op 1 hoogte; voor dubbel spoor 
is deze kruinsbreedte 8.50 M. en de afstand der beide spoor-
assen 3.50 M. 

De gewelfde bruggen, alsmede de onderbouw der bruggen 
met ijzeren bovenbouw, zijn aangelegd voor dubbel spoor. 

ïot op 5 M. ter weerszijden van de kunstwerken werd do 
aardebaan voor dubbel spoor aangelegd, voorts over 5 M. 
lengte geleidelijk overgaande in die voor enkel spoor. 

De spoorwijdte is 1.435 M. 
Op plaat 4 zijn de samenstellende deelen van den boven-

bouw aangegeven. 
Li alle rechte gedeelten en in bogen met stralen van 

1000 M. of meer, werden gelegd halfronde, met chloorzink 
en karbolzuurhoudende teerolie bereide grenen dwarsliggers, 
en in de bogen van minder dan 1000 straal, onbereide 
eiken van den afgevlakten halfronden vorm; al het wisselhout 
is eiken en vierkant beslagen. 

De normale lengte van do spoorstaven is 9 ^f. Onder 
olke spoorstaaf van 9 M. lengte, liggen 10 dwarsliggers. 

Onderlegplaten werden aangebracht op elk paar dwars-
liggers ter weerszjjden van de laschverbiiidingen en, in bogen 
met stralen van 500 M. of minder, bovendien op do 4düen 
7do dwarsliggers (bij spoorstaven van 9 M. lengte); onder 
de spoorstaven in de wissels werden op alle wisselhouten 
onderlegplaten aangebracht. 

Bijna al de benoodigde ballast werd ontleend aan do 
noordelijk van den spoorweg gelegen en daaraan grenzende 
velden, tegenover de piketten 28 tot 30; in do spoorweg-
ingraving aldaar werd slechts weinig ballast gevonden. Het 
wegruimen van de groote hoeveelheid grond, welke aldaar 
boven den ballast ligt, en de zeer hoogo ligging der velden, 
gaven aanleiding tot vele moeielijkheden; ook werden tusschen 
de ballast- en grindlagen harde zandsteonbanken van aan-
merkelijke dikte aangetrotlen, die men met buskruit en 
dynamiet deed springen. 

Den aannemer werd toegestaan in het onderste gedeelte 
van het ballastbed, en wol van de aardebaan ai tot 5 cM. 
beneden den onderkant der dwarsliggers, zuiver zand te 
verwerken, zoodat alleen het bovenste gedeelte van bedoeld 
bed, alsmede de zijden daarvan ter dikte van 10 cM., uit 
groven ballast bestaan. 

Dewijl de aardebaan bijna overal uit leemgrond bestaat, 
werd haar bovenvlak ook op de stationsj)leinen afwaterend 
aangelegd; tot drooglegging van het stationsplein Kerkrade 
en op eenige andere plaatsen, werden bovendien de noodige 
drainages gemaakt, bestaande uit sleuven opgevuld met veld-
keien uit het ballastveld. De ruimten tusschen de ballast-
bedden der stationssporen werden in het algemeen aangevuld 
met zuiver zand, waarover eene deklaag van ballast. 

De hoekverhouding van de puntstukken is 1:9. 
Voor de verhoogde laadplaats op de stations Kerkrado 

en Heerlen werd een gemetselde keerniuur gemaakt, en 
voor die op de overige stations ecno beschoeiing van oude 
dwarsliggers. 

De })errons werden langs de sporen afgerond. 
De locomotieven kunnen water nomen op het station 

Kerkrade, hetwelk nauwelijks 3 KM. van het station Her-
zogenrath verwijderd is, en bovendien op de stations Nuth 
en Sittard. 

Een locomotiefgebouw en eene draaischijf voor locomotieven 
zijn aanwezig op de stations Kerkrade en Sittard. 

Van de 2G kunstwerken (duikers, bruggen, poorten, via-
ducten en wegbrug), die in den lokaalspoorweg voorkomen, 
zijn er vier op plaat 4 aangegeven. 

De wijze van fundeering op gemetselde putten, met beton 
gevuld, zooals voor de poort bij piket 81 + werd bjj zes 
kunstwerken toegepast, en wel daar, alwaar de bovenste 
terreinlagen tot op een diepte van 4.50 a C M. uit slappen 
grond bestaan, waaronder eeno grind- of andere zeer vaste 
laag van voldoende dikte voorkomt; de putten reiken tot 
in deze vaste laag. 

Ter besparing van kosten werd de vorm dezer fundeerings-
putten zoo voordeelig mogelijk gekozen, en wel in overeen-
stemming met dien van het grondvlak van het opgaand 
metselwerk der rechtstandsmuren en vleugels; met hetzelfde 
doel werd de lengte der vleugels aan hunne einden beperkt, 
zoodat de aardkegel tegen het vleugoleinde een beloop heeft 
van Y2 op 1; deze aardkegels werden opgezet met blok- of 
stapelzoden. 

De ringmuren der putten, van hardgebakken steen in 
portlandcementmortel (gelijke deelen cement en zand), werden 
onder eene binnenwaartsche helling van 7iio opgetrokken 
tot boven den grondwaterstand ter plaatse. Voor de fun-
deeringsputten der poort bij piket 81+^^1 zijn deze ring-
muren zwaar 2^2 steen, voor putten van geringere afmetingen 
en van meer regelmatigen of meer gunstigen vorm, 2 steen. 

De putranden bestaan uit delen van dennenhout, stevig 
aan elkander verbonden door moerbouten. Ter bevordering 
van het doordringen in den grond, bjj het laten zakken van 
de putten, werden de i)utranden geprofileerd zooals op plaat 4 
is aangegeven; met hetzelfde doel, en ter voorkoming van 
beschadiging van het onderste gedeelte der putranden, werden 
deze voorzien van een nauwsluitenden plaatijzeren schoen, 
dik 2 mM., die zorgvuldig daaraan bevestigd is. 

Verankeringen, door het midden van de ringmuren of 
wanden der putten, tevens dienende tot koppeling van de 
putranden aan deze wanden, werden alleen aangebracht bij 
lange wanden, en wel 1». om aan dergelijke lange wanden 
meer stevigheid te geven, waardoor zij, bij het doen zakken 
en tijdens het uitgraven of uitbaggeren van de putten, vooral 
in hun middensto gedeelte meer weerstand kunnen bieden 
aan den grond- en waterdruk van buiten naar binnen, en 
2o. om te voorkomen dat de lange putranden, tijdens het 
doen zakken en opmetselen van de putten in het middensto 
gedeelte doorbuigen ten gevolge van het onderloops worden 
door water en slib, hetgeen van buiten naar binnen dringt. 

Do lengte der ankerstangen is ongeveer van de hoogte 
der putten. 

Naar gelang van de lengte der wanden, werden daarin 
één of meer dergelijke ankerstangen aangebracht, waaraan 
van boven een hoekijzer werd bevestigd, dat over voldoende 
lengte en in horizontalen zin door het midden van den ring-
muur reikt en aan de beide einden naar onderen toe omge-
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bogen wordt. Bij diepe putten wordt een dergeljjk hoekijzer 
op verschillonde hoogten aangebraclit. 

De ontgraving geschiedde tot even boven den waterstand, 
vervolgens werden de putranden nauwkeurig gesteld en de 
ringmuren opgemetseld tot eene hoogte, waarop de metse-
laars nog gemakkelijk konden werken zonder behnlp van 
stellages; voorts werden de putwanden van buiten glad 
beraapt en afgokwast, cn liet men liet metselwerk aldus 
minstens twee etmalen staan om de specie voldoende te 
doen verharden. 

Alsdan werd mot het doen zakken van de putten aangevan-
gen, waarbij vooral dient gezorgd te worden, dat zij over 
hunne gcheele oppervlakte steeds zooveel mogelijk gelijk-
matig en langzaam, of zonder rukken, zakken. Nadat dit 
werk gevorderd was tot de hoogte van den waterstand, 
werd wederom een gedeelte opgemetseld zooals hiervoren is 
beschreven enz. 

Dewijl bij het doen zakken cn hot uitgraven of uitbaggeren, 
de buitengrond rondom de putten meestal niet weinig in 
beweging geraakt of dol wordt, is het zeer wensclielijk dit 
werk voor alle putten van een landhoofd of rechtstandsmuur 
met vleugels tegelijk uit te voeren, wat evenwol bij veel 
putten en sterken wateraandrang ook veel bemalingswerk-
tuigen vordert. 

De liiervoren beschreven wijze van werken gaf zeer goede 
resultaten. 

Elke van de betonfundeeringen van de gewelfde brug, wijd 
11 M., over de Wurm, is ingesloten door schermen, waarvan 
de einden besloten zijn tusschen vooraf ingeheide palen. De 
beton rust op eene vast aaneengesloten laag grove grind 
van aanmerkelijke dikte; vandaar dat hot inheien van een 
aaneengesloten damwand hoogst bezwaarlijk zou geweest zijn. 

Bij de wegbrug in den grindweg van Schaesberg naar 
Nieuwenhagen bestaat de ondergrond uit zeer vast leem en 
zand. Dewijl het verkeer over dezen weg zeer gering is, 
werd het kruisen van voertuigen op de brug onnoodig geacht, 
en de breedte der eigonlijke rijbaan beperkt tot 2.50 M.; 
ter weerszijden daarvan is een greppel gemaakt van bekapte 
keien en met- hooge kantkeien, waarlangs een verhoogd 
voetpad. 

Evenals voor de viaduct op jdaat 4, is de bovenbreedte 
van elk landlioofd van alle andere in den lokaalspoorweg 
voorkomende bruggen mot ijzeren bovenbouw beperkt tot 
7.75 M., terwijl de kruinsbreedte der aardebaan voor dubbel 
spoor 8.50 M. is. 

Wegens de sterke helling van '/n weg onder deze 
viaduct, werd de onderkant der fundeering met trappen aan-
gelegd. 

Voor de kunstwerken word bijna uitsluitend baksteen 
gebruikt van den ringoven te Heerlen, die van zeer goede 
kwaliteit is en eenigszins grootere afmetingen heeft dan de 
Waal vorm. 

Alle metselwerken in baksteen werden gemaakt van hard-
gebakken steen in basterdtras, behalve alle rollagen en 

vlechtingen, alsmede de wanden der hiervoren omschreven 
fundeeringsputten, welke gemetseld werden van dito steen 
in portlandcementmortel. 

Na voldoende zetting van het metselwerk werden de 
schuine vlakken der aanrazeeringen van de gewelven afgedekt 
met een of twee platte lagen, waarover eene cementlaag, 
dik 2^2 cM., welke, behoorlijk droog zijnde, tweemaal met 
koolteer werd liestreken. 

Hardsteen werd alleen gebezigd: 
1°. bij de geboorten of voor de aanvangstoenon der ge-

welven van de brug over de AVurin en van de wegbrug bij 
Schaesberg, alsmede tot afdekking van de borstweringsmuurtjes 

I van bedoelde wegbrug; 
; 2°. voor de draagsteenen van den ijzeren bovenbouw der 
1 viaducten en bruggen; 

30. voor dekplaten van duikers, wijd 1 M., waarbij geen 
I voldoende hoogte voorhanden was voor een gewelf. 

Dewijl de ijzeren bovenbouw der viaducten cn bruggen 
slechts voor enkel spoor is uitgevoerd, werd, voor de veilig-
heid van voetgangers bjj duisternis, ter weerszijden van elk 

; van deze kunstwerken eene helder wit geverfde houten leuning 
' geplaatst op do aardebaan voor de tweede spoorbaan. 

'̂̂ oorts werden onder den spoorweg gegoten ijzeren buizen 
I gelegd van 20 tot 100 cM. wijdte, en naast den spoorweg, 
I tot afvoer van hot water uit de bormslooten enz., ccment-

buizen van 20 tot 120 cM. wijdte; ook werden naast den 
' spoorweg ecnigo houten bruggen gemaakt. 

De helling der op- of afritten van de over- cn parallel-
wegen is over het algemeen 720? cenige overwegen in 
kunstwegen ^25 ^̂ ^ Vio» wegen van zeer ondergeschikt 
belang 1̂5 Vio? voetpaden 7io' 

Tot op 5 M. ter weerszijden van de spoorwegas voor 
dubbel spoor, en haaks op deze as gemeten, werden de 
overwegen waterpas aangelegd en met grind verhard; slechts 
bij drie overwegen, in voorname kunstwegen, wer<l dit waterpas 
gedeelte, tusschen en ter weerszijden van de spoorstaven, 
met beka])te keien bestraat. De overwegen niet op- of afritten 
in do doorsneden kunstwegen werden overigens op dezelfde 
wijze hard gemaakt als de bestaande wegen. De op- of 
afritten van de overwegen in veld- of aardcuwegen, zoowel 
als die van do parallelwegen, werden met eene 10 cM. dikke 
laag groven ballast bedekt. 

Alle wegen, pleinen en perrons op de stations-emplace-
: inenten werden met grind verhard, voortkomende uit het 

ballastveld. 
Van de 41 openbare overwegen, welke op het Nedorlandsch 

' gedeelte van don lokaalspoorweg voorkomen tusschen de 
; Kijksgrens en het jmnt van samenkomst met den Staats-
' spoorweg zuidelijk van het station Sittard, en waarvan 11 
' stuks in kunst- of grindwegen liggen, worden 3 overwogen 
' afgesloten met wijisluitboomen en O met treksluitboomen. 

Voorts zijn van de 8 particuliere overwegen, O stuks, welke 
in veeweiden, erven of tuinen liggen, door draaihekken 
afgesloten, die door de betreflende bruikers bediend worden. 

Aan eiken treksluitboom, en aan do wipsluitboomen ' 
bij den overweg in den grindweg nabij de kom van Heerlen, 
is een ijzeren hangwerk aangebracht. ! 

]]{] eiken van de drie overwegen, welke met wipboomen worden 
afgesloten, is eene wachterswoning gebouwd. Slechts één 
paar treksluitboomen wordt vtui eeuo wachterswoning uit 
bediend, en alle overige van hot naastbijgelegen stations-
gebouw. 

Alle wip- en treksluitboomen zjjn volgens het systeem 
van C. Stahmer te Georgsmarienhütte (bij Osnabrück) en 
werden door hem geleverd. 

Bij eiken treksluitboom werd een waarschuwingsbord 
geplaatst met opschrift: 

„Halt, zoodra de bel luidt, de boomen dalen of de overweg 
„gesloten is". 

Bij de wipboomen en draaihekken zijn geen waarschuwings-
borden geplaatst. 

])ij alle overige niet-afgesloten overwegen werd ter weers-
zijden van den overweg een haltpaal geplaatst met opschrift: „Malt, als oen trein nadert". 

Voorts werd de lokaalspoorweg alleen afgesloten: 
lo. wiar hij door weilanden, weiden of erven loopt, die 

zóódanig door slooten, wallen, heggen of andere omheiningen 
zijn omgeven of afgesloten, dat het vee daarin losloopend 
en zonder toezicht weiden kan; 

2o.' langs parallel- of andere wegen met druk verkeer, 
welke onmiddellijk langs den spoorweg loopen, niet'door 
eene sloot, wal of dam van den spoorweg zijn gescheiden, 
en gelijk met, of minder dan 1 M. hooger of lager liggen 
dan de bovenkant der spoorstaven ter plaatse; 

30. ter weerszijden van do stationsgebouwen, en, voor 
zooveel noodig, langs de toegangswegen naar de stations, 
in aansluiting aan de beweegbare hekken voor de uitgangen 
van reizigers en voor de loswegen. 

De afsluitingen langs den spoorweg, zoogenaamde draad« 
rasteringen, zijn hoog 1.25 M. boven het terrein, en be-
staan uit eiken perkoenpalen, op 3 iM. afstand van elkander 
geplaatst, waaraan vier draden gegalvaniseerd driedraads 
ijzerdraad door gegalvaniseerde ijzeren krammen stevig be-
vestigd zijn. 

De perkoenpalen zijn lang 2.25 M. en staan 00 cM. in 
den grond. De vier draden zijn aangebracht op 30, GO, 90 
en 125 cM. boven den beganen grond. 

Ter weerszijden van de stationsgebouwen zijn, in aan-
sluiting aan de sub 3 bedoelde draaihekken, staakafrasteringen 
geplaatst. Voor het overige zijn langs de stationsemplace-
inenten, voor zooveel noodig, draadrasteringen geplaatst als 
hiervoren is omschreven, doch waarvan de palen slechts 2 M. 
van elkander staan. 

Overeenkomstig Art. 11 uit Deel A van het Koninklijk 
Besluit van 2G Mei 1890 {Staatsblad no. 93), houdende 
vaststelling van een algemeen reglement voor den dienst 
en het vervoer op de spoorwegen, bedoeld in Art. 1 der 
wet van 28 October 1889 (Staatsblad n«. 14G), werden langs 

i den lokaalspoorweg hellingwijzers geplaatst waar hellingen 
sterker dan 1 op 200 aanvangen en eindigen, en voorts 
palen, op afstanden van halve kilometers, aanduidende hunnen 
afstand van het midden van het hoofdgebouw op het station 
Sittard. 

Behalve bij de eindstations Herzogenrath en Sittard, werd 
bovendien oen afstandsein geplaatst ter weerszijden van de 
stations Kerkrade, Schaesberg, Heerlen, Nuth en Spaubeek. 

Voor don aiinleg van den lokaalspoorweg zjjn onteigend 
ruim 100 HA., en werd ongeveer 500 000 M̂ . grond verzet; 
aan de kunstwerken zijn verwerkt 8G05 metselwerk en 
1974 M3. beton. 

Behalve de kosten voor do uitbreiding der aansluiting-
stations Herzogenrath en Sittard, heeft de spoorweg ongeveer 
1G50000 gulden gekost, waarvan alleen voor de onteigening 
490000 gulden. 

Als tegemoetkoming in de aanlegkosten werd a fonds 
perdu verkregen: van de jirovincie Limburg 150 000gulden 
en van de betrokken gemeenten 101 000, waarvan 00 000 
gulden alleen van de gemeente Heerlen; voorts werden door 
particulieren en door industrieele ondernemingen 280 000 
gulden aan aandeelen genomen, terwijl hot overige van het 
voor den sjioorwegbouw benoodigde kapitaal verstrekt werd 
door do Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
welke zich sedert 1 Mei ISOd met de exploitatie van dea 
lokaalspoorweg heeft belast. 
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VKKTALlJN'GEiN' EN MEDEDEELINGEN. 

D E O P R U I M I N G Y A N D E L T Z E R E N P O O R T I N D E N D O N A U , 

door hot lid J. TIDE.MAN ( ' ) . 

Gelijk het jaar 18G9 iu de geschiedenis der beschaving 
en der betrekkingen tusscben de natiën innner van groote 
beteekenis zal blijven door do gewichtige opening van het 
Suez-kanaal en de daardoor teweeggebrachte vergemakke-
lijking van den wereldhandel over zee, zoo zal ook het jaar 
189G groote beteekenis hebben erlangd door de voltooiing 
van een ander reuzenwerk der nieuwere techniok on weten-
schap van den ingenieur, namelijk door het bevaarbaar-
maken van het vak der stroomversnellingen op den Donau, 
welk feit men sedert jaren kortheidshalve gewoon is te noemen 
het doen springen van de „Llzercn Poort". Door deze 
onderneming is een werk tot stand gebracht, dat van hooge 
beteekenis is voor het handelsverkeer, dat do uit duitsche 
gebergten ontspringende en in do Zwarte Zee zich ontlastende 
Donaurivicr in staat stolt, eindelijk hare grootsche taak to 
volbrengen, een veiligcn verkeersweg te openen tusscben het 
westelijk Europa en het Oosten, eeu werk door duitschen 

( ' ) Men vei'gelijke de Ilhistrirte Zeitunc/ van '21) i50))temher 1890. 
De nonnidiscering van den Donau is hei haahlelijk in ons Tijdschrift 
besproken t-ewoiden, b, v. in den jaargang lS92/i)3, blz. 10. llet is de 
moeite waard eens na te gaan. welke plannen voor de verbetering 
van (te livier in vroeger lijd al zoo zijn uitgedncht; men raadplege 
daal omtrent, w.-̂ t hel tegenwoordig onderwerp betrelt. hel werk van 
den heer J. G. \V. Fijnje, Beschouwinrien over eetwje rivieren, 
ivaarondcr Ncdirlandsclie. 's (Jravenhago, 'D̂ P/i, b!z. 158 volgg. en 
voorts: Bericht und Antrüge des vun der Commission für dic 
Donau-reguUruvc/ hei IPicn crnanntin Comiivs. Voryilrayen in der 
Plemar-vcrmmmlunt/ nm 27. Juli und von derselben einstimmig 
angenommen. \Vien,18GS, en Bericht der Donau-Hcgulirungs-Commis-
sion in Wien über ihre Thäligkeit vom Zeitpunkte ihrer Constituiring 
(17 März bis zum Schlüsse des Jahres i8()!), t Jännsrhis'M Decem-
ber 1870 und 1 Jänner bis 31 DecemLer KS7I. Wien, 1870, 1871, 1872. 
Op bei vijtde internationaal Minnen.scheepvaarlcongres to Paiijs werd 
het onderwerp tor sprake gebracht door den heer l'éla von Gonda, 
lechnifech adviseur hij bet koninklijk llongaarsch ministerie van koop-
liandel cn protessor aan de Polytechnische school te Du(laj)e.st, hij de 
lüdo (juajstie. llij leverde een rapport over la Ilégularisation des 
Portes dt {er et des aulres cataractes du Has Danube, door ver-
.schillende kaarten toegelicht. Paris, 1802. 

Al (ĥ  vermelde werken zijn in de boekerij van het Instituut voor-
hnnden. 

Zoo even verscheen van de hand van den heer Héla von Gonda: 
Dic ReguHru7ig des Eisernen Thores u. der iibrigen Katarakte an 
der unteren Donau. Gtus dem ilng.) Budapest, (F. Kilan) .Mit 100 
Ahhildiiiigen und 1 lith. Karte. 

ondernemingsgeest cn met duitsch kapitaal tot stand gebracht. 
Dc bevaarbaarmaking van den benedeu-Donau heeft eene 

beteekonisvolle geschiedenis, want zij omvat een bewijsbaar 
tijdvak van bijna 1800 jaren. Nog heden treft men aldaar 
overblijfselen aan van een door de Romeinen aangelegden 
oeverweg en van een naast den wilden stroom aangelegd kanaal 
bij de IJzeren Poort; bovendien leest men op een in deu 
rotswand tegenover Ogradena ingemetselde, door genieën 
vastgehouden steenen tafel een opschrift, waarvan de beteekenis 
vermoedelijk luidt: „De imperator Casar, zoon van den vergoden 
Nerva, Nerva Traianus Augustus Germanicns, Opperpriester, 
ten vierden male met dc macht der tribunen bekleed. Vader 
des Vaderlands, ten vierden male Consul, heeft den weg 
doen verbeteren door het weghakken van de rotsen cn 
ondersteuning mot balken". 

Eene dergelijke tafel, verder stroomafwaarts bij de stroom-
versnellingen Kozla en Dojkc boven Svinitza, verkondigt, dat 
keizer Trajanus ook hier een voetpad langs de bijna loodrecht 
in de rivier nederdalende rotsen heeft doen aanleggen, het-
welk even als het zoo straks vermelde werk, werd uitgevoerd 
onder dc leiding van den beroemden arcliitekt Apollodorus 
van Damaskus, wiens beeldtenis nog heden op den triumf-
boog van Constantijn do Groote to Rome wordt aangetroffen. 

De volgende, bijna uitsluitend door oorlogen gekcnmerkto 
eeuwen, de woelige tijden der groote Volksverhuizing, de 
bloedige worstelingen tusschcn do Turken en de Hongaren om 
het bezit van don stroom, en eindelijk ook in lateren tijd de 
rampzalige politieke verhoudingen der Donaustaten, verhin-
derden de behoorlijke IK rmaliseering van de voor de scheep-
vaart zoo buiten woon stremmende cn gevaarlijke toestanden 
der rivier, met hare steeds afwisselende breedte en diepte 
van het stroombed, met hare onr(̂ gelmatigo vervallen, hare 
dwarsstrooniingen, draaikolken en stroomversnellingen, om 
welke to pajseeren do hoogste. persoonlijke moed en do 
grootst mogelijke omzichtigheid bij den schipper werd vcr-
cischt en waarin zelfs in hot jaar 18G2 een turksch oorlog-
schip de ,.Sili&tria" to gronde ging. De sedert aangebrachte 
verbeteringen, bijvoorbeeld do in 1830 bjj do oprichting 
van de Oostenrijksche Stoombootmaatschappij op aansporing 
van den minister Széchenyi gemaakte oeverweg tuBSchen 

Bazias en Orsova, waren onafdoonde en een vier jaren later 
door den oostenrijkschen ingenieur Paul Rdsarhely bearbeid 
normaliseerings-ontwerp, dat den grondslag heeft gevormd 
voor allo latere werken, kwam, in weerwil van zijne voor-
treffelijkheid, in hoofdzaak slechts op het papier tot stand. 
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Niettemin was liet aan de wilskracht van Ihisarhely gelukt, j 
gedurende den laagwatorstand van 1834 tot 1835 een on-
geveer 120 M. lang en 32 M. breed vaarwater door het doen 
springen van de rotsbank Izlas-Tachtalia tot stand to brengen. ; 

Hot congres van 1878, dat op den laatstcn oorlog tusscheu 
Rusland cn Turkije volgde, bracht het vraagstuk van de 
normaliseering van den Donau weder met grooter levendig-
heid tor sprake; in artikel 57 van het Berhjnsch vredos-
tractaat van 1878 word aan Hongarije alléén do normaliseoring 
van den Donau opgedragen, en aan de overige oevorstaton 
slechts de verplichting opgelegd om den voortgang van het 
werk door alle in het belang der zaak noodige schikkingen 
to bevorderen. Hongarije nam dc kosten op zich onder 
voorwaarde daarvoor scheepvaartrechten oj) den Donau to 
mogen heffen. Het was eerst den hongaarschon minister 
van koophandel Gabriel Raross de Bellus, wieu Hongarije 
de gehecle hervorming van zijn gansche verkeerwezen (in 
het bijzonder ook door de invoering van hot zonen-tarief) 
alsmede eene krachtige en voel omvattende ontwikkeling van 
handel en nijverheid to danken heeft, voorbehouden, na eene 
zorgvuldige bestudeering der voorhanden ontwerpen van nor-
maliseering, de uitvoering van het werk to verwezenlijken (*). 

De ten slotte vastgestelde plannen, volgens welke do hinder-
palen voor de scheepvaart uit den weg zouden worden geruimd 
en een bevaarbare waterweg zou worden tot stand gebracht, 
werden door twee uitstekende hongaarsche waterbouwkun-
digen, den toenmaligen afdeolingsraad Ernst Wallnndt en den 
hoofd-ingenieur Alois Hosrpotzky op geniale wijze ontworpen, 
aan eene internationale commissie voorgelegd en door deze 
voor de uitvoering aanbevolen. In het jaar 1889, kort nadat 
hij als handels-minister was opgetreden, schreef de verdien-
stelijke staatsman twee prijsvragen uit, waarvan do eene tot 
onderwerj) had do verwijdering der rotsgevjiarten onder water 
en het andere do maatregelen voor do ontploffingen. Van de 
verscliillende ontvangen antwoordou werd slechts weinig 
bruikbaar bevonden. Eene wijze van ontplofling door dynamiet 
van den Oostenrijkschen ovonste dor genie L uier, welke men 
oogenschijulijk als doeltreileud meende te kunnen beschouwen, 
bleek bij do beproeving praktisch volkomen onuitvoerbisr. 
Voorts trok de belangstelling een ontwerp van den llongaar-
schen ingenieur J. Thunhart, die do verbrijzeling van de 
rotsen door middel van stoomhamers iu overweging gaf; 
oen op staatskosten volgens Thunharts gegevens bjj wijze van 
proefneming in het werk gestold arbeidsvaartuig ondervond 
echter zooveel beschadigingen bij den arbeid en veishmd zooveel 
geld aan herstellingen, dat ook hierbij a-.ui eene praktische 
toepassing niet te denken viel. Verder verdient nog vermelding 

G) Door do lloii;:aarsche regeering werden verset lullende ingenieur-
van î rooten naam iiitj,enoodî :d een iap|>ort uil te hrengen. In die 
c*̂ û̂ ui55si(' had leu ziUiug de heeren Louis Gros, inspccteuï'- '̂cmi'.aa! en 
Loui.̂  JiiC(piet, hoold-ingenieur, voor Frankrijk, onze landiienool ,1. A. 
A. Waldoi p voor Nedorlaud, P. P. Harilari, vice-piesiiieiit van den r.iad 
voor openbare werken, voor Italië on Theodore Korhiwski, direclciir 
der nonnalispei ingswerken vau de Klbe, vour Duitschland. 

eene door de franschc ingenieurs Fontana en Tedosko bij hot 
Panama-kanaal toegepaste boring met de (Hamant-draaiboor. 

Do uitslag van dezen wedstrijd kon geen aanleiding 
geven, dat de Staat het werk dor normaliseering in eigen 
beheer op zich nam. Do minister Baross schreef derhalve 
eene aanbesteding van de gezamenlijke werkzaamheden uit 
door eene onderneming, aan welke do wijze van bewerking 
van do rotsen naar eigen goedvinden zou worden over-
gelaten, en zulks uit overweging dat, met vermijding van 
sluiswerken, genoeg diepe sclieepvaartkanalen in het stroom-
bed van den Donau door ontploffing zouden zijn te ver-
krijgen, die zeer wel zouden kunnen worden in aansluiting 
gebracht met den stroom van de rivier on do oude .scheep-
vaartwegen. Van de drie maatschappijen, welke zich bereid 
verklaarden den arbeid op zich te nemen, werd deze toege-
wezon aan een consortium, dat bij contract van 23 Mei 1890 
werd samengesteld uit de Disconto-maatschappij te Berlijn, 
do fabriek van werktuigen van G. Luther to Drunswijk, die 
zich roods door ondernemingen op groote schaal een goeden 
naam verworven had, en den bouwraad J. Kajdu te Budapest, 
die echter na verloop van een jaar weder uit het consortium 
trad. Het contract van 23 .Mei 1890 stelde als hoofdvoor-
waarde oen ongomeon korten termijn van o])levering; de ge-
zamenlijke werken moesten met 31 December 1895 voltooid 
zijn. De gehoelc leiding on hot toezicht op do v.erken werd 
opgedragen aan den ministeriaalraad G. AVallandt en den 

I bouwraad A. Hosrpotzky, dezelfde ingenieurs, die, zooals 
I vroeger is vermeld, het plan van norinaliseering ontworpen 
; hadden, terwijl als leiders van de bouwwerken optraden: voorde 

handelsaangelegonheden en als vertegenwoordiger van do 
Berlijnsche Disconto-maatschappij do directeur van bet ijzer-

I werk te Dortmund .M. Ottermaun, voor het werktuigkundig 
i gedeelte dc ingenieur Hugo Luther, machinefabrikant te 
I Brunswijk, voor het waterstaatkundig gedeelte on de plaatse-
^ Ijjke bouwwerken do baudirector Ruptchitsch, die zich vroeger 
' bij de moeieljjkste bouwwerken aan de Thciss verdienstelijk 
i had gemankt. Hugo Luther is een zoon van G. Luther, 
I die nu meer dan vijftig jaar geleden uit kleine beginselen 
. de thans wereldberoemde firma G. Ijiither heeft gegrondvest. 
I Het waren moeielijkbeden van reusachtigcn aard, welke 

de ondernemers bij hunne eigenaardige taak liaddon to over-
I winnen, zooals zicb tot heden nog niet hadden voorgedaan. 

Reeds in hot jaar waarin het contract werd ge.sloton, in don 
' herfst van 1890, werden de verkzaamheden daarmede ann-

gevangen, dat de minister Daross eene iu de Grebonrots 
gereed gemaakte groote mijn van 4000 IvG. cnrboasotinj)oeder 
door elektriciteit deed ontsteken. Ter herinnering aan deze 
gebeurtenis werd aan het boveneind van de stroomversnel-
lingen dicht bij do kolonie St. lloleim oeno ta<el in den 
rotswand gej)laatst nuit een opschrift, waarvan do vertaling 
luidt als volgt: 

„Dc werkzaamheden, bevolen door de Avet X X V I van 1888, 
bestemd om de hinderpalen to vorwijdoren wolko do scheepvaart 
over do stroomversnellingen bij de l.Izeren Poort op don Ucneden-
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Domui belemmoron, zyn begonnen onder do regeering van don 
Koning van Hongaryo Frans Joseph ]. onder liet Prosidont-niinister-
schap van graaf Jules Szapary door den hoer Gabriel Baross do 
IBellus llongaarscli minister van Koophandel don 18don Septem-
hor 1890. Mogo God dit werk en zijne ondornemerö zegenen." 

Men zag echter spoedig in, dat do zeer eigenaardige ter-
reinstoestanden langs het bijna 100 KM. lange stroom-
gedeelte ook zeer eigenaardige, machtige werktuigen nood-
zakelijk maakten. Er waren bijna twee jaren gemoeid met 
hunne vervaardiging. De boor- en beitelvaartuigen, die bij 
het verwijderen van de rotsen in het Suez-kanaal, op de 
landengte van Panama en in de rivier St. Laurens zeer 
doelmatig waren gebleken, pasten niet voor de wegruiming 
der stroomversnellingen van den Donau; immers bij hot 
werk aan de staalharde gesteenten van den Jucz-katarakt 
braken binnen drie dagen uit de boren de zwarte diamanten 
ter waarde van f 15 000, en gingen daarbij verloren; de 
kolossale valbeitels versplinterden tegen het buitengewoon 
harde gesteente en de vaartuigen met de boormachines bleven 
bij laagwater tusschen de puntige rotsklippen hangen. Der-
gelijke zwarigheden en Yerdrietelijkheden deden zich in 

overvloed voor, zoodat het niet te verwonderen zou zijn ge-
weest, wanneer eene minder moedige onderneming den arbeid, 
die zulk een hopeloos aanzien opleverde, had opgegeven. 

^[aar met de moeielijkheden nam ook het streven toe, 
om ze te overwinnen. Ilet duurde niet lang of er ontwikkelde 
zich eene groote werkzaamheid in de werkplaatsen aan den 
Donau zoowel, als in de teekenbureaux en de fabriekzalen 
in de fabriek van Luther te Jirunswijk, die zich vóór alles 
ten doel stelde het vervaardigen van nieuwe werktuigen 
voor het doen springen van het gesteente met krachtiger 
valbeitels, sterkere bezetting van de boorschepen met boor-
machines voor het doen ontploffen van het dynamiet en de 
doelmatige verwijdering van de vernielde rotsblokken uit 
het rivierbed, liet gevolg bleef niet uit. AVeldra boden de 
Donau cn zijne bedding een belangwekkend en levendig 
schouwspel aan. In do nabijheid van de werkplaats werden 
opzettelijk voor den arbeid der normaliseering groote steen-
groeven aangelegd en verrezen fabrieken van werktuigen, 
smidsen, inrichtingen voor de vervaardiging van spoorweg-
wagens, ververschingslokalen, hospitalen enz. Aan de IJzeren 
Poort werden uitgestrekte stroomvakken door groote vaste 
steenen dammen ingesloten en met behulp van krachtige 
pompen drooggemaakt. AVaar anders in het stroombed brni-
schende draaikolken rondom gevaarvolle klippen woelden, 
waren weldra spoorstaven gelegd, waarop locomotieven lange 
treinen van met steenen beladen waggons voorttrokken, daar 
weerklonken de slagen der houweelen en verkondigden doffe 
ontploffingen het springen van het dynamiet. AVaar van 
drooglegging der werkplaatsen moest worden afgezien, waren 
beitclvaartuigcu aan het werk, welker 8 tot 10 ton zware 
valbeitels rotsblokken van de wanden afsloegen en de puntige 
klippen in den bodem met onwedeistaanbare kracht ver-
brijzelden, daar waren boorvaartuigen bezig, die ten behoeve 

van het springen van het dynamiet zundgaten in do rotsen 
boorden. Het lag in den aard der zaak dat hierbij, in weer-
wil van de grootste voorzichtigheid, nu cn dan door ontijdig 
springen verlies van menschen en materiaal moest onstaan. 
Alvorens door de ondernemers ook patronen waren vervaardigd, 
onder water vertrouwbaar, ontstond voorts voor de op-
volgende baggerschepen bij bunnen arbeid een ander gevaar 
van wege de patronen, die, zonder te ontbranden, waren 
blijven liggen, waarvan bij Jucz alleen 700 moeten zijn 
aangetrofïen. Ten slotte kwam men, na uitgebreide proef-
nemingen, er toe, om voor elk boorschot een afzonderlijk 
ontploffingswerktuig te bezigen, zoodat op één boorvaartuig 
tot 12 zoodanige werktuigen aanwezig waren. Nadat de 
boorgaten in het gesteente waren gedreven, werden zij met 
de Springpatronen gevuld. Het boorvaartuig verwijderde zich 
dan op zekeren afstand en voerde de elektrische draden mede 
die voor de ontploffing moesten dienen. Deze werden in den 
elektrischen toestel bijeen geplaatst en nadat de stroom gesloten 
was, volgde dc ontploffing van al de patronen tegelijkertijd. 
In enkele gevallen werden soms reusachtige mijnen van 
3000, 8000, ja zelfs van 13 000 KG. dynamiet ontstoken; 
één schot kostte bij zoodanige lading de som van /"lOOOO. 
Over het algemeen echter en in het bijzonder bij ontplof-
fingen onder water werden slechts kleine ladingen gebezigd 
om de rotsstukken gemakkelijk te kunnen wegbaggeren en 
ter aangewezen plaats voor den aanleg van kanaal-en stuw-
dammen te kunnen gebruiken. 

Om een denkbeeld te geven van de ontzaglijke taak, welke 
nog vóór den afloop van den bij het contract bepaalden termijn 
werd volbracht en welker gelijke in de geschiedenis van het 
oiitploffingswezen nog nergens was bereikt, moge in de eerste 
plaats dienen de beide hier volgende staten I. en H. (*}. 

Ter nadere toelichting zij het volgende vermeld met be-
trekking tot hetgeen is tot stand gebracht en de daarbij 
gebezigde middelen. De stroomversnellingen vangen aan 
12 KM. beneden het Donau-eiland Moldova, in welks nabij-
heid onmiddellijk aan den rechter oever van den stroom 
de ruïne van de oude Turkschc vesting Golubacz zich ver-
heft. Door dc bovenste stroomversnelling, de uit graniet 
en leisteen bestaande Stenkabank, werd door de ontploffing 
van 7400 M .̂ gesteente onder water een kanaal van 800 M. 
lengte en 60 M. breedte gemaakt. Het aanbrengen van een 
tweeden, 2400 M. langen vaarweg, waarbij 00 000 M .̂ 
kwartzachtige lei moesten worden verwijderd, werd bij de 
15 KM. stroomafwaarts gelegen rotsbanken Kozla en Dojke 
noodig. Op een afstand van O KM. lager volgen de stroom-
versnellingen van Islaz en terstond daarop die van Tach-
talia, alwaar na verwijdering van 47 000 M̂ . portierachtige 
kalksteen een kanaal van 3800 M. lengte tot aan de rots-
jmnt van Greben werd aangelegd. Van dit jiunt, waardoor 

VERTALINGEN EN 

l,et Uon»«bo.l tot op eene breedte van »lecbts 450 M. 
^vo«l vernauwd, die .ieh tot vcvre in het water u.tstroU , 
werd de n.assa van 400 000 JP . gesteente door ontplof-
fingen afKOsneden. Vlalc daaracliter bevindt ..ch een go-
we dige «Iraaikolk ter diepte van 50 M., waarna de Donau 
zich tot aan het Servische dorp Milanovac. zoo aan..onb.,l. 
verbrebdt, dat Iner ter vernauwing van l>et stroombed een 
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omstreeks 0200 M. lange steenen dam moest worden aan-
aelegd, welke men, uit het oogpunt van veiligheid, echter 
VOO laag maakte dat bij hoogwater de Donau in zijne onde 
beddin- van 2000 M. breedte weder kan intreden; verder 
werden voor de verzekering van den stuwdam en tot ver-
mijding van dwarsstroomingen aan den Servischon oever 
twee dwiirsdammen (steundammen) aangebracht. 

Naam van hot 

riviervak. 

Afstand 

van 

Bazias. 

Breedte 
van hot bed. 

Diepte in don 
vaarweg 

ondor L . AV. 

L . ^Y. in 1834. 

Hoogte 
boven do 
Adriati-
sehe zee. 

Yorval 
op den 

KM. 

Aanmerkingon. 

Bazias. . 
0-Moldovi 

0-Moldova \ 
Babakay [ 

Babakay 
Stonka 

Stenka 

Stenka 
'Kozla 

Kozla 
Dojke 

24.38 400 1100 7.00 

32.27 300 1450 2.10 

44.00 320 1100 2.40 

Avjke 

O 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

10 

Izlas-Tachtalia . . • 
Greben-Szvinicza. . . 

Szivinicza 
Jucz ( 

Jucz 

(Do stroomvorsnolling 
van Jucz) . . . . 

Jucz (ingang) . . . . 
Kazan 

De engte van Kazan . 

Kazan 
Orsova . . . . 

Orsova . . . . 
Yerciorova. . • 

Verciorova. . . 
IJzoron poort. . 

l.Tzeveu poort. . 
Sibb 

45.00 

50.95 

02.33 

09.85 

77.29 

84.57 

87.380 

85.255 
80.255 

100.00 

109.00 

120.00 

I 

125.33 

128.53 

• • i 131.12 

000 

410 

350 

400 

420 

1120 

770 

900 

2020 

700 1550 

840 

450 

170 

380 

400 

080 

G70 

1200 

580 

710 

1020 

1130 

1150 

n 

3.70 

1.80 

4.70 

0.2 

3.8 

0.7 

n 

3.0 

8.1 

5.0 

2.30 

2.00 

0.30 

20.00 

15.20 

24.50 

8.70 

24.20 

25.50 

22.00 

22.30 

0.4 

4.3 

n 

12.10 

52.00 

17.00 

12.20 

7.00 

51.00 

8.10 

8.40 

7.70 

8.10 

7.00 

7.00 

7.10 

Iziaj 
1888 
4.3 

Szvinicza 
1888 
7.3 

7.3 

0.3 

0.0 

7.0 

0.2 

02187 
01 248 

00070 

59 402 

50 344 

57 047 

55873 

54 328 

48 701 

48032 

44 003 

43 057 

43 380 

42922 

9.00 

10.00 

11.00 

11.47 

54.70 
182.00 

20.00 

265.00 
75.00 

175.40 

0.10 

111.5 

235.30 
297.75 

10.00 

3.50 

3.00 

1. Stroomversnelling. 

I I . Stroonivorsnelling. 

To Tachtalia. 
I I I . kroomvorsiielling to 

Grebon. 

IV . Stroomversnelling. 

Maximum. 

(*) Deze sl;iten /ijii onlloend iiiui bet op blz. 18 vermelde werkje van 
(Ion lieer liéla von (londa, k liéyularisatiun des Porleti dc /tr, etc. 
blz. 17 en 02. 

Geheel verval van Bazias tot Sibb over oeno lengte van 131.2 KM. -

42130 15.20 

41250 28.30 

30 100 

20.08 M. of 24 cM. por KM. 

Hongaarsch-Rumoensclie 
grens. 

417.00 
200.00 
320.00 

Maximum. 
410 M. in breedte. 

lüOO M. in longto. 
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SSTÜATIE: 

MOLDOVA TOT TURN-SEVERIN 

MET OE STROOMVERSNELLINGEN. 

W 
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H LURN-

•SEVERIN 

II Aanwijzinr/ van de werken, uit te voeren om een scheep-
vaartweg te verkrijgen door de IJzeren Poort en de 

stroomversnellingen van den Donau. 

N". 
Stroom-

versneJlingen. 

c es 
> u 

S ü 
tx. 1, -s 

.= 2 > 

.= ^ i. 
S i J - ë 

ß " § 

M'. 
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m 
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^ rs 
O 

'9 c 
C g 

M^ 

n tc . 
tt g « 

.5 5 . 5 

u C 

a c S es 
H " 
c C 0 u "u " 
KI c « 

> CJ ^^ = 
.n T « 

IO C . U O 

M'. 

1. S t e i i k a . . . . 
1 

7 -iOO — — — 

1 
— 

I I . Koila-Dojkc . . ß5 800 — - — — -

I I I . Izlaz-Tachtaliu . •IG SOO — 505 000 — luo 800 — 

JV. Jucz . . . . 32 000 — 70000 — 20 000 — 

V. IJzeren poort . — 227 000 29-i 000 270 000 — 08 400 

lief:iii (Ier strooin-
versiielliiip . . 10 000 — — - -

1 lief:iii (Ier strooin-
versiielliiip . . 

102 000 227 000 809 600 270 000 1 135 300 
i 
08 400 ! 

Oj) 4 KM. van Milanovacz bevindt zich du vierde cn laatste 
stroomversucliing voor Orsova, namelijk de rotsbank Jucz 
van uiterst bard gesteente (graniet, porfier, serpentjjnstcen, 
kwarziet en groensteen), die gelijk een keerdam, dwars door 
den Donau loopt, alwaar mou 3200 gesteente mocat 
doen springen, een 1300 M. lang kanaal aanleggen cn ter 
vernauwing van het vaarwater een 3 K.M. langen stroomdam 
aanbrengen. Op 10 KM. beneden dien dam werd het tot 

nog toe 1000 M. breede vaarwater plotseling tusschen 
machtige gebergten in een slechts 100 M. breed bed inge-
klemd, dat eene al wat leeft vernietigende, razende stroominji' 
zou bezitten, indien niet de die])te der bedding zoo ontzaglijk 
groot was. Zij bedraagt 50 M. en meer en vermindert derhalve 

j de kracht van don stroom. Hier, in do stroomvernauwing bij 
Kazan hebben de oevers van den stroom met hunne indrukwek-
kende landelijke schoonheid een historisch belang: hier loopt 
do voor meer dan achttien eeuwen aanp-elecrde romcinschc O I , 

oeverweg, hier prijkt de beroemde tafel van Trajanus, den 
roem on de grootheid van dien keizer nog heden verkon-
digend. Voorbij het voor twee derde gedeelten door katholieke 
Duitschers bewoonde stadje' Orsova, den zetel der directie 
van de gansche onderneming der normaliseering met bare 
scheepswerf, voorbij de tot het jaar 1878 turksche eiland-
vesting Adakaleh, die ook heden nog door Turken wordt 
bewoond, hoeft men ten slotte nog de 12 KM. stroomafwaarts 
gelegen gevaarlijkste van alle stroomversnellingen, nabij 
Demirkapu, de IJzeren Poort, alwaar na drooglegging van 
de bouwplaats en ontploffing van 380 000 M̂ . rotsbodem 
een 80 .M breed kanaal, bjtloten tusschen twee dammen 
ter lengte van 2000 en 2G50 M. moest worden geschapen. 
Tusschen ontelbare, bij hoogwater ligt overstroomde rots-
punten kookt en bruiacht do stroom als ware het een 
vurige ketel, waarin hij de rotsen schjjnt gaar te koken. 
De llongaarsche dichter Maurus Jokaï schetst in zijn dich-
terlijk verbaal „de Goudmensch" dit grootsch natuurtafereel 
iu dezer voege: „liet schijnt als naderden ŵ j een door 
reuzen gebouwderi tempel met pijlers, die uit rotsblokken 
bestaan, en met torenhoogo zuilen, die zich als wondervolle 
kolossen bomelboog verheiVen. Rn deze tempelhal biedt een 
perspectief aan van vier mijlen lengte, maakt wendingenen 
kronkelingen, vertoont weder nieuwe domkoe{)els en wanden 
van wondervolleu vorm. De eene wand is glad als gepolijst 

graniet; roode eu witte aderen loopen er in de gansche 
lengte doorheen, als karakters van een geheimvol schrift. 
Aan een andere plaats is de geheele rotswand roodbruin, 
als ware het ijzer-oer. Hier en daar schijnen de schuin-
liggende granietlagen van den stouten bouw der Titans to 
getuigen en bij oen nieuwe wending aanschouwen we zelfs 
het portaal van een gothischen dom met zijne spitse lijst-
werken, met slanke dicht bijeen staande basaltpilasters en uit 
het midden van den roetkleurigen wand schittert een goud-
gele vlek gelijk aan het deksel van de arke des verbonds; 
daar groeit de zwavel. Het is een ortsbloem. Maar ook met 
levende bloemen prijken do wanden; uit de spleten hangen 
zij als groene kransen naar beneden Het zijn de reusachtige 
j)ijn- eu dennenboomen, welker donkere inassaas afsteken 
bij de gele en roode festoenen van door de zon geblakerde 
struikgewassen. Hier en daar wordt de eindelooze, duizeling-
wekkende dubbele wand door een dieu dal afgebroken en 
wordt de blik gegund in een van menschen onbewoond 
paradijs 

En in dit grootscho en sclioone, nuwir het verderf mede-
brengende godenwerk, beeft iu de korte tijdruimte van 
nauwelijks zes jaren de mensch van den nieuweren tijd 
met zijne geniaal vervaardigde werktuigen en met zijne alles 
verbrijzelende springmiddelen bressen gemaakt en de baan 
geopend voor scheepvaart, handel en verkeer; voor zich-zeH 
eu zijne aan het eind der negentiende eeuw zoo hoog ont-
wikkelde teclinick heeft hij met dit work een roemvol gedenk-
teeken voor alle tijden gesticht. Maar met welko machtige 
middelen werd dan ook dag en nacht in het bed van den 
Donau gearbeid Onder de leiding van oinstrceks 40 ingenieurs 
der aannemers en een aantal ingenieurs van den Staat die 
het toezicht hielden, waren meer dan 9000 ŵ erklieden aan 
don arbeid, voorts 30 arbeidsvaartuigen voor de peilingen, 
de ontploffingen, het beitelen en baggeren, alsmede 5 uni-
versaalschepen, waarmede het stroombed ten slotte werd 
geëffend. Zulk een universaalschip werd, nadat de ontploffingen 
geëindigd en de rotsstukken verwijderd waren, over de ge-
lijkgemaakte plaats gevoerd, waarbij de nedergelaten peiltoo 
stellen door eene boven zichtbare beweging deden ontwaren 
of hier en daar nog rotsbrokken waren overgebleven. Deze 
werden door middel van een zwaren valbeitel, die door eene 
kraan werd bewogen, verbrijzeld en do brokken door de 
kraan met behulp van grijpkorven uit do stroonileiding ver-
wijderd. Bovendien waren nog 02 steenjirainen aan het werk, 
vjjf drijvende en drie vcrvoerbare kranen, negen locomotieven 
en 1400 spoorwegwagens. 

In overeenstemming met dit geweldig arbeids-materiaal 
was dan ook wat daiirinede werd verkregen, de in rond 
cijfer o[) 1'/.., millioen AP. te schatten rotsverplaatsing, 
waarvan 700000 M̂ . dio onder water moesten worden ver-
wijderd. AVat dit zeggen wil, kan uit de vergolijkendo be-
rekening blijken, dat gedurende twee jaren op eiken werk-
dag en ieder uur een met gesteente beladen spoortrein van 
80 grooto dubbele waggons, derhalve te zamen omstreeks 

7000 spoortreinen, vervoerd moesten worden om de uit het 
Donaiibed verwijderde en voor werken aan den Donau to 
bezigen rotsblokken te verplaatsen. Wat dat uit een tech-
nisch oogpunt beteekent moge blijken uit enkele opgaven 
betrelfendo het werk der arbeidsvaartuigen gedurende een 
werkdag van twintig uren. Op een oud, met drie boorwerk-
tuigen voorzien boorschip, werden 44.G M̂ . rotsbrokken 
geborgen, op een nieuw, door G. Luther vervaardigd vaar-
tuig met vier boorwerktuigen G4.8 M ,̂ en op ieder boor-
schip in het algemeen werden gemiddeld 14.22 boorscho-
tcn gelost, waarbij één schot in 1 uur 24 min. 3.77 M .̂ 
rots deed springen; door de valbeitelschepen werden dage-
lijks 02 a 03 AP. gesteente verbrijzeld, waarbij één beitel 
dageljjks gemiddeld 15G5.22 stooten maakte, wat over-
eenkomt met een vernieling van 0.04 AP. per .stoot in elke 
4G secouden. Ook hetgeen de baggervaartuigen verrichtten was 
aanmerkelijk: zoo b. v. baggerden dagelijks de grooto emmer-
bagger Vaskaper 171.4 AP., de lepelbaggers G3.5 tot 80 G Ml 
en een grijpbagger G.5 AP. gesteento op. Om echter den 
werkelijk geleverden arbeid van deze verscbillendo werktuigen 
te kennen, moeten al de opgegeven getallen met lOOjiercent 
vermeerderd worden, wat noodig was om de juiste profillen 
te verkrijgen. 

Zoo is dan binnen eene ongelooflijk korte tijdsruimte het 
door de ondernemers met bewonderingwaard zelfvertrouwen 
aangegrepen en nog vóór den afioop van den termijn van 
oplevering voltooid reuzenwerk van de opruiming der IJzeren 
Poort volbracht. 

Den energieken bevorderaar van dit grootscho werk, den 
helaas to vroeg ontslapen minister Baross, die den Oden Mei 
1802, slechts 44 jaren oud, stierf, mocht hot niet vergund 
zijn, dezen triomf van meiischelijkc kracht en modern uit-
vindingsvernuft over de natuur te beleven. 

Voor de techniek en de wetenschap van den ingenieur 
hooft deze vernietiging der Donau-stroomversnelligen nieuwen 
vooruitgang in het volmaken van de bouwwerktuigen en eene 
ontzaglijke vermeerdering van hun arbeidsvermogen teweegge-
bracht; onbewimpeld toch is erkend geworden, dat bij dit 
werk het zwaartei)unt der uitvoering uit de handen van den 
waterbouwAundige in die van den werktuigkundige is over-
gegaan Alaar beiden moeten hand aan hand gaan om met 
onvermoeibare volhaiding de moeielijkste taak gelukkig tot 
oplossing te brengen. Daartoe moet echter ook een beleidvol 
Staatstoezicht en de ollervaardigheid van alle overige leidende 
personen medewerken. 

r 
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VERTALINGEN HN MEDEDEELINGEN. 

TRAMWEG RI.TTUIGEN. 

1. 

De meclianiBche beweegkracht maakt scliier met den dag 
belangrijke vorderingen. "Wij hebben er een merkwaardig voor-
beeld van gezien bij do zoor onlangs plaats gehad hebbende 
inwijding van den tramuaij mécanlqne van Saint-Germain 
naar l^issy. 

Tn Frankrijk is de heer l̂ekarski met zijn toepassing van 
samengedrukte lucht en de hoor Loon Francq met zijn gebruik 
van hcetwater in locomotieven zonder vuurhaard te Parijs 
de eerste geweest om mechanische trekkracht bij dc tram-
wegen in toepassing te brengen. Die toepassingen zijn daar 
te lande en in den vreemde zeer talrijk geworden; het ver-
schil in ineening loopt hoofdzakelijk alleen over het gewich-
tige vraagstuk der besparing van kosten. De machines met 
heet water tellen talrijke voorstanders. 

Men heeft vergeefs beproefd er tegen aan te voeren de 
stoompluim, de moeielijkheid om sterke hellingen to be-
stjjgen, do noodzakelijkheid om installaties met vasten stoom 
in to richten; hare veiligheid, hare zindelijkheid, hare een-
voudigheid en hare zuinigheid hebben tot hare invoering 
medegewerkt en de aanhoudende pogingen van den heer 
Francq met goed gevolg bekroond. Noch de elektrische 
voortbeweging met het trolley-systeem of met accumulatoren, 
noch de motoren met oogcnblikkelijke stooinverdamping, 
noch de proefnemingen met gasmotoren hebben haar succes 
tegengehouden. 

Een bepaald punt verdient in !iet licht te worden gesteld, 
wat betreft de inrichting van de mechanische trambeweging 
tusschen Saint-Gormain en Poissy. Wij bedoelen de ver-
beteringen in de machines met oververhitten stoom, aan-
gebracht door den heer Francq met medewerking van den 
heer Mesnard, oud-hoofdingenieur bij de firma Cail. Deze 
verbeteringen, welke gelegen zijn in het oververhitten van 
den stoom vóór de intrede in de cylinders, met het doel de 
kracht en het rendement van den motor to verhoogen, hebben 
geleid tot een vermeerdering van de ontvangsten door het 
grootst mogelijk aantal van beschikbare plaatsen, gepaard 
met een vermindering van de kosten van eersten aanleg, 
alsmede van die der tractie en exploitatie tot een minimum. 

Te dien einde is bij het depót te Poissy een stoom-
voortbrenger ingericht op zoodanige wijze dat de voort-
stuwende kracht, dat is de stoom, tot een uiterst goedkoopen 
prijs voor de voeding der motoren wordt verkregen. De 
machines zijn voorzien van een nieuwen ontspanningstoestel, 
die berust op het eigen beginsel van de oude heetwater-
machines. Dij deze machines kan de oververhitting verkregen 
worden naar willekeur, door middel van brandstof, welke men 
verkiest, hetzij cokes, anthraciet, petroleum of andere olie 
Men kan ook de stoompluim verminderen of geheel doen 
verdwijnen naar gelang van de hooge temperatuur, welke 
men, insgelijks naar willekeur, aan don ontsnappenden stoom 
kan mededeelen. 

Om kort te gaan, het hier toegepaste stelsel schijnt eene 
bijna volstrekte volkomenheid to hebben bereikt, en de 
concessionarissen van den bovenvermelden tramweg, de heeren 
Coignet, Francq en Grosselin , hebben eene goede ingeving 
gehad toen zij het hebben toegepast. 

Den 27sten Augustus jl., bij gelegenheid van de inwijding 
van den weg, op een helling van 52 niM. op den meter, 
hebben de machines met het grootste gemak twee treinen 
met genoodigden vervoerd, elk ter zwaarte van 4G ton. Deze 
treinen bestonden uit twee personen-wagens en een goederen-
wagen voor de colli's, do honden en de velocipedes. 

Naar de heer Francq mededeelde, komt een zoodanige 
i trein op 75 centimes (30 cents) per kilometer en 25 centimes 
i (12 cents) per waggon voor 50 reizigers aan exploitatie-
i kosten en 45 centimes (21 cents) per kilometer-trein of 
: 15 ccntiiuos (7 cents) per kilometer-waggoii aan tractie-kosten 
I te staan, liet is duidelijk, dat do exploitatie van een 
: mechanischen tramweg zoodoende onder zeer gunstige voor-
i waarden kan geschieden. 

In elk geval, door hun comfort, hun snelheid, door de 
' veiligheid waarmede do vacuum-remtoestellen werken, bieden 

deze mechanische trammen een aanmcrkelijkeu vooruitgang 
' aan, vergeleken met de trammen, door paarden getrokken. 
I 

{Lc Temps van 30 Augustus 1896.) 

11. 

liet Utrechtsche Dagblad deelt het volgende mede: 

Den 20sten October had de tweede proefrit plaats met 
I de petroleum-motor-locomotief, ondernomen door den heer 
I Lanting, directeur der Stichtsche Trammaatschappij en den 
I hoor D. W. van Kennes, petroleum-motorfabrikant, te Utrecht. 
; De rit werd gedaan van het station tot aan de remise 
i te Zeist. 

De voornaamste bezwaren, die zich bij eene dergelijke 
i inrichting kunnen voordoen, zijn hier zoo goed als opgeheven; 
I onder anderen de damp, die bij den eersten proefrit nog wat 
j hinderlijk was, is nu door een nieuw geconstrneerden 

condensatie-toestel zoo goed als reukeloos gemaakt, terwijl 
het geluid volkomen gedempt is. 

De snelheid, waarmede gereden werd, was die van de ge-
wone tramrijtuigen, ongeveer 12 KM., welke echter zoo 
noodig nog kan worden opgevoerd. 

Door scherpe bochten on hellingen werd met succes gereden, 
liet aanzicht van het geheel gaf wel niet deu indruk van 
eene speciaal voordat doel geconstrueerde model-locomotief 
(want de machinerieën waren op een gewoon onderstel van 
een goederenwagen van de lijn geplaatst), maar de werking 
van het geheel, voor- en achterwaarts, langzaam en snel 
rijden, voldeed uitstekend. Op do reis naar Zeist en terug 
werd ongeveer 5 liter petroleum gebruikt. 
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I N H O U D S O P G A V E V A N W E T E N S C H A P P E L I J K E 

T D U S C H R I E T E N . 

Onder redactie vaii J . v a n H e u r n , L . K . Inst. L 

I . RIVIEREN EN liEKEiN. 

Die Regulirung der Weichselmündung, door den kgl. Bau-
inspektor Albert Rudolph. — Eene beschrijving van do 
proeven, genomen met modellen op der ware grootte 
van de keerdeuren van den Wasser-Bauinspektor lloech en 
van de deuren van den llegierungs- und Baurat C. Muller, 
den uitvoerder van de normaliseeringswerken van don mond 
der Weichsel. {Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure, 
No. 28 van 11 Juli 1896 cn volgende.) 

i i . k a n a l e n . 

The Heinrichsburg Canal Uft. (The Engineer van 17 April 
1896.) 

Canals, connecting London, Bristol, Worcester, and Stafford-
shire. Old Thames and Severn Canals. {The En<jiueer van 
8 Mei 1896.) 

Der Rhein-Weser-Eibe-Kanal nacht den Entwürfen von 1856 
bis 1896, voordracht van den ingenieur Geck en den Archi-
tekton- und Ingenieur-Verein zu Hannover, gehouden den 
29stcn Januari 1896. {Zeitschrift des Architekten- und Inge-
nieur-Vereins zu Hannover, lieft 4, 1896.) 

Canal des deux-mers, door A. Dumas, ingénieur des Arts 
et Manufactures. — Rapport van de commissie belast met 
de studie der vraagstukken, betrekking hebbende oj) de ver-
binding van den Oceaan met de Middollandscho Zee door 
middel van een kanaal. {Le Génie Civil, no. 6 van 6 .Iuni 
1890 en volgende.) 

L'achèvement du Canal de Panama. — Korte beschrijving 
van het nieuwe project van don ingenieur A. Dumas. {Le 
dénie Civil, no. 9 van 27 Juni 1890.) 

The Grinau Ship Canal, in Schotland. Met situatieteekening 
in den tekst. {The Engineer van 15 Mei 1896.) 

Inland navigation in France — The Tonage Canal, ^fet 
situatie in den tekst. [The Engineer van 29 Mei 1896.) 

Stand der Arbeiten am Dortmund-Ems-Canal am 1 April 1896. 
{Centralblatt der Bauierwaltung, No. 25 van 20 Juni 1896.) 

i i i . s t u w e n , s l u i z e n , a s c e n s e u r s e x a n d e r e 
i n r i c h t i n g e n t o t h e t b r e n g e n v a n s c h e p e n 

o p p a n d e n m e t v e r s c h i l l e n d p e i l . 

Ascenseur à flotteurs pour bateaux du canal de Dortmund 
à TEms, à Heinrichenberg, door Ducicrcq. Met afbeelding 
in don tekst en afzonderlijke plaat. Het laagste verschil 
bedraagt 15 à 16 M. Aan de beschrijving is toegevoegd een 
st.'iat, bevattende opgaven van do voornaamste ascenseurs 
die in 1896 aanwezig zijn. {Le Génie Civil, n». 11 van 11 
Juli 1896.) 

Strauanlage in der Ochtum bei Bremen, door H. Bücking. 
Met afbeoldingfii {CentraWlatt der Bauverwaltung, N®. 23 
van 6 Juni 1896.) 

Eiserne Wehrnadeln im Betriebe, door Lieckfoldt te Lingen. 
Met afbeelding. {Centralhlatt der Bauverwaltung, N". 27 
van 4 Juli 1896.) 

i v . b r u g g e n , t u n n e l s , v i a d u c t e n e n a q u a d u c t e n . 

The Remsheid and Chemnitz Water works, bevattende enkele 
afbeeldingen van do aquaduct. {The Engineer van 15 Mei 
1896.) 

Timber bridge over Glennies creek, New Sonth Wales. Met 
afbeeldingen en verschillendo dotailtoekoningen van de con-
structie (1er houtverbindingen in den tekst. {The Engineer 
vau 22 Mei 1896.) 

The Mirabeau-bridge over the Seine. Met afbeeldingen on 
detailtookoningen in don tekst. [The Engineer van 19 Juni 
en 26 Juni 1896.) 

Ueber ausgeführte Beton-Eisen-Bauten. Voordracht van Prof. 
Max Müller to Brunswijk, gehouden in do vergadering 
van don Architekten- und Ingenieur-Vorein zu Hannover. 
Met afbeeldingen. {Zeitschrift des Architekten und Ingenieur-
Vereins zu Hannover, lieft 3, 1890.) 

Les nouveaux ponts de Paris, door Ch. Talansier. — Eene 
beschrijving, door fraaie afbeeldingen toegelicht, van do nieuwe 
brug „Mirabeau" over do Seine. {Le Génie Civil, no. 2 van 
9 Mei 1896.) 

The Waterloo bridge at Inverness. Mot uitvoerige detail-
teekeningen in den tekst. {The Engineer van 17 April 1896.) 
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Appareil à voussoirs mobiles pour la construction des tunnels 
sans une faible épaisseur de terre et sans ouverture de tranchée. 
Met afbeeldingen. (Le Génie Civil^ no. 4 van 23 Mei 1896.) 

The Kistna bridge, east coast railway, India, door F. J. E. 
Spring. Met afbeeldingen in den tekst en eene afzonderlijke 
plaat. De brug is van het vakwerk-type en bestaat uit 12 
overspanningen, elke van 300 ft. Zij is in 1893 in gebruik 
genomen. (l'JiKjineerhuj^ No. 1592 van 3 Juli 189G.) 

The rue Tolbiac bridge, Paris, ontworpen door den ingenieur 
Salles. Do totale lengte der brug is 525 ft. Het aantal 
oversj)anningen drie. De korte beschrijving gaat gepaard met 
afbeeldingen. {EiKjineeruKj No. 1598 van 14 Aug. 189G.) 

Ueber Ausführungen von Betongewölben mit Eisenrippen, 
door Prof. J. Melau te Brünn. Met verschillende afbeeldingen. 
Centralhhdt der lUuiverwaltinuj, No. 21 van 23 Moi 189G.) 

Ein Beitrag zur Bestimmung des Grenzwerthes der Kreu-
zungswiükel schiefer eiserner Brücken, door den Königl. 
Regierung« Haumeister Biedermann te Berlijn. Geïll. (Cen-
indbkat der Baiwerundtunu, N«. 25 van 20 Juni 1896.) 

Eine monumentale Betonbrücke. Eene korte beschrijving 
van de thans in aanbouw zijnde brug in Topeka, de hoofd-
stad van Kansas. De brug bestaat uit vijf bogen, waarvan 
twee eene spanwijdte hebben van 29.7 M., twee van 33.5 en 
een van 38.1 M. De beschrijving, door Er. von Emperger, 
wordt toegelicht door een aanzicht en eene langs-en dwars-
doorsnede over de pijlers. {Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur-
und Architekten'Vereines, No. 21 van 22 Mei 1890.) 

Messung der Spannungen und Durchbiegungen der eisernen 
Brücken, door Max B. von Thullie. F̂et afzonderlijke plaat. 
{Zeitschrift des Oesterr. LKjenieur-und Architekten-Vereines^ 
No. 30 van 24 Juli 189(5.) 

TJeber einen Plan zur Verstärkung der Kaiser Franz Josef-
Brücke zu Prag, door M. am Ende, civiel-ingenieur te Londen. 
Met afbeelding. {Zeitschrift dis Oesterr. Jnyenieur- und 
Architekten-Vereines, No. 33 van 14 Augustus 1890.) 

Y l . IIAYKNS EN lIAVKNlNKlCllTINGKiN. 

Der Petroleumhafen in Hamburg. Voordracht van den Bau-
meister Wendemuth, gehouden in den „Architekten- und 
Ingenieur-Verein" te Hamburg. Met afbeeldingeu. {Deutsche 
Bauzeitumj, No. 35 van 29 April 189G.) 

Ecluse, })out tournant et appareils hydrauliques do ma* 
nœuvre du nouveau bassin à flot du port de Rocliefort. Met 
twee platen {Nouvelles Annales de la Construction,'ÏOWG lU 
van Maart 189G.) 

The New Liverpool landing stage. Met afbeeldingen in don 
tekst. {The Engineer van 29 Mei 189G.) 

Tlie Barry Docks, Kew East Docks. Beschrijving met aibeel-
dingen van de werken tot uitbreiding. {The En(jineer van 
12 Juni 189G.) 

XI . OKWON].] AVKOKN. 

Erhaltung von Kies- und Steinschlagwegen mittels Walzen. 
Ontleend aan het Tijdschrift van het Kon. Instituut van 

Ingenieurs, jaarg. 1894/95, biz. 267, door A. von Horn. {Zeit-
schrift des Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines, 
No. 35 van 28 Augustus 1896.) 

X l l , SPOOKWl'OKN, KhWNlJAAN EN TKAMliAAN. (AANLEG.) 

Wie entsteht eine Kleinbahn, door Scharmer, Konigl. 
ßegierungsassessor to Breslau. {Zeitschrift für Kleinhahnen, 
Helt 4 van April 1896.) 

Elektrische Strassenbahnen und Telephonstörungen. {Zeit-
schrift für Kleinbahnen, Heft 4 van April 1896.) 

Staatsbeihilfen für Kleinbahnen. {Zeitschrift Jür Kleinbahnen, 
Heft 5 van Mei 1896.) 

Die Bethoiligung des preussischen Staates an dem Bau von 
Kleinbahnen. {Zeitschrift für Kleinbahnen, Heft 5 van ^lei 
189G.) 

Die Anstellung von Provinzialteehnikern zur Forderung 
des Kleinbahnwesens. {Zeitschrift für Kleinbahnen, Holt 5 
van Mei 189G.) 

Die Spurweite der Kleinbahnen, door Czygan, Konigl. 
Kegierungsbaumeister te Schwerin in Mecklenburg. {Zeit-
schrift für Kleinbahnen, Heft 5 van Mei 1896.) 

Die Strassenbahnen mit mechanischer Zugkraft in Italien. 
{Zeitschrift für Kleinbahnen, Heft 5 van Mei 189G en 
volgende.) 

Ueber die Förderung des Baues von Kleinbahnen seitens 
der Provinzial (Kommunal-) Verbände. {Zeitschrift für Klein-
bahnen, Heft G van Juni 1896.) 

Schienstossverbindung des Bochumer Vereins für Bergbau 
und Gussstahlfabrikation für Voll- und Kleinbahnen. Met 
afbeeldingen in den tekst. [Zeitschrift für Kleinbahnen, 
Heft 6 van Juni 18\)G.) 

Die Bergbahn auf den Snowdon und der Unfall bei der 
Eröffnungsfahrt. Met lengteproiil. [Zeitschrift für Kleinbahnen, 
Heft 6 van Juni 1S9G) 

Elektrische Bahnen der Strasseneisenbahn-Gesellschaft in 
Hamburg. Met twee ])laten, voorstellende de stroomverdceling 
en het station Ealkeiiried. {Zeitschrift für Kleinbahnen, 
Heft 6 van Juni 1890 ) 

Ueber die Verwendung der Hartwichschiene zum Strassen-
bahnoberbau van den Direktor Hippe te München. [Zeit-
schrift für Kleinbahnen, Heft G van Juni 1896) 

The Dalmuir and Clyde bank Railway. Met afbeeldingen 
in den tekst. — In hot bijzonder betrett'cnde den bouw van 
den tunnel onder het Forth- en Clgdekmn^l. {The Engineer 
van 5 Juni 1896.) 

Narrow Gauge self-propelled Tram Car. Met figuren in den 
tekst. {The Engineer van 12 Juni 1896.) 

The Central London Railway. {The Enqincer van 10 Juli 
1896.) 

Verglcdchende Betrachtungen über den Werth verschiedener 
Oberbauanordnungen auf ftuerschwellen, door Blum, (leheimer 
Bauratii te Berlijn. Met tabellen. {Organ für die Fortschritte 
des Eisenbahnwesens, 7c Heft, 1896.) 
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Mittheilungen Ober den gegenwärtigen Stand des Kleinbahn-
baues in der Provinz Hannover, van den Landesbauinspektor 
Sprengel!. {Zeitschrift des Architekten und Ingenieur-Vereines 
zu Hannover, Heft 3, 1896.) 

Le Métropolitain de Paris, door A. Dumas, ingénieur des 
Arts et Manufactures. — Een beschrijving van liet plan van 
het gemeentebestuur, door kaart en afbeeldingen toegelicht. 
{Le Génie Civil, no. 5 van 30 Mei 1896.) 

Le grand chemin de fer Transsibérien, door A. Dumas, 
Ingénieur des Arts et Manufactures. Met kaart en lengte-
profil. {Le Génie Civil, no. 9 van 27 Juni 1896.) 

Tramway électrique à trolley souterrain, door P. Basquin, 
ingénieur des Arts et ^Fanufactures. — Eune beschrijving 
van het stelsel toegepast te New-York, {le Génie Civil, no. 10 
van 4 Juli 1896.). 

Les chemins de fer Japonais, door L. Donnet. ^let over-
zichtskaartje eu afbeeldingen van bruggen, enz. {Le Génie 
Civil, iio. 11 van 11 Juli en volgende.) 

Ueber die Entwickelung des Geleisebaues im Gebiete 
des Vereines Deutschor Eisenbahn-Verwaltungen. Voordracht 
van Wilhelm Art, Bau-Director der Kaiser Eerdinands-
Nordbahn te Weenen. {Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und 
Architekten-Vereines, No. 34 van 21 Augustus 1896.) 

X I l l . SPOORWEGEN, KLKINBAAN EN TRAMIJAAN. 
(EXPLOITATIE.) 

Die Wipphebel-Entlastung an Brückenwaagen. Met afbeel-
dingen. {On/an für die FoHschritle der Eisenbahnwesens, 
6. Heft, 1896.) 

Streokencontact von Schellens. Met afbeeldingen. {Dingier s 
Polytechnisches Journal, Heft G van 7 Febr. 1896.) 

Ueberwegsignal der Pennsylvania Steel-Company, f̂et afbeel-
dingen. {Din(/lers Pohftechnisches Journal, lieft 6 van 7 Eebr. 
1896.) 

Langbeines Ueberwegläutewerk. Met afbeeldingen. [Dingler^s 
Poll/technisches Journal, Heft 6 van 7 Eebr. 189G.) 

Siemens und Halske's unmittelbar elektrisch stellbare Fliigel-
signale mit Starkstrombetrieb. Met afbeeldingen. [Dinglers 
J'olgtechnisches Journal, Heft 8 van 21 Febr. 1896.) 

Unmittelbar elektrisch stellbares Fliigelsignal der Hall-
Slgnal-Company in New-York. Met afbeeldingen. [Dinglcr^s 
Polgtechnisches Journal, lieft 8 van 21 Febr. 1896.) 

Locomotivglocke der Western Railroad Company. Met af-
beeldingen. {Dingler''s Poli/tcchnisches Journal, Helt 11 van 
13 Maart 1896.) 

Brettmann's Geschwindigkeits-Uhr für Locomotiven. Met af-
beeldingen. {Dinqlers Pobftechnisches Journal, Heft 12 van 
20 Maart 1896.) 

Selbstthätig-elektrische Blocksignale der Hall-Signal-Company. 
Met afbeeldingen [Dingler^s Pohflechnisclies Journal, Heft 2 
van 10 April 1896.) 

Controleapparat für Strassenbahnen. Met afbeelding. (Ding-
ler's Polgtechnisches Journal, Heft 7 van 15 Mei 1896.) 

Elektro-pneumatische, selbstthätige Blocksignale, Met afbeel-
dingen. {Dinglers Polgtechnisches Journal, Haït 8 van 
22 Mei 1896.) 

Amerikanische Locomotiven. Korte mededeoling omtrent de 
tegenwoordige zware locomotieven van 75 tot 104 ton dienst-
gewicht, welke in Amerika in gebruik zijn. {Zeitschrift des 
Oesterr. Ingenieur- und Architekten- Vereines, N«. 23 van 5 
Juni 1896.) 

Kolonialbahnen, door Paulus, königl. bayer. Hauptmann a. 
I). te Berlijn. {Zeitschrift Jür Kleinhbahnen, Heft 4 van April 

I 1896.) 
i Gutachten des Justizrath.s Dr. L Kielmeyer in Stuttgart, 
1 betr. die von dem köningl. Ministerium des Innern erlas-
i senen Vorschi'iften für die elektrischen Anlagen und den 
^ elektrischen Betrieb der Stuttgarter Strassenbahnen. {Zeitschrift 

für Kleinbahnen, lieft (1 van Juni 1896.) 
Die Zunahme der Schnellzugsgeschwindigkeiten in Frankreich 

von 1854 bis 1895. 3[et at beeldingen der locomotieven en 
gniphische voorstellingen der grootste snelheden. {Dinglefs 
Polgtechnisches Journal, Heft 1 van 3 Juli 1896.) 

Standort und Bedeutung der Mastsignale, door l̂arloh, 
Königl. Jiegierungs-Baiimeister te Bromberg, Met afbeelding. 
{Orr/an für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, 2. Heft, 
1896 ) 

Locomotiv-Kessel mit gemauerter Feuerkiste, door A. Socher, 
Ober-Ingenieur der k.k. österreichischen Staatsbahnen to 
Laibach. Met lengte- en dwarsdoorsnede over den ketel. 
{On/an für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, 2. Heft, 
1896.) 

Hippe's Werkzeug zum Messen von Radreifenstärken, door 
Hippe, Eisenbahn-Werkmeister te Groisswald. Met afbeel-
dingen. {Or(/an für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, 
2. Heft, 1896.) 

Express locomotive. Boston and Albany railroad. Beschrjj-
viiig met liguur in den tekst. {The Engineer van 19 Juni 1896.) 

Système Siemens et Halske employé dans les chemins de 
fer pour la manœuvre rloctrique des aiguilles et des signaux, 
door Rudolf Zorner, ingénieur aux chemins de fer Ivoumains. 
Met afbeeldingen. {Le Génie Civil, no. 13 van 25 Juli 1896.) 

Beobachtungen und Erfahrungen über den unruhigen Gang 
von Eisenbahnwagen, door Arthur Uudollf, Oborinspector und 
Werkstättenchef der priv. oesterr.-ungar. Staatseisenbahn-
gesellschaft te Praag. Met afbeeldingJMi. {Organ für die 
Fortschritte des Eisenbahnwesens, 7. Heft 189G.) 

Die elektrische Betrieb anf den nordamerikanischen Eisen-
bahnen. Voordracht vîin (f. Lentz, gehouden in do vergadering 
van den „Niederrheinisehen Bezirksvereiii" op 13 Januari 1896. 
Met afbeeldingen. [Zeitsnhrift des Vercines dentscher Ingenieure, 
No. 28 van Ù Juli 189G] 

La traction «̂ ectrique et le Métropolitain, door Henri 
Maréchal, Ingénieur des ponts et chaussées et du service 
municipal de Paris. Met kaarten van de Ijjnen van Ijonden, 
Liverpool en Parijs. {Le Génie Civil, n«. 1 van 2 Mei 1896.) 

Nouvelle gare de triage de Friedrichstadt à Dresde, ^let 
afbeeldingen van de situatie. {Le Génie Civil, n". 3 van 
16 Mei 1896.) 
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Système Siemens et Halske employé dans les chemins de fer 
pour bloquer la voie courante, door Rudolf Zerner, ingénieur 
aux chemins de fer Roumains. Met afbeeldingen. [La Génie 
Civile no. 6 van G Juni 189G.) 

Tramways à gaz. Eene korte mededeeling betreffende het 
nieuwe rijtuig van de „Compagnie Parisienne du gaz", door 
L. A. Barbet. M̂et afbeelding. {Le Génie Civil, no. 7 van 
13 Juni 189G.) 

Die neuesten Betriebsmittel der Grossherzoglich Badischen 
Staatsbahnen, door Esser, Oberbaurath te Karlsruhe. Met 
afbeeldingen van de vierassige dubbel gekoppelde sneltrein-
locomotieven. {Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens^ 
2e lieft, 189G en volgende.) 

Rushforth's Vorwiirmer und Wärmeausgleicher nebst Ablass-
ventilen, door V. Borries, Regierungs- und iîaurath te Han-
nover. Met afbeeldingen. {Organ für die Fortschritte des 
Eisenbahnwesens, 2. Heft, 1890.) 

Elektrisch gesteuerte Stellung der Weichen und Signale durch 
Pressluft. Met afbeeldingen. {Organ Jiir die Fortschritte des 
Eisenbahnwesens, 3. Heft, 189G.) 

Selbstthätische elektrische Liiutevorrichtung zur Sichernng 
unbewachter Bahnübergange, Bauart Hattemer. aMet afbeel-
dingen. {Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, 
4. Heft, 189G.) 

Schmiernuthen-Fräsvorrichtung, door Carl Vogt, Konigl. 
Eisenbalm-Werkstätten-Vorsteher te Breslau. Met afbeeldin-
gen. (Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, 4. 
Heft, 189G.) 

On the transmission of heat through metal plates from 
heated gas at the one side to water being heated and eva-
porated at the other. Met figuren in den tekst. {The Engi-
neer van 22 Mei 189G.) 

Ammonia ice-making plant-engines and pumps. Met ver-
scheidene afbeeldingen in den tekst. {The Engineer van 
22 Mei 1896.) 

Horizontal compound engines, Islington electric lighting station. 
{The Engineer van 29 Mei 189G.) 

The 300 I. H. P. triple expansion mill engines Êet afbeel-
dingen in den tekst. {The Engineer van 5 Juni 189G.) 

Vertical and horizontal milling machines. Met afbeeldingen 
in den tekst. {The Engineer van 5 Juni 189G.) 

Compound road locomotive with crane. Jilet afbeeldingen. 
{The Engineer van 5 Juni 189G.) 

Triple expansion paddle-engines of the Southend Belle. 
Met afbeeldingen in den tekst. {The Engineer van 12 Juni 
189G.) 

The Showman's road locomotive. Met afbeelding in den 
tekst. {The Engineer van 2G Juni 1896.) 

Traction engine and steam-digger. Met platen. The Engi-
neer van 26 Juni 1896.) 

Mürrle's vacuumpumpe. Met afbeeldingen. {Dingier s Poly-
technisches Journal, Heft 6 van 7 Febr. 1896.) 

Maschinen zur Metallbearbeitung. Met vele afbeeldingen. 
{Dingler's Pohjtechnisches Journal, llah 7 van 14 Febr. 1896 
en volgende.) Elektrische Beleuchtung von Personenwagen auf der k. k. ; 

priv. Kaiser Ferdinands-Nordbahn, door W. Rayl, k. k. Re- ' 
gierungsrath, Maschinendirector der Kaiser Ferdinands-Nord- Rollen- nnd Kugellager. Met afbeeldingen. Po^y-
bahn te Weenen. Met afbeeldingen. {Organ für die Fort- | Journal, Heft 7 van 14 Febr. 1896.) 
schritte des Eisenbahnwesens, 5. Heft, 1896.) 

Dreiachsige, dreifach gekuppelte Locomotive mit lenkbaren 
Buppelachsen (Bauart Klose) der Württembergischen Staats-
bahnen, door Kittel, Oberinspector te Stuttgart. Met afbeel-
dingen. {Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, 
6. lieft, 1896 en volgende.) 

Betriebs-Ergebnisse der Verbund-Locomotiven ohne Anfahr-
vorrichtung, Bauart Gölsdorf. ^let grafische voorstelling. [Organ 
für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, 6. Heft, 1896.) 

Westinghouse locomotive Motorcar, geconstrueerd door „the 
Baldwin locomotive works" to Philadelphia, U. S. A. Met 
afbeeldingen. {Engineering, no. 1598 van 14 Augustus 1896.) 

x i v . w e l l k t u i g k u n d k k n a v k k i c t u i g b o u w k u n d e . 

The Wegner pondered fuel apparatus for steam boiler fur-
naces. {The Engineer van 15 Mei 1896.) 

Locomotive Engine with Corliss valves, Paris and Orleans 
railway. Met uitvoerige afbeeldingen in den tekst. [The Engi-
neer van 15 Mei 1890.) 

Compound traction engines. Met figuren in den tekst. [The 
Engineer van 15 Mei 1896.) 

Electric-driven portable painting machine. Met afbeelding 
in den tekst. [The Engineer van 15 Mei 189G.) 

Fahrräder. Met vele afbeeldingen. (Dwŷ er'.s Po/^tónWes 
Journal, Heft 8 van 21 Febr. 1896 en volgende.) 

Ueber die Weiterentwickelung der Dampfmaschine. [Dingler^s 
Pohjtechnisches Journal, Heft 11 van 13 Maart 1896.) 

Neuere Pumpen. Met afbeeldingen. [Dingiers Pohjtechnisches 
Journal, Heft 1 van 3 April 1896 en volgende.) 

Der Aufhubzähler für Fördermaschinen (Patent V. Mayer). 
Met afbeeldingen. [Dingler's Pohjtechnisches Journal, Heft 1 
van 3 April 1890.) 

Maschinen zum Heben und Senken. Met afbeeldingen. 
{JJingler^s Pohjtechnisches Journal, Heft 4 van 24 April 1896 
en volgende.) 

Schnell laufende Dampfmaschinen. Met afbeeldingen. {Ding-
ler s Pohjtechnisches Journal, Heft 8 van 22 Mei 1896 en 
volgende.) 

Maschinenelemente. ^let afbeeldingen van schroeven, tand-
raderen, enz. {])ingler\<} Polytechnisches Journal, Heft 8 van 
22 Mei 1896.) 

lieber amerikanische Zangen, door W. Klussmann. Met 
afbeeldingen. {Dinqlers Pohjtechnisches Journal, Heft 8 van 
22 Mei 1896.) 

Neuere Umsteuerungsvorrichtungen für Dampfmaschinen. Met 
afbeeldingen. {DingleFs Pohjtechnisches Journal, Weh 10 van 
5 Juni 1890 ) 
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TJeberhitzer für Kesseldampf. {Dingier^s Pohjtechnisches Jour- i 
nal, Heft 10 van 5 Juni 189G en volgende.) 

Ununterbrochen wirkender Beschickungsapparat für Gas- I 
generatoren (Patent Bildt), door Dr. Leo. Met afbeeldingen. 
{Dingler^s Pohjtechnisches Journal, Heft 12 van 19 Juni 1896.) 

Neuere Dampfkessel. Met afbeeldingen. {Dingler's Polytech- 1 

nisches Journal, lieft 12 van 19 Juni 1896 en volgende.) ! 

Die Verwendung überhitzten Wasserdampfes, door Chr. 
Eberle, Lehrer an der kgl. l̂aschinenbau- und Hütteii-
schule te Duisburg. Geïll. [Zeitschrift des Vereines deutscher 
Ingenicure, No. 25 van 20 Juni 1896. 

Nouvelles expériences sur la marche économique d'une 
machine a vapeur, door P. Basquin, ingénieur des Arts et 
Manufactures. Met afbeeldingen en graphische voorstellingen. ' 
{Le Génie Civil, no. 8 van 20 Juni 1896.) | 

Harrison's slot-drilling machine. Met afbeeldingen in den ; 
tekst. {Engineering, no, 1593 van 10 Juli 1896.) 

The mammoth hydraulic dredge for the Mississippi river. 1 
Met afbeeldingen. {Engineering, no. 1594 van 17 Juli 1896.) j 

Duplex boring machine, geconstrueerd door „the Britannia • 
Company". Met afbeelding. {Engineering, no. 1594 van I 
17 Juli 1896.) 1 

i 

The commercial efficiency of steam boilers, door A. Haussen. I 
Met de uitkomsten van tal van proefnemingen. {Engineering, 
no. 1594 van 17 Juli 1896.) 

Two-ton locomotive steam crane, geconstrueerd door „the 
Bedford Company''. Met afbeelding. {Engineering, no. 1595 
van 24 Juli 1896.) 

Engines of the Mississippi commission tow-boat „Titan". 
Met afbeeldingen. {Engineering, no. 1596 van 31 Juli 1896.) 

Engines of H. M torpedoboat destroyer „Janus". Met ver-
scheidene afbeeldingen. {Engineering, no. 1596 van 31 Juli 
1896.) 

Vertical drilling machine, geconstrueerd door de ingenieurs 
\V. F. en J. Barnes te Rochford, III. U. S. A. Met afbeel-
ding. {Engineering, no. 1596 van 7 Augustus 1897.) 

Three horse-power portable oil engine, geconstrueerd door 
de ingenieurs Fielding en Piatt te Gloucester. F̂et afbeel-
ding. [Engineering, no. 1597 van 7 Augustus 1896.) 

Compound engine at the Berlin exhibition. Met afzonderlijke 
plaat. [Engineering, n®. 1597 van 7 Augustus 1896.) 

The de Dion and Bouton steam generator and road motors. 
Met afbeeldingen. {Engineering, no. 1598 van 14 Augustus 
1896.) 

Edwards air pump. Met afbeelding. no. 1598 
van 14 Augustus 1896.) 

Moulin a vent a axe vertical. Met afbeelding. {Le Génie 
Civil, no. 11 van 11 Juli 1896.) 

Ueber die bisherige Anwendung von Compound-Förder-
dampfmaschinen im Allgemeinen und über die mit diesen 
Maschinensystem in Idria erzielten Betriebsresultate. Voor-
dracht van den beer Carl Habermann, k. k. Bau- und 

l̂aschinen-lngenieur, gehouden in de vergadering van de 
„Berg- und Hüttenmänner" op den 308ten Januari 1896. Met 

afzonderlijke plaat. [Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und 
Architekten-Vereines, No. 21 van 22 Mei 1896 en vol-
gende.) 

Ueber die Fortschritte in der Kohlenstaubfeuerung und die 
Anwending derselben insbesondere im Hüttenwesen. Voor-
dracht van Victor von Neuman, gehouden in de vergadering 
van 28 Mei 1896. {Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und 
Architekten-Vereines, No. 22 van 29 Mei 1896 en volgende.) 

Zur Dampfkessel-Explosion in Witkowitz. Met de resultaten 
van de genomen proeven met stukken van den ketel. {Zeit-
schrift des Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines, 
No. 26 van 26 Juni 1896.) 

x v . k l e k t r i c i t k i t e n ' e l e k t i i o - t e c i i n i e k . 

Rundstuhl mit elektrischen Antriebe. Met afbeelding. 
{Dinglers Pohjtechnisches Journal, lieft 6 van 7 Febr. 1896.) 

Elektrische Zeitgebung in den Krupp'sehen Stahlwerken zu 
Essen. Met afbeeldingen: {Dingier s Poli/technisches Joiirnal, 
Heft 9 van 29 Mei 1896.) 

Anwendungen des elektrischen Betriebes bei Hilfs- und Ar-
beitsmaschinen. {Dingler s Pohjtechnisches Journal, Heft 10 
van 5 Juni 1896.) 

Die Schwachstromtechnik auf der Berliner Gewerbeausstel-
lung, door Conr. Hesse, ingenieur te Berlijn. Met afbeel-
dingen. {Dimjler^s Pohjtechnisches Journal, Heft 3 van 
17 Juli 189li.) 

Anwendung des Glases in der Elektrotechnik. {Dingler^s Po-
hjtechnisches Journal, Heft 4 van 24 Juli 1896 en volgende.) 

Die zentrale Maschinenanlage für Heizung und elektrische 
Beleuchtung der neuen Gebäude der Technischen Hochschule in 
Darmstadt. Voordracht van Prof. E. Reichel in de vergadering 
van den Frankfurter Bozirksverein op 21 November 1895. 
iMet afbeeldingen in den tekst en afzonderlijke plaat. [Zeit-
schrift des Vereines deutscher Ingenieure, N«. 21 van 
23 Mei 1896.) 

Die elektrische Zentrale Neu-Bydzov, door C. Budil, Ingenieur 
to Königgrätz Met afbeeldingen in den tekst en eene af-
zonderlijke plaat. {Zeitschrift des Vereines deutscher Ingnieur, 
No. 22'van 30 Mei 1896.) 

Moteur à gaz et moteur électrique, door A. Soubeyran, 
ingénieur des Klines. Eene vergelijking van de kosten van 
beide motoren. [Le Génie Civil, no. 4 van 23 Mei 189G, zie 
ook no. 7 van 13 Juni 1896.) 

Installation de force motrice pour l'éclairage électrique du 
collège Stanislas à Paris. Met afbeeldingen in den tekst en 
afzonderlijke plaat. {Le Génie Civil, n®. 5 van 30 Mei 1896.) 

Drague à mouvements électrique, door A. Gally, Ingénieur 
civil. iMet afbeelding in den tekst en afzonderlijke plaat. 
Eene beschrijving van den baggermolen, gebouwd door de 
firma Smulders en Co. te Utrecht voor rekening van do 
gebr. Bullau—Varilla en Co. {Le Génie Civil, no. S van 
20 Juni 1896, zie ook Tijdschrift Kon. Instituut van 
Ingenieurs, Notulen 1895—189G, bladz. 99.) 

The electric light installation India and Ceylon exhibition 
Earl's court. Met eene reproductie eener photographischo 
opname van de installatie. (The Engineer van 22 Mei 1896.) 
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Islington electric light station. Met afbeeldingen in den 
tekst met afzonderlijke afbeelding betreffende de rangschikking 
der ketels. {The Engineer van 29 Mei 189G.) 

The utilisation of water power, especially with a small 
fall, with some examples of plants for the generation of elec-
trical energy. Mot liguren in den tekst. {The Engineer van 
29 Mei en 5 Juni 1890.) 

The national electrical exhibition at New-York. Met ver-
schillende afbeeldingen in den tekst. [The Engineer van 12 
Juni 1896.) 

Use of electricity on board ships. {The En</ineer van 19 
Juni 189G.) 

The convention of the municipal electrical association. {The 
Engineer van 20 Juni 189G.) 

Electric transmision of power iu mines. Met photografische 
afbeeldingen in den tekst. {The Engineer van 3 Juli 189G.) 

Le secteur électrique de la rive gauche a Paris. Met afbeel-
dingen in den tekst en eene afzonderlijke plaat. {Le Génie 
Civil^ no. () van G Juni 189G.) 

Essais de transformation directe en énergie électrique de 
l'énergie potentielle du carbonne. {Le Génie Cioil^ n«. G van 
G Juni 189G.) 

Les fours électriques et la transformation du carbone en 
graphite, door Julien Lefèvre, docteur es sciences physiques. 
Met afbeeldingen. {Le Génie Civil, no. 8 van 20 Juni 1896.) 

Tourelles à manœuvre électrique, door Gérard Lavergne, 
ingénieur civil des mines. — Beschrijving van het systeem 
Canet, door verschillende afbeeldingen toegelicht. {Le Génie 
Civil, no. 10 van 4 Juli 1896.) 

The New-York electrical show, door Dr. Leonard Waldo, 
New-York. Met afbeeldingen. (En(/ineerinf(^ n«. 1594 van 
17 Juli 189G.) 

On the transmission of power by alternate currents, door 
J. T. Morris Geïll. {Engineering, no. 1594 van 17 Juli 189G 
en volgende.) 

Electric traction, door Philip Dawson. Beschrijving van bet 
ondergrondsche stelsel. Met afbeeldingen. {Engineer In g, no 
1595 van 31 Juli 189G en volgende.) ' , 

Electrical developments in Japan. {Engineerimj, no. 1595 
van 31 Juli 1896.) 

The international congress of electricians at Geneva. {Engi. 
neering, no. 1597 van 7 Augustus 1896.) 

X Y I . INUlCHTIXa VAN STKDKX : HIvSTli ATIXO, AVATEK-
YUÜKZIHN1XG, VKKIJCI ITIXO, KEIXIGINO, 

lilOLKKKLNG ENZ. 

Eelevage automatique des eaux d'égout, door G. Richou, 
ingénieur des Arts et Manufactures. — Korte beschrijving 
door afbeeldingen toegelicht van de systemen Shone (pneu-
matisch) en Adams (liydro-pneumatisch). {Le Génie Civil, 
no. 1 van 2 Mei 189G.)' 

Epuration des eaux d'égout, door G. Richou, ingénieur des 
Arts et Manufactures. — Beschrijving van het procédé ITo-
niatson. Met afbeeldingen van de inrichting te Huddersfield. 
{Le Génie Civil, no. 3 van 16 Mci 1896.) 

Etablissements de désinfection à Hambourg, door G. Espi-
tallier. — Met eene afbeelding van de nieuwe inrichting 
aldaar. {Le Génie Civil, no. 7 van 13 Juni 189G.) 

Combined light and power plants. Beschrijviîig met afbeel-
dingen van (le gecombineerde kracht- en licht- (elektrisch) 
stations te Hamburg, liome. {Engineering, no. 1593 van 10 
Juli 1896 en volgende.) 

The water supply of Vienna, {Engineering, n®. 1593 van 
10 Juli 1896 en volgende,) 

La visite des égouts de Paris. .Met afbeeldingen in den 
tekst en afzonderlijke plaat. [Le Génie Civil, n». 12 van 
18 Juli 1896.) 

L'eau à bon marché pour le „tout à l'égout", door G. 
Richou, ingénieur des Arts et Manufactures. Met vele afbeel-
dingen {Le Génie Civil, no. 14 van 1 Augustus 1896.) 

Die Wasserversorgung von Paris. Met overzichtskaartje en 
afbeeldingen. {Centralblatt der BanvenmlUmg, N«. 21 van 
23 Mei 1896). 

Die Verkehrsanlagen in Wien. Met een overzichtskaartje 
van de stîulsbaan. {Zeilschrift des Oesterr. Ingenieur' und 
Architekten-Vereines, no. 21 van 22 Mei 1896.) 

Die Entwicklung der Stadt Berlin unter dem Einöuss der 
Stadt- und Ringbahn, Voordracht van Hugo Koestier in 
de afdeeling der „Bau- und Eisenbahn-Ingenieure", van 
20 Eebruari 1896. Geïll. {Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und 
Architeläen-Vereine,'i, No. 25 van 19 Juni 1896.) 

Ueber geschlossene und offene Bauweise mit Beziehung auf 
die bauliche Entwickelung von Wien. Voordracht van den 
Ober-Ligenieur Josef l̂ ürzl. F̂et profillen van verschillende 
wegen. {Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und Architekten-
Vereines, No. 25 van 19 Juni 1896.) 

Mittheilungen über den Genoral-Bogulirungsplan in Wien. 
V̂ oordracht van Prof. Karl [̂ayreder. Met verschillende 
situatieteekeningen. {Zoitschrifl des Oesterr. ingenieur- und 
Architekten-Vereines, No. 26 van 26 Juni 1896. Voor de 
discussie zie No 27 van 3 Juli en volf.̂ ende.) 

Der Schnellverkehr innerhalb amerikanischer Grossstädte. 
Eine locale Parallele Voordracht van Er. von Emperger, 
consulting engiueer ie New-York. Met afbeeldingen. {Zeit-
schrift des Oesterr. Ligenieur- und Architekten-Vereines, 
No. 26 van 26 Juni 1896 eu volgende.) 

Das neue Gasbehiilterhaus im stiidtischen Gaswerk in 
Nürnberg, door A. Zschetzsche. Met i)laat. [Zeitschrift des 
Oesterr. Intienieur- und Architekten-Vereines, No. 31 van 
31 Juli 1896.) 

XVI I I . HOIJAVSTOFI'KN. 

Untersuchungen über den Einfluss der Kälte auf die Festig-
keitseigenschaften von Eisen und Stahl, {Dingler's Polytech-
nisches Journal, Heft 8 van 21 Eebr. 1896.) 

Comparaison des mortiers de ciment et de chaux au point 
de vue de leurs applications dans les constructions, door 
E. Candlot. {Nouvelles Annales de la Construction, tome 111 
van Maart 1896.) 
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Zementbetondecke mit Eisenfeder-Einlagen, von J. Müller, I 
Marx & Co te Berlijn. Met afbeeldingen. {Deutsche Bauzeitung, j 
No. 33 van 22 April 1896.) | 

Der Einfluss der Temperatur auf die Festigkeitseigenschaften ; 
der Metalle, insbesondere des Eisens, door A. Ledebur. Met 
grafische voorstellingen. {Zeitschrift des Vereines deutscher \ 
Ingenieure, No 21 van 23 Mei 1896 en volgende.) ^ 

I 

Neuere Versuche über Biegungsfestigkeit, door Max R. • 
Zechlin. Met grafische voorstellingen. f/6-.s Vereines 
deutscher Ingenieure, No.'23 van 6 Juni 1896 en volgende.) 

Microscopic internal flaws inducing fracture in steel, door , 
Thomas xVndrcws Met afbeeldingen. {Engineering, no. 1593 : 
van 10 Juli 1896 en volgende.) 

Tests of pig iron, door Thomas D. West te Sharpsville, ' 
Pa. Met afbeeldingen. [Engineering, no 1595 van 24 Juli 1896.) 

Zu den Versuchen mit Stiegenstufen, door Prof. A. Hanisch. ' 
Kleine medcdeeling naar aanleiding van do proeven met ; 
stoepen van beton en van natuurlijke steen. {Zeitschrift des 
Oesterr. Ingenieur- und Architekten- Vereines, No. 34 van 
21 Augustus 1896.) 

X IX . HURGEIUJJKE DOÜWKUNDE. 
. I 

Maisons à loyer, rue de Courcclles et rue Margueritte JI Paris, | 
door den architekt A. Aldrophe Met afbeeldingen van de 
gevels, den j)lattegrond en verdiepingen {Nouvelles Annales 
de la Construction, tome III vjin Maart 1896 ) 

Magasin de nouveautés rue Notre-Dame, van den architekt ' 
Henri Schmit. Met plaat van den gevel, plattegrond on , 
doorsneden. {Nouvelles Annales de la Construction, tome III 
van April l8:-j6.) 

Durchgaugssystem contra Trennungssystem, van den archi-
tekt E. Rud. Vogel. )>\(it aïhcaVWu^^on. {Deutsche ßau2eitun(/, 
No. 33 van 22 April 1896 en volgende.) ' i 

Les flèches métalliques de la cathédrale de Saigon, door | 
Albert Butin, ingénieur des Arts et [̂auufactures. Met af-
beeldingen in den tekst en eene afzonderlijke plaat. {Le \ 
Génie Civil, no. 1 van 2 Mei 1896.) 

Das neue Rathhaus in Korneuburg, gebouwd door den 
architekt .M. Kropf Met aanzicht, plattegrond en verdieping. 
{Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines, 
No. 21 van 22 Mei 1896.) 

Das Königliche Friedrichs-Gymnasiuni in Breslau. Met 
afbeelding van den gevel, plattegrond en verdieping. 
{Centralblatt der Bauverwaltung, No. 21 van 23 Mei 1896.) 

Der Wettbewerb für den Neubau eines Rathhauses in 
Hannover. .Met afbeeldingen. {Centralblatt der Bauverwaltung, 
No. 23 van 6 Juni 1896 en volgende.) 

Entwurf S k i z z e n zum Neubau eines Geschüftsgebäudes für 
die Civilabtheilungen des Landgerichts I. und Amtsgerichts 
I. in Berlin .\lo plattegrond en aanzichten. {Centralblatt 
der Bauverwallung, No. 24 van 13 Juni 1896.) 

The new home of the American Society of civil engineers.— 
Beschrijving met afbeelding en doorsnede in den tekst. (7V/c 

'Engineer van 19 Juni 1896.) 

Die Preifbewerbung um das Eathhaus in Duisburg. Met 
plattegrond en aanzicht. {Centralblatt der Bauverwaltung, 
No. 25 van 20 Juni 1896.) 

The exhibition buildings at Nuremburg. Met afbeelding 
in den tekst. {The Engineer van 26 Juni 1896.) 

Gruppirter Bau bei Kirchen, door Otto March. Met af-
beeldingen. {Centralblatt der Bauverwaltung, No. 26 van 
27 Juni en volgende.) 

Neues Khissenhaus beim Lehrerseminar in Karaleno bei 
Insterburg (Ostpreussen). ]\let afbeeldingen. {Centralblatt 
der Bauverwaltung, No. 2GA van 27 Juni 1896.) 

Le pont de la Coulouvrenière, door ^I. Berthier, ingénieur. — 
Eene beschrjjving met afbeeldingen in den tekst en eene 
afzonderlijke plaat, van de nieuwe brug van beton over de 
Rhône te Genève. {Le Génie Civil, no. 9 van 27 Juni 1896.) 

The Hungarian millenial exhibition Budapest. ~ Beschrij-
ving van het hoofdgebouw voor machinerieën en plattegrond 
van de tentoonstelling. {The Engineer van 3 Juli 1896.) 

Bericht über den Fortbau des Domes in Köln im Baujahre 
1895/1890, van den Dombaumeister Yoi^ial. {Centralblatt der 
Bauverwaltung, No. 27 van 4 Juli 1896.) 

Das eidgenössische Polytechnikum in Zürich, door H. Leobuer, 
professor a. d. K. Iv. Staatsgewerbeschule in Bielitz (Oesterr. 
Schlesien). Met afbeeldingen van den plattegrond en de 
verdiepingen. [Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, 
No. 27 van 4 Juli 1896.) 

Alte Wiener Hau.ser, door Leischner. Met afbeeldingen. 
{Zeitschri/t des Oesterr. Ingenieur- und ArchiteJden-Vereines, 
No. 28 van 10 Juli 1896.) 

Ueber den Wettbewerb um den Neubau eines Proviuzial-
Museums in Hannover. — Voordracht van Prof. Köhler, ge-
linden in de vergadering van den Architeklen- und Ingenieur-
Verein zu Hannover op 18 December 1895. Met afbeeldingen. 
{Zeitschrift des Architekten- und Ingenieur-Vereins zu 
Hannover, Heft 3, 189G.) 

Rathhaus zu Geestemünde, door professor IL Stier te 
Hannover. — Met plattegrond en verdiepingen in den tekst 
en een zestal fraaie i)laten van de gevels, lengte- en dwars-
doorsneden. {Zeitschrift den Architekten- und Ingenieur Vereins 
zu Hannover, lieft 3, 1896.) 

Le nouvel Hôtel de la société des ingénieurs civils dAme-
rique à New-York. ^let plattegrond en afbeelding van den 
gevel. {Le Génie Civil, no. 18 van 29 Augustus 1896. i 

Les ascenseurs. Organes accessoires. A-sccnseurs hydrau-
liques. Ascenseurs hydrauliques avec moteurs. Ascenseurs 
électri([ues, door G. Dumont CM G. Baignères, ingénieurs des 
Arts et Manufactures. {Le Génie C/i;//, no. 18 van 29 Augus-
tus 1896.) 

X X . TECHNOLOGIE Ex\ FAIÜÜEKSWEZEN. 

Die Fortschritte der Zuckerindustrie in dem letzten Viertel 
1895. — Een zeer uitvoerig artikel over de verschillende 
systemen der suikerfabricago, {Dinglers Polytechnisches 
Journal, Heft 4 van 24 Januari 1896 en volgende.) 
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lieber das Bedrucken von Faserbiinderu, Garneu und Ge-
weben, door II. Glafey, ingenieur te lierbjn. Met verschillende 
afbeeldingen. {I)i)u/ler\s Poll/technisches Journal, Heft 5 van 
31 Januari 1890 en volgende) 

Neuerungen an Wirkmaschinen •— Beschrijving van een weef-
stoel, waarbij stukken van verschillende fijnheid, lengte en 
breedte gelijktijdig geweven kunnen worden. Met afbeeldingen. 
(Dingier s F ohltechnisches Journal, Heft G van 7 rebruari 
1890.) 

Beitrag zur Beurtheilung von Gerberei-gebrauchswässern, 
door A. Bartel te Tharandt (Dinf/ler's Poll/technisches Journal^ 
Heft 6 van 7 Februari 1890 ) ' 

lieber Fortschritte in der Bierbrauerei {Dbnßer's PoUftech-
nisches Journal, Heft 9 van 28 Februari 1890 en volgende.) 

Lanolinura anhydricum, Adeps lanae und Wollfett, zugleich 
eine Kritik der Arbeiten von Lifscliütz, door Prof Dr v. 
Cochenhauscn te Chemnitz. {I)imjlcr''s Pohjtechnisches Journal, 
Heft 10 van 0 Maart 1890 en volgende:) 

Neuerungen im Eisenhüttenbetriebe, door Dr. Weesen te 
Charlottenburg {Dln(/ler\s Pohltechnisches Journal^ Heft 13 
van 27 Maart 1890.) 

Neuerungen in der Papierfabrikation, door Prof. Alfred 
Haussner te Brünn Met afbeeldingen {Dhußers Pohjtech-
nisches Journal, Heft 2 van 10 April 1890 en volgende.) 

Chenilleschneidmaschinen, door H. Glafey, ingenieur te 
Berlijn. Met afbeeldingen. (Dinyler's Polytechnisches Journal, 
Heft' 2 van 10 April 1890.) 

lieber Flecht- und Klöppelmaschinen, door II. Glafey, 
ingenieur te ik'rljjn. Met afbeeldingen. {Dinyler\^ Polytecn-
7iisches Journal, Heft 5 van 1 Mei 1890.) 

Die Darstellung des Bleidisaccharates nach dem verfahren 
Kassner-Wohl und dessen praktische Anwendbarkeit im üross-
betriebe, door C. W. {Dingler's Polytechnisches Journal, 
Heft 4 van 24 April 1890.)" 

Bemerkungen zu dem Artikel von C. W. über Darstellung 
des Bleidisaccharates nach dem Verfahren Kassner-Wohl und 
dessen praktische Anwendbarkeit im Grossbetriebe, door Dr. 
Georg Kassner. [DlnyWs Polytechnisches Journal, Heft 5 
van 1 Mei 1890.) 

Beiträge zur Kenntniss des Schwitzprocesses in der Gerberei, 
door Dr. W. Schniitz-Diitnont. Met afbeeldingen. (JJinyler^s 
Polytechnisches Journal, Heft 0 van 8 Mei 1890.) 

Neuere Kaltemachinea und Kühlanlagen. Met afbeeldingen 
[Dintjler's Polytechnisches Journal, lieft 7 van 15 Mei 1890.) 

Beiträge zur Kenntniss der chemischen Natur der „Äescher", 
door Prof. Dr. .1. v Schroeder en Dr W. Schniitz-Duuions. 
{Dinyler^s Polytechnlüches Journal^ Heft 7 van 15 Mei 1890.) 

Bericht über die Fortschritte auf den Gebiete der chemischen 
Technologie der Gespianstfasern während des Jahres 1895, door 
Otto N. Witt en Arthur Huntrock. {Dimjkr's Polytechnisches 
Journal, Heft 8 van 22 Mei 1890 en volgende.) 

Zur Wollfettanalyse, door Dr. J. Jjifschütz. {Dinrjlers Poly-
technisches Journal, Heft 8 van 22 Mei 1890.) 

La glacière des Alpes, nsine pour la production de la glace 
artificielle ä Cannes, door R. des Mazis, ingénieur civil. Met 
eeno afzonderlijke plaat. {Le (Unie Civil, iio. 4 van 23 Mei 1890.) 

La production et les applications industrielles de l'ozone, door 
E. André(di. {Le Génie Civil, no. 4 van 23 Mei 1890 en 
volgende.) 

Utilisation du gaz carbonique produit dans les brasseries, 
door Julien Lefèvre, docteur es sciences. Met afbeelding. 
{Le Génie civil, n» 5 van 30 Mei 1890.) 

L'acetylène, door Georges Dumont, Professeur à l'Ecole 
des hautes etudes commerciales en Hibou, Ingénieur civil 
des Mines. — Een historisch overzieht van dit gas, zijne 
eigenschappen en eene beschrijving van de vervaardiging. {Le 
Génie civil, no O van O Juni 1890 en volgende.) 

üeber Rauhmaschinen, door H Glafey, ingenieur te Berlijn. 
Met afbeeldingen. {Dingler's Polytechnisches Journal, Heft 
11 van 12 Juni 1890 en volgende.) 

Die Fortschritte der Zuckerindustrie in den ersten Viertel 
1896. {Dinyler's Polytechnisches Journal, Heft 11 van 12 Juni 
1890 en volgende.) 

Schwefeldioseyd, Darstellung und Verbrauch desselben in 
Sulfitstoffabriken, door Dr. .Vugust Harpf. Met afbeelding. 
{Dingier s Polytechni.sches Journal, lieft 1 van 3 Juli 1890 
en volgende.) 

Zur Bleischeidung der Melasse nach Kassner. {Dingler^s 
Polytechnisches Journal, lieft 2 van 10 Juli 1890.) 

J. V. Schroeder's Versuche über den Enthaarnugsproces durch 
„Schwitzen" und durch „Aeschern" door Dr. F. H. Haenlein 
te Freiberg. {Dingler's Polytechnisches Journal, Heft 3 van 
IT Juli 1890 en volgende.) 

Neuerungen auf dem Gebiete der Eis- und Kühlmaschinen, 
door Prof. Alois Schwarz te Mährisch-Ostrau. Met afbeel-
dingen. (Dinglers Polytechnisches Journal, Heft 5 vaii 31 
Juli 1890 en volgende.) 

Die Bestimmung der unverseifbaren bezieh, schwer verseif-
baren Bestandtheile in Fetten und Oelen, door W. Herbig. 
{Dinglers Polytechnisches Journal, Heft 5 van 31 Juli 1890.) 

Les installations des nouvelles forges de Douai, door den 
ingenieur E. Demenge. ^let afbeeldingen in den tekst 
en eene afzonderlijke plaat. {Le Génie Civil, n«. 14 van 
1 Augustus 1890.) 

x x i . s c h e e p s b o u w . 

The Bazin wheel steam boat. Met afbeeldingen in den tekst. 
{The Engineer van 15 Mei 1890.) 

Stapellauf S. M. Küstenvertheidigungsschiff „Budapest". 
Met afbeeldingen. {Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und 
ArchHeklen-Vereines, N». 21 van 22 Mei 1890.) 

The Vulcan works, Stettin. Met afbeeldingen in vogelvlucht 
van de werven. {'Ihe Engineer van 5 en 12 Juni 1890.) 

Development in design and construction of German men- of 
war. Met figuren in den tekst. (The Engineer van 12 Juni 1890.) 

The Steam-Yacht Scud. Met afbeelding. Engineer \an 
12 Juni 1890.) 

Le croiseur Anglais „le Terrible", door Duclercq. Met af-
beeldingen. (Le Génie Civil^ n°. 7 van 13 Juni 1890.) 
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General View of the ship building works of Mersis Blohm 
and Voss Hamburg. Beschrijving met photografische afbeel-
ding. {The Engineer van 20 Juni 1890.) 

Hydraulic Suction Dredge on the Mississippi. Met afbeeldingen 
iu den tekst. {The Engineer van 3 Juli 1890.) 

The French battleschip „Jauréguiberry". Met afbeelding. 
{Engineering, i\\ 1592, van 3 Juli 1890.) 

British and Foreign shipping competition. (Engineerinq, 
no. 1592 van 3 Juli 1890.) 

Le bateau sous-marin de M. Holland. Met afbeeldingen. 
(Le Genie Civil, n̂ . 10 van 4 Juli 1890.) 

Entwicklung der Entwürfe und des Baues der Schifïe der 
deutschen Kriegsmarine, door A. Dietrich, wirklicher Geheimer 
Admiralitätsrat, Chefkonstrukteur der Kaiserlichen ^Marine. 
Met afbeeldingen. (Zeitschrift des Vereines deutscher Incienieure, 
m. 28 van 11 Juli 1896.) 

H. M. Torpedo-boat destroyer „Janus". Met afbeeldingen. 
(Engineering, no. 1595 van 24 Juli 1890.) 

Nouveaux cuirasses americains. Met afbeeldingen. {Le Génie 
Civil, nO. 13 van 25 Juli 1890.) 

The naval construction company's works at Barrow. Met 
afbeeldingen. (Engineering, no. 1597 van 7 Augustus 1890 
en volgende.) 

XXI I I . GEODESIE. 

Das Streckenmessen in polygonalen Zügen. Voordracht 
van Anton Tichy, ingenieur der k. k. Oesterr Staatsbabnen, 
met afbeeldingen in den tekst en afzonderlijke plaat. {Zeit-
schrift des Öesterr. Inqenieur- md Architekten-Vereines, 
No. 28 van 10 Juli 1890 en volgende.) 

x x i v . h y g i è n e . 

Emploi d'huile désinfectante pour les urinoirs. (Le Génie 
Civil, 110 3 van 10 Mei 1890.) 

x x i i . m i j n w e z e n . 

Neuerungen in der Tiefbohrtechnik, door E. Gad. Met af-
beeldingen. (Dinfilers Polytechnisches Journal, Heft 1 van 
van 3 April 1890 ) 

Nouveau dispositif d'extraction pour les puits de mines, 
door André Després. Geïll. {Le Génie Civil, no. 1 van 2 
Mei 1890.) 

Note sur le broyage à sec au Witwatersrand (Transvaal), 
door F. Schiff, Ingénieur des Arts et Manufactures. (Le 
Génie Civil, no. 2 van 9 Mei 1890.) 

Fonte de concentration pour matte des minerais argentifères 
avec le soufre comme combustible, door Ferdinand Gautier, 
ingénieur civil des Mines. [Le Génie Civil, no. 3 van 10 Mei 
1890 en volgende.) 

Der Ertrag des Bergbaues in den Vereinigten Staaten. 
(Dinglers Polytechnisches Journal, Heft 10 van 5 Juni 1890.) 

Neues über Explosivstoffe und Sprengarbeit, door Ü. Gutt-
mann. {Dingier''s Polytechnisches Journal, Heft 1 van 3 Juli 
1890 eu volgende.) 

Analyse spectrale directe des minéraux, door Victor Deshayes, 
ingénieur civil des Mines. (Le Génie Civil, n». 10 van 4 
Juli 1890.) 

Appareils servant h Tétude dos accidents que peuvent 
provoquer les gaz griaanteux dans les mines. Met afbeeldingen. 
(Le Génie Civil, n". 11 van 11 Juli 1890.) 

Production do métaux aux Etats-Unis. Met graphische voor-
stollingen, door L. Béguin, ancien élève de l'Ecole Polytech-
nique. (Le Génie Civil, no. 13 van 25 Juli 1890.) 

x x v . t h e o h e t i s c i i e i j e . ^ c i i o u w i x g e n . 

Poussée des terres. Application dans les travaux publics 
de la formule de Boussinesq, door Ch. Maurel, conducteur 
des ponts et chaussées. Nouvelles Annales de la Construction, 
tome III van April 1890.) 

Ueber Compensationsplanimeters, door Ernst Fischer. (Ding-
ler''s Polytechnisches Journal, Heft 0 van 8 l̂ei 1890.) 

Bestimmung des Massendruckes der hin- und hergehenden 
Teile der Dampfmaschinen, door J. Wittenberg, Maschinen-
meister te Kanizsa Geïll. {Zeitschrift des Vereinen Deutscher 
Ingenieure, No. 21 van 23 Mei 1890.) 

Zur Berechnung von Schwimmdocks, door P Moeller, 
Marine-Hafenbaumeister. Geïll. {Centralblatt der Bauvcrwal-
tung. No. 21A van 27 Mei 1890.) 

Ponts-rails. Moment fléchissant maximum maximorum dans 
les longerons, door George Keller. Geïll. [Le Génie Clvil^ no. 5 
van 30 Mei 1890.) 

Die Schwingungen eines Träger.̂  mit bewegter Last, door 
den Geh. Oberbaurath Dr Zimmermann te Berlijn, Geïll. 
(Centralblatt der Bauverwaltuntf, No. 23, 23^ en volgende 
van 0 Juni 1890.) 

lieber die Berechnung der Biegungsspannungen in den 
Beton- und Monier-Constructionen, door Professor 31. K. von 
Thullie. Geïll. (Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und 
Architekten-Vereines, No. 24 van 12 Juni 1890.) 

Trägerwerke mit elastischen Stützen, door C. Ricdenauer, 
kgl Abteilungsingenieur bei der Generaldirektion te München. 
Geïll {Ze'itschrift des Vereines deutscher Ingenieure, No. 24 
van 13 Juni 1890) 

Beitrag zur Theorie des Seibtscheu hydrostatischen Diffe-
reutialwage, door Th. K. Feuerstein. Geïll. (Centralblatt der 
Bauverwattung. No. 24^ van 17 Juni 1890.) 

Verfahren zur Aufzeichnung der polytropischen Kurve, door 
A. Wagener, Ingenieur der Berlin-Anhaltischen Maschinen-
bau-A.-G. te Dessau. {Zeitschrift des Vereines deutscher 
Ingenieure, No. 25 van 20 Juni 1890.) 

Die Kritische Geschwindigkeit von Wellen mit sehr hoher 
Umlaufzahl, door Prof. Kirsch te Chemnitz. (Zeitschrift des 
Vereiyies deutscher Ingenieure, No. 25 van 20 Juni 1890.) 

Note sur la théorie géométrique du virage îl bicyclette, door 
Maurice d'Ocagne, professeur à l'Ecole des Ponts et Chaussées. 
Geïll. {Le Génie Civil, no. 9 van 27 Juni 1890) 
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Note sur les ligues d'influence dans les poutres à travées 
solidaires, door J. G. Sortlieix. Geïll. {Le Gt'w/e C/y//, n". 10 
van 4 Juli 1896.) 

Berechnung der auf Verdrehung beanspruchten Brücken-
quertriiger, door Ilcäseler to Brunswijk. Geïll. {Zeitschrift 
des Vereines deutscher Ingenieure.^ N«. 27 van 4 Juli 1890.) 

Kritische Bemerkungen zur Drehungselastizität, door Rudolph 
Bredt. Geïll. {Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, 
No. 28 van 11 Juli 1896.) 

Algebraical Gyrostat curves. Geïll. (Engineering^ no. 1594 
van 17 Juli 1896.) 

Die Leistungsfähigkeit der gebräuchlichen Oberbauarten, door 
den Eiseid)ahn-, Bau- und Betriebs-Inspektor 0. Schroeder 
te Küstrin. {Zeitschrift des Architekten-und Ingenieur Vereins 
zu Hannover, Heft 3, 1896.) 

Träger auf elastischer Unterlage, door den Baurath Adolf 
Friincke te Charlottenburg. {Zeitschrift des ArchiteJcteU' und 
Ingenieur Vereins.^ Heft 4, 1896.) 

Zur Frage der Schienenüberhöhung, door F, Kreuter, professor 
aan de technische hoogeschool te München. {Organ für die 
Fortschritte des Eisenbahuwesens, 4e Heft 1896.) 

Berechnung von Einschnitts- und Damm-Inhalten aus dem 
Läiigenschnitte door R. v. Lichtenfels, k k. ö. o. Professor 
te Brünn. Geïll. {Orqan für die Fortschritte des Eisenhahn-
wesens, 4. Heft 1896.) 

Tangenten-Curven-Lineal, door Puller, ingénieur te Saar-
brücken. Geïll. {Organ für die Fortschritte des Eisenbahn-
wesens, 4. Heft 1896 ) 

Zur Wirkungsweise der Hemmschuhe im Verschiebe-Dienste, 
door Kiel, Eisenbahn-Bau und Betriebs-Inspector te Keulen. 
Geïll. {Organ für die Fortschritte des Eisenbahnicesens, 4. 
Heft 1896.) 

Ueber Spurerweiterung door F. Kreuter, professor aan de 
technische hoogeschool te München. Geïll {Organ für die 
Fortschritte des Eisenbahnwesens, 5. Heft 1896 en volgende.) 

XXVII . ÜNDEUAVERPEN VÂ ^ HIJZONDKREX AARD. 

lieber Kaffeebrenner. Met tal van afbeeldingen. {Dingler's 
Folgtechmches Journal, Heft 4 van 24 Januari 1896 en 
volgende.) 

Die Schutzvorrichtungen an Erdöltanks, door Dr. Ricliard 
Kissling. {Dinglers Folg technisches Journal, Heft 5 van 
31 Januari 1890.) 

Die Reinigung des Kesselspeisewassers. Met afbeeldingen. 
{Dini/ler's J'olgtechnisches Journal, Heft 9 van 28 Februari 
1896 en volgende.) 

Die Dynamit-explosion bei Cleve am 19. März 1895, Met 
afbeeldingen van de plaats des onheils. (Dingler^s Polytech-
nisches Journal, Heft 11 van 13 Maart 1896.) 

Sicherung gegen Wassersgefahr auf See. Met afbeeldingen. 
{Dinglers Polgtechniches Journal, Heft 1 van 3 April 1896.) 

Ueber die Fortschritte der Photographie und der photogra-
phischen Reproductionsverfahren, door J. M. Edor en E. 
Valenta. Met afbeeldingen {Dingler^s Polytechnisches Journal, 
.lieft 1 van 3 April 1896 en volgende.) 

Neue Beiträge zur Rauchfrage, door professor Dr. von Schroe-
der en Dr. W. Schmitz—Dumont. {Dinyler^s Polytechniches 
Joiirmd, Heft 3 van 17 April 1896 en volgende.) 

Oeber die Zusammensetzung des in Erdöllampen sich bil-
denden Gasgemisches und den Entflammungspunkt des Erdöls, 
door H. Kart en F. RORQ: {Dingler^s Polytechniches Journal, 
Heft 4 van 24 April 1896.) 

Wandlungen an Gasglüblicbtbrennerü, door Wilh. Gentsch. 
Met afbeeldingen. {Dinglers Polytechniches Journal, Heft 6 
van 8 :Mci 1896.) 

Eilipsograph neuester Construction, door Rieflor. .Met af-
beeldingen. [Dingier s Polytechniches Journal, Heft 7 van 
15 Mei 1896 ) 

Versuche über die Transmission der Wärme zur Bestimmung 
der Stärke der Isolirwände an Geldsehrankkörpern, door Franz 
Rufï, civielingenieur te Frankfurt a M. Met aH)eeldingen. 
{Dinyler^s Polytechnisches Journal, Heft 8 van 22 Mei 1 8 9 6 ; 
zie ook Heft 4 van 24 Juli 1896.) 

Le ballon Andrée pour l'exploration des régions polaires 
arctiques, door Gérard Lavergue, ingénieur civil des Mines, 
ancien élève de l'Ecole Polytechnique. Met vole afbeeldingen. 
{Le Génie civil, no. 4 van 23 Mei 1896.) 

Die Duplex-Rechenmaschine. Ein Beitrag zur instrumentalen 
Arithmetik door W. Küttncr, te Burgk bij Dresden. Met 
afbeeldingen. {Dingier s Polytechnisches Journal, Heft 9 van 
29 Mei 1896.) 

Neuere Anschauungen auf dem Gebiete der Krystallo-
graphie. Voordracht van Dr. Aristides Brezina, gehouden in 
do vergadering van 16 November 1895. {Zeitschrift des Oesterr. 
Ingenieur- und Architecten-Vcreines, No. 23 van 5 Juni 1896 
en volgende.) 

Die Enthüllung des Denkmales für Friedrich Freiherrn 
von Schmidt. Met afbeelding door Julius Koch. {Zeitschrift 
des Oesterr. Lirjenieur- und Architekten-Vereines, No. 23 van 
5 Juni 1896.)' 

Die Scbleswig-Holsteinsche Provincial- und internationale 
SchifFahrtausstellung in Kiel. Met situatie, aanzicht en platte-
grond vau het feestgebouw, door C. Mühlke. {Centralblatt 
der Bauverwaltung, N«. 23 van 6 Juni 1896.) 

Enthüllung des Schmidt-Denkmals in Wien, door von Pelser-
lîerensberg. Met afbeelding, y Centralblatt der Bauverwaltung, 
no. 23 van 6 Juni 1896.) 

Die Möghchkeit, Luftschiffe lenkbar zu machen, door F. II. 
Buchholtz. Eene historisch-technische studio, ^let afbeel-
dingen. {Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, N°. 23 
van 6 Juni 18960 

Uober die Rotations-Photographie und den Kinématographen 
oder „die lebende Photographie". Voordracht van den 
k. k. Hofrath Uttomar Volkmer, directeur der k. k. Hof-
und Staatsdruckerei. Met verscheidene afbeeldingen. {Zeit-
schrift des Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines, 
No. 24 van 12 Juni 1896 en volgende.) 

Die Explosion von Kohlensäureflaschen und ihre Ursachen, 
door C. Bach. Met afzonderlijk tekstblad. {Zeitschrift des 
Vereines deutscher Ingenieure, No. 24 van 13 Juni 1896.) 

Zur Frage des Segelfluges, door Dr. Zimmerman. {Zeit-
schrift des Vereines deutscher Imjenieure, N®. 26 van 27 
Juni 1896.) 
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Untersuchung eiserner Behälter (Flaschen) zur Aufbewahrung 
von Wasserstoffgas, door Prof. A. Martens. Met afbeeldingen. 
{Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, No. 26 van 
27 Juni 1896 en volgende.) 

Rettungswesen auf See, Met afbeeldingen. [Dinyler's Po' 
lytechnisches Journal, Heft 1 van 3 Juli 1896 en volgende.) 

Das • Aufhaltfallen der Signalflügel bei Drahtbruch, door 
Sigle te Duisburg. {Centralblatt der Bauverwaltung, No. 27 
van 4 Juli 1896.) 

Ueber Reinigung oxydirter antiker Kupfermünzen, door 
Dr. F. Rathgen. {Dingler s Pohltechnisches Journal, Heft 2 
van 10 Juli 1896.) 

Le micromètre de M. Maltby. Met afbeeldingen. {Le 
Génie Civil, no. 11 van 11 Juli 1896.) 

Exposition de 1900. Met situatie. {Le Génie Civil, no. 12 
van 18 Juli 1896.) 

The Paris exhibition of 1900. {Engineering, no. 1595 van 
31 Juli 1896.) 

The Brussels international exhibition of 1897. Met situatie. 
{Engineering, no. 1596 van 31 Juli 1896.) 

Das Messen des Widerstandes der Metalle bei Anwendung 
von Schneidestählen, door Gustav Seilergren, professor aan 
de technische hoogeschool te Stockholm. Met afbeeldingen. 
{Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines, 
No. 32 van 7 Augustus 1896.) 

The great sea waves in Japan {Engineering, no. 1597 
van 7 Augustus 1896.) 

Smoke abatement. (Engineering, no. 1597 van 7 Augustus 
1896.) 

Ueber den Ingenieurberuf. Voordracht van Professor A. 
Riedler. {Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und Architekten' 
Vereines, N». 33 Van 14 Augustus 1896.) 

Druckluft-Versuche, door Friedrich Bömches. Met afbeel-
dingen. {Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und Architekten-
Vereines, No. 33 van 14 Augustus 1896.) 

Flugtechnische Neuigkeiten. Kleine mededeeling met af-
beeldingen van Platte. {Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur-
nnd Architekten-Vereines, No. 34 vun 21 Augustus 1896.) 

Die unterseeischen Sprengungen in Sardinien, door J. B. 
Finetti, civiel-ingenieur.. 3let afbeeldingen. {Zeitschrift des 
Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines, N.o. 35 van 
28 Augustus 1896.) 

Versuche mit grösseren Luftschrauben, door Georg AVollner, 
professor aan de technische hoogeschool to Brünn. Met afbeel-
dingen. {Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und Architekten-
Vereines, No. 35 van 28 Augustus 1896 en volgende.) 

Ausführung von Fundament betonirungon zur Winterszeit, 
door professor M. Strükel te Helsingfors. Met afbeeldingen. 
{Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines, 
No. 36 van 4 September 1896.) 

Vier Grabdenkmäler auf dem Friedhofe am Engesohder 
Berge zu Hannover. Met fraaie afbeeldingen. {Zeitschrift des 
Architekten- und hiyenieur- VereinsvAiHannover, 1 left 4,1896.) 

BOEK A A N K O N D I G I N G E IS. 

Encyclopédie des Travhux publics. Cours de Géométrie 
descriptive et de Géométrie infinitésimale, par .Maurice 
d'Ocagne. (XI, 428 p.) Paris, Gauthier-Villars, 1896. 

Onder dezen titel geeft do schrijver eene uitbreiding van 
den cursus, door hom gegeven aan de leerlingen van het 
voorbereidend jaar van de „Ecole des Ponts et des Chaussées." 
Een algemeen overzicht van den inhoud ga aan de beschou-
wing vooraf. 

In hot eerste gedeelto (Géométrie descriptive) worden 
opvolgend behandeld: 1. Genommerde projection : punt, rechte 
lijn, vlak; eenige vraagstukken over lichamen doorgebogen 
oppervlakken begrensd; topografische oppervlakken. II. A.\o-
nometrische perspectief van het jilattc vlak en van de ruimte. 
111. Schaduwleer; algemeene beginselen; eigcu schaduw; 
slagschaduw op platte en gebogen oppervlakken. IV. Lineaire 
perspectief; algemeene beginselen; perspectief van figuren in 
het grondvlak en in de ruimte. 

Het tweede gedeelto (Géométrio infinitésimale) bevat, be-
halve eene algemeene inleiding: I. Vlakke krommen, alge-
meene beginselen en toepassingen. 11. Ruimtekrommen, 
algemeene beginselen en toepassingen. III. Oppervlakkon; 
raakvlak cn normaal; kromming; kromme lijnen op opper-
vlakken getrokken. IV. Bijzondere oppervlakken; omhullen 
van bollen; scheeve oppervlakken; ontwikkelbare opper-
vlakken. 

Bepalen wij ons eerst tot het eerste gedeelte. Uit het 
overzicht blijkt, dat de schrijver zich niet beeft voorgesteld 
een volledig handboek van beschrijvende meetkunde te geven; 
het zjjn enkele gedeelten, dio hier aangeboden worden. Wil 
de lezer werkelijk met vrucht het bo(»k raadplegen, dan dient 
hij vertrouwd te wezen met den cursus, in Frankrijk onder 
den naam „Mathématiques spéeiales" bekend. Daartoe be-
hooren de constructiën op het gebied van cylinder-en kegel-
vlakken, van omwentelingsoppervlakken en ook dc vraag-
stukken betrekking hebbende op do vlakke en onderlingo 
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dooi'suijdiiigon daarvan, benevens do eenvoudigste werkstukken 
behoorende bij de leer der kwadratische oppervlakken. 

De lezer, die op dit standpunt staat, zal hulde brengen 
aan de scherpzinnigheid en meetkundige vaardigheid van 
den schrijver, aan zijn vloeiendon stijl on helderheid van 
voorstelling, hij zal op vele bladzijden oorspronkelijke construc-
tiën vinden, door den schrijver vroeger in verschillende tijd-
schriften medegedeeld, construction, die hem tot nadere 
bostudoering van belangrijke onderworpen zullen aansporon. 
Eene aanwijzing daarvan is noodzakelijk onvolledig, ik zal 
er evenwel enkele aanstipjien. 

De constructiën vau ellips, hyperbool, parabool, bl. 39 vgg. 
De bespreking van de richting en van het vlak der totale 

verkorting (direction et plan do raccourci total) (bl. 46,51). 
De axonometrischo perspectief van den bol (bl. 55 vgg.). 
Verschillendo verkorte constructiën uit de schaduwlcer, 

waartoe de schrijver geraakt door aan to nemen, dat horizontale 
en vertikale projectie van do lichtrichting een hoek van 45» met 
de as van projectie maken. 

Do toepassingen dor axonoinotrie op do schaduwleer (volgens 
dc opmerking op bl. 90). 

Bij do lineaire perspectief vele directe constructiën op hot 
tafereel. 

Eeno afzonderlijke bespreking eischt do axonometrio, daar 
do wijze van behandeling van den schrijver sterk afwijkt van 
de hier to lande gevolgde methode. Het is hier het beste 
den aanhef woordelijk aan te halen. „Supposons tous les 
points d'un plan rapportés à deux axes rectangulaires sur 
lesquels nous portons en 0 X et on 0 Y dos segments égaux 
à Tunité do longueur, à réchelle do la figure. Puis, donnons-
nous dos axes obliques et convenons d'adopter, dans la direction 
de chacun de ces axes, des échelles quelconques définies respecti-
vement par les segments 0, Â j et Oj F,, représentant pour 
chacune d'elles l'unité do longueur. Les coordonnées OPet 
0 Q d'un point M du premier })lan étant reportées en Oj I\ 
et aux échelles respectives des deux axes, sur le second 
plan, définissent un point l/j, qui est dit la perspective 
axonométri(iuo du premier". (In het werk is deze stelling 
natuurlijk toegelicht door eeno figuur.) Dit beginsel wordt 
door den schrijver op do ruimte uitgebreid en bij dc schaduw-
leer toegepast. 

Li dit hoofdstuk mis ik tot mijn leedwezen de behandeling 
der orthogonale axonometrischo ])rojoctiën, bij welke, gelijk 
bekend is, het tafereel een schuinen stand ten opzichte van 
de drie coordiiiaatasscn heeft on do projectie loodrecht daarop 
gonomon wordt. Do uit deze methode voortvloeiende con-
structiën zijn mijns inziens belangrijk genoeg om op eene 
afzonderlijke behandeling aanspraak to maken. 

Bij de behandeling der lineaire perspectief stelt de schrijver 
met nadruk do meetkundige beginselen van deze projectie-
methodo op den voorgrond en maakt haar dus los vau allo 
werktuigelijke methoden. "Wij kunnen hierin ton volle mot 
hem medogaan ; schrijver dezes is zelfs van ineening, dat 
men veilig nog een stap verder kan doen en de boliandoling 

in den beginne geheel los kan maken van het grondvlak 
(géométral), waardoor dan de algemeene methode der centrale 
projectie verkregen wordt. 

Met groote voorliefde is het tweede deel (Géoniétrie infi-
nitésimale) geschreven ; do schrijver is er in geslaagd in 
een betrekkelijk kort bestek (100 blz.) do gronden dezer 
wetenschap samen te dringen. 

Op twee punten zij hier do aandacht gevestigd : vooreerst 
op de velo constructiën cn bewijzen, waarin do schrijver 
blijken geeft van oorspronkelijkheid, in dc tweede plaats 
op zijn volledige beheersching van het onderwerp, die zich 
vooral hierin openbaart, dat hij do moeilijke kunst verstaat 
om elementair to zijn. Wat betreft het eerste punt zij ver-
wezen naar de toopas&ingon der vlakke krommen, wat betreft 
het tweede punt naar de theorie der oppervlakken, waarin 
verschillende stellingen op eenvoudige en heldere wijzo 
besproken worden (theorema van l̂alus, indicatrix, kromte-
straal van den schijnbaren omtrek, enz.). Opgemerkt moet 
worden, dat de lezer, die dit tweede doel verstaan wil, mot 
de grondbeginselen der differentiaalrekening vertrouwd moot 
wezen. 

Ofschoon het tweede gedeelte op zich zelf staat, moet het 
toch ook dienen om tot constructiën op het gebied van opper-
vlakken, meer bepaald van scheeve en ontwikkelbare opper-
vlakken te voeren. Alzoo treedt de „Géoniétrie infinitésimalo" 
ook als hulpwetenschap van de „Géoniétrie descriptivc" op. 
Schrijver dezes is met den heer d'Ocagno van meening, dat 
do beschrijvende meetkunde den steun van een andere 
wetenschap behoeft, maar meent voor zich, dat die steun 
gevonden moot worden in de „synthetische meetkunde" cn 
dat do analyse slechts bij uitzondering op moet treden. 
Dit standpunt mag natuurlijk geen aanleiding tot kritiek 
zijn ; daarom zij hier verklaard, dat wanneer men de eerste 
drie hoofdstukken van het tweede gedeelte heeft doorloopen, 

j men weder aan den ifchrijver hulde kan brengen voor do 
1 wijze, waarop hij bij do twee genoemde typen van opper-
I vlakken de beginselen toepast. 

Ongetwijfeld is het boek een belangrijke aanwinst in de 
handen van hen, die den cursus van den schrijver volgen 

I of van hen, die een voorafgaande opleiding gehad hebben, 
die daarmede in verband staat. Uit hot voorafgaande is 
af to leidon, welk standpunt de Nederlandsche lezer moet 
innemen om het werk met vrucht to kunnen raadplegen. 
Do keuze der behandelde onderwerpen, zoowel als do methode 
bij de behandeling gevolgd, wijkt af van hetgeen hier te laude 
bij het polytechnisch onderwijs gebruikelijk is. 

J . OARDINAAL. 
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Des Ingenieurs Taschenbuch. Herausgegeben vom Akade-
mischen Verein „Hütte"". Sechzehnto neu bearbeitete 
Aufiago. ^lit über 1100 in den Satz eingedruckten 
Abbildungen und zwei Tafeln. Abteilung I. und II. 
Berlin, Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. 2. Bdo. 
984 u. 618 S. 8vo. 15 Mark (/" 9 . - ) . 

Hot jaarboekje, onder den naam van „Hütte" bekend, geniet 
ecu wèl gcvestigden roem. Do nieuwe jaargang geeft opnieuw 
blijken van do zorgvuldige bewerking van den rijken inhoud. 
Eene beoordeeling van zulk een veel omvattenden arbeid to 
geven kan niet in ons plan liggen. Wij willen ons eenvoudig 
bepalen tot het geven van een overzicht van hetgeen deze 

twee deelen bevatten. 
Elke afdeeling bevat acht onderdeelen: 

E o r s t o a fdool ing . I. Mathmatik. 1. Tafoln. 2 Arithmetik. 
3. Kroi.s- und Hyperbolfunktionoii. 4. Differential- und Integral-
rechnung, 5. Aiuilytischo Geometrie. G. Inhalto von Flüchen uud 
Kürporn. 7. Parallel-Porspektive. 

II. Mechanik. 1. Goometrischo Eowegungslohre. 2. Statik starrer 
Körper. 3. Dynamik starrer Körper. 4. Reibungswiderstiindo. 5. 
Statik flüssiger Körper. 0. Dynamik flüssiger Körper. 7. IMecluinik 
der Gaso und Dämpfe. 

III. Würmc. 
IV. FcsdgkcUskhre. 1. Allgomoiues und Vcrsuchsworto. 2. 

Festigkeit gerader Stäbe. 3. Festigkeit der Federn. 4. Festigkeit 
der Platten und Gofässo. 

V. MascJdneutcile. 1. Hülfsmittel zur Verbindung von Maschinen-
teilen. 2. ^Maschinoiitcilo der drehondon Bowegnng. 3. Masehinon-
toilo zum Lasthebon. 4. Sperr- und Bromswerko. 5. Kolbon, Kolben-
stangen und Stopfbüchsen. 0. Kurboltrieb. 7, Maschineutoilo zur 
Aufnahme und zur Fortleitung von Flüssigkeiten. 8. Regelnde 
Maschineutoilo. 

VI. Arheits)naffchi))cn. 1. •Werkzeugmaschinen. 2. Lasthebo-
maschinon. 3, Druckwasser-IIebomaschinen. 4. Fördermaschinen. 
5, Hebewerko für Ilüssigo Körper. 0. Gobläso und Kompressoren. 

VII. Kraftmaschine)). Allgemeines. 1. Belebto Motoren. 2. Wasser-
motoren. 3, Dampfmaschinon. 4. Dampfkessel. 5. Gasmaschinen. 

VIII. Materialienkunde. 1. Allgomeinos. 2. Metalle. 3. Natürlicho 
Gesteine und Erden. 4. Knnstliclio Stoine, 5. Mörtel, Putz, Comont, 
Beton usw. 0. Glas. 7, Wasserglas, Kitte, Asphalt, Dachpappe. 
8. Nutzhölzer. 9. Schmiermittol. 10. Ledortreibriemen. 

Twüüdu a fdoe lng . IX. Vermessungskunde. 1. Instrumento. 2. 
Anwendung der Tiistruinonto. 

X . EiscnhahnwcHcn. Amtliche Vorschriften. 1. Ei.senbahnbau 
(Nachtrag hierzu s. S. 591). 2. Betriebsmittel. 3. Eisonb;ihnbotricb. 

4. Drahtseilbahnen. 5. Strassonbahnen. 0. Kleinbahnen und Privat-
anschlussbalincn. 

XI . Hochhau. Gründungon von Bauwerken. 2. Mauerwerk. 3. 
Dächer. 4. Ausbau. V. Lüftung und Iloizung. 0. Besondere Bau-
anlagen. 7. Koston und Dauer von Bauwerken. 

XII . Statik der Baukonstrukiiomn. 1. Allgemeines. 2. Brücken-
und Dachkonstruktionen (Nachtrag hierzu s. S. 597). 3. Erddruck 
und Futtermauern. 4. Gewölbe. 

XIIL Schiffbau. Allgonieino Bezoichnuiigen. 1. Konstruktion des 
Scliiffskörpors. 2. Konstruktion des Segel.systoms. 3, Propeller und 
SchiÜ'smaschinoii. 

XIV. Eismhiittentumdc. 1. Materialion. 2. Darstellung dos Roli-
oisens. 3. Darstellung von schmiedbarem Eisen. IV. Walzwerke. 

XV. Technologie, l Mühlen. 2. Pupiorfnbrikation. 3. Ctasfabrikation. 
XVT. Kleklroteclinik. 1. Allgcmoinos. 2. Galvanische Elemente. 

3. Dynamomaschinen. 4, Elektrische Beleuchtung. 5. Eloktrischo 
Kraftübertragung. 0. Verteilung und Leitung. 7. Sicherlieitsma.ss-
regeln für Elektrische Anlagen. 

Beide afdeelingen bevatten hetzelfde zaakregister overliet 
geheele werk. Achter de tweede afdeeling volgt ecu 

Anhang. A. Münztafel. B. Vergleich dor Masse verschiedener 
Länder mit dom motrischen Mass. C. Masse und Gewichte ver-
schiedener Länder. D. Vcrgleichungstafeln zusainmeiigezotzter 
Massoinheiten. B. Norm zur Berechnung des Honorars für Arbeiten 
dos Architekten und Ingenieurs. F. Patentwesen. 0. Gebüliron-
ordnung für Zeugen und Sachverständige. H. Nachtrag zum X . 
Abschn., Eisenbahnwesen. / . Nachtrag zum XII . Absclin., Statik 
der Baukonstruktionon. 

In oen voorwoord deelt de commissie van redactie, ver-
tegenwoordigd door den redacteur Ŵ  Will, rijksbouwkundig 
ingenieur, mede, dat, het doel der bearbeiders van dezen 
zestienden jaargang is geweest een wetenschappelijk bruikbaar 
„Nachschlagebuch'', zoowel voor het berekenen als voor 
hot ontwerpen tot stand te brengen in den geest als tot 
boden hot geval is geweest. Do inhoud is wederom door 
talrijke omwerkingen cn nieuwe mededeelingen verbeterd 
en vermeerderd geworden. De commissie heeft zich daarbij 
mogen verheugen in nuttige raadgevingen en bereidwillige 
medewerking van talrijke vakmannen zoo in het binnon-
als in het buitenland. Eene lijst van 35 namen, met opgave 
van hetgeen door elk van die medewerkers is bijgedragen, 
wordt met betuiging van orkentelijkheid voor de onder-
vonden hulp medegedeeld. 

T. 
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N I E U W V E R S C H E N E N W E R K E N , 

N E D K R L A N I). 

Tot 31 Oclobor 1890. 

ROEKEN. 

lic.sciirijving (Korte) van de .stoomketels en stoomworktuipen aan boord 
liarer Majosteits oorlogschepen, en hoofdzakelijk .samenizesteld ten 
behoeve van het onderricht aan .stoker.s der Kon. Ned. marine. 
(Uitgeg. door de zorg van het Departement van Marine) f), 2 en 
102 blz. post 8vo. Leiden, Boekhandel en Drukkerij, voorheen E. .1. 
Brill. fiVlO 

Breggen (J. van der). — Integraalrekening. Verzameling van opgeloste 
vraagstukken. 4 en 100 blz. post 8vo. met 12 lig. op 1 plaat. Zutphen, 
W. J . Thieme & Cio. f 1.75 

I 
Compto-rendu des ti'avaux du Ier congres international du sorvlc 

d'incendio, tenu u Amsterdam du 24 au 28 Seplembre 1805. 288 en 
3 blz. gr. 8vo. mol alh. en 1 pit. Amsterdam—Haarlem, J . L . E. 
I . Kleynen berg. f 5.— 

Iluet (A.) . — Nieuw-Amsterdam. Eene Nederland.sche vrijhaven 08 l)lz. 
gr. 8vo. Met eene plaat. Delft, J . Waltman Jr . f 0.75 

Jong (J . J . do). — Do schroeldraad en zijn vervaardiging. Met 00 
alheeldingen lus.schen den tekst en 30 labellen. 95 blz. |)üsl 8vo. 
's-Gravenhage, De Zuid-Hollandscho Boek-en handelsdrukkerij, / l .— 

Kaiser (P. J , ) , — Korte be.schrijving van de nieuw ingevoerde nau-
tische inslrumenlen der Nederlandsche .Marine. 1ste toevoegsel, blz. 91 
—120. post Svo. Leiden, Boekhandel en Drukkerij, voorheen E . J. 
Brill. geb. f 0.50 

Leeuwen Jr . (J . van). — Leerboek voor de kennis van .sommige bouw-
materialen. O en 197 blz post 8vo. Dordrecht, J . P . Kevers. / ' I .— 

Lichtenbelt (A. D. E . W.) . — Het scheepsstoomwerktuig. Een hand-
boek, hooldzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot 
het staats-examen voor machinist tor koopvaardij (diploma A en B). 
I L liet hoofdwerkluig en do voorlstuwors. 8 en 240 blz. post 8vo. 
met 181 alb. en 2 uitsl platen. Kotterdam, Nijgh & van Dilmar. /"S.OO 

Lijst van de Nederlandsche om-logs- cn koopvaardijschepen »net hunne 
on«ierscheidingssoinen, uil hel Inlornallonaal seinboek ten dienste 
van alle natiën. Hijgeworkt tol 1 Aprd 1890 (Uitgegeven op last 
van 11. 11. Exc. de Ministers vau Waterstaat, Ihindel en Nijverheid 
en van Marine) 41 blz. gr. 8vo. Uotterdam, Nijgh Sc van Ditniar. 

gecart. / U.OU 
Meulen (W. II. Ter) , — liet bergen der schatten uil do «LutineB. 

37 blz. gr. Svo, mei 2 pltn. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. 
/• O.GI) 

Molenbroek (P.) . — Leerboek der mceiknnde. Dl. I. Planimetrie. 8 en 
208 blz. gr. 8vo. met M)') fig. Leiden, A. W. Sijlholf. f 2.40 

Register (Algemeen) van veren op do rivieren, kanalen en andere 
wateren des i-ijks. liewerkl naai- gegevens, verzameld tot en mei hot 
jaar 1895. 28 en 190 blz. gr. 8vo. '.s-Gravenhage, Gebr. van Cleef. 

f 1.35 
Roy (Gh. do). — llet scheepsmeten of do loejjassing der wet van 

Arciiimodes lot bepaling van hel in le laden ol uitgelost gewicht 
van schepen, theoretisch verklaard, opgeheIdei-d door eenige teeke-
n i n p n , on voorzien van eene meling en eene berekening van een 
schip, post 8vo. Zevenbergen, G. Snoep. /'2.— 

Schaik (W. G. L van). — Leerboek der natuurkunde, bewerkt naar 
het leerboek van prof. J. Bo.'-scha, 1. Grondbeginselen. Vaste lichamen, 
vloeistofien en gassen. 8 en 253 blz. gr. Svo. met 194 afb. on lig. 
Leiden, A. W. Sijtholl'. / 1.90 

Scholl (E . F . ) . — De Gids voor machiniston. . . Naar de 11 de Duitsche 
uitgave bewerkt en vermeerderd door N. G. H. Verdam. 5de druk. 
Aft. 7. blz. 577—710 en '20 blz. gr. Svo. met ruim 478 tusscben den tekst 
gedrukte houtgravuren. Leiden, A. W. Sijtholl'./'0.90; comjjl. /•0.3i); 

geb. / 0 90 
Stadt (11. van do). — Beknopt leerboek der natuurkunde. Islo .stuk. 

Mot 211 figuren. Odo druk. 8 en 105 blz. gr. 8vo. Zwolle, W. E. .1. 
TJeenk Willink. f 1.25 

Uitkomst van hel onderzoek o( do schelpvisschorij langs de Noordzee-
kust nadoelig kan zijn voor het weerstandsvermogen van het strand 
en hel behoud der duinen als zeewering. (Üitgeg. door het Ministerie 
van Water.staat, Handel en Nijverheid.) 8 en 18i blz. imp. 8vo. 
's-Gravenhage, Gebr. van Gleef. / i . — 

Yaes (F . J.). — Goniomoliische studie. Grafische behandeling van 
goniometrischo formules en vergelijkingen ; goniomelrischo oplossing 
van 2do en 3de machlsvergelijkingen. 4 en 50 blz post 8vo. met 
2 uitsl. platen. Gorinchem, J . Noordiiyn Sc Zoon. /" 0 75 

Versteeg (J . H. L ) . — Handleiding omtrent de rekenkunde, aanschou-
welijke meetkunde, natuurkunde en rooi- on peilkunde, ten dienste 
van ads|)iranl-rijksamhtenaron, die zich voor het rijksambtenaars-
examen wenschen te bekwamen; rijksaniblonaren, die examen wen-
schon te doen als roeier der dranken; branders, distillateurs, handelaars, 
bierbrouwers enz. enz. 310 blz. gr. 8vo met 18 [)ltn. Zierikzee, S. 
üchtman & Zoon. / 3.— 

F R A N K R I J K . 

Tot 31 October 1890. 

HOEKEN. 

Almanach scientifique i)our 1897. (25e année.) Recueil des principales 
découvertes et applications de la science à l'industrie et à l'hygiène; 
par M. Paul Laureucin. ln-10, 04 pag. avec grav. A Pars,cho/z Pion, 
Nourrit et Ge. fr. 0.50 

Annales de l'Observatoire de llordeaux, publiées par G. Rayel, direc-
teur de l'Observatoire. T . 0. 10-4°, 380 )), A Paris, chez Gauthier-
Villars et fils et à Bordeaux, chez Feret ol fils. 

Annales du Bureau central météorologique de France, publiées par 
E . Maseart, directeur du Hnrean central météorologique. Année 1804. 
1 : Mémoire.s. 10-4", XI1—193 pages et planches. A Paris, chez Gauthier-
Villars et fils. fr. 15 — 

(Ministère de l'instruction publique.) 

Annales du liureau central météorologi(jue de France, publiées pai- E. 
Maseart, directeur du Bureau central météorologique. Aiméo 1894. 
I l : Observations. In-4<', 421 pages. A Paris, chez Gaulhier-Yillars 
ot fils. 

(Ministère de l'instruction publique.) 

Annales du Bureau central méléorologi((Uo do FYance, publiées jiar E . 
Mascarl, directeur <lu Bureau central niciéorologique. Année 1894. 
I l l : Pluies cn Franco, ÜbservaliouE publiées avec la cooi)ératiou du 
ministère des travaux i)ublics. Iii-4", 318 pages. A Paris, chez Gaulhier-
Villars et fils. 

(Ministère de l'iustvv^clion p\ibUquo.) 

Anney (J. P.) . — Manuel pratique de l'installation do la lumière élec-
trique; par .1. P. Anuey, ingénieur électricien. 2o vol.: Stations con-
trales. ln-1t), 11—248 pages avec 99 figures et 10 planches. A Paris, 
chez Tignol. 

(liibliothèque des actualités industrielles, n° 38.) 

Annuaire des eaux et forChs, contenant le tableau complet au 1er janvier 
1890 du personnel de l'administration des forêts et du service fores-
tier de l'Algérie, la liste des promotions do l'Ecole forestiéro ot do 
l'Ecole secondaire d'enseignement professionnel, et do nombreux 
documents statistiques. (35e année. 1890) In-1(), 304 pag. A Paris; 
chez J. Rothschild. 

Ariés (E.) . — Chaleur et Energie; i)ar E. Ariés, chef do bataillon du 
génie, ln-10, 108 pag. A Paris, chez Gaulhier-Villars et fils; Masson 
et Go. fr. 2.50 

(Encyclopédie scientifique des aide-mémoire (.section de l'ingéniour, 
no. 100 B.)) 

Association française pour l'avancement des sciences fusionnée avec 
l'Asi-ociation scientifiquo do France. Conférences do Paris. Compte 
rendu do la vingl cinquièmo session. Première iiartie; Documents 
officiels; Procès-verbaux. In-S", CXXI—323 pag. A Pari.s au .secré-
tariat de l'Association, 28, rue Serpente et chez G. Masson. 

Barillol fE.). — La Distillation des bois; j)ar Ernest Barillot, expert 
chiniislo près les tribunaux. ln-10, 107 pages avec fig A Paris, chez 
Gaulhier-Villars et fils et Masson ot Ce. fr. 2.50 

(Encyclopédie scientifique des aide-mémoire (section de l'ingénieur, 
n". 102 A ) 

Barré (L . A. et P.). — Mémento de l'architecte et de l'entrepreneur. 
Théorie, Praticpie el Législation du hàtiinent; par L . A. P.arré, in-
pénieur dos arts el manufactures. Avec la collaboration d'architectes, 
de spécialistes, et do Paul Barré fils. ln-10, VII—1.032 pages avec 
fig. A Paris. Bernard el Ce. 

(Bibliothèque technique.) 

Borchers (W.) . — Traité d'électrométallnrgie (magnésium, lithium, 
glucinium, sodium, ])Otassium, calcium, aluminium, cériiim, lanthane, 
didyme, cuivre, argent, or , zinc, cadmium, mercure, étain, plomb, 
hismulli, antimoine, chromo, rnanganè.so, fer, nickel, cobalt, platine, 
etc.) ; par W. Borchors, professeur l'Ecolo do métallurgie do Dnis-
burg. Traduit d'a|)iès la 2e édition allemande par le docteur L 
Ganihier. In-S», 11—488 pag. avec 198 figures et 3planches, A Paris, 
chez Oaudry et Ce. 

Bourrior (T.) . — Les Industries des abattoirs; par Théodore Bourrier, 
vétérinaire sanitaire de Paris et du déparlement de la Seine. In 18 
jésus, 8.Ô0 pages .ivoc 77 fig. A Paris, chez J. B. Haillière et fils, 

(bibliothèque dos connais.sanccs utiles.) 

Bous.«inosq (J.). — Théorie de l'ccoulemeul tourbillonnant et tumul-
tueux des liquides dans les lits reclilignes à grande section; par 
M. J. Boussincsq, de l'Institut. Iti-4o, 70 p. A Paris, chez Gaulhier-
Villars et fils. 

Brunei (G.). — Formulaire dos nouveautés photographiques (Appareils; 
Acce.ssoires; Produits; Formules et Procédés; la Photographie scien-
tifique el artisli(|ue); par Georges Brunei, directeur des «Nouvelles 
scientifi((ues ol pholographi(iues». lu-18 jésus, 313 pag. avec 144 
figures A Paris, chez J. \] Maillièro ot fils. 

Cadiat (E.) el L . Dubost. — Traité pratique d'électricité industrielle 
(Unités en mo.sures; Pilos et Machines électriques; Eclairage élec-
trique; Transmission électrique de l'éno'gie; Galvanoplastie et Elec-
troniétalliirgie; Téléphonie); par E. Cadiat, ingénieur des arts el 
manufactures, ot L . Dubost, ancien élève de l'Ecole polytechnique. 
5e édition, avec 277 figures dans le te,\to. In-S®, VI—730 pag. A Paris, 
chez Baudry et Ce. 

Chaull'eur-Conducteur do machines à vapeur. In-IG, 100 i)ages avec fig. 
A Paris, chez Bernard et Co, Ir. 1.50 

(Petite Encyclopédie électro-mécanique, publiée sous la direction 
d'Henry de Gralligny (5o volume.)) 

Com))lo rendu des travaux du troisième congrès international do l'en-
sci|iuemenl technique, commercial et industriel. (10—21 septembre 
1895.) ln-8°, LXXI1—749 p. A Bordeaux, chez Feret et iils et à 
Paris, chez Guillaumin el Ce. 

(Société philomathiquo de Bordeaux.) 

Comptes rendus des séances do la deuxième conférence générale dos 
poids et mesures, réunie à Paris en 1895. ln-4», 138 p. A Paris, 
chez GautliiDr-Villars el (ils. 

Conducteur (le) dc moteurs à gaz et à pétrole. ln-10, 100 pages avec 
fig. A Paris, chez Bernard el Ce. fr. 1.50 

(Petilo Encyclopédie électro-mécanique, publiée sous la direction 
d'Henry de Gralfigny (Oe volume).) 

Dariès (G.). — Mécanique hydraulique thermodynamiquo; par Georges 
Dariès, attaché à la direction des eaux de Paris. ln-10, VIII—370 pag. 
avec figures. A Paris, chez Dunod el Vicq, 

(Bibliothèque du conducteur de travaux publics) 

Description dos machines et procédés pour lesquels des brevets d'in-
vention oui été pris sous le régime de la loi du 5 juillet 1844. 
Tome 85 (nouvelle .série). 2 vol. In-4o à 2 col. Première partie, 
450 p, ot 121 planches; deuxième partie, 558 p. et 95 planches. Paris, 
Impr nationale. 

Dictionnaire des postes el dos télé|iraphes, indiquant, |)ar ordre alpha-
bétique, les noms de toutes les communes et des localités les plus 
importantes de la France continentale, do la Cor.se et do l'Algérie, 
avec les renseignements relatifs au service postal et télégraphique et 
l'indication dos distances kilométriques .«éparant les localités des 
bureaux félégi'aphiqiies qui les de.s.'-ervenl. 2e édition, Grand in-S» à 
3 col., I,8â0 pag., et bulletin rectificatif (décembre 1895), 215 jcig. 
A Rennes el Paris chez Oberlhur. 

Dominer (F.) . — L'Incandescenco par le gaz el le pétrole; l'Acétylène 
el .̂ es applications; par F. Dominer, profe.sseur à l'Ecole de physique 
el do chimie induslriollos do la ville de Paris. ln-10 III—822 png. 
avec fignres. A Paris, choz Tignol. 

(Bibliothèque des actualilés industrielles, n". 09.) 

Ejjhèinérides maritimes, à l'usage des marins du commerce el de 
l'Etal, ol des candidats aux grades do capitaine au long cours ot do 
maître au cabotage, pour l'année 1897 (Ole année), rédigées, d'après 
l'auloiisalion do F . J. Diibiis, |)ar C. Détaillé, agrégé de l'Université, 
professeur, ln-10, 22U pag. A Saint-Bi ieuc, chez Guyon. 

Encyclopédie (La grande). Inventaire raisonné des science.s, des lettres 
et des arts; par une hociélé de savants et de gens do lettres. Accom-
pagné de nombreuses illustrations et cartes hors texte. T. 22: Lernot-
Manzoni. In-4° à 2 col, 1200 p. et 13 cartes en coul, hors texte. 
A Paris, chez Lamirault et Ce. 

(Cet ouvrage formera enviion 28 vol. de 1200 pages, publiés par 
livraisons hebdomadaires de 48 pages, au prix do fr. 1 cliacune. 
Les sousciiptions à l'ouvrago complet sont reçues au j)rix de 
fr. 000 payables à raison do fr. 10 par mois et au prix de fr. 500 
payables comptant. Cbatiue volume, fr.25.) 

Exposition nniversello dc 1900. Concours pour la construction des palais 
des Champs-Elysées. Bapporl sur les opérations du jury ; par M. J . 
L . Pascal, do rinslitul, inspecteur général des bâtiments civils. in-S», 
23 pag. Paris, Impr. nationale. 

(Ministère du commerce) 

Ferray (E. ) . — Hydrographie du département do l'Eure. Première 
partie: Hydrographie souterraine; Perles et Renaissances do rivières; 
la Bi l le ; j 'Avre; l'Iton el ses cavernes; Une excursion à l'Ilon souter-
rain : par Ed. Fcnay, de la Société de spéléologie et do la Société 
libre d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres du dépaitemenl de 
l'Euro. In-8", 125 p. et planches. lOvreux, imjjr. Ilérissey. 

Gasté (A.). — Malherbe concessionnaiio de terrains fi bâtir sur lo 
port do Toulon, avec un appendice sur le portrait de Malherbe par 
Finsonius; par Armand Gasté, professeur à la Faculté des lettres de 
Caen. In-8", 15 pag. A Caen, chez Delesques. 

(Extrait des Mémoires do l'.Ncadémie nationale des sciences, arts 
et belles-lollros do Caen (1890).) 

Gaunin (J . ) , L . Iloudaille et A. Bernard. — Tables pour le trace 
des courhes de chemins de fer, roiilos el canaux Première partie : 
Tables trigonométricjues; par Jules Haunin, ingénieur auxiliaire des 
ponts el chaussées; deuxièrno partie: Becueil de coordonnées; par 
iules (iauniu. L . Iloudaille, inspecteur du service de la voie à la 
Compiignio d'Orléans, et A. Bernard, ingénieur des arts et manufac-
tures. ln-8°, XXVI—170 pag. A Paris, chez Vo Ch. Dunod et 
P. Vicq. 

Grandjean (G.). — Les Landes ot les Dunes de Gascogne; par C. 
Grandjean, inspectour-adjoinl des fon'ts. In-S", 94 pages avec 10 grav. 
el fig. A Paris, chez Rolchschild. 

(Tirage â part du texte â liOO exemplaires, d'après le Bullelin de 
la Société de géographie commerciale do Bordeaux.) 

Grille et Laborde. — Los Travaux [)ublics aux Etals-Unis; par M.M. 
Gril le, iuçéuieur civil dos mines, et M. Labordo, ingénieur des arts 
et manufactures. Grand in-S», 244 pag. el album in-^" do I H plan-
ches, A Paris, chez Bernard el Ce. 

(Bevue lechni(pio de l'Exposition universelle de Chicago en 1893 
(dixième partie.)) 
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(ïriinnieissoii (C.). — Tables pour Ie tracé des courbes circulaires de 
raccordoineiit des voies de coniiiuudcatioir, par Cbarles Griinnieissen, 
ancien ingénieur, ln-18, XL—037 pag. avec lig. A Le Kaonël (Morbihan), 
chez l'aulenr. 

Ih'intrenx. — Côle des landes do Gascojjne el Hassin d'Arcachon. Elude 
d'océanograj)hiü en 1893—04 cl 1805; par M llautreux. In-S«, 12 pages 
el j)lanches. Bordeaux inipr Gonnouilhon. 

Ilofl'mann ( E ) . —• Trailo popnlairo sur l'air atmosphérique; par Eugène 
llolbnaim, professeur de physicpio. ln-18, 144 pages. A Paris, chez 
la France scolaire. Ir. 1.00 

Indicateur des télégraphes pour 1807. Nomenclaluro compôte de.̂  
bm-caux télégraphicpies. In-S», 70 j). Heimes, nnpr. überthür. 

Inslruclions n;uitiqncs sur la ctMe occidentale d'Afi itpio (du cap SjKu-lel 
ù Sierra Leone) et his îles Açores, .Mfidôro, Canaries, cap Vert, colla-
tionnées par le service des instructions nautiques, ln-8", XVI—308 p. 
A Taris, chez les libr. chargés de la vente des publications du Ser-
vice hydrogiaphiqne de la marine. fr. 7.— 

(Service hydrographique de la marino.) 

Lanoir (P.). — La Question des chemins de 1er. Les Accidents des 
chemins de l'cr; par l'aul Lanoir, directeur de PKclaireurde la voio. 
In-10, 71 pag. A Paris, chez Savine. Ir. '1..5() 

Lol'ebvre (G.). — Voie piddirjue; pai- George Leiebvre, conducteur 
des ponts et chaussées. In-lli, VIH—520 pages avecligures. A Paris, 
chez Dunod ct Yicq, 

(Pdbiiothèquo du conducteur de travaux publics.) 

Leyssonne (P.). — Choix de problèmes de malhémalique.s, rangés par 
ordre de diiricultés, avec solutions raisonnées, à l'usage des candi-
dats aux deux brevets; par Pierre Leyssenne. inspecteur général 
honoraire de l'instruction publique. In-12, 238 pag. A Paris, chez 
Colin et Ce. 

Lévy Salvador ( P ) . —- Hydraulique agricole; par Paul Lévy Salvador, 
ingénieur civil. Premicio partie: Cours d'eau non navigables ni flot-
tables. ln-10, Vlll—483 pages avec ligures. A Paris, chez iJnnod 
et Yicq. 

(Hibliothèque du conductenr de travaux publics.) 

Livacbc (A.) . — Vernis ct Huiles siccatives; Vernis volatils et Vernis 
gras; Matières premières; Uésines, Dissolvants, Colorants, etc., par 
Acli. Livacho, ingénieur civil dos mines, ln-18 Jésus, 324 pages. 
A Paris, chez Haudry et Go. 

Loi déclarant d'utilité publicpie une disti'ibntion d'énergie électrique 
produite jiar une chnle d'eau dérivée du Uhône en amont de Lyon. 
ln-8o, 82 pag. im|)r. Plan. 

Martel (E. A.). — Applications géologiques de la spéléologie. Origine 
et Uôle des cavernes; Leurs variations climatériques; Leurs rapports 
avec les liions; par E. A. Martel. 10-8", 100 pag. A Paris , chez 
Ve Dunod ct Vicq. 

(Extrait des Annales des mines (livraison de juillet 1800).) 

Mauriac (E.) . — Mesures à prendre pour empêcher la propagation des 
maladies contagieuses par les wagons de chemins de fer; par le 
docteur E. .Mauriac, inspecteur général de la salubrité de la ville 
dc bordeaux ln-8", 10 pages. Bordeaux, inipr. Gonnouilhon. 

Messoyédoir (P. de). — Les Ecoles techniques iondées en Russie dans 
le but do former des agents techniqnos do degré inférieur poin- les 
chemins de fer et autres services spéciaux du ressort du ministère 
russe des voies de communication, connnunication faite au iroisiènio 
congrès international dc l'enseignoniont technique, tenu à Bordeaux 
en septeml)re 1805, par M. Pierre do Me.ssoyédoll, vice-présid(!nt du 
congrès, conseiller d'état actuel de Russie. Hi-S", 12 pages. Bordeaux, 
impr. Gonnouilhon. 

(Société philonnithique de Bordeaux (extrait du Compte rendu 
général du congrès.) 

Minet (A.) — L'Ahnninium: fabrication, emjdois; par M. Adolphe 
Minet. 2 édition française, ln-10, 310 pages avec 38 figures. A Pari.s, 
chez Tipnol. 

(Bibliothèque des actualités industrielles, 48.) 

Montpellier (J. A.). — Les Accumulatevu's W. A. Uoesc; pav J. A. 
Montpellier. In-S", 10 |)ag avec lig. Pari.s, impr. de Soye et lils. 

(Kxtrait de l'Electricien.) 

Montricher (11. de). — Assainissement urbain. Système dc lasurvcr.se. 
Utilisation des anciens égouts n prolils défectueux pour l'évacuation 

<les eaux d'orage; par M. H. do Mojitricher, ln-8", 21 pages ct 
planches. Marseille, impr. Bartholet en Ce. 

(Extrait du Bulletin do la Société scicntiliqno industrielle de Mar-
seille.) 

Ocagne (M. d'). — Application générale de la nomographie au calcul 
des profils de nnublai et déblai, avec une instruction pratique pour 
la construction et lo modo d'emploi des abatpios à points isoplèthes; 
par Maurice d't)cagne, ingénieur des jionts et chaussées, répétiteur 
à l'Ecole polytechni(iue. ln-8°, 80 pages avec fig. A Paris, chez 
Vc Dimod ol Vicq. 

Pereire (E.) . — Tables de l'intérêt composé des annuités et do l'amor-
tisscment; par Eugène Pereire. 4e édition. ln-4°, XXXIl—150 pag. 
A P.iris, chez IJautliier-Villars et fds. 

Piérarl (A.) . — Los Accumulateurs électriques et leur emploi ; par 
A Piérart, capitaine du génio. in-8o, 40 pag. avec lig. A Nancy et 
Paris, CIK'Z Bcrger-Lcvrault et Ce. 

;uniel 
de 

Riiïanlt, Toussaint, Vergnaud et F. .Malepeyre — Nouveau Mar 
complet du peintre un bailments, vernisseur, vitrier ol colleur ue 
papiers de tenture, contenant les procédés les plus nouveaux et les 
plus usités dans los dilVérents arts, ouvi-ago utile aux ouvriers (pu 
exercent ces ])rofessioiis ct aux iiropriétaires (pu veulent décorer ou 
(întretenir eux-inômes leurs habitations; par MM. Rilfaidt, Toussaint, 
Vergnaud et F. Malepeyro. Nouvelle édition, augmentée du peintre 
d'enseignes, du la po.'̂ e des vitraux, etc, ornée de 44 lig. ln-18, 
VI11-423 pag. A l'aris, chez Mulo. fr. 3.— 

(.Manuels Horet.) 

Sauvage (E.) . — La Machine à vapeur, Traité général, contenant la 
théorie du travail de la vapeur, l'examen des mécanismes de distri-
bution (ît do régularisation, la description dos principaux typesd'appa-
reils, l'élude de la condensation et de la production de la vapeur; par 
Edouard Sauvage, professeur à l'Ecole nationale supérieure des mines. 
2 vol grand in-S», avec 1.030 lig. T . 1er, XLV—4Ü8-X1 pag; t. 2, 
547 pag. A Paris, chez Baudry et Co. 

Statistique de la navigation intérieure. Relové général du tonnage dos 
niarchandi.ses. Année 1805. 2 vol. In-4°. T." 1er, 524 p. et carte en 
coul.; t. 2, 28!) p. et carlo, on coul. Paris, Impr. nationale. 

(Ministère des travaux publics.) 

Statistique dos chemins de fer français au 31 décembre 1891. Docu-
ments divers. Première i)artie: Franco (intérêt général). In-4», 
VI—292 p. Paris, Irnpr. nalionale, fr. 5.— 

(Ministère îles travaux piddics.) 

Tavornior (11.). — Los Tramways aux Etats-Unis; par .M. H. Tavernier, 
ingénieur des ponts et chaussées. «Texte». In-8°, 335 pages A Paris, 
chez Dunod ol Vicq. 

Thoulet (J .) . — Océanographie (dynamique) (première jiartie); par 
,M. J. Thoulet, profos.seur à la Facidté des sciences de Nancy. In-S". 
135 pages avec 02 figure.s et caries on coul. A Paris, chez Baudoin. 

(Extrait do la Revue maritime.) 

Wobrlin (C.) — Les .Moteurs à gaz et les .Moteurs ù pétrole à l'Expo-
sition universelle de 1880; par Ch. Webrlin, ingénieur des arts et 
manufactures. In-S», 00 pages avec fig. A Paris, chez Bernard et Ce. 

NIEUWE TIJDSCnniI'TEN. 

Cartonnage mécanique industriel, revue mensuelle do toutes les industries 
qui s'y rattachent. Ire année. N". 1. 10 juillet 1800. lu-4" à 2 col., 
10 pag avec fig. A Paris, chez L . Cori. 

Ciment (le), son emploi ot ses applications nouvelles en France et ä 
l'étrangor, organe oflicioLde la chambre syndicale dos fabricants de 
ciment Portland do Fiance, journal mensuel. I re annéo. N". 1. 25 
juin 1800. ln-4'' à 2 col., 32 pag. Paris, impr. de la Société anonyme 
do publications industrielles et d'imprimorio administrative. Abonne-
ment: France, un an, 15 fr. ; six mois, 8 fr . ; étranger, un an,20iV.; 
six mois, 11 fr. 

KAAHT. 

Carte dos mines d'or cn exploitation dans le district do Wilwatersrand 
(Transvaal), drossée d'après los documents les plus récents par F. 
Bianconi, ingénieur géographe. (1890.) Paris, impr. Monrocq. 
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E N G E L A N I). 

Tot 1 October 1896. 

NOEKEN. 

Ajjpleby (C. J.). — Illustrated Handbook of .Machinery. Section 1, 
Prime .Movers. New ed. Svo, pp. 108. London, Spons. 3s. Od. 

Bell (G. J . ) , — A Practical Treatise on Segmental and Elliptical 
Oblique, or Skew Arches. 4to. London, Spons. 21s. 

Campin (Francis). — Constructional Iron and Stool Work as Applied 
to Public, Private and Domestic Buildings: A Practical Treatise for 
Architects, Students and Builders. Wiih lllusts. (Woale's Scientific 
and Technical Series.) Cr. Svo, pp. VI—278. London, Crosby Lock-
wood and Son. 3s. Od. 

Clerk 
I 
irk (Dugeld). — The Gas and Oil Engine, (ith ed., Revised and 
[Enlarged. 8vo, pp. 570. London, Longmans. 1.5s. 

Cochrane (Charles Henry). — The Wonders ol Modern Mochanism: 
.A Besume of Recent Progress in Mechanical, Physical and Enginooring 
Science, lllusl. 8vo. pp. 402. London, Lippincott. 7s. Od. 

Dallon (John P.). — Flow of Sowago. Reprinted from the «Surveyor 
and Municipal and County Engineer.» (St. Bride's Press Publications, 
N°. 14; 8vo, on card, folded, London, St. Bride's Press. 

Dempsey (G. D) . — On Drainage of Lands, Towns and Buildings. 
Revised, ,wilh Large Additions on Becent Practice in Drainage En-
gineering, by D. Kinnoar Clark. (Woale's Scientific and Technical 
Series.) 3rd ed. 12mo, pp. 3G2. London, Crosby Lockwood and 

4s. Od Son. 

Denton (E. Bailey). — Sewage Purification. Brought up to Dale, 1890. 
Svo, pp. 48. London, Sjions. 5s. 

Glover (.lames). — FormuK-e for Bailway Crossings and Switches. Oblong 
32mo, limp, pp. 28. London, Spons. 2.s. Od. 

Ilulton (Walter 8.). — The Practical Engineer's Handbook. Comprising 
a Treatise on Modern Engines and Boilers, Marino, Locomotive and 
Stationary. With upwards ol 370 lllusts 5th ed. Carefully Revised 
with Additions. Roy. Svo, pp. 492. London, Cro.sby Lock wood and 
Son. ' 18s. 

Kidder (F. E ) . — Building Construction and Superintendence. Pa r t i , 
Ma.son's Work. Roy. Svo. pp. 410. London, Gay and Bird. 20s. 

Molesworth ((luilford L ) and Robert Bridges. — Pockot-Book of Useful 
Furmultc an 1 Memoranda for Civil and Mechanical E'igineer.-j. 23rd 
ed , Bevised and Enlarged, Obi. 32mo, roan, pp. 7SS. London, 
Spon.s. Os. 

Norrie ( l l . S.). — Ruhmkorlf Induction-Coils: Their Construction See. 
18mo, sd., pp. 102. London, Spons-. 2s. 

Reynolds (Michael). — The .Model Locomotive Enginoor, Fireman and 
Engine-Boy. Comprising a Historical Notice of the Pioneer Locomo-
tive Engines and their Inventors. New ed , with Ruvisod Appendix. 

ical Serie.s.) 12m), pp. 272. Crosby (Woale's Scientific anl Technical 
Lock wood and Son. 

•3s. Od. 

A M E B I K A. 

Toi 1 October 180G. 

nOEKEN. 

Bulletin of the United States (ieological Survey, N®. 123, A Dictionary 
of Geographic Positions. N°. 12't, Kuvisioii of the American Fossil 
Cockroaches. With De.scriptions of Now Forms. N°. 125, The (Jon-
stilulion of the Silicates. N". 120, A Minoralogical Lexicon of Franklin, 
Hampshire and Hampden Countie.s, .Massacbu.sotls. N". 128, The Bear 
River Formation and its Characteristic Fauna. N". 129, Earthquakes 
in California in ISOi-. N". i :R , Rf jmrl of Progress of the Division 
of Hydrography for the Calendar Years 1893 and 1804. N». 132, 
The Disseminated Load Ores of South-eastern Missouri. N» 133, 
Contributions to the Cretaceous Paleontology of the Pacific Coa.st. 
The Fauna of the Knoxville Bods. N». BJi, The Cambrian Rocks of 
Pennsylvania, lllust. 8vo. sd. Government Printing Office(VVashington). 

Powell (.1. W.) . — Fifteonlh Annual Report of the United Stales Geo-
logical Survey to the Secretary of llio lulorioi, 1893—94. Maps, lllust. 
4lo. pp. XIV—755. Govorniuonl Printing Office (Washington). 

Walcott (Charles D.). — Sixteenth Annual Report of the United States 
Geological Survey to the Secretary ol the Interior, 1894—95. In 
4 Parts. P.u't 2 , Papers of an Economic (character. Pari '.i, Mineral 
Resources of the United Stales. 1894: Metallic Products. Part 4 , 
Non-Metallic Products Maps, Plans and lllusts. 4to. Governmenl 
Printing Office (Washington). 

D U I T S C l l L A N D . 

Tot 29 October 18!)G. 

IIOEKEN. 

Albrecht (Dr. II .) , das Arbeiterwohnhaus. Gesammelte Pläne v. Ar-
boilerswohnhäusern u. Ratschläge zum Entwerfen v solchen auf 
Grund i>rakt Erfahrgn. Mit Enlwiiilen v. Archil. Kunslgowerbesch.-
Lohr. Prot; A. Messel. Mit 4 Fig. im Text. u. 12 Doppeltaf. Fol. 
(V l l l ; 00 S.) Berlin, R. Oppenheim. In Mappe 10.— 

Bauknnde des Architekten. Roarb. v. den Herausgebern der Deutschen 
Baiizeilung u. des Deutschen Baiikalendors. Mit 1324 Abbildgn. u. 
8 Fig.-Taf. im Text. 1. Bd 2. Tbl. (Der Ausbau der Gebäude. 4. 
Aull. gr. 8«. (XI , 7GS S.) Berlin, E. Toeche in Comm. 10.— ; geh, in Loinw, 11.50 

Beobachtungen aus dem magnetischen Oh.scrvatoriuni der kaisorl. Marino 
in Wilhelmshaven. Ausgelühil im Auftrage des Reichs-Marine-Amts 
unter der Leilg. v. Admiral.-R. Prof. Dr. C. Borgen. 4 .Tbl . Stünd-
liche Yariations-Beobachtgn der Doklinalion während der .1. 18H9— 
1805. gr. 4°. ( IV, 53 S ) Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 2.50 

Binnenscbiirfahrts-Kalendor, Dcut.sciier, f. d. J . 1897. gr. 8". (113 S.) 
Berlin, A. W, Hayn's Erben. —.30 

Skyring's Builders' Prices, 1895. G;dculated from the Prime Cost ol 
Materials and Labour. Oontaining the .Metroiiolitan Buildings A c t , 
List of District Surveyors, and a Variety of New and Imjiortant In-
formation. Svo, pp. 178. London, Simpkin. 4s 

Stretton (C E.) . — The Locomotive Engine and its Devolopmont. 
A Popular Treatise on the Gradual Improvemoiits made in Railway 
Engines hot ween 1803 and I80d. With lllusts. 5lh od.. Revised and 
Enlarged. Cr. Svo, pp. 252. London, Crosby Lockwood and Son. 3s. Od. 

Volkort (Clir.). — Model of the Horizontal Steam Engine, Furnished 
with .Meyer's Variable Expansion (iear. With a Brief Description of 
the Paris and the Method of Working. Translated by Arnold Philip 
Plates. Obi. roy. Svo. sd , pp. 32. London, G. Philip. 2s. Od. 

Whiting (John). — The Cube Calculator: Giving at a Glance the 
Cubical or Solid Contents of any Piece of S([ijare(l Scantling from 
1 in. by 1 in. to 12 in. by 12 in. and from 1 ft. to 1,000 ft. long. 
For the U.>fe of Architcct.s, Siu'veyors, Timber Merchants, Estate 
Agents, Builders and others. Svo. pp. 350. London, McCorquodale. 4.s. 

Breymann (-'[- Banr. Prof. (L A . ) , allgoinoino Baukonstruktionslcbro 
ni. bosond. Beziehung auf das iloclibauwe.sen. (In 4 Bdn.) 1. Bd. 
gr, 40, Leipzig, J . M. Gebhardt's Vorl. 

(1. Die Ivonslruklionen in Stein. 0. Aull. v. Oherbaur. Prof, Dr. 
Otto Warth. (X , 400 S. m, 078 Holzschn. u. 108 Taf.).) 21.— 

Canter (Poslr. 0 ) , die Technik des Fonisprecbwe.sens in der dentschon 
Reichs-Post- u. Telegraphen-Verwaltung. 2. Aufl. gr.S». (X I I ,158 S. 
m. l iO Abbildgn.) Breslau, J. U. Kern's Verl. Geb. in Loinw. 4.50 

Damjifkessol-Explosionen (die) während des J. 180.5. Ilr.̂ g vorn kaiserl. 
stallst. Amt. lAus: «Yiort('ljnhr.> l̂u'fte zur Statistik des Deutschen 
Reichs»,] gr. 4°. (17 S. ni. Abhddgn. u. 3 Taf.) Berlin, Puttkammer 

Sc Müblbrechl. 1,— 
Dobel (Reg.-Baiimslr. Bauinsp E.) , Kanalisation. Anlage n. Bau städt. 

Abzugskanäle u. Ilausonlwässergn. Mit 1 .Mappe ausführl. Pläne u. 
Dolailzeichngn. (15 lilh. Taf. m. 1 Bl. Te.st). 2. Aull. gr. 8», ( V I I , 
150 S.) StuUgart, W. Kohlhammer. 4 NO 

G 



42 NIEUW VERSCHENEN WERKEN. 

Dynamit (das) u. seine cnlliu liistorisclio u. technische Hedoiitunt,'. Eine 
'Denksciiiill der Aciicn-Ciesellsclial'l Dynamit Nobel aniüsslicli dor 
ungar. Milleninms-Ausslellj,'. 18'Jü. (Von F. v. Hzilia.) {̂ r. 8°. (50 S.) 
Wien, (Lelnnann & Weiilzel.) 1.— 

Ei.senbalin-Teclinik (dio) der Gegenwart. Hrsg. v. Geh. Haiu'. Hlutn, 
Heg," u. Haur. v. Hoirie.'̂ , IM'oi'. l^aïkliatisen. 1. Hd. Das Eisenhalin-
Maschinenwesen der tlei;enwait. 1. Abschn. 1 ThI. Lex.-H«». Wies-
baden, C. W. Kreide). 

(1. Die Eisenhalin-Helriebsniitlel 1. Thl. Dio Lokonioiiven. Hearb 
von V. Horries, Dnickniann, Giesecke, Golsdorl, lialfniann, Leitz-
mann, Heiniherr, Welirenfenniy. ( X I I , 308 S. ni. •'»82 Abbildgn. 
u. 8 lit h. Tal ) 14.00.) 

Elektrotechnik. (Fort.schritte d.) 8. Jahrg. 1801.1. lift. IJerlin, Springer. 
5.— 

Ellinghaiis (Ingen. 0.) , Tafeln zui'bcimellen liostimrnnng der wichtig.sten 
Verhiiltnisso beim Herechnen v. Ventilationsanlagen I. liergwerko zum 
Gebrauche t'. teclinischeCirnbenbeamle, Ingenieuro ».Fabrikanten, ([ii. 
hoch 4». (3 Taf.) Mil Text. gr. 8°. (8 S.) Essen, (i. D. Haedeker. 

Gel) in Leinw. in 8". '2.— 

Fehiand's Ingenieur-Kalender 1807. Für Maschinen- u. Hütten-Ingenieure 
hrsg. v llütleningen. Th. I'.eckerl u. Ingen. A. Pohlhausen. 10. Jahrg. 
2 Thio. gr. lOo. (VI , m S.. Schreibkalender ii. t80 S. m. Abhildgn. 
n, 1 färb. Eisenbalnikarte.) iieilin, J . Springer GO)J. in Ldr. u. 

geh. 3.— ; Ausg. in Hrieitasschenlorm 4. 

Fortschritte der Ingenienrwissenscharten. I. Gruppe. I. u. 2. Illt. Lex.-8'. 
Leipzig, W. Engelniann. 

(1. Dnickhiit-lïründungen. Von Ingen. Prof. Conradin Zschokke 
Mit 42 TexUig. u. 4 Zeichnnngstal'. ( I I I , 40 S.) 3.()i). — 2. Der 
Grundhau unter Ausschluss der Ilriickluttp'ündinigen. AlsErgänzg. 
des 1. Hds. des Handbuchs der Ingenieurswissenschal'ten Kap. 
VI I , bearb. v. Eiseidjahn-bauinsp. a. D. Daudir. Gust. Meyer. 
Mit 43 Text flg. (VI , CO t>.) 2 - . ) 

Fortschritte der Ingenieurwissensehaften. I I . Gruppe. 0. llft. Lox.-8«. 
Leipzig, W. Engelmann. 

(0. Die Heguiieriing geschiebeführender Wasserläufe, besonders des 
Oberrheines durch eiserne Leitwerke, Grnndschweilen u. Duhnen, 
bearb. v. Daur. Wasserbauinsp. Alb. Doell. (VI , 107 S. m. 33 
Fig. n. 3 . - . ) 

Fuhrmann (Prof. Dr. Arwed), die Kippregeln, deren Verwendung, 
Prfifung u Hericiitigung Ein Leitfaden f. Architekten, Bautecliniker, 
Landmesser etc. gr. 8®. (VI, 38 S. in. Fig.) Leipzig, E. A Seemann. 1.25 

Galitzin (Fürst H.) n. A. v. Karnojitzky, üb. die Ausgangspunkte u. 
Polaiisation der X-Slrahlen. (Mémoires de l'acadeniie im|»érialc do 
til-PiMersborg.) lmp.-4"'. (13 S. m. "14 phototyp. Taf.) St.-Pelersbourg. 
Leipzig, Voss' Sort, in Komm. 3.— 

Goebel (Dr. Karl) , dio Zahl^u. das Unendlichkleine, gr. 8". (47 S.) 
Leipzig, G. Fuck. i ' iO 

Gouda (Secl.-U. Dir. Priv.-Doc. Héla v . ) , die Hegulinuig des Eisernen 
Theres u. der übrigen Katarakte an der unleren Donau. (Ans dem 
Ung.) gr. 8°. (255 u. IV S. m. lOü Abbildgn. u. 1 lilh. Karto.) 
lUidajiest, (F. Kilän). ß.— 

Grundsätze f. die Herechnnng der Materialstärken neuer Damplkessel 
(Hamburger Normen 1800) n. Grundsätze f. die Prnlung der Mate-
rialien zum Hau(ï v. Dampfkesseln (Würzburger Nornjen 1895). 0. 
Aull. 8°. (52 S. m. Fie.) Hamburg, Hoysen Sc Maasch. —.00 

Häl)erle (Prof. Ernst) u. Otto Häberle, /Architekten, der innere Ausbau 
des bürgerlichen Wohnhanses. (In 10 LIgn.) 1. n. 2. Lfg. gr. Fol 
(à 10 litb, Tai.) StuUgarl, K. Wittwcr, 7.50 

Hans (KeiiO ohne Gas! Hrsg. vom deutschen Vorein v. Gas-u. Was.'er-
faclimännern. 12°. (32 S.) Dessau. (.München, H. Oldenbourg.) —.20 

llittenkofer (Archit. Bauschul-Dir.), lîaufach. Sammelweike 1. den 
Selbstunterricht (Methode llittenkofer). Lehrlacli Nr. 1—0; 10; 14, 
II. Tl. 2. Hit.; 23; ;iü; 30 A. ; 39; 43 A. 1. u. 2. T l . u. 7I.Lox..8<'. 
Strelitz, M. Ilittenkoler. 

(1—0. Die, Tech»\ik des Zoiclmens u Malens. (1. Linearzoichnen. 
2. Zirkelzeichnen. 3. {ieometrisches Zeichnen. 4. Geomctri.sclio 
Verziergn. 5 Knrvenzeiclmen. 0. Malen m.Wasserfarben.) I I I Aull. 
Unterweisungen u. Aulgaben. (10 S. m. Fig.) i .—. — 10. An-
gewandte (architoktoinscho) Schatlenlehre. I I I . AuH Mit 45 
Abbildgn. in der IJeschreibg. Unterweisungen u. Aufgaben. (25 S.) 

1.80. — 14, I I , 2. Einführung in die llolzarchiteklur. In 3Selb-
ständ. IHtn., sämtlich m. Uebungsblättern. I I . Hit. Die formale 
Hehandlg. der Bauhölzer. Mit 08 Bildern im Wortlaut. (;H S.) 
2.20; 8 Uebungsblätter dazu 2.40. — '23. Backstoinverbände. 2. 
Aull. .\Iil4'2 Bildern. Unterweisungen u. Aufgaben. (12 S ) —.80. — 
30. Ermitteln der Mobelstellung. 2 Aufl. Mit 14 Bildern. Unter-
weisungen u. Aufgaben. (10 S.) 1. 30 A. Das Entwerfen 
der Fabrikgebäude. Mit Abbildgn. Unterweisungen u. Auf-
gaben. (/i() S.) 'X 39. Dachausmitteinngen. 2. Aull. Mit 48 
Bildern. Unterweisungen u. Aufgaben. (12 S.) —.80. — 43. A. 
Das Berechnen dor Kisenkonstruktionen. (In 4 selbsländ. llitn.) 
1. Tl. Eiserne Dachbinder. Mit 50 in den Text eingedr. Abbildgn. 
(43 S.) 3.30. — 2. Tl. Eiserne Treppen. Mit 10 in den Text 
eingedr. Abbildgn. (P.) S.) 1.50 — 71. Banveranscblagen. (In 
0 Tin.) VI. T l . : Wohnhaus in Facliwerk. '2 Aull, Mit 2. Tat. 
im Text, e. Aufgabe u. o. angofielteten Vorbild-Taf. Unterweisun-
gen u. e. Aufgabe. (04 S.) 4.25.) 

Holde (Dr D.), Vorschläge zur Herbeilührnng einheitlicher Prüfungs-
nuMhoden bei Mineralschmierolon. [Ans: «Chem. Uevuo').] 4°. (10 S. 
m. Fig.) Wien. (Leipzig, E. Baldainus.) —.50 

Iloyer (Prof. Egb. v.) kurzes Handbuch der Maschinenkunde. 9. Lfg. 
gr. 8o. (S 700—804 ni. Abbildgn.) München, Tb. Ackermann. 2 40 

Ilütber (Civilingen. Patentanw. G. T l i ) , der Werth technischer Erfm-
düngen betrachtet vom juristischtechn. Standpunkte, gr. 8°. (40 S. 
m 1 Abbildg.) Kaiserslautern. (K. Grusius). 1 — 

Jahres-Bericht dor Central-Commission f. dio Rliein-SchiH'ahrt 180b. 
gr. 4°. ( IV, 101, 0, 3, 3, 1, 1 u. 30 S. m 0 grajjh. D'jrstelign. u. 
4 Tab.) .München. (Mannheim, J. Hermann.) 4.— 

Joesten (Beg.-B llauptm. a. D. Dr.), (Miles Forrai ins), Geschichte n. 
System der Eisenbahnbenutzung im Kriege. Kin eisenbahntecbn. u. 
nülitär. Ilülfsbuch. gr. 8o. (V I I I , 80 S.) Leipzig, K. Kranco 1.50 

Jordan (Prof. Dr. W . ) , Handbuch der Vermessungskunde. .3. Bd. 
Landes-Vermessg. u. Grundaufgaben der Erdmessg. 4. A nil. gr. 8<». 
(XX , 503 u. 04 S. m. Fig.) Stuttgart, J. B. Metzler's Verl 12.80 

Kalender f. Gas- u. Wasserfach-Tecbniker. Bearb. v. Ingen. G. F. 
Schaar. 20. Jahrg. 1807. 12°. ( V l l I , 152 S., Schreibkalender u.42S.) 
München, R. Oldenbourg. Geb. in Ldr. u. geh. 4.50 

Kürten (Ingen. II. G.), neues Kanal-Transport-System zur Beseitigung 
der Fäkalien u. deren Zulülirnng in die Landwirt.schaft m. erläu-
ternden Abbildungen, gr. 8°. (18 S. m. 3 Taf.) Leipzig, C. F. Tiefen-
bach. —.50 

Landes-Triangulation (die königl. prenssische). Ilauptdreiecke. 8. Thl. 
A. Dio haimov. Dieieckskette. B. Das Basisnetz bei Meppen. G. Das 
Wesernetz. Oemossen u. bearb. v. der trignnonietr. ALdbeilg. der 
Landesauinaluue. Mit 1 Ueborsicbtskarlo u. 24 Skizzen. Lex.-S". 
(X I I , 500 S.) Berlin, E. S. Mittler & Sohn in Komm. Kart. 15.— 

Ledebur (Bergr. Prof. A.), Lehrbuch dei' mechanisch-mefallurgischen 
Technologie, (Veraibeitung der .Metalle auf median, Wege.) 2. Aull. 
In ca. 5 Lfgn ) 1. Lfg. gr. 8°. (S. 1—240 m. Abbildgn.) Braunschweig, 
F . Vieweg & Sohn. 0.— 

Ligowski (Prof. Dr. W,) , Sammlung fünfstelliger logaritbmischer, tri-
gonometrischer u. nautischer Tafeln, nebst Erklärgn. u. Formeln der 
Astronomie. (Nautische Tafeln.) 3. Anll.^gr. 8°. ( X X I I I , 252 S.) 
Kiel, Uinversitäts-Bucbb. 7.— ; geb. in Leinw. 8.— 

Markoll' (Piof. A. A ), Diflei'enzenrecbnung. Uebers. v. Theoph. Friesen-
dorlf u Erich Prümm. .Mil o. Vorworte v. Prof. K. Mehmke, gr. 8°. 
(VI , 104 S. ; Leipzig. B. G. Teubner. 7 — 

Mathematik (.lahrbucli üb. dio Fort.echritto der), hrsg. v. Emil Lampe. 
2-). Bd Jahrg. 1803 u. 1804 . 2. lift. gr. 8". (S. 853—1310) Berlin, 
G. Reimer. 11.— 

May (Ingen. Dr. 0.sc.), Talel f. elektrische Leitungen. I I I . Deutsche 
Aull. Bureau-Ausg. 4 Blatt. Lex.-8°. Herlin, J. Springer. — München, 
R. Oldenbourg. Auf Karion 1.20; Taschenausg auf Leinw. in Etui 1.50 

Tafel f. Treibriemen. I I I . Aufl Bureau-Ausg. 4 Blatt. 4°. Ebd. 
Auf Karton 1.20; Taschenau.sg. auf Leinw. in Etui 1.50. 

Motzger (Ob.-Ingeu.), e. neues System der Slädlecnlwässerung. Lex-S". 
(20 S.) Bromberg,' Mittler. 1.50 

Moyer (Loth.) u. Karl Seuberl, das natürliche System der Elemente, 
Nach den zuverlässigsten Atomgewichtswcrthen z\isamn)engestelll. 
'2. Aull. Wandtafel. 4 Blatt ä 45,5 X 73,5 cm. Lith. Leipzig, Breit-
kopf Sc Härtel. 1.50 
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Mitteilungen der Matorialprüfungs-Anstalt am Schweiz. Polytechnikum 
in Zürich. VI I I . llft. gr. 8°. Zürich, E, Speidel in Komm. 

(V I I I . Die Gesetze der Knickungsfestigkeit dor technisch wich-
tigsten Baustolfo. Von Dir. Prof. L . Tot major. (80 S. m, Fig. 
u. 4. Taf.) 4 . - . ) 

Nautisches Jahrbuch, od. Epbemeriden u. Tafeln f. d. J . 1809. Hrsg. 
vom Reichsami des Innein. Unter Red. v. Reg.-R. Reichs-Insp. Dr. 
Schräder, gr. 8". ( X X X I I , 270 S.) Berlin, C. Heimann's Verl. 

Karl. 1.50 

Pancsch (KarljGeo.), Röntgen-Strahlen, Skotographio u. Od. Nach den 
neuesten Forschgn. leichlfasslich dargestellt gr. (V I I , 05 S. m. 
19 Abbildgn.) Neuwied, L . Heuser. 1.50 

Passow (Dr. II Die Einwirkung v. Kohlensäure auf Cemonlmüi'tel. 
Vortrag, gr. 8®. (12 S.) Berlin (Blanckenburg,A. Brüggemann.) - .50 

Pechau (.Masch.-Ingen. Prof. Jos,), Berechnung dor Leistung u. dos 
Dampfverbrauches der Eincylinder-Dampfmaschinen, gr. S". ( IX , 170 S. 
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NIEUW TunscnniiT. 

Haumalerialienkiindo. InU-rnationalo Run.lschau üb. Alles was int,Irl 
u. kunstl. Baumaterialien betriflt. Im officielle i X l ' 
niternat.onalen Verbandes f. die Alaterialp / T O ^ £ 
matériaux de construction, lirsp. u red v I'rn M r L c i " . n . , 

V K I T H A IN I ) ! • ; L I N G E N , 

BESCI l l l I . TV ING VAN DEN BOUW VAN E E N G E D E E L T E 

SPOORBAAN D E R N E D E R L A N D S C H E ZUID-

A F R l K A A N S C H E SPOORWEG-

MAATSCI IAPPI .T , 

door liet l id A. WESTENBERG. 

(P laten 5 en O ) 

P^eii van de inoeilijleste en kostbaarste gedeelten spoorbaan 

dei Nederlandsche Zuid-Afr ikaansche Spoorweg-inaatschappij, 

is ongetwijfeld dat tusschen de stations W'aterval Onder en 

Wate rva l 15oven, ongeveer van K M . 202 tot K M . 210. 

Het vormt den vri j steilen overgang van het Lage- tot 

het l looge Ve ld en bood nog meer terrcinsbezwaren aan , 

dan het elders beschreven gedeelte van K M . 70 tot K M . 02 , 

de zoogenaamde Krokodi lpoort (*) . 

^leii heeft in dit gedeelte baan eene sterke hel l ing niet 

kunnen vermijden en een gedeelte tandradbaan, alsmede een 

kleinen tunnel moeten bouwen 

h l de volijende regelen zal ik trachten hiervan eene be-O c? 
schri jv ing te geven en meer in het bijzonder een overzicht 

van de uitvoering, de kosten, de verwerkte hoeveelheden, enz. 

] [e t l igt niet op mijnen weg de goscliiedonis te behan-

delen van de opmetingeii , het vaststellen van het tracé en 

de redenen waarom deze w e g , voor welken over eene be-

trekkel i jk korte lengte een aanzienl i jk hoogteverschil moest 

worden overwonnen, gekozen werd — evenmin oen be-

schri jving te geven van de exploitatie van dit bjjzonder 

godeelte baan. 

Ongeveer bij K M . 150 verlaat de spoorweg het dal der 

Krokodi l r i v ie r en buigt zich in het dal dor Klandsriv ier , dat 

eerst eng is, maar boven do samenvloeiing van do Elands-

r iv ier met de Godwanr iv ier (bij K M . 168) een vrij aanzi(!n-

l i jke breedte heeft (1 a 2 mij len). 

Daar moest men tot een beslissing komen hoe hot „ l looge 

V e l d " te bereiken. Aangenomen werd liet dal van de Ehuids-

vivicr te bli jven volgen 

( ' ) Mon v(M ,̂'('lijke di' medi'dceliii'itMi van liet lid Tii . L \V. Stoiiimotz 
ov(M- de s|)norw('<,'(Mi in di> '/uid-AIVikaaiische Hepnblick, voorkoniü'idf 
in XiXulcn KS()i>-1Sl):<, biz M8 volg}: 

Boven K M . 200 wordt het dal steeds smaller en eindigt 

eindeli jk trechter rormig met een loodrechten wand. De bergen 

aan de beide zijden van de r ivier komen meer en meer 

naar elkander toe en worden ste i ler ; bij K M . 200 naderen 

zij elkander geheel en is het dal door een steilen wand 

afgesloten, waarover do E la i idsr iv ier , met een val van on-

geveer 50 M. hoogte lieenstort. Zoowel boven als beneden 

dezen grooten va l bestaat de r ivier nagenoeg alleen uit eene 

opeenvolging van kleine watervalletjes en stroomversnellingen, 

die aan weerszijden zich over ettelj jke kilometers uitstrekken. 

De steile bergen (kwar tz ie t ) hebben een afstortingskegel , 

zoodat men een talud in plaats van de oorspronkelijke lood-

rechte wanden te zien kr i jg t ; evenwel niet. over de geheele 

hoogte, daar deze kegel niet boven aan den top der rotsen 

begint , maar een gedeelte van de oorspronkelijke steile 

kanten vrij laat , welke gedeelten kransen genoemd worden 

en die in hunne kloven eene geliefkoosde verblijfplaats 

vormen voor tallooze bavianen. De afstortingskegel loopt 

soms door tot in de r i v i e r , laat op andere plaatsen eene 

smalle strook v lak terrein over — of wel hij gaat soms weer 

over in een anderen k r ans , die zich loodrecht uit de r ivier 

verheft. 

In dezen grondkegel, zooveel mogelijk opklimmende langs 
den steilen rotswand, is de baan gebouwd tot bjj KM. 207'/2. 
Deze grondkegel houdt daar op en men stuit tegen de kale 
rots, waardoor de baan verder met een tunnel is aangelegd. 

Deze rots of krans is de rand van een plateau dat bereikt 

moest worden, l i e t plateau is het hoogst aan de oostelijke zijde 

waar de benedeningang van de tunnel is. Om de tunnel hier 

door heen te brengen, diende de benedeningang hoog te liggen, 

wat een veel steilere hell ing in dit gedeelte spoorbaan noodig 

maakte dan de max imum liell ing, welke op do andere deelen 

van den sj)oorweg was aangenomen. In j)laats van de maxi-

mum ludl ing, in de rechte gedeelten van 1 op 50, van de 

Portugensclie grens tot hiertoe toegepast, luïeft de baan hier 

(ïene stijging van l op 20. Niettegenstaande het groote 

verhang der r i v i e r , l igt de baan , die bij K M . 204 nog 

slechts een paar meter liooger dan de rivier ligt, bij den 

benedeningang van de tunnel dan ook ongeveer 40 M. 

boven den rivierspiegel. I n het talud van dezen grondkegel, 

die in hoofdzaak de kronkelende richting der r iv ier in 

het smalle dal veroorzaakt , is de baan getraceerd. Dango 
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rechte gedeelten komen er dan ook niet in voor. Het laugste 
reclite gedeelte, tusschen KM. 20-i en den tunnelingang, 
bedraagt slechts 150 ; do overige rechte gedeelten zijn 
meestal 25 ti 80 lang en dienen alleen als overgang 
tusschen de verschillende bogen, die elkander in tegengestelde 
richting opvolgen en in lengte afwisselen van 30 tot 300 M. 
Een kleinere straal dan den algemeen aangenomenen minimum-
straal van 150 werd hierbij niet toegepast en slechts 
voor vijf bogen tusschen Waterval Onder en Boven komt deze 
voor. De grootste straal in dit gedeelte is 500 M. 

Tegenhellingcn worden hier niet aangetfoü'en en de water-
passe gedeelten zijn ook niet van belang. Het gedeelte met 
do helling van 1 op 20 begint 107 M. voorbij KM. 206 en 
eindigt 463 M. voorbij KM. 209, maar loopt niet onafgebroken 
door. Üe toestand van het terrein boven de tunnel en even 
boven de diepe rotsingraving ten westen, waar het terrein weer 
van gedaante verandert, maakte het toch wenschelijk aan dit 
steile gedeelte over een kleinen afstand eene helling van 13 mM. 
per M. te geven. Eerst komt een gedeelte, lang 2120 M. 
met eene helling van 50 mM. per M., dan 182 M. met die 
van 13 mM. en dan weer 1054 M. met 50 mM. helling 
per M. Aansluitend beneden aan eerstgemelde helling is, 
als overgang tot de helling van 20 mM. per M. een stuk ter 
lengte van 50 M. met eene helling van 26 mM. per M. aan-
gelegd en aansluitend aan de boven- of westzijde van de laatste 
helling van 50 mM. is, als overgang naar het horizontale 
gedeelte, een stuk van 256 M. lengte met eene helling van 
25 mM. per M. of 1 op 40 gebouwd. 

Te zamen hebben deze hellingen van 26, 50 en 25 
per M. (van KM. 206 tot KM. 209 eene lengte 
van 3662 M. Behalve dit buitengewone stuk, is er tusschen 
Waterval Onder en het begin dezer steile helling nog een 
gedeelte, lang 400 M., dat eene stijging van 25 mM. per M^ 
bezit. De overige gedeelten van Waterval Onder tot Iioven 
hebben meestal de maximale helling van 20 mM. per M. liet 
nadeelig verschil tusschen de voor de adhesie-baan dor Neder-
landsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappjj aange-
nomen (jeu'one maximale helling van 1 op 50 of 20 mM, 
per M. en deze voor hare tandradbaan als maximum aange-
nomen IndteiKjeicone van 1 op 20 of 50 mM. per M. is nog 
vrij wat grooter dan uit deze cijfers zou blijken, daar de 
maximum-helling van 1 op 50 in bogen als compensatie 
voor den grooteren weerstand verminderd is. Zoo bedraagt in 
bogen met den minimum-straal van 150 M. de helling hoog-
stens 15.4 mM., in plaats van 20 mM. per M. Bij de helling j 
van 1 op 20 komt deze compensatie niet voor: ze loopt 
gelijkelijk door over rechte gedeelten en scherĵ e bogen. De ' 
weerstand in de scherpe bogen komt dus nog bij den weer-
stand, veroorzaakt door de nuiximum helling. De te verrichten : 
arbeid zou dus voldoende zijn om een recht gedeelte, dat nog | 
steiler i,s dan het aangenomen maximum van 1 op 20, te i 
berijden. ! 

Meestal is het profil van de te beschrijven baan gedeeltelijk | 
in ingraving, gedeeltelijk iu ophooging in dezelfde dwarsdoor- | 

snede. Eene geheele ingraving in don afstortingskegel, hoewel 
natuurlijk beter voor do baan zelve, zou op de meeste plaatsen 
te veel aan ontgraven gekost hobben. Daar waar het talud 
van den kegel flauwer was dan het natuurlijk talud van den te 
ontgraven grond of flauwer dan het voor ophoogingen voor-
geschreven talud, namelijk 1 op 1^2) kon men den ont-
graven grond direct in dezelfde dwarsdoorsnede als oj)hooging 
voor de baan gebruiken Op veel plaatsen echter is deze 

j kegel steiler en do voet van de ophooging zou daardoor in 
de rivier komen to vallen, wat niet alleen een enorme hoe-
veelheid grond zou hebben gekost, maar bovendien zou de 
voet iu deze snelstroomende rivier onhoudbaar zijn geweest. 

I De ophooging kon dus slechts gedeeltelijk worden aange-
bracht en moest verder door een muur worden gesteund. 

I Aangezien steenen vrij gemakkelijk waren te verkrijgen, maar 
! cement en arbeidsloonen duur waren , werden droog ge-
i stapelde muren toegepast, natuurlijk van zwaarder afme-
i tingen dan gemetselde zouden vereischt hebben. Als nonuaal-
j profil voor deze muren werd aangenomen een bovenbreedte 

van 1 M, met eene helling van het voorvlak van /̂.r, op 1 
en aan den achterkant van ^lo ^P 

Daar waar de voet van den muur den afstortingskegel 
ontmoette, werd hij 72 IV2 loodrecht of onder dezelfde 
helling van op 1 in den grondkegel ingekast. ]n het 
begin van dit gedeelte baan, waar deze nog slechts weinig 
boven den rivierspiegel ligt, nabij KM. 204^2) de voet 
van den steunmuur nagenoeg in do rivier. Do uit de ingra-
ving komende specie, bestaande uit grond met kleine steenen 
en rotsblokken of „bouldcrs", waarvan de hoeveelheid hier 
zeer aanzienlijk was door de steilte der berghelling, werd 
mede als voorziening, zoowel tegen als beneden don voet van 
dezen steunmuur, in de rivier gestort. Deze gestorte massa 
werd echter nog gedurende het werk bij het hoogwater van 
11 Februari 1893 geheel weggespoeld, waarbij rotsblokken 
van 1 M .̂ inhoud werden medegevoerd. Een zeer zware 
steenstorting zal hier noodig zijn; de steunmuur toch is er 
alleen op aangelegd om de baan te houden maar niet diep 
genoeg en ook niet op behoorlijken grond gefundeerd om 
bestand te zijn tegen l'.et er snel langs stroomende water 
wanneer do rivier door hevige regens plotseling zwelt. Een 
goede grondslag is trouwens in den afstortingskegcl niet te 
verkrijgen. Deze steenstoiting werd nog niet aangebra(dit. 
De afmetingen van deze steunmuren hadden misschien ligter 
genomen kunnen worden , maar men dient te overwown , 
dat do sterkte van deze ilroge muren hoofdzakelijk afhangt 
van de goede constructie en dat men hier niet als in be-
schaafde landen overvloed van toezichthoudend personeel heeft. 
Daardoor kunnen vaak kleine knoeierijen bij den aanleg 
voorkomen, in dit geval het gebruiken van te kleine steenen 
of slecht stapelen van de steenen. 

Over het geheel zjjn in het baanvak van KM. 20472 tot 
KM. 20772 over eene lengte van 357.50 steunmuren 
aangebracht, in hoogte afwisselend van 1 ii 2 zelfs tot 12 M. 
Hieraan zijn ruim 5000 M .̂ verwerkt. De ontgraving in do 
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bergzijde, hoewel slechts vereischt over ongeveer de halve 
baanbreedte, reikte soms tot eene vrij aanzienlijke hoogte, 
daar het talud der ingraving zooveel flauwer moest zijn dan 
h(̂ t talud van den grondkegel. Vaak had men hierbij last, 
ofschoon men meende onder een voldoend Hauw talud opge-
ruimd te hebben, van kleine nastortingen en afschuiviugen 
in dezen onsiimonhangenden grond., onsamenhangend vooral 
door het verwijderen van den beschermenden plantengroei. 
Het bleek echter niet overal noodig om, zooals voor sommige 
plaatsen was geprojecteerd, droog gestapelde steunmuren te 
maken om deze afgegr.iven taluds to honden. Het bleek 
voordeoliger om, in plaats van dorgeljjke muren to maken, 
do afgraving geheel door te trekken tot het talud ervan 
den grondkegel boven weder sneed, zelfs dan als men 
voor allo zekerheid tegen latere afsohuivingen, deze taluds 
wat ruim en flauw maakte. Een bovonsloot tot opvangen 
van afkomend water was in dit terrein moeieljjk aan , 
to brongen — niet alleen om de afwisselende hoogten ' 
hoven of afstanden uit do baan, waarop deze zou komen te i 
liggen ten gevolge van do talrijke plooien en bulten in het ; 
terrein — maar ook omdat het niet wenschelijk voor- ; 
krt'am, veel in don vrij lossen grond vol kleine steenen 
en grootc rotsblokkon, te roeren. Gelukkig was zulk eouo 
sloot niet hoog noodig; de baan is toch direct onder den 
krans gelegen, zoodat van den krans zelf niet veel water 
op de baan kan worden gebracht, terwijl do plateaux die 
de kransen afdekken aan de rivierzijde het hoogst zijn. 
Deze wateren dus niet direct op de baan af, maar langa 
kleine zijspruitjes, die verder benedenw îarts van het [»lateau 
afstorten en in de Elaiidsrivier uitloopen. De afwezigheid 
van een bovensloot maakte echter een groot aantal kleine 
doorlaten op onderling geringe afstanden noodig. Van 
KM. 204^/. tot KM. 20VI, even beneden de tunnel komen 
er 22 voor, dat is op een gemiddelden afstand van 140 M. 
Sommige zijn slechts 80 a 100 M. van alkander verwijderd. 
Ruim behoefden deze doorlaten niet te zijn, Als normaal 
type werd eene doorstroomiugswijdte van 1.10 M. en eene 
hoogte van 1 aangenomen, terwijl deze doorlaten moestal 
14 a 16 M .̂ metselwerk vorderden, behalve oen tweetal, 
waaraan 20 a 25 M̂ . werd verwerkt, omdat minder goede 
grond eene diepere fundeering of sebermmuur dan bij do 
anderen vereischte. 

De bonodenzjjde dezer doorlatmi WTrd met steeiibezetting 
voor/.ien; soms werd een opgovoegde steenbezetting een eind 
in het talud doorgetrokken om bet gevaar van uitspoelen 
te verminderen. 

De keuzo om in plaats van gemetselde doorlaten gogoton 
ijzeren buizen toe te passen, zooals anders wel gobeunlc, 
had men hier niet, daiir ijzeren buizen uiterst moeieljjk en 
daardoor met to voel kosten t-r plaatse aan to voeren 
waren. 

Ik̂ halvo (leze kleine kun.stwerken komen tusschen W aterval-
Onder en don Tunnel nog voor: 

rt. oen 20 M. lange brug over de Toubart-spruit, dichtbij 
het emplacement Waterval Onder, waaraan nagenoeg 300 Ml 
metselwerk werd verwerkt, hoewel de brug slechts geringe 
hoogte, maar daarentegen een zeer slechten grondslag voor 
de fundeering had. 

b. een viaduct over de Dwaalheuvel-spruit, even voorbij 
K.M. 206. Dit is eigenlijk een duiker met 4 M. doorstroomings-
opening; in j)laats van rechte of schuine vleugels, was het 
bij deze hoogte van 14 M., voordeeliger uitsteek-landhoofden 
met s{)aarwelven van 3.5 M. (twee aan weerszijden van de 
doorstroomingsopening) to nemen. Hot geheel krijgt daardoor 
eene lengte van 30 M. Twee van dozo spaarwolven, die aan 
de oostzjjde, kunnen ook bij hoog water dienst doen voor 
waterafvoer. Om ze hiervoor geschikt te maken moest het 
talud der baan, dat anders kegelvormig om de uitsteek-
landhoofden heonloopend do opening der gewelven zou hebben 
afgesloten, door gestapelde muren vervangen worden. Deze 
wijziging word aangebracht na het hoog water van 11 Februari 
1893, toen dit kleine bergspruitje in een half uur tijds 4 M. 
rees. Aan de andere (west)zijdo loopt do grondkegel der 
baan langs de spaaropeningen, echter niet in het oorspronke-
lijke terrein door, aangezien dan do voet aan de noordzijde 
zou zijn komen te vallen, in eon vrij die;» meertje der spruit 
en aan do zuidzijde binnen het hoog watorgebietl der spruit. 

c. onder een ophooging van 14 eon duiker ter lengte 
van 45.5 M. met een opening van 2 .M. Om botoren grond-
.slag te hebben is dezo duiker niet geplaatst in het oorspronke-

I lijke bed der spruit, waar de o[)hooging 19 M. hoog is, maar 
I iets tor zijde. Door verzakkingen bij den uitloop was moii 
; genoodzaakt dezen later verder door te metselen terwijl de 
I vloer in den duiker gemoiseld werd in plaats van droog 
j gestapeld, zooals op do moDsto plaatsen hot geval is. Boven 

de tunnel komen tot Waterval Boven nog 3 duikers voor. 

Al deze kunstwerken, beh.'ilve de tunnelbemotseling, te 
zamen rekenende, krijgt men voor do baan van KM. 202— 
KM. 210, eeno hoeveelheid metselwerk van 314 M .̂ per KM. 
baanlengte. 

Ter vergelijking diene, dat op een ander gedeelte van den 
spoorweg der Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-
maatschappij, namelijk in de 3de sectie van KM. 50—KM. 75, 
waar vod diepe kloven voorkomen on grooto maar weinig 
talrijke kunstwerken noodig waren, dit cijfer 385 M .̂ bedroeg, 
terwijl daar tevens veel gebruik werd gemaakt van gegoten 
ijzeren buizen in plaats van duikers. Voor de Ode sectie, 
van KM. 140—KM. 160, waar hetzelfde maar in nog erger 
graad dan in de 3dc sectie het geval was, is dit cijfer omstreeks 
425 M .̂, terwijl daar eveneens veel buizen worden gebezigd. 
Op het Hooge Veld daarentegen, van KM. 223 tot K.M. 300, 

; waar de baan grootendeels over een waterscheiding loopt, 
bedraagt do hoeveelheid metselwerk slechts 43 M .̂ per KM. 
Deze kunsfwerken geven als gemiddelde doorlaatopeningen 

I per kilomot(M' baan: 
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van KM. 50 tot KM. 75 7.5 M. 
van KM. 140 tot KM. 160 8.0 „ 
van KM. 202 tot KM. 210 8.0 . 
van . 223 „ „ 300 1.5 

Tunnel. 

AVij zagen hierboven, flat op eene bepaalde plaats de 
grondkegel der bergen, die steeds smaller en van minder 
beteekenis was geworden, ophoudt en men voor de steile 
rots komt te staan. Niet rechtstreeks voor de oorspronkelijke 
vaste rots, maar voor hiervan afgevallen stukken, sommige 
groote rotsblokken schots en scheef over elkander liggend, 
maar ook verder naar de oorspronkelijke rots toe, ont-
zachlijk groote rotsblokken, vertikaal langs de rots afgegleden 
en er tegen leunend, van boven geheel en van onderen door 
kloven er van gescheiden. 

Door uitspoeling van den rotswand aan de onderzijde door 
de rivier en scheuring van boven, zijn waarschijnlijk deze 
afschuivingen veroorzaakt. 

Alvorens men met den eigenlijken tunnelbouw in de vaste 
rots kon beginnen, moest door deze massa's heen gewerkt 
worden. 

Eerst werd wel beproefd dit ook bij wijze van tunnel te 
doen, in de hoop dat de losse rotsmassa zoo lang zou stand 
houden, tot men de bemetseling kon aanbrengen. De massa 
was echter te los en te vol groote scheuren, zoodat onder 
het werk steeds groote steenen in beweging kwamen, of, 
als men met het boren door eene van de 1 tot 2 breede 
scheuren in de rots kwam, eene etorting ontstond van grond 
en kleine steenen, waarmede deze kloven gedeeltelijk ŵ aren 
gevuld. In November 1892 begon men aan den oostelijken 
ingang met het opruimen van de bovenste losse stukken en 
kwam hiermede zóóver gereed, dat men in December kon 
trachten door het overige een tunnel te maken. AVeldra 
echter had men weder in- en nastortiiigen en moest men 
er toe overgaan dit gedeelte tot aan de vaste rots geheel 
tot boven toe op te ruimen. Gelukkig werd dit gemak-
kelijk gemaakt, vooreerst doordat men niet steeds gaten 
voor de dynamietpatronen had te boren maar men veelal 
gebruik kon maken van de bestaande spleten. Deze werden 
met dynamiet gevuld. Dit werd er bij gehcele pakjes (soms 
een geheele kist) tegelijk in gebracht en daarna behoorlijk 
afgesloten ten behoeve van de uitwerking. Voorts was 
men meestal direct van het grootste gedeelte van de los-
geschoten rots bevrijd, die beneden in de rivier terecht 
kwam. Het plaatsen van de boorgaten en eene goede keuze 
van de plaats voor de patronen in de sjdeten, was van veel 
invloed. Slechts enkele keeren viel van het los ge.schotone 
een groot rotsblok gedeeltelijk op de plaats waar de baan zou 
komen en dan moest men dit opnieuw doen uiteen springen 
en het verder opruimen. Een gevaarlijk werk was het dik-
v̂erf om het dynamiet op bijna ontoegankelijke plaatsen in 

de spleten aan te brengen alsook het oj)ruimen van losse 

steenbrokken, die na het schieten wel waren gescheurd en 
los geraakt, maar niet naar beneden waren gevallen. 

Gedurende twee en een halve maand, van midden Decem-
ber 1892 tot aan het begin van Maart 1893 werd met alle 
macht aan deze opruiming gewerkt; daarna, hoewel men 
nog niet tot de vaste rots was gekomen, werd weder beproefd 
bij wijze van tunnel te werken, maar tegen het einde van 
Maart werd dit weder zoo gevaarljjk, dat men het moest 
staken en verder voortgaan met alles tot boven toe op te 
ruimen. Dit duurde tot in de laatste week van 3Iei, op 
welken tijd men hier eindelijk kon beginnen met den eigen-
lijken tunnelgiing in de vaste rots. In het geheel werden 
op deze manier aan den oostelijken ingang 9000 M .̂, rots 
(in plaats van omstreeks 3500 M .̂, zooals eerst werd verwacht 
en begroot) verwijderd, met inbegrip van een latere nastoi ting 
toen men reeds van binnen aan het werk was. 

Ik wil hier nog vermelden, dat een van de kloven van 
boven af het plateau naar onderen doorliep tot ongeveer de 
plaats, waar de tunnelingang moest komen en ruim genoeg 
was om door middel van een touwladder een vrij gemakke-
lijke genieenschap te geven tusschen boven en onder. 

Gedurende den tijd, dat men met het opruimen van den 
oostelijken toegang zooveel oponthoud had, was men ook 
bezig met het maken van de rotsuitgraviiig voor den weste-
lijken ingang van de tunnel. Aangezien het j)lateau, waaronder 
de tunnel loopt, van den rand of den oostelijken tunnelingang 
af naar beneden helt en de tunnel in deze richting eene 
klimming van 1 op 20 naar boven heeft, wordt het rotsdek 
boven de tunnel steeds dunner. Daar, waar dit dek tot op een 
dikte van 20 M. is verminderd, achtte men het voordeeliger, 
de tunnel in een open ingraving te laten overgaan, uitgaande 
van de onderstelling, dat het maken van den tunnelgang per 
M .̂ driemaal zooveel zou kosten als het maken van een 
open ingraving per M .̂, eene onderstelling, die later bleek 
niet veel van de waarheid af te wijken. 

Het tracó van de tunnel loopt aan de oostzijde in oen 
boog. De krans, waarin do tunnelas aan deze zijde onder 
een vrij scherpen hoek invalt, maakt later met de rivier 
nagenoeg een rechten hoek, waardoor het laatste gedeelte 
van de tunnel en nog meer de rotsingraving ien westen 
er van nagenoeg parallel komt te loopen met den steilen 
krans. Daar waar de tunnel in open ingraving overgaat, is 
do tunnelas zóó nabij aan dezen krans, dat het hier de 
moeite waard was een smalle, maar dan toch ook 20 M. 
diepe zij-ingraving door de rots naar den krans te maken, 
waardoor men gelegenheid had de aan deze zijde uit den 
tunnel komende specie als ook die van de ingraving ten 
westen naar beneden te werpen, in plaats van die door 
de iiigraving heen naar boven te moeten voeren. Voor 
deze zij-ingraving werden 1800 M .̂ rots opgeruimd, die vol-
gens contract den aannemer niet betaald werden. Deze 
kleine zijgang geeft nu gelegenheid een van de fraaiste 
gezichten van de spoorlijn te genieten. Men ziet van hieruit, 
beneden het ruwe maar weelderig begroeide dal, de Elands-
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rivier met talrijke kleine watervallen en links de steile van ' 
onderen door het water uitgespoelde en daardoor overhangende 
rots, die den dalketel afsluit en waarover de waterval der 
Elandsrivier stort. Do opening is echter niet breed genoeg 
om uit den trein zelf een gezicht op het dal en den waterval 
toe te laten. 

Van deze zjj-opening werd tevens gebruik gemaakt om het 
regenwater, dat op de diepe ingraving ten westen van den ; 
tunnel valt vóór het tunnel-portaal naar buiten te brengen ; 
Hierdoor verviel tevens de noodzakelijkheid om in de tunnel, | 
zooals eorst het plan was een riool aan te brengen, daar : 
de tunnel zelf weinig anders dan condeiisatiewater afvoert. 
Zoodra de ingraving zoo ver was gevorderd dat men de plaats 
bereikte waar de bovenkant van de tunnelopening moest 
uitkomen, begon men ook hier met den tunnelgang zelf. 
Dit was in Januari 1893, terwijl men ook hier met hot 
eerste werk, dat is de open ingraving, in November 1892 
was begonnen. Toen men eenmaal met den tunnelgang zelf 
was aangevangen, werd met alle kracht dag en nacht aan 
weerszijden doorgewerkt. 

De werkwijze voor het maken van den tunnelgang was 
dezelfde als gewoonlijk wordt gevolgd: aan de bovenzijdf; 
werd een gang („heading" of „firststolleir') gemaakt en 
deze achter de hand tot op het gewenschte profil verruimd. 
Aan den eenen ingang werilen uit de hand gaten geboord 
en deze met de dynamiotpatronen gevuld, welke op de gewone 
wijze met lont en percussie tot ontploffen werden gebracht. 
Aan de andere zijde werden de patroongaten met stoom-
boren gemaakt. In het begin liet men den stoom direct 
op de boren werken, maar door het vele stoomontsnappen 
werd do lucht in den tunnelgang aan het werkeinde be-
dorven (vooral door de stijging der as) en daarom liet men 
later door don stoom eerst lucht compiimeeren en hiermede 
de boren drjjven. 

Deze inrichting hief het aangewezen nadeel op en gaf 
bovendien minder arbeidverlies, daar men aanvankelijk een 
lange stooinleiding noodig had, waarin de stoom afkoelde, 
daar do ketel niet dicht bij den tunnelingang kon ge{daatst 
worden. Vervolgens werd hiermede nog bereikt, dat na het 
afvuren van de schoten de dynamict-dampen, die zich boven 
in de tunnel verzamelden en het werken voor een paar 
uur zouden belemmerd hebben, door het openzetten van-een 
kraan in de buisleiding der gecomprimeorde lucht uit de 
tunnel konden verdreven worden. De patronen weiden hier 
meestal evenals bij het opruimen van den oostelijken ingang 
door elektriciteit tot ontploffen gebracht. 

Hot ware wel wenschelijk geweest om van beide zijden 
met stoomburen te werken, maar de locomobile, die met 
veel moeite naar de wildernis was vervoerd, was niet sterk 
genoeg om vier boren (twee voor elke zijde) tegelijk te 
drijven. 

Do diepte der boorgaten klom tot fi voet. 
Op ilezo wijze werkende, vorderde men, toen alles goed 

aan het loopen was, aan het oosteinde met de stoomboren. 

dag en nacht doorwerkende, met uitzondering van den Zondag, 
24 tot 34 M. gang per maand en aan hot westeinde 
met de handboren 13 tot 15 M. per maand. Met het ver-
ruimen van dezen gang tot op vol profil vorderde men aan 
beide zijden 15 tot 22 M. per maand. 

Terwijl het werken in de juiste richting aan het westeinde, 
waar de tunnelas recht is en men deze door de ingraving 
heen goed kon uitzetten, gemakkelijk ging, moest aan het 
oosteinde, na iedere opruiming, do as, die hier in een boog 
loopt, weder worden uitgezet, zoowel aan het rotsgewelf als 
aan den achterwand van den gan<; en moest hier tevens 
telkens worden aangegeven in welke richting de nieuwe 
boorgaten aangebracht moesten worden. 

Tevens moest gezorgd worden dat niet te veel van de 
helling van 1 op 20 wxu'd afgeweken. 

Door de laagsgewijze vorming van de rots zag de vloer 
van de tunnel er bij het opruimen uit als een trap, waar-
van de treden later moesten worden weggehakt. Dat over 
het algemeen èn richting èii hoogte aan weerszijden vrij juist 
waren bewaard gebleven, bleek, toen de beide gangen 
elkander den 9den September ontmoetten; de afwijking der as 
van die volgens de kaart bedroeg: 

iu de lengte . . . . 20 cM., 
„ „ breedte. . . . 9 „ en 
„ „ hoogte. . . . 1 , 

3ten vergete hierbij niet dat ook in de meting en in de 
uitgezette as kleine fouten zijn, dat wil zeggen, dat d(! kaart 
niet geheel juist is; zeker is dit het geval, wat de lengte 
betreft, daar men natuurlijk later door de tunnel heen juister 
kon meten dan te voren over den krans. 

Gedurende do laatste dagen dat men aan den gang werkte, 
kon men aan weerskanten aan de andere zijde hooren boren, 
waarbij het scheen alsof de anderen te veel rechts afgeweken 
waren. Onwillekeurig verwachtte men toch het geluid uit 
de as van de tunnel te hooren, terwijl hot geluid zich 
daarentegen voortplantte in de richting van het groefleger 
der rots. Hoe dichter men dan ook elkander naderde, des 
te kleiner was dat schijnbare verschil. 

Bij het verruimen van den gang tot de noodige wijdte 
werd natuurlijk getracht zooveel mogelijk het voorgeschreven 
profil te verkrijgen, maar dit ging moeilijk. De tunnelas 
snijdt de richting der rotslagen en der scheuren onder een 
scherpen hoek, waardoor men de zijwanden niet vlak kon 
afwerken, maar steeds uitspringende hoeken verkreeg. Vooral 
is dit het geval waar de as in een boog do lagen snijdt. 
Was het daardoor reeds moeilijk de zijwanden eenigszins op 
do gewenschte maat te houden, nog bezwaarlijker ging dit 
voor de bovenzijde, waar men niet alleen te kampen had 
met deze vertikale scheuren maar ook met de horizontale 
lagen van de rots. De geheele rots toch kan men be.schouwcn, 
als een verzameling van teerlingen en moeilijk wordt hot 
daardoor het gewelf rond of zelfs trapsgewijze terugspringend 
uit te breken. Herhaalde malen vielen na het schieten in 
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liet reeds op profil gobrnelite gedeelte weder brokken rots 
van de zoldering af, waardoor het ])rofil veel ruinier word 
dan vereiselit was. Op verscliillende plaatsen kreeg men 
daardoor een zolderbroedte van 3 M. Waren deze lagen cn 
scheuren niet in de rots voorgekomen, dan zou do bometseling 
van de tnnnel ook slochts over een klein gedeelte noodig 
zijn geweest, maar nu moest deze ovor dc gelioelo lengte 
worden aangebracht, vooreerst omdat men zonder dat nooit 
voldoende zekerheid zou verkrijgen dat niet nog nu en dan 
stukken zouden afvallon en ton tweede omdat de tunnel op 
den duur door do scheuren zou gaan lekken De rots zelve 
is hard genoeg, zoo dat als versterking voor de rots de 
bometseling niet noodig zou zijn geweest. 

Er word eerst nog aan gedacht deze dure bometseling te 
vermijden. Men meende het afvallen van de rotsblokken 
van de zoldering te kunnen keeren door het aanbrengen van 
spoorstaven langs het bovenvlak der tunnel. Wegens do 
ongelijkheid van dit vlak (dat even als de vloer in de richting 
der lengte-as trapvormig was) werd dit denkbeeld evenwel 
opgegeven ; ook zou het middel niet afdoende zijn geweest 
en zeker het lekken niet hebben voorkomen. Danrna dacht 
men er over een gedeelte van het metselwerk te laten ver-
vallen, door de zijmuren niet te metselen, maar de ojioning 
van de tunnel over de hoogte van deze wanden nauwer te 
maken en het welf zooveel breeder uit to breken, zoodat op 
de aldus als muren staangebloven zijwanden het gewelf kon 
worden gemetseld. Do zoo even vermelde afwijking van de 
zijmuren van de lengte-as en de ongelijkheid er van vormden 
ook hiertegen een bezwaar, zoodal men besloot do tunnel 
over de geheele breedte te bomotselen. 

Deze beiuotseling werd aan de oostzijde, waar zooveel 
losse rots was opgeruimd, een eind buiten den tunnelgang 
voortgezet. Bij het opruimen van de rotsen er voor had 
men natuurlijk niet meer weggewerkt, dan bepaald noodig 
was om de baan vrij to hebben en do vaste rots te bereiken; 
na deze opruiming waren vrij steile wanden blijven staan, 
waarvan nu en dan nog rotsblokken en grond zijdelings op 
de baan afvielen. Renmaal zelfs zooveel, dat de tunnelingang, 
waar binnen -men reeds voor een aanzienlijke lengte aan het 
werk was, gehoel geblokkeerd was en nuMi weken moest 
besteden om de afgestorte massa (ongeveer 1000 M'*̂ .) op 
te ruimen en den tunnelingang weder vrij to maken. Daar 
deze afstorting, dio na de regens plaats had, was vooruit gezien, 
haddon hierbij geen ongelukken plaats. Om echter to voor-
komen, dat, bij herhaling hiervan, do baan voor het runnel-
portaal geblokkeerd en het geheelo verkeer dagon lang go.stromd 
zou worden, werd do tunnelbemotseling, buiten do eigenlijke 
tunnel doorgetrokken, tot men geheel buiten het gebied 
van deze nastortingon was en derhalve verder daii de plaats, 
vroeger door dn losse afge.storte rots ingenomen. Kwam nu 
nog nastorting dan viel de rotsmassa op het gemetselde ge-
welf. Dit wordt weder beschermd door oen or boven opgo-
.storten grondkegol, die zoodanig is aangebracht, dat wanneer 
nastortingon er op vallen en cr langs afglijden, deze niet 

op de baan kunnen vallen, maar terzijde naar do rivier worden 
geworpen. Om dozen grondkegel, waarvan do voet bjj gewone 
aanstorting onder natuurlijk talud overhetgewelf in de rivier 
zou komen te vallen, te steunen, werd, aansluitend aan het 
tunnelportaal, een keermuur gemetseld. 

De bometseling van de tunnel geschiedde voor de recht-
standen in zoogenaamd „rubble" werk, dat is, zware stukken 
natuurlijken steen, alleen met don hamer wat vlak bewerkt, 
maar niot bcliakt en iiiot iu doorgaande horizontale lagen 
gemetseld. Voor de juiste maat "n vorm der steenon voor 
hot gewelf werd een coiitromal gebruikt. Het bovenste ge-
deelte, bot eigenlijke gewelf (ook de rechtstanden zijn eenigs-
zins welfvorniig) werd uit zuiver behakte steenen op formeelen 
geslagen 

Voor do dikte van de muren on hot gewelf is nagenoeg het 
voorgeschreven profil aangehoudon, te weten onder aan don 
voet 80 cM. en boven in bot gewelf GO cM, — echter niet 
doorloopond, daar men veelal dc ruimte tot aan den uitge-
broken wand volmetsoldo, indien de afstand tus.sehen wand 
en metselwerk niet meer dan 20 cM zou bedragen. Had 
men juist do bepaalde dikte gonomon, dan zou do muurdikte 
gemiddeld fi5 cM zijn geweest. 

Daar de hartlijn der bometsî ling 13.3 M. lang is, bedraagt 
do dwarsdoorsnede 8 G45 M-. Voor de geheele bemetseling 
van do tunnel, ter lengte van 237 M., zou dan een hoeveel-
heid van ongeveer 2050 M-'. noodig zijn geweest, niet gerekend 
de portalen en het zwaardere wolf buiten de tunnel. Zooals 
nu gemetseld werd mot volworking veelal tot aan de uit-
gebroken wanden, wx'rd, met inbegrip van de portalen, 
3018 AP. metselwerk vercischt. Was de ruimte tusschen den 
uitgebroken wand on de voorgoschreven buitenlijn van het 
metselwerk to groot, zooals op do meeste plaatsen boven 
het gewelf, waar er door het navallen van het plafond soms 
nieters ruimto over was, dan werd deze ruimte aangevuld 
door eene droogstapeling van zware steencn, behoorlijk vast-
gohamord, om te voorkomen, dat het gewelf later door vrij-
vallende steonen van de zoldering beschadigd word. Het 
gewelf aan do oostzijde, buiten de eigenlijke doorboring, werd 
in plaats van 00 cM. tot 90 cM. dik genomen, uit vrees 
voor schokken door latere nastorting op den grondkegol 
er boven. 

Bij bot uitbreken van do tunnel en het bomotselen, is 
ter zijde ecu wijkplaats gemaakt, hoewel deze wegens de 
korte lengte van de tunnel haast on noodig was. 

Aan do tunnolportalen werd niot voel gedaan ter ver-
siering. Ornamenteeriiigeu in die omgeving, met dat rots-
panorama er omhoon , zouden geheel misplaatst zijn geweest 
Door een sterko helling vnii het front, het gebruiken 
van groote steonon on oen zware lijst tor afdekking word 
er voor gezorgd dat hot kunstwerk zooveel mogelijk in 
overeenstemming is met liet omringende landschaj). 

Do steen, waarvan de bemetsoling word gemaakt, is van 
dezelfde soort als do rots, waarin de tunnel is geboord. 
Do specie bestond uit 1 deol cement op 3 deelen zand. 
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Het zand was goed scherp en dicht bij te verkrijgen, niet 
uit de rivier, maar door ontgraviiig. In het metselwerk ' 
werden nog op verschillende hoogten lekgaten gespaard tot 
afvoer van het water, dat door dc spleten in de rots door-
sijpelt en anders achter do bemetseling zou blijven staan. 

Wij zagen dat ten westen, aan de tunnel aansluitend, 
een rotsingraviug voorkomt, met eeno aanvankelijke diepte 
van 20 M. 

Daar terrein en baan in tegengestelde richting hellen is de 
ingraving sleclits omstreeks 230 M. lang vuór ze in ophooging 
overgaat. Uit deze ingraving werd ruim 15 000 harde 
rots opgeruimd ; dc wanden ervan staan nagenoeg loodrecht. 

Westelijk van dezo groote iiigraving begint het plateau 
weer iii anderen zin to hellen en wel zoo sterk, dat de baan 
die hier nog de helling van 1 op 20 heeft, niet al'een deze 
klimming nog voor een poos rnuost behouden, maar dat er 
een vrij aanzienlijke lengte-ontwikkeling vau het tracé noodig 
was om zelfs met deze helling to slagen, zonder in te veel 
grondwerk to vervallen. 

Zooals do baan van hier af is getraceerd, volgt zo vrij wel 
dc helling van het terrein, zoodat van do diepe rotsingraviug 
tot aan Waterval Boven zeer weinig grondwerk werd ver-
richt, met uitzondering van een diepe ingraving in grond 
met „boulders". 

Voor do emplacementen Waterval Boven en Onder kon 
men vrij vlakke terreinen kiezen, zoodat hiervoor slechts 
weinig grondverzet noodig was. 

Het omplacoment Waterval Ouder heeft echter het nadeel 
ver van hot begin der tandradbaan af te liggen, namelijk 
ruim 3 KM. Do as van het station ligt op lól. 202 
en het begin der tandstaaf op KM. 20(5 -4-050, 

Dichter bij was echter niet zulk ecu geschikt terrein te 
vinden. 

Een paar gcdeeken van deze lijn, wat tracé cn onderbouw 
betreft, wensch ik nog to bespreken. 

Bij KM. 200 is eeno steile loodrecht staande rots, zeer 
dicht aan de rivier. Hier ligt het tracé niet alleen vlak langs 
do rots maar valt het zelfs gedeeltelijk onder overstekende 
gedeelten er van, waar juist genoeg ruimte was om het profil 
van vrije ruimte onder door te brengen. 

Het was alleen mogelijk deze vooruitstekende rots om to 
gaan door gebruik te maken van oen boog met den minimum-
straal on door do baan zoo laag mogelijk vlak aan de rivier 
te brengen, waarlangs een gemetselde grondkeerendo muur 
noodig werd. 

De overhangende rots vertoont door het uitvallen van 
steenblokken nissen, waarvan één aan het Personeel van den 
Aanleg als uitgezocht toesclieeu voor een eventueel op to 
richten standbeeld van hun toeninaligen chef, en dit interes-
santo plokje is dan ook bij het golieelo spoorwegpersoneel 
bekend onder den naam van: „dc plaats van het standbeeld 
van Verwey". V̂ oorts valt te vermelden oone plaats bij KM. 205-h li»̂ . 

Hoewel de baan hier in ingraving ligt, kwamen hier ge-
durende den bouw op hot einde van het regensoizoeu ver-
zakkingen voor, doordat grondlagen onder do baan ongeveer 
op de hoogte van den normalen waterstand en iets hooger 
zakwater doorlieten en daardoor (ze liggen hellend) uit-
spoelden. l̂en hooft do baan hierna nog iets verder van de 
rivier afgebracht on ter plaatse van de scheuren, die de 
verzakking deden ontstaan, draineersleuven met ballast gevuld, 
aangebracht ter afvoering van het water. 

Alvorens de mededeelingen omtrent den onderbouw dor 
baan to eindigen, wensch ik behalve de reeds genoemde cijfers 
nog eenige opgaven te doen omtrent de 

VerirerJcte hoereelheden en kosten. 

In afwijking van de steeds gevolgde methode, om het 
werk iu groote contracten aan te besteden, werd het ge-
deelte van Waterval Boven tot W\atorval Onder in kleinere 
{lerceelon verdoold on aan verschillende aannemers uitgegeven. 

Hiervoor werd tegen eonbeidsprijzon ingeschreven en bij 
afloop van het contract het verrichte definitief opgemeten. 
Om eoiicurrentie van kleinere aanneinors mogelijk te maken, 
werd verder afgeweken van den bij groote contracton go-
volgden regel, om van de aannemers eeno borgstelling in 
geld to eischen, groot 10 ten honderd van de aannemii'gs-
som of van het to verwachten bedrag waarop do uitvoering 
zoude te staan komen. 

Om echter te zorgen dat de aannemers, togen eenheids-
prijzen werkende, het gedeelte waarover hun contract liep 

(jelieel a/werkten en niet alleen het voordeoligste er van 
zouden maken en het moeielijksto of kostbaarste werk zouden 
nalaten, werd hun bij ile maaiidelijkscho afrekening niet het 
volle bedrag voor het verrichte en opgonieton werk uitbetaald, 
maar werd bun 10 ton honderd van het hun toekomende bednig 
ingehouden, welke som werd uitbetaald, als zij aan al hunne 
verplichtingen hadden voldaan. 

Ook konden do aannemers aan een dichtbij gelegen 
magazijn van do .Maatschappij dynamiet koopen, afgeleverd 
tegen £ 4—10—0 à £ 5 (/" 54 à ƒ GO), en cement tegen 
£ 1 — 5—0 {f 15) per vat, geleverd aan den terminus 
der lijn in exploitatie. Dit was voor den grootsten duur 
dezer werken het station Nelspruit, ongeveer 90 à 100 KM. 
van het werk verwijderd. Do bedragen hiervoor behoefden 
door hen niet contant betaald te worden, maar werden van 
de eerstvolgende inaandelijksche betaling ingehouden. Veel 

I kapitaal werd dus voor een aannemer niet vereiselit. Ook 
kondon zij van do Maatschappij Décauvillo-spoor huren tegen 
zes pence (/" 0.30) per M'. en per maand alsmede de daarbij be-
hoorende kipwagens tegen £ 1 (/' 12) per maand cn per wagen. 

Een contract omvatte de tunnel met beide toegangen ; 
do bometseUng ervan werd later onderhands aan dczoUde 
aannemers opgedragen. 

Het overige gedeelte van KM. 202 tot KM. 210 werd 
door 18 verschillende aannemers gemaakt. 
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De prijzen waren — nu de Maatschappij direct met die 
personen onderhandehie, die anders als onder-aannemers een 
gedeelte van het werk van den hoofdaannemer plachten over 
te nemen, waarbij steeds de hoofdwinst bij den hoofdaannemer 
bleef — belangrijk lager dan men tot heden gewoon was te 
betalen en vér onder de begrooting. Alleen gaf deze manier 
van uitbesteden meer werk aan het toezichthoudend personeel 
door de maandelijksche opmetingen voor de afrekeningen. 

Hierbij had geen classificatie van de grondsoorten plaats; 
het bleef voor risico van den aannemer of de grond mee of 
tegenviel, maar voor het werk was men vrij te contracteeren 
naar gelang van de grondsoort die men zou aantreffen. 

De eenheidsprijzen varieerden : 

rt. Voor het maken van een gedeelte baan in ingraving 
en het verwerken van den daaruit komenden grond in nabij 
liggende ophooging, van 3/6 tot 5/- {f2A0 a ƒ3) per M .̂, 
behalve op eene plaats, waar de ingraving geheel uit rots 
bestond en waar 8/- (ƒ 4.80) per M .̂ werd betaald voor de 
ingraving met hot vervoeren en het verwerken in de aanlig-
gende ophooging. 

h. Voor ophooging alleen of voor de meerdere ophooging 
waar de ingraving te weinig grond opleverde om dc bank 
te maken en waarbij de aannemer zelf dc plaats voor bet ont-
leenenvan grond kon kiezen, meestal 1/6 of 2/-(/" 0.90 a ƒ 1.20», 
in een paar gevallen 2/6 {f 1.50). 

c. Voor metselwerk £ 3—3—O a £ 3 - 1 0 -O (ƒ 37.80 a f 42) 
per M .̂, behalve voor de viaduct, die deels uit behakte bogen 
bestaat en die ook door de smalle pijlers meer werk aan den 
dag vertoont en dus meer arbeid vereischt en waarvoor men 
gemiddeld £ 3 - 1 5 - 0 (/'45) per Ml betaalde. 

(l. Voor dc drooggestapelde muren, £ 1 — O— O a £ 1 —5—0 
(/'12 a ƒ 15) per Ml 

e. Voor steenbezettingen 7/6 h 10/- (/'4.50 a/'6) per Ml 

Hierdoor werden de totale kosten van grond- en kunst-
werken voor het gedeelte tusschen do stations Waterval Onder 
en Waterval Boven, met inbegrip van de beide emplacementen, 
maar met dc uitsluitng van dc tunnel met de beide toegangen : 

i f l b l 800.—) 

124 721 Ml grondwerk . . . £ 17242— 3 
2 emplacementen. . . „ 2108-13 

2 162 Ml metselwerk. . . „ 8343—16 
5 085 „ droog gestapelde 

muur 
waterkeereiidc 
muur 
steen bezetting . 

•7 (/'206 006.15) 
-O („ 25 303.80) 
•6 („ 100 125.90) 

5814- 6 - 6 („ 69 771.90) 
353 

944 
1235—10-

377— 2-
•O (, 14 826.-) 
-O (, 4 525.20) 

zonder tuuuel samen . . . £35121 — 11—7 (f 421 458.05) 
I 

Onder dit cijfer voor den onderbouw zijn niet begrepen de 
kosten van de betonblokken, die in de baan zijn gemaakt om het 
afschuiven van dc tandradbaan te voorkomen ; deze behooren I 

ook meer thuis bij den bovenbouw van den weg. Wel zijn 
onder dit cijfer begrepen do kosten van baanherstelling en 
een kleine omlegging na het hoogwater van 11 Februari 1893. 
Later werd nog aan metselwerk besteed voor noodige ver-
anderingen aan de viaduct en den langen duiker de som 
van £ 1145 (ƒ 13 740), Aangezien dit baanvak (zonder tunnel 
met toegangen), waarop deze uitgaven van ruim £ 35 000 
(ƒ420 000) betrekking hebben, 7 KM', lang is, krijgt men 
voor dit gedeelte een uitgave per KM', baan onderbouw van 
£ 4947 of in een rond cijfer £ 5000 (ƒ 60 000). 

Als tegenstelling volgt hier do prijs van grond- en kunst-
werk voor een gedeelte der lijn op bet „Hoogcveld" van 
KM. 223-258 namelijk per KM. £ 657 (ƒ 7884) of iets 
meer dan een achtste van den boven vermelden eenheidsprijs 

De uitgaven voor de tunnel met de toegangen aan 
weerszijde 1 zijn : 

Voor het maken van den 
tunnelgang volgens oorspron-
kelijke aanneming £ 10990 (ƒ 131 880.—) 

Voor het daarna verbroeden 
van den gang, noodig gewor-
den door de latere bemetseling £ 1 660 („ 19 920.—) 

Samen . . . £ 12 650 

Dit werd verminderd met 
eenige niet uitgevoerde wer-
ken, die eerst in het bestek 
waren opgenomen maar later 
onnoodig bleken, als vloer-
riool, fronten (die nu bij de 
bemetseling werden berekend) 
tot een bedrag van £ 858 

Blijft . . . £11792 

voor het maken van den 
tunnclgang alleen. 

De beide toegangen, name-
lijk aan de oostzijde, het oprui-
men van - alle lo.ssc rotsen 
aldaar, en aan de westzijde 
het maken van de rotsingra-
ving, lang 230 M. cn diep van 
20 M. tot O was aangenomen 
voor £ 4824 

Daar bleek, dat aiin de oost-
zijde veel meer rots moest wor-
den opgeruimd, dan het bestek 
vermeldde (volgens bestek 
3500 M .̂ en werkelijk gedaan 
en verrekend 8800 M .̂) werd 
nog bijbetaald £ 1 722 

Samen . . . £ 6546 

(ƒ 10296.-) 

(ƒ 141 5 0 4 ^ 

(ƒ 57 888.- ) 
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Aan de tunnelbemetseling 
werd uitgegeven : 

Voor de bemetseling van 
den gang en het gedeelte 
buiten de tunnel zelf door-
getrokken, met inbegrip van 
de beide fronten 3018.7 Ml 

£ G - 1 0 - 0 (ƒ 78) £ 19 6 2 1 - 1 0 - 0 (ƒ235 458.—) 

Droogstapeli ng tusschen het 
gemetselde gewelf cn de uit-
breking : 

795.1 Ml a £ 2 (ƒ24) . £ 1 5 9 1 - 8 - 0 (ƒ 19 096.80) 

Samen . . . £ 21 2 1 2 - 1 8 - 0 (ƒ254 554 80) 

De muur aansluitende aan 
het oostelijke tunnelportaal 
en dienende tot keering van 
deu grondkegel op het buiten 
do doorboring uitstekend v/elf 
205.8 Ml a£ 4 - 1 0 - 0 (ƒ54) £ 9 2 6 - 2 - 0 (ƒ 11 113.20) 

(„ 20 664.-) 

(ƒ 78552.-

Totaal . . . £22 1 3 9 - 0 - 0 (ƒ265 668.—) 

De bemetseling van do tunnel met den aankleve van 
dien was dus ongeveer tweemaal duurder dan het maken 
van dc tunnel zelf. De tunnel in de rots is 211 M. lang, 
zoodat, daar de totale uitgaven voor de doorboring op 
£ 1 1 792 (ƒ 141 504) komen te staan, de screkkende 
meter tunnel zonder bemetseling ongeveer £ 56 (ƒ672) ge-
kost heeft. 

De geheele bemetseling is lang 237 M. Voor een strek-
kenden meter bemetseling met inbegrip van frontmiiren, 
droogstapeling eu den oostelijken keermuur, krijgt men alzoo 
£ 9 3 - 8 - 0 (ƒ 1120.80). Een meter tunnel met bemetseling 
komt hierdoor te staan op bijna £ 150 (/' 1800). 

Het totaal uitgegeven bedrag voor den onderbouw der 
baan van Waterval Onder en Boven, dat is voor grond- cn 
kunstwerken, zonder ballast, ijzeren weg, gebouwen, als 
anderszins beloopt £ 75 600 (ƒ907 200). 

Bovenbouw. 

De beschrijving van den bovenbouw kan kort zijn. Het 
ballastbed werd volgens het bij de Maatschappij in gebruik 
zijnde type gelegd; de ballast bestond meestal uit steenslag 
van basterd graniet en kwartziet of harde zwarte lei, die 
overal in de buurt in voldoende hoeveelbeid to verkrijgen 
v̂jis — slechts op een paar plaatsen uit grind. Als onder-

ballast werd gemiddeld jier meter 0.58 Ml cn voor boven-
ballast 0.36 Ml op de baan gebracht. 

De emidacementen Waterval Onder en Boven zijn beide 
ingericht voor eilandstations. Waterval Onder heeft 14 halve 
wissels; de beide hoofdsporen langs do perrons zijn 361 en 
335 M. lang tusschen d(i wissels. Waterval Hoven beeft 10 

halve wissels met eene lengte der beide hoofdsporen van 
437 en 386 M. 

Op beide emplacementen vindt men een derailleerspoor. 
Dc uiterste wissel, naar boven gerekend, voert van het 
hoofdspoor naar een spoor, dat bellend oploopt en dood 
loopt op een opgeworpen grondlieuvel. 

Breekt een gedeelte van den trein af, dan loopt dit hier dood 
zonder het emplacement te schaden — in de onderstelling 
dat, steeds wanneer zich een trein op het hooger gelegen 
baanvak bevindt, de normale wisselstand zóó is, dat dc 
uiterste wissel van het hoofds[)0or op dit derailleerspoor 
voert. 

Bij Waterval Boven is ook een dergelijk derailleerspoor 
aangebracht, omdat de geheele lijn vandaar af tot hot eerst-
volgende station ook bijna doorloopend in de helling van 
20 niM. per nieter ligt. 

Op het gedeelto lijn met do helling vau 1 op 20 is een 
tandradbaan gelegd, volgons het systeem Riggenbach. 

Aangezien voor het tandradgedeoltc tusschen Waterval 
Onder en Boven een speciale dienst bestaat, vindt men op 
beide stations, hoewel slechts ruim 7 K.M. uit elkander ge-
legen, locomotievenloods, draaischijf, watervoorziening enz., 
terwijl ook bjj beide zich een klein dorp van ambtenaren 
der Maatschappij heeft gevormd. Vooral het dorp Waterval 
Boven is van vrij wat beteekonis. 

De tandstaaf begint bij KM 206 -t-f̂ >'0 in de helling van 
26 mM. per meter, loopt dan door over het geheele deel 
met dc helling van 50 iiiM. per meter en het hierinliggend 
gedeelte van 13 mM. per meter, verder over de helling van 
25 mM. per meter en nog over eene kleine lengte (84 M.) 
horizontaal tot aan het begin van den eersten hierop vallenden 
boog. Het eind]mnt ligt op KM. 209 -1-803; do geheele lengte 
der tandstaaf is derhalve 3753 M. 

De tandradbaan heeft, midden tusschen de gewone spoor-
staven, een tandstaaf, bestaande uil twee 3-vormigc balkijzcrs, 
waartusschen tanden van ijzer met trapeziumvormige door-
snede zijn bevestigd en waarin de tanden van het tandrad 
der tandradlocomotief moeten grijpen. 

Deze tandstaaf is door middel van stoelen op de dwars-
dragers bevestigd In plaats van de gewone houten dwars-
liggers heeft men hiervoor stalen liggers, waarin dc gaten 
ter bevestiging dezer stoelen reeds aan de fabriek zijn ge-
maakt. 

Bij het leggen van dit gedeelte spoor (dat in eigen beheer 
geschiedde), werd in het begin eerst het gewone spoor op 
deze stalen liggers gelegd, daar de tandstaaf nog niet was 
aangekomen, maar zoodra deze aankwam, werd eerst de 
tandstaaf op do liggers bevestigd en werden later de gewone 
sjioorstaven aangebracht. De eerste manier toch maakte het 
later zuiver aanbrengen van de tandstaaf op de reeds aan 
de spoorstaven b e v e s t i g d e dwarsliggers bezwaarlijk. De stoelen 
tusschen tandstaaf en dwarsliggers waren (met uitzondering 
van die bij dc lasschen) bij de eerste zendingen van gietijzer. 
Vele daarvan waren bij het verre transport gebroken of bo-

8 
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schadigd. Voor do vervanging en voor de reserve werd giet-

staal gebezigd. 

A a n het l)oven- en benedeneinde der tandstaaf bevindt 

zich een inrijdstuk. I n dit gedeelte der tandstaaf zijn de 

trapeziunivorinige tanden vervangen door cyl indervorniige, 

die tevens draaien kuiinen oni hunne lengteas. Bovendien veert 

dit gedeelte op zware stalen spiraalveeren. Grijpt nu bij het i 

inrijden van do locomotief (wat steeds langzaam moet ge-

schieden) een tand van het rad niet ju ist in de openingen 

tusschen do tanden der staaf, zoo wordt het inrijdstuk op 

de veeren naar beneden gedrukt, tot de tanden van het rad 

tusschen de tanden der staaf glijden 

Daar de onderlinge afstand der eerste zes tanden in het 

nri jdstuk niet overal dezelfde is, kan het niet voorkomen, dat 

de tanden van het rad meer dan één keer loodrecht op een 

van do cylinders zouden komen te drukken. Tegen het 

afglijden van den bovenbouw bij het opwaarts rijden van 

zware lasttreinen (het kruipen der spoorstaven) heeft men 

voorzieningen getroffen, door in de baan (liefst in iiigraving) 

stukken oude spoorstaven vertikaal in betonblokken tc 

metselen. Tegen deze stukken (twee op gelijke afstanden 

rechts en l inks uit de as van het spoor), die tot op ongeveer 

de hoogte van den kop der spoorstaaf boven de baan uit-

steken, steunen de dwarhliggers der tandradbaan Tegen het 

zijdelings uitwijken van de baan in scherpe bogen vond men 

het niet noodig bjjzondere maatregelen te nemen, hoewel 

in den beginne hierover wel gedacht werd. 

Voor nadere détails en cijfers van het hierboven beschreven 

gedeelte baan' wordt verwezen naar de bij deze beschrijving 

behoorende tabellen 1 — I I I . 

T a b e l I . Slaat van rechte gedeelten en hogen. 

Plaatsaanduiding 

van KiM. tot KM. 

Lengte der 

roch to 
strekking. 

gebo r̂en 
strekking. 

Lengte 
van don 
straal. 

M'. 

202 + 500.35 
202 + 002.45 
202 + 7:3L22 
203 + 181.85 
203 + 44Ö.Ü0 
203 + 080,05 
203 + 828.00 
204 + 050.35 
204 -f- 378.02 
204 + 450.:i5 t 
204 + 530.10 ' 
204 + 58().85 
204 + 01)5.53 
204 + 810.85 I 

Over to brengen' 

202 + 002.45 
202 + 73L22 
203 + 18L85 
203 + 445.(30 
203 + C80.05 
203 + 828.00 
204 + 050.35 
204 + 378.02 
204 + 450.35 
204 + 530.10 
204 + 58(5.85 
204 + 005.53 
204 + 810.85 
204 + 922.55 

15(i.l0 

450.03 

240.1̂ 0 

222.35 

71 73 

50.75 

115.32 

1307.24 

08.77 

203.84 

141.95 

328.27 

85.75 

108.G8 

111.70 

1108.90 

300 

500 

500 

395 

400 

400 

500 

Plaatsaanduiding Longte der 
Lengte 

van den 
straal. 

M'. van Kil 
1 

tot KM. rechte 
strekking. 

gebogen 
strekking. 

Lengte 
van den 
straal. 

M'. 

Overgebracht 1307.24 1108.9G 

204 + 922.55 204 + 990.65 G8.10 
204 + 990.05 205 + 132.75 1 142.10 500 
205 + 132.75 205 + 1.5.5.15 22.40 

^ 205+ 15.5.15 205 + 317.15 1 162.00 175 
; 205 + 317.15 205 + 348.00 i 30.85 
' 205 + 348.00 205+ 471.50 ' 123.50 175 

205 + 471.50 205 + 489.75 i 18.25 
205 + 489.75 205 + G94.39 204.64 175 
205 + 094.39 205 + 725.25 30.86 
205 + 725.25 200 + 050.20 324.95 150 
20G + 050.20 200+ 084.75 34.55 
200 + 084.75 200+ 114.19 29.44 200 
200 + 114.19 200 + 201.98 87.79 
200 + 201.08 200 + 231.07 29.09 500 
2(30 + 231.07 200 + 881.97 150.90 
200 + 381.97 ' 200 + 407.57 25.60 200 
200 + 407.57 200 + 442.20 34.63 

' 200 + 442.20 200 + 552.20 110.00 200 
200 + 5.52.20 j 206 + 604.47 52.27 
200 + 004.47 i 200 + 094.99 90.52 200 
200 + 004.99 : 200 + 730.50 35.51 
200 + 730.50 200 + 784.90 54.40 200 
200 + 784.90 200 + 839.20 54..30 
200 + 839.20 , 200 + 954.70 115.50 500 
200+ 9.54.70 200 + 984.04 29.34 
200 + 984.04 ! 207 + 038.28 54.24 150 
207 + 038.28 i 207 + 000.25 28.97 
207 + 0(30.25 207 + 2.59.45 192.20 150 
207 + 259.45 207 + 300.10 49.55 
207 + 309.00 207 + 331.83 22.83 250 
207 + 331.83 ' 207 + 418.15 80.32 
207 + 418.15 , 207 + 492.18 74.03 500 
207 + 492.18 1 207 + .557.10 04.92 
207 + 557.10 207 + 010.57 02.47 180 
207 + 019.57 207 + 004.35 44.78 
207 + G('4.35 207 + 704.70 100.35 225 
207 + 704.70 207 + 708.64 3.94 
207 + 7G8.()4 1 207 + 951.10 182.46 i 225 

1 

207 + 951.10 1 208 + 073.50 122.40 1 

208 + 073..50 208 + 302.92 229.42 , 180 
208 + 302.92 208 + 479.98 177.06 1 

208 + 479.98 208 + 5.58.40 78.48 1 200 
208 + 558.40 208 + 078.48 120.02 

208 + 078.48 208 + 830.73 158.25 1 250 
208 + 830.73 208 + 950.90 114.23 

208 + 050.90 209 + 225.49 274.53 175 
209 + 225.49 209 + 235.48 9.99 

200 + 235.48 209 + 431.01 190.13 ; 150 
209 + 431.01 209 + 478.48 40.87 

! 209 + 478.48 209 + 738.32 2.59.84 150 
209 + 738.32 209 + 811.43 73.11 

2899.15 4405.93 

SPOORRAAX DER NEDERLANDSCHK ZUID-AFRIKAANSCHK SPOORWROMAATSCHAPPIJ. 

T a b e l I I . Waterpasse gedeelten en hellingen. 

OD 

IMantsannduidingf Hoofften lioven 
VV. in Ml. 

Longte 
der 

Klimming 

water-
pa s.se 
gc. 

lengte 
in Ml. 

mM. 'Jo-
taal. van K^r. tot KM. begin. einde. deelten 

in Ml. 
lengte 
in Ml. per 

M. 
'Jo-
taal. 

202 -f 500.35 202 4- 700.35 1250.74 12.59.81' 200 15.5 3.10 

202 + 70(5.35 203-f 01)1.35 1259.84 1259.84 385 

203-1-01)1.35 2(')3 4- 500.35 1259.84 1203.54 415 9 3.70 

203 4- 500.35 203 -j- 908.05 1203.54 1271.13 •M)1.70 19.5 7.88 

203 -f 1)08.05 ! 204 4- 050.35 1271.42 1271.42 148.30 i 
1 

20}. +050.35 1 2U4-}-450,35 1271.42 1279.37 1 -400 20 7.95 

20i 4- 450.35 ; 204-1-791.35 ' 1279.37 1279.37 335 

201.-1-71)1.35 205 4- 191.35 ' 1279.37 1289.01 400 25 10.24 
1 

205-1- 11)1.35 205 4-421.35 1 1289.01 1 1289.01 230 i 
205 421.35 205 4" 501.35 1289.01 1292.40 , I'M) • 20 i 2.85 

1 
205 4-501.35 205 4- 700.35 ! 1292.40 1292.40 145 

1 
1 

205 4- 700.35 ' 200-f 0.57.35 1292.40 1299.30 351 20 ' 0.84 

200 057.35 2üG -1- 107.35 1299.30 1300.03 50 1 20 , 1.33 
1 

200 -f 107.35 208 4- 227.35 1300.03 ' 1W0.21 1 , 2120 50 ; 105.58 

20S 4- 227.35 20S -j- 4^9.35 MO0.21 1408.58 i 1 182 13 2.37 

203 4" 401).35 209 -}- 103.50 l.K)8.58 1401.28 
1 1 1054.15 50 52.70 

200 4- 403.50 209 4-719.50 1401.28 1 1407.08 ; 250 25 O.K) 

209-f-71D.5Ü 210 4-525.50 1407.03 1 1407.03 800 
1 

i 
'21 .94 

Plaatsaanduiding 

in KM. 

Aard 

van het 

werk. 

Verwerkte hoovoelhoden 

m 
mot-
sel-

work 

II". 
droog 
gesta-

in : peklo 
brouk-

M2. steenbe-
zetting. 

niet 
go-

steon. "luui'-lvoegd. 

go-
voogd. 

Totale klimming' . 
Hoogte l)egiu])unt. 

Jloogto eindpunt . 

. -210.1)4 ̂ r. 

. 1250.7i M. + l'.P. 

. 14Ü7.(i8 M. + p.r . 

T a b e l I I I . Lijst van kunstwerken. 

Plaatsaanduiding 

lil KM. 

1 1 1 Verwerkte hoeveelheden 

Plaatsaanduiding 

lil KM. 

1 

Aard ! 

van hot 

werk. 

® -U 

1 

met- t 
sel- droog 

M2. steenbe-
zetting. Plaatsaanduiding 

lil KM. 

1 

Aard ! 

van hot 

werk. 

® -U 

1 

werk gestel-
i j 1 peldo 

breuk-
steen.; 1 1 

niet 
go-

jvoogd. 

ge-
voegd. 

203 + 111.10 brug (1) ! 20 297 

204 + 354 doorlaat 1 1.10 16 — — 4 

van 204 + 417.00 gostapoldo 
1914 

tot 204 + 523..50 muur 
1914 

i 
204 + 504.55 doorlaat 1.10 21.6 — — 1 12.5 

204 + 010.75 ») 
' 1.10 30 — — 11 

204 + 088 M 1.10 19 — — 8 

204 + 8.30.75 1.10 22 — — i 10 
204 + 970.75 >) 

1.10 20 — — 1 8.8 

van 205 + 133.75 stoenbezet-
511 

1 
1 

tot 205 + 200 ting (2) 
1 

511 1 
1 

205 + 133.75 doorlaat ; 1.10 10.0 — — 1 32 

205 + 195.50 V j 1.10 24.8 — — : 20.5 
1 

205 + 2'.)1 
205 + 372 
205 + 507.05 

van 205 + 7U3.20 
tot 205 + 754.50 

205 + 708.75 
205 + 970.50 
200+ 99 
20G + 214.50 
20G + 224.40 
20G + 313.50 

van 200 + 349.25 
tot 200 + 370.10 

200 + 444.50 
200 + 537.50 

van 200 + 545.80 
tot 20G + 598.40 

200 + 552.50 
20G + 023.50 

van 200 + 025 
tot 20(5 + (555 

20G + 087.35 
200 + 729.30 

van 20U + 781 
tot 200 + 800.40 

200 + 808.55 
200 + 810.10 

van 200 + 882 
tot 200 + 945 

200 + 900 
200 + 934.10 
200 + 980.75 
207 + 001.05 
207 + 123.50 
207 + 212.75 
207 + 324.00 
207 + 329.75 
207 + 438.90 
207 + 451.45 
207 + 530.50 
207 + 508.80 

van 207 + 012.30 
i tot 207 + 093 

doorlaat • I 1.10 

1.10 

keermuur — 

doorlaat 1.10 
1.10 

betonblok 0)' 

)t I 

doorlaat i 1.10 
betonblok 

viaduct 

betonblok 
doorlaat (»-) 1.10 
gostapcldo 

muur ~~ 
betonblok 
doorlaat 1.10 

gostapeldo 
muur ~~ 

betonblok 
doorlaat i.lO 

gostapoldo 
muur 

doorlaat U Q 
betonblok ! 
gestapelde | 

muur ; 
doorlaat ' 1.10 

betonblok I 
doorlaat | 1.10 

betonblok | 
duiker 

betonblok 

" i 
doorlaat 1.10 

1.10 
betonblok 
doorlaat ' 1.10 

betonblok 
gestapelde 

muur 1 

10.3 ' — 
39.2 I — 
17.7 i -

353 I -

31 I — 
15 i — 

IG ' -

i 
723(2): 185 

27 ' -

- i 1191 

86 

19 i 

15 

395 

14 

I r r 
— I 790 

15.5 ! -

14 ' -

55G 

18.5 I -
10 

10 

525 

13 
14 
9 

10 

U ( ' ) 

18 

17 

10 

7 

G 

95 

(1) .Toubortspruit. 
(2) Bescherming talud. 

(») Tegen afscliuiving tandbaan. 
(") OoYspvonkoUjk, later vermeerderd met 150 M-i. wegens ver-

lioogon keermuur. 
(3) Met gemetselden vleugel. 
(t) Opgovoogde vloer, later door gemetselden vervangen, tevens 

uitlaat doorgetrokken, waardoor 173.4 M l motsolwerk meer. 
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1 
Verwerkte hoeveelheden 

Plaatsaanduiding 

in KM. 

Aard 

van het 

ik 
a 
O 
Ti 

1 
1 iMa. 

werk ,̂'esta-
, hl peido! 
breuk- ' 
steen. 

stoenbo-
zetting. 

Plaatsaanduiding 

in KM. 
work. > r ' 

1 
1 iMa. 

werk ,̂'esta-
, hl peido! 
breuk- ' 
steen. 

niot 
ge-

voegd. 
ge-

voegd. 

- 13.5 

207 + 034.70 doorlaat 1.10 1G.5 i _ 
— 

207 + 700.10 betonblok ! 1 
207 + 707.10 kecrmuur (0 — 20G 

1 

van 207 + 707.15 bemotseling 
3019 

i 1 
tot 208 -t- 004.35 tunnel — 3019 796 1 

208 + 044.72 betonblok 
1 

208 -f 101.65 1 1 
1 

208 -f 245.10 duiker l.üO 67 
20S + 284.G0 betonblok 
208 + 3f)2.45 M 

1 
1 

208 + 302.45 duiker 3 96 
208-f491.35 betonblok 1 
208 -f .091.20 
208 4-71(5.05 

» 
208-f813 

» 

208 + 058 
?} 

209 + 0GG.70 M 
2m + 105.G0 

» 
209 -f 255.G0 duiker 1.50 68 — — 
201i -f 258.45 betonblok 
20̂ 3 -f 374.30 " 1 
209 + 510.05 

1 1 " 1 1 
2(J9 -f G33 

1 1 

209 -f 749.90 " 1 » 1 
209 -f 795 doorlaat | 

1 
1.10 17 

1 
— j — 1 

(1) Aansluitende aan tunnelportaal. 

H E T SCHEPRAD VAN H E T STOOMGEMAAL VAN DEN 
ELÖBROEKERPOLDER T E H ILLEGOM, 

door het Hd 11. PAUL. 

(P laat 7.) 

Schri jver dezes, overtuigd van het groot belang voor ons 

polderland om de bestaande waterwerktuigeii te verbeteren, 

welko dienen tot drooghouding van onze landen, heeft een 

scheprad ontworj)en cn uitgevoerd, voor het stoomgemaal van 

den Elsbroekerpolder te 1 tillegom, dat op jdaat 7 is afgebeeld. 

De voordeelcn van dezen schocpenvorm boven de bestaande 
schepraderen zijn : 

1°. Geen neerslag in hot polderwater; 

2o. Zeer gemakkeli jke lossing; 

3o. Geen te hooge opvoer, zelfs bij snelheden aan den 
omtrek van omstreeks 180 M. 

4«. E e n minimum ^YaterYerlie8; 

5o. Geschiktheid voor opvoerhoogten, grooter dan thans 
voor schepraderen gebruikelijk zijn ; 

ßo. ^Mindere slijtage aan de machineriën : 

7o. Geringere afmetingen van de machineriën. 

Vergun mij tot staving van die voordeden het volgende 
aan te voeren: 

a. N e e r s l a g . 

B i j den gewonen schocpenvorm slaan do schoepen met hare 

v lakke zijden op het water, hetwelk belangrijke botsingen 

en neerslag" geeft. Ih j het nieuwe stelsel snijden de schoepen 

met den scherpen kant loodrecht in het water. 

h. G e m a k k e l i j k e 1 o s s i n g. 

B i j de gewone v lakke schoepen moet het geloosd wordend 
water zich langs een hellend vlak bewegen, terwij l bij den 
nieuwen vorm het water tusschen vertikale platen is begrepen 
en dus vrij kan vallen. 

c. G e e n t e h o o g e o p v o e r . 

Deze staat in onmiddellijk verband met h. 

d. M i n i m u m w a t c r v e r 1 i e s. 

Rus t bij de v lakke schoepen do op te voeren hoeveelheid 

water tusschcn twee schoepen op een vlakke plaat en tracht 

het water hier, in verband met de snelheid van het scheprad, 

zich met kracht langs den krimpnuuir weer een weg naar 

het benedenwater te banen, bij de nieuwe constructie is het 

water als het ware tusschen de zijwanden der schoepen 

opgesloten en kan alleen aan den onderkant terugvloeien. 

e. G e s c h i k t h e i d v o o r g r o o t e r o p v o e r h o o g t e n 

d a n t h a n s g e b r u i k e l i j k i s . 

B i j de gewone v lakke schoepen komt men bij groote opvoer-

hoogten tot groote middellijn van de raderen, ten einde een 

goede intreding van de schoepen in het achterwater, in ver-

band met een goed afschot, to verkrijgen. B i j den nieuwen 

vorm is van een hoek van intreding en afschot geen sprake, 

waardoor de middellijn zich tot een minimum beperkt. 

f. M i n d e r e s 1 ij t a g e a Ji n d o m a c h i n c r i ë n. 

E r is geen neerslag, dus do botsing van de schoepen op het 

polderwater wordt vermeden ; bovendien komt oeno v lakke 

schoep op eens in haar geheel met den opleider in aanraking, 

waardoor de hoeveelheid water tusschen twee schoepen gedwon-

gen wordt om [dot.seling de snelheid aan te nemen van het 

rad, terwij l het ongeveer dc snelheid van het toestrooincnde 

polder water had. Daar deze snelheid ongeveer tweemaal grooter 

is dan gene, zal zij dus mede een geweldige botsing veroor-

zaken. Deze botsingen worden door dc kamraderen en de 
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andere machineriën opgenomen en zijn dus, onder meer, dc 

oorzaak van slijtage der deelen. 

Werken deze botsingen in het algemeen nadeelig op de 

machineriën, nog meer is dit het geval wanneer het stoom-

gemaal gebouwd is op slappen ondergrond, als wanneer do 

uitwerking der botsingen aan de gebouwen zichtbaar is. 

B i j den nieuwen vorm is zorg gedragen dat reeds de 

volgende schoep gedeeltelijk op den opleider is, wanneer de 

voorgaande sclioep geheel op den opleider is, waardoor de 

botsingen een minimum worden. 

y. G e r i n g e r e a f m e t i n g e n v a n de m a c h i n e r i ë n . 

Deze volgen uit de omstandigheid dat de snelheid van het 

rad grooter kan zijn. 

De vorm van de schoepen is zoodanig gekozen, dat deze 

uit v lakke platen kunnen worden gemaakt. 

Bl i jkens de waarneming aan het scheprad van het stoom-

gemaal van den Elsbroekerpolder te I l i l legom, was bij eene 

snelheid aan den omtrek van ongeveer 180 M. geen neer-

slag en een zeer geringe te hooge opvoer waar te nemen. 

De toepassing van het rad bij windwatermolens zal het 

gevolg hebben, dat de molens, onder overigens gelijke omstan-

digheden, bij minder winddruk malen. 

Leiden, 22 Augustus 1806. 

VERDAMPING IN STOOMKETELS , 

door het l id 

A . ELINK STERK. 

I n verband met mijne vorige mededeelingen over boven-

vermeld onderwerp, doe ik hier volledigheidshalve volgen een 

onlangs gevonden bewijs der approximatieve juistheid van 

de formules (4), gegeven op blz. 111 der Verhandelinyen 
van dit tijdschrift, jaargang 1895—1896. 

Deze empirische formules 

voor < 3 
14-0.15Ä 

en r voor h > 3 

kunnen uitteraard geen aanspraak maken op volstrekte of 

mathematische juistheid, maar dat zij dicht bij de waarheid 

moeten wezen wordt door het volgende aangetoond. 

Noem C de caloriën der brandstof per kilogram, 

T de vuurhaardtemi)eratuur, 

tx de stoomtemperatuur, 

c de calorien voor de verdamping van 1 K G . 

water noodig, 

dan is alle voor de verdamjiing beschikbare warmte: 

^ caloriën per ki logram brandstof. 

Het mrtar/w?on-brandstofrendement (indien alle verliezen = O 

waren) is dus: 

T c 

Dit maximim-hmndsiofïnndemcni is wat in de verhandeling 

(blz. 103 kolom 1) y genoemd werd, zoodat men moet hebben: 

doch, omdat voor steenkolen daar experimenteel gevonden is : 
720(1 a 5400 

Y = ^ 

zoo moet men ook hebben: 

^ l l l ' i l ^ ' = 7200 a 5400. 

Nu wisselt voor steenkolen (volgens //wV/f, 1890, blz 713), T 

voor verschillende ketels tusschen de uiterste grenzen 1350° 

en 850°, terwij l f̂  meesttijds tusschen de grenzen 140° en 180° 

ligt. Men zal dus moeten hebben: 

T - fr 13.50-110 , 8.-)0—180 
a 0.90 a 0.79 

T 13.50 8.50 

en daar voor zeer goede Engelsche kolen C ongeveer 8300, 

en voor iets minder dan goede Rhurkolen C circa 7000 is, 

zoo moet men hebben: 

( T - / , ) C _ 
T 

0.00 X 8300 a 0.79 x 7000 7470 a 5530, 

cijfers die beide een weinig grooter zijn dan de experimenteel 

gevonden waarden 7200 en 5400, wat ju ist het geval moet 

zijn, omdat altijd eenige warmte door uitstraling zal verloren 

gaan, waarop in het bovenstaande nog niet gerekend was. 

l loe zoude nu uit de formules: 

L en r 
l 0 .1.5 A 

de zoo juiste waarde van haren gelijken factor 
7200 a 5400 

'J-= ^ 

experimenteel hebben kunnen resulteeren, indien hare 

factoren: 

en 
I 4 - 0.15 Ä 

eenigszins belangr[jk van do waarheid verwijderd waren? 

Natuurl i jk zou dit niet mogelijk zijn geweest indien deze 

laatste factoren niet dicht bij de waarheid waren. 

Aan sommigen is het onmogelijk toegeschenen dat een 

complcx van zoo uitecnloopcndc omstandigheden, als bij de 

verdamping in stoomketels voorkomen, zich zoude laten 

dwingen in het bestek van, zij het dan ook twee formules. 

Doch in de verhandeling, die deze formules gaf, is niet 
beweerd dat dit mogelijk zoude zijn. Daar werd gezegd dat 

dit complex zich laat dwingen in het bestek vau : 

die twee formules, 

èn ecu veranderlijken coëfliciënt c, 

èn een binnen do grenzen 7200 a 5400 veranderlijken 

factor, 
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èn indien alleen steenkolen gebruikt worden noch van 

bijzonder uitnuintende, nocb van slechte soort, 

terwijl (joed stoken voorwaarde is, omdat alles uit proeven 

met goed gestookte ketels werd afgeleid. 

Nu het blijkt dat de cijfers 7200 en 5400 inderdaad de 

Yerseliillcn, die zich onder die omstandigheden in verschillende 

ketels ten aanzien der verbranding kunnen voordoen, vr j j wel 

omvatten, terwijl de twee formules proefondervindelijk den 

vroeger onbepanlden maar allerbelangrijksten invloed der 

grootte van de verhittingsvlakte en van het brandstofverbruik 

met vrij groote nauwkeurigheid aangeven, nu behoeft het 

niemand tc verwonderen dat formules en veranderlijke coëffi-

ciënten zamen dc verdamping met eenen voor de gewone 

gevallen der praktijk alleszins voldoenden graad van nauw-

keurigheid uitdrukken. 

V E l i S l A G VAN DE PROEI^MALINGEN MET H E T STOOM-

SCHEPRADGEMAAL T E 8 C H E L L I N G W 0 U D E , 

door het lid F . BAUCKE. 

(Aungeboden door den Minister van "Watcrstniit, Handel on Nijverheid.) 

(Plaat 8.) 

Alvorens wordt overgegaan tot het eigenlijke verslag van 

de op 14—19 October 1895 verrichte procfinalingen met het 

kort te voren voltooide stoomschepradgemaal tc Sclielling-

woude, volgt hier eene korte beschrijving van dit geniaal. 

B i j het Rijks-Waterstaatsbestek n". 156, Dienst 1891 — 1893, 

waren aanbiedingen gevraagd voor het leveren, het opstellen 

en het werkvaardig opleveren van het werktuig met zes 

stoomketels en zes schepraderen voor een nieuw stoomgemaal 

te Schellingwoude tot bemaling van het Noordzeekanaal op 

de Zuiderzee, met alles wat daartoe behoort, uitgezonderd 

de gebouwen. 

Dc volgende eischen waren gesteld: 

Nuttig vermogen van het werktuig bij gemiddelde expansie, 

uitgedrukt in - door de schepraderen bij 4.3 omwentelingen 

por minuut opgevoerd water, bij een binnenwaterstand van 

0.30 M onder on oen buiten waterstand van 0.25 M. boven 

A P . , 300 waterpaardokracliten. 

Getal omwontolingon der schepraderen per minuut bij ge-

wone werking 3 ül 5. 

AVat bij opvoerhoogton van 0.15 M. en minder zonder 

bezwaar vermeerderd moet kunnen worden tot 6. 

Stoomspanning in de ketels 6 atmospheron overdruk. 

Verder waren do volgende gegevens vermeld: 

Kanaalpeil 0.50 M. — A P . 

Hoogste bekende kanaalstand ( • ) . . . . 0.08 „ -f- „ 

Gemiddelde vloed ( f ) 0.08 „ -+- „ 

. 0.33 „ - „ 

(•) In Docoinbor 1895, 0.21 M. + AP. 
(1) Hoogste bnitenwaterstand in December 1895, 2..59 .M. AP. 

' Stand van het buitenwater, waarbij nog be-

maling moot kunnen plaats hebben . . 1.20 M. -h A P . 

; Laagste punt van den opleider der schep-

! raderen 1.85 „ — „ 

' Hoogte dor waterassen 2.40 „ „ 
Middellijn van elk scheprad buitenwerks . 8.50 .. + „ 
Breedte van idem 3 .— ^ 

Van do vor.schillende aanbiedingen werd aangenomon die 

van do Société Anonyme du Phoenix to Gent voor/ '149 500. 

Volgons haar ontwerp zijn twee geheel opzichzel fstaande 
stoomwerktuigen gemaakt, elk voor de beweging van drie 
schepraderen. 

Van de zes stoomketels dienen er twee voor elk van de beide 

I stoomwerktuigen en twee voor reserve. 
I 

! 
I Stoomketels. 

I De zes stoomketels zijn vervaardigd door Gebroeders Deprez 

j te T i lburg. 

, Zi j zijn horizontaal cylindervormig van het gewone type 

dor Cornwallketeis mot twee binnonbuizen, in elke waarvan 

zich 10 Gallowaybuizen bevinden. 

Dc afmetingen van eiken ketel zijn de volgende: 

lengte . l o . — M. 

inwendige middellijn 2.20 „ 

inwendige middellijn dor binnenhuizen . . . 0.85 „ 

„ n n Gal lowaybuizen: 

boven 0.28 „ 

onder 0.165 „ 

wanddikte der ketels 0.018 „ 

„ „ binnonbuizen 0.013 „ 

„ „ Gallowaybuizen 0.008 „ 

grootte van het verwarmingsoppervlak . . . 104.— M^. 

„ „ „ roosteroppervlak 3 .— „ 

toegelaten stoomspanning 6 atmospheron overdruk. 

De dwarsnadon van don kotelromp zijn enkel, do langs-

naden dubbel geklonken. 

De boven het vuur liggende platen zijn tot 0.50 M. 

voorbij do vuurbrug uit ééne lengte genomen. 

Iedere ketel is voorzien van oen manometer, a-angevende 

do stoomspanning in atmospheron, twee peilglastoestellen, 

één Ascroftfluitsignaal, twoo loodon proppen, twee veiligheids-

kloppen, voeding- en spuikranen. 

Boven de ketels zijn geplaatst twee eylindervormigo stoom-

houders, 

lang 7.30 M. 

inwendige middellijn 1.00 „ 

wanddikte 0.013 „ 

Iedere ketel staat met oen stoomhoudor in gemeenschap, 

doch kan door een afsluiter daarvan gescheiden worden. 

De stoomhouders zijn onderling verbonden door oeno (J-vormig 
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gebogen bu i s , die aan weerszijden van een afsluiter is 

voorzien. 

De stoomhouders zijn bekleed met con mengsel van fossil 

meal (kiozolguhr of infusoriën-aardo)- en koehaar, inwendig 

versterkt door ijzergaas. 

. I n het ketelhuis bevindt zich een afzonderlijk werktuig 

voor vul l ing van do kotcls, bestaande uit eene vertikale locomo-

biel-ketel met stoommachine en pomp (systeem Tangyes). 

Stoomirerhiuiijeu. 

De twee stoomwerktuigen, ieder dienende voor de beweging 

van drie schepraderen, zijn van het horizontale compouud-

systeem. In normale omstaiidigbedon ontwikkelen zij te 

zamen een vermögen van 000 indicateurpaardekrachten. 

Ten einde hot gebruik van het brakke L lwater voor 

voeding to ontgaan, go.schiedt de condensatie door middel 

van oppervlak-condensors. 

De beweging der werkassen wordt op die der schepiadoren 

overgebracht door een dubbel stel gegoten ijzeren kamwielen, 

voorzien van rechte ijzeren tanden; de snelheid wordt door 

deze overbrenging gereduceerd in verhouding van 1 0 : 1 . 

Vóór de intrede van don stoom in de schuifkast van 

den hoogedrukcylindor wordt oen stoomdroogor gepasseerd. 

Tusschcn den hooge- en don lagedrukcylinder bevindt zich 

oen rocoivcr. Zoowel stoomdroogor als roceiver zijn ver-

bonden met automatische waterafscbeidors. 

Do hooge- en do lagodrukeylinder hebben dubbele stoom-

schuivon volgons hot stelsel H e r t a y , hoofdingenieur van 

de Phoenix te Gent. Deze schuiven zijn oeno combinatie 

van do Meyersche schuif met dc slcopschuif van Farcot 

(onder andoren uitvoerig beschreven in En(jineerin(j 1886, 

lo doel, bladz. 592 on volgende). 

De oxpansiescliuif van den lagedrukcylinder is mot do 

hand verstelbaar, die van den hoogedrukcylindor wordt ge-

regeld door een Porterschen regulateur met veranderlijke 

tegenwichten, waardoor het aantal slagen naar behoefte kan 

geregeld worden. Do schuif beweging is voorzien van eene 

inrichting, waardoor de stoom onmiddellijk afgesloten wordt, 

indien de assen, wielen of riemen, die de bewoging van de 

drijfas naar den regulateur overbrengen, mochten breken. 

De werktuigen staan dan spoedig stil. 

Om beide cylindcrs bevinden zich stoommantels, waaraan 

automatisch werkende waterafscheiders zijn verbonden; overi-

gens zijn zij voorzien van oeno zelfde bekleeding als do 

stoomhouders, terwijl over die bekloeding een dunne mantel 

van blank plaatijzer is aangebracht. 

De bij elk stoomwerktuig behoorende luchtpomp is eene 

onkel werkondo vertikale pomp, geplaatst onder den vloer 

der inachinekamer; zij is gekoppeld aan de zuigerstang van 

den lagedrukcylinder. De cylindor is van gegoten ijzer, de 

klepzittingen der topkleppen zijn van brons, die in don zuiger 

van gegoten ijzer, de kleppen van caoutchouc. 

Naast elke luchtpomp zijn twee voedingpompen geplaatst. 

eveneens verbonden aan de zuigorstang van den lagodruk-cylin-

dor. Deze voedingpompen zjjn onkolworkendo plungerpompon 

mot afzonderlijke kleppenkast, waarin bronzen kloppen. 

Door het gebruik van oppervlakcondensors kan, behoudous 

onvermijdelijke verl iezen, steeds met hetzelfde water worden 

gewerkt. De verliezen kunnen aangevuld worden met regen-

water uit een oxprosselijk daarvoor gebouwden grooten 

reu'onbak. Deze bak is met iederon condensor verbondon door 

middel van een buis met afsluiter. 

Een ander middel voor hulpvoeding is aanwezig in den 

vorm van eene verbindingsbuis mot afsluiter, waardoor 

circulatiewater gebracht kan worden in do condonsorruimte, 

waarin do stoom condenseert. 

B i j ieder stoomwerktuig behoort een onder den vloer van 

de machinekamer geplaatste oppervlakcondensor met oen 

afkoelend oppervlak van 62 Bi j een gemiddeld vermogen 

van elk werktuig van 300 I P K . en een stoomverbruik van 

7.5 K G . per uur en per indicateurpaardekracht, geeft dit 

een afkoelend oppervlak van 0.028 .AP, voor 1 K G . stoom 

por uur, of wel van 0.207 M .̂ per indicateur|)aardekracht. 

I n eiken condensor komen voor 490 stuks geel koperen 

koelpijpen, wijd 23 mM., dik 1 mM., geplaatst op ouderlingen 

afstand van 50 niM. De verbinding tusschcn dezo on do 

gietijzeren pijpplaten is verkregen door ringen van lindenbout. 

Slechts na langdurigen stilstand van het bedrijf is door 

uitdrooging der ringen eenige oiulichtheid mogelijk, welke 

echter spoedig wordt opgeheven na doorstrooming van het 

circulatiewater, hetwelk het hout doet zwellen cn oeno 

waterdichte sluiting geeft. 

Het luchtledig in den condensor wordt aangewezen door 

ecu vacuumnu.'ter in de machinekamer. Naast dezen vacuum-

nu-ter zijn nog opgesteld twee manometers, een aangevende 

do stoomspanning bij intrede van don stoom in den hooge-

drukcylinder en een voor dc stoomspanning in den recoivcr. 

Hot circulatiewater wordt naar do condensors gevoerd door 

twee eveneens in de machinekamer gojdaatsto dubbelwerkendo 

Worthingtoniiompen met daaraan verbonden machine. 

De stoom voor deze machines wordt ontleend aan dc 

stoomhouders. De afgewerkte stoom kan in dc lucht ont-

snai)pen, of dcsvorlangd naar do condensors gevoerd worden. 

E l ke pomp levert eene hoeveelheid circulatiewater van 

160 M^. per uur, of 0.53 AP. por uur en por indicateur-

paardekracht. 

Per AI' , afkoelend oi)pervlak is dit eene lioovoelbeid van 

2.6 M .̂ circulatie water per uur. 

De stoomtoevoerleidingen, zoowel van de beide hoofd-

stoomworktuigon als van de AVorthingtonpompen, evenals do 

buizen voor het voedingwater, z|jn van roodkoper; de aftap-

buizen zijn van getrokken i jzer ; de spui- on aan-cn afvoer-

pijpen voor circulatiowater z|jn van gegoten jjzor. 

A l le stoombui/on, alsmede de stoomdrooger, dc receiver 

en dc waterafscheiders, zijn voorzien van eene bekloeding 

van dezelfde samenstelling als die van do cylinders on do 

stoomhouders. 
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J)e cylimlers en stoomscliuiveii worden gesmeerd met 

smeertoestellen van liet stelsel Mollerup, waartoe bij elk 

atoomwerktuig drie dergeljjke toestellen zijn geplaatst; de 

overige bewegende deelen zijn van gewone oliepotten voor-

zien. De werkassen, overbrengingsassen en de assen der 

sebepraderen zijn van Martin-Siemens gietstaal en afkomstig 

uit do fabriek van den Bocliumer Verein für Bergbau- und 

Gussstablfabrikation in Bochum in Westphalen. 

Eenige hoofdafmetingen der werktuigen zijn dc 

middellijn lioogedrukcylinder 

middellijn lagcdrnkcylinder 

slaglengte der beide zuigers 

dikte der ziiigerstangcn, voor 

„ „ „ achter 

hoek der beide krukken 

kleinste dikte der drijfstangen 

middellijn der werkas in de halzen . . . . 

middellijn vliegwiel 

breedte van idem 

middellijn steekcirkel kamwiel op de werkas . 

breedte van idem 

aantal tanden van idem . . 

breedte van deze tanden . . . . . . . 

middellijn overbrengingsas in de halzen. . . 

middellijn steekcirkel groot kamwiel op de 

overbrengingsas 

breedte van idem 

aantal tanden van idem . 

breedte van deze tanden 

middellijn steekcirkel klein kamwiel op de 

ovorbrengingsas . . . 

breedte van idem 

aantal tanden van idem 

breedte van deze tanden 

middellijn der schepraderenas in de halzen 

tusschen het kamwiel en het 1ste scheprad 

idem in de halzen tusschen het 1ste en het 

2de scheprad 

idem in de halzen tusschen bet 2do en het 

3de scheprad 

idem in de halzen voorbij het 3de scheprad . 

middellijn steekcirkel van het kamwiel op de 

schepraderenas 

breedte van idem 

aantal tanden van idem 

breedte van dozo tanden 

middellijn luchtpomp . . . 

slaglengte luchtpomp 

middellijn voediiigpompen • 

slaglengte idem 

middellijn stoomcylinders der Worthingtonpomp 

idem pompcylimiers 

slaglengte 

4.583 

0.470 

0.380 M. 

volgende: 

0.G20 M. 

1.000 „ 

1.300 „ 

0.110 „ 

0.090 , 

. . 90° 

0.110 M. 

0.2G0 „ 

5.300 „ 

0.G20 „ 

1.500 „ 

0.470 , 

. . 3G 

0.385 M 

0 310 „ 

110 

1.800 „ 

0.700 „ 

. . 30 

O 580 M. 

0.430 „ 

0.380 „ 

0.330 „ 

0 330 „ 

6 . - « 

0.700 „ 

. . 100 

0.580 M. 

0.750 „ 

0.325 „ 

0.125 , 

0.200 „ 
0 190 „ 

0.2G0 „ 

0.254 .. 

Schepradereu. 

De schepraderen zijn geplaatst in twee afzonderljjke schep-

raderengebouwen aan weerszijden van de machinekamer. 

Zi j zjjn van hetzelfde type als dio van hot stoomgemaal 

van l i i jn land to Ka tw i j k . 

leder scheprad heeft drie gegoten ijzeren kokerwielen, 

bestaande uit een naaf, volgens het beloop der as uitgeboord, 

en op deze met twee stalen spieën bevestigd. 

De naaf beeft G armen, verbondon door een krans ; op 

dezen krans zijn flenzen gegoten en op deze, benevens op 

den krans, zijn de van hoekjjzer vervaardigde spruiten met 

sehroefbouteii beve.stigd. De uiteinden en de middens der 

spruiten zijn verbonden met doorgaande ijzeren ringen, de 

armen der kokerwielen en de onderkanten der spruiten met 

hoekijzers. 

Op de van hoekijzer vervaardigde spruiten, zijn de schoep-

borden, voor elk rad 24 in getal, door schroefbouten bevestigd. 

De schoepborden zijn recht en vervaardigd van grenenhout. 

Hunne richting is rakende aan een afschotcirkel, waarvan 

de straal zoodanig gekozen is, dat de hoek van do intre-

dende schoep en het binnenwater gelijk is aan de helft 

van d ien , gevormd door de uittredende schoep en het 

buitenwater, bij een binnenwaterstand van 0.30 M. — A P . 

en een buitenwaterstand van 0.25 M. + A P . 

Evenals te Katwi jk is dus ook hier afgeweken van den 

vroeger algemeen aangenomen regel, dat deze beide hoeken 

bij gemiddelde binnen- en buitenwaterstanden gelijk moeten 

zj jn. 

De afstand tusschen de schoepen en de krimpmuren bedraagt 

10 n iM. ; die tusschen de schoepen en den ojileider 5 mM. 

Ten einde eerstgenoemden afstand nog te verkleinen, zijn 

op de schoepen gegalvaniseerd ijzeren strooken gespijkerd, 

waardoor de speling tot 5 m^l. wordt verminderd. 

Middellijn van elk scheprad . . . . 8.50 ^I. 

lireedte „ „ , . . . . ^ 

Straal van den afschotcirkel . . . . 1.17^ „ 

Hoogte van de assen der schepraderen 2.40 „ 4- A P . 

Laagste punt van den opleider . . , 1.85 „ — „ 

Hoogste punt van idem 0.80 „ — „ 

Tasting bij een binnen waterstand van 

0.30 M. — A P . . . . . . . . 1.55 „ 

L i eiken waterloop bevinden zich één paar stornuleuren 

en één paar vloeddeuren, alle voorzien van rinketten, één 

om eene horizontale as draaiende beweegbare opleider, één 

regulateurschuif achter bet scheprad tot regeling der tasting en 

één paar ebdeuren. 

Verslag der jmefiualiugcu. 

De bepalingen van het bestek omtrent dc proefmalingen 

luiden als volgt: 

„ B i j een binnenwaterstand van 0.30 M. onder A P . en 

„een buitenwaterstand van 0 25 M. boven A P . moeten 

„bij in het werk stellen van vier stoomketels en al de zes 
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„schepraderen, bij normale werking der machine en gemid-

„delde expansie, dc schepraderen per minuut kunnen 

„maken 4.3 omwentelingen, verder bij binncnNvaterstanden 

„van 0.20 a 0.40 M. ondor A P . cn opvoerhoogte van 0.85 M., 

„3.2 a 3.4 omwentelingen, bij opvoerhoogten van O 15 M. 

„G omwentelingen. 

„B i j deze proefmalingen zullen onder anderen worden 

„nagegaan de getallen omwentelingen der schepraderen, 

„zooveel mogeljjk bij de boven opgegeven waterstanden en 

„opvoerhoogten, de indicateurpaardekrachten en de K G . stoom, 

„die jier uur cn per indicateurpaardekracht worden verbruikt. 

„Do waarneming der waterstanden zal plaats hebben aan 

„de peilschalen der Oranjesluizen". 

E r is dus afgeweken van de gewone wijze van onderzoek, 

ten doel hebbende de door de schepraderen opgebrachte 

hoeveelheid water te meten, lietzjj door middel van stroom-

snelbeidsmetingen en een overlaat, hetzij door afmaling uit 

een kom van bekenden inhoud. i3eide methoden waren hier 

niet toe tc passen. Te r bepaling van de verhouding tusschen 

het vermogen in indicateurpaardekrachten en dat in water-

paardekrachten, zijn deze laatste dan ook aangenomen gelijk 

aan de met behulj) van de afmetingen der schepraderen 

theoretisch berekende waarden, verminderd met 0 ten honderd 

voor verliezen, veroorzaakt door de ruimten, ingenomen 

door de schoepen, en door lekken door de ruimten tusschen 

de schoepen en de krimpmuren cn opleiders. 

L i verband met het voor het doen van waarnemingen 

beschikbare personeel en het aantal indicateurs, werden bij 

elk onderzoek slechts één stoomwerktuig met de daarbij 

behoorcude 3 schepraderen cn 2 ketels in werking gebracht. 

De eerste dag van het onderzoek werd besteed met bet doen 

vau voorloopige proeven, het controleeren van de indicateurs 

en het nemen van indicateurdiagrammen, met het doel om 

mogelijke onregelmatigheden in den stoomtoelaat en dc stoom-

verdceling na tc gaan cn desnoods te corrigeeren. 

Voor het nemen van indicateur-diagrammen werd gebruik 

gemaakt van vier indicateurs van het stelsel Thompson, 

welke door korte verbindingsbuizon aan weerszjjden van 

den hooge- cn den lagedrukcylinder werden aangebracht. 

Het controleercn dezer indicateurs geschiedde door directe 

meting van de uitwijkingen, verkregen door bekende stroom-

spanningen. Daarvoor werd gebruik gemaakt van den stoom-

ketel der hulpvoedingpomp, op welken ketel door middel 

van eeno korte buis de indicateurs werden geplaatst. Achter-

eenvolgens werd daarop de spanning in den ketel gebracht 

op 1, 2, enz. tot O atmospheren, en worden bjj deze bekende 

spanningen indicateuraanwijzingen waargenomen. 

Dc spanningen werden afgelezen op een contróle-maiiometer. 

De indicateurs bicken ook na onderzoek met verschillende 

veeren over het algemeen ju ist to /i ju. Slechts eeno oukelc 

geringe afwijking, waarbij de indicateur eene kleinere span-

ning aanwees dan dc manometer, werd geconstateerd. Daar 

deze afwijking evenwel gering was, werd dc indicateur voor 

de proefnemingen voldoende geacht. 

Het nemen van diagrammen voor dc beide cylinders ge-

schiedde gelijktijdig cn om het halve uur , die van de ach-

terzijden der cylinders onmiddellijk na dio van dc voorzijden. 

Ieder diagram werd tweemaal geschreven, waarbij do beide 

figuren elkaar zooveel mogelijk moesten bedekken, terwij l 

voor het nemen van het diagram het eylindertje van den 

indicateur goed werd verwarmd door het toelaten van den 

stoom en vervolgens eenige malen met stoom werd doorge-

blazen, ten einde mogelijk condonsatiewater te verwijderen. 

De sterkte der indicateurvecrcn werd gekozen nagenoeg 

in overeenstemming met de spanningen in do cyl inders ; die 

in dc indicateurs aan beide zijden van den hoogedruk-

cylinder kwam overeen met G atmospheren, waarbij 1 niM. 

diagramhoogtc eeno drukking aanwees van 0.1 atmosphcer, 

of 0.1033 K G . per cM-., en die in de indicateurs van den 

lagedrukcylinder, zoowel voor als achter, met 1 atmosphcer, 

waarbij 24 mM. diagramhoogte eeno drukking aanwees van 

1 atmosphcer, of 1.033 K G . per cM-. en dus 1 m]\t. eene 

drukking van 0.043 K G . per c ^ l l 

De arbeid in indicateurpaardekrachten, uitgedrukt in functie 

van de gemiddelde hoogte der diagrammen ( H ) cn het aantal 

omwentelingen (>») der machine per minuut kan worden 

voorgesteld door: 

Hoogedrukcyliiider (voorzijde) 

„ (achterzijde) r r 

Lagedrukcvlinder (voorzijde) =r 

(achterzijde) = 

0 . 0 8 7 2 G H m 

0.08820 H m 

O.OOG38nm 

O.OOG77 Ilm 

De gotallen-coëlliciëntcn werden verkregen mot de gegevens: 

i middellijn hoogedrukcyliiider == G2 cM. 

oppervlakte - 3010.07 c M l 

I middellijn zuiger.stang voorzijde — 11 cM. 

; oppervlakte rr= 95.03 „ 

Gedrukt oppervlak . . . 2924.04 c M l 

Slaglcngtc 1.30 M. 

2924.04 X 0.10113 X 1.3 
Arbeid -

(5ÜX 75 
H m = : 0 . 0 8 7 2 G H m ; 

ovenzoo: 

middellijn hoogedrukcyliiider = G2 cM. 

oppervlakte = 3010.07 c M l 

middellijn zuigerstang achterzijde = O cM. 

oppervlakte == G3.G2 „ 

Gedrukt oppervlak . . . 2955.45 c M l 

2955.45 X 0.1033 X 1.3 
Arbeid — ' - H m - 0 . 0 8 8 2 0 H m , 

()Ü X 75 

middellijn lagedrukcylinder ~ 100 cM. 

oppervlakte 7853.98 c M l 

middellijn zuigerstaiig voorzijde = 11 cM. 

oppervlakte r r 95.03 „ 

Gedrukt oppervlak . . . 7758.05 c .Ml 

9 
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, , 7758 .95 X 0.043 X 1.3 „ n n n p o o TT 
Arbe id tt̂ ^— H w i r z 0 .09038 I I m, 

< ) 0 X 7 5 

middel l i jn lagedrukcy l inder r r 100 cM. 

oppervlakte = : 7853 .98 c M l 

middel l i jn zuigerstang achterzijde = 9 cM. 

oppervlakte = . • G3.G2 „ 

Gedruk t oppervlak . . . 7790.3G cM2. 

7790.36 X 0.043 X 1.3 
Arbe id = 

0 0 x 7 5 
Hm = 0 .09G77 H w . 

D e gemiddelde hoogte van een diagram is verkregen door 

bepal ing van het opi)ervlak met behulp van den poolplani-

ineter van A m s l e r , waarna dit oppervlak door de lengte 

van het »diagram werd gedeeld. 

E l k diagram werd minstens tweemaal geplanimetreerd. 

H e t aantal omwentel ingen werd aangewezen door slagen-

tel lers, waarvan de stand e lk uur werd waargenomen. 

De hoeveelheid stoom door de werktuigen gedurende do 

proofmaling verbru ik t , werd gemeten door bepaling van do 

lioeveeidheid w a t e r , die noodig was om het n iveau in de 

twee in gebruik zijnde ketels ti jdens de proofmaling steeds 

op hetzelfde peil te houden. 

T e n einde deze hoeveelheid te meten, werden in de machine-

kamer op eene houten tafel twee i jzeren bakken naast e lkander 

geplaatst, welke in f iguur 2 van plaat 8 met A on B z i jn 

aangeduid. 

Do buis K stelt voor de toevoerbuis van het voeding-

water , dat door de voedingpompen van uit den war inwaterbak 

van de luchtpomp naar de ketels wordt geperst. Deze buis 

werd ti jdel i jk van de ketels afgekoppeld en van een bochtstuk 

voorzien, waaraan een eind getah-pertjahslang O was be-

vestigd. Door omlegging van deze slang beurtel ings oj) de 

houten goten E en F kon het voedingwater vloeien, of i n 

den bak A, of in den bak B. 

Onder in eiken van de beide bakken bevond zich eene 

opening in en waaraan afvoerbuizen waren bevestigd Deze 

beide buizen vercenigden z ich tot één buis, welke in gemeen-

schap werd gebracht door do buis li met do pomp met afzonder-

l i j ken stoomketel en machine, staande in het ketelhuis . Door 

deze pomp werd het water u i t de bakken naar de ketels 

gevoerd. 

I n de afvoerbuizen bevonden zich twee kranen C en /). 

Nadat vóór den aanvang van de proefinalingen de bakken 

gedeeltel i jk met water waren gevuld, werd het door de 

openingen m en m' afgelaten tot aan het niveau cd. Daarna 

werd eene gewogen hoeveelheid Nvater, hebbende eeno tempe-

ratuur van 12°, in e iken bak gebracht, tot het n iveau 

ah was bereikt , wat kenbaar werd , indien er water uit 

de k le ine openingen ] ) en q begon te vloeien. Op deze 

wj jze werd bepaald, dat do hoeveelheid water in de bakken 

A en 7i tusschen de n i veaux en respectieveli jk bedroeg 

900 en 925 K G . 

A lvorens do j j roefmal ing begon, werden de peilglazen 

voor de te gebruiken ketels goed doorgeblazen en vervolgens 

de waterstand in den ketel op het peilglas met een merk 

aangegeven. 

De voeding met behulp van do stoompomp in het ketelhuis 

had zoodanig plaats, dat zooveel mogeli jk het water in do 

ketels op het aangegeven merk werd gehoudon, waarop 

vooral op het eind der proofmaling nauwkeur ig acht werd 

gegeven. 

H e t leegzuigen van den oenen bak ging gepaard met het 

vu l len van den anderen, hetwelk gemakke l i j k met de twee 

kranen C en 1) kon worden geregeld. 

Daar de door de voedingpompen toegevoerde hoeveelheid 

water wegens de stoomverliezen in stoomrnantels, enz. on-

toereikend zou zi jn voor het op eene constante hoogte houden 

van het water in do kete ls , werd van tijd tot ti jd door toe-

voer uit den regenbak naar den condensor door de reeds 

op bladz. 59 besproken inr icht ing bijgevoed. D i t water 

passeerde eveneens de bakken en kon dus zonder bezwaar 

worden toegelaten. 

Op geregelde tijden werd de temperatuur van het voeding-

water in de bakken waargenomen. 

Door de beschreven inr icht ing verrichtte het stoomwerk-

tuig eenigszins minder arbeid dan gewoonl i j k ; immers de 

voedingpompen persten het voedingwater in een open bak 

in plaats van in een' ketel , waar in eene d r u k k i n g van G 

atmosphoren heerschte. 

De daardoor begane fout is evenwel ger ing en daarom 

verwaarloosd. 

B i j het begin der proofmaling waren beide bakken leeg. 

Door aanteekening van het aantal verbruikte bakken en 

terugweging van do bij het eind der proefmaling in een van de 

bakken nog terug gebleven hoeveelheid water werd onmid-

del l i jk bekend het door do ketels verbruikte gewicht aan 

water , dat is dus ook het gewicht door de machine verbru ikt . 

S lechts werd daarvan afgetrokken do gewichtshoeveelheid 

water , gecondenseerd in de stoomtoevoerleiding. Daartoe 

werd het water van den automatischen waterafscheider van 

deze toevoerleiding in een' bak opgevangen en eveneens 

gewogen. 

T e n einde het onderzoek nog meer vol ledig te maken , 

z j jn behalve de reeds vermelde en in het bestek voorgeschreven 

waa inemingen nog bepaald: 

het .steenkolen-verbruik per uur en per indicateur-

paardekracht en het verl ies van stoom door condensatie 

in de stoommantels van hooge- en lagedrukcy l inder , in 

de stoomtoevoerleidingen met den stoomdrooger en in den 

receiver. 

E r werd zorg gedragen, dat bij den aanvang der proef-

malingen de vuren normaal brandden. 

De hoeveelheid kolen, tj jdens de proefinalingen verbru ik t , 

werd door weging bepaald. 

De kolen waren gedeeltelj jk reeds eenigen tijd in de open 

lucht gelegen hebbende, gedeeltelijk n ieuw aangevoerde 

Engelsche v lamkolen . Z j j waren in het proefstation van bouw-

materialen van K o n i n g en B ienfa i t te Amsterdam onderzocht. 

De uitkomsten van dit onderzoek zi jn de volgende: 

T a b e l I . 

Soort der kolen. 

Watergehiilte Aschgehnlte 

Vo. 

Wanntcgevend 

vermogen 

in caloriën 

per KG. 

Warmtegevend 
vermogen 
in caloriën 

per KG. 
omgerekend 
op drooge en 

iischvrjjc kool. 

1. 2. 3. •l. 5. 

Eiii^elsclu; vlam-
kolen der ccr.sic 
partij . . . 8.97 7.84 0044 

1 

' 7987 

Klein der tweede 
partij . . . 7.23 8.25 0730 

1 
7904 

liicni der tweede 
partij • . . 8.52 8.50 0397 7707 

! 

H e t verl ies van condensatiewater i n do stoommantels 

der cy l inders , in de stoomtoevoerleidingen met den stoom-

drooger en i n den receiver is bepaald door opvanging en 

weging van het water uit hunne automatische waterafscheiders, 

we l k water in gewone omstandigheden naar buiten wordt 

afgevoerd. 

Zooals uit de hier volgende tabel len b l i jk t , duurden de 

proefinal ingen op IG , 17 en 18 October 5 uur , die op 

15 October slechts 4 uur , daar eene op dezen datum aan-

gevangen proefmal ing door het warmloopen van eene van de 

assen moest worden gestaakt. 

Minstens één uur vóór den aanvang eener proefmal ing 

werd de machine in werk ing gesteld, ton einde zoowel deze 

als de ketels in normale omstandigheden to doen verkeeren. 

D e afgewerkte stoom der Worthingtonpompen werd naar 

den condensor ge le id ; het stoomverbruik , in de tabellen 

vermeld, is dus dat van de hoofdstoomwerktuigen en der 

genoemde pompen. 

a. S t o o m 

verbruik z i jn 

Uitkomsten der proef malin (jen. 

De uitkomsten van het steenkolen-k e t e l s , 

verzameld in de volgende tabel : 

T a b e l I L 

Datum 

(1er proefmaling. 

1 . 

li O" 4) a 
a 

5 J 

C M V 

3 

O > J g 
H ü co 

3. 

4 ^-ui 

•t. 

U I J J L , U 

^t ' 2 2 - -2 oj s « ! t> u ? 
- C S — ff S . . - I r: u tl a U aus 

V ^ ^ u iiu-v 

w -

5. 

15 Oclober . 

11) » . 

n .> . 

1« . 

4 wviv. 
5 

5 » 
5 i> 

1400 

11)59 

1027.5 

'.m.iH 

-289.54 

^245.04 

1.12 
1.09 
1.15 
0.84 

35° C. 
30" C. 
28" ü. 
27° C. 

W o r d t het steenkolenverbruik per uur en per indicateur-

paardekracht herleid tot voedingwator van 0«, dan worden 

de getallen van kolom 5 respectievel i jk l .OG, 1 .04, 1 .10 

en 0 .78 . 

T e r toel icht ing hiervan diene het volgende: 

door e lk K G . voedingwater z i jn aan het kete lwater toe-

gevoerd rosp. 35 , 30 , 28 en 27 caloriën. Volgens de formule 

van Regnau l t zi jn noodig om water van O» te veranderen 

in stoom van 5 .3 atmosphoren (zie tabel V I I I ) , hebbende eene 

temperatuur van ongeveer 155° C . 

G0G.5 -}- 0 .305 X 155 = G54 calor iën, 

terwi j l voor deze verandering met voedingwater van respec-

t ievel i jk 35o, 30", 28o en 27° slechts noodig z i j n : G19, G24, 

G2G on G27 caloriën. 

De getal lenwaarden l .OG, 1 .04, 1 .10 en 0 .78 z i jn nu ver-

ni 9 
kregen door die der 5e kolom respectieveli jk met ~ , 

(m 
6 5 4 ' (554 

026 627 , . 
en to vermenigvuldigen. 

.Alet behulp van do uit de hier volgende tabellen bekende 

waarden van het stoomverbruik en do reeds genoemde 

waarden van het verwarmings- en het roosteroppervlak van 

eiken ketel is de volgende tabel samengesteld. 

T a b e l I I I . 

Datum 

(1er 

jjroefinnling. 

1. 

.H d 
I i i 
O O ta — « 

. C rH 
CÛ es 
^^ 3 

2 s 5 
a u O — . S IU u > 

d l " ' u _ u c. Ir. ^ 

3. 

u4 
§ S s > 5, tl u 
M ^ > -
d " ° 

•l. 

ö O 
Ol r s M 

a 
C a « "TL 

tu 
5. 

ë s ii . > w s Jii a O es tùu O'T a 3 C r 2 — p-
m S <—' t. 
6 S. 
uî 

fi. 

s 1 O c g . 

= i £ Ô 9 'S S >0 . 

7. 

15 Oclolier 

10 

17 

18 n 

0.138 

0.130 

0.143 

0.112 

0 2 . 8 

40.7 

55.3 

3 4 3 

1.81 

1.35 

i.r.o 
0.911 

7.20 

7.08 

().97 

8.91 

450 

358 

380 

305 

13.2 

10.3 

M . l 

8.8 

„ „ tu .s u 3 a S C-Ö.2 
S S " 'S 

c 2 O 

(1. 

Do verhouding tusschen verwarmingsopperv lak en rooster-

oppervlak bedraagt ~ — 34.G7. 

Deze uitkomsten geven tot de volgende opmerkingen aan-

le id ing : 

Gewoon l i j k worden voor de getal len, voorkomende in do 

kolommen 3 , 4 , 5 en 7 opgegeven respectieveli jk 75 M 0 0 — 

; j _ 6 . 8 8 à 7 .49 en 20.G4 à 22.49 bij eene normale ver-

branding (zie bijvoorbeeld Taschenbuch Hütte, uitgave van 

1893, bladz. 72G). 

D e in do ko lommen 3 , 4 en 7 voorkomondo waarden 

zi jn aanmerke l i j k k le iner . 

D e waarden in kolom 3 wi jzen op eene zeer langzame 

verbranding tijdens de proefmalingen. Meer normaio waarden 

M 
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zouden verkregen zijn bij eene kleinere vviiarde van het 

roosteroppervlak. 

Eveneens zouden do getallenwaarden, vermeld in de 

kolommen 4 en 7, grooter zi jn geweest bij eene kleinere 

waarde van het verwarmingsoppervlak. 

De ketels zi jn dus ru im voldoende van afmetingen. 

i\[et eene snellere verbranding zal daarom in normale 

omstandigheden met minder rooster- en verwarmingsoppervlak 

gewerkt kunnen worden en is een bedrijf met beide machines 

en slechts '6 ketels voldoende. 

Dat zulks zonder bezwaar kan geschieden, bli jkt daaruit , 

dat op 19 October gedurende een half uur met de zuidel i jke 

machine werd gewerkt , terwi j l slechts één ketel stoom leverde. 

De opvoerhoogte bedroeg toen 0.20^ 31., het aantal omwen-

telingen 41 per minuut. 

l i e t aantal K G . stoom, gevormd door 1 K G . steenkolen, 

vermeld in kolom 5, stemt voldoende met de daarvoor 

gewoonli jk verkregen waarden. 

Berekent men ile K G . stoom, gevormd door 1 K G . steen-

kolen, herleid tot voedingwater van (Jo, dan worden de cijfers 

van kolom 5 achtereenvolgens 7.G7, 8 .05, 7.28 en 9.29. 

D ikw i j l s wordt nog vermeld het aantal K G . steenkolen, 

ve ibrn ik t per uur en ])er waterpaardekracht. 

I n de hier nog volgende tabellen omtrent het stoomverbruik 

is het vermogen in waterpaardekrachten voor diverse binnen-

en buitenwaterstanden voor elk half uur berekend. H iervan 

voor iederen dag de gemiddelde waarde genomen, zoo bedraagt 

het steenkolenverbruik per uur en per waterpaardekracht 

respectievelijk 3 .40, 1.87, 1.78, 1.50 K G . 

B j j eeno nadere beschouwing van genoemde tabellen bl i jkt 

onmiddell i jk de abnormale a fwi jk ing van het eerste van deze 

vier getallen van de andere, welke a fwi jk ing verband houdt 

met het vermogen in waterpaardekrachten, hetwelk op 15 

October tegen het einde der proefmaling zeer k le in werd 

wegens de geringe opvoerhoogte. 

( Jm onafhankel i jk van deze laatste te zi jn kan b. v . het 

steenkolenverbruik worden uitgedrukt per lOOO van 

het kanaal weggevoerd water. 

A ldus doende verkr i jgt men do volgende hoeveelheden: 

4.95, 4 .39 , 5 .24 , 3.21 K G . 

Nog verdient vermelding, dat het stoken van de ketels ge-

schiedde door de stokers van het bestaande stoomgemaal. 

Da t onder de gewone omstandigheden tijdens het bedrjjf 

niet zulke lage getallen voor het steenkolenverbruik als 

bij de hier beschreven proefmalingen zullen verkregen worden, 

ligt voor de hand. T i jdens dergelijke proefmalingen toch 

wordt met de uiterste zorg gestookt, de stokers staan voort-

durend onder controle ter voorkoming van noodeloos kolen-

verbruik , de vuren moeten zooveel mogelijk gel i jkmatig 

branden, do stookdeuren worden slechts bij het opwerpen van 

kolen zoo kort mogelijk geopend en de trek wordt door 

middel van de dempers in de rookkanalen voortdurend geregeld. 

Ook dient rekening te worden gehouden met do hoe-

veelheid kolen, noodig voor het brengen der ketels op de 

vereichte spanningen, op die, noodig voor het afdekken der 

vuren tijdens ti jdeli jke staking van het bedrijf, welke hoe-

veelheden bij deze proefmalingen niet in aanmerking zijn 

gekomen. 

b. AV e r k t u i g e n . I n hoeverre het in het bestek vereischte 

aantal omwentelingen der schepraderen bij verschillende 

binnen- en buitenwaterstanden werd verkregen, bl i jkt uit 

de volgende aanteekeningen, gedeeltelijk ook voorkomende 

in de hierachter vermelde tabellen omtrent hot stoomverbruik. 

De noordelijke machine maakte op 15 October van 10—11 

uur voormiddag bij eenen binnenwaterstand van 0 31 M. 

— A P . en eenen buitenwaterstand van gemiddeld 0.20 M. 

-f- A P . een gemiddeld aantal van 44.7 omwentelingen per 

minuut, overeenkomende met een aantal van 4.47 omwen-

telingen per minuut van de schepraderen. 

Dezelfde machine maakte op 10 October van 1 0 — H u u r 

voormiddag bij eenen binnenwaterstand van 0 .325 M. — A P . 

en eene opvoerhoogte van 0.88 M. een aantal omwentelingen 

overeenkomende met 3.74 omwentelingen per minuut van de 

schepraderen en op 15 October van 4 — 4 . 1 5 uur namiddag, 

bij eenen binnenwaterstand van 0.325 31. — A P . en eenen 

buitenwaterstand van 0 .12 31. — A P . , dat is dus met eene 

opvoerhoogte van 0 .205 31., een aantal omwentelingen, 

overeenkomende met 0 omwentelingen per minuut van de 

schepraderen. 

T i jdens deze laatste proefmaling bedroeg het indicateur-

vermogen der machine 550.0 paardekrachten. 

T i jdens de proefmalingen met de zuideli jke machine is 

geen gelegenheid geweest waar te nemen, of bij een'binnen-

waterstand van 0 .30 31. — A P . en een' buitenwaterstand 

van 0.25 31. - h A P . het vereischte aantal van 4.3 om-

wentelingen j)er minuut werd bereikt. 

Deze machine maakte op 17 October van 10 uur voor-

middag—12.30 uur namiddag bij een' binnenwaterstand van 

0.29 3f. — A P . en eene opvoerhoogte van 0 .85 31. een 

aantal omwentel ingen, overeenkomende met 3.07 omwente-

lingen per minuut van de schepraderen, terwi j l op 19 Octo-

ber ten 1.45 uur namiddag bij denzelfden binnenwaterstand 

en eene opvoerhoogte van 0.43 31. door de schepraderen 

4.58 omwentelingen per minuut gemaakt werden. 

De snelheid van O omwentelingen der schepraderen met 

opvoerhoogteii van 0 .15 31. werd met deze machine niet 

waargenomen, daar uit de proefmalingen met de noordelijke 

machine voldoende was gebleken, dat door meerdere be-

lasting van den regulateur van de expansieschuif zonder 

veel bezwaar genoemde snelheid verkregen kon worden. 

De uitkomsten der waarnemingen omtrent het stoom-

verbruik per uur en per indicateuipaardekracht zijn ver-

zameld in de volgende tabellen. 
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CTï Ĉ l CO 
lO lO 00 X 

CO CO 

» o 
C l 
lO 

10 Cl lO CO »0 
lO CO l.O 

lO »0 
kO lO lO (O lO 

g d d 
C l 
o 
d 

»0 l -
d 

lO 
s 

CO lO lO 
d 

lO lO »0 lO Cg .0 
d c d d d d d d 

lO lO lO lO lO I- CO 00 o o lO CO o 1- .'/) i.o) CQ CO CO CO C.' c. I ' >0 lO lO lO lO o c lO lO <0 lO lO lO LO lO 
d d d d d d c d c d d d 

M i l l 
lO lO lO 10 lO »O lO 1.0 lO 
C l C l C l C l C l C l r H r H rH c O o o 
CO CO CO CO CO CO c q CO cr. CO CO CO 00 00 
d d d d d d c d d d d d d 

c o 
CO CO 
d d 

o o 
CO CO 
d d 

+ + + + + + + + + + + + + + + f 
r i 00 lO Cl r-J O o c. 
• o lO o o -t Cl Cl Cl t-i Cl 
d Ö Ö Ö o c o 

o I - CO 10 00 T-H CO c : CO 
-f CO Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl 

d d d d d d d d d d d d d d 
lO o 
r-H CO 

o d d 

lO 
d 

10 o 
r- , CO 
r-1 i-i' T-î Cl 

lO -t lO o CO 

o CO o Cî 

Cl Cl 

o 
CO 

C l 

I i I i 
CO CO CO 
d 

Cl 

Cl 

lO 
-f 
ci 

i 
CO 
ci 

lO O 
CO 

C l 

o 00 

lO o r-. CO lO 

C l C l C l C I CO 

c CO 
ci 

C l 

CO 

o 
CO 
ci 

o 
^ 

ci 
H 

r\ 
0) ç 
!s 
u 
ra 
E 

« 
;o 
'5 N 
w 
to 
0) 
ço 

L 
U 
£ 
0 
Ü 
O 

a 
0 
D e 
"(3 
E 
V 
0 
L 

Q. 

PU0K1-.MALINGEN MET IIET STOOMSCIIEPRAÜGEMAAL TE SCHELLLNOWCUDE, G7 

o 

c N 
S ' 

C l 

.mu .lod 'yAi in >||u.i(i.ioauioo:)s 

•Suip!0i.i00A00:}ni00]s op in .io ĵiîav 
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T f i b e l I X . 

00 

H e t gemiddelde stoomverbriiil^ per uur en per indicateur-

paardekracl i t heeft dus volo;eus de li()h)uiineu 20 l)edrageu 

respectieveli jk 7 .88 , 8 .00 , 7 .00 en 7.30 K G . Deze gewiclits-

iioeveelheden hebben betrek idng op voedii igwiiter van respec-

tievel i jk 35o, 3()o, 28o en 27«, terwi j l de inhoud der bakken , 

waarui t het voedingwater is ontleend, zooals dit op bladz. 02 

is vermeld, is bepaald met behulp van water van 12° en 

dit alzoo zwaarder woog dan het voedingwater. 

De dichtheid van water van 4° op 1 gesteld, is die voor 

water van de genoemde temperaturen respectieveli jk : 

1 1 l 

l .n()5!»3' 1 .0042: i ' 

en die voor water van 12° 

1.0037:^ 

1 

l 
1.00.348 

l.0()U.")52' 

De werke l i j k verbruikte gewichtshoeveelheden zijn d u s : 

1.000.052 

1.00 5 •13 

I.0005.Ó2 

7.88 :< - 7.84 K G . 

8.00 < 

7.90 X 

7 . 3 G X 

1.004:J3 

I.OOO.t.52 

1.003? 3 

1.1)00:-) r)2 

r 0031S 

^ 8 .03 

7.87 

- 7.34 

of' gemiddeld 7.77 K ( J . per uur en per indicateurpaardekracht. 

Met door den aannemer gegarandeerde verbru ik bedroeg 

7.5 K G . 
Per uur en per waterpaardekracht is het stoomverbruik 

respectieveli jk geweest 2 3 . 9 , 1 3 . 8 , 1 2 . 3 , 13.7 K G . De 

a fw i j k ing van het eerste dezer getal len van de andere is 

reeds vroeger verkhuird. 

'r i jdens de proefmalingeu werden de volgende waarnemingen 

gedaan omtrent de stoomspanningen, aangewezen door de 

manometers. 

T a b e l V I I I . 

Datum. 

Oeini(lil.d<lf I Geiiiiil^lelde 
Gcini'lilelile slooiiispnnniiig . Luchtlmlig 

ill (Ie slooinspnmiiii^r 
st..üi,.8|Hiiii.ing 

in (1(! ketels. 

f i t i n . 

O 

hdoire-
drukcyliiiilcr. 

lit III. 

3. 

Ill 

den receiver. 

U l m . 

t-

in den 

condensor iiiM. 

kwikdruk. 

15 October 

10 >« 

17 » 

18 

5.-i 

5.2 

5.3 

5.3 

5.2 

5.1 

5 1 

5.1 

O. i 

0 . . i 

0.5 

O. i 

10 

71 

72 

72 

waren de volgende: 

D.itnni. 

1. 

o _ t c 

ä = § 
3 
l ' i 1 
2 2 

'73 in 

KG. KG. 
3. 

KG. 

4. 
KG. 
5. 

KG. 
f). 

es P = 
I I 

1') Octob-M-. 

IG « . 

1" . . 

18 0 . 

310 

:{70 

137 

133 

17 

07 

202 

2 8 i 

30(; 

052 

307 

3 'h 

•ilO 

iS I 

ü l 

1000 10.0 

1505 11.0 

1277 I L O 

ILSI 13.0 

Gemiddeld wordt dus 12 ten honderd van het water , dat 

als stoom van de ketels naar de werktu igen wordt gevoerd, 

niet door de voedingpompen naar de ketels terugg(!bracht. 

D i t water moet dus door bi jvoeding worden aangevuld. 

H ier in is nog niet eens begrepen het onvermijdel i jke verlies 

door kleine ondichtheden van sj)ui- en voedingkiai ien, ver-

pakkingen aan stoom- en waterbuizen, enz. 

De proefmaling op 19 October had in hoofi lz ink ten doel 

de werk ing van den ri igulateur der expa]isi(>t!(:huif viin den 

hoogedrukcyl inder nader te leeren kennen. Daarton we-d 

deze met verschil lende gewichten b(dast en vervolgens het 

aantal omwentel ingen hetwelk door deze belasting werd 

gewijzigd, nagegaan, 

I n verband daarmede wtM'deii f-dkens van b-iide fy l inders 

indicateurdiagrammen genomen, tnn eindi; in hoofdzaak de 

betrekking te viiulen tusschen de verrfchillende belastingen 

en den stoomtoelaat in den hoogedrukeylindor. 

I n tabel X zi jn de resultaten dezer waarnemingen verzameld. 

De getal lenwaarden in kolom 12, aangevende de totale 

uitzetting van den stoom, zi jn gevouden op do volgende 

wijze. T e 10.30 uur voormiddag was de toelaat in den 

hoogedrukcyl inder 0 .155 of 15 5 ten hondcu'd; de uitzett ing 

in dien cyl inder was dus J . ' ! , . De verhouding van de in-

houden dor beide eyl imiers is , de totale uitzett ing van 

den stoom bedroeg dus op gemeld tijdstip x - 10.8. 

De waterverl iezen door eondensatie, bepaald door opvanging 

en weKin«; van bet water der aiitomatisehe waterafscheiders. 

1 0 



7 0 

I—< 

o 

H 

in 
o> 
eo 

u 
Q 
£ 
0 

0 
O 

0) 

a 
0 

D) 
C 

n 
E 
a 
0 
u 
(L 

PKüLl'MALl^JGKN MET UET STÜÜMSCIIEPUAUGKMAAL T E SCIIKLLINGWOUDE. 

be 

Cß 
c; 

'c 
tjj 

CO 

fc/j G 
« C C; 

3 '£ 
O ^ C 

CI 

O 
O 

O 

'o 

£ 

13 ^ 
O c 

O 
tfj 
O r 
c s i 

tc 
t i — 

, c J. , i jt . 

c — ^ O üJ^ 
^ s c c: Ä hH 

O ^ 
ü fcD -

C 

O 
a r:: I 

CO 

O 
cü 
Cu 
O 

O 
~ M 

, I S 
^ S O 
-M a co 
5 S := S . 

5 £ 

tc 
»0 

tß 
O 
O 

„ O 

O 
rs 
c 
ce 
OJ 
O -u c3 

O 

+ 

c 

C C 
c: -

co 

U, rH 
^ ü s 
:H O .-ti 
3 S j j 

n: 

O 
c 

O 

co 
co 

»0 
lO 

C Ö 
rt 9 

O .S 

^cè 
rt G O « ü 

Si rt c t» 
^ tß Cß C 

O 
tß 

O V 
R r. R R R 

- Ol CO lO CO CO O rH 

ü 
£ 

p R R R R R 

c SJ 
R f: R R r. 

ü n3 
r t: P R R R R 

q 
O 

co 
co 

00 
»Q 

O 
!>> 

Ci 
co co 

O co 

QO 
co 
O 

co 
O 
(M 

(M 01 
d 

00 
Ol 
(M 

Ci 
O 

lO 
c 

0 
co 
01 
O 

01 

CO w co O CO O O co CO iO Ol Ol Ol co Ol Ol cq co co 
O d d d d d d d d d 

-t co co »q q »q q c; 
co co CO 1—1 ci ci 00 1-H co Ol co co co Ci 1-H co O 
01 Ol Ol Ol Ol Ol Ol CO co co 

1-H t f—1 iq t- co I-H q co 
có Ol ^ i6 d co ci d O >o CO' co 1-H 1-H Ol 01 1-H 1-H 1-H 

' 

co lO 01 co O co 1-H -t co co Ol cc co O 00 O O O 1—( 1-H ( I-H 1-H Ol OI Ol co r-l t-M »-H l-H T-H I-H 1-H 1-H 1-H 

lO lO CO 10 O q lO 01 q iq q 
co 1-H 1-H oi có \6 »C 

CO co t ^ ^ f t t 

lO lO lO t^ co co co co co co co lO >0 »-0 ic »0 »0 iq uq »0 . • • • . 1—( t t T-H 1-H 1-H 1-H 1-H 1-H 

»0 »0 01 lO r̂  Oi co O ' t co Ol co Ol 01 Ol Ol Ol X) t t f 
6 d d d d d d d d d 

1 1 1 1 
lO »0 

1 
lO 

1 1 1 1 
co co co co 00 co O Ci C5 Ci 01 Ol 01 Ol 01 Ol 01 Ol 01 Ol 
ö d d d d d d d d d 

1 1 1 + + + + + + 
co ï—1 1-H Q-i 01 >o co O O O O < O T-H 
ö d d d d d d d d 

O lO lO O i.O iO O lO (-1 co r—( co t 1-H q 
tD d d <-H 1-H T-H 1-H oi 1-H 1-H T—1 

INIIOUDSOPOAVK VAN WKTENSCIIAPPELIJKE TI JDSCfIRIFTEX. 7 1 

Met beliiilp van de uitkomsten, vermeld in deze tabel en in 

die omtrent liet stoomverbruik, is de als bijlage hierbij ge-

voegde graphische voorstelling (zie plaat 2) gemaakt van het 

nuttig ellect, dat is dus de verhouding tusschen het aantal 

waterpaardekrachten en indicateurpaardekrachten bij verschil-

lende opvoerhoogten en versehillcnde omwentelingssnelheden. 

Deze opvoerhoogten zijn uitgezet als abscissen. Do daarbij 

behoorende ordinaten geven aan het nuttig effect. 

De meetkundige j)laats der daardoor verkregen punten bjj 

een aantal omwentelingen der schepraderen, gelegen tusschen 

3.6 en 3.8 per minuut en opvoerhoogten tot 0.90 M. is bij 

benadering de kromme l i jn , door op do 

graphische voorstelling anngeduid. 

U i t deze graphische voorstelling blijkt, dat het grootste 

nuttig effec verkregen werd bij het bovengemeld aantal 

van 3.0 a 3.8 omwentelingen der schepraderen per minuut, 

overeenkomende met omtrekssnolhoden van 1.00 M̂. a 1.69 M. 

per secunde. 

B i j grootere omwentelingssnellieid daalt het nuttig etFect. 

L I muiden, 18 Maart 1890. 

1 N M O U D S O r G A V K VA N W E T KN 8 C H V F I> E L LI K K 
T L I D S C a i M F T E i S ' . 

Onder redactie van .1. V A N H K U I I N , L. K . Inst. I. 

1. l i lVlKI lKN KN liKKEiN. 

Die Einwirkungen der Strombauten auf die Wasserverhalt-
nisse. — iMededoeling van de conclusiën waartoe de Duitsche 
commissie van onderzoek, welke in 1892 benoemd werd, 
komt. {Centralblaff der lUiuvcrrndtung, No. 37 van 12 Sep-
tember 189(i.) 

The regulation of the cataracts of the Danube. Map of the 
Irongate rocks and canal. Met iiguren in den tekst {The 
Engineer van 2 October 1896.) 

II. KAXALKN. 

Deutsche Wa^serstrassen, voordracht van Prof. Dr . van der 
F)Orght te .\ken, gehouden in den Aachener Dczirksverein 
op den 3den -luni 1896. Met een ovorzichtskaartje. {Zeit-
schrift den l'ereines dentschir Inijenieure, N». 38 van 19 Scj)-
teniber 1890.) 

Die Wasserwirtschaft auf der Moldau in Prag und der 
gegenwärtige Stand der neuen Wasser-Verkehrsanlagen daselbst, 
von Wi lhe lm Plenkner, behördl. autor. Oivil-lngeni(!ur te 
Praag. Met vier j)laten en vcrscheideni; af b(>eldingen in (1(mi 
tekst. {AU'jemdne Baureifunij, l lefr 3, 1896) 

Neuere Bestrebungen bezüglich des Baues und Betriebes von 
Scbiffaiirti^kaiVAlcn. Met gratiselie voorstellingen. {I)in(jlcrs 
Pohifcchnisches Journal, Jhrg. 77, Heft 11 van 11 Decombor 
1896.) 

I I I . ÖTIJWKX, SLI IZKN, ASCKNSKruS KX ANDKKK 
INRlC i rnXüKN TOT IIKT BUIlXdKX VAX SCllKl'KX 

OP l'AXDKX MKT Vl . l iSCI l lLLKNI) PKIL. 

Die Schwimmer des Schiffshebewerks bei Henrichenburg, 
door C . Offormatui te .Munst(;r in AVostlalcn. (Jeil l . [Cmfralhlatt 
der hauvirwaltumj, N". 2S van 11 . lul i 1896.) 

Der wirthschaftliche Einfluss von Schleusen und Umwegen 
bei künstlichen und natürlichen Wasserstrassen. {Ccntralhlitt 
der Banveru-altung, 38 van 19 Sept. 1896 en volgonde.) 

IV. URlKKiKX, TITXNKLS, VIADPOTKN K\ A()UAI)UCTi:X. 

The rue Tolbiac bridge. Paris — Hesclirijving van de brug 
over oen tul van lijnen van den spoorweg van de Orleans-
.Maatschaj)pji; gebouwd door Sulles, iiigóniour des Pouts et 
CluiusH('('s. i)o lotüle lengte is r)31 fr.. grootste ovcu'.span-
ning 1!)() l'r. 10 in. , do anden! 127 l't 11 in. Do bcsehrij-
ving is toi'gelicht door eene afheclding van do brug in den 
tekst en vcM'schillcndc detailtiM'koningen. {I'!niiinccri)i(j, n". 1600 
van 28 Augustus 189(1.) 

New Bourne End bridge; Great Western rai lway, door den 
hoofdingenieur .1. C. l i iglis — De brug heeft 3 oversi)anningon, 
elke van 98 ft. 6 in. en rust op twee jtjjlers, bcstannde uit 
ijzeren cylinders van S ft. middellijn, welke met beton ^wi i ld 
zijn. Aan de korte beschrjjving is eeiie alheelding in den 
tekst toegevoegd. [Kuf/inceriiif/, n». 1602 van 11 September 
1896 ) 

The Alton bridge. — I'eschrijving van de brug over don 
Mississippi bij do stad vVlton. De brug heeft 8 overspan-
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Hingen, wanrvan O eene lengte hebben elk van 210 ft. en 
(le beide andere respectievelijk 350 en 454 ft. De laatste 
overspanning is draaibaar en geeft ccne doorvaartwijdte aan 
elke zjjde van den pijler van 200 ft. De beschrijving is toe-
gelicht door eene situatie, aanzicht en verschillende detail-
teekeningen. [Engiuecrhu/^ iio. IGÜG van 9 October 189G en 
volgende.) 

Arbeiten zur Erhaltung der gewölbten Eisenbahubrücke über 
den Elbach bei Willmeurod (Westerwald). Met afbcïcldingcn. 
(Centraiblatt der Danrenvaltunfj, N«. 28 van 11 J u l i 189G.) 

Neue Bogenbrücke uuterhalb des Kiagarafalles. — Korte 
beschrijving met afbeeldingen van de stalen boogbrug die dc 
in het jaar 1855 gebouwde brug zal vervangen. De koorde 
van den boog is 1G8 M., de pijl 34 8 M. {CentralblaU der 
Buuverwaltun(j, No. 31 van 1 Augustus 189G.) 

Verbreiterung der Mississippibriicke bei Minneapolis. — 
Korte inededeeling van E . Dietrich. Met afbeeldingen {Cen-
tralblatt der Bauvenraltung^ N«. 32A van 8 Augustus 189G.) 

Der Wettbewerb für eine feste Eisenbahnbrücke über den 
Bhein bei Worms, door den (leheimeii I jaurath Prof. Tb . 
Landsberg te Darmstadt. Alet aïhuiUWn^au. (Ccntralblatt der 
BanverwaUnny^ N». 33 van 15 Augustus 1S9G en volgende.) 

Der Spreetunnel zwischen Stralau und Treptow bei Berlin. — 
Deze tunnel heeft ccne lengte van 453 AL cn ligt met den 
bodem 10.7 onder den gemiddelden waterstand. Zi j bestaat 
uit een ijzeren mantel van 4 AL middellijn. Dwarsdoor.sneden 
lichten de beschrijving tcc. [Centralblatt der Bauvenvaltung^ 
No. 37 van 12 September 189G.) 

Neue Brücke über den East E l ve r zwischen New-York und 
Brooklyn. — Korte mcdedceling, door afbeeldingen toege-
licht, lietreHende het ontwerp van L . l i . Buck , i l e t bestaat 
uit een hangbrug met 488 AL overspanning. {Centralblatt 
der Bauvernaltunij, No. -lO van 3 October 1S9G) 

Nouveaux types de ponts suspendus rigides, door E . Gisclard. 
chef de bataillon du ( iénic. Geï l l . {Le Génie Civil^ n«. 20 
van 12 September 189G cn volgende.) 

Klappbrücke mit wagerechten Schweipunktswege, door G. 
Barkhausen. Alet afbeeldingen. {ZfUsrhrift des Vereines deut-
scher Ingenieure^ No. 29 van 18 J u l i 189G.) 

Liverpool-street station WideniBg-Primrose-street bridge, 
met afbeeldingen en dctaiheekci.ingen in den tekst. [The 
Engineer van 21 Augustus 1890.) 

L i f t ing bridge over the Chicago river at Chicago. — De brug, 
die vertikaal wordt opgeheven, overspant een wijdte van 
130 voet. De hoogte van opliefling bedraagt 155 voet boven 
den waters|)iegel. Heschrijving m<'t afbeeldingen in den ttdist. 
{The Engineer van 28 Augustus 1890.» 

Bridges on the Lanark Shire and Dumbaiton rai lway. Alet 
afbeeldingen in den tekst. {The Engineer \i\n 9 Octob(;r 1806.) 

Die neue Eisenbahubrücke unterhalb des Niagarafalles. 
Alet al beddingen. {Zeitschrift des Oesferr. Jngtvieur- und 
Architekten-Vereines, No. 50 van 11 December 1890.) 

The Primro^e-strcet bridge, in den Great-Eastern spoorweg. 
Alet afbeeldingen. (77/e Enqineer, N®. 2121 van 21 Augustus 
1890.) 

Der Donau-TJebergang Fetesti-Cernavoda iu Rumänien, 
door den ingenieur E . ( iaertner, K . K . Baurath te AVeenen 
inet vi j f platen en verschillende afbeeldingen in den tekst. 
{Algemeine Bnuzeitung^ Heft 2, 1806.) 

VI. llAVEiNS KN IlAYENIXHICHTINOEN. . 

Caissons for the new north Docks, Liverpool. Alet afzonder-
li jke plaat en afbeelding in den tekst. no. 1001 
van 4 September 1896.) 

Harbour improvements in Western Austial ia. Alet afbeeldin-
gen. {Engineering, no. 1605 van 2 October 1896 en volgende.) 

Der neue Fischereihafen und Fischmarkt in Altona. Alet 
afbeeldingen {Centralblatt der Hauverwaltung, No. 32 van 

, 8 Augustus 1896 en volgende.) 

Les nouveaux travaux du port de Bordeaux, door A . Dumas. 
AFet afbeeldingen. {Le Génie Civil, no. 21 van 19 September 
1896 cn volgende.) 

Belfast and its industries, waarin voorkomt ccne beschrij-
ving van de haven van Belfast met eene situatie. (The 

• Engineer, no. 2115 van 10 J u l i 1896.) 

Harbours and Waterways. — Kle ine mededeelingen over 
I de havens van „ B l y t l f ' , / The Tees" , „Durban" en van de 
: „Boyne Navigation'' , „Grand Cana l " en „Corinth Cana r ' . 
; {The Engineer, n«. 2115 van 10 J u l i 1896.) 

Die Grundsteinlegung im neuen Hafen von Constanza, door 
Friedrich liömcbes. Alet afbeelding. {Zeitschrift desOesterr. 
Inqenieur- und Architekten-Vereines, N°. 47 van 20 November 
1896.) 

j Ueber Speicher- und Umschlags-Einrichtungen, inet ver-
scheidene afbeeldingen. [Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur-

I U7id Architekten-Vereines, No. 48 van 27 November 1896 
, eil volgende.) 

X . BEVLOKllNGEN. 

Die Melioration des Nilthaies und die Insel Philae. Met 
afbeeldingen. {Centraiblatt der ßauverwaltung, no. 35 van 
29 Augustus 1896.) 

X I . GE^VONE WEGEN. 

Steam locomotives on common roads. A^'crschillcnde typen van 
straatlocomotieven met afbceldingcn in den tekst. {The Engi-
neer van 4 Sei)tember 1896 ) 

X I I . SPOOinVEOEN, KLKINHAAX EN TUAMF5AAN. (AAxNLKG ) 

Electric traction, door Phi l ip Dawson. — Besclir i jving van 
de stelsels AVestingbousc en Claret-A^iilleumier. Alet afbeel-
dingen. {Engineering, no. 1600 vun 28 Augustus 1896.) 

Rai lways near Tokio. [Engineering, no. 1602 van 11 Sep-
tember 1896.) 
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The Glasgow central ra i lway. .Met afzonderljjke platen en 
kaart je in den tekst. (Engineering, no. 1602 van 11 Sep-
tember 1896 en volgende) 

New South Wales rai lways {Engineering, no. 1005 van | 
2 October 1896.) 

The Central London Rai lway . — Eene korte beschrijving 
van dezen, thans in uitvoering zijnden, sj)oorweg. {The En- \ 
gtneer, no. 2115 van 10 J u l i 1896.) 

The new pier pavilion and Cliff rai lway at Cardigan. — ] 
Korte beschrijving van dit 150 fr. lange en 55 ft. breede | 
hoofd met paviljoen en spoorweg, beide geopend door den 
prins vau AVales op den 20!-:ten Jun i van dit jaar . {The 
bJngineer, no. 2115 van 10 J u l i 1896.) 

Chemin de fer à cable de Prospect Mountain aux Etats-Unis. 
AEet plaat. [Le Génie Civil, no. 15 van 8 Augustus 1890.) , 

Le tramway électrique de Paris à Romainville, door A . Dumas, • 
ingénieur des Arts et Alanufactures. l l e t bij dezen tramweg , 
gevolgde systeem is dat van Vui l leumier , dat met goed gevolg • 
te Lyon was toegepast, maar voor Pari js eenigszins gewijzigd 
is. De beschrijving is door vele afbeeldingen toegelicht. {Le 
Génie Civil, no. 19 van 5 September 1896.) 

Die elektrisch betriebene „Friedhofsl inie" in Budapest, door 
den ingenieur Pau l Inez tc Weenen. Alet kaartje, afbeelding 
en graphische voorstelling van het vervoer cn do opLrengst. 
[Zeitschrift des Oei>terr. hhiniieur- und Architekten-l'ereines, 
N«. '45 van 6 November 1896.) 

Vcrkehrseinrichtungen auf den diesjährigen Ausstellungen, 
door Dr .1 Kol lmann to Frankfurt a/Main. — Eene heschrijving 
van vor.'^chillondo oloktrische trambanen met alzondorlijkc i)laat : 
oil vorschiilende afbeeldingen in den t(dvst. (Zeit.^chrift des 
Vereines deutscher Ingenieure, No. 39 van 20 Septombor 1896.) 

Permanent way of American rai lways, door E . E Russell 
Tratman. Mot afbeeldingen in den tekst. {The Engineer, 
N». 2120 van 14 Augustus 1896 ) 

The Regent's canal, city and docks r a i l w a y , mot oono : 
situatieteokening in den tekst. (7V<c Engineer No. 2121 van ' 
21 Augustus 1896.) ' 

Projet de transfert de la gare terminus de l a compagnie 
d'Orléans, à Par is , de la place Valhubert au quai d'Orsay. 
Alot afbeeldingen. {Le Génie civil,25 van 17 October 1800.) ; 

TJeber Eisenbahngeleise im Pflaster, door J . Mohr. Eisenbahn- , 
Bau- und Betriebs-lnspector in Hamburg Met afzoiiderlijko i 
})laat. {Onjan für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, Heft 9, ; 
1896.) 

I 

The Regents Canal, city and Docks rai lway. .Met afbeelding I 
van bet tracé in den tekst. {The Engineer van 21 Augustus • 
1896 ) 

X l l l . SI'OÜKWEGMN, KEKIXOAAN KN TRAMBAAN. 
(EXPLOITATIE . ) 

Electric traction for Glasgow tramways. — Eene korte modo-
doeliiig van bet verslag eenor commissie die do verschillondo 
systeoms op hot vaste land lieeft onderzocht. [The Engineer, 
iio. 2115 van 10 J u l i 1896.) 

The new train services, door Charles Rous-AIarten. {The 
Engineer, no. 2116 van 17 J u l i 1896.) 

Gas-motor tram cars. Alet afbeeldingen, lengte- on dwars-
doorsneden. (The FJngineer, no. 2116 van 17 Ju l i 1896 ) 

New express engine for North-Eastern rai lway, door Charles 
Rou.s-Marton. Met afbeelding. ['Ihe Engineer, n«. 2118 van 
31 .Juli 1896.) 

Note sur les principaux types de voitures usités par les 
compagnies de chemms de fer de la Grande-Bretagne. Alot 
afbeeldingen in den tekst en eone afzonderljiko phiat. {Le 
Génie Civil, no. 17 van 22 Augustus 1896 en volgende.) 

Chauffage à vapeur à basse pression par vaporigène. Sys-
tème Chai les Bourdon, met toej)a8sing oj» verwarming van 
spoorwogrijtiiigen en tramwagons, oen cn ander door alboel-
diiigen toôgdicht. (Le Génie Civil, no. 17 van 22 Augustus 
1890 on volgende.) 

New Westinghouse railway generators. Alet afbeeldingen. 
{Engineering, no. 1601 van 4 September 1896.) 

Locomotive for 2 ft. gauge ra i lway . Met hoiizontale, längs-
on dwarsdoorsnede. [Enginetrlnfj. no. 1002 van I I September 
1896.) 

Nicholson's locking apparatus for block signals and instru-
ments. Met afbeeldingen. [Kngineeriug, n". 1603 van 18 Sep-
tember 1806.) 

Truck for electric tramcars Mot afbeelding. {Engineering, 
no. 1603 vau 18 September 1896.) 

Electric traction. Efliciency, Maintenance and Depreciation, 
door Phi l ip Dawson. FJngineering, no. 1604 van 25 Sop-
tomber en volgende.) 

Ueber die Anlage von Verschubbahnhöfen, door don Gob. 
Baurath B lum to Herlijn. {Centralblatt der Bauverwaltung, 
No. 41 van 10 October 1890.) 

Appareil de centralisation de l a manœuvre des aiguilles et 
des signaux dans les gares (système Henning). Alet afbeel-
dingen. (Ae (i'tnie Civil, no. 20 van 12 September 1890.) 

Nouveau dispositif de transformation d'une plaque tournante 
de petit diamètre en une plaque de diamètre plus grand. Met 
afbeeldingen. [Le Génie Civil, iio 22 van 26 September 1896.) 

Le nouveau train présidentiel construit par la Compagnie 
internationale des Wagon-lits à l'occasion du voyage du Tsar 
en France. Alet afbeeldingen in don tekst en ufzondcrlijko 
plaat. [Le Genie Civil, no. 23 van 3 October 1890.) 

The Great Western ra i lway , Newport—London express. Met 
afbeeldingen. (The Engineer, N^ 2120 van 14 Augustus 1890.) 

Prasch's Controleinrichtung zu Distanz-signalen. Aletafboel-
din '̂-on. {Dinglers Folglechnisches Journal, Jhrg . 77. Heft 7, 
van 14 Augustus 1896.) 

Genett's Prcssluftbremse für Strassenbahnwagen. Afet af-
beeldingen. {Dinglers Polgtechnisches Journal, Jhrg . 77, 
Heft 10 van 4 December 1896.) 

Die Zukunft der Elektr ic i tät im Eisenbahnbetriebe. Over-
gonomen uit bot „ Journal of the Frankl in Institute'' door 
Dr. Lou i s ]){i(iin\. {I)in(jlers Polglechnisches Journal, JhvQ. 77, 
Heft 12 van 18 December 1896.) 
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Kote sur quelques express américains. Met afbeelclingen. 
(Le Génie civil, N» 24 van 10 r)ct()l)er 1800.) 

Totz'sclie Sigualvorriclitung für Ablaufgleise. Mededeeling 
van Ch. Pli. Scbäfer. Königl. KisLMibnbn-Dircctor to Saar-
brücken. ^let afzonderljjke ])laat en at beoldingen in den 
tekst. (Onian für die Forfscliritfe des Kisenhahniresens, lieft 8, 
180G.) 

Pressluftstellwerk von J. W. Thomas. Overgenonjen nit 
do „Kailroad-Gazetto". Met afzondorlijke plaat. (Organ für 
die Forfsclii iffe des Eiscnh tliniresens. I bd't 8, 1800.) 

Gelenkige, vierfach gekuppelte Tenderlocomotive für 75 cm. 
Spurweite (Bauart Klose) der Württembergischen Stnatsbabneii. 
Mededeeling van E. Kittel, Oborinsjiector in Stuttgart Metaf-
zonderlijko plaat. (Orqan für die Forfsclirifle des Fisenhahn-
n-esens,' ll(ïft 0, van 1800 ) 

Typical American locomotives. Met platen in den tekst. 
(The Engineer van 4 September 1800.) 

Mogul engine, New York central and Hudson river railway. 
('The Engineer van 11 September 1806) 

The bogie tank locomotive Wirral Railway. Met plaat (The 
PJngineer van 11 September 1806.) 

Three Cylinder engine Wyoming Valley railroad, ^let tiguren 
in den tekst. (The Engineer van 18 September 1806.) 

Oil burning locomotive Liverpool Docks. Mot afbeelding in 
den tekst. (The Engineer van 18 September 1806.) 

XIV. WKKKTUIGKUNDK KN WKURTUKillOUWKUXDI'. 

Some more horseless carriages Met verscheidene afbeel-
dingen. (The Engineer, no. 2115 van 10 -luli 1806.) 

Sensitive drilling attachment for large machines. Korte be-
schrijving en afbeelding van dit werktuig, geconstrueerd door 
Mooro on Körtc to Leeds, volgens bet Körte on Wliitlev 
patent. (The Engineer, no. 2115 van 10 Juli 1806.) 

New engines of the White Star liner Germanic. Met afbeel-
dingen (The Engineer, no, 2116 van 17 .luli 1800.) 

Special shearing machine. Met afbeeldin?. (The Engineer, 
no. 2116 van 17 .luli ISOG.) 

Hardy and Padmore's small „Ideal" Gas engines. Met af-
beeldingen. (The Engineer, no. 2116 van 17 .luli 180G,) 

Self-contained top-driven log frame. Met afbeelding. (The 
Engineer, no. 2116 van 17 Juli 1806.) 

Cam and lever-punching and shearing machine. .Met afbeel-
ding. (The Engineer, no. 2117 van 24 .luli 1800.) 

Double Crossley (ias engine and direct driven dynamo. Met 
afbeelding. (The Engineer, no. 2117 van 24 .lull 1800.) 

Lamont's improved simple steamp pump. Met afbeeldingen. 
(The Engineer, no. 2117 van 24 Juli 1800.) 

An American steam plough. Miiti\{hGQ\du)^. (The Engineer, 
no. 2117 van 24 Juli 1800.) 

Gover's indicator gear. Met afbeeldingen. (The Engineer, 
no. 2117 van 24 ,Juli 1806.) 

Double moulding machine. Met afbeelding. (The Engineer, 
no. 2117 van 24 Juli 180(1.) 

Steam pumping arrangements in screw steamers. Met ver-
scheideni.' afbeeldingen. (Vie Engineer, no, 2118 van 31 
Juli 1806.) 

The effect uj)on the diagrams of long pipeconnections for 
steam engine indicators, door prof. W. P. M. Goss. Geïll. 
[The Engineer, no. 2118 van 31 Juli 180G.) 

Pompe a vapear compound de Nordberg. .Met afzonderljjke 
plaat. (Le Génie Civil, iio. l(j van 15 Augustus 1806.) ' 

Heizversuche mit Greens Speisewasservorwärmer und Schwoe-
rers Dampf-überhitzer, «loor O Pauselius te IJrunswjjk. Met 
verscheidene graHsclu; voorstellingen. {Zeitschrift des Ver-
cine.\' deutscher Ingenieure, No. 20 van 18 .luli 180G) 

Schnelllaufendb Dampfmaschine von 200 PSe mit Sonder-
maans Achsenregulator, doo."C. Soiidonnann. Mot afbeeldingen. 
(Zeitschrift des ]'^ereines deutscher Ingenieure, No. 31 van 1 
Augustus 1806.) 

Neueriuigen auf dem Gebiete der Werkzeugmaschinen, door 
Hermann Fischer. Met afbeeldingen. (/e//st7/r//'/r/é'.s' Vereines 
deutscher Ingenieure, No, 31 van 1 Augustus 1896.) 

Dampfkessel und Dampfmaschinen auf der Millenniums-Lan-
desaiisstellung in Budapest W96, door Otto II Mueller Jr. to 
Budapest. Met cen groot aantal ixiUiiohVuv^Qu. (Zeitschrift des 
i'ereinc.s deutscher Ingenieure, No. 33 van 15 Augustus 1806 
on volgende.) 

Coal-tipping plant at Cleveland, Ohio, Met verscheidene 
afbeeldingen. (Engiwerinr/, i)f>. 1509 van 21 Augustus 1896.) 

Locomotive Steam Crane Met afbeelding. (Engineering, 
n". 1600 van 28 Augustus 1896.) 

Shearing machine. Met nfbcohlingon. (/̂ /«(//»mv////, ii^ 1600 
van 28 Augustus 1806.) 

Vertical and horizontal planing machine Met afbeelding 
in den tekst. (Engineering, n«. 1002 van 11 September 1806.) 

Facing and boring lathe. Met afbeelding. {EJnginecring, 
n\ 1604 van 25 September 1800.) 

Belleville boilers in H. M, S. „Powerful". .Metafbeeldingen 
in don tekst en afzondorljjko plaat. (Engineering, no, 1004 
van 25 Soptembor 1890.) 

Compound engine at the Berlin exhibition, gc(!onstrueerd 
door A. Hornig, ingenieur to Herlijn. Mot afbeeldingen, (/i'«-
ginesring, iio. 1005 van 2 October 1800.) 

Gas engine at the Berlin exhibition. Met afbeeldingen. 
(Engineering, no, 1006 van 0 October 1896.) 

Refrigerating machine. Met afbeeldingen. (Engineering, 
no. 1000 vau 0 October ]89(i,) 

Mine Cage overwinding prevention apparatuH, .Met afbeel-
dingen in den tekst. [The Engineer van 28 Augustus 1896.) 

Boiler plant, American blash furnaces, American blowing 
engines Met afbeeldingen in don tekst, (The Engineer van 
4 September 1896,) 

Belleville boiler and fittings, H. M, S. „Powerful". Mot af-
beeldingen in den tekst cn Mfzonderlijkc plaat. (77/c 
van 2 0(!tober 1890.) 

x v l , i x u i c h t l n ' g v a n s t e d e n : i 5 e s t r a t 1 n 0 , w a t e r -
v o o u z i e x i x u , v e u l i c h t 1 x ü , r e i x i u i x g , 

k i ü l e e k i n g e n z . 

James Watt und die Grundlagen des modernen Dampf- i 
inaschinenbaues, door Ad. Ernst, Prof. aan de „Technische { 
Hochschule" tc Stuttgart. Met portret en afbeeldingen van ; 
machines. (Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, N^Kll^ , ^ i •• • i 
vnn 29 Angnstus 18!)6 cn volgon.lo.) ' ^ - '1« »« ' f -

voorziening van de stad loronto, door Jas. Manscrgli, 
Der Crosby-Indikator. .Met afbeeldingen (Zeitschrift des President Inst. C. E. [The Engineer, n". 2115 van 10 Juli 

Vereines deutscher Ingenieure, N». 35 van 29 Augustus 1896.) 1896.) 
Die Wasserrohrkossel der Dampfschiffe. — Kapport van 

een studiereis door Duitschland, Engeland, Frankrijk, Italic 
en Noord-Amerika, door C. Biisloy, met vcr.scheidcne afbeel-
dingen. (Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, Nl 36 
van 12 September 1896 en volgende.) 

Die Kraft- und Arbeitsmaschiiien auf der II. baverischen 

New Water Supply for Gloucester. [The Engineer, 
van 24 Juli 1896.) 

The curved Masonry Dam-Remscheid Waterworks. Met af-
beeldingen. (The Engineer, n". 2118 van 31 Juli 1806.) 

The extension of Loch Katrine Waterworks. Mot eeno af-
Landesausatellung in Nürnberg, door A. Hering. Met ver- ^ beelding van bot retervoir tc Craigmaddie. (The Engineer, 
scheidene afbceldingen. (Zeitschrift des Vereines deutscher | „o. 2118 van 31 .luli 1896.) 
Ingenieure, No. 39, van 20 September 1806 en volgende.) 

An electrically worked dredger. — Eene beschrjjving met 
afbeelding van dcii door de firma Smulders te Rotterdam 
gebouwden baggermolen (The Engineer, No. 2121 van 
21 Augustus 1896.) 

Die Gas- und Erdolmascbinen dor Elektricitats- nnd Kunst-
gewerbeausstellung in Stuttgart 1896, door C. Sclimittlienner 

Reinigung des Trinkwassers in Bremen durch mehrmalige 
Sandfiltration, door Eugen (Jötze, Oberingenieur des Wasser-
werkes te Bremen. .Met grahsche voorstellingen. {Zeitschrift 
des Vereines deutscher Ingenieure, No. 29 van 18 .luli 1896.) 

Pumpmasehinenanlagc für das Radialsystem IX der Kana-
lisation von Berlin Met afbceldingen in den tekst en af-

te Stuttgart. Met afbeeldingen. \ i ) i n g l e r s 'Folgtechnisches ; /-onckilijke phiat. (/.//srAW//^ 
Journal;77, Heft 9 va.i 28 Augustus 1896.) | ^̂  

x v , ELKivTUlClTi:rr e x e l e k t u u - t e c i i x i e k . 

The Brush electrical engineering company's new engine works. 
Mot plattcgrond, doorsiiede cn opstand van bet gebouw, 
(The Engineer, no. 2117 van 24 Juli 1806,) 

The „Giesler" electro-mechanical water wheel governor. 
Met afbeelding. (The Engineer, no. 2117 van 24 Juli 1896.) 

Elektrische Kraftiibertragungsanlage zu Johannesburg, 
Afrika, door W. Fricke, Met albeoldingen, (Zeitschrift des 
Vereines deutscher Ingenieure, No, 31 van 1 Augustus 1896,) 

Lorenz apparatus for the determination of electrical resistance. 

Ueber Wassermesserverbindungen, door Friedrich Lux. Met 
afbceldingen. (Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, 
No. 33 van 15 Augustus 1896.) 

Die lüüncbener städtischen Elektrizitätswerke, door F. Up-
peiiborn, städt-Oberingenieur te München. Met twee afzon-
derljjke platen en veracbeidene afbceldingen in den tekst. 
{Zeitschrift des Vereines deutschfr Ingenieure, N". 30 van 
5 September 1896.) 

The present European practice in regard to sewage disposal, 
door Allen Ilazen. (The Engineer, No, 2121 van 21 Augustus 
1896,) 

Travaux sanitaires exécutés à Buenos-Ayres.— Distribution 
d'eau pure et établissement d'un reseau d'égouts. Met af-

Met afbeeldingen. (Engineering, no. 1G04 van 25 September zonderljjke plaat eu afbeeldingen in deu tekst; door Géo, 
1896,) ' , Rend, ingénieur civil. (Le Génie civil, wan 10 October 

1896.) Electrically driven fan. Met afbeeldingen. (Engineering, 
no. IGOG van 9 October 1890.) 

Les essais de la locomotive électrique du Baltimore-Ohio 
railroad, door Julien Lefèvre, docteur es sciences. Met 
grafische voorstellingen. {Le Génie CivU, no. 23 van 3 Octo-
ber 1890.) 

Perforateur électrique système Marvin, door F. Scbifl, in-
génieur (les Arts et Manufactures. Met afbeeldingen. (Le 
Génie Civil, no. 23 van 3 October 1890.) 

The Folsoni electric power transmission plant — 24 Pole dy-
namo. Met afbeelding. (7'Ae van 4 Septembf-r 1896.) 

Electro-motors at the Bavarian National Exhibition in 
Nuremberg Met afbeeldingen en liguren in den tekst (The 
Engineer van 18 September 1896.) 

Electric victoria for the queen of Spain. Met atbeclding in 
den tekst. [The Engineer of 25 September 1896 ) 

Leicester waterworks, met afbeeldingen in den tekst. 
(The Engineer van 9 October 1806.) 

X Y l l . T E L E G R A l M i l E E N T E L K F I I O X I E . 

Nouveau système d'établissement des communications 
téléphoniques. Met afbeeldingen. (Le Génie civil. No. 25, van 
17 October 1890.) 

XVl l I . HOUWSTOFFEN. 

Stahlguss oder Gusseisen im Dynamobau, door Ernst Schulz 
te Aken. Geïll. [Zeitschrift des Vereines deutscher In-
genieure, N°. 29 van 18 Juli 1896.) 

Atlas Bronze. (The Engineer, n°. 2117 van 24 Juli 1896.) 
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VeiTOstuugsversuche mit Eisen- und Stihlblcchon, god,aan 
aan de fabriek van Fried Krupp to Essen a. d Kuiir, door 
II. Otto. .A[et afbeiddingen en in-apbisebo voorstellingen. 
{Zeitschrift des Vereines deutscher Jn(/enieure^ No. van 
1!) September 189(i.) 

XIX.. HUi iGERLI JKE IK)Ü^VKUNDE. 

The construction of a 25-storey building. Met eene afbeel-
ding vau bet gel)ou\v tijdens de uitvoering. {The lùirfineery 
No. 2115 van 10 Juli 1806.) 

Les ascenseurs. Organes aciessbires. — Ascenseurs hydrau-
liques. Ascenseurs hydrauliques avec moteurs. Ascenseurs élec-
triques, door G Üumont on G. Huignères, ingénieurs des 
Arts et Manufactures. .Met afbeeldingen. {Le Génie (Hvil, 
No. 18 van 20 Augustus 180(1 on volgende.) 

Le nouvel hôtel de la Société des ingenieurs civils d'Amé-
rique, à New-York. Met phittogrond. eer.sto verdieping cn 
gevel. De oppervlakte beslaat ongeveer 450 M̂ , De gezamen-
lijke kosten met inbegrip van 50 000 francs voor meubilair, 
545 000 francs. {Le Génie CVr/7, n°. ISvan 20 Augustus 1800.) 

Die Heizuagseinrichtungen auf der IL Internationalen Gar-
tenbau-Ausstellungin Dresden, Mei 1896, door llormaiin Fischer. 
Uitvoerige beschrijving met tal van afbeeldingen van ver-
warming'sinrichtingon, lioofd/akeljjk voor broeikassen. {Zeit-
schrift des Vereines deutscher Ingenieure, No 32 van 8 
Augustus 1890.) 

Modern theatre stages, door ßdwin O Sachs, architekt. — 
Eene beschrijving van de inrichting van̂  het theater te 
Schwerin, niet afzonderlijko plaat en atl)e<ddingen in den : 
tekst {hhvjineeriwj^ n«. 1590 van 21 Augustus 1800 ) j 

Idem van hct theater to Amsterdam {En()in<ierin<ĵ \\̂ . IÇt̂ "! \ 
vai. 11 September 1890 ) ' ; 

Verfahren zum Dichten von Mauerwerksfugen, door Küm-
mele, Reg.-Baumeister. i'jdiW. {Centmlbhdt der Bauverwaltunr/, i 
No. 29 van 18 duli 1806.) " | 

Die neue evangelische Garnisonkirche in Berlin Met afbeel- ' 
dingen. {Centrulblatt der Bauveruattunq. Nf'. 30 van25duli 
1806.) ^ • : 

Die Geschäftsgebäude der Königlichen Eisenbahndirection 
Berlin, inet aanzicht, plattegrond en eenste verdieping. {Cen-
tralblatt der Eau Verwaltung, Xo 31 van 1 Augustus 1896.) ; 

Wohn- und Gesch;iftshaus Unter den Linden N». 16 in Berlin. ' 
Met aanzicht, plattegrond en verdiepingen. {Cenlralblatt 
der ßauverwaltunfj, No, :j;3 van 15 Augustus 1896.) 

Das "Wesen der architektonischen Schöpfung, door liiert, 
Kegierung.s-Haumeister. {Cenfraiblatt der ßaaverwaltung, ' 
No. 34 van 22 Augustus 1806.) 

Die Wiederherstellung des Marienburger Schlosses. Met 
afbeeldingen. {Centralhlalt der ßaaverwaltung, No. 36 van 
5 September 180G on volgondo.) 

Die Wiederherstellung der Thürme vom Dome in Halberstadt. 
Met afbeelding. {Centndblaft der Bauverundtung^ No. 38 
van 19 September 189G.) 

Wiederherstellungs-Entwurf des Mittelthurmes an der West-
front der Marienkirche in Miihlhauseii i. Th, door Kind. 
(Ceniralblatt der Banverwaltmg, N«. 40 van 3 October 1896.) , 

La halle de machines de Texposition nationale Suisse de 
Genóve. .Met afbeeldingen in den tekst en afzonderlijkt; plaat, 
door .lules Gaudard, Prof. de TEcole d'Ingénieurs de liau-
sanne. {Ix Génie Civil, no, 1 van 7 November 1896.) 

Fa9ade der Kirche in Buja (Italien). Met afbeelding. 
{Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines 
No. 44 van 30 October KSOO.i 

Dio neue Tonballe in Zürich van de architekton Fellner en 
Ilelmer te Weenen, met vijf platen on albeoldingeii in den 
tekst. [Allgemeine Bauzeitilng, lieft 2, 189G) 

Einclassiges Schulhaus in Wiesern, door Joseph Eigl, k k. 
Ober-Ingenieur, met plattegrond, verdieping on aanzicht. 
{Allgemeine Bauzeitung, lldt 2, 1890.) 

Die St. Johannes-Taufcapelle in Worms. l']in Dekagon von 
Franz Jacob Schmitt Architekt to München. {Allgemeine 
Bauzeitung, Heft 2, 1890.) 

Das Fhvische Amphitheater in seiner ersten Gestalt Bau-
geschichtliche lintersu'diung von Moriz Dro«rer. M̂et af-
beeldingen. {AUgenieine Iriuzeitmig, lieft 2, 1806.) 

Dio Moldauisch-Byzantinische Baukunst von Architekt 
Director Carl A. Komstorfer, k. k. Conservator Met 10 platen. 
{Allgemeine Bauzeitung, Heft 3, 1806.) 

E'ne erfolgreiche Lösung der Arbeiter-Wohnungsfrage, 
durchgeführt von ConiinGrcienrath C. Ten Brink, Arien, 
Eene inededeiding van den Architect C. G. Finter. Met 
2 piaton. {Allgemeine Hauzeitung, Heft 3, 1890.) 

Das Gebäude dor Filiale der K K. Priv. oesterreichischen 
Credit-Anstalt fiir Handel und Gewerbe in Prag. Gebouwd 
door den architekt Emil Uittcr v Förster, k. k. Ministorial-
rath,Vorstan<l dos Hochb iu-Dopirtements im k. k. Ministerium 
de.s Innern Met 8 piaton. (Allgemeine Hauzeitung, I left 4.1896.) 

Drei Perlen der Romanischen Baukunst in Cöln am Rhein, 
door den architekt Hugo Steifen .Met 3 [Aixtan. {Allf/emeine 
Bauzeitung, Heft 4, 1806.) 

X X . TECIINULÜGIE KX EAHKIKKÖWKZEN. 

Belfast and its industries, inhoudende eene beschrijving van 
de spinnerijen, wevcnjen en distilleerderijen aldaar, mot ver-
schillende afbeeldingen. {The I'^nffineer, n". 2116 van 17 Juli 
en no. 2117 van 24 Juli 1890.)" 

Toxicité de l'acétylène. Précautions à prendre dans l'emploi 
de ce gaz. Met afbeeldingen. {Le Génie Civil, no. 17 van 
22 Augustus 1806.) 

Fortschritte auf dem Gebiete der elektro-chemischen In-
dustrie — Voordracht van Prof. Dr. Hugo Kitter von Perger. 
[Zeitschrift des (ksterr. Ingenieur- und Architecten Vereines, 
No. 50 van 11 Dcceinber 1896 en volgende ) 

Neuerungen in der Papierfabrikation, door Prof. Alfred 
ILiussnor to Brünn Met afbeohUngen {Dinglers Hob/technisches 
Journal, dhrg. 77 , lieft 6 van 7 Augustus 1800 en volgende.) 

lieber Fortscbritto in der Spiritusfabrikation. {Dinglers 
Polgtechnisches Journal. Jlirg. 77, lieft 6 van 7 Augustus 
1896 en volgende.) 

Neuerungen in der Thonwaarenindustrie, door Dr. IT. Hecht 
te Charlottenburg. Met afbeeldingen {Dinglers Polgtechnisches 
Journal. Jhrg. 77, Heft 10 van 4 December 1896.) 

Condensing plant, Monsted's margarine factory Southall. Mot 
figuren in den tekst. ( 7 V / e v a n 18 September 1896.) 

X X I I . MIJNWEZEN. 

Augustus 1806.1 

X X I . SCHEEPSBOUW. 

„The Foudroyant" in Nelson's Time. Eene afbeelding van dit 
schip dat thans geheel gerestaureerd te Woolwich ligt. De 
beschrijving ervan komt voor \\\ The Engineer, van 26 Juni. 
{The Engineer, no. 2115 van 10 Juli 1806.) 

The Argentine Cruiser Buenos-Aires. Met afzonderlijke plaat. 
{The Engineer, n°. 2118 van 31 Juli 1896.) 

The „Santa Fe" torpedo boat destroyer. Met afbeelding. (îT/je 
Engineer, no. 2118 van 31 Juli 1896.) 

Ventilation in warships. {The Engineer, no. 2118 van 31 
JuH 1896.) 

The Steam Yacht „Speedy" met aanzicht en afbeeldingen 
van de machines. [Engineering, no. 1599 van 21 Augustus 
1806.) 

Electrically driven machine teals for naval construction. 
Met afbeeldingen. {Engineering, n°. 1601 vau 4 September 
1896.) 

Le flStandart", Yacht de S. M. l'Empereur de Russie. j\Iet 
afbedding. {Le Génie Civil, no. 23 van 3 October 1896.) 

La construction du Cuirassé le „Gaulois''. [Le Génie Civil, 
no. 23 van 3 October 1806.) 

Le batcau-rouleur „L'Ernest-Bazin". Met verschillende af-
beeldingen. {Le Génie civil, No. 27, van 31 October 1896.) 

Torpedo gunboat, Chilian navy. Met figuur in den tekst. 
{The Engineer van 18 September 1896.) 

Steam launch for the greek government Met plaat in don 
tekst. {The Engineer van 25 September 1896.) 

The torpedo-boat destroyer „Desperate". Met figuur in den 
tekst. {The Engineer van 2 October 1896). 

Les charbons Russes. [Le Génie Civil, no. 16 van 15 

La production minière et métallique aux Etats-Unis en 1895, 
door E. Andrédi. {Le Génie Civil, no. 23 van 3 October 1806.) 

Neuerungen in der Tiefbohrtechnik, door E. Gad. Met af-
beddingen. {Dinqlers Polytechnisches Journal, Jhrg. 77, 
Heft 7 van 14 Augustus 1806.) 

( Der Geschwindigkeits- und der Beschleunigungsplan für 
• Mechanismen, nebst Anwendung auf die kinematische und 
! dynamische Wirkungsweise der Schubkurbel, door Robert 

Land, Professor a. d. k. ottomanischon Ingenieurschule in 
Constantinopel. Geill. [Zeitschrift des Vereines deutscher In-
genieure, No. 32 van 8 Augustus 1896.) 

Elementare Ableitung der Trägheitsmomente, door A. 
Bantlin, Ingenieur, Prof. an der Kgl. Baugewerbeschulc in 
Stuttgart Met velo figuren. [Zeitschrift des Vereines deutscher 
Ingenieure, No. 34 van 22 Augustus 1896 en volgcnde.) 

Theorie des Mortier-Ventilators. — Voordracht van A. von 
Ihering te Aken,gelioudon in den „BochumorBezirksverein" op 
17 April 1896. {Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, 
No. 34 van 22 Augustus 1896.) 

Berechnung des Seiten- und Bodendrucks in Silozellen, door 
M. Kocncn. [Centralhlalt der Bauverwaltung, No. 40 A van 
7 October 1806.) 

Zur Anwendung des Satzes von der kleinsten Arbeit, door 
A. Zschctzscho to Neurenberg. {Zeitschrift des Oesterr. Inge-
nieur' und Architecten-Vereines, N". 43 van 23 October 1896.) 

Zur Theorie der Cementeisen-Constructionen. door Julius 
Mandl, k. u. k. Hauptmann des Geniestabes. Gei'll. {Zeitschrift 
des Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines, N^. 45 van 
6 November 1896 en volgcnde.) 

Beiträge zur graphischen Berechnung des Fachwerks, door 
L. Geusen. Geill. {Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und 
Architekten-Vereines, No. 47 van 20 November 1896 ) 

Die Gesetze der Knickungsfestigkeit der technisch wichtigsten 
Baustoffe, door den iiigenieur Paul. {Zeitschrift des Oesterr. 
Ingenieur- und Architekten-Vereines, N*̂ .48 van 27 November 
1896.) 

Der Geschwindigkeit- und der Beschleunignngsplan für 
Mechanismen, nebst Anwendung auf die kiuematische und 
dynamische Wirkungsweise der Schubkurbel, door Robort 
Land, Prof. a. d. k. ottomanischeii Ingenieurschule tc Kon-
stantinopol. Gei'll. {Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, 
No. 35 van 29 Augustus 1806.) 

Elementare Ableitung der Trägheitsmomente, door A. Bantlin, 
Ingenieur, Prof an der Kgl. Hange werbschule te Stuttgart. 
Geill. [Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure., No. 36 
van 12 September 1896.) 

Beitrag zur Theorie der Kuppeldächer, door R. Kohfalil, 
ingenicur te Hamburg. Geill {Zeitschrift des Vereines 
deutscher Ingenieure, No. 40 van 3 October 1890 on volgcnde.) 

Die von den Querkräften hervorgerufene Deformation der 
Materiellen Querschnitte eines auf Biegung belasteten geraden 
rechteckigen Stabes, door Charles .1. Krieniler, ingenicur to 
Lausanne. Geill. {Allgemeine Bauzeitung, Heft 2, 1896.) 

X X V . THEORETISCHE BESCHOUWINGEN. 

Expression de la charge supportée par l'arbre d'une turbine 
hydraulique en marche. {Le Génie Civil, N". 19 van 5 Sep- j 
tomber 1896.) | 

Die Regulinmg der Turbinen, door A. Houkowsky, Studi-
render der Technischen Hochschule tc München. Met tal 
van figuren. {Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, | 
No. 30 vau 25 Juli 1896 en volgende.) j 

X X V I . LANDSVERDEDKHNG. 

Chronographe à lumière polarisée, door de hcoren A. Cusliing, 
Crehore on G. Oweii Squior. Met afbeeldingen. {Le Génie 
Civil, No. 16 vau 15 Augustus 1896.) 

Expériences effectuées avec le photochronographe Crehore et 
Squier pour déterminer la vitesse du projectile dans l'inté-
rieur de l'àme du canou. Met afbeddingen. {Le Génie Civilj 
No. 17 van 22 Augustus 1896.) 

11 
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Die heutigen Kriegsmarinen, door Neudeclc, kaiserl. [̂arine-
"baumeister. Met tal van aïhccWin^Qn. [Zeitschrift des Vereines 
deutscher Ingenieure, N». 30 van 25 Juli 1896 en volgende.) 

Unsere Flotte, door C. Busley. — Voordracht gehouden 
in de vergadering van den „Verein deutscher Ingenieure" 
te Stuttgart op den SAÏCW Juni \8d6. {Zeitschrift des Vereines 
deutscher Ingenieure, N». 32 van 8 Augustus 1896.) 

X X Y I I . ONDERWERPEN VAN lilJZONDEREN AARD. 

The Great Nyni Novgorod Exhibition, niet situatie. (The 
Engineer, n«. 2115 van 10 Juli 1890.) 

The Hungarian Millennial Exhibition, Budapest, 1896. (The 
Engineer, n«. 2110 van 17 Juli 1890 en volgende.) 

Exposition de 1900. — Kapport van de jury met platte-
gronden. (Le Génie Civil, no. 15 van 8 Augustus 1896 en 
volgende.) 

Application des bandages pneumatiques aux roues de voitures, 
door G. Lavergne. l̂et verscheidene afbeeldingen. (Le Génie 
Civil, no. 16 van 15 Augustus 1896.) 

Appareils frigorifiques de „La Navarre" paquebot postal de 
la Cie. génerale Transatlantique, door L. lieguin. Ancien 
élève de l'Ecole Polytechnique. ]\[et afbeelding in don tekst 
en eeno afzonderlijke plaat. (Le Génie Civil, no. 19 van 
5 September 1896.) 

Large explosions and their radii of danger, door den luite-
nant-kolonel J. T. Bucknill. [Engineering, no. 1600 van 28 
Augustus 1896 en volgende.) 

The phonograph. Met afbeeldingen. (Engineering, no. 1606 
van 9 October 1896.) 

Das Denkmal für Kaiser Wilhelm 1 auf dem Kyffhäuser. 
Met afbeeldingen. (CentrcdhUüt der Bauverwaltung, N«. 28 van 
11 Juli 1896.) 

Zur fünfzigjährigen Jubelfeier des Vereins deutscher Eisen-
bahnverwaltungen in Berlin vom 28 bis 30 Juli 1890. Bij ge-
legenheid van dit gouden feest is een gedenkboek uitgegeven, 
waarin de geschiedenis van deze oudste spoorwegvereeniging 
van de wereld beschreven wordt, liet werk bevat 48 por-
tretten van de voornaamste spoorweg-specialiteiten die zich 
ten opzichte van den Verein bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt. (Centralblatt der Bauverwaltung, N'o. 30 van 25 Juli 
1896.) Voor nadere bijzonderheden zie ook Centralblatt der 
Bauverwaltung No. 31 van 1 Augustus 1896 onder het 
Jioofd Berlin und seine Eisenbahnen 1846 — 1896. 

Die Festlichkeiten zur fünfzigjährigen Jubelfeier des Vereins 
deutscher Eisenbahnverwaltungen. (Centralblatt der Bauverwal-
tung, No. 31a van 1 Augustus 1896.) 

Die Pegel-Apparate auf der Berliner Gewerbeausstellung 
1896. (Centralblatt der Bauverwaltung, No. 34.\ van 26 Augus-
tus 1896.) 

Le Parc national du Yellowstone, aux Etats-Unis, Les Geysers, 
les Volcans de boue et le Grand Canon, door Demoulin. Met 
afbeeldingen. (Le Génie Civil, no. 21 van 19 September 
1896 en volgende.) 

Emploi de la houille pulvérisée dans les foyers des chaudières 
à vapeur, système Wegener. ]\[et afbeeldingen. (Le Génie 
Civil, no. 22 van 26 September 1896.) 

Glissements de terrains dans les tranchées argileuses. Met 
afbeeldingen. (Le Génie Civil, no. 23 van 3 October 1896.) 

Die Bohrarbeiten für artesische Brunnen in Rumänien, 
door den Ingenieur Math. Draghicénu. Geïll. (Zeitschrift des 
Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines, N^. 4 3 van 
23 October 1896 en volgende.) 

Ueber einen Apparat und ein Verfahren zur Ermittlung der 
Tragfähigkeit des Baugrundes, dobr Rudolf Mayer, Städt.-
Ingenieur te AVeenen ^Ui ^ihQoAàm^. (Zeitschrift des Oesterr, 
Ingenieur- und Architekten- Vereines, W. 44, van 30 October 
1896.) 

Der Pneumatophor. — Beschrijving van een toestel ter 
voorkoming van verstikking bij brand, door TTans Leischner, 
Feuerwehr-Inspector. Met af beelding. (Zeitschrift des Oesterr. 
Ingenieur- und Architecten-Vereines, No. 46 van 13 November 
1896.) 

Thermophon, neues Verfahren zur Bestimmung von hohen 
Temperaturen, door Prof J. Wiborgh te Stockholm. Met 
afbeeldingen. (Dingler's Polgtechnisches Journal, Jhr tj. 77, 
Heft 6 van 7 Augustus 1896.) 

Merystwyth royal pier pavillion, met afbeeldingen in den 
tekst. (The Engineer van 18 September 1896.) 

The Altos Hornos Works at el Desierto Bilbao River. The 
Bilbao breakwater and the Viscaya bridge. (The Engineer 
van 18 September 1896.) 

The new French quick-fire field gun, met figuren in den 
tekst. (The Lngineer van 25 September 1896.) 

Ore shipping piers on the Cantabrian coast. Met figuren in 
den tekst. (The Engineer van 9 October 1896.) 

NIEUVV V E H S C I I E N K N W E R K E N . 

N E D E R L A N D . 

Tol 31 December 180G. 

noEKEN. 

Brongersma (I I . ) en P. M. Heringa. — Leerboek der werktui^jkunde. 
Met 101 houtsneî figuren. 2(lo herz. druk. 0, ICO en 2 biz. j)Osl 8vo. 
Amsterdam, 11. C. A. Campagne Zoon. ƒ 1.50 

lloff (J. II. van 't). — Studies in chemical dynamic.'!, revised and 
enlarged by Ernst Cohen ; translated by Thomas Ewan. With a 
l)reface by .1. 11. van H llolY. 10 en 280 biz. gr. 8vo. met /«9 fig. 
Amsterdam, Fred. Muller & Co. London, Williams k Norgato. 

geb. f 6.50 
Klaaze.sz llzn. (II. J .) . — Met vervaardigen en drukken van ondergrond-

nlaten (uit carton, celluloïde, zink). '25 biz. post 8vo. Amsterdam, 
Wiersma & Bonokamp. f 0.25 

Krediet (C.) en G. de Voogt. —• Model van een liggende stoommachine 
met Meijer's expansie. Geschiedkundig overzichten verklarende tekst, 
met 8 gekleurde platen en vele illustraties. Vt kol. br. 4o. Deventer, 
Kluwer & Co. f L50 

Michaëlis (G. J.) . — Beknopt leerboek der werktuigkunde, met vraag-
stukken. 4 en 100 hlz. post 8vo. met 80 fig. Groningen, J. B. 
Wolters. / 1.25 

Winkler (C.). — Over de doelmatige beweging in de natuur. Rede-
voering, bij do aanvaardmg van hel hoogleeraarsambt aan de uni-
versiteit to Amsterdam, den 5den October 189G uitgesproken.31 blz. 
gr. 8vo. Utrecht, J. L . Beijers. f 0.75 

KAART. 

Dornseiiïen (I .) . — Kaart van Soematra, Bangka en de Riouw-Lingga-
archipel. 2do druk, naar do nieuwste gegevens gewijzigd door C. M. 
Pleyte Wzn. Schaal 1 :1000 000. Amsterdam, Seyfl'ardt's Boekhandel. 

gr. lol. in 12 bladen /" 7.50; op linnen, in portel'. 12.--; 
op rollen f 14.25; id. en gevernist / 14.75 

F R A N K R IJ K. 

Tot 10 December 1890. 

IIOEKEN. 

Annuaire do la direction générale des postes et des télégra|ihes de 
France pour 189.5. Manuel .T l'usage du conmierce, de la finance et 
do l'industiie. In-S", 481—XXVIII pag. A Paris, chez P. Dupont; à 
l'hôtel des Postes, rue du Louvre; ù l'hôtel de la direction générale, 
103, rue de Grenelle. Départements, les receveurs des postes et des 
télégraphes. fr. 3.50 

Barbier (J. V.) et Anthoine. — Lexique géographique du monde entier, 

A Nancy, chez Berger-Levrault et Ce. et Paris, lib. de la méme-
mai.son. 

(Le fascicule, fr. 1.50.) 

Rertin (L. K ) . — Chaudières marines. Cours do machines à vapeur, 
prol'essé à l'Ecole d'application du génie maritime par L. E. Bertin. 
Grand iii-8°, 4i0 pag. avec fig. A Paris, chez Be rna rd et Ce. l'r. 20.— 

Code international de signaux à l'usage des bâtiments de toutes nations. 
Edition française. In-S», XXV-.309 pages. A Paris, chez les libr. 
chargés de la vente des publications du Service hydrographique de la 
marine. fr. 5.— 

(Cette édition; mise ;i jour sur l'édition anglaise do 1882 et com-
plétée à l'aide des avis publiés par le Board of Trade, n'annule 
pas l'édition de 1882.) 

Connaissance des temps ou des mouvements célestes pour le méridien 
de Paris, à l'usage des astronomes et des navigateurs pour l'an 1899. 
Publié par le Bureau des longitudes. In-S", X—898 pag. A Paris, 
chez Gauthier-Villars et fils. fr. 4.— 

Description des machines et procédés pour le.«quels des brevets d'in-
vention ont été i)ris sous le régime de la loi du 5 juillet 1844, 
publié j)ar les ordres de M. le min i s t r e du commerce et de l'industrie. 
T . 80. (Nouvelle série.) 2 vol. ln-4o. Première partie, 403 pag. et 
84 planches; deuxième partie, 025 i)ag. et 75 planches, Paris, Impr. 
nationale. 

Gisclard (A.). — Dispositif funiculaire pour ponts de guerre ou de 
colonisation; par A. (iisclard, chef de l)ataillon du génie. ln-8«>, 18 
pag. et planche. A Nancy, chez Berger-Levrault et Ce. et Paris, libr. 
de la môme maison. 

(Extrait do la Uevuo du génie.) 

Grandjean (G) . — Les Landes et les Dunes de Gascogne; par C. 
Grandjean, ingénieur-adjoint des forêts. In-S°, 94 pag. avec 10 gravures. 
A. Pariî, chez Rothschild. 

(Tiré à 300 exemplaires. Extrait du Bulletin de la Société de 
géographie commerciale do Bordeaux.) 

Joanne (P.). — Dictionnaire géographi((ue et administratif de la France 
et de ses colonies, comprenant la livraison 111. In-4° à 3 col., pag. 
2989 à 3012. A Paris, chez Hachette et Ce. 

(I l paraîtra environ 12 livraisons par an. Le prix de chaque livrai-
son sera de 1 fr.) 

Laussedat. — L'Art de lover des plans; par le colonel Laussedat. In-8», 
63 |)ag. avec figures et planches. Fvreux, impr. Hérissey. Paris, 

(Fxtrait de la Revue générale inteinationale, scientifique, littéraire 
et artistique (mars-juillet 1890). 

Lelong (N.). — Encyclopédie d'architecture navale; par N. Lelong. 
12e fascicule: les Bateaux spéciaux à la Belgicpie et à la Hollande. 
Première partie. Grand in-8°, 52 pag. avec fig. A Paris, chez Baudry 
et Ce. 

.Marchena (E. de). — La Traction électrique des chemins de fer; par 
M. E. de Marchena, ingénieur des arts et manufactures. In-S", 121 pag. 
A Paris, chez Bernard et Ce. 

(Extrait des Mémoires do la Société de.s ingénieurs civils de France 
(bulletin d'août 1890).) 

Maréchal (H.). — Les Tramways électriques (Dispositions générales; 
"Voie; Tramways ii conducteurs aériens, souterrains, établis au niveau 
du sol, etc.); par Henri Maréchal, ingénieur des ponts et chaussées. 
ln-8°, \I I—204 pag. avec figures. A Paris, chez Baudry et Ce. 

Masselin (0.) . — Dictionnaire du métré et do la vérification des travaux 
do couverture et |)lomberie à fourniture et à façon; par 0. Masselin, 
entrepreneur do travaux publics à Paris. En collaboration avec M. 
Ch. Parion, architecte à Paris. 1er volume. Texte: De la couverture. 
In-S", 338 pag. A Paris, 54, ruo Taitbout. fr. 12.00 

Papillon. — Etude documentéo sur la salubrité des agglomérations 
urbaines et rurales. Origine et Aménagement des eaux potables 
(conférence publique faite à la mairie do Blois); par le docteur Papillon, 
professeur de clinique en retraite. In-10, 08 pag. A Blois, chez 
Contant. Paris, chez Guillaumin et Ce.; 15, rue de la "Ville-l'Kvéque. 

fr. 1.— 

Répertoire bibliographique des sciences mathématiques. 4e série. Fiches 
301 à 400. In-18. A Paris, chez Gauthier-Villars et fils. 

Richard (G.). — Traité des machines-outils; par Gustave Richard, 
membre du comité de la Société des ingénieurs civils. T . 2: Frai-

. seuses, Meules, Taraudage, Machines auxiliaires et Petit outillage. 
In-4° à 2 col., X—549 pages avec 2832 fig. A Paris, chez Baudry 
et Ce. 

Roger (L . ) . — Ponts iiiétallicjues à travées indépendantes supportant 
des voies ferrées de largeur normale ou d'un mètre de largeur. T.'ibles 
graphiques pour leur calcul exact et rajjide conformément au règle-
ment ministériel du 29 août 1891; par Louis Roger, ingénieur des 
arts et manufactures. ln-4", 47 pag. et pl. A Paris, chez Dunod 
et Vic((. 

Statistique des chemins de for français au 31 décembre 1894. Docu-
ments divers. Deuxième partie: France (intérêt local); Algérie et 
Tunisie. ln-4°, VI—338 })ag. Paris, Imprim. nationale. fr. 5.— 

(Ministère des travaux publics.) 

Villon (A. M.) et P. Guichard. — Dictionnaire de chimie industrielle, 
contenant les applications de la chimie ù l'industrie, à la métallurgie, 
à l'agriculture, à la pharmacie, à la pyrotechnie et aux arts et métiers; 
par A. M. Villon, ingénieur chimiste, professeur de technologie chi-
mique, redacteur en chef do la Revue de chimie industrielle, et 
P. Guichard. T. 2, Fascicule 13 (non paginé, touilles 1 à 9). In-'l'' à 
2 col. A Paris, chez Tignol. 

E N G E L A N D. 

Tot 30 November 1896. 

nOEKEN. 

Carter (E. Tremlott). — Motive Power and Gearing for Electrical 
Machinery. A Treatise on the Theory and Practice of the Mechanical 
k(iuipment of Power Stations lor Electrical Supply and for Electric 
Traction. 8vo, pp. 042. London, aElectriciani) Pubg. Co. 12s. Gd. 

Hawkins (C. C.) and Wallis ( F ) . — The Dynamo: Its Theory,Design 
and Manufacture. With 190 lllusts. 2nd ed., Revised. Cr. Bvo. pp. 540. 
London, Wbittaker. "lOs.Od. 



8 0 NIEUW VERSCHENEN WKRKEN. 

Jackson (Dngald C.) nnd Jackson (John Price).—Alternalinpr Ciirronls 
and Alternating Current Machinery: Heing Vol. '2 ol tho Toxt-Hook 
on Electro-Magnetism and the Gonstniction of Dynamos. Cr. 8vo. 
|)j), 748, London, Macmillan. -148. 

Kaj)i) (Gishert). — Transformers for Single and Multinlia.se Currents: 
A Treatise on their Theory. Construction and Use. Trans, from the 
German hy the Author. With 133 Illusts. Cr. 8vo. pp. X I I - 2 4 1 . 
London, Whittaker. Gs. 

Seaton (A. E,). — A Manual of Marine Engineering: Comprising tho 
Designing, Construction and Workmg nl Marino ^L^chinery. With 
numerous Tables and Illusts. Heduced'from Working Drawings. 13th 
ed., Ilevised thoughout and enlarged. Svo. pp. 000. London, G. 
Griffin. 21s. 

and 
Machine 

J'nd 
numerous Exatnples. Specially intended for tho U.so of Students of 
Technical Schools and Colleges. Part 2. .Machine and Engine Drawing 
and Design. 2nd ed. Cr. Bvo. pp. 184. London, C. GrilTm. 4s. Od. 

Wells (Sidney 11.). — A Text-Hook of Engineering, Drawing ar 
DesiLMi: Inchiding Practical Geometry, Piano and Solid, and Machii 
and Engine Drawing and Design. 'With Illusts. Koldin« Plate ar 

D U I T S C 11 L A N D. 

Tot 3 Docembor 1896. 

UOEKEN. 

Gewerhlicho Zeitfragen. XV . lift. 4°. Zürich. Bern, Michel & Rüchler 
in Komm. 

(X V. Ueber Beschaffung u. Verwendung motorischer Kraft f. Klein-
Industrie u. Gewerbe. Referat v. Ingen. A. Jegher. (17 S.) 1.— 

Jahrbuch der Erfindungen u. Fortschritte auf den Gebieten der Physik, 
Chemie u. chemischen Technologie, d. Astronomie u. Meteorologie. 
Begründet v. H. Grelschel u. 11. Ilirzel. Hrsg. v. Astron. A. Berherich. 
Lehrern DD. G. Bornemann u. Otto Müller. 32. Jahrg. 8°. (V I , 380 S. 
m. 14 llolzscini.) Leipzig, Quandt Sc Händel. G.— 

Jahrbuch des k. k. hydrographischen Centi-al-Bureaus. 2. Jahrg. 1894. 
Fol. ( XX IV , 552 S. m. 1 färb. Karte.) W îen, W. Braumüller in 
Komm. 10.— 

Jahrbuch f. das Berg- u. Hüttenwesen im Königr. Sachsen auf d. J . 1896. 
Auf Anordng. des königl. Finanzministeriums hrsg. v. Üh.-Bergr, 
C. Menzel, gr. 8«. (V l l I , 15G, 249, 84 u. X X X I X S. m. 13 Taf.) 
Freiberg, Graz & Gerlach in Komm. 8.— 

Kalender f. Elektrochemiker u. technische Chemiker u. Physiker f. d. 
J. 1897. Ilr.sg. V. Iled. Dr. A. Neuburger. Mit 1 Beilage. 12°. ( X X X , 
682 u. 320 S. m. Fig.) Berlin, Fischer's technolog. Verl. 

Heb. u. geh. 5,—• 
Krell sen. (0 . ) , iiydrostatische Mess-Instrnmente. Lex 8°. (08 S. m. 19 

Fig. u. 6 Tab.) Berlin, J. Springer. 3 . _ 
Krohnko (Geli. Baur. G. Ii . A . ) , Handbuch zum Abstecken v. Curven 

auf Ei.senbahn- u. Wegelinien. Für alle vorkomm. Winkel u. Radien 
aufs Sorgfältigste berechnet u. hrsg. 13. Aufl. 12°. (VI I , 164 S, m. 
1 lith. Taf.) Leipzig, B. (i. Teubner. Geb, in Leinw. 1.80. 

Lang (Prof. Gust.), der Schornsteinbau. Mit üb. 120 Abbildgn. im Text 
u. 2 Taf. 2. lift.: Querschnittsformon, Spannungsvertheilg., Wärme-
spanngn. u. Winddruck, Lox.-S®. ( IV u. S. 89—188.) Hannover, 
Hehving. 

Lauenstein (Ingen. R.) u. Archit. A. Hauser, Proff., die Eisenkonstruk-
tionen des einfachen Hochbaues. 2 Tl . : Anwendung, u, Ausführg, 
der Konstruktionen, gr. 8°. ( IV, 171 S, m. 321 Fig. Stuttgart, J. G, 
Cotta Nachf, 3.G0 

Lodge (Prof. Oliver J,), neueste Anschauungen üb, Elektricität. Dehors, 
von Anna v. Helmholtz u. Î stelle du Bois-Reymond. Hrsg. durch 
Rieh. Wachsnuith. 8". (XV, 539 S. m. Fig.) Leipzig, J . A. Barth. 

10.—; geb. in Leinw. 11.— 
Loewe (Landmesser), Erdbaiiprojekte v. Bodenberochnnngen. [Aus : 

a Allgemeine Verme.ssungs-Nachrichten». | gr. 8«. (43 S. m.) Fig. Lieben-
werda, R. Reiss. —.50 

Mach (Prof. Dr. E.) , die Principien der Würmelehre. Historisch-kritisch 
entwickelt, gr. 8«>. (V I I I , 472 S. m. 105 Fig u. 0 Porträts.) Leipzig, 
J . A. Barth, 10,— ; geb in Leinw. I I ,— 

Mitteilungen der Materialprüfungs-Anstalt am Schweiz . Polytechnikum 
in Zürich. II . Hit. gr. 8», Zürich, E. Spoidel in Komm. 

( I I . .Methoden u. Resultate der Prüfung der Schweiz . Bauhölzer. 
Von Dir, Prof. L . Tetmajer. 2. Aull. (122 S. m. 3 Tab. u. 1 graph. 
Taf.) 4 . - ^ ' 

aus dem mechanisch-technischen Laboratorium der k, technischen 
Ilochschulo München. Gegründet v, J. Bauschingor. Neue Folge, 
Hrsg. V. Aug. Föppl. Der ganzen Reihe 24. Hit I rnp-K München, 
Tb. Ackermann, 

(24. I. Die Miegungselasticität der Steinbalken. I I . Belastungsversnche 
an e. Tonnennechtwerkdacho. I I I . Ver.̂ uche üb. die Ausschläge 
schnell umlaufender Wellen. .Mit 10 Abbildgn. im Text, 2 Lichtdr.-
u. 3 lith. Taf. ( IV , 56 S ) 12 . - , ) 

Oderstrom (der), sein Stromgebiet u. seine wichtiirsten Nebenflüsse, 
Eine hydrograpli., wasserwirlbschaftl. u, wasserrechll, Darstellg, llr.sg, 
vom Bureau des Ausschusses zur Untersuchg. der Wasserverliältnisse 
in den der üeberschwemmungsgefahr besoiKlers ausgesetzsten Fluss-
gebieten, 3 Bde, m. Tabellenbd. u. Atlas. Lox.-B«. Berlin, D. Reimer. 

3 8 . -
(1. Das Stromgebiet u. die Gewässer. (Allgemeine Darstellg.) 

1. Abth. Hydrographie u. Wasserwirthschaft. ( X V I I l , 244. S. 
in. 2 färb. Karten.) 2 Abth. Recht u. Verwaltung des Wasser-
Wesens, ( IV , 115 S ) — 2. Gebietsbcschreibungen der einzelnen 
Flussgebieto, ( IV , 330 S.) — 3 Strom- u, Flussbeschreibungen 
der Oder u, ihrer wichtigsten iNebendüsse, 1. Abth. Die Oder 
von der Quelle bis zum Stetliner Haff, ( I I I , 303 S.) 2. Abth, 
Die wichtig.«ten Nebenflüsse der Oder. ( IV u. S. 305—6b7{) 
3, Abth, Die Warthe u. ihre wichtig.sten Nebenllüsse. ( IV u. 
S. 689—981.) — Tabellen u Anlagen (Statistische Tabellen, 
meteorolog. Tabellen, hydrograpli. Tabellen u, Anlagen, Nach-
träge, Namenverzeichnisz.) Imp. 4°. ( I I I , 243 S ) ~ 36 (färb.) 
Kartenbeilagen, gr. Fol, In Majipe.) 

Schäden an Dampfkesseln. 2. lift. Scliäden an Stabilkesseln. Hrsg vom 
ö.sterreicli. Ingenieur- u. Architekten-Vereine, hoch 4°. (V, 49 S. m. 
Fig. u. 13 Ta f ) Wien, (Lehmann & Wentzol), 9,00 

Schwartze (Ingen. Thdr, ) , Katechismus der Elektrotechnik. Ein J.ehr-
buch f. Praktiker, Chemiker u. Industrielle, 6. Aull. 12°, (XV, 420 S. 
m, 250 Abbildgn.) Leipzig, J . J. Weber, Geb, in Leinw. 4.50 

Vormessungswesen (das) der königl. Haupt- u. Residenzstadt Dresden. 
Die Triangulationen L , I L , I I I . Ordng. Im Auftrage des Raths zu 
Dre.sden bearb, vom Stadt-Vermessungsamt, (1, Bd.) gr. 4o. (X I , 
191 S. m. 36 Fig. u. 3 Taf.) Dresden, W'. Baensch. 8,— 

Weisbach (weil, Ob-Bergr, Prof. Dr. Jul.), Lehrbuch der Ingenieur-
u. Maschinen-Mechanik. 5. Aufl. v. Reg.-R. Prof, Gust, Herrmann, 
(In 3 Thin.) 1, Tbl, Lehrbuch dor theoretischen Mechanik. 2. Abdr. 
Mit üb. 101)0 eingedr. Holzst. gr. 8°. (XXV I I I , 1311 S.) Braunschweig, 
F . Vieweg Sc Sohn, 26,— ; geb. in Halbfrz. 28,— 

NIEUW TIJDSCnn iFT, 

Zeitschrift f, Werkzeugmaschinen u, W^erkzeuge, Hrsg. v, Ziv,-Ingen. 
E. Dalchow. 1, Jahrg, Oktbr, 1890—Septbr. 1897. 24 Htte. gr. 4°. 
(1, Hft. 16 S.m, Abbildgn.) Berlin, S, Fischer, Verl. Halbjahrlich 10.— 

V E II H A N D E L T N G E N. 

DE V E R N I E U W I N G V A N DE SPOORAVEG-DRAAIBRUCr O V E R 
DEN L E I D S C H E N T R E K V L I E T N A B I J VOORBURG , 

door het lid CIL. ^V . VAN IIEUKEI.OM. 

(Pliiten 9—12.) 

De draaibrug over den Leidschen Trekvliet nabij het 
station Voorburg, gelegen in het baanvak Gouda—'s-Graven-
hage, in exploitatie bij de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, is in den loop van het jaar 1890 geheel 
vernieuwd geworden. 

De oude ongelijkarniige draaibrug had slechts ééne door-
vaartopening, ter wijdte van 5.38 M. 

De lange arm, de doorvaartopening overspannende, was 
gekeerd naar de zijde van 's-Gravenhage; de korte arm — 
het broekeinde der brug — naar de zijde van Gouda. De 
(Iraagpijler van de sjtil der brug vormde één geheel met 
het oostelijk landhoofd. 

De brug was slechts draaibaar naar ééne richting; bij 
het openen van Je brug bewoog do lange arm zich luuir het i 
zuiden. 

Jaren goledeu(10 Januari 188-1) toen deNuderlandseho Ilhijn-
spoorweginaatschappij nog de exploitatie van bovengenoemd , 
baanvak in handen had, werd do draaibrug zeer beschadigd; , 
terwijl de brug zich in geheel geopenden toestand bevond, reed 
een van de richting 's-Gravenhago komende trein in de 
opening; de nniehine sprong over het brnggat, bereikte den 
openstaanden bovenbouw, vernielde daarvan het brugdek, 
zoodat (le wielen van de voor-as met groote kracht terecht 
kwamen op den bovenrand van den noordelijken brugligger. 

De misschien vernuftige, doch minder afdoende herstelling 
van dezen brugligger (zie verder onder afbraak der oude 
brng) was oorzaak, dat de brug sinds dit ongeval zich 
bleef kenmerken door gebrek aan de gewenschte stijfheid, 
zoodat de Maatschaj)pij tot Exjdoitatie van Staatssjioorwegen, 
zoodra de exploitatie van do lijnen der Nederlandsche Rhijn-
spoorwegmaatschappij aan hare zorgen toevertrouwd werd, 
begon met het versterken van do oi)zetas en het verbeteren 
van de op/.etiurichtingen, ten einde het klapperen der brug, 
tijdens de afwisselende belastingen van over de brug rijdende 
treinen, zooveel mogelijk to beperken en in elk geval voor-
loopig onschadelijk te maken. 

Daar deze toestand evenwel niet bestendigd kon worden, 
werd besloten om de beschadigde brugligger geheel te ver-
vangen; bij Gedeputeerde Staten van Zuidliolland moest 
krachtens bestaande verordening de vergunning tot de uit-
voering van dit werk worden aangevraagd. 

Bij de werken, uitgevoerd van 1892—93 ten behoeve van 
de verbetering der vaart tusschen Uijn en Schie, behoorden, 
behalve de verbreeding van den Leidschen Trekvliet, ook de 
verbreeding en verhooging van alle bruggen van genoemden 
Vliet. Alleen de spoorbrug nabij Voorburg had tusschen al 
die verbeteringen hare oude afmetingen behouden, 

Terwijl door hoogo vaste bruggen of door draai-en ophaal-
bruggen, met eene doorvaartwijdte van 7.50 M., voor schepen 
van eenigen omvang de gelegenheid tot doorvaart opengesteld 
was, bleef de spoorbrug bij Voorburg, niet alleen door de 
nauwe brugopening, maar vooral door hare geringe hoogte 
en zeer beperkte gelegenheid tot openen, een groote hinder-
paal. 

Krachtens verordening ter voorziening in seheepvaartbe-
langen wordt eveneens aan Gedeputeerde Staten de bevoegd-
heid toegekend, om bij aanvraag tot herstelling, wijziging 
of vernieuwing van bestaande bruggen, te kunnen vorderen, 
dat aan de bestaande werken gegeven worden die afmetingen, 
welke Gedeputeerde Staten in het belang van de scheepvaart 
noodig achten. Gedeputeerde Staten grepen de aanvraag der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen als ge-
legenheid aan om de doorvaartopening der spoorbrug nabij 
Voorburg te brengen in overeenstemming met die van de 
werken uitgevoerd ten behoeve van de vaartverbeterin«]: 

O O 

tusschen Uijn en Schie. 
De aanvraag om vergunning te erlangen tot de uitvoering 

van eene herstelling aan éénen brugligger voerde dienten-
gevolge tot wijziging en vernieuwing van de geheele brug. 
De kosten dezer vernieuwing zouden door de Provincie Zuid-
holland gedragen worden, na aftrek van de kosten, geraamd 
voor de door de Maatschappij tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen voorgenomen herstelling. 

Door de Gedeputeerde Staten werden aan de nieuw te maken 
brug do volgende eischen gesteld: 

Wijdte der doorvaartopening (loodrecht uit het metselwerk 
gemeten) 7.50 M.; 

Bodemdiepte der brugopening 3.10 M. — AP.; 
1 2 



8 2 YKHNIEUWINO VAN DE SPÜOKWEG-DKAAIBKUü XAHIJ VüOUliUIlö. VEHMEIIWIXO VAN DE BPOninVEO-DRAAHmrO NAHIJ VOORHUIIG. 8 3 

Hoogte oiulerkaiit brug over de geheele breedte van de 
doorvaartopeniiig, overeenkomstig do hoogte van do door-
vaartopeningen der in de nabijheid gelegen vaste bruggen, 
2.20 M. 4- AP. 

Voorts werd bepaald: 
Dat dü nieuwe brug, gebouwd als draaibrug, voorloopig 

evenwel als vaste brug beschouwd zou worden, totdat de 
eischen der scheepvaart wijziging van de in het baanvak 
Leiden—AVoerden nabij Leiden gelegen vaste spoorbrug in 
eene draaibrug noodig zouden nniken. Dij de uitvoerino' van 
de werken der vaartverbetering werden de onderbouwen 
der in deze vaart gelegen vaste bruggen zoodanig ingericht, 
dat genoemde vaste bruggen eventueel later tegelijkertijd met 
de Leidsche spoorbrug in beweegbare (ophaal-)bruggen ver-
anderd zouden kunnen worden. 

Li verband met den door Gedeputeerde Staten van Zuid-
holland gestelden eisch, dat onderkant brugliggers in de 
doorvaartopening op 2.20 U. -}- AP. moest liggen, werd 
eene aanzienlijke verhooging der aansluitende spoorbanen 
onvermijdelijk. 

Om te sterke helling in den westelijken oprit naar de 
brug te voorkomen, moest ook het stationsemplacement 
Voorburg in de ophoogingen deelen. De bestaande hooge 
perrons konden in lage perrons herschapen worden; ten einde 
echter liooge uitgaven te ontgaan — ook in verband met 
deii dorpsoverweg nabij het station — moest de verhooging 
van het emplacement hiertoe beperkt blijven. 

])o Jiellifigen iji do opi'itfon naar do brug mochten niet 
steiler dan 1 : 200 gekozen worden. 

Als gevolg van deze overwegingen werd de spoorstaafshoogte 
op de brug bepaald op 2.80 M. -f- AP. 

I>ij onderling overleg werd nog overeengekomen, dat door 
de uitvoering der werken het spoorwegverkeer over dubbel 
spoor niet de minste stremming mocht ondervinden, dat de 
bestaande doorvaartwjjdte van 5.38 M. slechts hoogstens 
gedurende eenen termijn van zes weken tot 4.10 M. beperkt 
zou kunnen worden, eii voorts dat op den parallelweg langs 
den Vliet het verkeer voor voetgangers en op het jaagpad 
mogelijk nioest blijven. 

Wegens de verschillende oplossingen, gekozen, iii verband 
met bovenbeschreven voorwaarden, zoowel bij de uitwerking 
van het ontwerp als bij de uitvoering van de werken . verdient 
de vernieuwing dezer s])oorbrug wellicht meerdere belang-
stelling, dan waiirop zij met het oog oj) de afmetingen der 
brug aanspraak zou kunnen maken. 

Korte beschrijvinfj van de uitvoering der uerken. 

Stremming van hot sjioorwcgverkeer was alleen te ont-
gaan door het maken van hulpbaneii. 

In verband mot het bcscliikhnro tcnvin wns Itct onnufgolijk 
om de baanomlegging voor dubbel spoor aan écne zijde van 
de spoorwegas te houden. Scheiding der sporen was dus onver-
mijdelijk cn derhalve werd tot twee hulpbanen besloten, een 

ten noorden, de andere ten zuiden van de te vernieuwen 
brug. 

Ter voorkoming van stremming of belemmering der scheep-
vaart moesten do in de beide hulpbanen te maken hulp-
bruggen over dcfi Vliet zoo hoog gelegd worden, dut do 
onderkant der brugliggers voldeed aan de voor de overige 
vaste bruggen voorgeschreven hoogte van 2.20 M. -l- AP. 

Do aan die bruggen aansluitende hulpbanen moesten dus 
vrij belangrijke opritten vormen. 

Onmiddellijk na de voltooiing der hulpbanen werden do 
hulpsjwren aan den voet der opritten des nachts met do 
bestaande sporen verbonden; de tusschen die aansluitingen 
(zie plaat 11, figuur 1) gelegen gedeelten der oude sporen 
werden buiten dienst gesteld. 

Daarna volgde de afbraak der draaibrug in geopenden 
stand; vervolgens werden de in den onderbouw te maken 
wijzigingen uitgevoerd, de tusschen de hulpbanen gelegen 
spoorbanen opgehoogd, de nieuwe bovenbouw in gesloten 
stand gesteld en ten slotte de op de nieuwe brug gelegde 
8])oren met die der verhoogde spoorbanen in verbinding ge-
bracht. 

Nadat de nieuwe draaibrug aan de beproeving voldaan 
had en voor den dienst goedgekeurd was, werden de spoor-
verbindingen tusschen de hoofd- en hulpsporen weder opge-
heven en de nansluitingeii met do verhoogde hoofdsporen 
hersteld. 

De nieuwe draaibrug was daarmede in dienst gesteld; tot 
dü opruiming der luilpbanen kon derhalve worden overgegaan. 

Na de afsluiting van den parallelweg langs den Vliet 
door de hooggelegen hulpbanen, waren, ten dienste van voet-
gangers en van het jaag[)adverkeer, onder de beide hulp-
bruggen ter plaatse van het oude jangpad door ingraving 
doorgangen geschapen, dio met korte hellingen evenwijdig 
aan de spoorwegas toegang gaven tot het overpad over do 
oude spoorbaan. Daar tijdens de uitvoering van do werken aan 
den onderbouw der brug genoemde doorgangen niet meer 
opengesteld konden blijven, werd vóór den aanvang van dio 

I werken de weg langs den Vliet, zoowel tusschen- als be-
j noorden en bezuiden de hulpbanen zoodanig opgehoogd dat 

het verkeer boven over de huli)banen geleid kon worden. 

I Het maken van de huJpu-erken. 

De aanleg van do hulpbanen ging met vele bezwaren 
: gepaard. 
I Was het mogelijk om de noordelijke hulpbaan zoo goed 

als geheel gereed te maken zonder den dienst oj) het noor-
delijke hoofdsjioor (het afkomende spoor) te storen, door do 

; plaatselijke oniHtandighedeii was het geheel onuitvoerbaar 
om de zuidelijke hulpbaan met de vereischte opritten te 
voltooien zonder den dion.st op het zuidelijke-of „opgaande" 
lioofd.̂ poor voor eenige dagen te stremmen. 

Dubbel spoor was dus alleen te behouden, door tijdelijke 
indienstbtelling van de hooge noordelijke hulpbaan en van het 

aangrenzende lagje afkomende spoor. Tiet hoogteverschil 
g dezer beide banen bedroeg ter plaatse van de brug ongeveer 

i ^ 1.50 M 
Ter vermijding van al te lange en derhalve te kostbare 

I opritten werden de hellingen der hulpbanen op 1 : 100 
aangenomen. 

De as der noordelijke hulpbaan moest zoodanig bepaald 
worden, dat voor de gelieele lengte der opritten het voor-
geschreven baanprofil (4 ^L kruinsbreedte, wederzjjdsche 
glooiingen 1^2 "P 1) aangehouden kon worden, zonder in 
het ,,profil der vrije ruimte" van het afkomende spoor te 
treden. In verhouding tot het toenemend hoogteverschil der 
banen — van den voet dor opritten tot aan de brug — 
vertoonen de beide opritten daarom toenemende afwijkingen 
van do lengte-as der bestaande spoorbaan. 

Het verbinden van het noordelijke hulpspoor met het af-
komende spoor — en van het tusschen de aansluitingen 
overblijvende gedeelte van het afkomende spoor met het 
opgaande spoor geschiedde bij nacht. 

Li de S'̂ ôĝ ''̂  (̂ 'io plaat 11, figuur 1), die de aansluitingen 
vormen, werd een minimum straal van 300 M. aangenomen. 

Van do beschikbare ruimte werd wel gebruik gemaakt; bij 
het openen van de oude draaibrug bleef het broekeinde niet 
meer dan ongeveer 5 van een van de jukken der hulpbrug — 
een kokerpaal der telegraafgeleidingen, staande tegen do 
brugsvachterswoning, niet meer dan 3 cM. uit het profil 
van de vrije ruimte der hulpbaan — verwijderd. 

(let storten van een baanlichaain langs de brugwachters-
woning was, met het oog op den gronddruk tegen den woning-
muur, gevaarlijk; in verband met de in dien muur voor-
komende deuren en vensters was het geheel onmogelijk; 
de noordelijke hulpbrug werd daarom uitgestrekt van den 
westelijken oever van den Vliet tot beoosten de woning. Voor 
de samenstelling van do hulpbrug zij verwezen naar de door-
sneden op plaat 11, figuren O en 10 

Uit vrees voorbe.scliadiging dor bnigwacliterswoning werden 
de langs die woning ontworpen jukken niet ingeheid, doch 
geplaatst op een vloer van aaneengesloten oude dwarsliggers, 
ingegraven tot op den ter diepte van het maaiveld gelegen 
kleibodem, dat wil zeggen tot ongeveer 2 M. onder het 
omliggende spoorwegterrein. 

De ligging van de zuidelijke hulpbaan was, evenals die 
van de noordelijke hulpbaan, vrijwel aangewezen. 

I n de eerste jdaats moest het openen van de oude (Iraaii)rug 

ongehinderd kunnen blijven geschieden; de afst iud van de 

lengte-as der zuideljjken hulpbrug uit de as van de bestaande 

spoorbaan was daardoor bepaald. Vervolgens moest de paral-

lelweg ten zuiden van de spoorbaan tegenover de wachters-

woning voor wagenverkeer geopend blijven en ten slotte 

stelde ook ten westen van de l)rug de beperkte breedte van het 

Bpoorwegterrein aan bet zuidwaarts afbuigen der hulpbaan 

bepaalde grenzen. 

De zuidelijke hulpbrug werd dientengevolge ontworpen in 
een boog (van 250 M. straal), uitloopende op den westelijken 

oprit na een korten rechtstand in oen boog van 250 M. 
straal, op den oostclijken oprit mot langoren rechtstand in 
een boog van 400 M. straal. 

Door huur van een gedeelte van het aangrenzend parti-
culier eigendom kon bjj do uitvoering van hot werk do 
boog van 250 >[. straal in den westelijken oprit in eenen 
boog van 400 M. straal veranderd worden. 

De samenstelling van de zuidelijke hulpbrug wijkt eenigs-
zins af van die der noordelijke hulpbrug. 

De brugjukken bestaan, in plaats van uit vier, uit vijf 
palen, waarvan er drie zooveel mogelijk onder de verhoogde 
buitenspoor.staaf zijn aangebracht. (Plaat 11, figuren 11 en 12.) 

Toen do zuidelijke hulpbaan geheel ter aansluiting gereed 
was, werd do tijdelijke verbinding tusschen hot oude op-
gaande en het oude afkomende spoor opgeheven en de 

j verbinding van het opg.uinde spoor met het zuidelijke 
1 hulpspoor — eveneens bij nacht — tot stand gebracht. 

Afbraak der oude draaibrug. 

Na de indienststelling der zuidelijke hulpbaan werd on-
middellijk overgegaan tot het sloopen van de oude draaibrug 
in geopenden stand. 

Een merkwaardigen aanblik bood daarbij de beschadigde 
hoofdligger. Een schets van dien ligger is op plaat 12 aan-
gegeven 

De bovenrand van den ligger was op de plaatsen, welke 
door de wielen van de vooras der locomotief getrollen waren, 
sterk naar binnen gebogen; de strippen (vier in aantal) 
waren op de getrolfon plaatsen geheel doorgescheurd; de 
staande lijfplaat was, vooral van boven, eveneens ver naar 
binnen gedrukt; ter plaatse van de tusschenschotten, waar dio 
doorbuiging gedeeltelijk belet werd, ontstonden inscheuringen 
van de Ijjfplaat over do geheele hoogte van den ligger, 
onder anderen langs do vertikale boutrijen van de bevestigings-
hoekijzers der dwarsschotten. 

Niet alleen do strippen, maar ook do hoekijzers van den 
bovenrand waren op verschillende plaatsen doorgescheurd; 
bij een van de dwarsverbanden, waar de Ijjfplaat wederstand had 
geboden, doch de bovenrand naar binnen gedrongen werd, 
volgde een van de beenen van het binnen-hoekijzer de .strippen, 
terwjjl het andere been aan de lijfplaat bevestigd bleef. 

Ook de onderrand onderging verschillende vervormingen 
en boog ter weerszijden van het draagkussen (in hot midden 
van den ligger) vrij belangrijk door. (Zio plaat 12, figuren 3 
en 5.) 

l)ij do bevestiging van do strippen van den onderrand van 
het hoofddwarsvcrhand aan den onderrand van den getrollen 
hoofdligger waren de hoofdligger-strippen van de uiterste 
boutgaten tot buitenkant strip doorgescheurd. 

Dit Veit is ligt Yorklviarbviv. Uij de g vteu van do bevesti-
gingsbouten, gaande door do strippon van hoofdilwirsdragor 
en liooftlligger, was de afstand van middelpunt gat tot buiten-
kant strip van den hoofdligger niet meer dan 30 mM.; daar 
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de iiiiddellijii der gaten ruim 20 inM. bedroeg, bleef nauwe-
lijks 20 inM. materiaal buiten het boutgat over. 

])e figuren 2 en 3 van plaat 12 geven een nadere verklaring 
van dc wijze, waarop de brugligger waarschijnlijk getroffen 
werd. De ricliting van het opgaande spoor, waarop hofc onge-
val geschiedde en de baan, welke vernioedeljjk door de vooras 
van do locomotief doorloopen werd, zijn aangeduid in figuur 2. 

Dij nadere beschouwing van den beschadigden bovenrand 
komt men tot de veronderstelling, dat na den eer.sten stoot, 
welke plaats had in hot verlengde van het opgaande spoor, 
door de machine een zijsprong (zie gestippelde voor-as in 
figuur 3) gemaakt werd; do mogelijkheid is evenwel niet 
uitgesloten, dat onder de ojistuwende kracht van den trein 
de locomotief, na weerstand ondervonden te hebben, scheef 
gedrongen werd, waardoor de tweede i\s zijwaarts van de 
eerste ook op de brug geworpen werd. 

De herstelling, door de Nederlandsche Uhjjnspoorweg-Maat-
schappij uitgevoerd, was zeer eigenaardig. 

De in één vlak gelegen plaatwanden ter weerszijden van 
het beschadigde gedeelte werden vereonigd door een aan de 
buitenzijde opgebrachte lijfplaat. De gedeelten van de buiten-
hoekijzers, welke het plaatsen van die nieuwe lijfplaat bemoei-
lijkten, waren eenvoudig verwijderd. 

Aan den boven- en den onderrand werd een nieuw (waar-
schijnlijk het oude met aangehischte einden) hoekijzer aan-
gebracht; de uiteinden van dit hoekijzer waren ter plaatse 
van de verbinding met de behouden stukken van het oude 
buitouhoekijzcr over dit laatste gekropt. 

Uit de doorsneden (plaat 12, figuren 8, 9 en 10) is het j 
duideljjk, dat de verbinding van de nieuwe lijfplaat met het ' 
nieuwe onder-buitenhoekijzer gebrekkig moest blijven. | 

Tot herstelling van de strippen van don bovenrand werden de : 
onvervorinde gedeelten aan weerszijden van de beschadigde ; 
plaatsen vereenigd door een tweetal nieuwe strip})en. Slechts 
de uiteinden dezer stripi)en konden voldoende bevestigd wor-
den. Op enkele plaatsen waren de beide nieuwe strippen 
geheel los van elkander; gedeeltelijk waren zij door middel 
van schroefbouten (op grooten ouderlingen afstand) aan het , 
nieuwe" boven-buitenhoekijzer verbonden. 

De gezamenlijke dikte der beide strii)pen bedroeg 24 mM.; : 
de totale dikte der vier strippen welke zij moesten vervangen 
was 30 mM.; het op verschillende plaatsen doorgescheurde 
binnenhoekijzer van den bovenrand kreeg geen plaatsvervan-
ger. Ten einde het opbrengen van de nieuwe strippen mogelijk 
te maken, moesten de strippen van den bovenrand der beide 
hoofddwarsdragers over een gedeelte los genomen worden; 
de laatstgemeldo strippen konden daarna natuurlijk niet 
in hunnen vorigen toestand hersteld worden; het uiteinde 
dezer strippen bleef de dikte van 24 inM. te hoog geplaatst; 
derb.alve moest in de nnbijhrid van den beschadigden ligger 
tusschoi} do oiidor.sfe .sfrip en de hoekijzers van den bovenrand 
der hoofddwarsdragers een belangrijke open spleet ontstaan 

Zooals uit de doorsneden (figuren 8, 9 en 10) op te 
jnerkon valt, vormden de beide plaatwanden een zak, die 

van onderen vrij goed gesloten zijnde, ruimschoots gelegen-
heid tot berging van vuil en water bood. 

Wellicht tot schadeloosstelling voor den gedeeltelijk (bij 
yl, figuren 5 en 11) gescheurden onderrand werd bij den 
hoofddwarsdrager een smeedijzeren winkelhaak bevestigd 
tegen de vertikale verstijving en tegen den onderrand; uit 
eenig ander oogpunt valt de aanwezigheid van deze verbin-
ding anders moeielijk te verklaren. 

Door do schaduw, welke het vooruitspringende gesloten 
houten brugdek over den bovenrand wierp, was uitwendig, 
met uitzondering van den vervormden onderrand, na de 
herstelling weinig van de beschadiging waar te nemen. 

Als gevolg van het klapperen van den brugligger zij nog 
gewezen op een gebrek, dat, hoewel reeds meer bij slappe 
draaibruggen aangetroffen, om do sprekende wijze, waarop 
het hier voorkwam, vermelding verdient. 

Î ij het op- en afrijden van de treinen viel waar te nemen, 
dat de uiteinden van den beschadigden brugligger omstreeks 
drie a vier centimeters van hunne kussens geligt werden. Onder 
de belasting van lange treinen, vooral van goederentreinen 
werd eene aanhoudend hamerende beweging in de uiteinden 
van den ligger op de draagkussens veroorzaakt. 

J)oor de zware stooten togen den onderrand waren de 
horizontale klinknagels in de hoekijzers van boven-en onder-
rand los geslagen, do gaten ellipsvormig opruimende. De 
staande lijfplaat was vervolgens zoowel in de bovenstrip 
van den onderrand, als in de onderstrip van den bovenrand 
gedrongen (plaatselijk zelfs 4 mM.) Hierdoor was het 
mogelijk, dat boven- en onderrand bij belasting van de brug-
eindeii elkander naderden en bij het verdwijnen der belasting 
zich weder van elkander verwijderden. De overbrenging van 
den stoot tegen de strippen vjin den onderrand werd dus 
door middel van de lijfplaat onmiddellijk aan de strippen 
van den bovenrand medegedeeld 

De vertikale klinknagels, dienende ter verbinding van 
iioekijzers en strippen, waren evenmin bestand gebleven en 
hadden het voorbeeld der horizontale bouten gevolgd. I.)e 
losse verbinding der strippen onderling had inwatering en 
roestvorming gemakkelijk gemaakt; onder dc klapperende 
werking der strippen had deze roestvorming snel voortge-
woekerd; was de eene roestlaag tot poeder geslagen, dan 
werd een tweede laag opnieuw ontwikkeld. Plaatselijk werd 
bevonden dat de dikte der vier strippen welke gezamenlijk 
36 m.M. moest bedragen, tot hoogstens 21 inM. was terug-
gebracht. 

De beschreven gebreken bepaalden zich aan do uiteinden 
van düii brugligger tot eene lengte van ongeveer 80 a 90 e.M. 
in het boveneinde van den ligger waren enkele verzonken 
horizontale nagels van boven- en onderrand zoodanig los-
geslagen, dat zij bij het vervoer van den brugligger uit 
hunne gaten vielen. 

Een algeineene fout in do constructie der brug was do 
groote afstand van de klinkbouten tot buitenkant van de strip-
pen. Zooals in de figuren 11 en 12 te zien is, bedroeg deze 

afstand 75 niM. (middellijn der klinknagels was 20 niM.). 
De roestvorming tusschen de strippen was ten gevolge daarvan 
ook in het algemeen vrij sterk Na de slooping van de randen 
was op enkele strippen de inwatering zeer duidelijk waar 
to nemen. Zij was volkomen te volgen, omgrensd door gol-
vende lijnen, tusschen de onderlinge boutafstanden dieper in-
dringende, en ter plaatse van de klinknagels terugbuigende naar 
den kant van de strippen. 

Grouthiwken. 

Ten gevolge van de hooge ligging der nieuwe draaibrug 
waren de te maken grondwerken zeer belangrjjk. 

Ter voorkoming van te steile opritten moesten de op-
hoogingen van de spoorbaan zich aan weerszijden van do brug 
ver uitstrekken. Aan de oostzijde van de brug was de gewenschte 
ophooging spoedig te bepalen. 

Ontworpen werd een oprit met eene helling van 1 : 225, 
overgaande in eene horizontaal gedeelte (lengte ongeveer 
100 M., hoogte 2.80 M. -f- AP.) aansluitende aan de brug. 

In verband met de hoogteligging van de spoorbaan ter 
plaatse viel de voet van den oostehjken oprit derhalve bijna 
600 M. ten oosten van do brug. 

Niettegenstaande de beshiande s[)oorbaan westwaarts eenigs-
zins stijgende was, moest aan de zijde van 'sGravenhage de 
ophooging toch nog verder uitgestrekt worden. liet stations-
emplacement Voorburg eischte een lang horizontaal tusschen-
gedeelte in den westelijken o])rit en tevens eene minimum-
ophooging, wilde men niet genoodzaakt zijn om ook de 
perrons en vloeren der aangrenzende gebouwen in de ver-
hoogiiigen te doen deelen. 

liet ontwerp wijzigde door de ophooging van de sporen de 
bestaande hoogo perrons, wier perronband op ongeveer 85 cM. 
boven bovenkant spoorstaaf gelegen was, in lage perrons 
met eene perronbandhoogte van ongeveer 40 cM. -h B. S. 

Aan liet horizontaal gedeelte van het emplacement werd ecno 
lengte van 360 M. gegeven; de hoogte van dit gedeelte werd 
bepaald op 1.90 M AP. De betrekkelijk korte opritten 
oost- en westwaarts van het emplacement verkregen hellingen 
van 1 : 200; het horizontaal gedeelte voor de brug werd 
ingekromj)en tot slechts ongeveer 16 ^l. Ten einde de bruik-
baarheid van het havenspoor — voor het laden en lossen 
van goederen — niet te schaden, moest ook aan dit spoor (zie 
plaat 11, figuren 1 en 2), gelegen tussehen den dorpsovcrweg 
en den Vliet, eene minimum-verhooging gegeven worden; in 
verband met den afstand tot het afkomende hoofdspoor en 
met het oog op de hoogteligging van het laatstgenoemde, 
werd bovenkant spoorstaaf van het havenspoor op 2.10 M. 
-f- AP., de hoogte van de deksloof der nieuw te maken 
havenschoeiing op 2 M. -I- Al', bepaald. 

Tijdens de uitvoering van de werken werd ter vervanging van 
het oude havenspoor, dat gedurende het bestaan der noorde-
lijke liulpbaan als lo.-- en laadplaats verloren was gegaan, 
aan do zuidwestzijde van het emplacement een dood spoor 

tot aan de bevaarbare Broeksloot verlengd. (Zie plaat 11, 
figuur 1; tijdelijk spoor is met een bloklijn aangegeven.) 

De lenjrte der gezamenlijke ophoogingen ten westen van 
de brug bedroeg ongeveer 650 M. 

De verschillende terreinsverhoogingen werden eerst lang-
zamerhand tot stand gebracht. 

Na de indienststelling van de hulpbanen werd allereerst tus-
schen de beide westelijke opritten dier banen de oude spoorbaan 
ingegraven over de lengte der nieuw te maken havenschoeiing; 
in die ingraving werden geplaatst de voor de schoeiing be-
stemde verankeringen. 

Gedurende het wijzigen van den onderbouw, het stellen 
en afwerken van do nieuwe draaibrug, werden tusschen de hul])-
baneu de oude spoorbanen opgehoogd en de nieuwe land-
hoofden aangeaard. 

Aan den nieuwen oostelijken brugoprit moest daarom eene 
tijdelijke helling van l : 100 gegeven worden. Tegelijkertijd 
werd de ophooging van het stationsemplacement en dorps-
overweg met de daarmede in verband staande werken tot 
stand gebracht. De sporen op de westelijke opritten der 
beide hulpbanen werden tevens gedeeltelijk zoover verhoogd, 
dat aan den nieuwen westelijken brugoprit in aansluiting 
met de voltooide emplacenientsverhooging, reeds vóór de in-
dienststelling van de nieuwe brug de definitieve helling\an 
1 : 200 gegeven kon worden. 

Voor het maken van de nieuwe havenschoeiing moest de 
door de haven gestorte zanddam geheel worden afgegraven. 
De in het lichaam der noordelijke hulpbaan vooruitgebrachte 
ankerkabels kwamen bij die ontgraving weder te voorschijn 
en konden aan de schoeiingpalen bevestigd worden. 

De belangrijke hoeveelheid zand, vrijkomende uit de hulp-
banen, werd verwerkt tot voltooiing van den oostelijken op-
rit en tot aanaarding van de nieuwe havenschoeiing. 

]ViJzi(jin(jsirv)'ken aan den onderbouw. 

Daar de as van do doorvaartopening der draaibrug reeds 
belangrijk bewesten de as van den Leidschen Trekvliet ge-
legen was, kon de vereisclite verbreediiig der brugopening 
alleen bereikt worden door het gedeeltelijk afbreken van het 
oostelijke landhoofd In verband daarmede moest de spil ook 
oostwaarts verplaatst en het landhoofd oostwaarts verlengd 
worden. De wijziging van het westelijk landhoofd kon zieh 
dan bepalen tot het verlioogen en daaruit voortvloeiend ver-
zwaren der front- en vleugelmuren. 

Voor het vaststellen der in het oostelijk landhoofd aan te 
brengen wijzigingen was bet noodig om den aard en den toe-
stand der lundeering te kennen. 1 loewel do teekeningen, door 
de Nederlandsche Ivhijnspoorweg-MaatschappiJ nagelaten, paal-
i'undeeriIlgen aangaven, bleek bij nader onderzoek en uit 
inlichtingen, verstvekt doov personen, die vroeger bij den 
bouw werkzaam waren geweest, dat slechts het westelijk 
landhoofd op eene paalfundeering met houten vloer, en het 
oostelijk landhoofd op eene betont"undeering zonder palen rustte. 
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In liet najanr van 1895 verrichte grondboringen deden den 
bodem ter diepte van de fundeering als oen vaste zandbodem 
kennen; oeno botonfundeoring was dus volkomen gewettigd. 

Ihj den bouw van het westelijk landhoofd had de uit-
voering van de ontworpen paalfundeering in den zandgrond (*) 
zooveel bezwaren ondervonden, dat voor hot oostelijk land-
hoofd van het oorspronkelijk ontwerp afgeweken werd. 

O O s t e 1 jj k 1 <'i n d hoof d. 
Voor dc wijziging van het oostelijk landhoofd was dus 

de betonfundcering aan de achterzijde van bet landhoofd 
slechts te verlengen — aan de voorzijde op tc ruimen over 
eene dikte van ruim 2 M. (het verschil vau de oude cn 
de nieuw to maken doorvaartopening). 

Daar do bodomdiopto der nieuwe doorvaartopening op 
3.10 M. — AP. vastgesteld was, moest do botonlaag, waar-
van de onderkant bevonden word to liggen op 3.30 M. ~ AP., 
nagenoeg geheel verwijderd worden. Dc omsluitende dam-
wand moest ovenoons tot 3.10 M. — AP. afgezaagd worden. 

Het plan bestond om het gedoelto dor betonfundcering, 
hetwelk behouden zou blijven, aan de zijde dor doorvaart-
opening to voorzien van oono zware bekloeding van met-
sel werk. 

Van hot oude metselwerk, boven do fundeering, kon 
slochts con klein gedeelte ongeschonden blijven. Do half-
cirkelvormige draagpijler van de oude spil kwam, door do 
vorbreeding van do doorvaartopening en do verplaatsing van do 
spil oostwaarts, bijna geheel to vervallen. 

Tijdens de uitvoering van do werken werden deze plannen 
aan mcrkei ijk gew jj zigd. 

Had do oude botonfundeoring, omsloten als zij was, zich 
volkomen vertrouwbaar on voldoende bewezen voor do be-
lasting, waaraan zij was onderworpen geweest (scheuren in 
metselwerk of fundeering werden niet aangetroffen), bij do 
afbraak bleek, dat do samenhang on do hoedanigheid — 
vooral van do onderste helft der botonlaag — van dien 
aard waren, dat in geen geval aan deze fundeering het 
aanzienlijke gewicht der nieuwe brug mocht toevertrouwd 
worden. 

De slooping van de botonlaag word daarom veel verder 
uitgestrekt (zie plaat 10, figuur 2). Onder do spil word do 
fundeering gehool vornioiiwd. De beton, die bolioudon 
bleef, v.'crd aan do doorvaartzijdo afgesloten door oenen breodon 
band beton, omgeven gedeeltelijk door don ouden, gedeelte-
lijk door een niouwon damwand. Op do nieuwe botonlaag, 
tor dikte van 00 cM., werden do nieuwe ringmuur en drna'̂ -' O Q 

pijler opgetrokken; do ruimte tusschcn beide word later mot 
beton gevuld. 

Het storten van de beton goschioddo volkomen in den 
droogo ; het gohoolo landhoofd was omgeven door oen zwaron 

( ' ) llcl .spuiten viui de palon word toen nog niet toegepast; ook 
schoen men met sterke wellen en moogevoord loopzand to kampen 
te hchben gehnd. 

wand, gesteund door gordingen; do bemaling vond plaats 
mot behulp van oeno contrifugaalpoinp (middellijn van de 
loozingspijp 20 cM.), dic ruimschoots in staat was om don 
put van hot overtollige water te ontlasten. 

De botonfundeoring voor de oostelijke uitbreiding van het 
landhoofd werd gestort binnen don zwaron wand, oorspronke-
lijk slochts bedoeld voor de afdamming van don put. 

Da ar groote watortoevloed en wellen gevreesd worden, 
was het voornemen om binnen dien wand het scherm te 
heien, Jat in insluiting met don ouden damwand do kuip 
der nieuwo botonfundeoring zou vormen. Do tusscben deze 
kuip on zwaron wand goschapen ring zou dan worden uit-
gegraven tot beneden den aanlog der botonfundeoring; door 
bemaling van don ring zou do bodem van dc kuip zonder 
directe bemaling in do kuip zelve drooggelegd worden. 

Toon evenwel later bleek, dat do watortoevloed niet van 
dien aard was, dat volkomen drooglegging met behulp van 
do aan de doorvaartzijde geplaatste contrifugaalpomp door oen 
kanaal gegraven tusschcn den ouden on den tijdolijkon dam-
wand, dus feitelijk zonder directe bemaling van de betonkuip, 
evenzeer mogelijk was, werd do beton onmiddellijk tegen 
den zwaron wand gestort. 

Do dikte dezer botonlaag word bepaald op 1.00 M.; do 
bovenkant ovoroonkoniende met bovenkant beton dor oude 
fundeering. 

Zoodra het metselwerk tot boven den lioogsten waterstand 
was oj)gotrokkon, on do toestand dor specie de toelating van 
het water gedoogde, word do tijdelijke afdamming opgobeven. 
Do doorvaartwijdte, welke gedurende 33 dagen tot 4.10 M. 
beperkt was geweest, word daardoor tusscben do landlioofden 
O}) de vastgestelde wijdte van 7.50 M. gobracht. 

W O s t e 1 ij k la n d li o o fd. 
Daar do maximum termijn, gestold voor do tijdelijke 

beperking der doorvaartwijdte op zes weken bepaald was, en 
van dien termjjn reeds 33 dagen vorstroken waren, moest 
voor do vernieuwing van hot westelijk landhoofd oeno op-
lossing gevonden worden, die afdamming van het landhoofd 
onnoodig maakte. Hot feit, dat do fundeering geen boton-
fundeoring, zooals eerst verondersteld was, doch oeno paal-
fundooring mot houten vloer bleek to zijn, kwnm zeer ter 
hulpe om het maken van de afdamming to kunnen vermijden. 
Dc juiste samenstelling dor fiindooring was door tasting met 
behulp van haken en na con onderzoek, uitgevoerd door 
oeupu duiker, volkomen vastgesteld. Do eciiigc doelen der 
fundeering, welke in hot voorgeschreven profil der nieuwo 
doorvaartopening violen, waren do vooruitspringende koppen 
van oen tiental kespen. 

Daarvan voorovorkomen van don damwand in do gesloten 
paalfundeering, gesteund aan dc voorzijde door oenen ver-
trouwbaren zandbodem, goon sprake kon zijn, en koppeling 
van het paaljuk voor dien wand door middel van de kespen 
aan do overige palon derhalve overbodig geacht kon worden, 
daar evenzeer aan het schiiifliout boven de kespen met 

het oog op don zwaron bouw van het landhoofd geen 
werkelijke betookenis mocht toegekend worden, werd aan 
den duiker opgedragen om do vooruitspringende kespen-
koppen onder water af te zagen. 

De werkzaamheden aan de fundeering van dit landhoofd 
waren daarmedo afgeloopen; thans bleef nog over hot ver-
lioogen en het daarbij verzwaren van do opgaande muren. 

Eene poging om do muren aan de achterzijde tot op den 
houten vloer der fundeering te ontgraven on droog te loggen 
zonder afdamming van het landhoofd mislukte. 

Hoewel de put betrekkelijk klein was, gaf bij van do 
open achtcrzijdo en door den vloer zooveel water en mee-
gevoerd loopzand, dat een flinke tonmolen niet in staat was 
om den watortoevloed to overwinnen; bovendien begon, aan 
de noord westzijde van den put, het talud door het weg-
vloeien van het loopzand dergelijke instortingen to vertoonen, 
dat mot hot oog op do veiligheid dor noordelijke hulpbaan 
verdere pogingen in deze richting opgegeven werden. 

In aansluiting met do eindnuiurvlakkcn der vleugelmuron 
word daaiop koud op den vloer een damwand — eigenlijk 
een sohot — gestold (zie plaat 10, figuur 2, «,(/) langs oeno 
gording, gestempeld tegen dc achterzijde van den frontmuur. 
Do kuip, waarvan do houlen fundeering den bodem, en 
de front- on vleugolniuren met aansluitend schot de zijwanden 
vormden, word zonder bemaling met den beugel tot op den 
vloer uitgebaggerd. 

In dio uitgebaggerde kuip weid tegen het eindschot (/, a een 
tweede gebroken schot 6, b geplaatst, zoodanig, dat do af-
stand tusschcn de wanden van hot laatstgomeldo schot cn 
do achtervlakkcn der opgaande muren ongeveer 1 ?d. be-
droptr. Do ruimte tusschcn do muren on het schot b O ' 

word daarna tot boven don hoogsten waterstand met beton 
gevuld. Dü storting geschiedde onder water; zij word be-
werkstelligd mot behulp van oen koker, welke voortdurend 
good met beton gevuld word gohoudoü. Proeven, gedurende 
do storting gonomon, bevostigdon dat deze als geslaagd be-
schouwd mocht worden. 

Het gedeelte r, c van hot schot (Mverd hitor verwijderd; 
dü ruimte achter het landhoofd werd aangeaard. 

De oudü front- en vleugelmuren, welke aan do aclitorzijdc 
tot op de hoogte van bovenkant beton, aan do voorzijde tot 
hot j)oil van den laagston waterstand afgebroken waren, 
worden bij gunstig lagen waterstand, gedeeltelijk op het oude 
werk, gedeeltelijk op de nieuwo botonverzwaringen steunende, 
opgetrokken. 

In het westelijk landhoofd werd ingemetseld de gegoten 
ijzeren kast, welke do bewegingsworkon van do opzctas bevat. 

De frontmuren van beide landlioofden zijn afgedekt door 
oikonhoutoii broekbalktii, do vleugelmuron door liardsteenen 
dekzerken. 

Dc gebezigde beton was comeiitboton van steonstukkon. 
Het motschverk word opgetrokken van klinkers in comont-

mortel. 

De draagstccnen van spillioudor, tandcirkcl on draag-
kussons dor brug zijn van Noorsch graniet. Deze stoonon 
werden niet ondorgoten, maar gestold in oen bod van cement-
niortel. 

Nieuwe dnuiibruy. 

Door do eischen, gestold aan do nieuwe draaibrug, 
(hoogte doorvaartopening 2.20 M. -l- AP., over do volle 
breedte van 7.50 AI.), in verband met do hoogte van boven-
kant spoorstaaf, bepaald op 2.80 AI. AP., was voor do 
lijn van den onderrand van don langen arm de horizontale 
aangewezen. 

Het geringe hoogteverschil van GO cM., toegestaan van 
bovenvlak spoorstaaf tot doorvaartboogte, gaf de keuzo 
tusscben oeno constructie met hoofdliggors (in dit geval waren 
wonseholijk dubbolliggors met tusschengelegen spoorstaaf) 
van geringe hoogte, ter plaatse van elke van do spoorstavoii, 
of oeno construetic mot twoo hoogc draagwanden (met 
horizontalen onderrand) gelegen buiten het vrije ruimte-
profil voor dubbel spoor on verbonden door dwarsdiagors. 

P>ij do laatste oplosbing overtrof de breedte van den boven-
bouw natuurlijk belangrijk dio van dc eerste oplossing. 

Niet alleen zou het daardoor reeds noodzakelijk zijn 
geworden om do spil moer achterwaarts op hot oostelijk 
landhoofd to plaatsen, hetwelk weder meerdere uitbreiding 
van don onderbouw in oostelijke richting ten gevolge zou 
hebben gehad, maar bovendien was op het westelijk land-
hoofd met hot oog op de breedte en don vorm van den onder-
bouw, geen voldoende oplegging voor eene breede boven-
bouw-construetic to vinden. 

Daar aldus do kosten voor wijziging van don onderbouw 
zoor gestegen zouden zijn on deze oplossing voor don boven-
bouw ovonmin bezuiniging in gewicht tc verwachten gaf, 
werd aan oorstgemeldo construetic do voorkeur gegeven. 

De nieuwo — ook ongelijkarmige — draaibrug is to ver-
doelen in twee hoofddeelen: do boven- on do ondorbrug. 

Dc bovonbrug, bestaande uit vier onderling door dwars-
verbanden gekoppelde dubbelliggors, rust op do ondorbrug, 
bestaande uit twee hoofddwarsdragors met vier loodrechte 
daarop geplaatste consoles, welke vorconigd door dwarsschottton 
mode do bovonbrug onderschragen. 

De brug is ojigeliangcn door twee hangbouten aan het 
gesmeed stalen deksel, draaibaar door do spil ondersteund. 

In do ondorbrug bevinden zich het dubbel voorkomende 
bowegingswork en de ballastbakkon. Ter voorkoming van 
onnoodigo belasting van don langen arm werd hot opzetwerk, 
dat aan hot uiteinde van dien arm ontworpen was, niet aan 
do brug bevestigd, maar op hot landhoofd geplaatst. 

De afstand der sporen bedraagt 3.GO M. (hart op hart). 
Evenals do oude is ook do nieuwo draaibrug slochts draai-

baar naar óóno vlchting (zuidwaarts). 
Om oeno ruimo gologonlieid tot oplegging van den langen 

arm to vorkiijgen word do brug aan do westzijde afgesneden 
volgens eene lijn, vormende ceii cirkelboog van 11.05 AI. 
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straal, overgaaiidfj in cen aan dien cirkel rakende lijn even-
wijdig aan de doorvaartas. Het broekeinde is afgesneden 
volgens oenen cirkelboog, getrokken met eenen straal van 
G.Ü5 M. Om bij bet opendraaien toenemende verwijdering 
van bet landboofd te bereiken — hetgeen voor bet vrij-
draaien van dc verschillende spoorstaafkoppen wenschelijk 
is — ligt het middelpunt van genoemden cirkelboog op de 
loodljjn, in het hart van dc spil op dc lengteas van de ge-
sloten brug opgericht, en wel op cencn afstand van 10 cM. 
uit het hart van de spil. 

B O V e n b r u g. 
De dubbelliggers bestaan uit twee samengestelde balk-

liggers met vollen })laatwand en horizontalen boven- cn 
onderrand. 

Het aantal strippen der randen wisselt van twee tot vier. 
De grootste hoogte van den ligger, gemeten tusschen 

boven- en onderkant der uiterste strippen, bedraagt 57 cM. 
Korte balkijzers op ouderlingen afstand van 70 cM. dienen 
tot ondersteuning van de spoorstaven en tot koppeling van de 
hoofdligger-helften (enkelvoudige liggers) tot dubbelliggers Met j 
hot oog op het veelvuldig voorkomend losrammelen der 
onmiddellijk dragende deelen zijn de bevestigingen der balk- ' 
ijzers aan dc enkelvoudige liggers schijnbaar overmatig zwaar ' 
geconstrueerd. De hoekijzers der hoekverbindingen zijn van j 
het profil 150 x 150 x 14; het aantal imgels in elk van ; 
de boenen van een hoekijzer vijf; elke spoorstaafdragor rust i 
derhalve op twintig klinknagels (middellijn 20 rnM.) van ! 
enkelvoudi''o doorsnede. De wensch om zoowel een groot ! O O 1 
aantal klinknagels in de bevestiging te kunnen bergen, als ' 
oiu in de samenstelling van den spoorstaafdrager zelf in liet ' 
geheel geen klinknagels te gebruiken, deed de keuze opliet | 
zware balkijzer-profil van 300 mM. hoogte vallen. | 

De uitei'ste spoorstaafdragers bestaan niet uit profilijzer, i 
maar zijn geconstrueerd; hunne onderkanten komen overeen 
met onderkant van den dubbelliggor daar ter plaatse; die 
aan het hoekeinde van de brug bezit den 'J-vorm en is 
geheel aan het uiteinde van den ligger bevestigd; dc spoor- | 
staafdrager aan" het uiteinde van den langen arm bezit den ' 
dubbel J-vorm en is gej)laatst boven dc opzetas. 

Ter versterking van do uitoindon der liggers zijn tusschen j 
do hoekijzers van boven- en onderrand, over eene lengte | 
van ongeveer 1 .M., geheel jiassend geschaafde vulplateii 
aangebracht cn daarna over die jilateii cn de vertikale 
boenen dor hoekijzers bcon nogmaals two(} staande lijfphiton. | 
Het gevaar voor het losslaan der horizontaio klinknagels in 
boven- en onderrand is daardoor aanzioiilijk Vi>rmindcrd. 
Bovendien werkt ook do oonstruetio der uitersro spoorstaaf-
dragers mede om hot goboel tc versterken. Bjj eventueel 
klapperen van do brug wordt do slag op dc draagkussciis, 
door de bovciikussuns niet alleen op de oiiderraiidon d(!r 
dubbelliggers, maar ook door middel van do hooge uiterste 
spoorstaafdragers en hunne bevestigings-hookjjzers op do 
horizontale nagels in de vertikale verstijvings-hoekijzersovei-

gebracht. Het aantal werkzame nagels is daardoor belangrijk 
vermeerderd. 

De spoorstaven, op onderlogplaten rustende, zijn door 
middel van schroefbouten en klcmplaatjes op de dragers 
bevestigd; tot vermindering van de schokken der mobiele 
belastingen zijn op de spoorstaafdragers, onder de onderleg-
platen, stukken geperst leder ter dikte van ongeveer 6 niM, 
aangebracht. 

De dubbelliggers zijn verbonden door dwarsverbanden, 
wier onderlinge afstand, behalve voor dc dwarsverbanden 
boven de hoofddwarsdragers, 2.10 M. bedraagt. Tusschen die 
dwarsverbanden, overeenkomende met do plaatsing van de 
spoorstaafdragers, bevinden zich ligt geconstrueerdo Z - v o r m i g e 
tusschonschotten, dienende tot ondersteuning van het geribd 
plaatijzeren brugdek. 

O n d e r b r u g. 
Door dc gevolgde constructie met lage lioofdliggers cn 

door do beschikbare boogto onder de hoofdliggers konden 
hooge doorgaande hoofddwarsdragers, niet tusschen, maar 
geheel onder do hoofdliggors gelegen, toegepast worden. 

De loodrecht op do hoofddwarsdragers staande consoles 
met sterke schoor-diagoiialon ondersteunen van iederen dubbel-
liggor slechts eene vau de helften. De andere hoofdliggerlielften 
rusten op tusschen de consoles bevestigde dwarsschotten. Door 
deze constructie is eene ruime gelegenheid gegeven tot het 
onderzoeken van do brug bij bet onderhoud, het verven, enz.; 
het onderzoek tusschen de dwarsschotten van de onderbrug kan 
geheel staande geschieden. Tusschen de dwarsverbindingen 
der consoles bevinden zich dc noodige liggers, waaraan de 
kussenblokken van het in de lengte-as der brug geplaatste 
loopwiel 011 van do bcwegingswerken bevestigd zijn. 

Do vloeren der ballastbakken worden gevormd door zware 
gegoten ijzeren roosterstaven, welke dc ballastblokken dragen. 

Om het ophangpuut boven bet zwaartoj)unt van do brug 
te brengen moest aan de spil eene belangrijke hoogte ge-
geven worden. 

De kop van de spil, uit hard staal vervaardigd, vormt oen 
los stuk. De spil draagt door middel van den spilkrans op 
den kraag van den gegoten ijzeren spilhouder. Despilhouder 
steunt op cen losse draagplaat, welke rust op den granieten 
draagsteen. 

Het deksel, overjd tot gelijke dikte ingcsmeed, beeft eene 
hoogte van 250 iii.M. In do oiiderzjjdc is bevestigd do metalen 
(pliosphorbrons) taats, welke op don spilkop draait. De smering 
van do draaiplaats ge.scbiodt uit een kanaal, gaande door taats 
en deksel en gevoed uit cen op het deksel geplaatsten oliepot. 
Hft draaî vlak van de laats is voorzien van cirkelvormige 
en straaisgewijze geplaatste oliegroevon. 

De liaiigboiitoii met moeren aan beido uiteinden bobben, 
gemeten binnen den draad, eene middellijn van 150 niM. 

Do ondermoer is rond cn met eene jien, gaande door 
schacht ('11 moer, vastgezet; de bovenmoer is zeskant. Bij 
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het stellen van de brug geschiedt het op- en iieerdraaien 
met behulp van eenen op do bovenmoer geplaatsten sleutel. 

De arm van dezen sleutel heeft eene lengte van ongeveer 2 M. 
De beweging van dc brug voor het openen en sluiten 

geschiedt uit de hand. ]\[et het oog op mogelijke be-
schadiging van het bewegingswerk, w âardoor buitendienst-
stelling zou kunnen volgen, is ccn tweede bewegingswerk 
aanwezig. Een van de tandkransen vormt met de loopstaaf 
van het loopwiel een geheel. Beide tandkransen worden 
onderateund door gegoten ijzeren stoelen, bevestigd op in 
den onderbouw ingemetselde granietblokken. 

Het opzetwerk bevindt zich op het westelijk landhoofd. 
De beweging geschiedt rnet de. hand, doch wordt, door overbren-
ging versterkt, met behulp van een worm op het op de opzetas 
geplaatste kwadrant overgebracht. Dc opzetas draagt o]) vier 
drrbbele kussenblokken, voorkomende onder elk van dc hoofd-
liggors. Dc opzetrollen (breed 300 inM., middellijn 210 mM.), 
zijn draaibaar op eene horizontale as, welke door twee 
krukken evenwijdig aan de opzetas is bevestigd. In gesloten 
stand rust de brug aan den langen arm op do opzetrollen, 
verder op do spil, en aan het broekeinde op vaste gegoten 
stalen kussens; in dezen stand is het loopwiel 5 vrij 
van do loopstaaf. 

Onder de uiteinden van den naar het broekeinde gekeerden 
hoofddwarsdrager bevinden zich vaste kussens, waarvan 
boven- en onderhclft bij onbelasten toestand der brug elkander 
raken en die dus onder de mobiele belasting dragend mede-
werken. De hoeveelheid ballast is zoodanig geregeld, dat dc 
lauKC arm het overwicht behoudt. 

Worden nu de opzetrollen, geleid tussehen dc opstaande 
randen der tegen den onderrand van do hoofdliggers aan-
gebrachte aanslagplaten, naar dc richting van bet westelijk 
landhoofd teruggeslagen, dan daalt dc lange arm tot het 
loopwiel volkomen op do loopstaaf rust; boven- en onder-
lielfton van do kussens onder den hoofddwarsdrager worden 
daardoor enkele millimeters, dio der draagkussens onder 
het broekeinde 15 mM. van elkander verwijderd. 

Hangende op de spil en steunende op het loopwiel kan 
daarna de brug geopend worden. Bij het opzetten heeft 
natuurljjk het omgekeerde plaats, het loopwiel ligt zich 
van de spoorstaaf, dc kussens aan het broekeinde treden 
dragend in werking, de kussenhelften onder den hoofd-
dwarsdrager worden weder rakend tegen elkander gebracht. 
Het richten van de brug in den juisten stand geschiedt aan 
het broekeinde door eenen op het brugdek geplaatsten klink, 
sluitend in een op don broekbalk van bet landhoofd be-
vestigd klinkhuis, aan den langen arm door twee op dc 
opzetas geplaatste krukken, die zich bewegen langs geschaafdo 
zijvlakken van dc aanslagplaten der binnen-boofdliggcrs. 

De beweging der seininrichting, welke in opgezetten toe-
stand der brug het sein „veilig" — in afgezetten toestand 
het sein „onveilig" vertoont, is gekoppeld aan do opzetas. 

In opgczcttcn toestand zijn de krukken der opzetrollen eenigs-
zins door den vertikalcn stand heen gedraaid (de opzetrollen 

rusten dan tegen steunruggen, aan de kussenblokken vastgego-
ton); gedurende den tijd dat deze beweging door den vertikalen 
stand plaats grijpt, wordt hot klapbord van „onveilig" tot 
„veilig" bewogen, dat wil zeggen, verricht het vierde gedeelte 
eener gehcolo omwenteling om de vertikale as. ]]ij het 
afzetten van de brug is het sein op „onveilig" teruggekeerd 
op het oogenblik dat de krukken der opzetrollen den verti-
kalen stand bereikt hebben. 

Het klapbord is bevestigd op eene draaibare vertikale as. 
Glijbaar op die as bevindt zich cen kruiskop, tevens geleid 
door cen tweede vaste vertikale as. De kruiskop is door 
twee krukstangen aan een op de opzetas geplaatste kruk 
gekoppeld. Eene in den kruiskop horizontaal aangebrachte 
pen glijdt door eene vertikale sleuf, gesneden in de draaibare 
vertikale as; deze sleuf eindigt aan het boveneinde in ccne 
hellende sleuf; dc totale hoogte van deze helling komt overeen 
met de vertikale verplaatsing van het uiteinde der op do opzetas 
geplaatste kruk, gedurende de beweging, bij het opzetten 
der brug, van do krukken der opzetrollen door de vertikale 
lijn; in horizontale projectie strekt de hellende sleuf zich 
uit over een vierde gedeelte (90°) van den omtrek van de 
draaibare as. 

Is de brug afgezet, dan bevindt de kruk, welke op de 
krukstangen werkt, zich in den laagsten stand, dc kruiskop 
eveneens. Bij bet opzetten rijst de kruiskop, dc draaibare 
as blijft evenwel onbeweeglijk, omdat de kruiskop-pen do 
vertikale sleuf doorloopt; bereikt dc kruk der opzetrollen 
nu den vertikalen stand, dan is de kruiskop-pen aan den 
voet van de hellende sleuf genaderd. Zet de opwaartscho 
beweging van den kruiskop met pen zich voort, dan is — 
daar draaiing van den kruisk(3p, geleid om de vaste en 
draaibare as verhinderd wordt, omdraaiing van do draaibare 
as dus noodzakelijk; aan het einde van do beweging heeft 
de as met klapbord de omwenteling van 90® volbracht. 

Daar de brug voorloopig niet als draaibrug in dienst 
gestold zou worden, werd na dc beproeving als draaibrug, 
dc opzetas met bijbchoorcndo kussenblokken en scinbeweging 
weder afgenomen cn opgeborgen. 

Dc uiteinden der hoofdliggers boven bet westelijk landhoofd 
cn de uiteinden van den naar dit landhoofd gekeerden hoofd-
dwarsdrager werden daarna gesteld op vaste gegoten stalen 
kussens. Do moeren der hangbouten werden vervolgens los* 
gedraaid, zoodat de spil ontlast was. 

Do draagkussens aan het broekeinde en de draagstoelen van 
de tandkransen worden gesteld in cen bed van ccmentmortel, 
(1 cement, 1 zand) ter dikte van 2 c^l. Daar bij het stollen 
van do vaste kussens onder den langen Jirm en onder de hoofd-
dwarsdragers dc noodige tijd voor verharding der specio 
ontbrak, werden deze draagblokkcn met een mengsel van 
lood-antimoon (5 lood, 1 antimonium) ondorgotcn. 

Het materiaal. 
liet voor deze brug gebezigd materiaal is staal; slechts 

enkele gietstukken, zooals dc kussenblokken, spilkraag, draag-
1 3 
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stoelen vau de tandkransen eu loopwiel (behalvo den stalen 
band) maken hierop eene uitzondering. 

Het is de eeiste maal dat de Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen bij de uitvoering eener brug toepassing 
gemaakt heeft, nict alleen van het vloeiijzer (zacht-staal) ter 
vervanging van het weiijzer — maar dat zij ook aan het 
gesmeede staal, bestemd voor do assen, spil, hangbouten en 
deksel tegenover het gesmeed-ijzer de voorkeur gegeven 
heeft. 

Do klinknagels zijn ovenccns vau zacht staal (*). Do 
draagkussens, tandkransen en tandraderen zijn van gegoten 
staal. 

Dc voorwaarden, in het bestek gesteld aan de verschillende 
materialen, zijn, wat betreft hunne vastheid, in het kort de 
volgcnde: 

voor het getrokken ijzer — vloei-ijzer: vastheid 37—44 KG. 
Product van vastheid en uitrekking, de eerste uit-
gedrukt in KG. per mM .̂, de laatste in procenten 
van dc lengte tusschen dc merkteekens moet minstens 
bedragen 900; 

voor het staal (deksel, draagplaten, opzetrollen, wielband, 
wormas), vastheid 55—GO KG., uitrekking 13 o/o, 
samentrekking' op de breuk 23 o/o; 

voor het zacht staal (hangbouten, hangplaat, spil en assen), 
vastheid 44—50 KG., uitrekking 15 o/̂ , samen-
trekking 30 7o; 

voor het gegoten staal: vastheid 40—50 KG., uitrekking 
13 o/o, samentrekking 23 o/o; 

voor do andere voorgeschreven proeven zij verwezen naar 
de voorschriften, uitgegeven door het Departement 
vau Koloniën. 

Vermolding verdienen nog de buigprocvcn, genomen uit 
do smeedstukken van deksel, spil on hangbouten. Kepen, 
met een vierkante doorsnede van 40 x 40 mM. zondervondc 
afgevijlde kanten, werden kouil geheel dichtgebogen, zonder 
dat scheuring van het materiaal viel waar te nemen. De 
uitrekking van het materiaal van spil en hangbouten be-
reikte 20-27 o/o. 

Do zware smeedstukken werden geleverd door do firma 
naniel und Lueg, te Düsseldorf. 

D o o p s t e l l i n g v a n d e b r u g . 

Do onderbrug, in verschillende deelen per boot aangevoerd, 
werd eerst geheel ineen gesteld, geklonken en aan deksel 
en bouten opgehangen. 

( ') In het hcslck was voorgoschreven wclijzer. Do ton govolgn van 
mis verstand nit zacht staal vervaardigde kPnknagcIs, tor keuring aan-
geboden, bleken van zulke boedanijihcid to zijn en voldeden zoo vol-
komen aan de {lestelde eischen, dat van de bcsteksbepalin^' af ĵewcken 
•werd. 

Dc bovenbrug bereikte do bouwplaats in drie gedeelten 
gescheiden per spoor. Dezo drie gedeelten, bij nacht gelost 
uit hot afkomend hulpspoor tegenover do brugwachters-
woning , werden aldaar incengestold cn geklonken. Do eenige 
klinkboutcn, op do bouwplaats in do bovenbrug geslagen, 
waren slechts die, welke de hoekverbindingen van do spoor-
staafdragers der biunenliggcrs met dc binnenhelften dier 
liggers vereenigen. Do hoekijzers, welke de onderranden 
der hoofdliggers aan de vier consoles van do onderbrug 
verbinden, waren aan de bovenbrug geklonken. 

Do gehcelc bovenbrug — wegende ± 50 000 KG. — werd 
nu vooruitgeschoven over den parallelweg langs den Vliet, 
over het oostelijk landhoofd, onderbrug en brugopening. 

Do bovenbrug was daarvoor gelogd op een spoor, bestaande 
uit spoorstaven, gespijkerd op dwarsliggors, ondersteund door 
houten stoppingen, hoog genoeg om do bovenbrug tc kunnen 
brengen over de opgaande muren van het landhoofd cn over 
de uitstekende moeren der hangbouten. 

Het spoor was eenigszins dalend gericht naar de zijde van 
do brugopening. 

Do spoorstaven waren geplaatst onder do binnenhelften 
der middenliggcrs. De vlakke onderranden tusschen de klink-
nagelrijen vormden geschikte glijvlakken. Dc smering ge-
schiedde met groene zeep. Do bovenbrug werd getrokken 
door eene lier, geplaatst achter bet westeljjk landhoofd. 
Do beweging kon ongestoord voortgezet worden totdat het 
uiteinde van den langen arm het westelijk landhoofd be-
reikt had. 

Hoewel het zwaartepunt van de bovenbrug zelfs toen nog 
boven dc onderstopte onderbrug gelegen v̂as, werden de 
uiterste stopiiiiigen zoodanig ingeknepen, dat de lange arm 
begon to dalen; met geringe ondersteuning van don langen 
arm boven het westelijk landhoofd moest do beweging toen 
beëindigd worden. 

Nadat de bovenbrug op vijzels geplaatst en de stoppingen 
boven do onderbrug verwijderd waren, kon tot do daling 
van do bovenbrug worden overgegaan. De bovenbrug, zuiver 
boven de onderbrug g'cstold, zakte daarna op do consoles en 
hoofddwarsdragers; ton slotte werden geklonken dc hori-
zontaio klinknagels der hoekijzers, welke de onderranden 
der hoofdliggers aan de consolos verbinden. 

Deze wijze van stellen maakto stellingen in het profil der 
nieuwe doorvaartopciiing of andere belemmering der scheep-
vaart geheel overbodig. 

De hoeveelheden, verwerkt aan den bovenbouw dezer 
draaibrug, zijn ongeveer: 

Getrokken ijzer GS 000 KG. 
Geribd plaatijzer 2 200 „ 
Gesmeed ijzer 1 200 „ 
Gegoten ijzer 8-100 „ 
Gegoten ijzer aan ballast . . . 43 000 „ 
Gegoten staal G 300 „ 
Gesmeed staal 7 700 „ 
Metaal 240 „ 

Dc werken, zoowel van don onderbouw als den bovenbouw, 
werden aanbesteed op 21 April 189G. 

Nadat op IG November 189G do beproeving der brug als 
draaibrug had plaats gehad, werd op 21 November 189G do 
brug als vaste brug door den dienst in gebruik genomen. 

Aannemer van den onderbouw was Th, Verliocvcu to 
Utrecht voor do som van f 53 900 (raming was /' 03 300), 
Aanncemster van den bovenbouw was de Koninklijke Neder-
landsche Machine-Fabriek, voorheen E. H. Begornann to 
Helmond, voor de som van ƒ 23 485 (raming /'2G300). 

Z I J N V A K W E R K E N VAN DE 2(lo ORDE MINDER GOED T E 

B E R E K E N E N DAN V A K W E R K E N VAN DE Iste ORDE? 

door het lid N. C. KIST. 

(Plaat 13.) 

Inleiding. 

§ 1. Bij vakwerken van dc Isto orde als hoofdliggcrs van 
bruggen met GO M. en meer overspanning komt men om te 
grooto lengte van do secundaire langsliggers to vermijden 
tot ecne ongunstige verhouding van de hoogte en de lengte 
der vakken, de diagonalen worden dan te steil. In dit geval 
geeft do toepassing van een systeem vau hoogore orde, waar-
door de holling van dc diagonale flauwer wordt en do ver-
eischte doorsneden vau diagonalen eu vertikalen verminderen, 
belangrijke voordeelcn (*). Hoewel de lengte van do diagonalen 
grooter wordt, wordt dan toch het materiaal verbruik minder, 
wanneer namelijk dc hoogte van de vakken de lengte be-
langrijk overtreft. Bij het in ons land gebruikelijko type 
vakwerk met uitsluitend getrokken diagonalen is dit echter 
niet het grootste voordcel. Grootere doorsnede van diagonalen 
moot door meerdere breedte verkregen worden en breede 
diagonalen hebben hooge buigings- (secundaire)-spanningen 
ten gevolge. Zie hierover „De nieuwere berekeningswijzen tot 
bepaling van de spanningen in vakwerken on haar invloed 
op dc constructic van vakwerkbruggen", door J. Schrocder 
van der Kolk, in het Tijdschrift van het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs, 1889—1890 cn „Pont do Cosno, comparaison 
entre le travail calcule et le travail observé", par M. Dupuy, 
in de Annales des Ponts et Chaussées, November 1895. 
Vooral voor dc lasschen zijn buigingsmomentcn nadeelig. 
De verbindingen aan de hoofdliggcrs van onze bruggen, 
waar het meest door roestlijncn oen kleine werking van do 
lasch verraden wordt, zijn die van de breede diagonalen aan 
de randen. Verder moet vermeld worden, dat do knoop-

(') Ter toelichting van de voniiindering van de door.sncden van 
de diagonalen en vertikalen door toepassing van een systeem van 
hoogcre ordo zij opgemerkt, dat in eenige vertikale doorsnede ah 
(zie de figuur onder aan den staal aan het einde van de verhamleling), 
bij het vakwerk van do »do orde, de vertikaal ontbondenon van de 
krachten in H diagonalen met dezelfde uitwendige vertikaal kracht in 
evenwicht zijn, waarmee bij eon vakwerk van de Iste ordo, de ver-
tikaal ontbondene van dc kracht in 1 diagonaal in evenwicht is. 

puntsverbiiidingcn van een vakŵ crk mot brecdo en steile 
diagonalen constructief moeielijk worden. 

Niettegenstaande do genoemde voordeden is het vakwerk 
van hoogcre ordo na 1877 in ons land voor spoorwegbruggen 
nict meer toegepast. Naar ik meen, moet dit toegeschreven 
worden aan do moeielijkheid om zich vau dc krachtcn, die 
ten gevolge van dc belasting in dc staven van een zoodanig 
vakwerk optreden, voldoende rekenschap te geven. 

Waarnemingen met spanningmeters aan een brug, waarvan 
dc hoofdliggers vakwerken van do 2de ordo zijn, dc spoorweg-
brug over dc Maas bij Roermond, stemmen cchter bijzonder 
goed met op eenvoudige wijze berekende spanningen overeen. 
Dit licoft mij er toe gebracht om tc trachten na tc gaan, 
tot welke fouten do aannamen, dio in het bijzonder voor 
de berekening van vakwerken van de 2de ordo gedaan moeten 
worden, voeren. Ik hoop aan tc toonen, dat bruggen met 
vakwerk-hoofdliggers van de 2de ordo, even nauwkeurig on 
eenvoudig (door splitsing in hulpvakwerkcn van dc Iste orde) 
berekend kunnen worden als bruggen, waarvan dc hoofd-
liggers vakwerken van dc Isto orde zijn. 

Daar geen waarnemingen aan oen systeem van dc 3do of 
hoogcre orde tc mijner beschikking zijn en ook tor willo 
van de gemakkelijkheid van voorstelling, wordt het systeem 
van dc 2dc en niet van do ndc orde besproken. Hetgeen 
echtor voor een systeem van dc 2dc ordo geldt, is ook, 
wat de hoofdzaken betreft, op eon systeem van hoogcre ordo 
van toepassing. 

Do wijze van berekenen, dio behandeld wordt on dio 
wat de bepaling van dc knooppuntsbclastingen betreft van 
dc gebruikelijke afwijkt, is do volgende: men splitst het tc 
berekenen vakwerk van dc 2dc ordo in hulpvakwcrkcn van 
do Iste orde cn berekent dezo hulpvakwerkcn alsof zij onaf-
hankelijk van elkaar waren en elk met do helften van do 
lasten belast waren. (In de liguren 1, 2 cn 3 zijn voor een 
bepaald geval het tc berekenen vakwerk cn dc hulpvak-
werken met dc belastingen voorgesteld.) Sommigo staven 
van het to berekenen vakwerk van hoogcre orde komen in 
slechts één van de hulpvakwerkcn voor, andoren, namelijk dc 
randvakkcn cn dc cindvertikalen, in de beide hulpvakwerken. 
Voor dc kracht in een der cerstgcnoomden neemt men do 
in het betreffende hulpvakwcrk berekende cn voor do kracht 
in een van dc laatstgenoemden do som van dc in do beide 
hulpvakwcrkcn voor dio staaf gevonden krachten. 

Daar elke last gelijk over dc hulpvakwerkcn verdeeld 
wordt, wordt dus een last, welko juist boven een knooppunt 
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valt, slechts voor de lielft door dit knooppunt gedragen en 
voor do andere helft op de aangrenzende knooppunten (welke i 
tot het andere hulpvakwerk behooren) overgebracht, liet 
doel van de bijzondere wijze van bepalen van do knoop- j 
puntsbelastingen is de belasting gelijk over de hulpvak-
werken te verdoelen (*). 

De berekening wordt in do volgende orde nagegaan: 
§ 2. Do berekening van het vakwerk bij de veronder-

stolling, dat de knooppunten als scharnieren te beschouwen zijn. 
§ 3. Do vormverandering van het vakwerk. Op grond van 

de stijfheid van de knooppuntsverbindingen wordt do juistheid 
aangetoond van de bijzondere wijze van berekening van de 
knooppuntsbelastingen namelijk zoo, dat elke last voor de 
helft door elk van do hulpvakwerken gedragen wordt. 

§ 4. Beschrijving van de waarnemingen; hare resultaten 
bevestigen do juistheid van de behandelde wijze van be-
rekenen. 

§ 5. Conclusie. 
Do buigingsspanningen bjj het systeem van de Iste orde 

en bij een systeem van hoogere orde worden niet vergeleken. 
In het naschrift wordt echter voor een bepaald geval bij een 
vakwerk van de 2de orde de maximum buigingsspanning in 
de randen nagegaan. 

Alvorens tot het onderzoek van de wijze van berekenen 
over te gaan moet eerst nog vermeld worden, dat de bereke-
ning volgens de boven beschreven methode en ter vergelijking 
ook volgens andere methoden voor een voorbeeld is uit-
gevoerd. Als voorbeeld is gekozen het vakwerk en de belas-
ting, waarop de waarnemingen betrekking hebben. De be-
rekende en de waargenomen spanningen zijn in den staat 
hierachter verzameld. De waarneming geeft do spanningen 
ton gevolge van de mobiele belasting alleen; om waarneming 
on berekening te kunnen vergelijken, zijn ook de span-

(•) Wanneer tor vereenvoudiging van de berekening do belasting 
door eene gelijkmatige vei'vangen wordt, dan maakt bet weinig ver-
schil of de knooppuiUsbelastingen berekend worden op de boven be-
schreven wijze of op de gewone, dit is de bij vakwerken in het algemeen 
gebruikelijke wijze, waarbij de secmidaire langsdragersals bij de dwars-
dragers vi'ij opgelegde balkeu beschouwd worden. In beide gevallen 
vinden wij voor de belasting van de knooppunten het product van de 
belasting per lengte-eenheid en de vaklengte; als uitzondering geven 
bij gedeeltelijke belasting van de brug de beide wijzen van berekenen 
verschillende belastingen aan voor de knooppunten nabij hot i)unt, waai-
de gedeeltelijke belasting eindigt. De belastingen, die volgens do hier 
te behandelen methode voor laatstgenoemde knooppunten gevonden 
worden, vormen namelijk een overgang van de vol op do niet belaste 
knooppimten, terwijl de gewone wijze van werken of de volle of geen 
belasting aangeeft. Vervangen wij de mobiele belasting daarentegen 
niet door eene gelijkmatige en berekenen wij de knooppuntsbolastingen i 
op de gewono wijze, dan kan het geval zich vooi'doen, dal bij een 
bepaalden stand van de assen voor de knooppunten om het andere 
veel hoogev hvlasliugen dau voor d(i tu.sschengelegen knooppunten be-
rekend worden. Het hulpvakwerk. waartoe do meer belaste knoop-
punten behooren, zou dan te veel belast zijn; in § 3 wordl aangetoond, 
dat het minder belaste hulpvakwerk dan een deel van de belasting 
overneemt. 

ningen Ion gevolge van de mobiele belasting alleen berekend, 
liet eigen gewicht wordt hierbij dus buiten beschouwing 
gelaten. Het vakwerk en de belasting zijn in figuur 1 aan-
gegeven. Alle spanningen zijn in KG. per inM .̂ uitgedrukt, 
trekspanning wordt door het -j-, drukspanning door het — 
toeken aangeduid. 

In de contradiagonalen is eene vermindering van trek-
spanning, schijnbaar dus een drukspanning, waargenomen. 
De trekspanning in de contradiagonalen bij onbelasten toe-
stand van do brug moet bij den bouw door opdooriien ver-
oorzaakt zijn. 

liet is wenschelijk om ook de spanningen, die eene mathe-
matisch juiste berekening (uitgaande van de gewone ver-
onderstellingen) voor het voorbeeld aangeeft, te kennen. 
Een zoodanige berekening, waarbij het vakwerk niet in de 
hulpvakwTrken gesplitst wordt., is mogelijk, wanneer do 
krachten in de contradiagonalen 9,10, 9'en 10' (zie figuur 1) 
bekend zijn. Deze krachten zijn hiertoe uit de waarnemingen 
afgeleid (*). 

Do gevonden spanningen zijn in kolom 2 van den staat 
ingevuld. 
Alle berekeningen zijn grafisch uitgevoerd. 

§ 2. Berekening van het vakwerk door splitsing in hulp-
vakwerken van de 1ste orde. 

Door de figuren 4 en 5 zijn gedeelten van vakwerken 
van de 2de orde voorgesteld. Van de knooppunten 1, 1', 2, 
2', 3, 3', 4, 5, 5' enz. van een dezer vakwerken zijn 
1, r , 2, 2', 4, 4', G, G' tevens knooppunten van een der 
hulpvakwerken en 1, T, 3, 3', 5, 5' tevens knooppunten 
van het andere hulpvakwerk. De randvakken en de eind-
vertikalen van het te berekenen vakwerk komen in de beide 
hulpvakwerken voor, de overige staven slechts in een van de 
hulpvakwerken. Hoewel de knooppunten van een gebogen 
rand van een van de hulpvakwerken met knooppunten van het 
oorspronkelijke vakwerk samenvallen, vallen do randvakken 
zelf niet volkomen zamen; een gebogen rand heeft immers 
in het oorspronkelijke vakwerk nog een knooppunt, tevens 
breekpunt, in elk van de (rechte) randvakken der hulpvak-

(') De wijze van berekenen is de volgende: 
Keno doorsnede ah nadij het midden van de overspanning wordt 

doo:- staven, waarvoor de ki-achten onbekend zijn, gesneden, namelijk 
bovonrandvak 8—9, diagonaal 8 en benedenrandvak 8—9. Uil do voor-
waarden voor het evenwicht van do krachten in deze 8 staven, de 
uit do waarnomingen afgeleide krachten in de diagonalen 9, 9', 10' 
en de uitwendige ki-achlen kunnen de eerstgenoemden afgeleid worden. 
Van de klachten in de in knooppunt 8 van den bovenrand samen-
komende staven, namelijk bovenrandvak 8—9, diagonaal 9, bovenrand vak 
7—8 en vertikaal 8 zijn alleon die in de twee laatstgenoemde staven 
onbekend, zij kunnen dus berekend worden. Op deze wijze van knoop-
punt tot knooppunt voortgaande, kunnen de krachten in alle staven 
gevonden worden. 

De bier aangegeven wijze van berekenen is do mathematisch juiste 
bij do gewone (maar onjuiste) veronderstellingen, dat de knooppunten 
als scharnieren to beschouwen zijn, dat de secundaire langsliggers bij 
de dwarsdragers vrij opgelegde balken zijn, enz. 
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werken. De vakken van een rechten rand, de diagonalen en 
de vertikalen van de hulpvakwerken vallen zamen met staven 
van hot oorspronkelijke vakwerk. 

Om na to gaan, welke krachten in de verschillende staven 
werken, is het noodig het algemeene grondbeginsel van de 
berekening van statisch bepaalde vakwerken wel in betoog 
te hóuden. Dit grondbeginsel kan als volgt geformuleerd 
worden : men onderstelt dat de kracht in een staaf volgens 
de staafas werkt. De richting en het aangrijpingspunt hierdoor 
gegeven zijnde, bepaalt men de grootte van de krachten in 
de verschillende staven zoodanig, dat zij met do uitwendige 
krachten (belasting) in evenwicht zijn. Dit kan onder anderen 
geschieden door voor elk knooppunt afzonderljjk de even-
wichtsvoorwaarden van de er op werkende uitwendige kracht 
en de krachten in de in het betreflende knooppunt samen-
komende staven na te gaan (•). 

Eerst worden de krachten in elk van de hulpvakwerken op 
zichzelf beschouwd berekend. Voor dc staven van het oor-
spronkelijke vakwerk wordt de grootte der krachten, die in 
de hulpvakwerken berekend is, overgenomen. Voor die staven, 
welke in de beide hulpvakwerken voorkomen, (nl. do rand-
vakken en de eindvertikalen) wordt dc som van de krachten 
in de betreffende staven iu do hulpvakwerkeu aangehouden. 

Gaan wij thans na, in hoever deze wijze van berekenen 
juist is. Het kenmerk van de juistheid der berekening is, 
dat in het vakwerk van de 2e orde de krachten in de in 
elk knooppunt samenkomende staven werkende volgens de 
staafassen van dit vakwerk met dc uitwendige kracht in 
evenwicht zijn. 

Vakwerken met rechte randen, 

In knooppunten van een rechten rand, waar de assen van 
alle er samenkomende staven van de hulpvakwerken met de 
betreflende staafiisseu van het oorsproukeljjke vakwerk samen-
vallen en waar dus niet alleen de grootte maar ook de 
richting der kraehten in do hulpvakwerken en het oor-
spronkelijke vakwerk dezelfde is, is evenwicht; men heeft 
immers do samenvoeging van twee sfel krachten, die elk 
voor zich in evenwicht zijn. Voor een eindknooi)punt van 
den bovenrand en voor een tusscheiiknooppunt van den 
benedenrand wordt dit met behulp van figuur 4 nader toe-
gelicht. Volgens do berekening van de hulpvakwerken, werken 
op knooppunt 1 van hulpvak werk A de krachten V' en 
R' in de eerste diagonaal, de eerste vertikaal en het boven-
randvak 1—2. Op hetzelfde knooppunt in hulpvakwerk 7i, 
de krachten D'', V on R'' in do 2e diagonaal, de Ie vertikaal 
en het randvak 1—3. Men neemt aan, dat in het oorspronke-
lijke vakwerk dc krachten D', 1)'', V' -f- Y'' en K' -f- in 
de eerste diagonaal, do tweede diagonaal, de eersto verti-
kaal en het randvak 1—2 optreden. Het is duidelijk, dat 
wanneer D' met V' en R' en l ï ' met V en iV' evenwicht maakt, 

(•) Melhode bij do grafische berekening toegepast. 

dat dan ook D', D'^ T -f- en R' -f- IV' met elkaar in 
evenwicht zijn. 

Noemen wij de krachten, die dc berekening van hulpvak-
werk B aangeeft voor dc staven, welke in hot willekeurig 
gekozen knooppunt van den onderrand samenkomen, nl. 
diagonaal 3, vertikaal 5, dc benedenrandvakken 3'—5' en 
resp. d^', r" en r'*'; zij zijn met de uitwendige kracht P, 
die op knooppunt 5' werkt, in evenwicht. De kracht, dio 
volgens de berekening van hulpvakwerk A in het beneden-
randvak 4'—G' werkt, zij r'. Men neemt aan, dat dc krachten, 
in de staven van het oorspronkelijk vakwerk, welke in knoop-
punt (V samenkomen, zijn d " , v'\ r' -f- en r' -h r'". Het 
is duidelijk, dat wanneer d " , v'\ r'\ r'" en P in evenwicht 
zijn, dit ook het geval is met v'\ r' 4- r' 4- r'" en P. 

De berekening van het vakwerk van do 2dc orde met 
rechte randen door splitsing in hulpvakwerken van de 1ste 
orde is dus mathematisch juist. 

Vakwerken met een gelogen rand, 

In figuur 5 is een gedeelte van een vakwerk met een 
gebogen bovenrand aangegeven. Noemen wij het vakwerk 
van dc Isto orde, waarvan 1, 2, 4, G . . . 1', 2', 4', G' 
enz. de knooppunten zijn, hulpvakwerk A en het vakwerk, 
waarvan 1, 3, 5, 7 . . . T, 3', 5', V enz. de knooppunten 
zijn, hulpvakwerk B. Bij elke staaf is de letter van het 
hulpvakwerk, waartoe zij behoort, geschreven. 

Dc bovenrandvakken van de hulpvakwerkeu 2—4, 4~G 
. , 1—3, 3—5 enz. vallen niet zamen met bovenrand-

vakken van het oorspronkelijke vakwerk van dc 2do orde. 
Do krachten, die volgens de berekening van de hulpvak-
werken in do bovonrandvakken optreden, hebben de richting 
van do bovenrandvakken van de hulpvakwerken en zijn dan 
met de krachten in diagonalen en vertikalen en do uit-
wendige krachten in evenwicht. Nadat de krachten in die 
boven randvakken overgebracht zijn in het oorspronkelijke 
vakwerk, werken zij volgens de eon weiiiigafwijkende richtingen 
van de bovenrandvakken van het oorspronkelijke vakwerk 
en zijn dan in het algemeen niet meer in evonwicht met 
de krachten in do diagonalen en vertikalen en do uitwendige 
krachten. Do resultante van de berekende krachten in de 
staven van hot oorspronkelijke vakwerk, welke in een knoop-
punt samenkomen, en do uitwendige kracht, welke op het 
betreflende knooppunt werkt, wordt hieronder voor de ver-
schillende knooppunten van den bovenrand bepaald, 31ot behulp 
van deze resultanten (welke O moesten zijn) kan nagegaan 
worden, wanneer de in de berekening gemaakte fouten te 
verwaarloozen zijn. 

Ter wille van de gemakkelijkheid van voorstelling wordt 
niet dadelijk de resultante voor het «de knooppunt van den 
bovenrand gezocht, maar voor het willekeurig gekozen knoop-
punt 5. In dit knooppunt komen de volgende staven van 
hulpvakwerk V* te zamen: do diagonaal 5—7', de vertikaal 
5—5' en de randvakken 3—5 en 7—5. Do iu dit hulpvak-
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/ ' x L 3 - 5 - 4 (*) 

r"' XLG-5-7 

gericht J _ de l i jn die L 3 — 5 — 4 

middendoor deelt. . . . ft) 

gericht J_ de li jn die LG—5—-7 

middendoor deelt . , . b) 

/ X (L5—4—fi - } - L 5 — C — 4 ) g o r i c h t v o l g e n 8 d e l i j n d i e - 4 — 5 — 6 

middendoor deelt. . . . c) 

ft) en b) zijn benedenwaarts en c) is opwaarts gericht. Daar 
de aan c) tegengestelde richting tusschen do Ŷeinig uiteen-
loopende richtingen van ft) en b) valt, mag men bij benade-
ring de resultante Kr; van «), b) en c) vervangen door: 

gericht 4—0 R )̂. 

AVanneer R̂  positief is, is zij benedenwaarts gericht. 
Op dezelfde wijze vindt men voor do resultante van de 

berekende krachten, welke op het ?K1C knooppunt werken: 

R;, X L {N-2) N ( « - 1 ) -f x ^ (n + 1) » (n + 2) -

- r ' X I ^ n 1) + n (u + 1) ( « - 1 ) | 

gericht _L(»—1) (« + 1). 

De lioekon worden uilgodrnkl in de verhouding van de boog-
lengte en den straal van den cirkelboog uit het hoekpunt als middel-
punt beschreven tusschen do beenen van den hoek. 

werk berekende krachten in do genoemde staven (V\ v'\ 

T" en r'" zijn iu evenwicht met de uitwendige kracht q̂. 
Deze krachten zijn in figuur 5 aangegeven, la de in hulp-
vakwerk A berekende kracht in staaf 4—0 r\ dan wordt 
de resultante gevrangd van r' -f- r̂  -i- r̂ '̂ wer-
kende volgens 7'--5, 5'—5, 4—5 en 0—5 en van de uit-
wendige kracht q. Uit het in evenwicht zijnde stel krachten 
d"^ r " , r'" en q zijn r'^ werkende volgens 3—5 en 
werkende volgens 7—5 weggenomen, er aan toegevoegd 
zijn + r' werkende volgens 4—5 en r''' -f r' werkende 
volgens O—5. De richtingen, zooals die hier aangegeven 
worden, hebben betrekking op r/rKÄ-kraehten. 

Stellen wij ons het wegnemen van de twee krachten voor 
door het aanbrengen van gelijke maar tegengesteld gerichte 
krachten, dan worden aan het in evenwicht zijnde stel 
krachten toegevoegd: 

in de richting 5—3 (tegengesteld aan de richting 3—5) 
en in de richting 4—5. 

r"^ in de richting 5—7 (tegengesteld aan de richting 7—5) 
en in de richting 0—5. 

/ in de richting 4—5 en / in de richting 0—5. 

Van deze O krachten (zie figuur 5') wordt de resultante 
gezocht. De hoeken, die de twee bijna tegengesteld gerichte 
krachten met elkaar maken, is L 3—5—4, do hoek van 
do bijna tegengesteld gerichte krachten isLO—5—7 
en de hoek van de bijna tegengesteld gerichte krachten 

Daar deze hoeken zeer klein zijn kunnen de 0 krachten 
bij benadering twee aan twee worden zamengesteld tot: 

(» — 2), (n—1), w, (w-l-1) en(?i4-2) stellen hierbij opvolgende 
knooppunten van den gebogen bovenrand voor, r " en r'" de in 
het betreffende hulpvakwerk berekende krachten in do boven-
rand vakken (??—2) 11 en n [n -1- 2) en r' de in hot andere 
huipvakwerk berekende kracht in het randvak («—I) {n + I). 

Wanneer de knooppunten van den gebogen rand in een 
cirkel vallen en de vakken van dien rand even lang zijn, 
dan zijn de hoeken («—2) n (n—1), {n -j- 1) n (n -I- 2), 
11 {n — \){n -I- 1) en n (« -h \) (n—l) onderling en voor allo 
knooppunten gelijk. Dan is rr -f- r''' — 2 / ) x een van 
de hoeken. Wanneer zooals gewoonlijk de knooppunten in een 
parabool liggen en niet de randvakken maar hunne hori-
zontale projecties even lang zijn, dan loopen de hoeken 
weinig uiteen. Voor het vakwerk aangegeven in figuur 1, 
blijven zij tusschen 0.0145 en 0.0150. Op ieder geval mag 
men voor een bepaald knooppunt de 3 betreffende hoeken 
ouderling gelijk (— ix>,) stellen, zoodat R/, = -h — 
2 / ) x/i' Zelfs wanneer de vaklengte niet constant is, maar 
regelmatig klimt, maakt men hierdoor slechts een kleine fout 

Voor het eerste knooppunt vervallen do Iste en de laatste 
term van R« en wordt de resultante: R̂  rzr'^' x L 2—1—3, 
zij is steeds benedenwaarts gericht. 

Voor het 2de knooppunt vervalt de eerste term van R̂^ 
en worden de resultanten 

Ro r''' X L 3 - 2 — 4 — / (L 2—1—3 L 2 - 3 - 1 ) 

Noemen wij deze resultanten, R de correctie-krachten. 
Do verschillen van do berokondo krachto/i in do staven 

van het vakwerk, welke met de uitwendige krachten in de 
knooppunten de hierboven berekende resultanten hebben 
(correctiekrachten genoemd) en de gevraagde krachten in de 
staven van het vakwerk, welke met de uitwendige krachten 
in evenwicht zijn, zijn de fouten in de berekening. 

Om evenwicht te maken zou in elk knooppunt nog een 
kracht aangebracht moeten worden gelijk en tegengesteld 
aan do correctiekracht (de resultante van de op het knoop-
punt werkende krachten), m. a. w. wanneer aan de uitwendige 
krachten, die op het vakwerk w êrken, nog uitwendige krachten 
toegevoegd werden gelijk en tegengesteld aan de correctie-
krachten, dan zou in elk knooppunt evenwicht zijn. Wij 
hebben dus de krachten in do staven van het vakwerk be-
rekend alsof het vakwerk behalve door de werkelijk aan-
wezige uitwendige krachten nog door niet aanwezige krachten 
gelijk en tegengesteld aan de correctiekrachten belast ware. 
De gemaakte fouten zijn de krachten, die de laatstgenoemde 
uitwendige krachten in de staven van het vakwerk zouden 
veroorzaken, de aan ie brengen correcties zijn de krachten, 

die de correctiekrachten als uitwendige krachten beschouwd 

in de staven zouden te weeg brengen. 

Om dus een vakŵ erk van de 2de orde met een ge-
bogen rand strenger te borokonen kan nicn als volgt te 
werk gaan: men berekent eerst de krachten in de staven 
0]) do gewone wijze nl. door splitsing van het vakwerk in 
twee hulpvakwerken van de Isle orde. Vervolgens be-

rekent men voor elk knooppunt van den gebogen rand do 
correctiekracht, dat is de resultante van do er opwerkende 
krachten in de staven van het vakwerk en do er eventueel 
aangrijpende uitwendige krachten. Deze correctiekrachten be-
scliouwt men als uitwendige krachten, berekent de krachten, 
die Zij veroorzaken in de staven en voegt dezen bij de eorst 
berekende. Om de krachten, die do correctiekrachten in do 
staven veroorzaken, to berekenen, is het weer noodig het 
vakwerk in do hulpvakwerken te splitsen. De berekening 
van do correcties is dus niet mathematisch juist, wij hebben 
echter een tweede benadering. 

De vraag is echter of deze meer nauwkeurige berekening 
niet overbodig is. In de gevonden waardo van do correctie-
kracht voor het 7Kle knooppunt R,, = {r" -f- r '" — 2 r') x 

voor knooppunt . . . . 1 2 3 
Waardo in tonnen van R: -f- 0.215 — 0.180 — 0.035 

liet behoeft geen betoog, dat deze correctiekrachten als 
uitwendige krachten beschouwd te verwaarloozen zijn. 

Wanneer het hulpvakwerk, waartoe knooppunt n behoort, 
meer dan het andere belast is, dan zijn r" en r'̂ * > r' en is 
dus R,̂  positief, dat is ovenals do belasting benedenwaarts ge-
richt. liet meest belaste hulpvakwerk wordt door de correctie-
krachten nog meer belast. Evenzoo wordt het minst belaste 
hulpvakwerk door de correctiekrachten ontlast. Ten gevolge 
van do berekcjiing door splitsing in de hulpvak werken was 
dus een deel van de belasting van het meest belaste hulp-
vakwerk op het minst belaste overgebracht. In § 3 wordt 
aangetoond, dat dit juist gewenscht is, dat namelijk met 
het oog op de stijfheiil van do knooppuntsverbindingeu de 
krachton in de staven berekend moeten worden alsof do be-
lasting gelijk over de hulpvakwerken verdeeld ware, wanneer 
dit niet reeds toevallig zoo is. Het aanbrengen van do 
correcties is daarom af to keuren. 

§ 3. Vormverandering en bepaling van de knooppunts-

belastingen. 

Do vormverandering van de hoofdliggers der brug bij 
Roermond, die van de in figuur 1 aangegeven belasting het 
gevolg zou zijn ingeval de knooppunten werkelijk scharnieren 
waren, is in figuur 0 voorgesteld. De daling ten gevolge van 
do belasting van do knooppunten van het meest belaste 
hulpvakwerk, 2, 4, O, 8 . . . is, de plaats van de knooppunten 
in aanmerking genomen, grooter dan die van de knooppunten 
van het andere hulpvakwerk 3, 5, 7, 9 . . . ; do randen zijn 
hierdoor sterk zigzagvormig gebogen, Opgemerkt moet worden, 
dat voor do berekening van de krachten in do staven, 
waarnaar de vormverandering bejmald is, do op bladzijde 3 
aangegeven methode is gevolgd en dat dus het vakwerk 
hiervoor niet in do hulpvakwerken is gesplitst. Voor do 
bepaling van de vormverandering, nadat de lengteverandoring 
van do staven uit de er in optredende krachten afgeleid 

is altijd zeer klein; wanneer ook de eerste term klein 
wordt, als nl. / tusschen en valt, dan mag 11;̂  ver-
waarloosd worden. Wanneer zal dit nu het geval zijn ? en 

zijn do krachten berekend voor twee opvolgende boven-
randvakken van een dor Iiulpvakwcrkcn, is do kracht in 
het andere hulpvakwerk berekend voor het bovenrandvak 
in welks midden het punt van samenkomst van do twee 
eerstgenoemde bovenrandvakken (van het eerstgenoemde 
huipvakwerk) valt. Voor do hand ligt, dat, wanneer do hulp-
vakwerken gelijk belast zijn, r' tusschen r'̂  en valt. 

Voor een voorbeeld en wel voor het vakwerk en de 
belasting, in figuur 1 aangegeven, zijn do correctiekrachten 
berekend, nadat de belasting gelijk over de hulpvakwerken 
verdeeld was; zij bedragen: 

4 5 
0.021 —0.047 

O 7 
-H 0.000 — 0.045 

8 O 
- f -0 . 012 — 0 . 0 1 2 

was, is van den volgenden regel gebruik gemaakt: do 
lengteverandering van een dubbel randvak, dat is van een 
randvak van een hulpvakwerk, mag gelijk gesteld worden 
aan de som van do lengteveranderingen van do betreffendo 
randvakken. Hiervan uitgaande kan zonder bezwaar do vorm-
verandering van do hulpvakwerken afzonderlijk bepaald 
worden, hetgeen grafisch uitgevoerd is. 

In het algemeen zullen, wanneer de hulpvakwerken ongelijk 
belast zijn, do knooppunten van het meest belaste hulpvak-
werk ten gevolge van do belasting meer dan do er nevens 
liggende knooppunten van het andere huipvakwerk dalen. 
Dit blijkt, wanneer WMj de vormveranderingen van de hul|)-
vakwerken op zich zelf beschouwen en vergelijken. Do 
lengteveranderingen van de geheele boven- en benedenranden 
1, 2, 4, O, 8 . . . en 1, 3, 5, 7 . . . mogen voor de beido 
hulpvakwerken gelijk gesteld worden. Daling van de knoop-
punten wordt echter niet alloon vorooi'zaakt door verlenging 
van den benedenrand en door verkorting van don bovenrand, 
maar ook door verlenging van de diagonalen en door verkorting 
van do vertikalen. Daar de lengteveranderingen van de randen 
bij beide hulpvakwerken gelijk gesteld mogen worden, zullen do 
knooppunten van het hulpvakwerk, waarvan de diagonalen en 
vertikalen het moest verlengd respectievelijk verkort worden, 
meer dan de andere knooppunten dalen. De krachten in diago-
nalen en vertikalen zijn het grootst in het meest belaste hulp-
vakwerk. Stellen wij nu voorop, dat do afmetingen van dc 
opvolgende diagonalen en vertikalen van het oorspronkelijke 
vakwerk geleidelijk veranderen, dan zijn ook de lengtever-
anderingen van deze staven het grootst bij het meest belaste 
hulpvakwerk en hiermede de daling van de knooppunten. 
Alleen dan zullen de randen een regelmatig gebogen vorm 
aannemen, wanneer de hulpvakwerken ten naastenbij gelijk (*) 

(•) Gelijk heeft hier betrekking zoowel op de grootte als opdcver-
deeling van de belasting. 
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geklemde balken beschouwd worden en bedraagt voor elk 
knooppunt de reactie 

van den bovenrand 0.40 ton 

belast zijn. Uit een regelmatige, dat is niet zigzagvormige Wanneer nu do randen gebogen worden zooals in figuur 7 
buiging van do randen volgt dus, dat do hulpvakwerken ten voorgesteld is, dan kunnen zij als bij do knooppunten in-
naastenbij gelijk belast zijn. 

De knooppunten zijn echter geen scharnieren, zooals hier-
boven vooropgesteld is. Do randen en de secundaire langs-
liggors verzetten zich tegen het aannemen van den zigzag-
vorm. Ten gevolge van hunnen wederstand tegen buiging, 
oefenen zij reacties uit, welke in de knooppunten van het 
meest belaste liulpvakwerk opwaarts en in die van het minst 
belaste hulpvakwerk benedenwaarts gericht zijn; de belasting 
wordt hierdoor meer gelijk over de hulpvakwerken verdeeld. 

benedenrand . . . . 
secundairen langsligger 

te zamen . 

0.39 
0.38 

1.17 ton 

dat is reeds meer dan de vereischte 1.02 ton. De hoogste 
spanning in de randen ten gevolge van deze buiging bedraagt 

Wanneer de randen zoo stijf zijn, dat zij ten gevolge van de 0.3 KG. per inM .̂ Door vergelijking van de figuren O en 7 
belasting een regelmatig gebogen vorm aannemen, dan ziet men in, dat de randen deu zigzagvorm, samengaande 
w o r d e n de hulpvakwerken door de uitwendige krachten en de met eene ongelijke belasting van de hulpvakwerken, zóó 
reacties te zamen ten naastenbij gelijk belast. Yoor de be- weinig kunnen aannemen, dat aangenomen mag worden, dat 
rekening mag aangenomen worden, dat dit het geval is, . de belasting gelijk over de hulpvakwerken verdeeld wordt, 
omdat de buiging, die de randen moeten ondergaan, om ! Ook is de vorm van de doorbuiging van deu onderrand 
de vereischte reacties uit te oefenen, onbeduidend is in ver- j met instrumenten waargenomen en in figuur 8 voorgesteld, 
gelijking met de buiging, die met belasting van de knoop- ! De zigzagvorm is nauwelijks te constateeren. 
punten enkel door de uitwendige krachten zou moeten | Van de krachten, die op de knooppunten werken, dat zijn 
samengaan. ! ^̂^ sommen van de eigenlijke belastingen en de reacties, die 

Voor ons voorbeeld (figuur 1), zijn de belastingen voor de randen ten gevolge van hwnne buiging uitoefenen, zullen 
knooppunt 9 : G.3 ton, voor 8 en 8' : 9.7^ ton, voor 7 cn i wij nu aannemen, dat zij de hulpvakwerken ongeveer gelijk 
7': 7.G ton, voor 0 en G': 7.0 ton en voor 5 en 5': O 9 ton, ! belasten. Op de volgende eenvoudige wijze kunnen de knoop-
de knooppunten 1 tot 4 en 4' tot V zijn onbelast, liet ; puntsbelastingen zoo bepaald worden, dat aan dezen eisch 
hulpvakwerk 1, 2, 4, 0, 8 . . is dus in het geheel met 33.5 ton ; voldaan wordt. In elk hulpvakwerk plaatst men de helften 
en het hulpvakwerk 1, 3, 5, 7, 9 . . met 23.3 ton belast. ' van de krachten en berekent de knooppuntsbelastingen in 
Wanneer nu in de knooppunten 0, 8, 8' en 0' naar boven de hulpvakwerken alsof er geen tusschengelegen knooppunten 
gerichte reacties werken, groot 1.02 ton en in 4 en 4'naar van het andere hulpvakwerk waren. Een last P op een 
boven gerichte reacties, groot 0.51 ton en in 5, 7,9, 7'en 5' j afstand a voorbij het «-f-1ste knooppunt van bet oorspronke-
naar beneden gerichte reacties, groot 1.02 ton werken, dan | lijke vakwerk, wordt dan voor de helft door do knooppunten 
wordt het vakwerk 1, 2, 4, G, 8 .. met 5.1 ton ontlast en het n cn n-\-2 cn voor de helft door de knooppunten n \ 
vakwerk 1, 3,'5, 7, 9 . . met 5.1 ton meer belast, zoodat de en « 4 - 3 gedragen en geeft dus, als hle knooppuntsafstand 
belasting voor beiden gelijk (namelijk 33.5 —5.1 = 28.4 en (vaklengte) is, aanleiding tot de volgende knooppunts-
23.3 4-5.1 = 2 8 . 4 ton) wordt. belastingen 

llulpvakwcrk n, . . enz. 

1, 4- 1, » 4- 3 .. enz. 

in knooppunt n 

n 4- 2 }) n /f T -

n 4-1 

V 2 P 

V 2 P 

l — a 
hl 

l-\-a 
21 

il — a 
21 
a 
21 

in plaats van O ; 

^ l ' 

l — a 

0; 

Deze wijze van werken is bij de inleiding als te behan- als bij do dwarsdragers vrij opgelegde balken beschouwd 
delen aangewezen. worden. Hierbij is dus niet van de splitsing in hulpvakwer-

Ter vergelijking zijn voor ons voorbeeld de spanningen op ' ken gebruik gemaakt. De wijze van werken is in de noot 
verschillende wijzen berekend en met de waargenomen span- op blz. 92 omschreven. 
ninjren in de diâ ronalcn in den staat verzameld. Onder elkaar , • 1 i 1 O ! III. De spanningen volgens de berekening, waarbij het 
zijn geplaatst: vakwerk in de hulpvakwerken gesplitst wordt, maar waarbij 

I. De waargenomen spanningen in de diagonalen (aan ' de belasting niet gelijk over de hulpvakwerken verdeeld is. 
andere staven zijn geen waarnemingen gedaan). ; De knooppuntsbelastingen zijn als voor TI berekend. 

II. De spanningen, die de strenge berekening aangeeft, I IV. De spanningen volgens de berekening, die in g 1 als 
wanneer de knooppunten als scharnieren cn de langsdragers | te behandelen aangewezen is. Hierbij wordt het vakwerk 

in de hulpvakwerken gesplitst en de belasting gelijk over 
deze verdeeld. 

Om de berekende met de waargenomen spanningen te 
kunnen vergelijken is met de boutverzwakking geen rekening 
gehouden. 

§ 4. Waarnemingen. 
Ons land is voorgegaan om het onderzoek naar do veilig-

heid van de spoorwegbruggen bij het steeds toenemen van 
de mobiele belasting op een broeden en wetenschappelijken 
grondslag in te richten. Sedert 1892 is eene zoodanige wijze 
van onderzoeken namens den Raad van Toezicht op de Spoor-
wegdiensten, door den ingenieur J. Schroeder van der Kolk, 
ingesteld. Onder anderen worden hierbij met instrumenten 
de maximum-spanningen in de onderdeden ten gevolge van 
het over de brug gaan van de treinen waargenomen. Deze 
waarnemingen van maximum-spanningen zijn echter weinig 
geschikt om de berekening van het vakwerk van de 2de 
ordo te beoordeelen; vooral omdat zjj niet uitwijzen welken 
invloed do belasting van knooppunten behoorende tot een 
van de hulpvakwerken beeft op de diagonalen en vertikalen van 
het andere hulpvakwerk. Bij wijze van uitzondering zijn bij 
de brug over do Maas bij Roermond in de lijn Antwerpen— 
Gladbach de spanningen in de diagonalen ten gevolge van 
eene stilstaande belasting waargenomen en is tevens do vorm 
van do doorbuiging van dc onderranden ten gevolge van 
dezelfde belasting gemeten. 

Aan deze laatstgenoemde waarnemingen is do berekening 
van het vakwerk van de 2de crdc getoetst. 

De onderzochte brug bestaat uit 4 gelijke overspanningen 
van G5 M. Het schema van de hooidliggers is door figuur 1 
aangegeven. De randen hebben den bakvorm en in verband 
hiermede bestaat elke diagonaal uit 2 gescheiden platen. 
De houten langsdragers van het spoor rusten op secundaire 

langsliggers, welke door tusschenkomst van dwarsdragers 
door do hoofdliggers gedragen worden. De dwarsdragers zijn 
onbeweeglijk met de hoofdliggers en do secundaire langs-
liggers verbonden. Behalve door de dwarsdragers zijn de hoofd-
liggers door windkruison tusschen de boven- cn tusschen de 
benedenranden en door vortikale verstijvingen tusschen de 
vertikalen boven het profiel van vrije ruimte gekoppeld. De 
constructie is dus van het in ons land bij grootere bruggen 
meest toegepaste type. 

Tweo locomotieven met de koppen tegen elkaar zijn achter-
eenvolgens in het midden van elk van do overspanningen ge-
plaatst. De halve asbelastingen, dat zijn de belastingen voor 
eiken hoofdligger, zijn in figuur 1 aangegeven. 

Aan de meeste diagonalen zijn spanningmeters aangebracht, 
welke bij belasten en bij onbelasten toestand van dc over-
spanning afgelezen zijn. Het verschil van de twee aflbzingcn 
gaf de spanning ten gevolge van de belasting door dc twee 
locomotieven aan. 

Daar de belasting symmetrisch ten opzichte van liet midden 
van de overspanning is, komen aan eiken hoofdligger de 
diagonalen twee aan tweo in geheel denzelfdcn toestand voor 
en daar do belasting voor de 4 overspanningen dezelfde is, 
komen aan dc 8 hoofdliggers telkens 10 diagonalen voor, 
waarvoor dc berekening gelijke spanningen aangeeft. Aan 
elke onderzochte diagonaal zijn op ongeveer 1 F̂. afstand 
van den onderrand 4 spanningmcters aangebracht, namelijk 
aan dc naar boven- en aan dc naar beneden gekeerde zijden 
van do binnen- en van de buitenplaat. Het gemiddelde van dc op 
deze 4 punten waargenomen spanningen is dc lineaire spanning, 
dat is het quotiënt van de kracht en do doorsnede. Alleen 
met deze lineaire spanningen wordt hier rekening gehouden, 
de buiging van dc staven wordt niet behandeld. Eenstaatjo 
van de waargenomen spanningen volgt hieronder. De num-

1 aangegeven. mering van dc diagonalen is in figuur 

(Zie volgende bladzijde.) 

1 4 
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Allo spanningen zyn in KG . per mM2. opgegeven. Trekspanningon zün door hot + toekon, drnkspanningen door hot — teeken aangeduid 

l l ierondor volgt een staatje van do nit do waarnoniingon afgeleide liniaire spanningen in do diagonalen. 

- — 

Nummer van do diagonaal. 1. 0 ij» 3. 4. 5. G. 7. 8. 9. 10. 

> O -
rechtsliellend 

rechter 

linker ' 

— : -f l.-l 
— — 

+ 2.1 

+ 1.86 + 0.8 

+ 0.7 

+ 0.06 

+ 0.06 
—1.06 

— 0.76 
O 5 ^ i; 
y-i CC linkshellend 

rechter 

linker 

1 
— — 

— 

— + 2.16 

+ 1.9 

+ 1.G5 + 0.G 

+ 0.7«' 

+ 0.16 

— 0.3 

— 0.0 

— 0.86 

ü t l O z: 
> -z O Ö 

rcchtshellend 
/ rochtor 

! linker j -t- 0.8 — 

— 

— 

— — + 2.36 

+ 1.Ö 
+ 0.7 + 0.1 

0 - 0 5 
o g 
Cl M linkshellend 

rcchter | 

linker | 
o tc : 

— 

— — 

— + 2.4 

+ 1.4 
+ 0.7 + 0.5 

+ 0.2 

— 0.86 

- 0 . 9 6 

ti) O c 
' 

1 
1 rechtshellend 

rechter / 

linker 
o O 

— — + 1.2 + 1.8 
+ 2.2 

+ 2.0 
+ 2.3 I + 0.G6 — 0.2 — 

O C? 
a W M linkshellend 

rechter 

linker — 

— — — — + 1.7 + 0.4 0 — 

•L tc O c rochtbhellond j 
rechter 

linker 

— 

— 

-f 1.1 + 1.7 — 

+ 1.36 + 0.1 

+ 0.1 

— 0.26 
— 

linkshellend 
rechter 1 

linker / 

I -f 1.0 -f 1.3 

— 

+ 1.C& + 1.8 

— + 1.76 
+ 1.0 

+ (.1.2 

+ 016 

- O . l - 1 . 8 

Gemiddeldo . . . -f- 0.0 -f-1.8 1.2 + 1.7 + 1.0 + 2.16 + 1.7 + O.G 0 — 0.06 
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Nummer van do diagonaal. 1. 2. 3. 4. 5. G. 7. 8. 9. 10. 

Plaat. Binnen. Buiten. Binnen. Buiten. Binnen. Buiten. Binnen. Buiten. Binnen. Buiten. Binnen. Buiten. Binnen. Buiten. Binnen. Buiten. Binnen. Buiten. Binnen. Buiten. 

Zydo gekoerd naar Bo-
ven. 

On-
der. 

Bo-
ven. 

On-
der. 

Bo-
ven. 

On-
der. 

Bo-
ven. 

On-
der. 

Bo-
ven. 

On-
der. 

Bo-
ven. 

On-
der. 

Bo-
ven. 

On-
dor. 

Bo-
ven. 

On. 
der. 

Bo-
ren. 

On-
der. 

Bo-
ven. 

On-
der. 

Bo-
ven. 

On-
der. 

Bo-
ven. 

On-
der. 

Bo-
ven. 

On-
der. 

Bo-
ven. 

On-
der. 

Bo-
ven. 

On-
der. 

Bo-
ven. 

1 On-
der. 

Bo-
voii. 

On-
der. 

Bo-
ven. 

On-
der. 

Bo-
ven. 

On-
der. 

Bo-
ven. 

On-
der. 

bi til O ^ 
O c 

rechtshellend 
rechter 

linker 1 1 

— 
__ 

— — — — — — 
+ 2.9 + 1.7 + 0.1 + 1.0 

— — — -
-

— — — 

+ 2.3 + 2.0 + 2.3 + 1.9 
+ 1.8 + 2.1 + l.G + 1.9 + 0.9 

+ 0.7 

+ 1.3 

+ 0.9 

+ 0.5 

+ 0.G 

+ 0.4 

+ 0.G 

+ 0.1 

+ 0.2 

— 0 . -

— 0.1 

— - 0 . 9 

- 0 . 5 

— — 1.2 

- 1 . 0 

— 

O S 
linksliellend 

rechter 

1 linker 
i 

— — — — 
— 

— — — 
— — 

— — — 
-

— — — + 2.3 

+ 2.1 

+ 2.3 

+ 1.0 

+ 2.0 

+ 2.2 

+ 2.0 

+ 1.7 

+ 1.G + 2.1 + 1.4 + 1.5 + 0.9 

+ 0.5 

+ 0.7 

+ 1.1 

+ 0.5 

+ 0.7 

+ 0.2 

+ 0.7 

+ 0.3 

+ 0.2 

0.— 

- 0 . 8 
— - O . G 

- 0 . 4 
— - 1 . 2 

- 1 . 3 

— 

tc O c 
O G 

rechtshellend 
rechter 

linker + 1.G + 0.4 + 1.1 + 0.1 — — 

— 

— 

— — — — — - - — — — — — — : + 2.4 

+ 1.7 

+ 2.5 

+ 2.2 

+ 1.9 

+ 1.1 

+ 2.G 

+ 0.9 

+ 0.8 + 0.9 + 0.G + 0.4 + 0.4 

+ 0.2 

+ 0.2 

+ o.a 
— 0.2 

- 0 . 2 

— 0.1 

— 0.2 - 0 . 8 - 0 . 4 - 0 . 3 — 0.4 

H 
? c, cc linkshellend 

rechter 

linker \ 
S tß 

— — — — — 
— 

— 
— 

— — — — — — - — — — + 2.9 + 2.1 + 2.5 + 2.1 

+ 0.9 + 0.9 + 2.0 + 1.8 

+ 0.2 + 1.0 + 0.7 + 0.8 + 0.0 

+ 0.5 

+ 0.7 

+ QA 

+ 0.3 

- 0 . 1 

+ 0.3 

0.— 

- 0 . 8 

- 0 . 4 

— 0.2 

— 0.3 

- l . G 

- 1 . 5 

- 0 . 8 

—1.0 

ü tb O z 
c c 

rechtshellend 
rechter 

l inker 
c c 

— — 
— 

— 

— 
— — + 1.8 + 1.4 + 0.1 + 1.4 + 2.1 + 1.5 + 2.4 + 1.1 

+ 2.0 
+ 2.8 

+ 1.0 

+ 1.5 
+ 3.4 

+ 2.3 

+ 2.4 

+ 1.4 

+ 2.G + 1.8 + 2.8 + 2.0 - — — — + 1.4 + 1.0 + 0.2 0 . - - 0 . 2 — 0.2 — — — 

O ? 
linkshellend 

rechter 

linker ' 
f 

— — — — — — — — — — — — — — — - - — — — — — — — + 2.2 + 1.0 + 1.G + 2.0 + 0.2 - 0 . 4 + 0.8 + 1.0 0.— — 0 . - — — — — — 

> — c c 
rechtshellend 

rechter 

linker 
1 

— 
— — — 

— 

— — — + 1.8 + 1.4 + 1.3 — 0.2 — — — - + 1.8 + 1.5 + 2.2 + 1.3 — — — — 

+ 1.5 + 1.9 + 0.0 + 1.1 + 0.2 + 0.2 + 0.1 0 . -

+ 0.3 

- 0 . 3 — 0.2 

- 0 . 1 

- 0 . 3 — 0.2 

— — — 

o 5 
linkshellend 

rechter , 

linker / 

f 1.3 + 0.9 + 1.1 + 0.0 + 1.4 + 1.0 + 1.7 + 1.0 

= 
— — — + 1.0 + 1.3 + 2.2 + 1,5 + 2.7 + 2.1 + l.G + 0.7 — — — — 

+ 2.1 + 1.9 + 1.1 + 1.9 

+ 1.1 

+ 0.5 

+ 1.3 

+ 0.4 

+ 0.8 

— 0.4 

+ 0.8 

+ 0.4 

+ OA 
0.— — o.:5 

- 0 . 1 

- 0 . 2 + 0.2 - 1 . 7 — 1.0 - 2 . 0 — 1.8 

Do gebruikte instrumenten zijn dc gewijzigde 8})anning-
motors van Manct, bcsclirovon in do voordracht, golioudon 
in hot Koninklijk Ingstituut van Ingenieurs: „Mededocling 
over do instrumenten ton dienste van het onderzoek voor 
spoorwegbruggen", door J. Schroeder van dor Kolk. Ook 
mot do in dio voordracht beschrovon nivcaux zjjn waar-
nemingen gedaan. Mot deze instrumenten wordt do holling 
van do staande platen van den onderrand in do verschillende 
vakken gemeten. 

Gewoonlijk worden dezo waarnemingen gedaan, wanneer 
do brug niet belast is, om, door na verloop van eenige jaren 
do waarnemingen to herhalen, ovontuoole vormveranderingen 
van oen overspanning te constatooron. Ook kan door hot 
doen van waarnemingen bjj belasten on onbelasten toestand 
van een overspanning do vorm van do doorbuiging ton gevolge 
van de belasting gevonden worden. Hot verschil van de 
hoUlngon, waargenomen bij belasten on bij oiibelaston toe-
stand, is do holling ten govolge van do belasting, do door-
buigingshclling. 

Door in oen figuur aan de ondorrandvakken do waar-
genomen doorbuigingshollingon to geven, verkrijgt men don 
vorm van do doorbuiging van dien rand. Dezo doorbniging 
wordt tor plaatse van dc binnen- cn van de buitenstaande 
plaat gemeten. Ten govolge van oeno draaiing van do randen 
in verband met do doorbuiging van dc dwarsdragcrs, is do 
doorbuiging bij do binnonstaando plaat grooter; als door-

buiging van do zwaartolijn van con rand moet het gemid-
deldo van dc doorbuigingon van do binnen- cn do buitenplaat 
aangehouden worden. In figuur 8 is do waargenomen door-
buiging van oen ligger, do noordolijko hoofdliggor van dc 
moest wostolijko overspanning van do Maasbrug bjj Roer-
mond, ton gevolge van do in figuur 1 aangegeven belasting 

i voorgesteld. 
I 

! Yergclijken wij thans do waarneming met dc berekening. 
; Dc waargenomen spanningen in de diagonalen (I) komen 
I good overeen mot do spanningen, berekend volgons do 

methode, waarbij do belasting gelijk over do hulpvakworkon 
' verdoold is, (IV); zie staat. Do spanningen 11, gevonden door 
' do strenge berekening, welke do juiste zouden moeten zijn, 
I wanneer do knooppunten werkelijk scharnieren waren, wijken 
i hot meest van do waargen omen spanningen af. 
j De met de nivcaux gevonden doorbuiging van den onder-

rand (figuur 8) wijst uit, dat dc zigzagvormige buiging 
van do randen belet wordt. 

§ 5. Slotheschouirinf/en. 
! „Zijn dc fouten van do berekening oen roden om voor 
I vakwcrkhoofdliggers vau bruggen oen systeem van do Iste 

orde in plaats van oen systeem van do 2do orde toe te 
passen?" Dit is do vraag, welke thans beantwoord moet 
worden. Do voordooien van bot vakwerk van hoogoro orde. 
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NascJnïft. — BuujiiKjsBpanningen in de randen. zooals (Ic kleinere vaklengte en do minder stijle helling van 
do diagonalen, worden hierbij dus buiten beschouwing gelaten, 

De tiieoretische beschouwingen hebben tot dc volgende 
conclusiën hetrejfende de bij ons te lande (jebruikelijkebrug-
cansfructies geleid: 

10. De berekening van het vakwerk van do 2dc oide 
door splitsing in hulp vakwerken van dc Istc orde is, wan-
neer dc randen recht zijn, mathematisch juist en geeft, 
wanneer oen rand gebogen is, aanleiding tot fouten, die 
dan te verwaarloozen zijn, wanneer de belasting zoo is, dat 
dc hulpvakwerken ongeveer evenveel dragen. Hierbij is van 
dc veronderstelling uitgegaan, dat dc knooppunten als schar-
nieren en de secundaire langsliggcrs als bij de dwarsdragers 
vrij opgelegde balken to beschouwen zijn. 

2®. De stijve randen cn de secundaire langsliggcrs ver-
dcelen dc belasting ten naastenbij gelijk over de hulpvak-
werken. 

Dc berekening van het vakwerk, nadat de knooppunts-
bclastingen berekend zijn, geeft dus geen aanleiding tot be-
zwaren. Hetzelfde kan niet geheel gezegd worden van dc 
berekening van de knooppuntsbelastingen. Om de belasting 
gelijk over dc hulpvakwerken tc vcrdeelen, kan men niet 
streng mathematisch to werk gaan. Dij de aangegeven methode 
voor berekening van de knooppuntsbelastingen, wordt elke 
last voor dc helft door 2 knooppunten van elk van de hulp-
vakwerken gedragen en dus over 2 x 2 zr 4 knooppunten 
verdeeld. Ondersteld wordt dus, dat in dc overige knoop-
punten geen reacties worden uitgeoefend ten gevolge van den 
betreffendcn last. Deze omleriitelling kan eenigszins willekeurig 
genoemd wordim. Druggen met vakwerkliggers van de Isto 
orde, volgens het bjj ons te lande gebruikelijke type, geven 
echter in dit opzicht geen voordeel, daar voor de bepaling 
van de knooi)puntsbelastingcn een niet minder willekeurige 
onilerstelling gemaakt wordt, namelijk, dat dc secumlairc 
langsliggcrs als bij de dwarsdragers vrij ojigclcgdc balken 
te besehouwen zijn. Deze aanname is zeker niet juî t̂, duur 
dc seeundairo langsliggers over de steunj)unten doorgaande 
balken zijn. 

Een proef op de juistheid van dc aangegeven wijze van 
berekenen geven de waarnemingen. De vormvorandering van 
den onderrand, die volgons waarneniing het gevolg van dc 
belasting is, kan alleen samengaan met een ten naastenbij 
gclijk(! vcrdecling van do ladasting over de hulpvakwerken 
en dc waargenomen spanningen komen zcor goed met d(! 
bcrekeiuh.' overeen. AVjj mog(Mi daarom aannemen, tlat de 
berekening van het vakwerk van de 2dc orde niet lof grootere 
moei(lljhhr(lr)i of fouten aanleiding geeft dan de berekening 
van het vakwerk van de \ste orde. 

Wanneer opvolgende knooppunten van een vakwerk van 
hoogere orde ongelijk belast zijn, brengen dc randen en de 
secundaire langsliggers ten gevolge van hunnen wederstand 
tegen buiging een deel van dc belasting van de meer belaste 
op de minder belaste knooppunten over. Tot welk bedrag 
dc buigingsspanningen, die hiervan het gevolg zijn, kunnen 
klimmen, is, als buiten het behandelde vraagstuk staande, 
niet nagegaan. Dat echter deze spanningen nagegaan be-
hooren tc worden, blijkt uit het volgende getallenvoorbccld. 

In dc door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs uitge-
geven Ijijlage P zijn de mobiele belastingen opgegeven, waar-
mede voor spoorwegbruggen rekening gehouden moet worden. 
Van deze belastingen geeft die, door de geladen railwagens 
dor Pruisische Staatsspoorwegen, voor dc Maasbrug bij Roer-
mond, het grootste verschil in dc belasting van opvolgende 
knooppunten. Deze wagens hebben twee draaibare onderstellen, 
elk met drie assen. De afstand van de onderstellen midden 
op midden bedraagt 8 M., dat is juist het dubbel van den 
knooppuntsafstand van dc genoemde brug; de afstand van 
dc assen van een draaibaar onderstel bedraagt 1.50 M.; dc 
asbelasting is 11.8 ton. Plaatsen wij nu de middenassen van 
dc onderstellen bij knooppunten, dan bedraagt dc belasting 

/ 2 50 
van deze knooppunten 11.8 ( 1 -j- 2 

4.00 

2 X 

20.5 ton en van 

1.50 
4.00 j 

= 8.9 ton. het tusschcngclegcn knooppunt 11.8 

Door eenige wagens op kleinen afstand van elkander te plaat-
sen, kunnen de opvolgende knooppunten afwisselend met 20.5 
en 8.9 ton belast worden. Do raii len en de secundaire langs-
liggers oefenen ten gevolge van hunne buiging reacties uit, 
welke met dc uitwendige kraehtcn tc zamen de opvolgende 
knooppunten tennaastenbij gelijk belasten. Dc som van deze 

2(5 5 g f) 
reacties moet dus voor elkk nooi)punt — ^̂  rr 8.8 ton 

bedragen, oj)waarts gericht in de meest̂  neerwaarts gericht 
in dc minst belaste knooppunten. Het grootste buigings-
moment voor dc randen en dc sccundairc langsliggers tc 
zamen bedraagt dan in elk dubbel randvak minstens 

'Z, X knooi)puntsafstand X reactie '/o X ^̂ ^̂ ^ = 

= l 700 000 KG. cM' 

Het traaghcidsinoment van de randen bij dc uiteinden van 
een overspanning bedraagt 35 11)0 cM''., dat van dc secun-
daire lang.sdragcrs 51 200 cM\, het totaal traagheidsmoment 
van de 4 randen en de 2 seeundaire langsliggcrs tc zamen 

dus 4 X 35 100 4- 2 X 51 200 rr 242 800 

Dc grootste afstand van den neutralen tot den uitersten vezel 
is voov de vanden 32.5 cM. ou voov de secundaire langs-
liggers 28.5 cM. De hoogste buigingsspanniiigen 

inomfiiit X afstand neutrale tot iiitersten vezel 
traaglicidsmonient 

'zen berekende spanningen ten gevolge van de in figuur 1 aangegeven 

iezelfde figuur aangegeven vakwerk. 

m a l e n. 

1.- 2. 3. 4. 5. 0. 7. 8. 9. 10. 

4-0.1) + 13 + 1.2 + 1.7 + 1 .9 + 2 .1« + 1.7 + ü.() 0 -

- + 1.5= + 1.0 + 1.8'> + 1.2 + + 1.8 + 2.3 + 0.2 0 - 0.95 

overgenomen 

1 - t - l . l - h l . l + I.G + 1.4 + 2.3 + 2.0 + 2.2 + 0.3" 0 0 

• + 1.2 + I.3''- + 1.4 + 1.7 + 1.95 + 2.2 + 1.9' + 0.0» 0 0 

• 12Ü 132 108 88 72 5.1 42 32 18 18 

k a l e n. 

1. 2. 3. 
1 

•i. 5. 1). 7. 8. 9. 

- 1 . 3 ^ - 1 . 0 — 0.8« - 1.5 — I.()S 
1 

- 1 . 1 - ' + 0.2 + 0.3= + 1.1 

1 - 1.3= - l.-i® - 1.0 — 1 i - 0 . 9 = - 0 . 8 - 0 . 1 + 0 1 + 0.5 

— 1 35 - 1.2 - 1 . 2 - 1.0 — 0.7 — 0.2 + 0 3= + 0.5 

211 98 93 90 82 70 70 00 42 

d v :i k k e n. 

1 - 2 . 2 - 3 . 3 - 4 . •1-5. 5—0. 0 - 1 . 7 - 8 . S - 9 . 

- 1.3 - ! . ( ) = i - 1.5 — 1 9= — 1.9 - 2.0' - 2 1 - 2.1 

1 - 1.3 - 1 0 — 1.5= - 1.9 - 1 9 — 2.0= - 2 . 1 

- 14 - l.() - 1.0 - 1.9 - 1.9 - 2.0= - 2 . 1 — 2.1 

• 108 219 2o5 2S5 
! 

320 320 3-20 3-20 

1 n d v a k k e n. 

1 - 2 . 2 - 3 . 3 - 4 . 4 - 5 . 1 0—7 7- 8. i 8 - 9 . 

. 0 + 0.8= + 1.2= + 1.0= + 17 + 1.7= + 1 0 + 2.1 = 

1 0 + 0.8 + 1.3 + 1.0 + 1.7 + 1.7 + 1.9= + 2.1 

0 + 07 + 1.4 + 1 0 + 1.7= + 1.7 + 1.9= + 2.1 

• 127 1 127 l()8 215 255 310 310 310 
1 

- — - _ — 

Mgci) zijn in \\Ci per niM*. uitgedrukt. 

ngen zijn door het tceken, ilrukspanningen iloor het — teeken aangeduid. 



Vergelijl'cnih staat van <h waargenomen en de op verschillende wijzen hrreJcende spanningen ten gevolge van de in figuur 1 aangegeven 

belasting in de staven van het in dezelfde figuur aangegeven vakwerk. 

I) i a g O n Jl I e n. 

N". van de diagonaal. 2. 3. 5. 7. 8. 10. 

I. JVaargenomen spanning 

IJ. 

Berekende 

spanning. 

IV. 

Doorsnede in cM-. 

knooppuntbelasting 
op de gewone wijze i)erekeiid 

zoniler splitsing in bulpvak-
werken (niaOieinaliscb juiste 
berekening). 

splitsing iu bulpvakwerkeii 

Belasting gelijk over de hulpvakwerken venleehl . . . 

4-0.! ) 

+ 1.55 

-1-1.4 

4-1.2 

120 

4-1 .8 

4 - 1 . 0 

4-1.1 

4-1.3' 

132 

M . 2 

4-1.8® 

4-1.0 

4-1.4 

108 

4-1.7 

4-1.2 

4-1.4 

4-1 .7 

88 

4-1,9 

4- 2.45 

4-2.3 

4- 1.9® 

72 

4-2.1® 
4-1.8 

4-2.0 

4-2.2 

54 

4-1.7 

4-2.3 

4-1.9® 

42 

4-0.2 

4-0.3® 

4-0.0® 

32 

- 0.9® 

-0.9® 
overKenonien 

O 

O 

18 

O 

0 

18 

V e r t i k a I e n. 

van de vertikaal. 1. 9 *>é T 3. 4. 5. 0. 7. 8. 9. 

11. knooppuntbelasting zonder splitsing iu hulpvak- -1.3® 
I 

- 1 . 0 — 0.8® — 1.5 
1 

— 1,0®' ~ l.l® 4- 0.2 4-0.3® 4-i.l 
Berekende 

knooppuntbelasting 
werken. 1 

111. , op de gewone v\ijze berekend splitsing; in hulpvakwerken -1.3® - 1.4® - 1.0 - 1 . 4 -0.9® 0.8 -0 .1 4-0.4 4-0.5 
spanning 

IV. 
spanning 

Belasting gelijk over de hnipviikwerken verdeeld . . . - 1 3 ® - 1.2 - 1 . 2 - l . l® - 1.0 — 0.7 - 0 . 2 4-0.3® 4-0.5 

211 98 93 90 82 70 70 00 42 

0 v e n r a n d v a k k e n. 

Vak tusschen de knooppunten. 1-2, 2 -3 . 3 -4 . 4 -5 . 5—0. 0 -7 . 7-8 . 8 -9 . 

11. 1 knooppunthelasting zonder splitsing in hulpvak- - 1 . 3 ^1.0® - 1.5 - l 9® - 1.9 - 2.0® 
1 
- 2 1 - 2 . 1 

Berekende | werken. 
111. op de gewone wijze berekend splitsing in bulpvakwerken - 1.3 - 1 0 — 1.5® - 1 . 9 - 1 9 - 2.0® - 2 . 1 -2 .1 

spanning 
1 - 2.0® IV. 

spanning 
1 Belasting gelijk over de hidpvakwcrken verdeeld . . . - 1.4 ~ 1.0 - 1.0 - 1 . 9 - 1.9 - 2.0® - 2 . 1 — 2.1 

108 219 2;i5 285 320 320 320 3-20 

Bene d e n r a n d v a k k e n. 

Vak tusschen de knooj)|niijien. 1-2. 2 -3 . 3 -4 . 4 -5 . 5-0 . 0—77^ 7-8. 8 -9 . 

11. . knooppuntbelasling 1 zonder splitsing in luiljivak. 0 4-0.8® 4-1.2® 4- 1.0® 4-1.7 4- 1.7® 4-2.0 4-2.1® 
Berekende j werken. 

4- 1.9® 111. op de gewone wijze berekend ' splitsing in bulpvakwerken 0 4-0.8 4-1.3 4-1.0 4-1.7 4-1.7 4- 1.9® 4-2.1 
spanning. 

4- 1.9' 4-2.1 IV. 
spanning. 

Belasting gelijk over de bulpvakwerken verdeeld . . . 0 4-0.7 4-1.4 4-1.0 4- 1.7̂  4-1.7 4- 1.9' 4-2.1 

Üoorsuede in cM-. . 127 127 108 215 255 310 310 310 

Alle spanningen zijn iu KG per m^P. uitgedrukt. 
Trekspanningen zijn iloor bet 4- teeken, drukspanningen door liet teekeii aangeduid. 

Vakwerk 
vnii dc Iste orde. 

Vakwerk 
v«ji do 2do orde. 
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worden dus; 

1 700 000 X 32.5 of 28.5 

1 0 1 

242 800 = 235 Of 200 KG. per eM ,̂ 

respectievelijk voor de randen en de secundaire langsdragers. 

Uit het hooge bedrag van deze spanning volgt do wenscbe-

lijkheid, oni aan de randen van een vakwerk van hoogero 
orde een meer tegen buiging wederstand biedenden vorm 
te geven, bijvoorbeeld den in bet buitenland meer toege-

-vorm. pasten 

's-Gravenhage, 0 Januari 1897. 

d e l e e r v a n d e n h e e r a . e l i n k 8 t e r k , o v e r d e 
v e r d a m p i n g i n s t o o m k e t e l s , 

door het lid 13. J . 11. HAITINK. 

In dc op 14 Juni 1888 gehouden vergadering van het 
Koninklijk lustituut van Ingenieurs wees de heer Elink Sterk 
er op, dat, bij stoomketels, het rendement dor steenkolen 
steeds toeneemt als, onder overigons gelijke omstandigheden, de 
verdamping per eenheid verhittingsvlak vermindert; de spreker 
verwees daarbij naar het weekblad de Opmerker \im Jixmnivï | 
1871, waarin twee stukken voorkomen, die eeno zeer een-
voudige uitdrukking geven voor deze grondwet, namelijk: 

w = y of 

„waarin // is een numerieke coëiïiciënt, in waarde verschil' 
^Icnde naar gelang de sloomkelels en de brandsto/fcn meer of 
„minder cerdampingsvermogcn bezitten, maar toch zoo weinig \ 
„afwisselend, dat zij tusschen 10 en 1 2 blijft voor zeer veel 
„van elkander verschillende ketels, steenkoUn en cokes P'); 
„voorts is b het aantal KCf. der brandstollen, dat per uur 
„per ^1-. verhittingsvlak wordt verbrand, w het aantal KG. 
„water, dat per uur por vcrliittiiigsvlak wordt verdampt, 

„cn /• het rendement der brandstof of 

Do heer Elink Sterk eindigde zijne mededoeling mot deze 
woorden: „allermerkwaardigst is deze zeer eenvoudige wet, 
„dio mijns inszicns gerust als de grondwet dor vordampings-
„vorscliijnsolon in stoomketels mag worden aangenomen". 

Later heeft dc hoor Klink Sterk zich bekend 'gemaakt als 
de schrijver van de bedoelde stukken in de Opmerker, des-
tijds met het pseudonyin „Zoeker" oiidorteokend. 

Met groote belangstelling heb ik, in do op lOSopicmber 
1888 verschenen notulen van bovongemeldo vergadering, 
van oen on ander konnis gonomon; het schoon mij inderdaad 
„allermerkwaardigst" too, dat men, voor zeer veel van 
elkander verschillende ketels on brandstollen, met eeno 
nauwkeurigheid dio eeno fout vau hoogstens 10 ten hon-
derd toelaat, dc stoomproductic zoude kunnen borekonen 

{*) Ik cursiveer. 

uit do hoeveelheid gebruikte brandstof alleen, en dat men 
daartoe niets anders zoude behoeven to kennen dan do 
grootte van het verhittingsvlak. Geen wonder dat ik on-
middellijk de, in dezelfde aflevering van het Tijdschrift, 
door den heer Iluet gepubliceerde gegevens omtrent een 
zoor groot aantal ketels te baat nam, om de formule aan dc 
werkelijkheid to toetsen. 

Dit onderzoek leidde tot teleurstelling. Voor bijzonder-
heden ver Wijzende naar het daarover door mij aan den heer 
Iluet geschrevene, on door dezen iu do vergadering van 
9 April 1889 medcgedeoldo {Tijdschrift 1888/89, 4(le afle-
vering, 1ste gedeelte, blz. 74 en vlg.), citeer ik hier alleen 
een paar gedeelten uit mijn brief van 15 September 1888 
aan den heer Iluet, in antwoord op zijn verzoek om het 
verkregen resultaat iu eoue graphische voorstolling neder te 
leggen. 

„Ik heb getracht de graphische voorstelling samen to stellen. 
„Ik bon daarbij echter niot verder gogaan dan de locomobilc 
„011 bouillourketels, daar toen reeds overtuigend gebleken 
„was, dat er geen parabolische kromme lijn to vinden is, 
„welko ook slochts zeer ongfn'cer de ligging dor versfdiillcnde 
, punten zoude aangrijpen. Desnoods zoude men door den 
„oorsprong van het coördinatenstelsel dcno rechte lijn kun-
„nen trekken, dio zoo ongeveer do jilaats der bedooldo punten 
„aangeeft; zulk oone rechte lijn drukt een constant londe-
„ment der brandstof uit en het schijnt dat de door u inge-
„zonden gegerens op geen andere grondwet wijzen dan hel 
„bekende fdt, dat, bij eenzelfde Igpe van ketel, men ongeveer 
„een constant aantal KG. waler per KG. kolen kan ver-
„dampen^^ ,*); 

en verder: 
„indien u Vdornemens zijt do zaak nogmaals in het In-

„stituut ter sprake to brengen, is mijn arbeid natuurlijk 
geheel to uwer beschikking; ik vond het resultaat zoo 

„negatief, dat ik het niet gaarne zoude mededcekn (*); 
„daar dc opmorking vau don boer Elink Sterk echter 
„speciaal aan u gericht was, vindt u wellicht aanleiding 
„om op bet onjuist(* daarvan (e wijzen". 

Weinig vermoedde ik toon, dat ik, oiigevoer 8 jaren later, 

( ' ) Ik cursiveer. 
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zoude wordou aangevallen naar aanle id ing van mijne, iu 

enkele dagen afgeloopen bemoeiing met dezo aangelegenheid. 

De verhandeling over de verdamping in stoomketels, door 

den hoor E l i nk Sterk gepubliceerd in dc April-aflevering 

van het 'njdschrift 1895/00, behelst, onder meer, cone krit iek 

op den inhoud van mijno liricvcn aan den heer l [ u c t , c c n c 

kritiek waarvan de scherpte mij tot verontschuldiging moge 

dienen, wanneer ik mij daartegen op deze plaats met oen 

paar korte opmerkingen verweer. 

Dc heer E l i nk Sterk verwijt mij hoofdzakeli jk: lo. dat ik 

het rendement der brandstof voor olk kotoltypo constant 
zoude achten, cn dit zelfs oen bekend feit zoude hebben 

genoemd; 2o. dat ik niet aangewezen heb, welko groote 

onjuistheden zouden schuilen onder de gegevens van den 

heer I l ue t , die ik bij mi jn onderzoek der formule gebruikte. 

Ten aanzien van beide punten verwijs ik naar do hier-

boven geciteerde zinsneden in mijn schrijven dd. 15 September 

1888 aan den heer I l u e t ; het zijn bl i jkbaar die zinsneden, 

welke den heer E l i nk Sterk aanstoot hebben gegeven. 

Toon ik sprak over dc ongeveer constante hoeveelheid 

water die m e n , bij ecu bepaald kctcltype, per K G . kolen 

kan verdampen, bedoelde ik natuurl j jk dat, bij eeno reeks 

proefnemingen als waarvan toen sprake was, bet rendement 

zal uiteenloopen, naar gelang van het kotol typo, en voor 

elk keteltyj)e zich om een bepaald middcncijfer zal be-

wegen. 

Iets geheel daarmede overo9nkomstigs zegt bijvoorbeeld 

AV. S. Hut ton op blz 358 van YAJU Steam boiler-construct ion, 
waar men leest: 

„taking the average of a number of tests of steam boilers, 

„it api)oars tha t , the quant i ty af coal consumed inevapora-

, t i ng 1000 lbs. of water to steam, from and at 210« E., 

„undei- ordinary working conditions, is frequently as fol lows: 

„locomotive boilers 100 lbs. 

„portable boilers of locomotive typo 104 „ 

„marine return tube boilers 108 „ 

„Lancashire boilers 112 „ 

„Cornisli „ 125 „ 

„Water tube , 140 . 

to meer om de verantwoordelijkheid niet to leggen op hom, 

die zo niet had te dragen. 

Dat dc heer E l i nk Sterk overigens goen ju ist relaas geeft 

van m i j n e door den heer Huet (jepubliceerde c o r r e sponden t i e , 

waar hjj zegt dat i k : „/;? dit Tijdschrift, door het citeeren 
van proeven poogde te bewijzen enz . " , behoeft nict uader iu 

het licht te worden gosteld. 

Litusschcn, de hoofdzaak, waarover het verschil in moening 

liep, is niet het beginsel dat het rendement afneemt bij toe-

name van brandstofverbruik. Dat, in het algemeen en binnen 

ruime grenzen, de brandstof beter gcutiliscerd wordt wanneer 

men don verbrandingsproducton tijd geeft om hunne warmte 

I behoorlijk af te staan, dan wanneer men ze met hoogo 

i temperatuur door den schoorsteen j a a g t . . . . dit zal wel 

nict bestreden worden, al komt het mij voor dat men de 

; grenzen, waarbinnen dit beginsel ju ist blijft, enger moet 

I trekken dan dc heer E l i nk Sterk zich voorstelt (*). 

' Trouwens op do ontdekking van dit beginsel, door liem-

! zelf (tor aangehaalde plaatse blz. 104) „oeno waarheid van 

hoogst eenvoudige, doorzichtige soort" genoemd, zal dc boer 

' h]link Sterk zich niet laten voorstaan ; op de formuleering 
i der „grondwet" komt het aan, on togen deze heeft steeds 

I mijn bezwaar gegolden. 

' Nu doet zich hot belangwekkend verschijnsel voor, dat de 

hoer E l i nk Sterk, in dc aangehaalde verhandel ing van Apr i l 

1890, zijne grondwet aan eene zeer ingrijpende herziening 

' onderwerpt, waarbij de in 1871 bekend gemaakte, en in 

1888 nog mot zooveel ingenomenheid aanbevolen formule, 

' een nict zeer opgewekt zilveren feest viert. 

I Voor de waarden h 3, dus voor de in de gewone })raktijk 

^ met landkctcls meest voorkomende gevallen, wordt de formule 

j geheel losgelaten, terwijl de grenzen, waarbinnen de numerieke 

i coëlhciëiit zich beweegt, met meer dan 50o/o worden verruimd. 

Na deze horziciiing lu idt dc formule a l dus : 

voor < 3 : r — -

.Vortical cross tube boiler; 105 

Dc heer E l i nk Sterk heeft, toen hij aan het door mij 

geschrovcne aanstoot nam, bl i jkbaar meer het oog gehad op 

progressieve verdampingsproevcii, terwijl noch dc gegevens 

van den heer I luet , noch dc in verband daarmede door mij 

gemaakte o})niorkingen, daarop betrekking haddon. 

W a t betreft de tweede grief, z[j er op gowezon dat, waar 

ik den heer I l ue t mededeelde tot welke uitkomsten do bewer-

king der door hem zelf bijeongebrachto gegevens leidde, cr 

voor mij geen aanleiding bestond om die gegevens te contro-

lecren ; de juistheid daarvan bleef natuurl i jk geheel voor 

rekening van den heer I l ue t , en toen dc heer E l i nk Sterk 

daarop zooveel aan tc merken vond, was cr voor hem reden 

l - | - i ) .15 Ä 

voor 6 > 3 : r z n y 

terwijl de coëlhciënt y thans dc volgcnde waarden krijgt : 

voor vlampijpketols met kunst-

matigen trok 

voor andere ketels, naar gelang 

van hunno qualitoiten . . . 

Voor beste 
steenkolen. 

7200 

nOOO , 0000 
a 

Voor ordinaire 
steenkolen. 

GßOO 

nOOO , 5400 
a 

waarin c het aantal calorieën, voor dc verdamping van 1 K G . 

water gevorderd. 

( ' ) De in de hierna volgoiido l;d)ol vermehh^ |)rocfnemingen 1 en 
en 3 en 4 zijn voorbechlen van hei geval dal een tc gering brandsfof-
vorbruik hei rendeineiil benadeell, welhchl ten gevolgo van de onnio-
gelijkheid om den ruüslei daaibij voldueiule gedukl le bonden. 
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Daar bij verdamping van water van 100° C. tot stoom 

van atmospherischcn druk , c ongeveer 540 is, worden dus 

de uiterste grenswaarden van y ; 

7200 
540 = 1373 cn 

5400 
540 

= 10. 

Het komt mi j voor, dat deze zeer belangrijke verandering, 

door den heer E l i nk Sterk zelf gebracht in zijne eerste for-

mule, den door mij geopperdon twijfel aan hare juistheid in 

nict geringe mate rechtvaardigt ; maar ik meen verder te 

mogen gaan en tc kunnen bewijzen, dat ook de tweede 

grondwetsformulc behoort to worden gewijzigd, j a dat elke 

formule, waarin slechts wordt rekening gehouden met eenige 
van do velo factoren dio het rendemeut bchccrschen, eene 

onmogel i jkheid is. 

Om deze bewering tc staven volgen hier do resultaten van 

eenige kctclondcrzoekingen, in dc jaren 1890 tot cn met 1894 

gepubliceerd in Engineeringverricht door Bryan Donk in , 

professor Unw in , professor Kennedy en enkele anderen ; do 

nauwkeur ighe id dezer proeven wordt, zooals tot mijn groot ge-

noegen is gebleken, zelfs door don heer El i t ik Sterk nict in 

twijfel getrokken. 

a 
E 3 
Sr; 

Te vinden 

in Engineering 

van : 

Omschrijving van den ketel. 

b = KG. 

kolen per 

uur en per 

AP. verhit-

tingsvlak. 

Rendement 
r — KG. ver-
dampt water per 
KG. brandstof, 
herleid tot ver-

damping bij 
lOOo C. en 

atmospherischcn 
druk. 

y waarden afgeleid uil de 
feminien van 

den heer Elink Sterk. 

y = r\/b 

1 1 Augustus 1890 
1 

Lancashireketel met Gallowaybuizen, werkend met 
aangeblazen lucht (fan. draught.) 

1 
1.295 1 9.92 11 8 

2 1 II 1890 2.34 10.02 13.5 

3 21 November 1890 Locomotieflype, gewone trekking 1.79 9.55 12 1 

4 21 11 1890 0.99 8.45 9.7 

5 15 Mei 1891 Cornwallketel met Gallowaybuizen, gewone trekking L — 11.4 13.1 

6 i IS Alaart 1892 Locomobielketel, gewone trekking l.SG 10.78 13.8 

7 30 Juni 1893 Cornwallketel met vlampijpen, gewone trekking . 
1 
1 9.91 (11.8) 

8 ! 22 December 1893 Locomobielketel, gewone trekking 1 95 1 9 57 12.4 

9 15 Juni 1894 Cornwallketel met Gallowaybuizen, gewone trekking 3.90 9.10 — 

10 20 Jul i 1894 „ „ vlampijpen, gewone trekking . 2 5.3 
1 

10 35 14.3 

11 
1 

2 November 1894 Locomotieflype (blaaspijp in schoorsteen) . . . 3 '62 1 10.04 — 

14.5 

15.9 

Volgens deze tabel loopen do waarden van y uiteen van 

9.7 tot 15 .9 ; en dit terwijl de proeven allo worden genomen 

met oenzclfdo soort beste kolen (Welsh-Nixon), zoodat een 

der belangrijkste van do factoren waaraan invloed wordt toe-

gekend op de »/-waarden, constant was. 

Volgens don heer E l ink Sterk had y moeten bedragen : 

voor den ketel No. 11 (geforccerdo trok): 

540 

voor alle andere gevallen, behalve well icht No. 1 cn 2 : 

tißOO. (',000 „ , o o ' 11 1 
— a — of 12.2 a 11 .1 , 

terwijl het voor No. 1 on 2 nict zeker is, welke y-waarden 

hiev volgens dcu heer E l ink Sterk op hare plaats zouden 

zijn, doch stellig niet kleiner dan 11.1 of grooter dan 1373-

Aangenomen , wat zeker ocnc voor do formulcn zeer opti-

mistische onderstelling is, dat dc gcciteerdc proeven toeval-

ligerwijze dc uiterste gevallen omvatten welke kunnen voor-

komen, dan gelden de langs dezen empirischen weg gevonden 

grenswaarden 9 .7—15 .0 toch nog alleen voor de gebruikte 

soort boste k o l e n ; zullen de formules ook bij gcb iu ik van 

andere qualiteit brandstoflen juist zijn, dan moeten dc grenzen 

van y nog ru imer worden gesteld. 

Ik zal er mij nict aan wagen tc ramen hoever men daar-

mede zal moeten gaan, alvorens te mogen verwachten dat 

dc numerieke coëfliciënt zal bruikbaar zijn voor „zeer veel 

van elkander verschillende ketels, steenkolen en cokes", l i e t 

praktisch nut der formules zal trouwens, lang voor dien tijd, 

wel verdwenen zijn cn men zal, bij het ontwerpen van stoom-

ketels, bl i jkbaar niet veel verder komen door de pogingen 

van den heer E l i nk Sterk om „voor verreweg't meest voor-

komende brandstollen en kctelsoorten dc hoofdquajstiën, zoo 

compleet als voor het oogenblik mogelijk is, op tc lossen". 
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Door (le gebleken onmogeli jkheid om voor y eene ook 

slechts bij benadering juiste waarde aan tc geven moge het 

praktische nut der formules van den heer E l i nk Sterk ver-

vallen, het zou kunnen zijn dat zij, uit cen theoretisch oog-

punt beschouwd, nieuw licht doen opgaan omtrent de wet, 

volgens welke in cen bepaalden ketel de hoeveelheid der 

verbruikte brandstof invloed uitoefent op het rendement. 

D ie invloed moet dan afgebeeld zijn in den factor waarin 

dc numerieke coëlficiënt y niet voorkomt, waaruit voortvloeit 

dat, bjj eene progressieve verdampingsproef met ccnzclfden 

ketel of met geheel geljjkc ketels, de waarde van y nagenoeg 

constant moet blijven zoolang dc overige omstandigheden 

niet noemenswaard uiteenloopen. 

He t is uit de y waarden bij dc proeven 1 en 2, cn 3 en 

4 der hierboven gegeven tabel cehter reeds gebleken dat 

aan dezen eisch evenmin voldaan wordt. Een verder onder-

zoek in die richting kunnen wjj instellen met de gegevens 

betreffende dc beproeving der nieuwe ketels to Schelling-

woude, zooals die vermeld zijn in de onlangs in het Tijdschrift 
versehenen beschrijving van de nieuwe bemalingswerktnigen 

aldaar. 

Bli jkens blz. 63 cn vlg. der bedoelde beschrijving in dc 

Verhandelincjen 1896/97, heeft men toen de volgende resul-

taten verkregen. 

Datum. 
kolen 

per M .̂ ver-
hittingsvlak 

per uur. 

Rende-
ment = r , 

= KG. 
stoom per 
KG. kolen. 

Idem, 
gecorrigeerd 

voor ver-
j damping bij 
1 lOOoC. en 
atm. druk. 

1 1 1 
1 

1 5 Oct. 1 8 9 5 1 , 8 1 7 . 2 g 8 . 3 2 1 0 , 5 8 

1 6 // 1, 1 , 3 5 7 . 6 8 8 . 8 7 1 0 , 6 7 
1 7 „ „ 1 no 6 , 9 7 8 . 0 8 1 0 , 0 2 
1 8 , , ,1 0 9 9 8 . 9 1 1 0 . 3 5 1 1 8 9 

De waarden van y blijken dus ook hier belangrijk af te 

wi jken , zoodra de intensiteit der verbranding belangrijk wordt 

gewijzigd, zooals bjj dc op 17 cn 18 October genomen proeven. 

De factor 1 - h O A b b geeft dus bli jkbaar geen juist beeld 

van wat daarbij in den stoomketel geschiedt. 

Een cn ander tc zamen vattende, kan ik tot geen ander 

resultaat k omen , dan dat het den heer E l i nk Sterk niet 

I gelukt is, voor dc verdampingsverschijnsclcn in stoomketels 

formules te vinden, welke, uit cen praktisch of theoretisch 

oogpunt beschouwd, eenige werkelijke waarde zouden hebben. 

Ro t te rdam, Februar i 1897, 

I N H O U D S O P G A V E VAN W E T E N S C H A P P E L I J K E 
TIJ DSCH RIF TEN. 

Onder redactie van . 1 . v a n He u r n , L. K. Inst. I. 

I . IUVIEREN EN BElvEX. 

Der Oderstrom, sein Stromgebiet und seine wichtigsten Ne-
benflüsse, door A . AViebe tc Bcrlijn. [Centrcdhlatt der Bau-
vermdtuny, No. 49 van 5 December 1896.) 

11. KANALEN. 

Canal, river and lake communication and mercantile marine 
in Hungary. Verhandel ing. (The Enyineer van 11 Decem-
ber 1896.) 

An inclined Plane-lift-Grand Junction Canal. Met photogra-
lisclic at'l)eoldingcn in den tekst. (The Engineer van"22 
Januar i 1897.) 

^The Nira Irrigation Canal. Met afbeeldingen in den tekst. 
(The Enyineer van 5 Februari 1897 en voljric) 

Oo / 

A remarkable Canal accident. Met afbeelding in den tekst. 
I (The Unyineer van 5 Februari 1897.) 

Uniform flow in open channels. Wetenschappel i jke ver-
handel ing met figuren in den tekst. (Engineering van 

j 23 October cn 20 November 1896.) 

Pumpmaschinen der Budapester allgemeinen Kanalisations-
werke. Met afbeeldingen in den tekst. (Zeitschrift des Vereins 

; deidscher Ingenieure van 2 Januar i 1897.) 

IV . IJRUCiGEX, TUXXELS , VIADUGTEX EN A(iUAI)UCTEX. 

Lattice and Web girder bridges in the Lancashire and 
Dubartonsbire rai lway. .Mot constructiefiguren in den tekst. 
(The Engineer vau 16 October 1896.) 

The Glascow Central Ra i lway . Tunne l under St. Vincent 
Crescent and Viaduct over River Kelvin at Kclvindalc . Met 
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photografîschc afbeeldingen in den tekst. (The Engineer wm ' Travaux d'extension du port de Dunkerque. Les bassins de 

30 October 1896.) Freyeinet et récluse Trystram, door A . Dumas , ingénieur 
des Arts et Manufactures. Met eene situatie en Ycrsclieidenc 

New and Old Bridge removal, great northern railway, | afbeeldingen. (Le Génie Civil, no. 6 van 12 December 1896 
Peterborough, Met photografîschc afbeeldingen. volgende.) 
van 27 November 1896.) ^ . ' u , , • • w i " 

i Dock a manœuvre hydraul ique dc 1 „Union iron Works 
Viaduct at Chesterfield in the Lancashire, Derbyshire and I à San Francisco. Mot afbeeldingen in den tekst. (Le Génie 

east coast rai lway. Met photografische afbeelding cn kaartje Civil, no. 9 van 2 Januar i 1897.) 
in den tekst. (The Engineer van 27 November 1896 ) 

The rue de Tolbiac bridge, Paris. Met afbeeldingen in den 

tekst. [The Engineer van 25 December 1896.) 

Proposed bridge over the St Lawrence Met figuur in 

den tekst. (The Engineer van 29 Januar i 1897.) 

Swing-Bridge Third avenue New-York, Met photografischc 

afbeelding in den tekst (The Engineer \im\2 FehvmrWSdl.) 

Bai lway bridge over the Mississippi at Alton, Ill inois U. S. A. 

Met construetie-figuren in den tekst en afzonderljjke plaat. 

(Engineering van 23 October 1896.) 

VII . METEOKOLOaiE EX HYDROLOGIE. 

Der Hydrographische Dienst in Oesterreich. (Centralblatt 
der Bauverualtung, No. 47 van 21 November 1896.) 

IX . ZEEWERIXGEX, DUIXEX, D I JKKX , DROOGMAKERIJEN, 
IX l 'OLDERIXGEX, l 'OLDERiJEMALlXG. 

X I , GEWüXE WEG EX, 

Die Eindeichung des ]\remeldeltas, door Danckwerts te 

Königsberg in Pruissen. Met cen overzichtskaart van den 

Rai lway bridge over great Ducie-street Manchester. Met ^Memeldelta. (Centralblatt der Bauverwaltung, No. 45 van 

construetie-figuren in den tekst. (Engineering vaw M OQIO^QV 7 November 1896.) 

1896.) 

Vergleiche zwischen Monier- und Betongewölben unter Be-
zugnahme auf eine als Moniergewölbe ausgeführte Eisenbahn-
b r ü c k e , d o o r K r o n e , Königl icher Kroisbauinspector te Ank l am . j The maintenance of colonial roads. Verhandel ing. (The 
Geïl l . {Centralblatt der liauverwaltung, No. 49 van 5 Decem- | pj^gineer van 11 December 1896 ) 

bei 1896.) j ^ ^ ^ ^ motor tricycle, met photografischc afbeeldingen in 

Remarques sur récoulement de l'eau dans le nouvel aqueduc ! t^kgt. (Engineering van 6 November 1896.) 

al lant du lac Katrine à Glasgow. Geïl l . (Le Génie Civil, | 
no. 1 van 7 November 1896.) i 

XI I . SPOORWEGEN, KLE IXHAAX EX TRAM15AAN. (AAXLEG.) Pont tournant à quatre vois ferrées sur la rivière de 
Harlem à New-York (Etats-Unis), door P . Basquin, ingénieur 
des Arts et Manufactures. Met afbceldingen in den tekst The Great Siberian Ra i lway . Met kaartje in den tekst. 
en afzonderljjke plaat. [Le Génie Civil, no. 3 van 21 No- (^fhe Engineer van 6 November 1896.) 

vembei 18J6.) ^^^ American centrebearing Turntable. Met figuren in den 

Ponts-levis équilibrés, pour voies ferrées, établis en Amérique. ! tekst. (The Engineer \'an O November 1896.) 

Met afbeeldingen van de brug in den Eric-spoorwcg cn van - . • .. r u ^r . r i 
de in uitvoering zijnde brug ï a n den Chicago and Northern , The Glascow distric Subway. Met situahc- cn consfructic-
Pacif icspoorweg ( L no. 6 van 12 December 1896.) figuren in den tekst, (Ihe Engineer van 4 December 1896.) 

Der Wettbewerb um den Entwurf einer festen Strassen- Brighton and Rottingdean seashore electric rai lway. Met 

b r ü c k e ü b e r den R h e i n be i Worms.Theorct ischcbeschouwingen, , photografische afbeeldingen m don tekst. (Ihe hngineerym 
met figuren in don tekst. (Zeitschrift des Vereines deutscher I December 1896.) 

Ingenieure van 16 Januar i 1807.) r^^^ Beyrouth and Damascus rai lway. Met photografisclio 

afbeeldingen in den tekst. (77/e van 8 Januar i 1897.) 

New Rai lways for London. Met kaartje in den tekst. 

(The Engineer van 22 Januar i 1897.) VI I IAVEXS EX I IAVEXINRICIITIXOEN. 

Nochmals die Häfen von Triest und Fiume, door Nddory , The Jungfrau rai lway sheme. (The Engineer van 21 Fe-

Nandor, Ober-Ingenieur im königl . ungar. Ackerbaumiiiistc- ' bruari 1897 ) 

r ium. (Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und Architekfen- ^^^ Stadtbahn. Voordracht van Ed l . von K lamm-

Vereines, No. 3 van 15 Januar i 1897.) ! lUudirector dor W iene r Stadtbahn. Met situatie en 

Fremantle Harbour Works, Western Australia. Met photo- afbeeldingen. [Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und Archi-
-rafischo afbeeldingen in den tekst. {Engineering van 16 , teJäen-Vereines, No. 2 van 8 Januar i 1897.) 

Octobcr 1890,) Ueber das Wandern der Schienen bei Eisenbahn-Geleisen. 

Le Transporteur Temperley, door C.éo Renel , ingénieur Voordracht van den inspecteur Josef Frcih von Engerth . 

c iv i l Met a f b e e l d i n g e n in dcMi tekst . (Le Génie dvd. n«. 4 (Zeitschnlc des Oesterr. Ingenieur- md Architchten-lereines, 
van 28 November 1896.) , N̂ «- ̂  van 22 Januar i 189( en volgende.) 
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The Glascow subway and cable traction. Met constructie-

figuren in den tekst. {Eu(jineeri)i(j van 6, 13 en 20 Novem-

ber 180G.) 

Eisenbahn-Vorarbeiten im Anschluss an die Läudesaufnahine, 
door Professor Jordan te Hannover. [Centralhhtl der Ikiu-
verivcdliuKj, No. 43 a van 24 October 189G.) 

Herstellung Köpckescher Sandgleise auf Kopfstationen, door 
Sarre to Berlijn. Met afbeeldingen. (Centrcdblatf der Ban-
veriKdtiüKjy No. 44 van 31 October 189G.) 

Bodenförderung mittels Drahtseilbahn beim Bau der Eisen-
bahn Lage-Hameln, door Frahm, Abtheilungs-Biiumeister te 
Hame l n . Met afbeeldingen. {Cenlralblait der BauverwaUiuuj, 
No. 44 van 31 October 189G.) 

Dilatation des rails soudés. [Le Génie Civil^ n». 1 van 

7 November 189G.) 

Note sur un nouveau levier de manœuvre pour changement 
de voie, employé sur le réseau belge, door A . Lec l ia t , 
ingénieur, sous-directeur de la compagnie des AVagon-Lits. 
Äfet afbeeldingen in den tekst. {Le Génie Civil, n». 2 van 
14 November 189G.) 

Construction rapide d'une voie ferrée pour la revue du camp 
de Châlons (Octobre 1896). Met eene situatie. {Le Génie Civil, 
no. 4 van 28 November 189ü.) 

Tramways électriques de Kouen, door C. J imels, Met 
afbeeldingen. (Le Génie Civil, no. 9 van 2 Januar i 1897.) 

Les progrès récents du Canada et Tinfluence du développe-
ment des chemins de fer. Met een situatiekaartje van de 
spoorwegen iu bet zuideli jk deel van Canada. (Le Génie Civil, 
no. 10 van 9 Januar i 1897.) 

Elektrische Bergbahn. „Bahnhof Gmnnden—Stadt Gmunden" . 
(Dimjler^s Pohjteclinisches Journ(d,]\Qit3\îii\ \ bilammi 1897.) 

Anlage einer neuen Tief bahn für den Schnellverkehr unter 
der bestehenden Londoner Metropolitan District-Eisenbahn. 
Met een lengte-profil. (Zeitschrift für Kleinbah)icn, Hef t 1 
van J anua r i 1897.) 

Die schmnlspurigeu Staatseisenbahnen im Königreich Sachsen 

im Jahre 1895. (Zeitschrift für Kleinbahnen, Heft 1 van 

Janua r i 1897.) 

Die L in ienführung der Kleinbahnen, door Czygan, to Schwerin. 
Met kaarten - van de kleinbaan Trachenberg—Mil i tsch met 
zijtak naar Prausnitz en van de kleinbaan Kosten-Gostyn. 
(Zeitschrift für Kleinhahncn, Heft 2 van Februari 189^.) 

Drahtseilbahnen, door den Geh. Baurath Wa l l o t h , te Colmar. 

(Zeitschrift für Local- und Strassenbahn-Wesen, j a a rg . 189G, 

Heft 3.) 

Ueber die Anlage von TJebergaugs-Bahnhöfen, door G. Kecker, 
Eisenbahn-Betriebsdirector te Metz. Met afzonderlijke plaat. 
(Orfja)i für die Fortschritte des tiisenbahnwesens, He f t 1, 1897.) 

x 1 1 l s l ' o o r w e o k n , k l k i n i j a a n e n t k a m b a a x x . 
( k x i ' l o i t a t i e . ) 

Compound Express locomotive, Austrian Ra i lways , made 

by the Wiener Locomotive Action GoEellschaft. Met afbeelding 

in den tekst. (The Emjineer van IG en 23 October 189G) 

Locomotive for Soudau Expedition Rai lway. Met afbeelding 

in den tekst. {The Engineer van 23 October 1896.) 

Tender for compound locomotive, Austrian State Rai lways. 

Met constructieiiguren in den tekst. {The Engineer van 30 

October 189G.) 

Rad ia l locomotive, Bosnia and Herzegovina Ra i lway. Met 

afbeelding in den tekst. (T/<c van G November 1896 ) 

R a i l w a y Traffic and its costs. YcihmdaVin^. (The Engineer 
van 6 November 189G.) 

Contracts open-goods wagons for the Norwegian State Rail-

ways. Met constructiefiguren in den tekst. (The Engineer 
van G November 189G.) 

Compound express locomotive Great Southern and Western 
railway. Met figuren in den tekst en losse plaat. [The Engineer 
van 20 November 189G.) 

Car heating by steam. Met figuren in den tekst. (The Engineer 
van 4 December 189G.) 

Express engine, Lehigh Valley Rai lroad Met afbeelding in 

den tekst. (The Engineer van 11 December 189G.) 

Express Passenger engine London and Northwestern rai lway. 

Met afbeelding in den tekst. (The Engineer van 25 Decem-

ber 1890.) 

A tramway car for street cleaning. Met afbeelding in den 
tekst. (The Engineer van 8 Januar i 1897.) 

Rack rai l locomotive, Beyrouth and Damascus rai lway. 

Mot afbeelding in den tekst. (The Engineer van 15 Januar i 

1897.) 

A Pul lman sleeping car. Met afbeelding en afzonderlijke 

werkteekening. (The Engineer van 22 Januar i 1897.) 

Some noteworthy express locomotives. Met figuren in den 
tekst. (The Engineer van 29 Januar i 1897.) 

The Pretot motor carriage, Met afbeelding in den tekst. 
(The Fngineo' van 29 Januar i 1897.) 

Express locomotive Kaiser Ferdinand Nord-Bahn Met af-

beelding in den tekst. (The Engineer van 5 Februar i 1897.) 

Der grosse Eangirbahnhof in Dresden-Friedrichsstadt. Me t 
si tuat ie . {Zeitschrift des Oesterr. higcnieur- und Architekten-
Vereines, No. 52 van 25 December 1890.) 

Die Eisenbahn-Fahrbetriebsmittel auf den Ausstellungen zu 
Berl in , Budapest und Nürnberg 1896, door He rmann von 
Li t t row, Obe r J ngen i eu r der k. k. oesterr. Staat^:bahnen. 
Met 2 afzonderlijke platen en afbeeldingen in den tekst. 
{Zeitschrift des Oesterr. Inqenieur- und Architekt en-Ver eines, 
No. 0 van 5 h'ebriiari J897 ) 

Carriages for local passenger traffic, Dutch central rai lway. 

Met i ifbeeldingen in den tekst. (Engineering yam 10 October 

1890.) 

Oil motor traction engine and locomotive. Met afbeeldingen 

in den lekst. (Engineering van 10 October 1890.) 

The fatal derailment at Preston. Met situatie van bet em-

placement in den tekst. {Engineering van 10 October 1890.) 

The transport of normal gauge wagoas on narrow gauge 

lines. Met afbeeldingen in den tekst. {Engineering van 23 

October 1890.) 
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Electric traction; Current diagrams of Zürich electric tram-

ways. Met figuren in den tekst. (Engineering van 30 Oc-

tober 189G.) 

Bristol electric t ramways : Enlarged power station. Met 

figuren in den tekst. {Engineering van 30 October 1890.) 

Goods locomotive and tender for the New South Wales 
government rai lways. Afet constructie-figuren in den tekst 
en afzonderlijke plaat. van 0 November 1890.) 

The Clontarf electric rai lway. Met figuren in den tekst. 

(Engineering van 0 November 1890.) 

Locomotive for the Barsi l ight rai lway. 3Iet afbeelding in 

den tekst. (Engineering van 13 November 1890.) 

The Eaton hal l and Balderton l ight rai lway. .Met photo-

grafische afbeeldingen in den tekst. (Engineering van 20 No-

vember 1890.) 

Les appareils de block-system automatiques aux Etats-Unis. 

Geïl l . {Le Génie Civil, n». 3 van 21 November 1890.) 

Locomotive d'express à cinq essieux. Met afzonderlijko plaat. ' 

(Le Génie Civil, no. 4 van 28 November 1890.) 

Note sur la consommation d'eau des locomotives. (Le Génie 
Civil n" 11 van 10 J anua r i 1897.) | 

Nachweisung der in Preussen vor dem Inkrafttreten des ! 

Gesetzes vom 28. Ju l i 1892 genehmigten und jetzt als Klein- , 

bahnen im Sinne dieses Gesetzes anzusehenden Eisenbahnen ; 

sowie der nach dem Inkrafttreten des genannten Ge.setzes j 
genehmigteu Kleinbahnen aufgestellt nach dem Stande vom i 
30 September 1890. (Zeitschrift für Kleinbahnen, Hef t 1 van 

Janua r i 1897.) i 

Statistik der schmalspurigen Eiaeubahnen für das Betriebs-

jahr 1894, door F Zezula, Oberingenieur der bosn. herz. î 
Staatsbahnen in Sarajevo. (/ci7.se//r.7'/ für Kleinbahnen, Wah 2 I 
van Februari 1897 on volgende ) 

j 
Die Entwicklung der Kleinbahnen in Preusaen nach dem 

Inkrafttreten des Gesetzes über Kleinbahnen und Privat- ^ 

auschlussbahnen vom 28 J u l i 1892. [Z'itschrijt für Klein- ! 
bahnen, Heft 3 van Maart 1897.) i 

Die I X . Generalversammlung des internationalen permanenten ' 

Strassenbahn-Vereins. (Un ion internationale permanente de | 

Tramways.) Gehouden ti; Stockholm 20 tot 29 Augustus 1890. i 
Door I*]. A . Ziffer, civi l ingenieur to Weenen . (Zeitschrift ' 
für Kleinbahnen, Hef t 3 van iMaart 1897 ) j 

1 
Die belgischen Vicinalbahuen, door Curt Merkel, Baumeister ' 

te H a m b u r g . {Zeitschrijt für Local- und 8trasf,enbahn-Wesen, ! 
j aarg . 1890, Heft 3 ) i 

Strassenbahnwissenschaftliche Zeit- und Streitfragen, door • 

Dr . Kar l \Vûsq t(i HoY\\}n. (Zeitschrift für Local- un(l Strassen- | 
bahn-Wesen, jaarg. 1890, Heft 3.) 

Ueber die Bahnerhaltungskosten schmalspuriger Eisenbahnen, 

door den Ingenieur Alfred B i rk (Zeitschrift für Local- und 
Strassenbah)i-Wesen, jaarg. 1890, Heft 3.) 

Die Beheizung der Strasseubalmen iusbesoudere die Wageu-

beheizuüg, Patent von der Linde, door den Oberingenieur 

Und . Ziffer te Kemmeibach . Met afbeeldingen in den tekst 

(Zeitschrijt für Local- und Strassenbahn-Wesen, yMV^^ 
Heft 3 ) 

Das Eisenbahnwesen au f der Millenniums-Landesausstellung 
in Budapest 1890. Met afbeeldingen in den tak^t. (Zeitschri/t 
des Vereines deutscher Ingenieure, van 9 J a n u a r i 1897.) 

Zahnrad-Locomotive Bauart Abt, ausgeführt von der W^iener 
Locomotivfabriks-Actien-Gesellschaft in Flor idsdorf bei W i e n 
für die k. k. bosnisch-horzegowinischen Staatsbahnen. Met 
afbeeldingen op afzonderlijke plaat. {Organ für die Fortschritte 
des Eisenbahnwesens, Heft 1, 1897.) 

Weitere Erfahrungen mit flusseiserneu Feuerkisten und 

Wellrohrkesseln, door von Borries, Regierungs- und Baurath 

te Hannove r . (Orqan für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, 
Heft 1, 1897.) 

Neue Local-Personenwagen der Niederländischen Central-
liisenbahu, door J . \V. Verloop, Chef des Maschinen- und 
Betriebsdiensten. Met afbeeldingen. (Organ für die Fortschritte 
des Eisenbahnwesens, Heft 1, 1897.) 

Blocköigiial-Einrichtung für eingleisige Bahnlinien, door 
L . Kohlfürst te Kapl i tz . Met afbeeldingen. (Organ für die 
Fortsehnt te des Eisenbahnwesens, Heft 1, 1897.) 

Ueber den Bau der Gleise für Schuellziigverkehr, door 
A . Birk , ingenieur der k. k. priv. Südbahn-Gesellschaft te 
W e e n e n . {Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, 
Heft 1, 1897 en volgende.) 

X I V . WKRKTUlOlvU.N'DE EN W E K K T U l G J J O ü W K U N D E . 

Multiple Punching Machine, Met afbeelding in den tekst. 
(The Engineer van 30 October 1890.) 

Centrifugal Pumping Engines for Yokohama, Mot afl)eolding 

in den tekst. (The Engineer vjin 13 November 1890.) 

Raworth's universal high-speed engine. Met afbeelding in 

den tekst. (The Engineer van 20 November 1890.) 

Main boiler feed Pumps in H . M. S. „Minerva" . Met figuur 

in den tekst. (The Engineer van 27 November 1890.) 

Oil traction and locomotive engines. ^ let afbeeldingen in 

den tekst. (The Engineer van 4 December 1895.) 

Experiments wi th superheated and saturated steam on a 

500 indicated hoisepower Sulzer compound engine. Verhande-

l ing (The Engineer van 11 December 1890.) 

Thirty-ton steam locomotive crane. Met afbeelding in den 

j tekst. (The Engineer van 11 December 1890.) 

i Hydraul ic wheel Press. Met afbeelding in den tekst. (The 
I Engineer van 18 December 1890.) 

! Bailey and Robinson's compensating „Scavenger" water 

gauges. Mot fiiruur in den tekst. {The Engineer van 25 

, December 1890.) 

1 The Replogle Governor for water wheels. Met afbeeldingen 

in den tekst. (The Engineer 1 J anua r i 1897.) 

The Hoist Pumping Engine. Met ufbooldiugen in den tekst. 

1 (The Engineer van 8 Januar i 1897.) 

i Three-head boiler dri l l ing machine,. Met afbeelding in den 

' tekst {The Engineer van 8 Januar i 1897.) 
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The Carroll Boiler Water Purifier. Met figuren in den tekst. 
(The Engineer van 15 Januar i 1897.) 

Some American machine tools. Met afbeeldingen in den tekst. 
(The Engineer van 15 Januar i 1897.) 

Nijni Novgorod exhibition, Triple-expansion engine. Met 
photografische afbeelding. (The Engineer van 22 Januari 1897.) 

The Experimental engines at the Durham college of science, 
New-Castle upon Tyno, with some results from same. Met 
figuren in den tekst. (The Engineer van 22 Januar i 1897.) 

Corliss engine, Nijni Novgorod exhibition. Met figuren in 
den tekst. (The Engineer van 29 Januar i 1897.) 

Fay's balanced valve for locomotives. ^let figuur in den 
tekst. (The Engineer van 29 Januar i 1897.) 

Double-ending machine. Met afbeelding in den tekst. (The 
Engineer van 5 Februari 1897.) 

Petroleum Vapour launch engine. Met figuren in den tekst. 
(The Engineer van 5 Februari 1897.) 

Paper friction wheels. Met figuren in den tekst. (The Engineer 
van 5 Februar i 1897.) 

Thuchof water-tube boilers, Nijni Novgorod exhibition. Met 
afbeeldingen in den tekst. (The Engineer van 12 Februar i 
1897.) 

Triple-e.xpansion engine. Met afbeelding in den tekst. (The 
Engineer van 12 Februari 1897.) 

Air compressor for pneumatic tools. Met figuren in den 
tekst. (The Engineer van 12 Februari 1897.) 

Feed pumps driven by electric motor. Met afbeelding in 
den tekst. [Engineering van 23 October 1896.) 

Engines of H. M. torpedo-boat destroyers „Salmon" and 
„Snapper". Met afbeelding in den tekst. (Enr/ineering van 
23 October 1890.) 

lones's water-tube boiler. Met afbeeldingen in den tekst. 
(Engineering van 30 October 1890.) 

Duplex pumping engine. Met figuren in den tekst. [Engi-
neering van 30 October 1890.) 

Compound engine at the Berlin exhibition, ^fet figuren in 
den tekst. (Engineering van 30 October 1890.) 

Twin-screw triple-expansion-eugines of H. M. S. „Diana" . 
Met afzonderlijke plaat behoorende bij den tekst. {Engi-
neering van 30 October 1890.) 

Machine for the manufacture of expanded metal. Met afzon-
derlijke photografische afbeelding. {Engineering van 13 No-
vember 189G.) 

Boring and turning machines. Met afbeelding in den tekst. 
[Engineering van 20 November 1896.) 

65 Ton Goliath crane. Met figuur in den tekst. (Engi-
neering van 20 November 1890.) 

The „Capitaine" balanced oil engine. Met figuren in den 
tekst. [Engineering van 20 November 1896.) 

Belleville boilers of the SS. „Ohio". Met afzonderlijke plaat. 
(Engineering van 20 November 1896.) 

24 Ft. horizontal lathe. Met afbeelding in den tekst. 
(Engineering van 27 November 1896.) 

Note sur l'étude et l'essai des ventilateurs à force cen-
trifuge, door Paul Jayez. Geïll. (Le Génie Civil, n». 4 van 
28 November 1896.) 

Tricycle avec moteur ù essence de pétrole, systeem Dion 
en Bouton door Ch. Dant in. Met afbeeldingen in den tekst. 
[Le Génie Civil, no. 2 van 14 Novembe r 1896 ) 

Nouveau moteur à vapeur à simple effet et à expansion 
multiple. Met afbeeldingen. (Le Génie Civil, no. 2 van 14 
November 1896.) 

Drague hydraulique à succion pour Tamélioration des passes 
du Mississippi, door Ch. Dantin. Met afbeeldingen in don 
tekst en afzonderlijke plaat. (Le Génie Civil, no. 10 van 
9 Januar i 1897.) 

Appareil de chargement pour navires, système F. Long. 
Met afbeeldingen. (Le Génie Civil, n«. 12 van 23 Januar i 
1897.) 

Die Dampfmaschinen der Berliner Gewerbeaussteilung 1896, 
door Fr. Freytag te Ciiemnitz. Met afbeeldingen. (Dinglers 
Polytechnisches Journal, Heft 1 van 1 Januar i 1897 en 
volgende.) 

Maschinen zum Schmieden, Walzen, Biegen und Ziehen, 
^ l e t a f bee ld i ngen . [Dingler's Polgtechnisches Journal, Hef t 1 

van 1 Januar i 1897 en volgende.) 

Neue Regulatoren. Met afbeeldingen. (Dingler^s Polytech-
nisches Journal, Heft 3 van 15 Januar i 1897.) 

Ueber Maschinen zum Einfassen von Stoffkanten mit web-
artigen Rand- und Saumnähten, door H Glafey, ingenieur te 
Ber l i j n . Me t a fbee ld i ngen . (Dingler s Polytechnisches Journal, 
Heft 3 van 15 Januar i 1897.) 

Die Dampfmaschinen der I I . bayerischen Landesausstellung 
in Nürnberg 1896, door Fr. Frey tag te Ciiemnitz. Met af-
bee ld ingen . [Dingler s Polytechnisches Journal, H e f t 4 van 

22 Januar i 1897 en volgende.) 

Einiges über Säemaschinen, door Victor ï l ia l lmayer , Prof. 
an der hindwirthucliaftlichen Akademie in Ungarisch-Alten-
burg . ^ l e t a fbee ld i ngen . [Dingler's Polgtechnisches Journal, 
Heft 5 van 29 Januar i 1897 en volgende.) 

Schmicdmaschinen für Sonderzwecke. Met afbeeld in jren. 
(Dingler S Polytechnisches Journal, H e f t 6 van 5 Feb rua r i 

1897.) 

Details of triple-expansion pumping engine. Met afbeel-
dingen in den tekst en afzonderlijke (Engineering wan 
18 cn 25 December 1896.) 

Cycle-making machinery. Met afbeeldingen in don tekst. 
(Engineering van 18 December 1896.) 

125-Ton hydraulic Sheerlegs at Sparrow's point. Baltimore, 
^let figuren in den tekst. [Engineering van 25 December 1896.) 

Belleville boiler for the Russian Volunteer Steamer „Kher-
son". Mot afbeeldingen in den tekst en afzonderlijke plaat. 
(Elngineering van 25 December 1896.) 

Die Gas- und die Petroleummotoren auf der Schweizerischen 
Landesausstellung in Genf 1896 und der Berliner Gewerbe-
auss te l l ung 1896. [Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 
van 2 Januar i 1897 en volgende.) 
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Machinery for manufacturing Cycles. Met afbeeldingen in | Transmission de la puissance motrice à Taido de l'élec-
den tekst. [Engineering van 4 December 1896.) tricité aux engins des gares de chemins do fer, door G . 

Dumon t en G. Baignères, ingénieurs des Arts et Manufac-
Gosling's forced-draught apparatus. Met f i gu renmden tekst. Q-^J^ ĵ o. 9 van 2 danuari 1897.) 

(Engineering van 4 December 1896.) 

- X V . E L E K T K I C I T E I T E X E L E K T U O - T K C I I N I E K . 

Electric traction, by Prof B. H . Smith. (The Engineer 
van 10 October 1896.) 

Douglas Southern Electric Tramways. The general construc-
tion company. W'estminster Constructors. Met afbeeldingen 

Transports électriques par voie aérienne dés Hauts Four-
neaux de Duisburg-Hochfeld (Westphalie). Met afbeeldingen 
in den tekst en afzonderlijke plaat. (Le Génie Civil, n». 12 
van 23 Januar i 1897.) 

Neue Constructionen wagerechter Vielfachumechalter, door 
Cour. Messe, ingenieur te Herlijn. Met afbeeldingen. [Dingler^s 
Polgtechnisches Journal, Heft 1 van 1 Januar i 1897 ) 

Fortschritte der angewandten Elektrochemie, door Dr . Franz 
in den tekst. (The Engineer van 16, 23 en 30 October 1896.) Peters. [Dinglers Polgtechnisches Journal, Heft 3 van 15 Ja-

The Electric l ighting of the Theatre at Earl's court Exhi-
bition. ^let figuren in den tekst. (The Engineer van 6 No-
vember 1896.) 

Gas-driven electric l ighting station, Leyton Urban district 
Council Met constructiefiguren cn photografische afbeeldingen 
in den tekst. [The Engineer van 13 J^ovember 1896.) 

Variable Ratio Transformer, 116 Kilowatt. Met afbeeldingen 
in den tekst. (The Engineer van 25 December 1896.) 

City of Kyoto electric l ight works, Japan. Met photogra-
fische afbeeldingen in don tekst. (The Engineer van 5 Fe-
bruari 1897.) 

Electric interlocking the block and mechanical signals on 
railways. Met figuren in den tekst. [The Engineer van 5 cn 
12 Februari 1897.) 

Der elektrische Betrieb auf Kleinbahnen, door Alfred Birk . 
Met a f bee l d i ngen . (Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und 
ÄrchiteJcten-Vereines, No. 40 van 2 October 1896 ) 

The application of storage batteries to electric traction. 
Met figuren in den tekst. (Engineering van 16 October 1896.) 

Turbo-electric generator for alkali works. Met afbeelding 
in den tekst. (Engineering van 16 October 1896.) 

Electric motor for centrifugal pumps. 3Iet afbeelding in 
den tekst. (Engineering van 30 October 189G.) 

nuari 1897 en volgende.) 

Die Ausstellung für Elektrotechnik in Stuttgart 1896. Met 
a fbee l d i ngen in den tekst . (Zeitschrift des Vereines deutscher 
Ingenieure van 16 Januar i 1897.) 

X V I . I X K I C l l T I X a V A N S T E D E N : BESTHATLN'G, AVATEl l -
V O O I I Z I E N I N G , V E R L I C H T I N G , K E I N I G I N G , 

K I O L E E K I N G ENZ. 

Pumping station and water tower, Blankenberghe sewerage 
works. Met afbeeldingen en constructiefiguren in den tekst. 
[The Engineer van 1, 8 en 15 Januar i 1897.) 

Triple-expansion pumping engines, Brighton waterworks. 
Met afbeeldingen in den tekst en afzonderlijke plaat. {The 
Engineer van 22 Januar i 1897.) 

Réservoir de Saint-Cloud pour I'alimeDtation de Paris au 
moyen des eaux des sources de la Vigne et de Verneuil, door 
L . Arraou, ingénieur des Arts et Manufactures. Met afbeel-
dingen in don tekst en afzonderlijke plaat. (Le Génie Civil, 
no 2 van 14 November 1896.) 

Éclairage des voies publiques, door Henr i ^laréchal, 
ingénieur des Ponts et Chaussées. Met verschillonde afbeel-
dingen. [Le Gcnie Civil, no. 5 van 5 December 1890.) 

Organisation d'un chantier pour l'exécution d'un égout en 

Éclairage électrique de l'avenue de l'Opéra à Paris. (Le ; Amt'rique. Met afbeelding in don tekst. (Le Génie Civil, 
Génie Civil, no. 4 van 28 November 1806.) 

Une nouvelle locomotive électrique de mines. Met afbeel-

dingen in den tekst. (Le Génie Civil, no. 5 van 5 December 

1896.) I 

Neue Anschauungen über Blitz, Biltzgefahr und Blitzableiter, ! 
door Oskar Hoppe te Clausthal. Met afbeeldingen in den tekst. | 
(Centralhlatt der Ikiuverwaliung, no. 42 van 17 October 1896.) | 

Ueber elektrische Streckenblockirung, door Scholkmann, , 
Fiisenbahn-, Bau- und Betriebsinspector te Berlijn. Geïl l . 
[Centralhlatt der Bauverwaltunf/, no. 46 van 14 N o v e m b e r 

1896.) 

Zur Blitzableiterfrage, door Moorman te Geestemünde. 
(Centralhlatt der Bauverwaltung, no. 46 van 14 N o v e m b e r 

1896.) 

Notes sur les courants polyphasés. Overgenomen uit i The Fiske helm indicator and steering telegraph. Met 

VEclairage électrique van 2 Me i 1896. (Le Génie Civil, \ fig^^'C" i » tekst. {Engineering van 4 Decembe r 1896. ) 

no. 8 van 26 December 1896.) 

no. 5 van 5 December 1896.) 

Evacuation et traitement des eaux d'égout et des ordures 
ménagères. Système appliqué à Loughborough , door Géo. 
l iene l , ingénieur civil. Met een afzondelijke plaat. (Le 
Civil, 110. 9 van 2 Januar i 1897.) 

L'achèvement de la rue Réaumur à Par is , door C. Jimels. 
Met afbeeldingen. [Le Génie Civil, n». 12 van 23 Januar i 1897.) 

Die Versorgung Stuttgarts mit elektrischer Energie. Naar 
een voordracht van den Stadtbauratb Kö l l e , gehouden in 
den Wurtenbergscben „Verein für B a u k u n d e " . (Deutsche 
Hauzeitung, N°. 1 van 2 Januar i 1897.) 

X V I I . T E L E ü K A l M l I E EN T E L E P H O N I E . 
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x v i i l . b o u w s t o f f e n . 

Lignes de Liiders ou lignes superficielles qui apparaissent 
sur les métaux déformés, door Cli, Fremont , ingénieur-
constructeur. .Met afbeeldingen. [Le Génie Civil, no 7 van 
19 December 1890 en volgende.) 

x i x . i r t r ü k r l l j k ' k b o u w k u n d e . 

Das Henneberger Haus in Meiningen. Met aiinzicht en platte-

grond {Centralblatt der Banvencaltumj, N». 42 van 17 Oc-

tober 1890.) 

Neue Garnisonkirchen in Elsass-Lothringen. Met afbeel-

d i ngen . {Centralblatt der BaKvenvaltnnf/, No. 44 van 31 Oc-

tober 1890 en volgende.) 

Der innere Ausbau des Reichstagshauses in seiner techni-
schen Ausführung. Met afbeeldingen. [Centralblatt der Bau-
verwaltuufj, No. 4.5 van 7 November 1S96 en volgende.) 

Wettbewerb um den Erweiterungsbau des Rathhauses in 

Quedlinburg a, H. Met afbeeldingen van de bekroonde ont-

werpen. {Centralblatt der BauvenraltwKj, No. 45 van 7 No-

vember 18UG) 

Die Wohnung des russischen Kaiserpaares im Landeshause 
in Breslau. Met plattegrond en doorsneden. {Centralblatt der 
Bauverwaltuny, No 47 van 21 November 1890.) 

Das neue Curhaus in Westerland auf Sylt, door Beisner. 
^[et aanzicht, ))lattegrond on verdieping. (Centralblatt der 
liauverwaltunfj, No. 48 van 28 November 1890.) 

Das neue Centralgeiängniss in Breslau. Met plattegrond. 

[Centralblatt der Bauvenraliunq, No. 4 9 A van 5 December 

1890.) 

Modern Theatre stages. The „Asphaleia' ' stage at Hal le in 

Germany. ^let figuren in den tekst. {Engineering van 23 Oc-

tober 1890.) 

Stage at Buda-Pest. Met figuren in den tekst en afzon-

derlijke plaat. {Engineering van 13 November 1890.) 

Stage of the „Hofburg^-theatre Vienna. Met figuren in 

deii tekst. {Engineering van 27 November 1890.) 

Le palais de Técole et de l'exposition des beaux-arts sur 

la terrasse Brüh l , à Dresde, door G. Saladin, ingénieur des 

Arts et Manufactures. Met afbeeldingen in don tekst en 

eene afzonderlijke plaat. {Le Génie Civil, no. 8 van 2G 

December 1890 ) 

Société des ingénieurs civils de France. Inaugurat ion du 

nouvel Hôtel de la Société, door G. Kichou, ingénieur dos 

Arts et Manufactures. Met (uiiizicht, plattegrond en vertikale 

doorsnede. {Le Cénie Ciril, no 11 van 10 Januar i 1897.) 

Das städtische Kaufhaus in Leipzig. .Met een afzonderlijke 

plaat van den voorgevel en doorsnede door do zaal. (/.'r̂ /As-c/ze 

Banzeitnng, No. 1 van 2 .januari 1897.1 

Untersuchungen über die Auswitterungen an Ziegeln und 

Ziegelmauerwerk. {Deutsche Bauzeitung, No 1 van 2 Januar i 

1807.) 

Berliner Neubauten. Das Reit- und Fahr Inst i tu t der Ge-

brüder Beerraann in Charlottenburg, Hardenbergatr. 25 , door 

de architekten Ende & Bröckmann . ^let plattegrond en 
doorsneden. [Deutsche Bauzeitung, No. 3 van 9 Januar i 1897 ) 

Ueber ausgeführte Betonbauten — Voordracht van den 
lieg.-Baumeister Magens. {Deutsche Bauzeitung, N° . 7 van 
23 Januar i 1897 en volgende.) 

Vi l la Georg Kissl ing in Kleinburg bei Breslau, door den 
architekt Heinr ich Schild te Hreslau. Met aanzicht, platte-
grond, verdiepiniren enz. {Deutsche Bauzeitung, No. 9 van 
30 Januar i 1897'^) 

x x . t e c i i n o l o ü i k e n f a b k i k k s w k z e n . 

Best Yorkshire I ron , and how it is made. {The Engineer 
van 16 October 189G.) 

North-Eastern ra i lway works Gateshead. Mot verscheidene 
photografische afbeeldingen iu den tekst. ['The Engineer van 
18 December 1890.) 

Gobbe glass tank furnace, Jemappes. Met figuren in den 
tekst {The Engineer van 25 December 1896.) 

Plastic Brick making p l an t , Youghal . Met afbeelding in 

den tekst. {The Engineer van 22 Januar i 1897 ) 

Improved Plate-flangiug machine. Met afbeelding in den 
tekst {The Engineer van 29 Januar i 1897.) 

The Bertrand Thiel Open-hearth process Verhandel ing . (7V/e 

Engineer van 5 Februari 1897.) 

The Oil works of the Victorian railway department, Australia. 
Met afbeeldingen in den tekst. {The Engineer van 5 Fe-
bruari 1897.) 

Thwaites steel furnace. Met figuren in den tekst. {The 
Engineer van 12 Februari 1897.) 

Chilian nitrate of soda deposits. Met situatie in den tekst 

{Engineering van 80 October en 20 en 27 November 1896.) 

Refuse destructor at Ley ton. Met figuren in den tekst. 

{Engineering van 27 November 1890.) 

Wote sur le traitement des eaux industrielles en Angleterre, 
door Ju l i en Tiofèvre, Docteur ès Sciences {Le Génie Civil, 
no 1 van 7 November 1896 ) 

Appareil Hampson pour la liquéfaction des gaz, door Gérard 

Lavergne, ingénieur civil des mines. Afet afbeeldingen. {LjC 
Génie Civil, no. 1 van 7 Novembe r 189G ) 

Impuretés du carbure de calcium commercia l , door L . 

Bul l ier, chimiste en Oh do Perrodil. ingénieur «les Arts et 

Manufactures [Le Génie Civil, no. 2 van 14 November 1890.) 

La fabrication du ciment de laitier à l 'usine de Vitry-le-

François. Geï l l . [Le dénie Civil, no. 3 van 21 November 189G ) 

Les explosifs de sûreté. Leur fabrication, leurs propriétés 

et leurs usages, door H Schmerber , ingénieur des Arts et 

Manufactures. Met afbeeldingen. {Le Génie Civil, no. 7 van 

19 December 1890 ) 

Origines du procédé Bessemer. Met afbeeldingen. (/.(; GV;.'/c 

Civil, no. 8 van 20 December 189G.) 

Ai)pareil pour la production simultanée du gaz d'éclairage 

et du sulfate d 'ammoniaque. Met afbeeldingen. {Le Génie 
Civil, 110. 10 van 9 Januar i 1897.) 
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Garde-navettes pour métiers t isser, door Henr i M a m y , 
ingénieur des Arts et Manufactures. Met afbeeldingen in 
den tekst. {Le Génie Civil, no. 11 van IG Januar i 1897 ) 

Fortschritte in dem Verfahren zur Gewinnung und Trennung 
von Rohrzucker und anderen Zuckerarten aus unreinen, fremde 
Stoffe enthaltenden Zuckerlösungen, wie z. B. aus Melasse, 
Pflanzensäften u. dgl., door Dr. Georg Kassner, te Münster. 
{Dingler's Polgtechnisches Journal, UQW 1 van 1 J a n u a r i 1897.) 

Apparat von C. Linde zur Darstel lung flüssiger Luft . Met 

afbee ld ingen . {Dinglers Pofi/technisches Journal, Hef t 2 van 

8 Januar i 1897.) 

Neuerungen in der Thonwaarenindustrie, door Dr . I I . Hecht . 

{Dingler's Polytechnisches Journal, He f t 2 van 8 J a n u a r i 

1897.) 

Ueber den Bau und die Herstellung der ungeschweissten, 

geknoteten Stahldrahtschlingketten, door Prof. Pregé l , te 

Chemn i t z . ^ le t a fbee ld ingen . {Dingier's Polytechnisches Jour-
nal, Hef t G van 5 Februar i 1897*.) 

Ueber die Kohlenstoffernährung der Sprosshefe, door Dr . 

Th . Hokornv . {Dingler's Polytechnisches Journal, Heft 5 van 

29 Januar i ^1807.) ' 

Neuerungen au f dem Gebiete der Metallbearbeitungs-

maschinen. Met figuren in den tekst. {Zeitschrift des Vereines 
deutscher Ingenieure van 2 Januar i 1897.) 

Brauereianlage zu Puerto Cabello, Venezuela. ^let figuren 

in den tekst. {Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 
van 16 Januar i 1890.) 

x x i . s u 1 i k k p s b 0 u w . 

The Ra i lway Ferry Steamer, Lake Baikal and Siberian 

Ra i lway . Met afbeelding in den tekst. [The Engineer van 

10 October 1896.) 

The stability of ships. Verhandel ing. [The Engineer van 

20 November 1896.) 

The Peninsular and Oriental Company's S. S. India. Met 

photografische afbeeldingen in den tekst. {The Engineer TAW 
4 December 1896 ) 

United States Navy Battle ships No. 4 en 5. Met afbeel-

dingen in den tekst. {The Engineer van 11 December 1896.) 

Her Majesty's first-class Battleship „Prince George". Be-

schrijving van schip en stoomwerktuigen met verscheideno 

afbeeldingen in den tekst. [The Engineer van 18 December 

1896.) 

Lieutenant Abbott's boat loweriDg apparatus, .Alet afbeel-

dingen in den tekst. {The Engineer van 18 December 1890.) 

The United States Battleships „Wisconsin" , „ I l l i no i s " and 

„Alabama ' ' . I l lustratie. [The Engineer van 1 Januar i 1897.) 

Diving Bell Rock dredger Met afbeeldingen in den tekst. 

{The Engineer van 8 Januar i 1897 ) 

H. M. S. Prince „George", Capstan Gear. Met f iguur in den 

tekst. {The Engineer van 22 Januar i 1897.) 

6 inch Harvey steel Cammell armour plate. Mot afbeelding 

in den tekst. {The Engineer van 22 Januar i 1897.) 

Ten-inch plate and six-inch capped shot after penetration. 
Met afbeelding in den tekst. {The Engineer van 29 Januar i 
1897 ) 

The Russian volunteer fleet troopship „Kherson" . Met photo-
grafische afbeeldingen in den tekst. {The Engineer van 
29 Januar i 1897.) 

Car Ferries of the great lakes of America. Met afbeel-

dingen in den tekst. [The Engineer van 5 Februari 1897.) 

Torpedo-boat destroyer „Capitan Orella". ^let afbeelding 
in den tekst. {Engineering van 16 October 1896.) 

Twin-screw steamer for police service on the river Amazon. 

Met photografische afbeelding in den tekst. {Engineering 
van 23 October 189G.) 

H . M S. „Powerfu l " constructed by the Naval con-
struction and armaments Company. Met photografische 
afbeelding in den tekst. {Engineering van 30 October 1896.) 

The Russian volunteer Twin-Screw steamer „Kherson", 
^let afzonderlijke plaat in den tekst. {Engineering van 27 
November 1896.) 

The screw steamship „Trunkby" . Met figuren in den tekst. 
[Engineering van 4 December 189G.) 

The New North German Lloyd liners ,Bremen" and „Kaiser 
Friedrich". Met photografische afbeeldingen in den tekst. 
{Engineering van 11 December 1896.) 

Le Monitor „Amphi t r i te" cuirassé garde-côtes de la marine 

des £tats-Dnis. Met afbeeldingen. [Le Génie Civil, iio. 11 

van 10 Januar i 1897.) 

Die gesundheitlichen Einrichtungen der modernen Dampf-
schiffe. .Met figuren in den tekst. {Zeitschrift des Vereines 
deutscher Ingenieure van 2 Januar i 1897 en volgende.) 

x x i i m i . i x w i - : z i : n . 

Double Clutch winding engine Montana mines. Met afbeel-

ding. {The Engineer van 12 Februari 1897.) 

Der Ausflug der Theilnehmer am Montanistischen Congresse 

zu Budapest nach den Boicza-Bräder Goldbergbauen. Voordracht 

van den Director Ludw ig Kainer. {Zeitschri/t des Oesterr. 
Ingenieur- und Architekten-l'ertines, No. 3 van 15 J a n u a r i 

1897.) 

Les progrès de la métal lurgie de l'or, door Ju l ien Lefèvre, 

docteur ès sciences physiipies. Met afbeeldingen. {Le Génie 
Civil, no. 3 van 21 November 1896.) 

Mines d'Australie. Mine d'étain „Mount Bischoff" en Tas-

manie. Met eene afzonderlijke plaat, bevattende details van 

do installaties. {Le Génie Civil, no. 11 van 16 Januar i 1897.) 

x x i i i . u e o d k ö i k . 

Das Streckenmessen in polygonalen Zügen. Voordracht van 

Anton Tichy, Ingenieur der k. k. oesterr. Staatsbahnen. Met 

afzonderlijke ])laten eu afbeeld\»^gcii in den tekst. [Zeitschrift 
des Oesterr. Ingenieur- und Architekten'Vereines, No. 28 van 

10 J u l i 1896.) 
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X X Y . T I I E O I I C T I S C H E B E S C I I O i n V l N O E N . 

Ueber die Elasticitäts- und Festigkeits-Verhältnisso von 
Stäben mit veriinderlichem Elasticitiitsmodul. Geïll. {Zeitschrift 
des Oesterr. Inqenieur- und Architekten-Vereines, iS"«». 52 van 

25 December 1*896.) 

Zur Theorie der Cement-Eisen-Constructionon (Monier-Con-
structionen), door den ingénieur Josef Anton Spitzer {Zeit-
schrift des Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines, No, 2 
van 8 Januari 1807.) 

Heber die Bedingungen einer gleiciiförraigen Druckvertheilung | 
in den Fundamenten, door Rudol f Mayer, Städt.-lngenieur in 
W i e n . Ge ï l l . {Zeitschrift des Oesterr. In(/enieur- und Archi-
tekten-Vereines, No. 3 van 15 Janua r i 1897.) 

Druckvertheilmig in gebrochenen Fundamentflächen, door 
don ingénieur Josef Anton Spitzer. Geïll. {Zeitschrift des 
Oesterr. Inqenieur- und Architekten-Ver eines, N«. 7 van 12 

Februari 1897.) 

Herleitung von Spannungen neu zu berechnender Träger aus 
alten berechneten, door A . Roth, Kg l . Regicrungs-Baumeister. 
Geïl l . {Centralhlatt der Bauverwaltunfj, No. 43 van 28 Octo-

ber 1890.) 

Ueber Erddruck nnd Stützmauern, door Th. Hoech. Geïll. 
{Centralhlatt der Bauveru-altunq, No, 45 van 7 Novembe r 

1896 en No. 47 van 21 November 1890.) 

Die Tragfähigkeit gesammter Pfähle, door Prof. Rubendey 
te Ber l j jn . {Centralhlatt der Bauverwaltung, No. 4 8 A van 

2 December 1890 en volgende.) 

Application du système cantilever aux combles métalliques, 
door Jules Gaudard, Professeur à l'école d'ingénieurs de 
Lausanne . {Le Génie Civil, no G van 12 December 1890.) 

Zur Konstruction mit Erde hintorfül lter. symmetrischer 
Brückengewölbe. Geï l l . {Ikutsche Bauzeitung. 5 van 

10 Januar i 1897.) 

Spannungsvertheilung im Mauerwerk, sowie bei anderen 
Baustoffen mit wechselndem Elastizitätsmaass, door G . Lang. 
{Deutsche Bauzeitung, no. 10 van 3 Februar i 1807.) 

X X V I . L A N D S V K R D E D I G I X C ; . 

Nouveau canon de campagne à tir rapide, ^fet afbeel-
dingen. {Le Génie Civil, no. 0 van 12 December 1800.) 

Barr and Stroud's foriress range-finder. Met afbeeldingen 
in don tekst. {Engineering van 4 December 1800.) 

Canet's 70 and 75 millimetre field gun and carriage. ^let 
photografische afbeeldingen in den tekst. [Engineering van 

4 cn 11 December 1890.) 

X X V l l . O N D E K W E K l ' E N VAN I J U Z O N D K R E X A A U l ) . 

Self-propelled carriages. Vcrhandel ing . {The Engineer van 

30 October 1890.) 

Experiments with explosives in France. A Melinite explosion, 
Met afbeelding in deu t(!kst. {The Engineer y\\\\ 0 November 

1890.) 

Process and apparatus for attaining lowest temperatures 
for liquefying gases and for mechanically separating gas-
mixtures. Met figuren iu den tekst. {The Engineer van 13 

en 20 November 1896.) 

Competition for motor Omnibus designs for the Paris service. 
Met afbeelding van do tegenwoordig in gebruik zijnde om-
nibus. {The Engineer van 20 November 1890.) 

Modern Japan-Industiral and Scientific. Verhandeling. (T/jß 
Engineer van 27 November en 11 December 1896 en 15 

Januari 1897.) 

Treaty of Commerce and Navigation between Japan and 
Great Britain. {The Engineer van 27 November 1896.) 

The motor car in England in 189<). Verhandeling. (The 
Engineer van 4 December 1896.) 

Oil separator, feed-water heater and softener. Met figuren 
in den tekst (The Engineer van 4 December 1896.) 

The Faun folding bicycle. ^let ufbecldingen in den tekst. 
(The Engineer van 4 December 1896.) 

Acetylene gas. Verhaudel ing. (IVie Engineer vm 11 Deccm-

bor 1896.) 

The Swedish Iron-, Steel- and Coolindustries in 1896. 
Verhandel ing. [The Engineer van 25 December 1806.) 

Two-Manual Mechanical Organ, constucted by Wedlake. Met 
afbeelding in den tekst. (The Engineer van 25 December 1890.) 

The Wolseley auto-car. Met afbeelding in den tekst. [Ihe 
Engineer van 25 December 1896.) 

Acetylene gas producers. Met figuren in den tekst. (The 
Engineer van 15 J anua r i 1897.) 

Ancient Pompeiian Boilers. Met figuren in den tekst. (77<e 
Engineer van 15 J anua r i 1897.) 

Ueber dio Anwendung der Photographie für technische 
Zwecke und einige neue pbotographische und photogram-
metrische Apparate. Voordracht van den Hofkunsthändler 
W i l he lm Muller. Met verscheidone afbeeldingen. (Zeitschrift 
des Oesterr. Inqenieur- und Architekten-Vereines, No. 6 van 

5 Pebruari 1897.) 

Die technischen Hochschulen Oesterreichs und ihre Zukunft, 
voordracht van don Rector van de technisclio Hoogeschool 
te Wcenen, August Prokop. Met vier platen, bovattondo do 
plattegronden van verschillendo scholeti. [Zeitschrift des 
Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines, No. 7 van 

12 Februari 1897.) 

Ueber eine Anreihevorricbtung für genauere Messungen 
mit den Stahlbande, door Prof. G. v. Niessl te Brünn. (Zeit-
schrift des Oesterr. Inqenieur- und Architekten-Vereines, 
No. 7 van 12 Februari i897. ) 

The trade of China in 1895. Verhandeling. (Engineering 
van 23 en 30 October 1890.) 

Cansts duplex mounting for quickfiring guns. Met figuren 
in den tekst. [Engineering van 13 November 1890.) 

Explosion of a kier at Springfield paper works, Bolton, 
Mot [)hotografisclio afbo(ddingen in den tekst. [Engineering 
van 20 November 1890.) 
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Breechloading mechanism for field guns. Met afbeel-
dingen in den tekst. {Engineering Yan 21 '^owcmhcv \ S%.) 

Le transport du poisson et les chasseurs a vapeur, door 
P . Dubar . Met afbeeldingen van schuiten in den tekst 
en eon afzonderlijke plaat met afbeeldingen van wagons 
voor hot vervoer van levende viscli volgens hot systeem 
Hah r . (Le Génie Civil, no. 5 van 5 December 1896.) 

Hebung eines gesunkenen Eimerkettenbaggers, door H . 

Bück i ng . Met afbeeld ingen in den tekst. (Centralhlatt der 
Bauverualtung, No. 43 van 24 October 1890.) 

Messung hoher Temperaturen. Met afbeelding. (Pingier^s 
Folg technisches Journal, no. 2 van 8 J a n u a r i 1807. ) 

Kälteerzeugung. Met figuren in den tekst, (Zeitschrift des 
Vereines deutscher Ingenieure van 9 J a n u a r i 1897 en vol-

gende.) 

N1E U E R S C H E N E N W E R K E N. 

N E D E 11 L A N D. 

Tot 1 F e b r u a r i 1 8 9 7 . 

HOEKEN. 

b e s c h o u w i n g e n over de haven van Harl ingen, met daarin aan to bren-
gen v e r h e l e r i n s e n . 1 0 hiz. post 8vo . Met een kaart . H a r l i n g e n , 
W . I lüutsnia , " /• 0 . 3 0 

D i r k z w a g e r Mzn. ( G , ) . — Maassluis and Hoek van Holland. Guido to 
the n e w - w a t e r w a y for 1H97, 2.}d year. 2 en 51 blz. post Svo. Mel 
2 |)ltn. en 4 uitsl. k r t n . R o t t e r d a m , G. 15. 't 1 looft . f 0 . 7 5 

K r a i i l h ( T h e o d . ) on F r a n z Sa les Meyer, — Handboek voor b o u w -
kundigen, Kappen, daken en verdere t i m m e r w e r k e n . Construct ie en 
d e c o r a t i e , ook iu aanslui t ing aan «Onzo bet imnior ingen». Naar het 
l l o o g d . voor Nederland b e w e r k t en vermeerderd (h)or E , Lz, B e r g h u i s , 
blz. 1 — 0 4 gr, 4 to , Met 1 1 2 platen en 3 2 0 gravuren tusschon den 
tekst . Al l , 1 en compl , in 12 à 13 all. L e i d e n , A . W , SijtbolV. 

l ' e r all. 0 . 5 0 
Mül ler ( W , ) , — De sc l ieepsmachino. Handboek voor machinis ten 

en ol ï ic ieren. Naar bet Dui tsch door D. van Vliet. Met ruim lóO 
figuren tusschen den tekst , 8 en 2 8 8 blz. gr . 8vo. L e i d e n , A, \V, 
Sijtbofl', f 2 . 9 0 

F R A N K R I J K . 

Tot 27 Maart 1 8 9 7 . 

HOEKEN. 

Amiales hydrographiques , Becuei l de d o c u m e n t s et mémoires relatifs à 
riiydrogViiphie et à la navigat ion , publié au S e r v i c e hydrographique 
de la mar ine par lo serv ice des instruct ions nautiques. 2 e séi ie. T . 18, 
Année 18il0, In 8 ° , V I — 3 9 1 p:ig. Par is , In|)riiu. nationale. fr. 3 5 0 

Anuiiairi ; du hàtinienl , des t ravaux publics et des ar ts industriels pour 
1807 (()7e a n n é e ) ; par Sagere t , ln -8" , L U — 2 , 1 8 8 jiag, P a r i s , im|>r. 
Haudoin; rue de R e n n e s , IV. b . M 

A m n i a i r e du minis tère du c o i m n e r c e , de l ' industr ie , des postes et des 
télégraphes, P r e m i è r o par t ie : Per.somud. ( A i m é e lfc07.) l n - 8 " , 2 8 2 pag, 
Par is , I m p r , nation:de. 

A n n u a i r e du minis tère (l\i c o m m e r c e , de l ' i n d u s t r i e , dos postes et des 
té légraphes . D e u x i è m e p a i t i e : Légis lat ion, (Année 1 8 9 7 , ) l u - 8 ° , 9 4 5 pag, 
Par i s , l i i ipi . nat ionale , 

(Minis tère du c o m m e r c e . ) 
A n n u a i r e îles m a r é e s |>our le Havre et la Se ine , donnant les renseigno-

nieiit.s ordinaires , et méthodes nouvelles pour calcul sans c h i l l i e s ; 
par V. Lei)et i t . ( A n n é e 1 8 0 5 . I r e année . ) 1er t irage, l n - 3 2 , 8 0 pag. 
et p lanche . L e Havre, Iii ipr, de la B u u r s e ; l ' au leur , IT», rue do Par is 

IV, 0 5 0 

I f îrouardel ( P , ) , et Du Me.snil, — Immondices , T r a n s p o r t par c h e m i n 
' do f e r ; Destruct ion par le feu. Rapport j iréseiité par M.M. les docteurs 

P , Brouardel c l du Mesni l , In-8° , pag, M e l u n , I m p r i m e r i e ad-
minis t ra t ive . 

( E x t r a i t du t. 2 0 (année 1 8 9 0 ) du Bocueil des t ravaux du c o m i t é 
! consul ta t i f d 'ygiéne publ ique do F r a n c e . ) 

Collection de dess ins dis tr ibués aii.x élèves de l 'Eco le nat ionale des 
ponts et chaussées . Légendes expl icat ives des planche.s. T , 4 . 2o fas-
cicule . 2 8 o l ivraison, (18913,) In-8o, pag. 3 3 à lOU, Par i s , i m p r i m e r i o 

I nat ionale . 
Demoulin (M. ) . — Chemins do fer. L o c o m o t i v e et Matériel r o u l a n t ; 

j par Mauricé D e m o u l i n , ingénieur des ar t s e t mani i lac tures . In- IO, 
V I I I — 4 0 2 pages avec lig. A Par is , chez Ve Ch. Dunod et P . Vicq . 

' (B ib l io tboc jue du c o n d u c t e u r de travaux publics,) 
Denfer ( J , ) . — Archi tec ture et Construct ions c iv i les ; P l o m b e r i e , E a u , 

A s s a i n i s s e m e n t , G a z ; par J , Denfer, archi tec te . I n - S " . 5 7 2 pag. et 
I fig. A Par is , chez Haudry et Ce. fr 2 0 , — 

(Fncyc lopédie des t ravaux publ ics . ) 
Description des machines et procédés pour lesquels des brevets d ' i n -

vention ont été pris sous lo r é g i m e de la loi du 5 juil let 1 8 4 i , 
publiée par les ordres do M, le ministre; du coi i imerco et do l ' in -
dustrie . T , 8 7 , (Nouvel le .série.) 3 vol, lii-4"'. P r e m i è r e part ie , 3 9 2 pag, 

' et Hl planches ; dei ixièmo pai'tie, 5 1 0 pag. et 10.3 p lanches ; t ro i s ième 
partie, 3 8 0 pag, et 9!) planches, Par i s , impr . nat ionale . 

i D u h e m (P . ) , — T r a i t é é l é m e n t a i r e de m é c a n i q u e c h i m i q u e fondée sur 
la thermodynamic ine ; par P, Duhem, professeur de physicpie théor ique 
à la Facul té des sc iences de bordeaux . T , l e r : I n t r o d u c t i o n ; P i i i i c ipes 

I Ibndamentaux de la t h e r m o d y n a m i i j i i e ; Faux éciuilihres et Explosions. 
; lu-8o, v i i i — ' 2 9 9 pag. A Par i s , chez Hermann, 
! Dupuy ( P , ) , — L a T r a c t i o n éloc-tri(pie. T r a m w a y s ; L o c o m o t i v e s et 

Métropolitain.s élt ;ctri(pies; Trac t ion dans les mines , sur rau et s u r 
r o u t e ; Ktiides et P r o j e t s ; M a t é r i e l ; Prix de promier é l a h l i s s e m e n t ; 

! l ' .xploitatioii ; P r i x de revient et ilcii ihîmont l i i iancier ; par Paul 
j Dupuy, ingéi i ic i ir de la Soc ié té de tract ion électricpie. ln-8<>,f)! 1 pag, 
I avec lig, A P a i i s chez Bécns , 

F a b r y ( C ) . — Piles é lec t r i (p ies ; par Ch, F a b r y , maî tre do confércncos 
à la Facul té des sciences de Mar.'<eille. In-10 , 171 pages avec lig, 

I A P a r i s , chez ( Îa i i lhier-Vi l l . i rs et l i ls ; .Masson et Co. IV. 2 . 5 0 
(Kticvcdopédie scieiit irnpie des a ide-mèmoire (section do l ' ingénieur , 

n«.' 182 H).) 
I G r i m e r ( E . ) — Atlas du c o m i t é central des houi l lères do F r a n c o , 
i Cartes des bass ins houillei'.s de la F r a n c e , de la ( i r a n d e - B i e t a g n e . 

de la Belgi tpie et de rAlle i i iagi ie , accompagnées d 'mie descr ipt ion 
technique généra le et de l enseignei i ie i i ts slatistiqut>s et c o m m e r c i a u x ; 
par E. ( î n m e r , ingénieur civil des mines. l i i -4" , 7 0 pag, et 'M pl. 

' A Paris , chez Oamliy et Co. 
l loudail lo ( F . ) . — Mesure du coefficient do diffusion de la vapour 

d'eau dans l ' a tmosphèK! et du coellic.iont do IVoltemeut de la vapeur 
d'eau ( t h è s e ) ; pai- F, l loi idail le , prolèsseur de physique et do géologie 
à l 'Ecole nat ionale d 'agr icnl l i i ro do Montpel l ier , 111-4°, 0 5 pag, et 
planches . Mont|)ollier, i m p r i m . B o e h m . 

1 0 
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Inslnictions nautiques sur les côtes d'Irlande, collationnées par le 
service des instructions nautiques. In-S", XV--4ri4 paĵ . A Paris, 
cliez les lihr. chargés do la vento des i)ul)iicalions du Service liydro-
graphifpie do la inaiino. fr. 8.— 

(Service liydrographiiiue de la marine.) 

Moto, — Des lignes dc mire. (Eillelon servant à enseigner à prendre 
les différentes lignes de mire et ii viser, en se servant de ces lignes, 
un point désigné; par le lieutenant Moto, du 43o régiment d'in-
fanterie. In-S", 8 pag. avec lig. A Paris, chez Baudoin. 

Niewenglowski (G. 11.). — Histoire et Applications de la photographie, 
leçon d'ouverture du cours de phologra|)hie profes.«é an Polytech-
niciun par M. (1. 11. Niewenglowski, vice-président de la Société 
d'instruction populaire supérieure. Petit in-S", 24 pag. avec portraits, 
A Paris, chez Desforges, fr. l'.GO 

Notice hydrographique n°. 7. ISîlG. Côtes sud et est d'Angleterre. 
Supplément u". 2 aux Instructions n°, 73û. In-S®. 49 pages, Paris 
Impiim, nationale. 

(Marine. Service hydrographique.) 

Piiares de l'océan Atlantique (îles é])arses, côte occidentale d'Afrique 
du détroit de (lihraltar au cap do lîonne-Espérancc, les deux Amé-
ri(|ups y compiis la nier des Antilles et le golfe du Mexique, du 
Labrador a\i caj) Horn), collationnés et corrigés au 1er mars 1897 
par le service des instructions nautiques. In-S", 429 pag. A Paris , 
chez les lihr. chargés do la vente des publications du Service hydro-
graphique de la marine. fr. 2.00 

(Cett'i édition annule les précédentes. Service hydrographique de 
la marine.) 

Phares do l'océan Indien, de la mer Houge, du Grand Océan et des 
mers de Chine (côtes sud et est d'Afrique, Australie, Océanie, grand 
Archipel, côtes d'Asie et côtes occidentales d'Amérique), collationnés 
et corrigés au 1er mars 1897 par le service des instructions nauti(iues. 
In-S", 410 page«, A Paris, chez le,« libraires chargés de la vente des 
publications du Service hydrograplii([uc de la marine, fr. 2.00 

(Celte édition annule fes précédentes. Service hydrographique de 
la marine.) 

Phares dc la mer Paltique (Skagerrak, Kattegat, Sund, Helt-s, golfes 
de Finlande et do Pothnie, Danemark, Norvège, Suède, Allemagne, 
Jlussie), collationnés et corrigés au 1er mars 18'.i7 par le service 
des instructions naulifjues, In-S®, 301 pag, A P;uis, chez les libr. 
chargés do la vente des publications du Service hydrographique de 
la marine. ' fr. 2 00 

(Cette édition annule les précédentes. Service hydrographiques de 
la marine) 

Phares de la mer du Nord, de l'océan Glacial arctique et de la mer 
Planche (Pelfriqno, llolhuide, Allemagne, Danemark , Iles Pa-roë, 
Norvège, Islande), collationnés et corrigés au 1er Mars 1897 par le 
service des instructions nautiques. In-8", 288 pag, A Paris, chez les 
libr. chargés de la vente des publications du Service hydrographique 
do la marine, fr. 2.00 

(Cette édition annule les i)récédentes. Service hydrographique de 
la marine.) 

Phares de la mer Méditerranée, de la mer Noire et de la mer d'Azov 
(Kspagne, France, Itiilie, Autriche, Grèce, Turquie, Hu.ssie et côtes 
nord d'Afri(|ue), colbitionnés et corrigés au 1er mars 1897 p;ir le 
service des instructions nautiques. ln-8°, 339 i)ag. et planches en 
coul, A P.u'is, chez les libr. chargés do la vente des publications du 
Service bydrographi(|ue de la maiino, Ir. 1..Ô0 

(Cette édition annule les iirécédentes. Service hydrographique de 
la marine.) 

Pliares de.s côtes des îles Pritanniqnes, collationnés et corrigés au 
1er mars par lo service des instructions nautitpie.s. In-H», 
208 pag, A l'iiris, chiv. les libi-, chargés de la vente des |)ublications 
du Service hydrographi(|ue de la marine, Ir, 1..5(,) 

(Cette édition annule les itréccdentes. Service hydrographique de 
l:i marine,) 

Piiiu'es des côtes nord et ouest de France et des côtes ouest d'Kspagne 
et de Portugal, détroit de (îibraltar, îles Açores, Madère et Canaries, 
co!la\ionués H corrigés au 1er mars 1897 par lo service dos instruc-
tions nautiipies In-S". 214 pag. et planches en coul. A Paris, chez 
les libraires chargés de la vente dos [lublications du Service hydro-
prapbi([ue do la marine. fr. 1,00 

(Cettcï édition annule les précédentes. Service hydrograpbiciue de 
la marine.) 

Picard (P.) . — Traité pratique du chauffage et de la ventilation (prin-
cipes, ap|)areils, installations, etc.); i)ar PI Picard, ingénieur des arts 
et manufactures. lu-S«, XII—584 pag. avec 505 fig. A Paris, chez 
Paudry et Ce. 

Société technique de l'industrie du gaz en France. Compte rendu du 
vingt-troisième congrès, tenu les 10 et 17 juin 1890 à Clermont-
Ferrand. In-8o, 4-20 pag. avec fig. et planclies. Paris, impr. Mouillot; 
05, rue de Provence. 

Tables des marées de Mojanga (côte ouest do Madagascar), calculées 
pour l'année 1897. ln-18, 18 pag. A Paris, ciiez les hbiaires chargés 
dc la vente des publications du Service hydrographique de Ja 
marine. fr. 0.50 

(Service hydrographique de la marine) 

NIEUW TIJI).ÇCUniFT. 

An mil-neuf-cent, organo spécial de l'Fxposition universelle. I re année. 
N«. 1. 10 févric ' ' • 
12, rue Grange 
N». 1. 10 février 1897, ln-4" A 3 col., 4 pag. Paris, imprim, Malitout; 

range-Iiatelicre. Un numéro, fr. —.15 

E N G E L A N D . 

Tol 1 Maart 1897. 

BOEKEN. 

Ad lams (Henry). — Handbook for Mechanical Engineers. 4th. ed., 
Hevised and furtiier Enlarged, with Copious Index. Cr. 8vo, pp. 420. 
London, Spons. 7s. Od. 

Eberl (11.). — Magnetic Fields of Force: An Exposition of the Pheno-
mena of Magnetism, Electro-Magnetism, See. Trans, by C. V. Murton. 
Part 1. 8vo, London, Longmans. 10s. Od. 

Eissler (M.). — A Handbook ot Modern Explosives: A Practical Treatise 
on the Manufacture and Use of Dynamite, Gun-Colton, Niti-o-Glyce-
rine and other Explosive Compounds, including Collodion-Colton. 
With Chapters on Explosives in Practical Application. 2nd ed., 
Enlarged. With 150 Illusts. Cr. 8vo. pp. 420. London, Crosby Lock-
wood and Son. 12s. Od, 

Gallon (Douglas), — Observations on the Construction of Healthy 
Dwellings: Namely, Houses, Hospitals, Parracks, Asylums, &c. 2nd 
ed.. Revised, 8vo, pp. 3'22. London, Clarendon Press. lOs, Oil, 

Hood (Charles). — A Practical Treatise upon Warming Puildings by 
Hot Water, and upon Heat ami Heating Appliances in general; with 
an enquiry respecting Ventilation, the Cause and Action of Draughts 
in Chimneys or Flues, and the Laws Delating to Combustion. Ke-
written by Frederick Dye. 3rd now ed., Fully Revised to Dato,8vo, 
pp. OlO. London, Spons. 15s. 

Kempe (H. R . ) . — The Engineer's Year-Rook of Forrnulîc, Rules, 
Tables, Data and Memoranda in Civil, Mechanical, Electrical, Marino 
and Mine Engineering. With about 8.50 Illusts. specially Engraved 
for Ihe Work, 47th Year of Publication. Cr, 8vo. roan. pp. 070. 
London, Ci'osby Lockwood and Son. 8s. 

Langdon (William Edward), — The Application of Electricity in 
Railway Working. 8vo, pp. 348. London, Spons. 10s. Gd. 

Laxlon's Puilder.s' Price Hook for 1897, Containing about 72,000 prices. 
Originally Compiled by William Laxton. 80lh ed. Cr. 8vo, pp. 850, 
London, Kelly. ' 4s. 

Leaning (.1.). — Quantity Surveying, lor fhe Use of Surveyors. Archi-
tects, Engineers and Huilder.s, 3rd ed.. Revised and Enlarged, 8vo. 
pj). 504. London, Spons. 12s, Od.; adv, 15s. 

Munro (John) and Jamio.son (Andrew). — A Pocket-Hook of Electrical 
Pules and Tables for the U.'̂ o of Electricians and Engiiieors. I2tbed., 
Revised and Enlarged. Ubl. 3:̂ mo. roan, pp 708. London, C. Griftiu. 

8s, Od, 

Reed's Polvglot Guido to the Marine Engine: Guide Polyglot à la 
Machine Marine; Polyglotten W»'gwei.<;er zur Marine Dampfmaschine; 
Polyglot Yoleider lur öö-Dampmaskiiier. Containing the Names of 
7'29 Part.s Src., of the Engines and Pollers in English, Français. 
Deutsch, Norsk, Also numerous Diagrams of Parts of Engines, ami 
an Alphabetical Index in each Lan'.'uag(î. DilVerent Tyjies of Merchant 
Steamer.s, Tables of .Money and Weijihts and Measui'es in the above 
Languages. Oblong 4lo, jq). 108. London, Simpkiu. 
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Weisbach (Dr. Julius) and Herrmann (Prof. Gustav). — The Mecha-
nics of Pumping Machinery: A Text-Rook for Technical Schools and 
a Guide for Practical Engineers. Authorised Trüns. from the Snd 
German ed. by Karl P. Dablslrom. With 197 Illusts. 8vo, pp. .308. 
London, Macmillan. 12s. Od. 

D U I T S C I I L A N D . 

Tot 25 Maarl 1897. 

nOEKEN. 

Astronomische Arbeilen des k. k. Gradmessungs-nureau, «usgeftihrt 
unter der Leitg. des llofr Ihdr . v. Oppolzer. Nach dessen Tode 
hrsg. V. DD. Prof. Edm. Weis. u. Roh. Schräm. 8. Pd. Breiten-, 
Azimut- 11. Winkelbolimmgn. Publicationen f. die internationale 
Etdinessg. gr. 4°. ( I I I , 211 S.) Wien u. Prag, F . Tempsky. — 
Leipzig, G. Freylag in Komm. 10.— 

Piedermann (Dr. Rud.): Technisch.chemisches Jahrbuch 1895—1890. 
Ein Pericht üb. die Forlsclwitte auf dem Gebiete der ehem. Tech-
nologie vom Apr. 1895bis Apr. 1890, 18, .lahrg. gr. 8°. (V I I I , 004S . 
m. 103 Illuslr.) Perlin, C. Heymann's Verl. Geb. in Leinw. 15 — 

Bilharz (Oberbergr. a. D. Ose), dio mechanische Aufbereitung v. 
Erzen u. mineralischer Kohle in ihrer Anwendung auf typische 
Vorkommen. 1, Bd. Die Aufbereilg, der Erzo, Mit e, Atlas v, 45 
lith. Taf. (in Fol. u. Mappe), gr. 8°. ( IV , 103 S.) Leipzig, A. 
Felix. 3 4 . -

Dietze (Ingen. E.) : Graphische Tafeln zur Bestimmung dos Umfangs-
widorstandes u. Zahndruckes bei Rädern. 2. [Titell-Aufl. gr. S». 
(8 S. m. 3 Taf.) Leipzig (1870), M. Uuhl. 1.50 

Eisonbalin-Tecimik (die), der Gegenwart. Hrsg. v. Geh. Baur. Blum, 
Reg.- u, Baur, v. Borrie.s l'rof, Bark hausen, 2. Bd. Der Esenbabn-
Pau. 1. Abschn. Linienliilirung u. Bahngestaltg. Bearb. v. Paul, 
Schubert, Blum, Zehmo, gr, 8". ( X I I , 113 S, m. 82 Abhildgn. ü. 
4 lith. Taf.) Wiesbaden, C. W. Kreidel. 4.— 

Fischer (Prof. Dr. Ferd,): Dio chemische Teclmologio der Bronnstolfo. 
1. Chemischer Tbl. gr. 8". (X , 047 S. m. Abbildgu.) Brannschweig, 
F . Vieweg & Soim. 18.— 

Fisclier-llinnen, fr. (Cbelkonstr. J.) , die Wirkungsweise, Berechnung u. 
Konstruktion elektrischer Gleichstrom-Maschinen, 3. Aufl. Mit üb. 
200 in den Text gedr. Fig. u. 3 lith. Taf. gr. 8°. (X I I , 320 S.) 
Zürich , A. Baustein, Geb, in Leinw, 10.80 

Graetz (Prof. Dr. L . ) : Die Elektricität u. ihre Auwendungen. Ein Lehr-
u, Lesebuch, 0. Aull. gr. 8". (X I I , 550 S. m, 443 Abhildgn.) Stuttgart, 
J , Engelhorn, 7.— ; geh, 8,— 

Grundzüge f, den Pau u. die Petriebseinrichtungen der Lokaleisenbahnen 
nach den Peschlüssen der am 28., 29. u. 30, Juli 1890 zu Berlin 
abgeh, Vereinsversammlung. Hrsg. v, der geschaflsführ, Yerwaltg. 
des Vereins deutscher Eisonbahnverwaltgn., Berlin, den I . J an 1897. 
gM'. 8". (48 S. m. 5 Bl. Zeichngn.) Berlin. Wiesbaden,C. W. Kreidel 
in Konun. 1,20 

Guvor-Zeller: Das Projekt der Jnngfraubahn. Wissenschaftlich, technisch 
u. liiiaiiziell beleuchtet, Fol. («7 S.) Nebst Situatiousplan. 1:501)00. 
0 0 x 43cM. Farbendr., 8 Studienblättern u. 1 Panorama vom Gipfel 
der Junglrau. Zürich, (Schullhess). In Mappe 0 . ~ 

Ilaeder (Civ. Ingen. Herm.), der Indiktator. Praclisches Handbuch f 
Entwurf, Untersuchg. u. Verbesserg. v. Dampfmaschinen, Dam|)f-
kesseln etc. Aus der Praxis f, dio Praxis. 2. Aull, Mit 808 Fig., 
121 Tab, u. zahlreichen RHS|)ieleu. 8°. (XV I , 323 8.) Duisburg. 
Düsseldorf, L , Schwann in-Komm. Geb, in Leinw. 8 — 

Handbuch der Ingonieurwissenschaften in 5 Bdn. 5. Bd. der Eisen-
bahnb;ui. Ausgenommen Voi'arheiten, Unterbau u. Tunnelbau. I. AbtIg.: 
Einleitung n. Allgemeines. Bahn u. Fahrzeug. Bearb. v, A Kr. Birk, 
Frz. Kreuter, hrsg. v Prof, Löwe u. Geh. OI).-Paur. V o r t r a g . Rat. 
Dr. 11. Zimmermann. Mit 125 Abbildgu. im Text u. vollständ. Sach-
register. Lex. 8». (V I I I . 203 S.) Leipzig, W^ Engelmanu. 0.—; 

gel), 8.50 

dasselbe. 4. Bd.; Dio liaumascliinen. 1. Abtlg. Einleitung. Wasser-

e 
10s. 

hebemaschinen,Baggermascbinen. Hammen u.zugehör. Hillsma.schiuen, 
bearb. v F. Lincke, 0 . Heriidt. Ii . Biicking, R, Graepel n. M. Valentin. 
Unter .Mitwii kg. v. Oh-Baudir. L Fran/.ius, hrsg. v. Geh, Baur. Prof. 
F. Lincko, 2. Aull. .Mit 144 Textlig., vollständ. Sachregister u. 12 
lith. Taf. Lox.-S". (XV, 320 u. V I I S.) Ebd. 1 1 . - ; geb. 1 4 . -

Iläseler (Prof. E . ) : Der Prückenbau. Ein Handbuch zum Gebrauche 
beim Entwerfen v. Brücken in Ei.sen, Holz u. Stein, sowie beim 
Unterrichte an techn. Hochschulen. [ In 3 Tin.] 1, Tl . Die eisernen 
Brücken, 3. Lfg. gr. 4°. (S. 241—392 m.Fig. u. 12 Taf.) Braunschweig, 
F. Vieweg Sc Sohn. 15.— 

Hoim (Prof. Dr. Carl ) : Accumulatoren f. stationäre elektrische Anlagen. 
2 Aull. gr. 8«. ( V I , 138 S. m. 83 Abbildgu.) Leipzig, 0. Leiner. 

3.— ; geb. in Leinw. 4.— 
Heyn (Prof. Rud,) : Hauptsälzo der Perspektiv. Zum prakl. Gebrauch 

beim perspektiv. Zeichnen nach Plänen n. nach der Natur f, Arciii-
tekten, Maler u. Dilettanten. 2. wohlf. [Tilel-Au.sg | Mit 14einfachen 
u. 3 Doppeltaf, Fol, ( I I I , 15 S.) Leipzig (1885), A. Felix. 

In Mappe 5.— 
Indu.strio-Bibliothek (deutsche). Neue ot jiract. Erzeugni-sso der Metall-

industrie, des Machinenbau-, Bau- n. Ingenieurwesens. Unter Mil-
wirk. bewärhler Fachleute hrsg. v. Carl Mahlke. 1 Bd. 12". (44 S.) 
Friedenau-Berlin, Fiedler Sc Kluge in Komm. —.20 

Jentzen (Dir. Ed.) , Flächen- u. Körperberechnungen nebst vielen Bei-
spielen zum praktischen Gebrauch f, Bau- u. Maschinen-Techniker, 
2, Aufl. gr, 8°, ( V I I I , 110 S. m. 110 Fig.) Weimar, B. F . Voigt. 2.25 

Joly (Hub.), technisches Auskunftsbuch f. d. J. 1897. Notizen,Tabellen, 
Regeln, Formeln, (Jesetze, Verordngn., Preise u. Rezugsquellen auf 
dem Gebiete dos Pan- u, Ingenieurwe.sens in al|)habet. Anordng. 4. 
Jahrg. 8o. ( V I I I , 987 S. iml-Vl F ig .u .1 Karte.) Willenberg. (Leipzig, 
K , F . Koehler's Bar-Sort.) Geb. in Leinw. 4.50 

Jüptner v. Jonslorff (Hanns Frhr . v.), Compendium der Eisenhütten-
kunde f. Hütten- u. Bergleute, Chemiker, Ingenie\u'e etc. u. Hörer 
höherer technischer Loluanslallen. gr. 10», (X I I I , 445 S. m. 2 T a b ) 
Wien, C. Fromme. Geb. in Leinw. 5.— 

Katalog (1. csterr. Erfindungsprivilegieu. Juli—Septbr. 1890. Wien, 
Hof- u. Slaatsdr. —.90 

Korn (Priv.-Doz. Dr. Arth.) , o. Theorie der Gravitation u, der elek-
tri.schen Erscheinungen aul" Grundlage der Hydrodynamik, 2. Aull. 
2. Tl . Theorie der elektr. Erscheingn, 1. Abschn.: Ponderomotorischo 
Wirkgu. gr. 8», (S, 119-208 m. Fig.) Perlin, F. Dümmler's Verl. 2,50 

Kraft (Prof. .Max): Grundriss der Mechanischen Technologie f, Ge-
werbe- u. Induslrieschnlen, Nach der 2, Aull, des Lehrbuches der 
vergleich, median, Technologie von Prof, Egbert v. Hoyer unter 
persönl. Mitwirkg, des Verf. bearb. 1. Ai)tlg.: Die Verarbeitg. der 
Metalle u. des Holzes. 3. Aufl. gr. 8». (X , 308 S. m, 351 llolzschn.) 
Wiesbaden, C, W. Kreidel. 4.(50 

2' I 

Kröger (M ) , die Planimotrie in ausführlicher Darstellung u. m. besond. 
Perücksicbt. neuerer Theorieen. Nebst e. Anh. üb. Kegelschnitte. 
Mit ungefähr 800 Fig. im Text u. mehr als 1200 Uebungssätzen u. 
Konstruktionsaufgaben, Eüi' den Handgebrauch des Lehrers u. f, den 
Selbstunterricht bearb. gr. 8°. (V l l I , 511 S.) Hamburg, D. Meiszner's 
Vorl. 8.— 

Liebetanz (Red, Frz.) , die Elektrotechnik aus der Praxis — f. die 
Praxi.s. In ihrem gesamten Umlaiige auf Grund des neuftsten Erfahrgn. 
gemeinverständlich ge.scbildcrt 2 Aull. Mit 181 Abbildgu. u. den 
Porträts v. lulison, .Schuckert, Siemens u, Volta. gr. 8°. (XV I , 288 S.) 
Düsseldorf, J. B. Gcrlach & Co. .3.— 

Ludolph (W . ) : Leurhlfeuer u. Schallsignale der Erde 1897. 20. Jahrg. 
8. Aull, gr, 8». ( X X I I I , 400 S. u. Krgänzungshft, 1890 u. 97.29 Bl.) 
Bremen, M, Heinsius Nachf, Geb, in Leinw. 7.50; Ergänzungshft, 

allein —.50 
Mediens (Prof. Dr. Ludw.) : Kurzes Lehrbuch der chemischen Tech-

nologie zum Gebrauche bei Vorlesungen auf HochschuUiu u. zum 
Selbststudium f. Chemiker. Mit 192 Abhildgn. im Text. 4. Lfg. 
gr. 8". ( X I I I u. S. 089—1170.) Tübingen, 11. Lan|>p. 10.— iKpIt. : 

24.— ; geb. in Halb frz. 20.—) 

Mitteilungen der Materiali)rüfungs-Anstalt am S c h w e i z . PolYtechnicum 
In Zürich. V, Ilft. gr, 8". Zürich, E. S|>eidel in Komm. 

(V. Tetmajer (Dir. Prof. L ) : Bericht üb. den Neubau, die Ein-
richtung II. die Botriebsverhältnisse der schweizer Material-
|)rülungs-Anslalt. Landesausstellungs-Ausg. 1890. 2. Anl l , (250S. 
m. Abbildgu. u. 12 Lichtdr.-Taf.).) 0.—. 

Peter (Ingen. Rud.), Decimeter-Durchmesser-Theilung. Rüderfrässen-
Svstem. gr. 8o, (12 S. in. 2 Fig.) Zürich, A. Raustein, —.80 

V 

Biha (Elektroingen. Job.): Dio Aufstellung v. Projekten u. Kostenvor-
anschlägeii f. elektrische Belenchtungs-u. Krallübertragungs-Anlagen. 
gr. (V I I I , 438 S. m. 198 Fig.) Leipzig, Veit Co. 

(leb. in Leinw. 8.— 
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Schaüeburg (Archil. J. I I . ) , der Ziegelrohbau in seinen verschiedenen 
charaklerislischen Erscheinungsweisen, als Spiegelbild dor Archileklur 
der Neuzeil dar{5'e£lelll durch e. reichhall. Anzahl Teilzeichnt^n. nebst 
Fassadenskizzcn. 58 Taf. in Aulolvpie nebst Text. (I . T l . : Ohne 
Formslftino, onlh. '29 Blatt. — I I Tf : Mit Formsloine, enlh.29 Blatt.) 
Fol. (6 S.) Halle, L . llofstetter. In Leinw.-Mappe. 20.— 

Schoch (Dr. Carl): Die moderne Aufbereitung u. Wertung der Mörtol-
Matcrialien. gr. 8«. (VI , 290 S. m. Fig.) Herlin, Thoninduslrie-Zeilung, 
Verlagsablheilg. 8.—; geb. in Leinw. 0.— 

Öeibt (Geh. Beg.-B. Pr. Dr. Wilh.) : Der selbslthäligo Druckluft-Pegel, 
System Seibt-Fuess. Veroirentlicbung des Bureaus 1. dio Hauplnivelle-
meuls u. Wasserstandsbeobachtgn. im .Miiuslerium der ölfeutl. Ar-
beiten Lex.-8o. ( lü S. m. _G Fig ) lierlin, W. Ernst & Sohn. 1.— 

Statistik üb. dio Dauer der Schienen. Erhebnugs-J. 1879/1893. Mit 
'A Bl. Zeichngn. Hrsg. v. der ge.schältslühr. Verwaltg. des Vereins 

deutscher Eisenhahn-Verwaltgn. Fol. ( IX , 171 S.) Berlin, (Wiesbaden, 
G. Kreidel.) 1 8 . -

Strassenhahnen (die elektrischen), m. oberirdischer Stromzuführung 
nach dem System der allgemeinen Elektricitäts-Gesellschafl zu Berlin. 
2. Aull. (ju. gr. 4®. (331 S. m. Ahbildgn.) Beilin, (J. Springer). 

Geb. 15.— 

Tiefbau (der städtische). Im Verein m. Fachgenossen hrsg. v. Geh. 
Baur. Prof Dr. Schmitt. V. I3d. (In 2 Ilftn.) 1. lift. Lex.-S». Darm-
stadt, A. Bergsträsser. 

(V. Die Versorgung der Städte m. Elektricität Von Osk.v. Miller, 
unter Mitwirkg. v. Ingen. A. Hassold. 1. lift. (VII I , 121 S. m. 
90 Illustr. u. 12 färb. Taf) . ) 1 0 . -

Vereinbarungen (technische), üb. den Bau u. dio Botriohseinrichtunpen 
der Haupt- u. Nebenoisenhahnen nach den Oeschliissen der am 28.. 
29. u. 31). Juli 180l> zu Oerlin abgeh. Vereins-Versanmilung. Mit 18 
Blatt Zeichngn. Hrsg. v. der geschäfslilhr. Verwaltg. des Vereins 
deutscher Eisenhahn-Verwaltgn. Merlin, den 1. Jan. 1897. gr. 8°. 
(9ü S.) Berlin, Wiesbaden, G. W. Kreidel in Komm. 3.— 

Weiss (Ingen. Hoinr.): Dio Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung der 
Metalle, Grundzügo der (jonstruction u. Enlwicklg. nach den Erlabi-gn. 
der Praxis, gr. 8°. (V l l l , 240 S. m. 04 Tai'.) Wien, A. Hartleben. 

7.20; geb. 0.— 
Weyrauch (Prof. Dr. Jak. J.): Die elastischon Bogenträger, ihro Theorie 

u. Berechnung entsprechend den Oednriiiissen der Praxis, m. Be-
rücksichl. v. Gewölben u. Bogen-Fachwerken. 2. Aufl. gr. 8°. (X, 
3l3 S. m. Fig. u 1 Taf ) Miinciien, Th.Ackerman. 9.— 

NIEUWE T I J D S C n n i F T E N . 
Centralblatt f. Maschinen-Industrie u. Eisengiesserei. Bed.: Ingen. P. 

Bambach, Verantwortlich: A. Köhler. 1 Jahrg.Scptbr. 1S90—Soptbr. 
1897. 52 Nrn. gr. (Nr. 1—7. 112 S.) Wien, Admini.slration. 1 5 - ; 

halbjährlich 8,— 
Stein u. Mörtel. Zeitschrift f. die Interessen der Thonindustrie, ins-

besondere f. dio Fabrikation v. Ziegeln, Kalk, Cement, Ghamolte, 
Steingut u. Porzellan, .sowie f. Sleiiüjrucb-, Schiefer- u. Asphalt-

1 industrie. 1. Jahrg. 1897. 20 Nrn. gr. 4°. (Nr. 1. 12 S. m. Ahbildgn.) 
Berlin, R. Tessnier. 3.— 

«Technik (die)®, Organ f. gemeinverständl. Darstellg. sämmll. Fort-
schritte der Technik Hrsg. v. Dr. A. Neuhurger. 1. Jahrg. 1897. 
24 Hfle. hoch 4°. (1 litt. 20 S. m. Ahbildgn.) Berlin, Fiscbcr's 
technolog. Verl. Vierteljährlich 2.— ; einzelne Illte. —.50 

V E R H A N D E L I N a E N . 

DE INVLOED VAN WIND E N L U C H T D R U K 
OP DE GETI JDEN. 

door het lid jhr . F . L . ORTT. 

L Inleiding. 

Het vraagstuk van den invloed, wolken do wind en do 

drukk ing dor lucht op do getijden uitoefenen, lieoft herhaal-

delijk de aandacht getrokken zoowol van wetonscliappclijke 

zijde als van de mannon dor praktijk. 

AVat do eerste betreft, behoeft hot geen betoog, dat alles, 

wat er toe kan medewerken do samengestelde natuurver-

schijnselen te ontwarren en dezo in meer enkelvoudige 

factoren te ontbinden, voor do kennis van do oorzaken on 

gevolgen van belang is ; zoodat zoowel do toegepaste natuur-

kunde als do natuurkundige aardrijkskunde on do ingonicurs-

wetonschap bij de oplossing van dit vraagstuk betrokken zijn 

en het terecht tot den kring harer onderzoekingen gerekend 

wordt. 

Maar ook voor de praktijk heeft de kon nis vau deze 

invloeden hare waarde. 

De ons omringende Europeesche volken, zoo ook Engelsch 

Ind ië on de Voroenigdo Staten van Noord-Amerika, besteden 

groote zorg aan do vervaardiging van goede getijtafols ton ; 

dienste van do scheepvaart; en ook ons land streeft cr in deu | 

laatstcn tijd naar, in dit opzicht niet bij do overige beschaafde -

volkeren achter to blijven. 

De moeite en kosten, dio aldus aan goede getijtafels be-

steed worden, toonen dat dezo voor de sclioopvaart van groot i 

nut worden goacht, wat bij de hoogc cischon, dio aan oen 

snelle en zekere vaart, vooral voor het internationaal verkeer, • 

worden gestold, niet te verwon doren is. 

Dc opgaven, die in do getijtafcls voorkomen, hebben in ! 

hoofdzaak betrekking op astronomische invloeden; zij geven 

don tijd on do hoogte van hoogwater en van laagwater, welke 

to verwachten zijn in verband met den stand van zon on 

maan ton opzichtc van elkander on van do aarde, on golden 

in het algomocn voor normalen meteorologisch en invloed. 

I u werkelijkheid is hot ochtcr anders gesteld. De wind 

en do barometerstand zijn zeer wisselvallige grootheden, en 

doen do hoogte van het getij voortdurend afwijken van do 

normale waarde, welke in de getijtafols vermeld staat. 

ITetzoIfdo, althans con soortgelijk, belang als do scheep-

vaart liooft bij goede getijtafols, hoeft zij bij do konnis van 

de afwijkingen, wolkc bij con bepaalden wind cn barometer-

stand ten opzichte van de voorspelde waarde tc wachten zijn. 

Vooral de kennis van do vormoedolijko afwijking van de 

voorspelde hoogte van den waterstand kan voor zwaar 

geladen schepon, welke slochts tor nauwornood een ondiepte 

kunnen passceren, groot nu t opleveren. 

Tot dusver bostondon ovenwol goon formules, waardoor het 

voor do loodsen mogelijk ware bij zekere windkracht on baro-

meterstand deze afwijkingen te benaderen. 

I letgoon hieromtrent tot dusver bekend was, de wijze waarop 

getracht is dit vraagstuk tot oplossing to brengen on het 

resultaat van deze pogingen zal in hetgeen volgt worden 

uitoengezet. 

11. Geschiedenis en tegenwoordige stand van het 
vraagstuk. 

Achtereenvolgens zal worden modogedeold hetgeen in nabu-

rige landen door gezaghebbende schrijvers hieromtrent is 

opgemerkt. 

I n Duitschland hoeft I l ugo Lontz in zijn bekend werk „F lu th 

und Ebbe und dio W i r kungen des Windes au f don AEcoros-

spiogcl" vrij uitvoerig do aandacht gevestigd op don invloed, 

dien de wind heeft op hot verschijnsel der getijden. H i j for-

muleert daaromtrent eenige algemeene denkbeelden, dic tot 

boter begrip der verschijnselen hier con plaats kunnen vindon. 

Vooreerst: dat de getijbeweging onder den invloed van 

wind ongestoord hare schommelingen volbrengt, zelfs al is 

de schommel ing, bij con stormvloed veroorzaakt, aanzienlijker; 

wat dus zeggen w i l , dat do gemiddelde zoestand — of 

wat in dozen op 't zelfde neerkomt — de hoogte van halftij 

door don wind gewijzigd wordt, terwijl do getijbeweging ten 

opzichte van dit veranderlijke vlak regelmatig plaats hooft. 

Maansphasc en stormen staan in geen merkbaar verband 

mot elkander. 

Do grootste opwaaiingon van don zoospiogol, dio door 

aanlandigo winden veroorzaakt worden, zijn in do Oostzee 

aanzienlijker bevonden dan de grootste afwaai ingen; als ver-

klaring geeft l l ugo Lontz o p , dat do landwind , dio do af-

waai ing veroorzaakt, eerst op aanmerkelijkeii afstand van do 
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kust bctcekenendo golven voortbrengt, en aan de kust zelvo 

dus niet onmiddellijk op den waterspiegel werkt. 

W a t do afwaaiing betreft, wijst hij er op, hoe to Cuxhaven 

dc grootste afwaaiing nict is waargenomen bij de sterkste 

oostenwinden, maar bij zeer matigen, doch lang aanhoudenden 

oost-zuidoosten-wind; en dat dc waargenomen op- of afwaaiin-

gen tc Cuxhaven nict altijd te verklaren zijn uit den aldaar 

waargenomen wind, maar dat zij soms meer behcerscht worden 

door den wind, zooals die op andere plaatsen is waargenomen, 

b. V. to Helgoland. Men zal dus op punten zooals Cuxhaven 

nict voetstoots wind en waterstand rechtstreeks met elkaar 

als oorzaak cn gevolg kunnen vergelijken. 

Terloops merkt I l u g o Lentz op, dat dc werking van den 

wind met het vierkant van zijne snelheid toe- en afneemt. 

Ook maakt hij op blz. 110 van zijn genoemd werk dc 

zeer juiste opmerk ing , dat dc gemiddelde waterstand gedu-

rende ecu lang tijdsverloop niot vrij wordt van den invloed 

van den wind, omdat cr altijd een of andere overheerschendc 

windricht ing zijn zal. Da gemiddelde waterstand op zeker 

punt zal dus als regel ecne andere hoogte hebben dan die, 

^Yclkc bij voortdurende windstilte zou worden waargenomen. 

Yoor Cuxhaven schat hij onder anderen de gemiddelde water-

stand bij eeuwige windstilte 15 cM. lager tc liggen dan dc 

werkelijk gemiddelde stand, zooals die uit een langdurige 

periode kan bepaald worden. 

I jaarmedc stemt overeen dat iu 1857, een jaar met zeer 

zwakken wind, do waterspiegel gemiddeld zeer laag was over 

het gehcelc kustgebied der Oost- en Noordzee; tc Cuxhaven 

9 cM. onder normaal. Echter bedroegen in vier a zes-jarige 

perioden de verschillen van het normaal gemiddelde tc Cux-

haven zeer zelden meer dan 2 cM. 

Bepaalde resultaten, geschikt voor praktische toepassing, 

ten einde uit do kracht cn do richting van den wind den 

waterstand af te leidon, geeft I l ugo Lentz nict op. 

Evenmin deelt hij bijzoudcrhcdcn mede omtrent den invloed 

van don luchtdruk. I l i j acht hot zeer bezwaarlijk de werkingen 

van wind en luchtdruk van elkaar tc scheiden, en gelooft 

dat zulks wellicht alleen mogelijk zal zijn door uitgebreide en 

talrijke waarnemingen te doen aan de kusten van ecne 

binnenzee. 

Van den allerlaatsten tijd datceren eenige merkwaardige 

beschouwingen omtrent den invloed van stormen oj) den 

zeestand, van dc hand van professor Bubendcy, voorkomende 

in n°. 7 cn 8 van jaargjing X V van het Centralhlait der 
BauvericaltiüKj, en in n°. 37 van dcnzelfden jaargang door 

professor ^löller. 

Eerstgenoemde toont aan, dat men bij een stormvloed wol 

is waar tc doen heeft met twee golfsystcmen, een wind-en 

een gctijgolf, waarvan dc werk ing , evenals bij de interferentie 

van alle golven, zich combineert; maar dat deze combinatie 

niet volkomen zoodanig plaats heeft als het geval zoude zijn, 

wanneer beide golven geheel onafhankeli jk van elkaar waren. 

Op grond van zorgvuldige onderzoekingen betoogt hij, dat 

het verschil in hoogte tusschcn hoog- en laagwatcr — ook 

wel „vloedhoogtc" genaamd — iets geringer wordt wanneer 

do gemiddelde zeestand door opwaaiing wordt verhoogd. Als 

verklaring van dit verschijnsel geeft hij a an , dat een deel 

van do levende kracht der gctijgolf besteed ^vordt om dezo 

van uit zee naar de kust tegen het hellend vlak van den 

gemiddelden zeestand tc doen oploopen. Daarenboven zal de 

tegengesteld gerichte onderstroom, die door don hydrostati-

schen druk wordt voortgebracht, des tc sterker zijn naar-

mate dc waterdiepte grooter is: dus sterker bij hoog- dan 

bij laagwater; terwijl ook bij hoogwater het profil, waarover 

de terugstrooming plaats heeft, grooter is. 

Om deze redenen zal het laagwater meer worden opge-

waaid dan het hoogwater, want het kan minder gemakkeli jk 

terugstroomen dan het hoogwater. Professor Bubondey schat 

dit verschil in opwaaiing op hoogstens een halven meter. 

Professor Möller deelt in het vermelde artikel mede, dat 

hij aan do Oostzee — waar de getijden weinig betcekenend 

zijn en de wisselingen van den waterstand in hoofdzaak door 

den wind behcerscht worden — meermalen heeft waarge-

nomen, dat dc hoogste stand van het water niet altijd samen-

trof mot de grootste windkracht ; dat ook bij aanhoudende 

stormen het water eerder viel dan in verband met do wind-

kracht tc verwachten was. 

Voorts had hij tcrugschommelingen van den waterspiegel 

der Oostzee over zijn even wichtsstand waargenomen, waarbij 

na hevige westenwinden tijdens plotseling ontstane windstilte 

aan de westelijke kusten een hooge vloed ontstond. 

Di t verschijnsel der levende kracht van dc windgolf leidt 

tot het besluit, dat do opwaaiing, die ontstaat door een plot-

seling invallenden on vervolgens aanhoudend waaienden 

stormwind, grooter moet zijn dan die, welke ontstaan zou zijn 

als do storm geleidelijk in kracht ware toegenomen. Daarom 

acht professor Alöllcr plotseling invallende stormen, mits zij 

lang genoeg aanhouden, de gevaarlijkste. 

I n dezen gedachtengang past het betoog van professor 

Bubendcy, dat voor een gegeven plaats van waarneming een 

maximumwaarde van opwaaiing moet bestaan, die ook bij 

aanhoudende werking van den wind niet overschreden kan 

worden; omdat de hydrostatische overdruk, die een gevolg 

is vau dc opwaaiing nabij dc kust, in het diepere water een 

terugstrooming van toenemende sterkte doet ontstaan, dio 

ten slotte met don aanvoer, welke door don wind wordt 

towceggebracht, evenwicht maakt. D i t geeft ook een verkla-

ring, waarom het water na oen stormvloed snel valt, zoodra 

de windkracht verflauwt. 

Er zal dus voor elke plaats van waarnoming een wet 

moeten bestaan, dio aangeeft hoeveel uren na het begin van 

den storm dc opwaaiing het aanzienlijkst is; indien nameli jk 

dc storm tot dien tijd onverzwakt aanhoudt. Voor Cuxhaven 

schijnt die tijdduur ongeveer IG uren te bedragen. 

I n Frankrijk schijnt men zich meer tc hebben beziggehou-

den met den invloed van den l u c h t d r u k op den zeestand. 
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F. Laroche deelt daaromtrent in zijn werk „Travaux mariti-

mes" (Eucyclopédio des Travaux Publics) het volgende mede: 

Velo voorbeelden zijn bekend dat, als de barometer daalt, 

het water rijst, en omgekeerd. 

Zoo voorspellen in do Oostzee, waar de gotijdon onbetce-

kenend zijn, de visschers het weder naar de hoogte van hot 

water langs dc kust. 

I n den winter 1879—1880, toen er langs dc fransche 

Middellandschc zeekust buitengewoon hooge drukkingen langen 

tijd aanhielden, stond het niveau der zee buitengewoon laag. 

De betrekking tusschcn zeestand cn barometerstand is even-

wel niet in het algemeen nauwkeurig op te geven. Een 

engelsche expeditie in de poolzccën, waar goen getijden zijn, 

heeft geconstateerd, dat als het kwik 1 cM. zakte, het niveau 

der zee ongeveer 13 cM. rees, welke verhouding juist over-

eenkomt met die tusschen de dichtheid van zeewater en van 

kwik . Deze rijzing en daling moet ontstaan door strooming 

van water, welke op sommigo waarnemingspuntcn zal 

kunnen belemmerd worden door zeeëngten, door welke het 

water zijn weg moet nemen , door ondiepten of andere hin-

dernissen. Daardoor zal op zulke waarncmingspunten niet 

een even grooto rijzing van het zeewater correspondeeren 

met een gelijke dal ing van het kwik . 

I n den „Annuaire des marées des côtes de Franco" komt een 

tabel voor, volgens welke men voor eiken mM . barometer-

stand boven 7G0 mM. , van dc hoogte van hoog-cn laagwater 

13 mM. aftrekt als luchtdruk-corrcctic. Deze tabel wordt 

bruikbaar verklaard voor alle havens, cn dc zeelieden aan-

geraden dezo corroctie toe to passen. Zij wordt echter ver-

waarloosd voor barometerstanden beneden 7G0 niM. De invloed 

van den luchtdruk geeft volgons den „Annua i re " ecu afwijking 

van hoogstens 2 à 3 dM. 

In het werkje „Des marées" van Ph . I lat t , den vervaardiger 

van den „Annua i re " , vermeldt hij dezelfde correctie van 13 

cM. in den zeestand per cM. kwik , in tegengestelde richting 

aangebracht op grond van het cvcnwichtsbeginsel van lucht-

en waterkolom. I l i j voegt er aan toe dat, zij het ook dat 

deze invloed twijfelachtig is in geval van snelle barometer-

veranderingen, die aan het niveau van de zee den tijd niet 

laten de verandering in luchtdruk tc volgen, deze invloed 

toch zeer zichtbaar wordt in zeeën met geringe gctijbeweging, 

en vooral gedurende de dikwijls zeer langdurige perioden 

van hoogen druk, die des winters voorkomen. 

Dc invloed vau den wind is ook volgens I l a t t zeer merk-

baar ; allo loodsen langs do Middollandschc Zee kunnen den 

wind ccnige uren vooruit voorspellen door op den zeestand 

te letten. Doch hij acht het zeer moeielijk den invloed van 

den wind cn dien van den luchtdruk van elkaar tc scheiden, 

daar bijvoorbeeld bij westenwind, die in don regel met lagen 

barometerstand gepaard gaat, beide werkingen zich tezamen 

I n Enrjeland, bij uitstek het land der praktische mannen, 

is het vraagstuk van den invloed vau wind cn luchtdruk 

vooral met het oog op de praktijk, op de behoeften van de 

zeevaart, onderzocht. 

Sir J . W . Lubbock was daarbij tot dc conclusie gekomen, 

dat een rijzing van don barometer een verlaging in dc hoogte 

dor getijden veroorzaakte van 7 maal dat bedrag in dc Theems 

(Londen), van 11 maal in de Mersey (Liverpool), en 13^2 

maal in de Avon. 

In zijne verhandeling voor do Geographical Section tc 

Oxford in 1894 betoogde admiraal Wha r t o n , dat oen ver-

andering van 1 inch in den barometerstand bleek tc worden 

gevolgd door eon verschil van één voet (dus 12 maal dat 

bedrag) in den gemiddelden zeestand. 

Kapitein Greenwood hoeft in 188G over ditzelfde onder-

werp een voordracht gehouden voor the Meteorological Society, 

en in 1894 voor the Shipmasters Socicty. Tlij had waarne-

mingen gedaan over een lange tijdsruimte in dc lersche zeo, 

van hot zuiden van het St. George Kanaa l tot Morecambo 

Bay, bij zwakken w ind , cn uit die waarnemingen een tabel 

samengesteld ten gebruikc in dio streken. 

Dc ingenieur W . II. Wheeler hoeft in 't bijzonder zijn 

aandacht aan deze vraagstukken gewijd. In dc vergadering 

der British Association to Ipswich, in 1895 gehouden, deed 

hij daaromtrent ccnigo mededeelingen. 

Omtrent den barometrischcn invloed had hij gedurende tweo 

jaren tc Boston Docks waarnemingen ingesteld bij zwakken 

wind van minder dan 3 graden der Bcaufortschaal, doch van 

dc 152 waarnemingen kreeg hij G1 maal een tegengesteld 

resultaat van hetgeen hij verwachtte, namelijk bij een hoogen 

barometerstand nict een laag, maar oen /ioor/tij. (Dit zal ver-

moedelijk wel daaraan toe tc schrijven zi jn, dat dc invloed van 

den w i nd , hoe zwak ook op het punt van waarneming, toch 

ovcrhocrschcndc was.) Dit resultaat was dus tamelijk negatief. 

Omtrent den invloed van den wind waren zijne uitkomsten 

evenmin zeer bevredigend. Toch trok hij dc conclusie, dat 

men bij benadering mag aannemen, dat bjj een k r a ch t --3 

Beaufort het getij zich zal vcrhoflon of verlagen in verband 

met de richting van den wind tot 72 voor eiken voet 

der vloedhoogte (verschil tusschen hoog- en laagwater.) Bij 

windkracht van 4 tot G Beaufort kan men een verschil van 

1 inch per voet verwachten; voor een kracht van 7 tot 8 , 

l^/o i nch ; on als dc storm tot 10 aangroeit, 2 inch. 

Wheeler zegt met dezen regel niet to bedoelen, dat men 

geheel op dc formule mag afgaan, maar geeft baar als oen 

benadering, waardoor loodsen of gezagvoerders van kustvaar-

tuigen zich ecnig denkbeeld zullen kunnen vormen van den 

invloed, dien het getij van don wind zal ondervinden, en 

waardoor zij in staat zullen zijn do diepte te bepalen, op 

welko zij bij hot overvaren van do drempels van getijrivieren 

of soortgelijke ondiepten zullen mogen rekenen. 

Naar aanleiding van dezo voordracht word eene commissie 

benoemd, bestaande uit professor L . F . Vornon l l a rcour t , 

professor W . C. Unw in , G. F. Deacon, cn als secretaris do 

ingenieur Whccler, ten einde dit onderwerp nader to bcstu-
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ilecren, en wel niet het oog op do praktischc vraag, of de 

gegevens omtrent den invloed van wind en luchtdruk voor 

elke haven in zoodanigen vorm konden worden opgegeven, 

dat zjj konden dienen ter correctie van dc hoogtecijfers, 

zooals die in de getijtafels waren voorspeld, ten gerieve van 

loodsen en zeelieden. 

Aan vorschillende autoriteiten in engelsche en buitenland-

sche havens werden mededeelingen en inlichtingen gevraagd. 

Van de engelsche havenplaatsen zijn speciaal do gegevens 

van Liverpool , Sheerness, Portsmoutli , l l u l l en Boston uit-

voerig onderzocht. 

Het resultaat van deze onderzoekingen is neergelegd in 

een rapport der vermelde commissie, door den secretaris 

opgemaakt. 

Over het algemeen zijn ook de resultaten, dio de com-

missie verkregen heeft, vrij negatief. 
Omtrent den invloed van den luchtdruk werd gevonden, 

dat bij een winddruk beneden 3 Beaufort , in 50 /̂Q van de 

waarnemingen overeenstemming met de theorie werd ver-

kregen, en in 44 % een tegenovergcstcldo uitkomst, waaruit 

dc commissie het besluit trekt , dat de aflezing van den 

barometer aan een bepaalde havenplaats geen betrouwbare 

gids is om uit te maken , boe de luclitdruk ten opzichte 

van de getijden werkt,* cn dat daaromtrent geen bepaalde 

cijfers te verkrijgen zijn, tenzij men gelijktijdige waarnemin-

gen van barometerstand, wind en getijde verricht over een 

uitgestrekt gebied. 

De conclusie omtrent don invloed van den wind is mede 

weinig bcteekenend. U i t dc waarnemingen, aan dc genoemde 

vijf engelsche havens verricht, wordt afgeleid, dat ongeveer 

180 (100) getijden per jaar, of 20 % van het totale getal, een 

merkbaren invloed van den wind ondergaan; dat 123 getijden 

verhoogd worden door den w i n d , waaiende in de richting 

van de voortplanting der getijgolf, of verlaagd door den 

wind in tegengestelde richting waaiende; en dat 67 getijden 

in tegenovoi'gestelden zin werden aangedaan. 

Voorts wordt een tabelletje gegeven van de op- of 

afwaaiing bij verschillende windkracht (3 tot 10 Beaufort) 

voor eiken "cngelschen voet vloedhoogte. 

Do conclusie der commissie in zake den invloed van den 

wind is ten slotte deze: dat ofschoon er als gemiddelde een 

direct verband is te vinden tusschen de kracht en richting 

van den wind en dc verandering in dc hoogte der getijden, 

er zooveel afwijking is van de gemiddelde uitkomsten als 

men dc getijden afzonderlijk nagaa t , dat geen betrouwbare 

formule to geven is, die den invloed aangeeft van een gege-

ven windkracht op dc hoogte van bet getij. 

Het komt mij voor , dat dc oorzaak van deze negatieve 

resultateii te wijten is aan dc gevolgde methode van onderzoek. 

AVat den invloed van den luchtdruk betreft, is de fout be-

gaan den invloed van den wind niet te eliminecren, zoodat 

deze, als zijnde overheerschcnd, het cfïect van het verschil 

in luchtdruk belette duidelijk to voorschijn to komen. E n 

ten opzichte van den invloed van den wind l igt do grootste-, 

oorzaak van het negatieve resultaat in dc onjuisto werk-

hypothese, cn in een verkeerde voorstelling van den invloed 

van den wind op dc zcostanden. 

Hen ging nameli jk uit van de onderstelling, dat de wind,, 

waaiende in dc richting van dc voortplanting der getijgolf, 

het (jetijverschil (dc vloedhoogte) doet toenemen; dat dus het 

hoogwater hooger, en hot laagwater lager wordt. En in 

denzelfden gedachtengang werd aangenomen, dat de w i nd , 

waaiende tegengesteld aan de voortplantingsrichting der getij-

golf, de vlocdboogte zoude verminderen, dus het hoogwater 

af-, en het l.iagwater zou opwaaien. 

Vandaar dat de commissie haro waarnemingen rangschikte 

naar de omstandigheid, of dc wind met de getijgolf mee, of 

dajirtegcn in liep, cn dat dc resultaten zoo zijn geplooid dat 

de op- of afwaai ing evenredig werd gesteld aan do vloed-

hoogte. 

Deze beschouwingen zijn ten ecncnmalc in strijd met do 

werkeli jkheid, zooals o. a. ook uit het aangehaalde werk 

van l l ugo Lontz duidelijk genoeg blijkt. E n ook voor dc 

toestanden langs onze kusten is alras dc onjuistheid dier 

hypothesen in te zien. 

Langs onze Hollandscbo kust plant de vloedgolf zich voort 

van Z Z W . naar N N O . Ieder weet — en uit hetgeen later 

volgt zal bet trouwens duidelijk te voorschijn komen — dat 

dc wind, die evenwijdig aan dc kust waait, hetzij in of tegen 

de richting van voortplanting der vloedgolf, weinig op- of 

afwaaiing geeft, maar dat ju is t de aanlandige westen- tot 

noordwestenwinden, die ongeveer loodrecht op de kust staan, 

dc grootste opwaaiing, cn evenzeer dc oostelijke winden, die 

vlak uit den wal staan, do grootste afwaaiing geven. 

Gaan wij dus dc winden groopecren, niet in aan- cn 

allandige, maar in zuidelijke- cn noordeiijkc, dan zullen in 

eiken van do beide groepen zoowel op-, als afwaaiende winden 

vallen, cn zal het gemiddeld resultaat weinig van nu l afv,'ij-

ken. Het behoeft ons daarom niet te verwonderen, dat bij 

dc engelsche waarnemingen 123 getijden met de werkhypo-

these klopten en 67 daarmede in strijd waren. 

Wa t voorts dc stelling betreft, dat de op- of afwaaiing 

evenredig is met de vlocdboogte: deze is beslist onjuist. Do 

op- of afwaaiing hangt bij gelijke omstandigheden van wind 

af van de waterdiepte en do configuratio van dc kust l i jn ; cn 

al is dikwijls een plotselinge vcrondieping der zee en een 

trechtervormig inloopcnde baai gunstig zoowel voor het toe-

nemen van de getij-amplitude als voor sterke op- cn afwaaiing, 

toch is dit .samengaan geen regel. 

Onze ondiepe Zuiderzee bijvoorbeeld heeft zeer zwakke 

getijden; maar door de geringe waterdiepte is de invloed van 

den wind sterker dan in onze zeegaten met hunne aanzien-

lijke gctijvcrsehillen. 

De tabel der cngclscho commissio is dus principieel fout, 

wat te betreuren is, omdat daardoor de gedachtengang van 

hen, die zich aan de studie van dit vraagstuk wijden, op een 

dwaalweg wordt geleid. 
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De Nedcrlandsche litteratuur is ten opzichte van het vraag-

stuk belangrijker dan hetgeen hieromtrent in het buitenland 

bekend schijnt te zijn. 

I n de Waterbouwkunde der Delftschc hoogleeraren, afd. X I I I : 

„"Waterstaatkundige beschrijving van Nederland" wordt hoofd-

stuk V I I aan dc werking van den wind op den waterspiegel 

gewijd, waarin hetgeen hieromtrent in Nederland bekendis , 

wordt samengevat. 

Van beteckenis zijn o. a. de tabellen, voorkomende in do 

Bijdrarien tot de Hijdroyraphie van de provincie Groningen, 
door C. Brunings cn G . A . Venema, waar voor Delfzijl cn 

Zoutkamp de gemiddelde hoogte van hoogwater en van laag-

water ten opzichte van het jaargemiddelde is bepaald bij 

verschillende windrichtingen. Zij vonden onder anderen do 

sterkste opwaaiing bij noordwestenwind, de sterkste af-

waaiing bij oostenwind voor hoogwater, cn bij zuidoosten 

wind voor laiigwater. Voorts bleek dc sterkste afwaaiing iets 

kleiner te zijn dan de sterkste opwaai ing; en dc invloed op 

hoogwater te Delfzijl minder sterk, te Zoutkamp daarentegen 

sterker dan bij laagwater. 

Hoezeer ook de poging om den invloed der verschillende 

windrichtingen onder cijfers te brengen, te waardeeren i s , 

zoo hebben de cijfers zelve toch betrekkelijk weinig waarde, 

doordat het verband tusschen de windwerking cn do wind-

kracht er niet uit blijkt, cn ook do invloed van den lucht-

druk verwaarloosd is. 

De degelijkstc studie, welke mij omtrent dit onderwerp 

bekend is, komt voor in het artikel „Over den invloed van 

windrichting en luchtdrukking op den zeespiegel" in no. 39 

van den jaargang 1891 van de Ingenieur, van dc hand van 

don ingenieur E . Engelenburg. 

Dezo maakte gebruik van de tc Vlissingen in de jaren 

1887 en 1888 waargenomen hoog- en laagwaterstandcn, cn 

berekende daaruit het niveau van halftij voor eiken dag. Bij 

dat niveau werd aangeteekend de waargenomen wind ten 

8 uur voormiddags en dc barometerstand ten 2 uur namiddags. 

Zoo werden voor versehillendc groepen van maanden: zomer-, 

winter- cn equinoxmaanden, dc gemiddelden van dc waarden 

van halftij gezocht voor verschillende barometerstanden bij 

land- en bij zeewind. 

Gemiddeld werd het verschil in do hoogte van halftij bij 

landwind, vergeleken bij zeewind, gevonden to zijn 10.6 e^I. 

Ook vond hij voor iedere luchtdruktoename van 1 n iM. 

kwik een daling van het halftjjniveau van 6 inM. bij land-

wind cn 8 niM. bij zeewind. 

Een rangschikking naar dc windrichting leert, dat dc 

hoogste halftijniveaux voorkomen bij westelijke winden ; voorts 

dat zuidenwinden, ofschoon feitelijk landwinden, toch den 

zeespiegel opzetten, terwijl ;iOO>ï/t'?nvinden, feitelijk zeewinden, 

dit in inindcvo mate doen. Noordoosten- cn zuidoostenwind 

blijken beslist afwaaiend te zijn. 

Do ingenieur Engelenburg heeft geroeid met do riemen, die 

hij had ; maar ongelukkig waren dezo niet wat zij zijn konden. 

I Het beste is de invloed van wind cn luchtdruk na te 

gaan door de hoogte, die het water zou moeten bereiken bij 

gemiddelden windinvloed en barometerstand, to vergelijken 

met de hoogte, die werkelijk bereikt wordt , cn dit verschil 

naar wind cn luchtdruk tc rangschikken. 

Maar dc hoogte, die het water zou moeten bereiken, kan 

men eerst leeren kennen, wanneer men goede gctijtafels heeft; 

cn deze ontbraken in 1888. Daarom moest wel een ander 

middel gezocht worden, namel i jk : den stand van halftij voor 

eiken dag to vergelijken met do gemiddelde hoogte van halftij 

en deze verschillen to rangschikken gelijk gedaan werd. 

Doch dc stand van halftij wisselt ten gevolge van astro-

nomische oorzaken, en het is dc vraag of dezo wisselingen 

^ wel behoorlijk in een tijdvak als het bewerkte geëlimineerd 

worden. 

Voorts wordt door Engelenburg do stand van halftij afge-

leid uit 4 hoog- cn 4 laagwaterstandcn. Indien nu gedurende 

die twee etmalen wind en barometerstand onveranderlijk 

bleven, was dit geen bezwaar; doch, daar deze factoren zeer 

veranderlijk zi jn, zal uit dc berekening hun invloed niet ten 

volle voor den dag komen. 

Stel bijvoorbeeld dat ten 8 uur voormiddag een noord-

j westenwind heerscht, terwijl cenigc uren vroeger cn later 

dc wind uit dc kust woei met geli jke, doch tegengcsteldo 

uitwerking. He t zou dan kunnen gebeuren, dat van de 8 

hoog- of laagwaters sommige don invloed van den landwind 

ondervonden, zoodat do gomiddeldo invloed op de waarde 

van halfti j , uit deze 8 cijfers afgeleid, juist gelijk nul was. 

Had men daarentegen elk lioog- en laagwater afzoniierlijk 

kunnen beschouwen in zijn op- of afwaaiing in verband met 

den daarop infiuenceerenden w i nd , dan ware de invloed van 

den noordwestenwind uit het gegeven voorbeeld wel voor 

den dag gekomen. 

De cijfers, die door Engelenburg verkregen zi jn, hebben 

dus wel vergelijkende waarde, maar moeten do invloeden to 

gering doen schijnen. Hieru i t zal ook te verklaren zijn, dat 

do invloed van den luchtdruk zooveel zwakker is gevonden 

dan door dc franschc en cngclscho schrijvers werd opgegeven. 

Ook is bet aantal waarnemingen van wind cn luchtdruk, 

waarover beschikt werd, zeer gering; terwijl dc werkwijze, 

waarhij dc luchtdruk van 2 uur namiddags voor dien van het 

etmaal genomen is, hoewel dit tijdstip 2 uren na het midden 

van het etmaal valt, alleen goed zou kunnen zijn in do ondcr-

I stelling, dat dc invloed van den luchtdruk op de getijden 

zich gemiddeld twee uren vóóruit doet gevoclcfi; met andere 

woorden dat gemiddeld een dal ing van den barometer tweo 

uren tijds zou worden voorafgegaan door een correspon-

deorcnde rijzing van den zeespiegel. 

Van deze bezwaren tegen de methode is allerminst den 

bewerker een verwijt tc maken ; alleen ia hiermede bedoeld 

to betoogen, dat het vraagstuk eerst met behulp van betere 

gegevens tot een voldoende oplossing is tc brengen, waarbij 

de invloeden van wind en luchtdruk scherp van elkaar ge-

scheiden worden, op hun juisto waarde worden bepaald, en 



120 DE INVLOED VAN WIND EN LUCUTDRLIK OP DE GETIJDEN. 

ook (le invloed van dewind/iT«c/jHn rekening wordt gebraelit. 

lilet de toen beschikbare gegevens is gedaan, wat gedaan 

is kunnen worden; een oplossing, geschikt voor praktische 

toepassing, was ecliter nog niet bereikt. 

I I I . OmscJtrijvituj der gevolgde methode. 

Ton einde het vraagstuk tot oplossing te brengen, is ge-

bruik gemaakt van de getijtafels, welke door den Algemeenen 

Dienst van den AVaterstaat sedert 1S95 worden bewerkt. 

Door vergelijking van de waargenomen waterstanden (bij-

voorbeeld van hoogwater) niet de voorspelling volgens de 

getijtafels werd voor elk hoogwater bepaald, hoeveel centi-

meters de waargenomen stand hooger of lager was dan do 

voorspelde. 

Daarbij werd aangeteekend windr icht ing , windkracht en 

barometerstand, zooals die op het laatst voorafgegane 

tijdstip van waarneming vóór het bijbehoorende hoogwater 

werden waargenomen. 

De berekeningen zijn uitgevoerd voor de hoogte van hoog-
water en van laagwater te IJmwiden voor de j a r e n 1 8 9 5 cn 

1 8 9 6 ; cn voor de hoogte v a n hoogwater ia Hoek mn Holland 
over 1896. 

Bovendien werd op overeenkomstige wijze dc invloed ge-

zocht van wind en luchtdruk op den tijd van hoogwater te 

IJmiiiden voor 1895 c n 1896 , cn tc Hoek van Holland 

voor 1896. 

Deze berekeningen zijn onafhankeli jk van elkaar uitge-

werkt, zoodat de uitkomsten een scherpe contrtdc op elkander 

veroorloven. 

Tc meer is dat het geva l , omdat de waarnemingen van 

den wind te LTmuiden cn tc Hoek van Hol land op geheel 

verschillende wijze geschiedden. 

Tc l . Imuiden word de wind geschat ten 8 uur voormiddags 

cn 4 uur namiddags, voor zooveel de kracht betreft volgens 

een zesdeelige schaal, terwijl dc barometerstand op dezelfde 

uren werd opgcteekend. 

Daar steeds wind en luchtdruk van dc laatst voorafgegane 

waarneming vóór den waterstand (bijvoorbeeld het hoogwater) 

bij de afwijking van dit hoogwater werd aangeteekend, en 

twee waarnemingen per etmaal geschiedden, viel het oogen-

blik van weerkundige waarneming gemiddeld 6 uur vóór het 

oogenblik van getijwaarneming. 

Wel iswaar is dit aantal van twee waarnemingen per etmaal 

gering, omdat dikwijls de wind in richting en kracht belang-

rijke veranderingen ondergaat, die door het gering aantal 

waarnemingen onopgemerkt blijven. 

D i t laatste nu was niet bet geval voor Hoek van Hol land , 

waar ccn zelfregistreerende windmeter wordt aangetroffen, cn 

dus dc windrichting cn kracht in al hare veranderingen 

konden worden aangeteekend. I n plaats van eene gescbatto 

waarde verkreeg men hier den druk in K G . per W . 

Voor den luchtdruk te Hoek van Hol land werd gebruik 

gemaakt van de barometerwaarnemingen, welke 3 maal por 

etmaal te Hellevoefsluis geschiedden, wat wegens den ge-

ringen afstand dezer beide plaatsen geoorloofd kan worden 

geacht. 

Do meteorologische aanteekeningen voor Hoek van Hol land 

waren dus om verschillende redenen bruikbaarder dan die 

voor LImuiden. 

Toch bleek achteraf de gedwongen aanname voor I Jmu iden , 

dat de meteorologische invloeden gemiddeld 6 uren na het 

oogenblik van werking zich in dc getijden deden gevoelen 

— dus met andere woorden de aanname van een 6 uren 

ouden wind- en luchtdruk-invlocd, althans voor zoover den 

wind betreft, vrij goed. Di t bleek uit het volgende: 

Te Hoek van Hol land lict dc windrcgistratie toe bij som-

mige omstandigheden te bepalen, hoeveel tijd de invloed van 

den wind zich hoogstens of ministens in de getijden deed be-

speuren n^l het oogenbl ik , waarop die bepaalde wind was 

begonnen of opgehouden tc waaien. 

De uitkomst biervan was , dat de windinvloed zich liet 

bespeuren 

op de hoogte 

uit 60 waarnemingen , gemid-

deld hoogstens na 6 uren. 

„ 17 waarnemingen , gemid-

deld minstens na 5 uren. 

op den tijd 

u i t33 waarnemingen, gemid-

deld hoogstens na 7 uren. 

„ 13 waarnemingen, gemid-

deld minstens n a4 uren. 

zoodat hieruit blijkt, dat cen ouderdom van 6 uren gemiddeld 

dicht bij de waarheid is. 

De ouderdom van den invloed van den luchtdruk was niet 

te bepalen, doch het komt mij niet onw^aarschijnlijk voor, 

dat deze niet zeer aanmerkeli jk van den ouderdom van den 

wdndinvloed zal afwijken. 

De verschillen tusschen getijvoorspelling en waarneming 

waren niet onmiddelli jk geschikt voor bewerking, om reden 

dat in de getij voorspelling al gedeeltelijk de invloed van 

wind en barometerstand is opgenomen, doordat bij do voor-

spelling niet uitgegaan is van een gemiddelde hoogte van 

halftij over het jaar, maar van cen wisselende hoogte in 

verband met den tijd des jaars. 

Zoo was gemiddeld voor LTmuiden de hoogte van halftij 

ten opzichte van het jaargemiddelde aangenomen: 

voor de maand Januar i — 1 cM. 

„ „ „ Februari — 5 „ 

„ „ „ Maart — 7 „ 

„ „ „ Apr i l — 8 „ 

« » r ^fei — 7 „ 

„ „ „ J u n i — 4 „ 

„ „ „ Ju l i gelijk aan het jaargemiddelde. 

„ „ „ Augustus -j- 4 cM. 

„ „ „ September + 7 „ 

„ „ „ Octob(ir + 7 „ 

„ „ „ November 6 „ 

„ „ „ December -{-3 „ 

Daar waarschijnlijk deze verschillen grootendeels aan dc 
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invloeden van wind en luchtdruk zijn toe te schrijven, achtte 

ik het wenschelijk aan do gevonden verschillen gelijkwaar-

dige corrcctiën aan tc brengen, daarop neerkomende dus , 

dat men na die corrcctiën dc verschillen kreeg, wclko ge-

vonden zouden zijn uit ccn gctijtafel met een constanten 

gemiddelden zeestand over het jaar. 

Voor andore havenplaatsen, of bij een andere wijze van 

gctijvoorspelling zullen dezo corrcctiën natuurli jk een andere 

waarde moeten hebben. Voor de berekening van dc tijdwcv-
sehillen zijn geen correctiën aangebracht. 

De aldus gecorrigoerdc verschillen, met de bijbehoorende 

waarden van barometeratand, windrichting cn windkracht , 

werden vervolgens in groepen gerangschikt. E lke groep be-

vatte de waarnemingen van bepaalde windrichting — N., 

N N O . , NO. , enz. — en bepaalde kracht. 

Voor I Jmu i den kreeg elk cijfer der zesdeelige schaal een 

afzonderlijke groep; dus waren alle waarnemingen bij noor-

denwind en kracht 1 (N. 1) vereenigd tot één groep; alle 

bij noordenwind en kracht 2 (N. 2) tot een tweede, enz. 

Voor Hoek van Hol land geschiedde de groepeering voor 

de volgende kraehtgroepen: 

O K G . per M-. (geen winddruk geregistreerd) 

0 - 5 „ „ „ 

5—10 „ „ „ 

1 0 - 2 0 „ „ , 

2 0 - 3 0 „ „ „ 

3 0 - 5 0 „ „ „ 

5 0 - 7 0 „ „ „ 

7 0 - 1 0 0 „ „ , 

Ondersteld werd n u , dat elke groop van bepaalde richting 

en kracht (wnndgroep) een bepaalden invloed van den wind 

vertegenwoordigt; dat dus de onderlinge afwijkingen der 

verscliillcn in waargenomen en voorspelden waterstand (ter 

bekorting „variatiën genoemd), behalve van toevallige fou-

ten ccn gevolg zijn van verschillenden barometerstand. 

Ecu tweede onderstelling is, dat de invloed vau den lucht-

druk in cen bepaalde windgroep evenredig is met dc afwij-

k ing van do normale waarde van 76 cM. kwik . 

Zij dus: 

dc windinvloed voor die windgroep bij barometerstand van 

76 cM. a;. 

dc verhouding van afwi jk ing tusschen kwik en zecstand 

van hunne normale waarden g (dus g cM. zeestand per 

cM. kwik. ) 

het bedrag eener bepaalde variatie = v. 
dc toen waargenomen barometerstand = 76-1-6 cM. 

dan zoudo, afgezien vau toevallige fouten, x b y v 
moeten zijn. 

W i j iicbbcn dus bij n waarnemingen, die elke windgroep 

bevat , n vergelijkingen met 2 onbekenden x cn y, waaruit 

do waarden van x en vau tj met behulp van do methode 

der kleinste vierkanten kunnen worden opgelost. 

Deze inetiiodc is slechts toegepast voor die windgrocpen, 

welke 10 of meer waarnemingen bevatten. 

Uit dc aldus gevonden waarden van y word, met in aebt-

ueming van het aantal waarnomingen , de invloed van de 
windrichting op de waarde van g gezocht, cn zoo voor dc 

groepen met minder dan 10 waarnemingen door correctie 

met deze waarde van y de zuivere waarde van x gezocht. 

Deze waarden van x dienden verder om af to leiden : 

den invloed van windsti l te; 

„ ,, „ de windkracht ; 

„ „ „ „ windrichting. 

Het spreekt van zelf, dat de schattingscjjfers 1 tot 6 niet 

rechtstreeks dc verhouding zullen uitdrukken van den invloed, 

welken de wind van do daardoor aangeduide sterkten zal 

hebben op den zcestand; dit verband tusschen schattingcijfera 

en windinvloed moest dus gezocht worden. 

Het kon echter niet gevonden worden alvorens na tc gaan — 

niet welke do opwaaiing is boven den gemiddelden stand, 

waarop do variatiën betrekking hebben, en die, gelijk Hugo 

Lentz terecht heeft opgemerkt, beheerscht w^ordt door de lieer-

schende winden, doch — welke de oj)waaiing zou geweest zijn 

boven hot voorspelde niveau in geval van absolute windstilte. 
Eerst moest dus gezociit worden het verschil tusschen het 

gemiddeld niveau der zee, cn dat, 't welk bij windstilte zou 

worden aangetroffen. 

Bij deze bowcrkingon is nog gebruik gemaakt van een 

tweetal onderstellingen, dio aannemeli jk genoeg schi jnenoni 

tc mogen worden toegepast. 

Vooreerst: dat de invloed van den w i nd , waaiende uit 

nevenliggendc windstreken, niet sprongsgewijze, maar als een 

vloeiende functie verandert. 

Ten tweede: dat bjj alle windstreken do invloed van twee ver-

schillende windkrachten door eenzelfde vcrhoudingscijfer wordt 

uitgedrukt. Stel bijvoorbeeld den invloed van een windkracht 

volgens scliaaldeel 3 dubbel zoo groot als dio volgons schaaldeel 

2 , dan is ondersteld dat dit bij alle windrichtingen het geval is. 

t v . Toepassing der methode. 

Dc wijze, waarop deze methode is toegepast, kan blijken 

uit het hierbij gegeven voorbeeld, dat betrekking beeft op 

de hoogte van hoogwater tc I Jmu iden over 1896 (zie Bijlage), 

Het teeken -f- geldt , als de waargenomen waterstand 

hooger is dan d(ï voorspelde, dus bij opwaai ing; en het teeken 

— bij afwaaiing. 

Do vakjes van tabel I der Bijlage geven do windgroepeii 

a an , volgens welke dc waarnemingen zijn gesplitst, en do 

cijfers daarin beteekonen: 

het linksche cijfer : de waarde van x (windinvloed bij 

gemiddelden luchtdruk van 76 cM.) : 

„ rechtsche cijfer: de waarde van y ( luchtdruk invloed, 

aangevende de rijzing van don zeestand in cM. por 

cM. rijzing van bet kw ik ) ; 

„ benedenste cijfer tusschen haakjes: het aantal waar-

nemingen in die windgroep. 

Als voorbeeld, lioe do cijfers voor groep NNOo gevonden 

z i jn , diene het volgende: 
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b 
barometerafwijking 

in cM. 

V 
variatie 

(gecorrigeerd). 

Vergeli jking 

X by -^v 

2.5 - 3 2 a; 4-2.5 y = — 32 

- 0 . 9 2 enz. 

0.7 — 7 

1.6 — 45 

1.3 - 19 

1.1 - 2 7 

0.9 4- 7 

0.9 - 5 

1.0 11 

- 0.8 9 

1.0 10 

n x - { - [6] y = [y] (1) 

[b]x-^[b'^]y = [bv] ( 2 ) 

(1 ) l l x - | - 9 . 3 y = : — 9 6 

(2) . . . . 9.3a;-f-17.27 y = — 1 9 7 . 5 

waaruit y — — 12 x — 2. 

Dienovereenkomstig bevat hot valvje N N O j in tabel I de 

invu l l ing : 

- 12 
( 1 1 

W a a r bij windkracht 1 het aantal waarnemingen voor ééno 

windrichting te gering is, zijn 2 of 3 windrichtingen gecom-

bineerd, wier invloed onderling weinig verschilt; bv. W Z W . , 

"W. en W N W . , voor welke men te zamen vindt 

8 

(21) 

Daarna wordt voor elke windrichtiny do coëfficiënt y be-

paald, door in aanmerking te nemen het aantal waarnemingen 

bij verschillende windkracht. 

Bijvoorbeeld: 

?/j voor richting N . : 31 x — 16 rr: — 496 

4 x - - 1 3 = - 52 

35 X y\ - 548 

Ih V „ N N O . : 11 X - 1 2 = - 1 3 2 (y,= 12.) 

y-i « 
„ N O . : 14 X — 0 = — 126 

10 X - 10 = - 100 

30 X Ih -280 

VK „ O N O . : 13x — Î) - 117 

19 X — 12 = — 228 

12x — 11 = - 132 

44 X l/k — 477, enz. 

en vervolgens de uitkomsten algebraïsch geregulariseerd over 

de naburige windstreken, krachtens de aangenomen onder-

stell ing, dat de invloeden geleidelijk veranderen bij den over-

gang tusschen nevenliggende windstreken. 

Deze regularisatie is met inachtneming van het aantal 

waarnomingen op de volgende wijze uitgevoerd: 

^ i i Vu Vi Vi waarden van y voor 3 neven elkaar 

liggende windrichtingen. 

Zij m het aantal waarnemingen, waaruit i/i is bepaald. 

» ft Vl D ft 
n P Tn m n v Vz n n 

dan is de geregulariseerde waarde van y voor richting 2 go-

m y, + 2 « ?/, -I- p y. 
nomen = ^ ' ^ 

m 2 71-\-p 
dus in het bovenstaande voorbeeld voor N N O . wind 

- 548 - } - ( 2 x - - 1 3 2 ) - K — 286) _ _ ^ 1 0 9 8 _ _ _ . o 
35 4 - ( 2 X 1 1 ) + 30 " " " S'f 

Zoo vindt men voor elke windrichting de bijbehoorende 

waarde van y voor dc reeks, aangeduid door R/,. 

De windgroepen, welke minder dan tien w^aarnemingen be-

vatten, worden nu bewerkt. De windinvloed x wordt daarvan 

gezocht door den barometerinvlood te eliinineeren volgens 

de gevonden waarde van y in de reeks R/>. 

I n tabel I I . zijn behalve de waarden van x, reeds in tabel I 

voorkomende, ook die opgenomen, welke op dc laatstgcmelde 

wijze bewerkt zijn. 

Zoo bevat de groep zes waarnemingen. 

De som van de barometerafwijkingen is -h 2.2 cM. 

„ „ „ „ variaties in waterhoogte is -I- 33 cM. 

R i = : - 1 3 . 

Een 2.2 cM. te hooge barometerstand geeft 2.2 x — 13 = 

— 20 cM. te hoogen of 29 cM. te lagen waterstand. Alleen 

wegens den windinvloed, dus bij een barometerstand van 76 cM. 

zou de som der variaties dus geweest zijn 33 -f- 29 r r G2 cM.; 

62 
dus per waarneming y =- 10 cM. te hoog. 

10 
I n vakje N3 komt dus /(j\ , voorstellende een gemiddelde 

opwaaiing van 10 oM., gevonden uit zes waarnemingen. 

Het zal opvallen dat dc windkracht 5 en O niet in deze 

tabel voorkomt. Do reden is, dat in 1896 dio windkracht te 

LJmuiden niet is waargenomen. 

De tabel 11. wordt nu geregularisoerd in horizontale rijen, 

M.V, 2 m\ •Ph wederom volgens de formule 

^ m 2 n 4- ;; 
Zoodoende wordt tabel I I I . verkregen. 

l i e t gemiddelde van de 16 cijfers der windkracht 1 vooral le 

richtingen uit tabel I I I . wordt aangenomen als de invloed 
— 1 

10 
r= - 1 cM.. van windstilte. Deze bedraagt 

In verband met deze uitkomst worden alle cijfers van 

tabel I I I . gecorrigeerd met -f 1, waardoor het zuivere eiïect 

der op- en afwaaiing ten opzichte van den toestand bij wind-

stilte wordt verkregen. Deze correctie geeft tabel I V . 
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Uit tabel I V . wordt gezocht de invloed der windkracht. 
Daartoe worden die richtingen beschouwd, waar de op- of 

afwaaiing vrij regelmatig met de windkracht toeneemt, krach-

tens dc toepassing van het aangenomen beginsel, dat een-

zelfde windkracht voor alle richtingen een evenredige op- of 

afwaaiing geeft. 

I n tabel I V . worden iV^, NNO, ZO,ZZOcn Z niet mede-

gerekend, omdat die cijfers te afwisselend en onregelmatig 

zijn. Bedoelde cijfers zijn in deze tabel tusschen [ J geplaatst. 

Dc som der 12 overige cijfers geeft: 

voor kracht 1: — 2G (de negatieve) 4* 26 (de positieve) ^ of te zanu'H onaf-^^ 52 

, , 2: — 27 n 72 „ < haiikclijk van het > 99 

„ „ 3 : - 95 „ 182 „ ' teckeii ) 277 

Voor de cijfers van kracht 4 vindt men te zamen 311, ter-

wijl men voor do overeenkomstige elf van kracht 2 vindt 68. 

Dc invloed van 

kracht 1 r= (K^) is nu gemiddeld aangenomen 

« 2 — (Ko) r n V V 

4 
12 

3 = iKs) „ 

4 = ( K J „ 

99 
12 

211 
12 

99 m 
12 ^ "fis 

= 23 

= 38. 

Thans wordt in verband met den gevonden invloed van de 

kracht d ie v a n de windrichtinr/ g e zoch t . 

Ui t hetgeen voorafgaat zal duidelijk zijn, dat de cijfers x 
der tabel I I . , die den invloed van den wind voor verschillende 

kracht en richting aanduiden, in verband met de aangenomen 

onderstellingen zijn voor te stellen door dc formule 

a; = (K R - 1) cM. 

waarin de op- en afwaaiing, gelijk gemeld is, evenredig wordt 

gedacht aan dc berekende waarde van K (de krachtsinvloed) 

en verder afhangt van de r icht ing , terwijl bij absolute wind-

stilte of K r r O de zeespiegel op — / cM, dus 1 cM. onder 

het gemiddelde niveau zou moeten staan. 

De waarde van R is in deze formule de eenige onbekende. 

Voor de richting N bijvoorbeeld wordt ze aldus gevonden, 

met inachtneming van het aantal waarnemingen, waaruit de 

waarde van x voor elk vakje is samengesteld: 

W a a r d e v a n K . 

algemeene formule', n x ( K R — \) — n x x 
l x ( 3 8 R — 1 ) = 1 x 2 

G x ( 2 3 R - l ) = 6 x l O 

31 X ( 8 R - l ) r : 3 1 x 4 

4 x ( 4 R - l ) = 4 x l 5 

richting N : 

440 R - 42 = 246 

440 R = 288 

R = 0.7 

Deze aldus gevonden waarden van R voor elke richting 

zijn met het aantal waarnemingen, waaruit zij voortvloeien, 

in dc reeks Ro onder tabel I V . geplaatst. Zij zijn vervolgens 

algebraïsch geregulariseerd volgens de meergemelde formule 

m 11, 4 - 2m H, -4- p U., 
m 4 - 2n 4 -p 

011 geven zoo de laatste reeks R . 

V . Uitkomsten. 

De invloed van den wind en den luchtdruk op den water-

stand is blijkens het ontwikkelde derhalve voor te stellen 

door de algemeene formule: 

C = (K R 4- (t) \U (B - 76.0) 

waarin 

C is: de correctie in centimeters, aan te brengen aan de getij-

voorspelling. 

een coëfficiënt, afhankeli jk van dc windkracht. 

„ „ „ „ „ windricht ing, 

de correctie in centimeters, die noodig zou zijn bij vol-

komen windstilte. 

een coëfficiënt, afhankeli jk van dc windrichting, betrek-

k ing hebbende op den barometerstand, 

de barometerstand in c^I. kw ik . 

Ter vergelijking zullen in hetgeen volgt worden opgegeven 

de uitkomsten, verkregen volgens de onderling onafhankeli jk 

K 

R 

a 

iU 

B 

uitgevoerde berekeningen omtrent 

dc hoogte van hoogwater te I J muiden over 1895 

„ 189G 

„ 1895 

„ 1890 

„ 1896 

welke alle betrekking hebben op toestanden, dio in het alge-

meen genoegzaam overeenstciiimen om eene vergelijking te 

billijken. 

laagw\ater 

hoogwater 
» » 
„ Hoek van Hol land 

Windkracht volgens 

scluUtiiig naar 

de zesdeclige 

schaal 

te Minuidcn. 

aanduiding 

daarmede 

overeeii-

küinstig. 

dceleii der twaalf-

dcelige Heaufortschnal, 

daarmede overeen-

komstiL'. 

KG. 
per 

Gevonden waarden voor K te IJmuiden. 

IIW. 

1895. 1890. 

LW. 

1895. 

1 Geniiddelde 

der vier 

1896. waarden. 

ïïinddruk te 

Hoek van Holland 

geregistreerd 

in KG. per M'. 

Gevonden waarde 

van K. te 

Hoek van Holland 

HW. 1896. 

flauwe koelte 
frissche „ 

stijve bries 
harde wind 

storm 

1.9 
3.3 
4.9 
7.3 
9 . -

4 
O 
18 
45 
70 

4 
10 
21 
50 
71 

4 
8 
23 
38 

0 
11 
20 
38 
75 

3 
9 
20 
45 

4 
95 
21 
43 
73 

0 1 4 
O - f ) 0 
5 - 1 0 12 

1 0 - 2 0 1 17 
2 0 - 3 0 34 
3 0 - 5 0 38 
5 0 - 7 0 56 

18 
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Als toelichting diene, dat do herleiding van do IJmuider-

Bchaal tot do 12(leeligc Beaufort-schaal, welivc laatste bij de 

meteorologie en bij het zeewezen de gebruikelijke is , ver-

kregen is door gelijktijdige waarnemingen gedurende eene 

maand te vergelijken. Daar het in die maand niet gestormd 

heeft, is naar de eensluidendheid der omschrijving de kracht 

5 der I Jmu ider schaal = 9 Beaufort gesteld. 

Omtrent de Beaufortschaal werden mij door den hoofd-

directeur van het Koninkl i jk Nederlandsch Meteorologisch 

Instituut welwillend de volgende opgaven verstrekt: Deze 

schaal is oorspronkelijk geheel empirisch opgesteld, do daar-

achter gevoegde maten zijn later opgemaakt uit gelijktijdige 

schattingen naar Beaufort en metingen met daartoe inge-

richte werktuigen, een en ander naar de nieuwste gegevens. 

DE INVLOED VAN WIND EN LUCUTDRLIK OP DE GETIJDEN. 

W a a r d e v a n a. 

Hoogwater I Jmu idcn 

Snel- Druk 
lieid in 

in M. KG. 
per sec. perM'. 

0 — windstilte. Rook stijgt recht omhoog; 
geen blad beweegt zich 1.5 0.3 

1 — zwakke koelte 3.5 1.5 
2 zeer zwakke wind, merkbaar voor het gevoel 

zwakke wind, beweegt wimpel en bladeren 
6.0 4.4 

3 
zeer zwakke wind, merkbaar voor het gevoel 
zwakke wind, beweegt wimpel en bladeren 8.0 7 8 

4 matige wind, strekt een wimpel, beweegt 
kleine takken 10.0 12.2 

5 rr: frissche wind 12.5 19.0 
G stijve wind , beweegt grooto takken . . 15.0 27.4 
7 — sterke wind , beweegt kleine boomstam-

men 18.0 40.0 
8 . krachtige wind , beweegt boomen, be-

moeilijkt het gaan 21.5 5G.0 
9 — storm, ontwortelt boomen, breekt tak-

ken af 25.0 7G.0 
10 — krachtige storm, boomen worden omge-

worpen 0 103.0 
11 zware storm ' 137.0 
12 — orkaan, alles verwoestend • 40.0 195.0 

W a a r d e v a n R . 

Winil-

riclitinj.'. 

IJmuidcn. 
Hoek van 

Ilollnnd. 

UW. 1895. I IW. 1896. LW. 1895. LW. 1896. UW. 1896. 

N. 0.6 ' 0.6 • 0.8 0.7 0.4 

NNO. — 0 3 0.1 0.1 ! 1 0.5 - 0 . 3 

NO - 1.2 - 0 . 7 - 0 7 0.0 — 0.'.» 

ONO. — 1.2 — 1.2 — 1.0 - 0 . 7 - 1.0 

0 . - 1.1 -1 . (1 - 1.3 — 1.4 - l . l 

OZO. — 0 9 — 1.2 ' - 1 . 0 — 1.5 - 1.4 

ZO. — 0.4 - 0 . 4 , - 0 . 4 — 1.0 - 1.6 

ZZO. 0.2 — 0.1 0.4 — 0.3 - 0 . 6 

Z. 0 6 ü.l 1.1 0.2 0.0 

ZZW. 0.7 0.5 j 0 9 0.5 0.4 

ZW. 0 8 0.9 ' 0.9 0.9 0.8 

WZW. 1.1 1.3 1.1 1.4 i.a 

w . 1.4 l.ü 1.5 1.8 1.7 
WNW. 1.5 1.4 ' 16 1.3 1.7 

NW. 1.3 1.2 1.6 0.9 1 3 

NNW. O.ü 0.8 1.2 0.8 0.9 

1895: a = — 3 . 

1 8 9 6 : « = — 1 . 

Laagwater „ 1895: a — 8. 

1896: a = — 2. 

Hoogwater Hoek van Hol land 1896: « = — 2. 

W ^ a a r d c v a n Ra. 

i 

Wind-

richting. 

IJinaidcD. 
Hoek vnn 

Holland. 

i 

Wind-

richting. 

I IW. 1895. HW. 1890. LW. 1895. LW. 1896. HW. 1896. 

N. - 12 - 13 - 1 1 - 12 — 13 
NNO. — 10 - 13 1 - G - 14 — 14 
NO. - 8 - 10 — 6 - 11 — 15 

ONO. - 8 — 9 — 6 — 9 — 13 
0 . - 7 — 8 - 1 - 8 — 10 

OZO. - 7 — 9 4- 1 - 6 — 10 
ZO. - 6 - 10 — 3 - 5 — 12 
ZZO. - 6 — 9 - 7 — 5 - 14 

Z. - 6 — 8 - 8 — 4 — 12 
ZZW. - 7 — 7 — 5 — 4, — 9 
ZW. - 7 — 7 — 4 - 4 — 9 

wzw. - 8 - 7 — 5 - 6 — 13 
w. - 11 — 6 - 8 - 7 - 16 

WNW. - 14 - 9 - 12 - 9 — 17 
NW. - 15 — 15 - 1 5 - 12 — 12 

NNW. - 14 — 15 - 14 - 11 — 11 

Bij dc uitwerking van den invloed van wind en luchtdruk 

op den t i j d v a n h o o g w a t e r te I Jmu idcn voor 1895 en 

1896 en te Hoek van Hol land voor 1896 is volkomen 

dezelfde methode gevolgd. 

De formule, waardoor deze invloeden worden ui tgedrukt , 

bleek te kunnen worden voorgesteld door: 

Cr = K R + Ra ( B — 76.0). 

CT beduidt de correctie in minu ten , ann te brengen aan 

de getijvoorspelling. Overigens is de vorm der formule go-

heel gelijk aan die voor de hoogte, behalve dat de term a 

vervalt. Bij absolute windstilte zal dus de gemiddelde tijd van 

hoogwater niet van de normale afwijken. (Het -j-toeken 

stelt voor, dat de waargenomen tijd van hoogwater later is 

dan de voorspelde, dus verachtering van den tijd van hoog-

water; het —teeken vervroeging.) 

Eene vergelijking van do uitkomsten volgt hieronder: 
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I IW. 1896. 

0 Stel 2 1 
0- 5 (stel 3) 4.9 4» 
5 - 1 0 ( „ 7) 7.5 7 

10-20 ( „ 14) 10 6 10 
20-30 ( „ 24) 13.9 13 
30—50 ( „ 38) 17.4 20 

W a a r d e v a n Ra. 

Windricht ing. 

I Jmu idcn . 

H W . 

Hoek van 

Holland. 

Als toelichting diene, dat als do snelheid van den wind = v 
wordt gesteld ; in M. per secunde, do kracht i in KG. per W , 

met voldoende benadering ! kan worden voorgesteld door 

= en > dus ook, als de kracht K bekend is, desnel-

heid door v — j/S K, wat uit de gegeven cijfers bij de Beaufort-

schaal is af te leiden. 

W a a r d e v a n R. 

I Jmu iden . Hoek van 

Windr icht ing . 
H W . Holland. 

1 1895. 1896. 
H W . 1896. 

N. 0.45 1.5 1.4 ! 

NNO. 1.1 l.G 1.6 

NO. 1.6 1.3 1.1 

ONO. 0.8 ' 0.5 0.6 

0. - 0 . 4 — 0.2 0 

OZO. — 1.2 - 0 . 7 — 0.5 

ZO. - 1.1 - 1.1 -0 .7 

ZZO. — 1.0 , - 1 . 1 - 1.5 

z. — 1.3 1 —0.9 - 1.8 

Z Z W . — 1.1 : - 0.7 - 1.4 
zw. - 0 . 9 , - O . G - 1.0 

v̂zw. - 0 . 7 - 0 . 4 - 0 . 7 

w. — 0.2 1 -0 .1 -0 .5 

AVNW. 0.1 0.5 0.1 

N W . 0.3 1.1 0.5 

N N W . 0.45 1.3 0.9 
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VI. Beoordeeling der iiitkomstm. 
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1 
1895. 1896. i 

HW. 1896. 

N. 1 2 — 2 
NNO. — 1 2 — 3 

NO. 0 1 1 

ONO. 3 3 3 

0. 4 5 4 

OZO. 3 c 5 

ZO. 4 5 5 

ZZO. 5 4 6 

Z 4 4 7 

ZZW. 3 G 7 

ZW, 35 7 6 

wzw. 45 G 5 

w. 7 5 6 

W^NW. 8 3 7 

NW. 6 — 1 5 

NNW. 2 0 2 

Bij vergelijking van de uitkomsten der verschillende jaren 

voor hoog- en laagwater en voor I Jmn iden en Hoek van 

Hol land valt een sprekend verband tusschen de verschilleudo 

cijfers duidelijk in het oog. 

Van do mate van betrouwbaarheid der uitkomsten is door 

deze vergelijking een helder denkbeeld te krijgen. 

Ofschoon in ' t algemeen de cijfers voor hoog- en laagwater 

niet dezelfde behoeven te zi jn, evenmin als die voor twee 

verschillend gelegen plaatsen fils I Jmn iden en Hoek van 

Holland, zoo is over het geheel hunne overeenstemming toch 

zoodanig, dat voor de waarden van K , R en RA do ver-

schillen, aan toevallige fouten to wijten, van dezelfde ordo 

schijnen als die, welke in werkelijkheid bestaan kunnen. 

Voor de praktijk zal dus voor I Jmu idcn en Hoek van 

Holland, en voor hoog- en laagwater op deze plaatsen voor-

alsnog een zelfde formule kunnen worden gebezigd, zoo lang 

totdat waarnemingen over een lange reeks van jaren dc 

werkelijke verschillen in den invloed van wind en lucht-

druk voor deze onderscheidene gevallen hebben doen kennen. 

Alleen schijnt de waarde van a bij laagwater merkbaar 

grooter dan bjj hoogwater; gemiddeld is zij — 5 cM. bij laag-

en — 2 cM. bij hoogwater. Voor de praktijk zijn die 3 cM. 

veilig te verwaarloozen; voor de kennis van de verschijnselen 

zijn zij echter van belang, daar zij aantooneii dat de opwaaiing 

door de heerschende westewinden bij laagw\atcr sterker is dan 

bij hoogwater. Dit komt ook overeen met dc meening van 

verschillende schrijvers, aangehaald in hoofdstuk I I . 

Bij dc waarden van K merkt men groote verschillen bij 

harden wind (kracht 4), wat voornamelijk aan het gering 

aantal waarnemingen tc wijten is. 

De waarde van R en vooral die van RA, welke te Hoek 

van Hol land gevonden zijn, zijn grooter en meer sprekend 

dan die voor I Jmn iden . Waarschijnlijk is dit daaraan te wijten 

dat de waarnemingen van den wind en den barometerstand 

te Hoek van Hol land dichter vallen bij die van den water-

stand dan te I Jmn iden , en dat de windwaaraomingen door 

gebruikmaking van de aanteekeningen van den registreer-

toestel zuiverder zijn. En het is duidelijk, dat hoe nauw-

keuriger de waterstandvariaties gecombineerd worden mot den 

wind en den luchtdruk, die ze werkelijk veroorzaakt hebben, 

hoe duidelijker deze invloeden te voorschijn zullen komen. 

Bezien wij nu de uitkomsten nader, dan zien wjj aanstonds, 

da t de invloed van den luchtdruk op de hoogte de r ge t i j d en 

niet dezelfde is bij verschillende windrichtingen, doch het 

sterkst bij noordelijke, het zwakst bij zuidelijke winden; en 

dat deze cijfers somtijds veel grooter zijn dan door do ver-

houding der Hoortelijke gewicliten van kwik en zeewater tc 

verklaren is. 

Het komt mij voor, dat in deze verhoudingscijfers ook l igt 

opges lo ten het karakter van den tvind. 

Stellen wij ons bijvoorbeeld voor, dat bij hoogen barometer-
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etaiul de N . W . winden in den regel een plaatselijlc karalder 

hebben, terwijl zij bij gemiddelde of lage barometerstanden 

meer het gcheele Noordzeegebied beheerschen. I n het eerste 

geval zal een te I Jmu i den waargenomen N.AV. wind met 

kracht 2, afgescheiden van den barometerstand, minder 

opwaaiing geven dan in het laatste geval, al werd te I Jmu i den 

ook in beide gevallen een zelfde windkracht geobserveerd. 

De onjuistheid, die in de aangenomen onderstelling schuilt 

dat alle N W . wind van kracht 2 dezelfde opwaaiing geeft, 

wordt dus gecorrigeerd door de hooge waarde van den coëfii-

ciënt R/y. 

Ook merkwaardig is, dat de invloed van den luchtdruk op 

den tijd van hoogwater zoo duidelijk en regelmatig voorden 

dag komt , daar het toch, oppervlakkig gezien, niet duidelijk 

is dat er tusschcn beide zaken een verband moet bestaan. 

De grootste invloed ligt daar echter niet bij noordelijke winden, 

zooals bij de hoogte, maar tusschcn OZO . over Z . naar W N W . 

Hooge ijaromcterstandcn verhien het oogenblik van hoogwater. 

Geli jk bekend is en uit de waarden van R voor de hoogte 

duidelijk blijkt, zetten dc aanlandigo winden het water op, 

en waaien do aflandige het af. Noorden- en zuidenwinden 

beide zetten het water op; NNO. en Z Z O . zijn vrij neutraal, 

oen en ander geheel in overeenstemming met de uitkomsten 

van Engelenburg voor Vlis-singen. Ook is in overeenstem-

ming met verschillende onderzookers, dat de grootste op-

waaiing sterker ia dan de grootste afwaaiing. Do grootste 

waarde van R to I Jmu iden is -f- 1.0 h 1.5 bij W . tot 

W N W . wind , en bij do grootste afwaaiing — 1 . 3 a — 1 . 2 

voor O . tot OZO . wind. 

Minder bekend was tot dusver do invloed van wind en 

luchtdruk op den fijd. Hieromtrent toonen de waarden van 

R zeer du idel i jk , dat zuidelijke winden, die met dc voort-

planting der getijgolf mede waaien, de intrede vervroegen, 

terwijl noordelijke winden het oogenblik van hoogwater ver-

tragen. 

De sterkste vertraging is bij N N O . tot NO . w ind ; de sterkste 

vervroeging bij Z. wind. De neutrale lijn ligt tussohen ONO . 

cn 0 . en tüsschen W . en W N W . 

Doch de merkw^aardigstc uitkomst, dic met verrassende 

duidelijkheid te voorschijn komt en het karakter scbjjnt te 

hebben van een algemeen geldige natuurwet (wat echter 

eerst door do uitvoering van soortgelijke berekeningen op 

andere waarnomingspunton tot zokerlicid is te brengen) is: 

d a t de op- en a f w a a i i n g e v e n r e d i g is m o t d e n 

w i n d d r u k ; en do i n v l o e d o p d e n t ij d v a n h o o g-

w a t e r — dus dc toe- of afname van do snelheid van voort-

planting van do vloedgolf — e v e n r e d i g is m e t d e 

w i n d s n e l h e i d . 

En wat nu ecu toevallige plaatselijke omstandigheid is, is, 

dat in de formule voor de hoogte voor I Jmu iden de coëf-
ficiënt K , dus de gemiddelde opwaaiing of afwaaiing in cM., 

kan uitgedrukt worden door het cijfer, dat aangeeft (/en 

van den wind in KG. per il/^.; en voor Hoek van Hol land 

door ongeveer x don winddruk in K G . por M^. 

In do formule voor don tijd van hoogwater te JJ inu iden 

kan de coëfficiënt K uitgedrukt worden door x de snel-
heid van den wind, cn voor Hoek van Hol land door de 

snelheid van den wind in meters por secundo. 

W a t do op- en afwaaiing betreft is hiermede de bewering 

van l l u go Lentz, en d e i n hot vermelde artikel van Engelen-

burg aangehaalde formule van Colding, volgons welke de 

werking van den wind met het vierkant der snelheid toe- of 

afneemt, bevestigd; terwijl het volkomen rationeel lu id t ,da t 

de snelheid van voortplanting der getijgolf evenredig moet 

toe- of afnemen m o t de snelheid v a n d o n w i n d . 

Bij een afzonderlijk onderzoek, of bij aanhoudenden wind 

de invloed op don hoogwaterstand sterker of zwakker wordt, is 

hierop geen duidelijke regel gevonden. I n het algemeen bleek 

er weinig verschil tc bestaan iu hoogte tusschcn hot oorsto 

on het tweede hoogwater, bij voortduring van hetzelfde 

windregimc. 

Bij sterke afiaiidigc winden schijnt het tweede, maar vooral 

het derde en de volgende hoogwaters bij hetzelfde windregimo 

minder af te waaien dan het eerste, zoodat door den langen 

duur de invloed van aflandigen wind schijnt to verzwakken. 

V I I . Toepassing in de praktijk. 

Gelijk onder V I , gemeld is kan, ofschoon de toestanden niet 

geheel dezelfde zi jn, vooralsnog bij het opmaken van een 

formule voor praktisch gebruik ecu zelfde formule voor 

I Jmu iden en Hoek van Hol land voor hoog- on laagwater 

worden toegepast, omdat de onderlinge verschillen, die bij 

toepassing van een formule voor clkcn bepaalden toestand 

zouden verkregen worden, voor de praktijk zonder bezwaar 

te vorwaarloozon zjjn. 

W a t do formule voor don ///(^ betreft — deze is alleen voor 

/«oogwater berekend. 

Langs de Hollandsclio kust behoudt het laagwater veelal 

geruiinon tijd ongeveer don laagston stand, en hangt hot dik-

wijls van toevallige omstandigliedon af of hot oogenblik van 

den allerlaagston stand, die wellicht een onkelen centimeter 

beneden den gemiddelden van hot laagwatertijdperk gelegen is, 

een uur vroeger of later valt. Hot is daarom niet mogelijk, 

althans hoogst bezwaarlijk, don invloed van wind en luchtdruk 

op het juiste tijdstip van laagwater na to gaan, en voor do 

praktijk hooft dit ook hoegenaamd geen waarde. 

"Wij hebben d u s twee coiTCCtiefbrmuIcs: 

lo. die voor dc hoogte van hoog-cn laagwater to I Jmu iden 

on te ï l ook van Hol land, luidende 

C = : K R — 3 — R i ( R - 7 C . 0 ) uitgedrukt iu cM. 

2o, die voor den tijd van hoogwater tc I Jmu i den en Hoek 

van Hol land 

CT = KT R r R^T (B—76.0) , uitgedrukt in minuten. 
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Deze formules geven, wat het teeken betreft, de correctie 
aan, welke aan de hoogte on den tijd in de getijtafols moet 

worden aangebracht. 

De waarde dor coëfficiënton geven do volgende hulptabellen: 

Windr icht ing. R R i R r R / ; r 

N . 0.6 12 11 0 

N N O . 0 11 1.4 0 

N O . — 0.7 10 1.3 1 

ONO . — 1.0 9 0.6 3 

0 . - 1.3 7 — 0.2 4 

OZO . — 1.2 0 - 0 . 8 5 

ZO . — 0.8 : 7 - 1.0 5 

ZZO . - 0 . 1 8 - 1.2 5 

z . 0.4 8 - 1,3 5 

Z Z W . 0.6 6 — 1.1 5 

z w . 0.9 6 - 0 . 8 5 

W Z W . 1.2 8 - 0 . 6 5 

w . 1.6 10 — 0.3 6 

w x w . 1.5 12 0.2 6 

N W . 1.3 14 I 0.6 3 

N N W . 0.9 ' 13 0.9 1 

Do wijze, waarop do waarde voor K en K r is in to vullen, 

hangt af van do wijze, waarop do windkracht wordt waar-

genomen. 

Is de windkracht bekend in K G . per M-., dan kan men 

deze waarde stellen voor dc coëfficiënt K , en kan men 

stellen K r = I W K of bij benadering K r = 3 V K ^ 

Is de windsnelheid in M. per sec. bekend, dan kan men 

deze waarde substituecren voor den coëfficiënt K r , cn is de (K t \2 

Is dc windkracht geschat in deden (graden) dor Boaufort-

schaal, dan kan mon K on K r aldus stellen: 

Windkracht in graden 
Beaufort. 

K K r 

0 0.4 1.5 

1 2 3 

2 6 4.5 

3 10 G.5 

4 16 8 

5 25 10 

6 36 12 

7 50 15 

8 70 18 

9 90 21 

10 110 25 

Daar de gemiddeldo ouderdom van den wind- en luchtdruk-

invloed is gesteld op 6 uron, on dit niet ver van dc werkelijkheid 

a f schijnt, mag men aannemen, dat dc voorspelling voor het 

volgende hoogwater gemiddeld gecorrigeerd moet worden met 

de waarneming van wind en barometerstand ongeveer tijdons 

het voorafgaande laagwater \ oen geval dat zich in dc praktijk, 

als vaartuigen het opkomend water afwachten om binnen te 

loopen, ook dikwijls kan voordoen. 

Gesteld dus dat een schipper vóór oen havenmond 

komt en met behulp van bovenstaande formules voor het 

eerstvolgende hoogwater de correctic wil bepalen, aan de 

voorspelde hoogte van de getijtafol aan to brengen. 

Hi j noemt daartoe windrichting, windkracht en barometer-

stand waar, on viudt daarvoor b. v.: richting N, kracht 7, 

barometerstand 775. 

De waarde van K vindt hij dan uit do vorenstaande ta-

bellen 50, van R = 0.0, van \U = 12. 

De corroctic C = (50 x 0 . 6 ) - 3 — 12 (77 .5-76 .0 ) = 

2 7 — 1 8 - 9 . 

Het hoogwater zal dus .9 cM. hooger verwacht kunnen 

worden dan de getijtafel aangeeft. 

Om misverstand to voorkomen moet worden opgemerkt, dat 

do getallenwaarden dor formules golden voor do diepe schcej)-

vaarttoogangon te Hoek van Hol land on te I Jmu i den , maar niet 
voor hot vlakke strand. Daar is de invloed van don wind veel 

aan/ienlijkor, zoodat b. v. do waterstand langs hot strand nabij do 

haven van I Jmu iden decimotors kan afwijken van dien, wolken 

do registeorende peilschaal op hetzelfde oogenblik in de haven 

aangeeft. Voor plaatsen als Schovoningen, Zandvoort enz zijn 

deze cijfers dus niet voor onmiddell i jke toepassing geschikt. 

Aan hot slot van deze bosohouwingon is hot wellicht niet 

geheel overbodig er op te wijzen, dat deze berekening een 

benadering geeft, en allerminst tot mathomatiseh-juiste uit-

komsten kon leiden. 

De invloeden, welke op den zeestand werken, zjjn zoo vele 

cn zoo velerlei; or kunnen zich invloeden doen gevoelen dio 

op do plaats zelve niet te bespeuren zi jn: iuvloedcu van wind 

op andere plaatsen bijvoorbeeld, wclko toch don toestand be-

hcorsclion, invloeden van vorige dagen enz, dat ook mot dezo 

corroctic dikwijls nog do waarheid lang niet bereikt zal zijn. 

Doch alles wat tot de waarheid doet naderen, kan nuttig 

zijn en als zoodanig moeten deze correetioformulos worden 

beschouwd. 

Wanneer soortgelijke formules voor oen groot aantal jaren 

on voor oen groot aantal kustplaatsen worden berekend, 

wanneer do coëfficiënton dus mot grooter nauwkeurigheid 

zullen bepaald worden, en onderscheid zal kunnen worden 

gemaakt tusscben do locale invloeden, dic in dezo coëfliciëntcn 

voorkomen on de mate, waarin zij onderling overoenstemmen, 

dus duiden op con algemeene niveauvorandering van do zee, 

waarlangs dio kustplaatsen liggen — d a n zullon allicht meerdere 

bijzonderheden aan hot licht komen, die veroorloven do be-

nadering tot hooger nauwkeurigheid op te voeren. Mogelijk 

zal dan helderheid worden gebracht in do oorzaken van vele 

onregelmatigheden en raadsels, dio bij het vraagstuk der 

getijden on dor zoestandon in zoo ruime mate voorkomen. 

Maart 1897. 
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C I 
c l 

I N H O U D S O P G A V E VAN W E Ï E N S C H A P P E L I J K E 
T I J D S C H R I F T E N . 

Onder redactie van J . v a n H e u r n , L . K . Inst. I. 

r i v i e r e n e n b e k e n . 

Die Wasseratraseen in Uruguay. Voordraeiit van G . Tolk-

niitt, gehouden in den Architekten-Verein to Berl i jn op den 

25sten J anua r i 1897. Met een overzichtskaartje. 

der Ikmvertmltung van 3 Februar i 1897.) 

Die Regul i rung des Eisernen Theres in der unteren Donau, 
door iL Roeder te Berli jn. {Centralhlatt der Bauverwaltung, 
No. 8 van 20 Februar i 1897.) 

Die Arbeiten der Wienthal-Wasserleitung. Voordracht van 

den k. k. Baura th Jacob Bacher. {Zeitschrift des Oesterr. 
Ingenieur- und Architekten-Vereines, N®. IG van IG A p r i l 

1897 on volgende.) 

Studie zur Normalisierung der Donau bei Linz fiir Niedrig-

wässer, door den k. k. Stattbalterei-Ingenieur Stern to L inz . 

Met drie afzonderlijke {Allgemeine Bauzeit\ing,\Mt\, 
1897.) 

Die Regul ierung der Thaya und ihr Einfluss auf die Abfluss-

Verhältnisse der March und der Donau, door Alfred Ri t ter 

Webe r v. Ebenhof , k. k. Oberbaurath im Ministerium des 

Innern und Strombau-Director der Donau-Rcgul iorung . Met 

twee afzonderli jke platen. {Allgemeine Bauzeitung^ l i e f t 2 van 

1897.) 

i l k a n a l e n . 

The Chicago drainage Canal, Met figuren en situatie in den 

tekst. {Engineering van 1 Januar i 1897 cn volgende.) 

Die Verbesserung des Nordsee-Canals Amsterdam-IJmuiden. 

Met overz ichtskaar t je . {Centralhlatt der Bauverwaltung,^^. IA 

van 2 J anua r i 1897.) 

Ueberwindung grosser Gefälle bei Binnenschififartscanülen. 

Met figuren in den tekst. (Centralblatt der Bauverwaltung 
van G Maart 1897.) 

Canal communication from the Midlands to the sea. iMct 

figuren in den tekst. (The Engineer van 20 Maart 1897.) 

Ueber die Arbeiten zur Umwand lung des Wiener Donau-

canals in einen Handels- und Winterhafen. Met photografische 

afbeeldingen in den tekst en tweo afzonderlijke platen. [Zeit-
schrift des Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines van 

2 Apr i l 1897 en volgende.) 

A Black sea and Balt ic canal. Met figuur in den tekst. 

(The Engineer van 9 Apr i l 1897.) 

i v . l i r u o o e n , t u n n e l s , v i a d u c t e n e n a q u a d u c t e n . 

Offene Fugen in der Fahrbahn hölzerner Brtickenbeliige, 
door Gerhardt te Königsberg. Centralblatt der Bauverwaltung, 
No. 2 van 9 J anua r i 1897.) 

Canal aqueduct at Briare, Loiret. Met photografischo af-

beeldingen in den tekst. (Engineering van 15 Januar i 1897.) 

Die neue Hubbrücke im Zugo der Halstedstrasse zu Chicago 
über den sudlichen Arm der Chicago River. Mot figuren 
in den tekst. (Stahl und Eisen van 1 Februar i 1897.) 

Neuere Brückenwettbewerbe, Voordracht van R . Krohn to 
Sterkrade in do vergadering van den Berl iner Bezirksveroin 
van 2 December 189G. lAlet afbeeldingen. (Zeitschrift des 
Vereines deutscher Ingenieure, No. 7 van 13 Februar i 1897.) 

The disaster on the Coldrenick viaduct, on the great rai lway. 
Met figuren in den tekst. (The Engineer van 19 Februari 
1897.) 

Skinner-street bridge. Great eastern rai lway. Met photogra-
fische afbeeldingen en constructicfigurcn in den tekst. (The 
Engineer van 20 Februar i 1897.) 

Chesterfield viaduct-Lancashire, Derbyshire and East-coast 
rai lway. Met afbeeldingen in den tekst (The Engineer van 
12 Maart 1897.) 

Der Wettbewerb fiir eine feste Strassenbrücke über die 
Süderelbe bei Harburg . Met afbeeldingen. (Deutsche Bauzei-
tung, No. 24 van 24 Maart 1897 en volgende.) Z io ook 
traiblatt der Bauverwaltung, No. 12 van 20 Maart 1897.) 

Bogenträger mi t aufgehobenem Horizontalschub, door L . 
Geusen tc D o r t m u n d . (Zeitschrift des Vereines deutscher 
Ingenieure, No. 12 van 20 Maart 1897.) 

Die Thalbrücke bei Müngsten. Met afbeelding. 

der Bauverwaltung, No. 13A van 31 Maart 1897.) 

Berechnung kleiner Gewölbe von Eisenbahnbrücken, door A . 
Sachse te Trier. Geïl l . [Centralblatt der Bauverwaltung, 
No. 13A van 31 Muart 1897.) 

Nöw Rock Island bridge on the Mississippi. Met photogra-

fischo afbeelding in doii tekst en afzonderlijke coiistructic-

teekoning. (Engineering van 2 Apr i l 1897 en volgende.) 
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Deep tunnel railways for London. (Engineering van 9 Apr i l 

1897.) 

Wettbewerb für drei Brücken und drei Stege in Fre iburg 

1. Br. Met pliotognifisclie afbeelding en figuren in den tekst. 

{Deutsche Hauzeitung van 10 Apri l 1897.) 

Das Hohlgewölbe im Brückenbau. {Deutsche Bauzeitung, 
No. 33 van 24 Apr i l 1807.) 

The Mussy viaduct: Paris, Lyons, and Mediterranean rai lway, 

^let afbeeldingen in den tckst. [Engineering \iin'dO Apr i l 1807.) 

Great Northern rai lway bridge over the Don, door R ichard 
Johnson . Met afbeeldingen. {The Engineer van 7 Mei 1897.) 

The Francis-Joseph bridge at Buda-Pesth, door Aure l Cze-
kelius. Met afbeeldingen. {The Engineer van 14 Mei 1807.) 

The Blackwall tunnel under the Thames. Met afbeeldingen. 

{The Engineer van 21 Mei 1897 ) 

Bridge over the river Don Met afbeeld ing cn verschillende 

details. {The Engineer van 21 Mci 1897.) 

v i . h a v e n s e n i i a v e n i n r i c i i t i n g e n . 

Die Umwand lung des Wiener Donaucanals in einen Handels-

und Winterhafen, door L . Brenneckc to Wi lhe lmshaven . Met 

a fbeo ld i ngon . {Ceniralblatt der Bauverwaltung, No. 4 van 23 

Januar i 1897.) 

Ueber die Hafenanlagen Stettins und dessen Wasserverbin-

duugen mi t dem Meere und dem Binneulande. Met afbeel-

dingen. {Deutsche Bauzeilung, No. 33 van 24 Apr i l 1897.) 

40-ton block-setting „T i t a n " for the harbour of Vera-Cruz, 
geconstrneerd door do hccron Stothert en Pi t t to Bath . Met 
afbcelding. {Engineering van 14 Mci 1897.) 

Dock improvements a t Dunk i rk . Met afbeeldingen. {The 
Engineer van 14 Mci 1897 ) 

Harbours and waterways. {The Engineer yanl A "Slc'ilS^l.) 

x i . g e w o n e w e g e n . 

The Mors motor carriage. Mot afbeeldingen in den tekst. 

{The Engineer van 2G blaart 1897.) 

x i i . s p ü o i n v e g e n , k l e i n r a a n e n t r a m h a a n . ( a a n l e g . ) 

Caillet's system of single-rail ra i lway. Met photografische 

afbeeldingen in den tekst. {Engineering van 5 Pebruar i 1897 

cn vo lgende ) 

Meynell's Trolley for l ight railways. Met figuren in den 

tekst. {Engineering van ó Februar i 1897.) 

Die Abzweigung der Sibirische Eisenbahn durch die Mandsh-

urei. Met kaartje in den tekst. {Centralhlutt der Bauver-
waltung van 27 Februar i 1897.) 

Die Deiitsche OstafrikaniRche Zentralbahn. Met kaart je i n 

dcu tekst. {Deutsche Bauzeitung van 3 Maart 1897.) 

Midland ra i lway : new standard rai l . Met f iguur in den tekst. 

[The Engineer van 5 Maart 1807.) 

Ueber den Einfluss dor Verschlussrollen au f das Verhalten 
der Eisenbahnsignale bei Bruch der Drahtleitung. Met fipjuren 
in den tckst. [Ceniralblatt der Bauverwaltung van 0 Maar t 
1897.) 

The progress of the Great Western rai lway, new lines and 
connections Met figuren in den tekst. {The Engineer van \2 
Maart 1897.) 

Die Eisenbahn-technik der Gegenwart : L in ienführung und 
Bahngestaltung. {Centralhlalt der Bauverwaltung van 13 Maart 
1897.) 

Die projectirte Eisenbahn durch die Mandshurei. Met kaartje 
i n den tekst . {Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur und Archi-
tehten-Vereines van 10 Maart 1897.) 

Die Herstel lung eiserner Gleise fiir Landfuhrwerk au f 
Landstrassen Met figuren in den {^^^{.{Deiitsche Bauzeitunn 
van 20 Maart 1897.) 

Steep grade ra i lway at the DeviVs Dyke, Brighton Met 
figuren in don tckst. {The EJngineer van 2 Apri l 1897.) 

Tram way tunnel in Boston. Met afbeeldingen in den tekst. 
{The Engineer van 23 Apri l 1897.) 

Eisenbahnbauten in Russland und Sibirien. {Deutsche Bau-
zeitung, No. 31 van 17 Ap r i l 1897.) 

The Darjeeling Himalayan rai lway. Met afzonderlijke plaat. 
{Engineering van 30 Apr i l 1897.) 

Light rai lways for the Cape. {Engineering van 30 Apr i l 1897.) 

Lanarkshire and Dumbartonshire rai lway. Eon verlcngii ig 
van den Glasgow Ccnti-al rai lway. Met situatic en details. 
{Engineering van 7 3Ici 1897 en volgcnde.) 

From London to the far East by ra i lway. {Enaineering van 
14 Mci 1807.) 

Staatsbeihilfen fiir Kleinbahnen. (Zeitschrift für Kleinbahnen^ 
Mci cn J u n i 1807.) 

Ueber die Förderung des Baues von Kleinbahnen seitens der 
Provincial-(Kommunal) Verbände. [Zeitschrift für Kleinbahnen, 
J u n i 1897.) 

Die Betheil igung des preussischen Staates an dem Bau von 
Kleinbahnen. [Zeitschrift für Kleinhahnen, J u n i 1897.) 

Ueber den Oberbau fiir Strassenbahnen, door Dr . Victor , 
Ingenieur to Wiesbaden . Met een afzonderlijke plaat. {Zeit-
schri/t für Kleinhahnen, J u n i 1897.) 

Ueber Eisonbahn-gleise im Pflaster. [Organ für die Fort-
schritte des Eisenbahnwesens, 2 Hef t 1897!) 

Ueber Weichen in Gleiskrümmungen, Zweibogenweichen, 
door F . Loewo. professor aan de technische hoogeschool to 
M ü n c h e n . Ge i l l . [Orqan für die Fortschritte des Eisenbahn-
wesens, l ie f t 3, 1897.) 

Die Tränkung der hölzernen Eisenbahnschwellen mi t Chlorzink 
uud mit Karbolsäuerehaltigem Theeröle, door A . Schneidt. 
{Organ für die F ortschritte des Eisenbahnwesens, He f t 4 v an 

1897.) 
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x i i i . s p o ü r v v e g e n , k l e i n i 5 a a n e n t r a m o a a n . 
( e x p l o i t a t i e . ) 

Zehn Jahre Betrieb der Arlbergbaha. {Centralhlalt der Bau-
verwaltung, No. 3 van IG Januar i 1897.) 

Barsi l ight ra i lway; Details of pressed steel bogie. (Met 

figuren in den tekst. {Engineering van 22 Januar i 1897.) 

Die lokomotiven au f der I I . bayrischen Landesausstellung in 

Nürnberg 1896. Met afbeeldingen in den tekst. (Zeitschrift 
des Vereines deutscher Ingenieure van 23 J a n u a r i 1897 cn 

volgende.) 

Elektrische Strassenbahnen. Met figuren in den tckst. 
schrift des Vereines deutscher Ingenieure vm 6 Feb rua r i 1897.) 

Ergebnisse des Betriebes der preussischen Staatseisenbahnen 

im Betriebsjahre 1895/96. {Deutsche Bauzeitung, No. 12 van 

10 Februari 1897.) 

„Through and through, ' engine shed at Crewe. Met afbeelding 

in den tckst. {Engineering van 26 Februari 1897.) 

Locomotive with Corliss valves: Paris and Orleans ra i lway. 

Met afbeeldingen cn figuren in den tekst. (Engineering van 

26 Februari 1897.) 

Locomotiv-Feuerkisten aus Flusseisen. {Stahl und Eisen 
van 1 Maart 1897.) 

Austrian compound goods locomotive Kaiser Ferdinand North 

Bahn. Met plaat, behoorende bjj den tckst. (The Emjineer 
van 5 Maart 1897.) 

Locomotive for the Metropolitan rai lway. Met figuren in den 

tekst cn afzonderlijke plaat. [Engineering wan b Mmivt 

Bedieiiiing der Ueberfahrten an den Eisenbahnen. ( D ^ ^ ^ t ó e 

Bauzeitung van G Maart 1897.) 

Lightning trains on the North Britisch railway. Met afbeel-

d ing in (len tekst. (The Engineer van 12 Maart 1897.) 

Passenger and goods engines, Japanese rai lway. Met afbeel-

ding in (len tekst. {The Engineer van 10 Maart 1897.) 

Rol l ing cradles for l ight rail-.vays. Met afbeeldingen in den 

tekst. [Engineering van 19 Maar t 1897.) 

Japanese locomotives. ^ let afzonderli jko pbiat, voorstellende 

dortig typen. [The Engineer van 26 Maart 1897.) 

The Midland rai lway enginemen's home at Highgate Met 
afbeeldingen in den tekst. [The Engineer van 16 Apri l 1807.) 

Express passenger engine Waverley class. Met plaat in den 

tekst. (The Engineer van 16 Apr i l 1807.) 

Narrow gauge passenger engine Cape government railways. 

:Mct afzonderlijke plaat. {The Engineer van 23 Apr i l 1897.) 

Automatic carriage door- and station indicator: Victorian 

rai lways. Met figuren in den tekst. {The Enpneer van 30 

Apr i l '1807.) 

Compound locomotives on the London and North-Western 

rai lway. (The Engineer van 7 ^lei 1897.) 

Tramway traction. (The Engineer van 14 Mci 1897.) 

Tank locoinotive, Circum-Etna rai lway. ^let afbeelding. 

(The Engineer van 21 Mci 1897.) 

Die Grosse Berliner Pferdebahn-Aktiengesellschaft (Zeitschrift 
für Kleinbahnen, Mei 1897.) 

Ueber den Nutzen der gelenkigen Lokomotiven und Wagen, 

door Bret tmann, Eisenbahndircktor te Jena . (Zeitschrift für 
Kleinbahnen, J u n i 1897.) 

Filter-Einrichtung für Lüf tung der Eisenbahn-personenwagen 

mittels staubfreien Luft . Met afbeeldingen. (Organ für die 
Fortschritte des Eisenbahnwesens, 2 Heft 1897.) 

Sicherung von Eisenbahnzügen in Weichen. [Organ für die 
Fortschritte des Eisenbahnwesens, 2 Hef t 1897.) 

Auswechselbare Piassavabesen (Weichenbesen) für Eisen-

und Strassenbahnen Met afbeeldingen in den tekst. (Organ 
für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, 2 He f t 1 8 9 7 ; zio 

ook Heft 4.) 

Die Einstel lung des Kraufs'schen Drehgestelles in Krüm-
mungen, door von Borries, R(!gierungs- und Baurath in 
Hannover . Met afzonderlijko plaat. [Organ für die Fortschritte 
des Eisenbahnwesens. Hef t 3 van 1897.) 

Geschwindigkeitsmesser, Bauart Peyer , Favarger & Co. 
Mededeeling van Ludw ig Geiringer, Ober-Ingenieur der k. k. 
priv. Kaiser Ferdinands-Nordbalin to Weenen . iMct afzon-
der l i jko plaat . (Organ für die Forlschritte des Eisenhahnwesens. 
l ief t 3 van 1897") 

Locomotiven au f der Milleniuma-Landesausstellung in Bu-
dapest, 1896, door Edm und Kclt^nyi, Oberingenieur der unga-
rischen Staatseisenbahnen zu Budapest. Met afzonderlijko 
platen. (Organ für die F'ortschritte des Eisenbahnwesens, itcil 
3 en volgende van 1897.) 

Drehgestell für die vierachsigen Personenwagen der Badischen 
Staatseisenbahnen, door von Fisser. Met afbeeldingen. (0/Y/rt?i 
für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, l ieft 4 van 1897.) 

Für die Einstel lung der Fahrzeuge in Gleisbögen beweglicher 

Buffer und Znghaken. Märkische Locomotivfabrik zu Schlach-

tensee. .Met a fbee ld ing . [Organ für die Fortschritte des Eisen-
bahnwesens. He f t 4 van 1807.) 

Gel-Feuerung, Bauart Holder, in Verwendung bei Locomo-

tiven im Arlberg-Tunnel, door I I . Tichy. Met afbeeldingen. 

(Orr/an für die Fortschritte des Eisenbahnwesens. He f t 4 vau 

1897.) 

Der Ankauf der Hessischen Ludwigseisenbahn durch Preus-

sen u n d Hessen. (Archiv für Eisenhahnwesen. 
l i e f t 1.) 

Italienische Eisenbahnverhältnisse. (Archiv für Eisenbahn-
wesen. . lahrgang 1897, Heft 1.) 

Studien zur Geschichte des preussischen Eisenbahnwesens. 

(Archiv für Eisenbahnwesen. J ahrgang 1897, Heft 1.) 

Die Fahrgeschwindigkeit der Schnellzüge. (Archiv für Eisen-
bahnwesen. J ah rgang 1807, Heft 2.) 

Die königl . preussischen Staatseisenbahnen im Jahre 1895 1896. 

(Archiv für Eisenbahnwesen, . lahrgang 1897, Heft 2.) 

Die Eisenbahnen der Vereinigten Staaten von Amerika in den 

J a h r e n 1893 94 und 1894 95. (Archiv fiir Eisenbahnwesen. 
Jahrgang 1807, Heft 2.) ' 
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X I V . "NVEliKTUll iKUNDE EX W E K K T Ü I G B Ü Ü W K U X D E . 

Combined engine and altarnator at Bolton. Met afbeelding 
in den tekst. {KngineerUuj van 1 Januar i 1897.) 

The Clyde water-tube boiler. Met afbeelding in den tekst. 
{Engineering van 1 Januar i 1897.) 

Single crank quadruple-expansion mil l engines. Met afzon-
derlijke j)laat. {Engineering van 1 Januar i 1897.). 

Feld check valves and blow-off cocks. Met figuren iu den 
tekst. {Engineering van 1 Januar i 1897.) 

The bearings of the marine engine. Met afbeeldingen in 
den tekst. {Engineering van 1 Januar i 1897.) 

Air pumps: SS. Kaiser V^ilhelm der Grosse. Met afbeelding 
in den tekst. {Engineering vau 8 Januar i 1897 ) 

Eoller keys. Met figuren in den tekst. {Engineering vau 8 
Januar i 1897.) 

Robinson's heating and drying apparatus. Met liguren in 
den tekst. {Engineering van 8 Januar i 1897.) 

Machine-moulded wheels. Met figuren in den tekst. [En-
gineering van 15 Januar i 1897.) 

Plate shearing machine. .Alet afbeelding in den tekst. {Engi-
neering van 15 Januar i 1897.) 

Engines of H . M. Torpedo-boat destroyers „Swordfish " and 
„Spitfire". Met afbeeldingen in den tekst en afzonderlijke plaat. 
{Engineering van 15 Januar i 1897.) 

Safety boiler gauges. Met figuren in den tekst. [Enginee-
ring van 22 Januar i 1897.) 

A new feed-heater system. Met figuren in den tekst. {Engi-
neering van 29 Januar i 1897.) 

Double-cutting planing machine. Met afbeelding in den 
tekst. [Engineering van 5 Februari 1897.) 

Kondenswasser-Pumpenanlage au f der Berliner Gewerbe-
ausstellung 1890. Met figuren in den tekst. {Zeitschrift des 
Vereines deutscher Ingenieure van G Februa r i 1897.) 

Double boring machine, constructed by Messrs. G. AVilkinson 
and Sons. Met afbeelding in den tekst. {Engineering van 
12 Februari 1897.) 

Compound engine on the Nyni-Novgorod exhibition. Met 

afbeeldingen in den tekst. {The Engineer van 19 Februari 

1897.) 

^laschinenelemcnte. Met afbeeldingen. {Dinglefs Polytech-
nisches Journal van 2G Februari 1897 en volg.) 

Fahrräder. Met afbeeldingen. {Dingler's I^olytechnisches 
Journal van 5 Maart 1897.) 

Schweizerische Nationalausstellung in Genf 1890. Die Dampf-
maschinen, door J . Fr . l lei j . Met eon tal van afbeeldingen en 
twee afzonderljjke platen van eon Ilalb-lokomobile van 30 
tot 35 P K . en van eon Verbund-lokomobile van 45 tot 50 
P K . [Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, No. 10 

van G Maart 1897 ) 

Wheel-moulding machine, constructed by Messrs. Buckley 
and Taylor. Met figuren in den tekst. {Engineering van 
12 Maart 1897.) 

Ford's machine for drilling and bolting railway wheels. 
Met afbeeldingen in den tekst. [Engineering van 12 Maart 1897.) 

Punching and side cutting machine. Met afbeelding in den 
tekst. {Engineering van 12 Maart 1897.) 

Neue Erdölkraftmaschinen. Met afbeeldingen. [Dingier's 
Polytechnisches Journal van 12 Maart 1897.) 

Machinery-hall of the Nyni-Novgorod exhibition. Met pho-
n'afische afbeeldingen in den tekst. {The Enqinecr vim 12 tografische 

iMaart 1897.) 

Brooke's Thermal regulator. Met afbeelding in den tekst. 
[The Engineer van 19 Maart 1897.) 

W indmi l l pump. Ipswich sewage works. Met figuren in 
den tekst. [The Engineer van 19 Maart 1897.) 

The Midget steamtrap. Met afbeelding in den tekst. [The 
Engineer van 19 Maart 1897.) 

Chrushing, gr inding and separating machinery. Met af-
beeldingen in den tekst. {Engineering van 19 Maart 1897.) 

Die Kraft- und Arbeitsmaschinen auf der I I . bayerischen 
Landesausstellung in Nürnberg, door A . Her ing. Met tal 
van afbeeldingen in den tekst en twee afzondorlijke platen. 
{Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, No. 12 van 20 

Maart 1897.) 

Die Müllereimaschinen und Modellmühlen in der Millenniums-
Landesausstellung zu Budapest 189G, door Ju l ius A Gerwen. 
Met a f bce l d i ngen . {Zeitschrift des Vereines deutscher Ingeni-
eure, N° . 12 van 20 Maart 1897.) 

Machinery for degreasing leather. Met afbeeldingen in den 
tekst. {Engineering van 2G Maart 1897.) 

Machine for catt ing bevel gear. Met figuren in den tekst. 
[Engineering van 2G Maart 1897.) 

Boiler explosions at Scarborough and Much Wenlock. 
[Engineering van 2G Maart 1897.) 

High-speed engines. (On the use of high speed engines for 
mill dr iv ing) [Kngineering van 20 Maart 1897.) 

Kirchners mortising and boring toal. Met afbeelding in 
den tekst. [The Engineer van 2G Maart 1897.) 

30-ton Steam travelling crane. Met afbeelding in den tekst. 
[The Engineer van 20 Maart 1897.) 

Now hand-worked bock drill, ^let figuron in den tekst. 
(The Engineer van 20 .Alaart 1897.) 

Die Explosionsmaschinen auf der Millenniums-Landesaus-
stellung in Budapest 189G, door I^'of. Freytag tc Chemnitz. 
Met a f bee l d i ngen . {Zeitschrift des Vereines deutscher Inge-
nieure, N°. 13 van 27 Maart 1897.) 

Neue Holzbearbeitungsmaschinen. Met afbeeldingen. {Ding-
lers Polytechnisches Journal van 2 A p r i l 1897. ) 

Neuere Dampfmaschinen. Met afbceldingen. [Dingler's Poly-
technisches Journal van 2 Apr i l 1897 en volgende.) 

Worthington's pump regulator. Met l iguur in den tekst. 
[The Engineer van 2 Apri l 1807.) 

Snout boring machine. Met afbeelding in den tekst. 
[Engineering van 2 Apri l 1897.) 
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Boiler and engine stop valve. Met afbeeldingen in den 
tekst. {Engineering van 2 Apri l 1897.) 

Side-grinding machine. Met afbeelding in den tekst. {En-
gineering van 2 Apri l 1897.) 

Ingrey's coal weighing and recording machiue. Mot af-
beeldingen in den tekst. {Engineering van 9 Apri l 1897.) 

Dry-back boiler (marine typo) with air heating apparatus 
and induced draught. Met figuren in dan tekst. (Engineering 
van 9 Apr i l 1897.) 

Boiler explosion at Dukinfield. Met photografische af-
beelding in den tekst. {Engineering van 9 Apri l 1897.) 

Some modern machine tools, ^fet photografisclio afbeeldingen 
in den tekst. [The Engineer van 9 Apri l 1897.) 

Pneumatic evaporative condenser. Met figuren in den tekst. 

[The Engineer van 9 Apri l 1897.) 

Aus der Praxis des Maschinenbaues der Engländer, door 
A . H e r s c h m a n n . {Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur-und Archi-
tekten-Vereines, No. IG van IG Apri l 1897.) 

Balanced slide valves on french locomotives. Met figuren 
in den tekst. [The Engineer van 23 Apri l 1897.) 

Coil Clutch-Lindsay's patent. Met figuren in den tekst. {The 
Engineer vau 23 Apri l 1897.) 

Bending rolls and radial drill. Met afbeeldingen. {Engi-
neering vau 23 April 1897.) 

Cylinder boringmachine. Met afbeeldingen. {Engineering 
van 23 Apri l 1807.) 

Centrifugal pumping engines for the Union drydock, Newport, 
geconstrueerd door de firma W . H . Allen & C"., ingenieurs 
te Bedford, Met afbceldingen. {Engineering van 23 Apri l 1807.) 

The Sandford water-tube boiler. Met afbeeldingen. Engi-
neering van 23 April 1897.) 

Forsters film evaporator. Met afbeelding in den tekst. 

{The Engineer van 30 Apri l 1897.) 

Ingl is triple-expansion paddle engines. Met afbeeldingen in 
den tekst. {Engineering van 30 Apri l 1897.) 

Double-acting displacement air pump. Met figuren in den 

tekst. {Engineering van 30 Apr i l 1897.) 

Die Massenwirkungen der Dampfmaschinen und ihre Balan-
cirung, door Richard Knoller, Constructeur aan de Technische 
Hoogeschool to Weenen. (leïl l . [Zeitschrift des Oesterr. 
Ingenieur- und Architekten-Vereines, No. 18 van 30Apr i l 1897.) 

Proeil cut-off with corliss valve. Met albeeldingen. [En-
gineering van 7 Mei 1897.) 

Reversing gear for rolling mill, geconstrueerd door de „Coil 
clutch and pulley eompanv". Met afbeeldiiigeii. 
van 7 Mei 1897.) 

Lyall 's combination tubular and watertube marine and land 
boilers, geconstrueerd door de hoeren Anderson en Lyal l te 
Glasgow. Met afbeeldingen. {Engineering van 7 Mei 1897.) 

Gravitation stamp mills. Met afbeeldiagen. {Engineering 
van 7 Mei 1897.) 

Machine-moulded wheels, door Joseph Horner. Met afbeel-
dingen. {Enyineering van 14 Alei 1807.) 

Ueber Kraftgas und Kraftgasmaschinen. Met afbeeldingen. 
{Dingler's Polytechnisches Journal v an 21 Me i 1897 . ) 

Maschinenelemente. Met afbceldingen Riemen cn rieni-
schi jven. [Dinglers Polytechnisches Journal vdw 21 Me i 1897 . ) 

X V . ELElvTRICITEIT EN ELEKTRO-TECI IX IEK . 

Compound engines and dynamos. Met afbeeldingen in den 
tekst. {Engineering van 15 Januar i 1897.) 

Zentrale electrische Weichen- und Signalstellwerke von 
Siemens & Halske. Voordracht van den beer F . Prochaska 
in dc vergadering van den „ Wurttcmbergisclier Bezirksverein" 
van 14 lieeember 1800. .Alct afbeeldingen {Zeitschrift des 
Vereines deutscher Ingenieure, No. 7 van 13 Feb r ua r i 1897 . ) 

„Univeraal" engine and inductor alternator. Met figuren 
in den tekst. {Engineering van 5 Februari 1897.) 

Verwendung elektrischer Bogenlicht-Beleuchtung. Met afbeel-
dingen, {Deutsche Bauzeitung, No, 14 van 17 Februari 1897.) 

Ueber pyrometrisehe Messungen mit dem Le Chatelierschen 
Thermoelement, door L . Holborn. [Zeitschrilt des Vereines 
deutscher Ingenieure, No. 8 van 20 Februari 1897.) 

Elektrische Kraft- und Lichtzentrale auf der Altofner Schiffs-
werft der i. k. k. priv. Donau-Dampfschiffahrt-Gesellschaft. 
Met a fbee ld ingen . {Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure^ 
No. 0 van 27 Februari 1897.) 

Electrical transmission waterpower plant Tresno, California. 
Met photografisclio afbeeldingen in den tekst. {The Engineer 
vau 5 Maart 1897.) 

The Blot secondary cell. Met figuren in den tekst. {The 
Engineer van 5 Maart 1897.) 

Die Einführung dea elektrischen Betriebes bei der Hamburg-
Altonaer Zentralbahn. Voordracht van Franz W i l k i n g te Ncu-
reinberg in dc vergadering van den „Fränkiseh-Oberpfälzischen 
Hezirksverein" van 12 November 180G. Met afbceldingen. 
[Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, No. 10 van 

G Maart "1897.) 

Die Herstellung der A. E. G. Glühlampe von der Allgemeinen 
Elekiricitäts-Gesellschaft in Berlin. {Dingler's Polgtechnisches 
Journal, Heft 11 van 12 Maart 1897.) 

Röntgen-strah len . [Dingler's Polytechnisches Journal, l i e f t 

11 van 12 Maart 1897.) 

Surface condenser for electric light engines. Met afbeelding 
in den tekst. {Engineering van 12 Maart 1897.) 

Polyphase electric currents. Met figuren in den tekst. 

{The Engineer van 19 Maart 1897.) 

Neue Bogenlampe für geringe Stromstärken. Met afbeeldingen. 

[Dingler's Polytechnisches Journal, He f t 12 van 19 Maar t 

1897.) 

Wasserwerk mit elektrischen Antrieb. Met afbeelding. 

[Zeitschrift des Vereines deutscher Ingejiieure, No. 12 van 

20 Maart 1897.) 

Malta electric l ightning station-engines and dynamos. Afet 
afbeeldingen in den tekst. [The Engineer van 2 Apr i l 1897.) 

Highspeed engine and dynamo. Met afbeeldingen in den 

tekst. {The Engineer van 10 April 1897.) 
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Six-pole 7 Ki lowatt Dynamo, constructed by the „elektro-
teehniscbe industrie". Slikkerveer, Ho l l a nd . Met afbeeldingen 
in den tekst. {Engineer van 16 Apr i l 1897.) 

The Eibbo accumulator. Met figuren in den tekst. {The 
Engineer van 23 Apr i l 1897.) 

Electric l ightn ing machinery H. M. S. „Terrible''. Met afbeel-

ding in den tekst. {The Engineer van 23 Apr i l 1897.) 

Telegraphcable laying machinery S. S. „Portena'\ Met afbeel-

ding in den tekst. [The Engineer van 30 Apri l 1897.) 

Electrically-driven high-speed pumps , geconstrueerd door 
de hoeren Merryweather and Sons, te Greenwich. Met afbeel-
dingen. {Engineering van 7 Mei 1897.) 

The generation of electrical energy for tramways, door 

J . S. Kaworth . {Engineering van 7 Me i 1897.) 

The Bellegarde electric power transmission, door S. D. 

D u Kiche Preller. Met afbeeldingen. {Engineering 14 Mei 

1897 en volgende.) 

The We l lman electric open-hearth charg ing machine. Met 

afbeeldingen. {Engineering van 14 Mei 1897.) 

Recent practice in the application of electricity to engineering 

tools, door J . Rowau . Met afbeeldingen. {The Engineer 
van 7 Mei 1897.) 

l ieber den Fortschritt der Verkehrsanlagen in W ien im 
J a h r e 1896. {Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und Architekten-
Vereines, No. 19 van 7 Mei 1897.) 

x v i . i n k i c h t i n g v a n s t e d e n : b e s t r a t i n g , w a t e r -
v u u r z i e n i n g , v e r l i c h t i n g , r e i n i g i n g , 

r i o l e e r i n g e n z . 

Die Berliner Schneeabfuhr und der Vertrag mi t den Stras-
senbahn-Gesellschaften, door professor E . Dietr ich. \ Deutsche 
Bauzeitung, N ° . 11 van 6 Febr. 1897.) 

Hieronymus Brauns Prospect der Stadt Nürnberg von 1608. 

{Centralblatt der Bauverualtung van 6 Maart 1897.) 

Denny and Dunysace sewage works. Met photografische 

afbeelding en figuren in den tekst. [The Engineer van 12 

Maart 1897.) 

Aosta. Die Stadt und ihro Bauwerke. Met afbeeldingen in 

den tekst. {Centralblatt der Baurerwaltung van 13 Maart 

1897 en volgende.) 

Das Wasserwerk der Stadt Calbe, door Pau l Möller te Berli jn. 
Met a fbee ld ingen . {Zeitschrift des V ereims deutscher Ingenieure, 
No. 11 van 13 Maart 1897.) 

Nyni-Kovgorod exhibition, water tower. Met photografische 

afbeelding in den tekst. {The Engineer van 19 Maart 1897.) i 

Zur beuithei lung des Trinkwassers und der Wasserfassunge-
Anlagen. [Deutsche Bauzeitung van 10 Apr i l 1897.) 

Wasserbedarf kleineren Städte. {Zeitschrift des Oesterr. 
Ingenieur- und Architekten-Vereines van 20 Maart 1897.) 

Wasserbehälter aus Stampfbeton. Met afbeeldingen. [Zeit-
schrift des Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines, No. 17 

van 23 Apr i l 1897.) 

Triple expansion pumping engines, Rotterdam waterworks. 

Met figuren in den tekst. {The Engineer van 30 Apr i l 1897 

en volgende.) 

x v i i . t e l e g r a i m i i e e n t e l e p h o n i e . 

Neue Constructionen wagerechter Vielfach-Umschalter. Met 
a fbee ld ingen i n den tekst. Dingier's Polytechnisches Journal 
van 12 Februar i 1897.) 

Schiffscompass mit Fernübertragung. Älet figuren in den tekst. 

{Dingier s Polytechnisches {Journal van 12 Feb rua r i 1897.) 

Fiske's engine telegraph and speed and direction indicator. 

Me t figuren hi don tiikst. {Engineering yan 12 Februari lb97 . ) 

American transantlantic telegraphy. {Engineering van 2 
Apri l 1897.) 

Neue Telephon-, Telegraphen-, und Signal-Einrichtungen, 
door Conr. Hesse, ingenieur te Berl i jn. Met afbeeldingen. 
{Dingler's Polytechnisches Journal, He f t 1 van 2 Ap r i l 1897 

en volgende.) 

x v i i i . r o u w s t o f f e n . 

Die Zugfestigkeit des Cements, door A . Föppl , te München . 
{Centralblatt der Bauverwaltung, N" . l v a n 2 J a n u a r i 1897 ) 

Beton aus Müllofen-Schlacke. Met afbeeldingen. {Centralblatt 
der Bauverwaltung, No. 5A van 3 Februar i 1897.) 

Trassprüfung. {Deutsche Bauzeitung, No. 11 van 6 Februar i 
1897.) 

Tangermünder Backsteine, door W . Zahn . {Centralblatt der 
Bauverwaltung, No. 8 van 20 Februar i 189 T.) 

Untersuchungen von Granit i n Bezug au f Zug-, Druck-, 
Biegungs- und Schubfestigkeit, sowie in Hinsicht a u f Zug-, 
Druck- und Biegungselastizität. Allgemeines Gesetz der elas-
tischen Dehnungen, door C. Bach. {Zeitschrift des Vereiiies 
deutscher Ingenieure, No. 9 van 27 Februar i 1897.) 

A l um in i um : its present and fu ture . [The Engineer van 21 
Me i 1897.) 

x i x . b u r g e r l i j k e b o u w k u n d e . 

The Paris exhibition of 1900; Fine art buildings. Met 

afbeeldingen in don tekst. {Engineering \iUi 1 J anua r i 1897.) 

Die „ W i l h e l m a " in Magdeburg. Beschri jving van het ge-
bouw van de verzekerings-iiiaatschappij te Maagdenburg met 
plattegrond en aanzicht. {Centralblatt der Bauverwaltung, 
No. 1 van 2 J anua r i 1897.) 

Neubau des Amtsgerichts in Mar ienburg W . Pr. Met platte-
grond , verdieping en aanzicht . {Centralblatt der Bauverwal-
tung, No. 1 van 2 Janua r i 1897.) 

Der Dom in Naumburg a. d. Saale und seine Wiederher-

stellung. Met plattegrond en aanzicht. {Centralblatt der 
Bauverwaltung, NX 2 van 9 J anua r i 1897.) 
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Neuere schwamm- und feuersichere Deckenconstructionen. 

Met a fbee ld ingen . {Centralblatt der Bauverwaltung, No. 4 

van 23 Janua r i 1897.) 

Die Preisbewerbung für den Neubau der Hochschule für 
die bildenden Künste und der Hochschule für Mus ik in Berlin. 
M e t a fbee ld i ngen . {Centralblatt der Bauverwaltung, No. 4A 

van 27 J a n . 1897 en volgende. Z i e ook Deutsche Bauzeitung, \ 
N". 13 van 13 Februari 1897.) ' 

E in Proportionsgesetz der ant iken Baukunst , door Kar l j 

Mohrmnnn te Hannover . {Centratblatt der Bauverwaltung, ' 
No. 6 van 6 Februari 1897.) ' 

Zusammenstel lung der wichtigsten Ergebnisse, betreffend ^ 
die Ausführung, die Unterhal tung und den Betrieb von Central- i 
heizungs- und Lüftungsanlagen. [Centralblatt der Bauverwal- j 
tung, No. 6A van 6 Februar i 1897 en volgende.) | 

Doppelschiebefenster von Franz Spengler. Met aanzicht en | 

doorsneden. {Deutsche Bauzeitung, No. 12 van 10 Februari | 

1897 ) 

Electric turntable stage of the Munich court theatre. Met 

afbeeldingen in den tekst en afzonderli jke plaat. {Engineering 
van 12 Februar i 1897.) 

Der neue Südbahnhof in Boston. Met afbeelding in den tekst. 

{Deutsche Bauzeitung van 20 Februar i 1897 en volgende.) 

Der Umbau des Geschäfthauses Heller in Berlin. Met photo-

grafischc afbeelding in den tekst. {Deutsche Bauzeitung van 

20 Februar i 1897.) 

Der Holzmarktbrunnen in Hannover. Met afbeelding in den 

tekst. [Deutsche Bauzeitung van 24 Februar i 1897.) 

Pendelthür-Beschlag von Eggers. 3Iet figuren in den tekst. 

[Deutsche Bauzeitung van 24 Februar i 1897.) 

Zur Wah l der Baustelle zum Neubau der Hochschulen für 

die bildenden Künste und für Musik. Met plattegrond iu den 

tekst. [Deutsche Bauzeitung van 24 Februar i 1<S97.) 

Das Kaiser-Denkmal au f dem Kyffhäuser Met photografische 

afbeeldingen in den tekst. [Deutsche Bauzeitung van 27 

Februar i 1897 en volgende.) 

Die neue Synagoge in Königsberg in Pr. Met afbeeldingen 

i n den tekst. {Centralblatt der Bauverwaltung van 27 Fe-

bruari 1897.) 

Archi tektur und Kunstphilosophie von Dr . R . Streiter. {Cen-
tralblatt der Bauverwaltung van 27 Februar i 1897.) 

Die künstlerische Ausschmückung des Reichtagshauses. 
{Centralblatt der Bauverwaltung van 6 Maart 1897.) 

Neubau der Frauenkl in ik in Göttingen. Met afbeeld ing en 

plattegrond in den tekst. {Centralblatt der Bauverwaltung 
van 0 Maart 1897.) 

Die Preisbewerbung fiir den Bau des Ernst- und Lina Arnold-

Stiftes in Greiz. Met afbeeldingen in den tekst. {Centralblatt 
der Bauverwaltung van 6 Maart 1897.) 

Bau und Berechnung hoher Schornsteine. Voordracht van 

den beer Bastine in de vergadering van den „Sächsischer 

l iez i rköverc iu" van 28 Apr i l 1896 {Zeitschrift des Vereines 
deutscher Ingenieure, N». 10 van 6 Maart 1897.) 

Der Wettbewerb um die Bauten der I I . Kraft-und Arbeits-

machinen-Ausstellung in München 1898. Met afbeeldingen en 

situatie in den tekst. {Deutsche Zyf/i/^t'?/««;/^ van 6 Maart 1897 

en volgende.) 

Neuerungen au f dem Gebiete des Heiz- und Luftwesens, 
door He rmann Fischer. Met afbeelding. (Zeitschrift des 
Vereines deutscher Ingenieure, N X 11 van 13 Maar t 1897.) 

Zur Kunst des Städtebaues. {Deutsche Bauzeitung, No. 24 

van 24 Maart 1896.) 

Reiseskizzen und perspectivische Darstellungen. Met afbeel-
d ingen in den tekst. [Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und 
Architekten-Vereines van 20 blaart 1897.) 

Berliner Neubauten. Das Kaiserdenkmal auf der Schloss-
freiheit zu Berlin. Met eene afzonderlijke plaat. (Deutsche 
Bauzeitung, No. 25 van 27 Maa r t 1897. Z i e ook Central-
blatt der Bauverwaltung, No. 13 van 27 Maart 1897.) 

Der Preisgekrönte En twur f zu einem Theater für Kiew. 
Met afbeeldingen in den tekst. {Deutsche Bauzeitunq van 3 
Apr i l 1897.) 

Woh in gehört die geplante Gedenkhalle für die gefallenen 
krieger ? Met afbeelding in den tekst. [Deutsche Bauzeitung 
van 7 Apr i l 1897.) 

Paris Exhibit ion of 1900; Fine arts buildings. Met afbeel-
dingen in den tekst. {Engineering van 9 Apr i l 1897.) 

Die Passage der firma Dickson en Talbott iu Indianapolis, 
^ let afbeeldingen in den tekst. {Deutsche Bauzeitung van 
10 Apr i l 1897.) 

Berliner Neubauten. Das Wohnhaus Rothschi ld , Regenten-
strasse 19A. 3Iet aanzicht, plattegrond en eerste verdieping. 
{Deutsche Bauzeitung, No. 31 van 17 A p r i l 1897 ) 

Beiträge zur Geschichte der spät-romanischen und früh-
gotischen Baukunst in Süddeutschland. Met afbeeldingen. 
[Deutsche Bauzeitung, No. 33 van 24 Apri l 1897.) 

üeber zerlegbare und transportable Wohnhäuser Voordracht 
van den k. k . Hofz immermeister J ob . Oesterreicher. .Met 
a fbee ld ingen . {Zeitschri/t des Oesterr. Ingenieur- und Archi-
tekten-Vereines, No. 17 van 23 Apr i l 1897.) 

Ueber zweischiffige Kirchenbauten. Voordracht van ^ lax 
Freiherrn v. Forstel. Met afbeeldingen. {Zeitschrift des Oesterr. 
Ingenieur- und Architekten- Vereines, No. 18 van 30 A p r i l 1897.) 

Die „Marienbader Colonnade", uitgevoerd door de Weenen-
sche Architekten xMiksch en Niedzielski. Met afbeeldinfren 
in den tekst en acht afzonderli jke platen. [Allgemeine Bau-
zeitung, Hef t 1, 1897.) 

Der Tempel der Diana Propylsea zu Eleusis. Dar legung der 
Harmon io seiner Verhältnisse, des in seinen Abmessungen 
enthaltenen Zahlensystems, der geometrischen Grund lagen 
seiner Gesta l tung und des zum Zwecke der Froport ionierung 
eingeschlagenen Verfahrens, door "W. Schultz. {Allgemeine 
Bauzeitung, Hef t 1, 1897 ) 

Die neue dritte protestantische Kirche in München. (St. 

Lucaskirche), gebouwd door Albert Schmidt , Kön ig l . Professor, 

door G . A . Horst te München . Met afbeeldingen iivden tekst 

en acht afzonderli jke platen. {Allgemeine Bauzeitung, Hef t 

2, 1897.) 

Ueber die Entwickelung der Baukunst in Oesterreich nament-
licli ueber die Gothik. Eene kunsthistorische studio van L . 
Trzeschik. {Allgemeine Bauzeitung, Heft 2, 1897.) 
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X X . TKCHNOLOGIK EX FAHI I IEKSAVEZEN. 

Experiments in steelinaking in Japan . {Emjineering van 8 

Januar i 1897.) 

R u h r s apparatus for burning powdered coal. Met figuren 

in den tekst. [En(jineerin(j van 15 Januar i 1897.) 

The Luhrig process of washing bituminous coal. Mot figuren 

in den tekst. {Knijineering van 22 Januar i 1897.) 

200 Ft. gantry crane: Cambria iron company, Johnstown, Pa. 
Met figuren in den tekst {Engineering van 22 iliimim 1897.) 

The Horsfall refuse furnace Met afbeelding in den tekst. 

[Engineering van 22 Januar i 1897.) 

Markwick's Rice mortor. Met figuren in den tekst. [Engi-
neering van 29 Januar i 1897.) 

Aluminium-Bronze seamless tubing. Met afbeeldingen in 
den tekst. [Engineering van 29 Januar i 1897.) 

Fortschritte in der Ausnutzung der Koksofengase {^^Stalil und 
Eisen'' van 1 Februari 1897.) 

TJeber die Schlossfabrication in Velbert. {y^Stahl und Eisen'' 
van 1 Februari 1897.) 

Stehende Verbund-Hociiofen-Gebläsemachine. Met afbeel-

dingen in den tekst. [,,Stalil und Eisen" van 15 Februari 

1897.) 

Neue amerikanische Walzwerke. Met afbeeldingen in den 
tekst. und van 15 Februar i 1897 en volgende.) 

Die Verwendung der Kohlensäure zum Treiben von Motoren. 

M e t figuren i n d e n tokst . {Dingier's Polgtechnisches Journal 
van 19 Februari 1897.) 

Drahtlitzen für Webekämmen und ihre Herstellung. Met 

figuren in den tekst . (Dingier's Polgtechnisches Journal van 

19 Februari 1897.) 

Die Anwendung der quantitativen Reactionen der Fettanalyse 

in der üntersucliung der Wollfette. (Dingler's Polgtechnisches 
Journal van 19 Februari 1897.) 

Alil l 's water-sealed furnace valves. Met afbeelding in den 

tekst. (The Engineer van 19 Februar i 1897.) 

Neuerungen im Eisenhüttenbetriebe, door dr. Weeren te 
Charlottenburg. Met afbeeldingen. (Dingier s Polgtechnisches 
Journal, l ie f t 9 van 2G Februari 1897 cn volgende.) 

Die Fortschritte der Zuckerindustric in dem letzten Viertel 
1896. [Dinglers Polytechnisches Journal, H e f t 9 v an 26 

Februari 1897 en voigcnde.) 

Neuerungen im Hochofenbetriebe („Stahl und Eisen" van 

1 Maart 1897.) 

Electromagnetische Aufbereitung der Eisenerze. Met figuren 

in den tekst. {y^^tahl und Eisen" van 15 Maart 1897.) 

Zur elektrometallurgie des Aluminiums. (jjStahl und Eisen" 
van 15 Maart 1897.) 

Die Oelgas-Anstalt in Pontafel. Met figuren in den tekst. 

(Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines 
van 19 Maart 1897.) 

Ueber die gesättigten Alkohole des Wollfettes, door E. von 

C o c h e n h a u s e n te C h e m n i t z [Dintfler s Polgtechnisches Journal, 
Heft 12 van 19 Maart 18U7.) 

Ueber die Verwendung des Acetylens. (Dingler's Polgtechni' 
sches Journal, Heft 12 van 19 Maart 1897 en volgende.) 

Calcium Carbide. {Engineering van 26 Maart 1897.) 

A lum in ium; its present and future [The Engineer van 

2 Apr i l 1897 cn volgende.) 

Maxim's testing apparatus for smokeless powder. ^let 
figuren in den tekst. (Engineering van 2 Apr i l 1897.) 

The Duquesne furnace plant of tho Carnegie steel Co. l imited, 
Pittsburg. Met figuren in den tekst en afzonderlijke plaat. 
[Engineering van 9 Apri l 1897.) 

Die chemische Stabil ität von Nitrokörper-explosivstoflfen, 
door Oscar Gu t tmann te London. Met afbeelding. (Dingler's 
Polgtechnisches Journal, Heft 2 van 9 Apr i l 1897.) 

Miscroscopic observations on the deterioration by fatigue 
in steel rails. Met afbeeldingen in den tekst. [Engineering 
van 16 Apr i l 1897.) 

The Cyanide process of gold extraction. Met figuren in den 
tekst. (The Engineer van 16 Apr i l en 7 Mei 1897.) 

Nickel steel as an improved material for boiler shell plates, 
forgings and other purposes. ;>ret afbeelding en figuren in 
den tekst. (The Engineer van 23 Apr i l 1897 en volgende.) 

On the permeability of steel-melting crucibles, door J . 0 . 
Arnold en F. K . Knowles, resp. profc.ssor en demonstrator of 
Metallurgy aan de Technische school te Sheflield. (Enginee-
ring van 14 Mei 1897.) 

Ernst Porak's Saug-, Wasch- und Druckapparat für Schwefel-
dioxyd. Verwendung desselben in Sulfitstoff- und Zuckerfabriken, 
sowie auf Hüttenwerken, door dr. Augus t Harpf te Prz ibram. 
M e t a f b e e l d i n g e n . [Dingler's Polytechnisches Journal v a n 

14 Mei 1897 en volgende.) 

Ueber Gasgebläse für Glüh- und Schmelzzwecke, door R . 
Schwirkus te Charlottenburg. Met afbeeldingen. (Dingler's 
Polytechnisches Journal v an 2 8 M e i 1897 . ) 

Die neue Klöppelmaschine von August Matitsch. ]\fet afbeel-
d i n g e n . (Dinglers Polgtechnisches Journal van 28 Me i 1897 

en vo lgende) 

X X I . S C H E E P S B O U W . 

The Spanish torpedo-boat destroyers „Furor" and „Terror". 
Met figuren in den tekst. [Engineering van 1 Januar i 1897.) 

Mersey pilot steamers „Francis Henderson" and „Leonard 
Spear". Met afbeeldingen in den tekst. (Engineering van 8 
Januar i 1897.) 

The Bazin roller steamer, ^fet photografische afbeeldingen 
in den tekst. (Engineering van 15 Januar i 1897.) 

Pneumatic grain-elevator on the Danube Met figuren in 
den tekst en afzonderlijke plaat. (Engineering van 29 Ja-
nuari 1897.) 

The Japanese battleship „Yash ima" . Met figuren en photo-
grafische afbeeldingen in den tekst. [Engineering van 5 
Februari 1897 en Yolgendo.) 

Tho pneumatic elevator „Garryowen" (grain-elevator). Met 
figuur in den tekst en afzonderlijke plaat. (The Engineer 
van 19 Februari 1897.) 
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The Union steamship „Gascon". Met photografische afbeel-
ding in den tekst. [The Engineer van 26 Februari 1897.) 

The twin-screw yacht „Varuna" . Met afbeeldingen in den 
tekst. [The Engineer van 26 Februar i 1897.) 

The launch of i l . M. S. „Niche" . Met pbotografischc af-
beelding in den tekst. {Engineering van 26 Februari 1897 
en volgende.) 

Steering gear S. S. „Jackdaw' ' and „Comrade". Met figuur 
in den tekst. (The Engineer van 5 Maart 1897.) 

The Niger-stern-wheel steamers „Empire" and „Liberty" . 
Met figuren in den tekst en afzonderhjkc plaat. 
van 12 Maart 1S97.) 

Eisbrechdampfer auf der Oder. (Centralblatt der Bauver-
waltung van 13 Maart 1897.) 

The United States monitor „Pur i tan" . Met afbeeldingen 
in den tekst. (The Engineer van 19 Maart 1897.) 

Interior of steam chamber ,Corr ien tes" boiler. Met afbeel-
ding in den tekst. (The Engineer van 19 Maart 1897.) 

Hamlyn's collapsible boat chocks. Met figuren in den tekst. 

[Engineering van 19 AFaart 1897.) 

Twin-screw triple-expansion engines of the British third-class 
cruiser „Pelorus" Met afbeeldingen in den tekat en afzonder-
lijke plaat. (Engineering van 19 Maart 1897.) 

Nenerungen im Betriebe von Scbifisschrauben. Met afbeel-
d i n g e n . (Dingier s Polgtechnisches Journal, H e f t 13 v a n 2 6 

Maart 1897.) 

The United States battleship „A l a b ama " . Met figuren in 
den tekst en afzonderlijke plaat. [Engineering van 26 Maart 
1897.) 

Some great liners. Met figuur in den tekst. [The Engineer 
van 26 Maart 1897.) 

First-class Chilian cruiser „Esmeralda". Met afbeelding in 
den tekst. (The Engineer van 26 Maart 1897.) 

The Japanese battleship „Fu j i " . Met afbeelding in den 
tekst. (The Engineer van 26 Maart 1897; vgl. 9 April 1897.) 

The Hamburg-American liners „Pennsylvania" and „Arabia" . 
Met afbeelding in den tekst. (The Engineer van 2 Apri l 1897.) 

New Japanese ironclad. Met figuren in den tekst. (Engi-
neering van 2 Apr i l 1897.) 

Tho „Alabama" and the „princc George". Met figuren in 

den tekst. [The Engineer van 2 Apr i l 1897.) 

The latest American battleships. [The Engineer van 9 Apri l 

1897) 

Recent trials of the cruisers „Powerfu l " and „Terrible". 

(The Engineer van 9 Apr i l 1897.) 

Tho United States battleship „A labama" . Met afzonderlijke 

plaat. (The Engineer van 9 Apri l 1897.) 

Ascertaining the stability of ships. A mechanical method 
of ascertaining tlic statical stability of ships. Met figuren in 
den tekst. (Engineering van 9 Apr i l 1897.) 

The torpedo boat „Turbinia" . Met afbeelding in den tekst. 

(Tlie Engineer van 16 Apr i l 1897.) 

The „Turbinia" . The steam turbine and marine propulsion. 
Met figuur in den tekst. (Engineering van 16 Apr i l 1897.) 

Recent developments of mercantile ship construction. [The 
Engineer van 23 Apri l 1897.) 

The United States cruiser „Brooklyn". Met afbeelding en 
figuren in den tekst. [The Engineer van 23 Apri l 1897.) 

Her Majesty's torpedo destroyer „Swordfish". Met afbeeldin-
gen in den tekst. [The Engineer van 23 Apr i l 1897 ) 

Tho U. S. S. „Terror" and the pneumatic system as applied 
to the guns, turrets and rudder, door den ingenieur T. W . 
K inka id . Met afbeeldingen. van 23 Apr i l 1897.) 

Admiralty steam pinnace. Met afbeeldingen in den tekst. 
[The Engineer van 30 Apr i l 1897.) 

X X U . MI JNAVEZEN. 

Der Lehrgang für Bergbau- und Hüttenkunde am Massa-
chusetts Inst i tute of Technology zu Boston Met figuur in 
den tekst. („Stahl und Eisen" van 1 Februari 1897.) 

Mitthei lungen aus dem Eisenhütten laboratorium. („Stahl 
und Eisen" van 1 Februari 1897.) 

Gegenwärtiger Stand und Aussichten des Bergbaus und der 
Metal l industrie am Asowschen Meere. („Stahl und Eisen" 
van 15 Maart 1897.) 

Das Gefrierverfahren im Venus-Tiefbau bei Brüx in Böhmen, 
door Christ. Petzl ik, Prof. aan dc k. k. technische Hoogcschool 
te Praag. Met tweo platen. (Allgemeine Bauzeitunq, I l e f t l , 
1897.) 

XXIII. C.EOÜESIE. 

Peilungen unter Benutzung eines Tachymeters oder eines 
Mcsatischcfl. (Ccntraltdult der Bauverwaltunq van 13 ]\raart 
1897.) 

X X V . T H E O R E T I S C H E H E S C H O U W I X O E N . 

Beitrag zur Berechnung gewölbter Bogenbrücken, door L . 
Geusen. Geïl l . (Centralhlatt der Bauverwaltung, No. 4A van 
27 Januar i 1897.) 

Beitrag zur Frage der ftuerschnittsermittlung kontinuir-
lichcr Blechbalken. Met figuren in den tekst. (Zeitschrift des 
Vereines deutscher Ingenieure v a n 0 F e b r u a r i 1897 . ) 

Ueber Wärmedurchgang und dio darauf bezüglichen Ver-
suchsergebnisse. Met figuren in den tekst. (Zeitschrift des 
Vereines deutscher Ingenieure v a n 6 F e b r u a r i 1 897 en v o l g e n d e ) 

Mechanisch-technische Plaudereien, door professor dr. Holz-
müller. Dio GrundlagcFi der Potenrialtheorie in elementarer 
B e h a n d l u n g . (Zeitschrift des Wreines deutscher Ingenieure, 
No. 8 van 20 Februar i 1897.) 

Eine neue Arbeitseinheit . Voordracht van den hee rLynen 
in de vergadering van den „Aachener Bezirksverein" van 
4 N o v e m b e r 1890 (Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, 
No. 8 van 20 Februar i 1897.) 
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Die mittlere Geschwindigkeit im Stromquerschnitt, von 
R . J i ismund, Wasserbauinspector. {Centralblatt der Bauver-
waltun(j van 27 Februari 1897 ) 

Zum Begriffe der Elasticität. {Centralblatt der Bauverwal-
tiüKj van 27 Februari 1897.) 

Auslegerträger mit Mittelstoss über den Frazerfluss in 
British Columbia. Met afbeelding cn figuren in den tekst. 
{Centralblatt der Banverwaltuufj van 6 Alaart 1897.) 

Ermi t thmg des Ungleichförmigkcitsgradcs von Dampfmaschi-
nen. Met figuren in den tekst. [Zeitschrift des Oesterr. bujenieur-
und ArchiteJi ten-Vereines van 12 Maart 1897.) 

Zur berechnung der Betonbalken. Met figuren in den tekst. 
[Zeitschrift des Oesterr, Ingenieur- und Architekten- Vereines 
van 12 i l aar t 1897.) 

Deber Berechnung hydraulischer flebevorrichtungen, door 
I lerni . Fal i lcnkamp t c l l o e d c i . W . {IHnf/ler's Polgtechnisches 
Journal, l ieft 11 van 12 Manrt 1897.) ' 

Die Philosophie der Wissenschaften. Analysis, Mechanik. 
{Centralblatt der Bauverwaltung van 13 Maart 1897.) 

The flow of gas or steam through pipes, by Arthur J . 
Martin. Met figuren in den tekst. van 19 iMaart 
1897.) 

Bemerkungen über Stehbolzenbrücke Met figuren in den 
teks t [Zeitschrift des Oesterr. Inqenieur- und Architekten-
Vereines van 19 .Maart 1897.) 

lieber die Druckvertheilung in absatzweize verbreiterten 
Mauerwerksfundamentcn. Met figuren in den tekst. {Zeitschrift 
des Oesterr. Inf/enieur- und Architekten- Vereines van 2G M a a r t 

1897.) 

Ueber die berechnung der Monicrplahten Met figuren in 
den teks t . {Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und Architekten-
Vereines van 26 Maart 1897.) 

Zur Frage der R ich tung des Erddruckes auf Stutzmauern, 
door ])rofossor I I . Engels te Dresden. Geïll. {Centralblatt der 
Bauverwaltung, No. 13 van 27 Maart 1897.) 

Die Schwankungen des Wasserspiegels in bewegten Schleu-
sentrögen, door Fr . Sebens tc llatzeburg {Deutsche Bauzeitung, 
No. 26 van 31 Maart 1897.) 

Ein ßc'trag zur Reform der Gewolbstärkcn zwischen 
W a l z t r ä g c r n . [Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und Archi-
tekten-Vereines van 2 April 1897.) 

The steam turbine. Met figuren in den tekst. [Engineering 
van 2 Api-il 1897.) 

On the changes produced in soft metals by permanent 
strain. {Engineering van 9 Apri l 1897.) 

Mechanical method of ascertaining the statical stability 
of ships Met figuren in den tekst. {The Engineer van 9 
Apri l 1897.) 

Bemerkungen zu der Berechnung der ShifFswiderstandes, 
nach der näheren Analyse der bekannten Scbleppversucbe der 
sloop „Greyhound". {Zeitschri/t des Oesterr. Ingenieur- und 
Architekten-Vereines van 9 Apri l 1897.) 

The accelerity diagram of the steam engine Met figuur in 
den tekst. (The Engineer van 23 April 1897.) 

Mechanical propulsion on Canals. {Engineering van 30 April 

1897 en volgende.) 

XXVI . LANDSYERDEDIGINO. 

Now rifle for the United States navy. Mot afbeeldingen 
iu don tekst. (Engineering van 29 Januar i 1897.) 

New Canet quick-firo guns for the Greek navy. Met pho-
tografischo afbeeldingen in den tekst. {The Engineer van 
19 Februari 1897.) 

A new sectional gun. Met figuur in don tekst. {The 
Engineer van 5 Maiirt 1897.) 

The Stevens battery. Mot figuren on afbeelding in don 
tekst. {Engineering van 26 Maart 1897.) 

Powder pneumatic gun. Met afbeelding in den tekst. {The 
Engineer van 16 Apri l 1897.) 

Tho Hotchkiss automatic machine gun. Mot afbeeldingen, 
{Engineering van 23 Apri l 1897.) 

The Hotchkiss automatic-machine gun-riflo calibre. Met 
afbeeldingen in den tekst. [The Engineer van 23 Apri l 1897.) 

Vickers' 6 in. armour plate after trial. (Met afbeelding 
in don tokst. {The Engineer van 30 Apri l 1897.) 

Army signal l ing and its use in war. {The Engineer van 
7 Mei 1897.) 

XXVII. O N D E I i W E U I ' E N V A N B I J Z O N D E l l E N A A l l D . 

Transport oinoB massiven Kirchengobäudos in Chicago. 
M e t a f b e e l d i n g e n . [Deutsche Bauzeitung, No . 13 v an 13 

Februari 1897.) 

Ueber den Stand dor Bauarbeiten für die Pariser Welt-
ausstellung, door Babnstodt. {Centralblatt der Bauverwaltung 
No. 8A van 20 Februari 1897.) 

Dor selbstthätigo Druckluftpegcl, System Seibt-Fuoss, door 
Wi lhe lm Sobt to Borljjn. Mot afbeelding. {Centralblatt der 
Bauverwaltung, No. 8A van 24 Februari 1897.) 

Dio Ausschmückung von Paris während dor Anwesenheit 
des Russisciion Kaiaorpaaros im [Centralblatt der 
Bauverwaltung van 13 Alaart 1807.) 

Tho Stevens institute of Technology. {Engineering van 
26 Maart 1897.) 

Ra i lway prospects in China. {Engineering van 26 Maart 
1897.) 

The production of coal: its consumption and cost. 
{Engineering van 26 Maart 1897.) 

Dio Pariser Weltausstel lung im Jahre 1900. Met figuren 
i n d e n teks t {Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und Archi-
tekten-Vereines van 2 Apri l 1897 cn volgende.) 

Apparatus for measuring Stellar photographs. Met afbeel-
ding in den tekst. [Engineering van 9 Apr i l 1897.) 

The Brussels international exhibition. {Engineering van 
30 April 1897.) 

Graphische Logaritmentafcln, door Anton Fichy, Ober-
Ingenieur der k. k. t)cstorr. Staatsbahnon. [Zeitschrift des 
Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines, No . 19 v a n 

7 Mei 1897.) 

Versuche mit verschiedenen Belouchtungsarten. {Zeitschrift 
des Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines, No. 19 

van 7 Moi 1897.) 
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N I E U W Y E R S C H E N E N W E R K E N . 

N E D E U L A N D . 

Tot 1 .luni 1897. 

DOEKEN. 

Behrens ( I I . ) . — Tahellen voor het bepalen van mineralen. 80 blz. 
post 8vo. Bellt, J . Wahmau Jr. / " 2 . - ; geh. f 2.50 

Breggen (J. van der). — Leiddraad bij het oplossen van vraagstukken 
betrekking behhende op de dilVerentiaalrekening. /«enlb2blz gr.8vo. 
's-Gravenhage, Gebr. Belinfanle. f 2.50 

Cromer (Chr.). — llet stoomwerktuig. Naar het lloogduitsch bewerkt 
door W. Maris. Niouw, volledig handhoek tot het samenstellen, 
onderhouden en gebruiken van stoommachines. O en 28G blz. |)0st 8vo. 
Met 133 afb. en 4 pltn. Botterdam, D. Bolle. geh. f'>dO 

Kloes (J. A. van der). — llet houwen in overzeesche gewesten. 1ste 
afdeeling. Gewinnen, bereiden, aanschalliMi en verwerken van bouw-
stoffen. 7 en 285 blz gr. 8vo. Met afb. Leiden, Boekhiuidel en 
Drukkerij, voorheen E. J. Brill. f 5.— 

Michaëlis (N. Th.). — Spoorwegbruggen over de hoofdrivieren. (Uit-
gegeven door het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid.) 11. 
02 blz. gr. 8vo. Met 7 pltn. 's-Gravenhage, Gebr. van Cleef. gecart. /1.50 

Molenbroek (P.). — Leerboek der vlakke driehoeksmeting, met vraag-
stukken. 4, 178 en 5 blz. gr. 8vo. Met 40 figuren. Leiden, A. W. 
Sijtholf. f LOO 

Rochussen (W. F.) . ~ l.'e ware winst- en verliesrekening van de 
droogmaking der Zuiderzee. 3l) blz. gr. 8vo. Mot 1 kaartje.'s-Graven-
hage, 11. L . Smits. /"O 50 

Schetsontwerpen tot verbetering van de kleine rivieren in Drenthe in | 
•1890—1803, opgemaakt door ambtenaren van 'sBijks Waterstaat. 
Uitgegeven van wege het Departement van Waterstaat, Handel en 
Niiverheid. gr. 8vo. 4 dcelen. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 

^ Per deel / 0.75 
(1. Beest. 41 en 3 blz., met 1 kaart. — II . Oude vaart. 4ü en 

3 blz., met 1 kaart. — 111. Peizerdien.37 en 3 blz., met 1 kaart.— 
IV. Uostermoer.scho vaart. 39 en 3 blz., met I kaart.) 

Stok (J. P. van dor). — Wind and weather, currents, tides, .nnd tidal ^ 
streams in the East-Indian archipelago. PuhliNhed by order of the | 
(iovernment of Netherland's India. 0 on 210 hlz. 4to. Batavia, Govern- : 
uient Printing office. [Tho Hague, Martinus Nijbolf.j gecart. /•2I.25 I 

Verbeek (B. D. M.) en B. Eennema. — Geologische hesc.hi-ijving van 
Java en Madoera. Uitgegeven op last van Z. Exc. den (jonvernour-
Generaal van Nederlandsch-Indië. 40, 1-502 en 12; 8, 503-1135 
hiz. met 25 lichtdrukpltn. en 11 duhh. stcendrukpltn, roy 8vo 2 din 
Met Atlas. Amsterdam, Job. G. Stemler Gzn. Atla.s, 50 krtn.en pltn. 

gr. fol. obi. in linnen bdn. / 50.— 

Versteeg (J. II. L . ) . —• Handleiding ointront het meten van zeesche|)en. 
78 en 13 blz. gr. 8vo. Met 4 pltn. Zierikzee, S. Ochtiuan Sc Zoon. 

/ 1.50 

Wilke (Arthur). — De electriciteit, hare voortbrenging en hare toe-
passing in de industrie en het maatschappelijk verkeer. Naar het 
Duitsch door P. van Cappelle. 3de herziene en veel vermcprderdo di'uk, 
door M. G. E. J. Cosijn. All. 1. blz. 1 -48 . gr. 8v(». Leiden. A. W. 
SijtholV. Gompl. in ongev. 20 atl ä / 0.30 

F R A N K R IJ K. 

Tot 20 Juni 1897. 

nOEKEN. 

Annalcs des ponts et chaussées. Prenuère partie: .Mémoires et Docu-
ments rehitils ä Tart des constructions et au service de ringéuieur. 
(I8i)7. Ier trinu;stre. 7e année. 7e série) ln-8'>, XXX—iO'i p. avec 
lig. A Paris, chez Viccf-Dunod et Ge. 

Annuaire des pertes et accidents maritimes signalés en l'aimée 1890. 
Navires à toiles et â vapeur. 111-8". XVIII—179 pag Paris, iinprim. 
Mertens; administration du lUireau Veritas, 8, place de la Bourse. 

Auscher (E. S.). — Los Bri(pies cmaillées; Leur lahrication d'après 
do nouveaux procédés; Leur cui.s.son cconomiipio; |)ai'E. S. Au.scher, 
ingénieur des arts et mamifactuics. In-8", 10 pages. Versailles, impr. 
Pavillot 

Bigeard (P.). — La Loire navigable: ce ((u'elle ét;ul, ce (in'elle est, 
ce (juelle devrait être; par P. Bigeard, membre du comité de la 
L(»ir«' navigable ln-8", 00 pag. et carte. A Angers, chez ticrmain et 
Grassin. 

(Extrait de la Revuo do l'Anjou.) 
Brocard (H.) — Rémarques sur la météorologie do la .Meuseen 1890. 

Ré.-uiné et Notices par H. Brocard, chef dc bataillon du génie en 
retraite. In-8% 104 p Bar-le-Duc, impiimerie Facdouel. 

lîrylinski (E.). — Sur la difficulté do réaliser un câble téléphoni(pio 
sous-marin; par E. Brylinski, ingénieur des télégraphes. 111-8°.43 pag. 
A Paris, chez G. Carré et Naiid. 

(Extrait de l'Eclairage électrique (t. 0, 2 et 9 janvier 1897).) 
Bulletin dus accidents d'appareils à vajjeur survenus jit'iiilant l'année 

18!)5. (Résiimé résultant de l'étude des dossiers administratifs ) In-S", 
24 pag. A Paris, chez Vicq-Dunod cl Ge. 

(Extrait des Ann.'des des mines (livraison do décembre 1890).) 
Ghaunage à vapeur à basso pression par vaporigéne, .système Ghnries 

Bourdon (Bail, Pozzi et Ge, conslruclenr.s concessionnaires). In-8o, 
23 pr.g. A Paris, chez Haudry et Ce. 

(Extrait du Porleleuillo éconoinicjne des machines (février 1897).) 
Dehauve (.\.) . — Distributions d'eau. Egouls; par A. Debanvc, ingénieur 

en chef des pouls el chaussées. T. ler : llydranli({ue. Théorie et 
Calcul des tuyaux ot des aqueducs forcés ou à ciel ouvert; .laugeages; 
Complcurs; Êludo physif[ue, chiini(iuo cl bactériologique de l'eau; 
Filtrage el Puriticalion ; Eaux superlicielles; Giternes, Digues et Grands 
Réservoirs; Sources naturelles el artificielles; Puits el Forages; Ga-
leries soulerraines; Pompes; Moteurs à vent, ln-8", 715 pag. avec 
fig. A Paris, chez Vicq-Dunod et Ge. 

Dolebccqne ((i.). — Manuel de .--tatistique des chemins de fer français. 
Annu:iire-Ghaix; |)ar (îermain Delohec([ue, inspocloiir général hono-
raire d(!s services comnierciaux du chemin de fer du Nord. Exercice 
1805. In-lO, IV—40 pages. A Paris, chez Ghiiix. 

Dumonl (G.). — Eleclronioteurs; Leurs applications; par G. Dnmont, 
ingénieur des arts et manufactures. In-10, 181 pages avec tig. A 
Paris, chez Gaulhier-Villars ot fils et chez Masson el Co. fr. 2.50 

Dnmont. — L'Acélylône et son application à l'éclairage, conférence 
faite à Annecy par M. l.tuinont, ingénieur »les arts et manutactures. 
In-8°, 20 pages. Annecy, imp. Dépollier et Go. 

Etat du corps du génie, arrêté à la date du 1er mai 1897. ln-8", 309 p. 
A liimoges el l'aris, chez Charies-Lavauzolle. fr. 3.— 

Feillet (H.). — Les Pa([uebots el tous les grands navires de commerce 
et dc pjaisance insubmersihles. De.'>cripliou et Notice pai'll. Feillet. 
ln-10, b p. A Plougastel, par Landeriieau (Finistère), chez rantenr. 

lîautier (E.). — L'Année scicntitiipie ol indiislritdle, fondée par Louis 
Figuier (40e année, 1800); par Emile (laiitier. lii-Hi, XI—531 |)ag. 
avec grav. cl portraits. A Paris, choz Ihichettc cl Ge. fr. 3.50 

Guide-Adresses (le) du hàtiinonl. Annuaire poiu- 18!)7 des archiloctes, 
des ingénieurs el des entrepi'oneurs, contenant, réunies dans un seul 
chapitre pour chatpie profession, les listes d'adresses do tonte la 
Franco (Paris el départements), publié jjar la rédaction du Bulletin 
des travaux. Grand in-8", 2,0(34 pages. Paris, imprimerie Fayoile;20, 
rue Turgot. fr. 10.— 

Hébert (A.) . — Lo Facteur des gares. Do Paiis à prés do sept mille 
gares et stations, comprenant en résumé: Notions ('lémentaires sur 
les dillérents sei vices; Nonienclalurealphahétiipioiles gares; Distances; 
Départements; Etal des compagnies; Succursales cl Gaies do départ 
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à I'aris; Prix des expéditions par mille kilogs, des colis de 0 à 
40 kilogs et des voitures, chevaux, etc.; Finances; Délais; Postaux; 
Ceintiu-e tie l 'aris , etc.; par Achille Hébert, caissier retraité des 
services grande ot petite vitesse de la Com|)agnie du chemin de fer 
du Nord Ire édition, ln-32, 224 pag. Fonteiuiy-aux-Roses, impr. 
Pellcnand. 

Hébrard (A. ) . — Architecture; par Albert llcbrard, architecte diplômé 
par le gouverneinenl. ln-10, XI—435 pag. avec lîg. A Pari.s, chez 
Vicq-Dimod et Ce. 

(Pibliothéque du conducteur de traxaux jjublics.) 

Hirsch (J.) et A, Debize. — Leçons sur les machines à vapeur; par 
J . Hirsch, ingénieur en chef des ponts et chaussées, et A. IJebize, 
ingénieur en c.bet du service central des constructions des manufac-
tures de l'Ktat. T . lor. io fascicule. In-S", p. 41)7 à 1088, avec fig. 
et atlas in-f" (pl. 8 à 17). A Pari.s, chez Ve Dunod. 

Indicateur-Répertoire des chemins de fer et de la navigation (Nord), 
coi respondant avec de service des c h e m i n s de fer l'Fst. Livret lochum. 
Service d'hiver 18'.)0—07. Tirage du 1er février. Petit in-8o, 130 pages 
et carte. Nancy, imprimerie Crépin-Leblond; 83, rue de Strasbourg. 

Instructions nauticpies sur le golfe du Pengale, collationnées i)ar le 
service des instructions uautuiues. In-8», XVI I I—352 p. A Paris, 
chez les libr. chargés de la vente des publications du Servicehydro-
graphiipio de la marine. fi'- 7.— 

(Service liydrograpbicjue de la marine.) 
Meunier (S.) . — Nos terrains; par Stanislas .Meunier. 24 planches en 

coid(Mirs hors texte, acjuarelles d'après nature par P. Gunnan et 
Jaeciuomin. 260 ligures noires dessinées par René Victor-Meunier et 
Pidaull. Livraison IJ. In-8°, p. XVI1 à X X et 1 à 4. A Paris, chez 
Colin et (-e. 

(80 cent, la livraison. L'ouvrage sera complet en 25 livrai.sons.) 
Moissau (11.). — Le Four électricpie; par .M. Henri Moissan, de l'In-

stitut. Iu-8'', VI—387 p. A Paris, chez SteiiduMl. fr. 15 — 
Montcboisy (de). — Conqdéments au cours praticjue et théorique de 

machines à vapeur professé à l'Kcole supérieure de maistrance de 
la marine par le baron de MoiUchoisy, ingénieur do la marine. 
Ai)pareils à vapeur nou\eaux; .Machines à détente fractionnée; Géné-
ratems à haute pression. lu-8°, 11—220 p. A Paris, chez Challamel. 

Notice 
ment 
nationale. 

(.Marine. Service hydrograiiluipie.) 

Notice hydroi^raphi(|ue n" (1807.) Mer des Amilles. Supi)lémont 
n". 3 aux Instructions n« 705. In-S®, 7 pag. Paris, Imprim. nationale. 

(Marine. Service hydrographiipie.) 
Picou (U. V.). — Distribution de l'électricité. Installations isolées;par 

R. V Picou, inj-'énieur des arts de manufactures. 2e edition. In-1(), 
108 |)ag. avec (ig. A Paiis, chez Gauthier-Villars et Il ls; Masson 
et Ce. _ fr. 2.50 

t^Fncyclopédio des aide-mémoire, n° 5 An.) 
Saintignon (F. de). — Notice sur la nouvelle théorie dos marées. Lo 

Mouvement dilléientiel; par F . Saintignon. In-4°, 4 jiag. Nancy; 
impiini. Dorgcr-Levrault et Ce. 

Statistique des chemins de for français au 31 décembre 189.5. Docu-
ments principaux. In-4<', .505 pag. et 2 cartes en coul. l'aris, Impr. 
nationale. fr. 5 — 

(Ministère des travaux publics.) 

Supplément (premier) à la Liste des bûtiments de la marine française 
(édition do janvier 1807), |)ortant addition des naviies construits ou 
achetés. Co.io international de signaux (lor trimestre 1897) (Iressé 
par lo service des instructions nauticjues. In-8", 5 pag. Paris, Im-
piimerie nationale 

(Service hydrogralicfue de la marine.) 

Tarif dos travaux de terrassements maçonnerie, plàtrorie, dans la ville 
du .Mans. Edition de novembre 18îir) In-Ki, Vil—90 pag. A Mans, 
chez Lebranlt et fils. fr. 5 . -

Thiéry (K. ) et C. Hemonet. — Les Transports par câbles aérions; par 
F. T l i iéry , professeur à l'Ecole nationale forestière, et Ch. Domonet, 
ingé»\iour des arts et manufactures. In-8°, Vll l—114 pages et planches. 
Nancy, imprim. Nicollo. 

(Extrait du liullotin de la Société industrielle de l'Est (année 189G).) 
Vitoux (G.). — La Photographie du mouvement. Chrono-photographie; 

Kinéldscopo; Cinématographe; par Georges Vitoux. In-8", 31 paĵ . 
avec 5̂0 lig et dessins. A Paii.>, chez Cbamuel. fr. —.75 
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tice hydrographique n». 2 (1897). Côte occidentale d'Afrique. Snpplc-
nent n». 3 aux Instructions n". 724. In-8", 20 pag. Paris, Impr. 

Avenir de l'acétylôno, revue technique, industrielle, sciontifiquo et 
financière, pour favori.ser le développement de ce nouveau gaz et 
la production industrielle du carbure do calcium. Hebdomadaire, 
paraissant le dimanche. Ire année. N°. 1, 11 avril 1897. In-4n. à2col . 
12 pag. Paris, imprim. Hruaux; 17, rue du Faubourg-.Montmartre. 
Aboimement annuel: Franco, 10 fr. ; union postale, 12 fr. ; étranger. 
15 fr. Un numéro, 20 cent. 

Moniteur des expositions, organe de l'Exposition do 1900, bimensuel, 
illustré. Ire année. N°. 1. Du K i au 31 mars 1^97. 10-4° A 2 col, 
10 pag. Paris, impr. Charairo; 0, rue Le Peletier. Aboimement 
annuel: France, 15 fr.; étranger, 20 fr. Un numéro, 00 cent. 

K N G E L A N D. 

Tot 1 Juni 1897. 

«ÜEKEN. 
/ 

Pale (M. Powis). — Pumps and Pumping. A Handbook for Pump 
Users: Peing Notes on Selection, Construction and Management. 3rd 
ed., J^evised. Cr. 8vo, pp. 128. London, Crosby Lockwood and 
Son. 2s. Od. 

Pcaton (A. C ) , — The Pocket Guide, Measurer and Estimator (or 
Puildors and Surveyors: ContainingTeclinical Directions lor Measuring 
Work in all the Building Trades. With a Treati.so on the Measure-
ment of Timber, and Complete Specifications lor Houses, Roads and 
Drains, and an Easy Method of Estimating the Various Parts of a 
Building Collectively. 8th ed. Carefully Revised and Pricofl Accor-
ding to the Present Value of Materials and Labour. Oblong 48mo, 
limp roan. Loudon, Crosby Lockwood and Son. Is . Cd. 

Blaine (Robert Gordon). — Hydraulic Machinery. With an Introduc-
tion to Hydraulics. (Finsbury Thechnical Manuals.) Svo. |)p. .392. 
London, Spons. 14s. 

Buttel fill (11. Holt). — First Principles of Mechanical and Engineering 
Drawing: A Course of Study Adapted to the Self-Instruction of 
Students and Apprentices to Mechanical Engineering in all its Bran-
ches, and for Ihe Use of Teachers in Technical and .Manual instruc-
tion Schools. With upwards of 350 Diagrams in Illustration of the 
Principles of the Subject. 8vo. pp. 224. London, (^lia|)n)au and 
Hall. 7s. (Id. 

[ Cohon (J. P.). — The Air of Towns. 21 Plates. 8vo, sd., pp. 41. 
Loiulon, W. Wesley. 4s. 

liaphael (F , Charles). — The Localisation of Faults in Electric Light-
Mains: A Handbook for Central Station Engineers. 8vo, pp. 192. 
London, Electrician Co. 5s. 

Russell (F . A. P.). — Atmosphere in Relation to Human Life and 
Health. 8vo, sd., pp. 148. London, W. Wesley. 5s. 

Smith (Robert 11.). — The Calculus for Engineers and Physicists: 
Integration and DiU'erentiation, with Applications toTecbuical Problems. 
Witii Classified Reference Tables of Integrals and Methods of Inte-
gration. With Diagrams. Cr. 8vo. pp. 188. London, C. Oriffin. 8s. Gd. 

Wolistor (Arthur Gordon).— The Theory of Electricity and M.ngnetism : 
Momg Lectures on Mathematical Physics. 8vo, i)p. 588. London, 
.Macmillan, 14s. 

Wright (Lewis) . — The Induction Coil in Practical Work, Including 
Röntgen Rays. Cr. 8vo. pp. 180. London, Macmillan. 4s. 0. 

DU I T S C 11 L A N D . 

Tot 24 Juni 1897. 

n O E K E N , 

Andés (Louis Edg.): Animalische Fette u, Oele, ihre praktische Dar-
stellung, Peinigung, Verwendung zu den verschiedensten Zwecken, 
ihre Eigenschalten, Verfälscbungon u. Untersuclmng H". ( V n i , 2 5 0 S . 
ni. (i2 Abbildgu.) Wien, A. Ilartleben. 4.— ; geb. 4.80. 

Riscan (Prof. Will i .) : die elektrischen .Messinstrumente. Die wis.scu-
schaftl. Me.ssinstrnrnento u, Messbehelle. gr. 8°. ( IV , 102 S. m. 98 
Abhildgn.) Leipzig, 0 . Leiner. 3.— ; geb. in Leinw. 3.75 
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Bucherer (Dr. Alfr. I L ) , Eine Kritik der Nernst'schen thermodynami-
scheu Anschauungen, Eine Antwort auf dio Kritik meines Buches: 
Grundzüge e. tbermodynam, Theorie elektrochem. Kräfte, gr. 8", 
(31 S.) Freiberg, Craz & Gcrlach, —.00 

Burgmanu (Chem. Arth.): Pelroloiim u. Erdwachs. Darstellung der 
Gewinng. v. Erdöl u. Erdwachs (Ceresin). Milbe.sond Rücksichtnahme 
auf dio aus Petroleum dargestellten Lenchtöle, deren Aufhewalu-g. 
u. techn. Prüfg 2. Aufl. 8«. ( V I I I , 220 S. m. 23 Abbildgu.) Wien, 
A. Ilartlebon. 3.25; geb. 405 

Cohn (Prof. Emil) , Klektrische Strome. 10 Vorträge üb. dio physikal. 
Grundlagen der Starkstrom-Technik, gr. 8°. ( IV , 182 S. m. 70 Ab-
hildgn.) Loijjzig, S ll irzel. 3.00 

DampIkes. el-Vor.scbritteu nebst Anweisung betr. die Genehmigung u. 
Untersuchung der Dampikessel vom 15. I I I . 1897. 12°. (50 S.) Essen, 
G. I). Baedeker. —00 

Deho (Geh. Beg.-R. Ikuir, Prof, a. D. L u d w ) : Die Lage der neutralen 
Schichte bei gobogenen Körpern u dio Druckvertheilung im Mauer-
werke bei excentrischer Holastung. gr. 8". (V I I , 87 S. m. 39 Fig.) 
Hannover, Schmorl Sc v. Seefehl Nachf. 1.80 

Dümmler (K . ) , Handbuch der Ziegel-Fabrikation. Unter Mitwirkg. v. 
Baur, Frdr. Iloll'niaim bearb. (In 14—10 Lfgu.) 1. Lfg. hoch 4". 
(32 S. m. Abhildgn.) Halle, W . Knapp. 2.— 

Eichler (Rechn.-U. I I . ) : Uebersicht der Verwaltungsbezirke der prous-
sisclu'n Staatscisenbahnen, sowie der sonst. Staats- u. Privat Eisen-
bahnen Doutscblaiids u. der Eisenbahnen Oesteireich-Ungarns. IV. 
Aufl. 12o. ( IV . 120 S . ) Breslau, (Leipzig, R . Gerhard.) 1.20 

Eisenbahn-Auskunftshuch f. den Personenverkehr auf deutschen Eisen-
bahnen. Von Fachmännern nach den amtlich hrsg. Bestinnngn. bearb. 
1—10. Taus, 12«, ( V I I , 142 S ) Dresden, A, Köhler in Komm.—.00 

Eisenbahn-Technik (die) der Gegenwart. Unter .Mit wirkg. v. Bathmann, 
Berndt, v. Beyer etc. Hr.'jg. v. Geh Baur. Blum, Reg - n. Paur, 
V. Porries. Prof. Balkhausen, 2, Rd. Der Eisenbahnbau, 2. Abschn. 
Lex.-8o, Wiesbaden, C. W. Kreidel. 

(2. Plum, Schubert, Zehme: Oberbau. (VI I u. S. 1l4- .308 m. 
292 Abbildgu.) 5.—) 

Encyklojjädie der Elektrochemie. 9. Rd gr. 8". Halle. W^ Knapp, 
(9, Horchers, Maschinenbau- u. Hüttensch-Lohr, Dr, W. : Entwick-

lung. Pau u. Betrieb der elektrischen Oofen zur Gewinnung v 
Metallen, Carbiden u. anderen mutallurgisch wichtigen Produkten. 
(05 S m. 42 Fig.) . ) 3.— 

Engel (Pfr. Dr. Tlulr . ) : Die wichtigsten Gesteinsarten der Erde, nebst 
vorausgeschickter Einl'ührg. in die Geologie. Füi' Freunde der Natur 
loichtfasslich zusammengestellt. 8". ( X , 373 S. m. Abbildgu. u. 9 
Farbdr.) Ravensburg, ü. Maier. 4 80; geb. 5 50; auch in Lfgu.—.00 

Erhard (Pergr. Prof Dr. Tl idr.) , Einführung in dio Elektrotechnik. 
Diu Erzeugg. starker elektr. Ströme u. ihre Auwendg. zur Kraft-
übertragg. gr. 8". ( V I , 183 S. m. 95 Fig.) Leipzig, J . A. Harth. 

4.— ; geb. in Leinw. 4.80 

Fortschritte auf den Gehiedte der Architektur. Ei-gänzungshefto zum 
Handbuch fler Architektur. Nr. 10. Lex.-8°. Stuttgart, A. Pergsträsser. 

(10, Gerhard, Civ.-Ingen. Gosundh.-lngen. W^m. Paul: Enlwäs.serung.s-
Aulagen amerikanischer Gebäude. Krgänzungsheft zu Tbl I I I , 
Bd. 5 des allandbuchs der .Architektur». (227 S. m. 441 Abhildgn. 
n. 2 Farbdr.).) 1 5 . -

Fulst (Seelahrtsch,-Lehi\ Dr. Otto): Nautische Tafeln. Mit 1 Schalttaf. 
als Ueilage, 8". ( IV , 154 u, 4 S.) Hrenu'n, .M, Hein.sius Nachf, Geb. 

in Leinw. m. Ldr.-Rücken 3.50; Schalttafel einzeln —.30 

Gaswei-ke (die städtischen) in Berlin. 1847—1897. Rückblick am 50. 
Jahrestage ihres Hesteliens Nach aintl. Quellen dargcbtellt. Lex-S", 
(V, 45 S. m, 18 Fig, u. 0 Taf,) Rerlin, J. Springer, Geh. in 

Leinw 4.— 

Gozeitentafeln f. d. J . 1898. Hrsg, vom Reichs-.Marine-Amt, Red.: 
Observatorium zu Wilhem.shaven, .Mit 14 Rlättern in Steindr., enth, 
Darstelign. der Gozeitenströmgn. in der Noi'd.see, im Engl. Kanal u. 
der Irischen See. 8°. ( X I I , 205 S.) Herlin, E . S . Mittler Sohn. 1.50 

Goldbeck (Dr, Ernst): Dio Gravilalionshypothesc bei Galilei u, Borelli. 
Progr. 4". (31 S , ) Perlin, B. Gaoi-tnor. 1 — 

Grinishaw ( R . ) : Praktisclie Krfabruiigon im Maschinenbau in Werkstatt 
u. Petrieh, Doutsclio Poarboitg. v. Ingen. A. KIfes. gr, 8°. (X l l , 2H5 S, 
m, 220 Fig.) Herlin, J . Springer. Geb. in Leinw. 7 — 

Handbuch der chemischen Toclinologie, Pearb. u, hrsg, v. DD. P. A, 
Bolley u, K . Hirnbaum, fortgesetzt v. (Jeh. Hofr. Prof, Dr, C. Engler. 

5. Bd,: Chemische Verarbeitg, der Pflanzen- u. Thierfasern. 1. Gruppe. 
Die künstlich erzeugten orgMn. Farbstoffe 7. (Schkisz-)Lfg. (58. Lfg.) 
gr, 8". Praunschweig, F. Vieweg Sc Sohn. 

(7. Mever (Bich.) u, R . ('.nehm, l'roll'. DD : Die Thocriarbstolle. 
(3. Ti l l , X X u. S, 1429-1791 m, Abhildgn, u. 4 Taf,) 8,10) 

Ilittenkofer (Technik,-I)ir, Archit.) : Baufach. Sammel-Werke f, den 
Selbst-Unteriicht (Methode Ilittenkofer), Lehrfach Nr, 9: 14, I L T h . 
1 u. 3. litt. (Uebungsblätler) ;14, I I I ,T1.3 Abtlg.; 22; 29 m. Lösungs-
u Uebungsblättern; 30, VI u. V I I ; 41 G (Uebungsblättor); 42, I ; 
43 A, 3. u. 4 T l . ; 45 (Uebungsblättor); 53; 115 A ; 130, 3 T ie . ; 
131-133. Lex.-8<'. .Strelitz, .M, Rittenkofer. 51.30 

(0, Schlagschlattenlehre. 3 Aull. Mit 12 Abbildgu in der Rescbrcibg. 
Unterweisungen u. Aufgaben. (12 S ) 1. 14. 11, 1. Einfüh-
rung in die Holzarchitektur. I (Pauhölzer.) 5 Uobungsblätter. 
Fol. 1.50. — I I , 3. Dasselbe. I I I , 20 Uebnngsblätter. Fol, 0 . - . — 
14, Hl , 3, Einführung in die Werksteinarchitektiir. 3. Abtlg.: 
Werksteinarchitekturen. 10 Vorhildertaf. m. Aufgaben. 1.00. — 
22 Dachbedeckerkunst. 2. Aull. Unterweisungen u. Anfgalien. 
(10 S.) —.80. — 29. Das Ermitteln der .Mauerstärken n. Feiierniigs-
anlagen. Mit Erlüu»ejgii. üb. Abort-Anlagen. .Mit 43 Abhildgn. 
Unterweisungen u. Aufgaben. (32 S.) 2.—; () Lösungsblätter'in 
12°, 1.50; 4 Uebungsblättor in qu gr, 4«. 1.20, — 3Ü. VI , Kon-
struiren landwiitschnitlicher Gebäude. VI . Schweinestall, Mit 
15 Abbildgu, Unterweisungen u. 1 Aufgabe. (12 S.) —.80. — 
30, — VI I , Dasselbe. VI l . Federviebstall. Mit 12 Abbildgu. Un-
terweisungen u. 1 Aufgabe. (12 S.) — 8'\ — 41, C Entworfen 
der Fassaden C. Barock- u. Rokokofassaden. 0. Uobungsblätter. 
Fol. 3.—. — 42. 1, Eiitwerfen der Gebäude, 1. (Freistehendes 
Em-Familien-Wohnhans.) .Mit 30 Abbildgu. 2. Aull. Unterwei-
sungen u. 1 Aufgabe, (20 S ) 1.(iO. — 43, A , I I I , Das Berechnen 
der Eisenkoustruktioiien, 3, T l . Eiserne Trägerlacbweike. Mit 
35 in den Text eingedr. Abbildgu, (18 S.) 1.20. — 43, A, IV , 
Dasselbe. 4. Tl . HIechträgor u. Brücken. Mit 34 in den Text 
gedr. Abbildgu. (3G S ) 2.70. - 45. Ornamentales Zeichnen. 
9 Uobungsblätter iii Fol. 4.50. — 53. Geschältskunde, 2, Aufl. 
Unterweisungon u, Aufgaben (44 S ) 2.—. 11.5, A. Dillerenlial-
rechnung. Unterweisungen u. Aufgaben. (38 S ) 2.50 — 130, 1, 
Der Tiefhau, ( In 3 Tin.) I. Tbl : Die Sonderarbeiten des Tief-
baus. Mit 09 Abhildgn. Unterweisungeu u. 1 Aufgabe. (28 S. ) 
2—, _ 130, 11, Dasselbe, 2, Tb l : Wasseihau. Mit 90 Abbildgu, 
Unterweisimgen u. 1 Aufgabe. (49 S,) 3.—. — 130. I I I . Das.selhe. 
з, T l . : Kanalisation u. Wasserversorgung der Städte. Mit bl 
Abbildgu, Unterweisungen u. Aufgaben. (31 S ) 2.—, — 131. 
Der Strassenbaii. Mit 45 Abhildgn u. 5 Tabellen. Unterweisungen 
и. Anfgaheu. (84 S ) 5.20. — 132. Der Eisonbahnban. .Mit 78 
Abhildgn. Untoi W e i s u n g e n u . 1 Aufgabe. (30 S.) 2.40. — 133. 
Massive Hrücken. .Mit 51 Abhildgn, Unterweisungen u, Auf-
gaben, (32 S.).) 

Ilochenegg (Ob-Ingen, C . ) , Anordnung u. Benie.<;sung elektrischer 
Leitungen. 2. Aufl. gr. 8". ( V l l I , 214 S. m. 42 Fig.) Herlin, J . 
Springer. — München, R. Oldenbourg (Auslieferung dnrcli' J , 
Springer). Geb. in Leinw. ().— 

Ilollefreund (Dr. Ka r l ) : Anwendungen des Gauss'schen Prinzi|)es vom 
kleinsten Zwange. Progr.4°, (24 S. m. 2 T a f ) Perlin, Gaertner. 1. 

llolzmüller (Prof. Mascliinenbausch-Dir. Dr. Gust.): Dio Ingenieur-
Mathematik in elementarer Behandlung. I , Tl . , enth. diobtal. Momente 
u. Schworpunktslagen, die Trägheits- u. Centrifugalmoniente f. die 
wichtigsten Querschnitlsformen u. Körper der techn. Mechanik in 
i'echn. u. graph, Hehandlg, unter Rorücksicht, der .Methoden v, Nehls, 
Mohr, Culmann, Land u. Reye, Mit 287 Fig. u, zahlreichen Uchuiirrs-
aufgabeu. gr. 8°. (X I , 340 S.) Leipzig, B. ü . Teuhuer. C.ob. in 

Leinw. 5,— 
Hoyer (Prof. Egbert v.) , Lehrbuch der vergleiciienden mechanisclien 

Technologie. 1. Î d. Dio Verarbeitg. der Metalle u. des Holzes. 9 Aufi 
gr. 8«, ( X IV , 515 S.) Wiesbaden, C, W, Kreidel. 12.— 

Hrabäk (Ob.-Bergr. Prof, Jos.): Ililfsbnch f. Dampfmaschinen-Techniker. 
Unter Mitwirkg. v. Prof. Adb. Käs vorf. u. hrsg. 3. Aull 2 Bde' 
(Practischor u theoret. Tbl.) Lox-8°. ( XV I I , 212 ii. V I I I , 2G2 
85 S, m, Fig.) Perl in, J , Springer, Geb. in Leinw! l ü Ü 

Jaeger (Gewerbe-1 n.'p I L ) : Dio Hestimmungen üb. die Anlegingu.den 
Betrieb v. Dampfkesseln in Preussen. .Mit Anmerkgn. hrsg. 8". (V I I 
170 S.) Berlin, C. Heymann's Verl. Geb. in Leinw, 2.—^ 

Jahrbuch (deutsches meteorologisches). Jahrg. 1895, Meteorologische 
Bcobachtgu. in Württoniberg im J. 1895. Mitteilungen der m. dem 
kgl. S t a t i s t . Landesamt verbundenen meteorolog, Zentralstation. 
Bearb. v. Dr. L . Meyer unter .Mitwirkg v. Prof. Dr. Mack. Mit 7 
Uebersichtskarten. gr. 4°. (94 S.) Stuttgart, (J , H. Metzler's Verl,). 

4.5() 
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Jaresboriclil der dentschen Matliematiker-Vereinigunp. 4. Bd. 1801—05. 
gr. 80. Merlin, G. Ileimor. 

(4. Knill, die Chronik der Vereinigung, f die J. 1804 u. 1895, 
kurze l'eiichto üb. die auf den Ver.'^aiuniluugon iu Wien u. 
Lüheck geh. Vorträge, sowie e. ausl'übrl. Bcricht üb die Theorie 
dor algebraischen Zahlkurper, v. Dav. Hilbert. Hrsg. im Aulirage 
des Vorstandes v. A. Wangorin u. A. Gutzmer. ( V . X V l l I , 
54(', S.).) 10.—. 

Jahros-Bprichle der königl. sächsischen Gewerbe-Inspektoren f. 1800. 
Nebst Berichten der königl. sächs. Berg-lnspekloren, die Verwendg, 
jugendl. u weihl. Arbeiter beim llerghaii lietr Zusanimengeslollt im 
königl. sächs. Ministerium des Imieni. gr. 8°. (V l l l , 501 S.) Dre.sden, 
(A. bchröer). Kart 4.— 

Jahres-Bericht üb. die Leistungen der cbcniischen Technologio m. 
besond. Heriicksicbt. der Klekliocbemie ii. Gewerhestalislik f. d. ,1.1800. 
Jahrg. 1—X.W bearh. v. H. v. Wagner. Forlgeselzt v. Prof. Dr. Feed. 
Fischor. 42., od. neue Folge 27. Jahrg. gr. 8». ( X X X V I , 1244 S. m. 
'202 Ahbildgn.) Leipzig, 0 Wigand. 2 i . -

Jeniscli (Ingen. P ), Hauslelegraphie. Kino gomoinversländl. Anleitg. 
zum Bau v. elekir. Ilaus-Tclegraphcn-, Telephon- u. IUitzahleitL>r-
Anlagcn. gr. 8". (VH, 2.33 S. m. 312 Abbildgn ) Berlin, M. Bocken-
stein. '6.—; gob. in Leinw. 3.G0 

Kapp (Gisberl): Flektrische Woclipelslröme. Deutsche Au.sg. v. Ingen 
Herrn. Kaulinaim. 2. Aull. gr. 8°. (V , 92 S. m. Fig.) Leipzig, 0 . 
Leiner. 2.— ; geh. 2.75 

Kap|) (Gen.-Sekr. Gisbert): Dynauiomaschinen f. Gleich- u. Wccbsclstrcm 
u. Transformatoren. Deutsche Ausg. v. Ol). L . Holhoru. ii. K . Kahle. 
2. Aull. gr. 8", ( V l l l , 374 S. m. 105 Fig.) Berlin, Sj ir ingcr.— 
München, H. Oldonhourg (Auslieferiiig bei Springer). Geb. in 

Leinw. 8.— 

Katalog der Westingliouse-Schnellhremse. Hrsg. v. der Westinghouse 
Kisenl)ahn-l)reniscn-Oe.<^ellschall. gr. 4". CIV, 89 S. met Abbüdgu. u. 
14 Taf ) Hannovor, Schniorl Sc v. Seeleid Nachf. Geb. in Leinw. 5.— 

Keck (Geh. Beg.-B. Prof. Will i . ) : Vorträge üb. Mechanik als Grundlage 
1. das l'au- u. .Mascliincnweseu. 11. T ld. : Mechanik olastisch-loster u. 
nüs.s. Körper, gr. 8". (V I I I , 3()7 S. ni. 3t)4 Holzschn.) Hannovor, 
Helwiiig. 12.— 

Kick (Bog.-B. Prof. Frdr . ) : Vorlesungen üb. mechanische Technologio 
der .Melallo, dos Holzes, der Steine u. anderer formbarer Materialien, 
(In 3 l l l lu.) 1. Hft. gr. 8°. (190 S. m. Ahl.ildgii) Wien, F , Douticke, 

3.50 

Köhler (Oborbergr, ProL Dir. G.) : Lehrbuch der Bergbaukunde. 4 Aull, 
gr. 8". ( X X I V , 701 S. ni. 700 Fig. u. 7 lilh, Tal,) Leipzig, W, Kugel-
mann. 17.— ; geb. ID.ItO 

Krau.se (Überlohr. Dr, Aug.): Ueber Fuchs'sche Diflerentialgleichungen 
vierten Grades, gr. 8°. (58 S.) Berlin, Mayer Müller. 2.— 

Kuller (Ingen, W, H.) ; Bewegung des Wassers in Canälen u. Flüssen, 
Tabellen u. Beiträge zur Krieicbterg, des Gebrauchs der neuen allgo-
meinen (jeschwindigkeits-F^örmel v. Ganguillet X:. Kutter. 2 Aull, 
2. Ahdr, bo. ( IV , 134 S, ni, 1 Taf.) Berlin, P, Parey, Gob. in 

Leinw, 7,—• 
Lanibeit & Stahl (Architekten): Eingebaute W^olm-u. Cioschäftshäuser. 

Eine Saminlg. ausgolührter städt. Kauf- u. Haukhäuser, Bestaurants 
u, Hotels, Wohn- u, Geschältügebäude aller Ai t, Mit Fa.ssadeii in 
larb, Darstellg., Grundrissen u. Details. (In 10 Lfgi i ) 1, Llg. gr. Fol. 
(10 [d färb.] Tal',) Stuttgart, K , Wittwer. ' ^ 10.— 

Ledebur (liergr. Prof. A ) : l.ohrbuch der iiieclianisch-metallurgischen 
Technologie (Verarbeitung der Metalle aul niechan. Wege), 2, Aull, 
gr, 8°. (X IV , 799 S. m. 729 Abbildgn.) Braunschweig, F , Vieweg 
Xr Sohn. 20.— 

Leiner's eloktrotocbniscbcr Katalog. Die Literatur der Elektrotechnik, 
Elektricität, Elektrocheinic, des Magnetismus, der Telegraphic, Tele-
phonic, Blitzschutzvorrichtg. u. Böiitgen-Straldcn der J, 188i bis 
1897, (C.eschlossen am I, IV , 1897.) Mit Scblagwortregi.ster. 3, Aull, 
gr. 8°, (70 S.) Leipzig; ü , Leiiier. 1.— 

Lemberg (Heinr.): Die Eisen- n, Stahlwerke, Maschinenfabriken u. 
(îie.s.sereieii des niederrheinisch-wostfälischen Industriebezirks. 8°. 
(154 S.) Dortmund, G. L. Krüger. 3.— 

Lüders (Piof. J.) : Ueber don Kieisjiroccss der Gasmaschine I I . Kritische 
Würdigg. der Abliandlg : Beitrüge zur 1 licoiie der (lasmaschine 
(Verliandign, des Vereines zur Beförderg. des Gewerbelleisses 18î)0 
S. 111(1 II.) v. Dr, A. Slaby, Professor an der Teclm, Hochschule zu 
Berlin, gr. 4°. (V S. u, 22 Sji.) Aachen, C, Mayer, 1.20 

' Ludwig (Archit, Ludw., früher Ludwig & llülssner): Neue öffentliche 
I Krankonbäu.ser u. Pllegeanstalton, Eino Sammig. ausgoführter u. pro-
I jektirter kleiner mittlerer u, grösserer Anstalten, Mit 21 Tal, Fol. 
I (HI , 10 S,) Stuttgart, K , Wittwer, In Mappe 20,— 

Lukasiewicz (Ingen, Greg), Das Berechnen u, Schneidon der Gewinde. 
Ein prakt. Hillsbiich f. den Eisen- n, Metalldreher. 2. Aull gr. 8«, 
(V I I I , 92 S, m. 20 Abbildgn,) Weimar, B, F , Voigt. 2.50 

Matthies (Navig,-Lrhr. E.) : Nautische Tafeln f, Nord- u, Oostsee, gr. 8°. 
(V I I I , 72 S.) Emden, W. Ilaynel Geh. in Leinw. 2.50 

Meissner (Ingen. G.), Die Hydraulik u. die hydraulischen Motoren. 
2. Aull, v Ingoniciiren Lehr Dr. 11. Hederich u, Dir. Bowak. 
18—22. Llg. gr. 8», Jena, I L Costenoblc, à 3.— 

(18-22 . I I . Od Nowak (Ingen. Dir.), Theorie u Bau der Tur-
binen u. Wasserräder. 10—14. Lfg. (2. Tl . X IV ii. S. 5.57 -817 
m. 41 Taf.) (2. Bd 2. T l 2 1 . - ; 1. u. I L : 0 0 . - ; Ilalbfrz.-
Einbde. à 2.—.) 

Meissner (lugen, Geo): Dio Kraftübertragung auf weite Entfernungen 
u. die Konstruktion der Triebwerke u. Ilegulatoren.2. Aull, v. Ingen, 
Jos, Krämer, 1, Lfg. gr. 8". (04 S m. ;> Tal ) Jona, 11, Costenoblo. 3.— 

Mittoihmgen aus dem mccbanisch-tochnischen Laboratorium der k, 
tccbui.scben Hochschule .Miinclien Gegründet v, J , Oauschinger, Neue 
Folge. Hrsg, v, Aug Föppl, Der ganzen Reihe 25, Hit, Imp.-4o. 
Münchoii, Th, •\ckormaun, 

(25, 1, Hauschiiigor: Dauerversuche, Ausgeführt m deu J , 1880— 
1893, 11, Prühmg der Werderscheu Fe-tigkeitsmaschino. I I I , 
Kiiickversuche ni. Wiiikeleiseu. IV , llärtoversuche. (48 S, m, 
13 Abbildgn, u. 4 lith. Taf.) 10.—) 

Mitteilungen des Voreiiies f. die Fördenmg des Local-u. Slrassenbahn-
we.sens. ÜHiciellos Organ dos Verbandes der Österreich Localbabnon. 
Rod : N. Messing. V Jahrg. 1897. 12 Hfto. gr. >5". (1, Hit, 08 S ,m, 
Abbildgn,) Wien, (Lehmann fc Wentzol), 24.— 

Mohr (S.), Dio Flöszorei auf dorn Hlieiii, gr. 8», (00 S, m. (') Taf. u, 
2 Lichtdr.) .Maimhoim, (F . Bemuich). Kart 1,80 

.Moissan (Prof. Henri), Dor elektrische Ofen. Autoris, deutsche Ausg., 
übers, v. Dr. Tlidr, Zettel, gr. 8». (V l l , 301 S, m, 42 Abbildgn.) 
Berlin, Fischer's techuolog, Verl, 15.— ; geb. 17.— 

Müller (Observât. Prof. Dr. G ), Dio Photometrie der Gestirno. gr, 8°. 
(X, 550 S m. 81 Fig.) Lei|)zig, W. Engelmann, 2 0 . - ; geh, 22.50 

Nivellements-Frgehni.ssc (die) der trigonomelriscben Abtheilung dor 
königl, i)reussisclien Laiide.s-Aufiiahme, 4., 5. u. 8 Hft, 12". Bei lin, 
E. S, Mittler & Sohii, in Komm, Kart 1,— 

Ohm ann (Archit, Prof, l ' r . ) : Eino Sammig. v. Plalomls, Carlouchoii, 
Consoleu, Gittern, Möbeln, Vasen, Oefon, Oi-nameiitoii, Interieurs etc. 
zumeist in kaiserl. Schlö.s.serii, Kirchen, Stillen u, andere Monumen-
talbauten Ooslerreichs aus der Epoche L(ïo|)öld 1, bis Maria Theresia, 
anigeuommen u gezeichnet v. 0 . 2. Aull, 2, u. 3, Lfg, Fol, (20 
Licbtdr,-Tal.) Wieu, A. Schroll .»v- Co. 8.— 

Planck (Prof. Dr. Max): Vorlesungen üb, Thermodynamik, gr.8", (V I I , 
248 S, m. 5 Fig.) Leipzig, Veit Sc Co, In Leinw, kart, 7.50. 

Polytechnische Bibliothek. 1 Bd. gr. Magdeburg, Fahor, 
(1, Weiler, Prof. W ) : Die Dynamomaschine. Physikalische Prin-

zipien, Arten, Teile, Wechselwiikg. dor Teile u. Konstruktion 
denselben 3, Aull. (XV I , 19!) S. ni. 100 Fig.).) 4.—; geh, 4,50 

Produktentafol (kleine). Hrsg, v, der trigonometr. Abtheilg. der königl, 
|)renss. Landesaiilnahmo. schmal gr, 8». (4 S ) Berlin, E S, Mittler 
Sc Sohn, —.15 

Heichs-Verordnungen (die deutschen) zur Verhütung des Zusammon-
stos.sens der Schill'o auf See, betr. dio Lichter- u. Sigiialfübrg. der 
Fischerfîdirzeuge u. der Lootsendampirahrzeiige, üb. das Verbalton 
(1er Schiller nach e. Znsammenstosse v. Schille auf See u. in Betr. 
der Noth- u. Loolsen-Signalo I. Schilfe auf See u. aul den Küsten-
gowä.ssern. Auf Vcranlassg. der Deputation f, Handel u, Scliillahrt 
zusammeuge.stellt, gr, 8", (21) S.) Hamburg, L. Friederichsen Co. 

—.50 

Richter (Otto): Die Berührung.^kegelschnitte der(d)enen Kurven 4. Ord-
nung m. 2 l»op|)el|umklen. Progr. 4", (20 S, m. 2 Taf.) Leiji/.ig, 
(J, C. Hinricbs' Sorl.). 1.̂ 20 

Riedler (Geh. Heg -R. Prof A,): Neuere 8chifVs-lIchcwei ke, untor besond, 
Berücksicht, der Kiitwürle 1. don Donau Moldaii-Elho-Kaiial vom 
maschinell- u, betnebsteclm. Standpimklo dargestellt, hoch 4", ( IV , 
145 S. m, 50 Abbildgn.) Berlin, Polytechu. Buchh, A, Soydel. 10,— 

Rupci6 (Ingen. Geo.): Die Felsensprengungen unter Wasser in der 
Donaustrecke aStenka-Eisernes Thor», m, e, Scblussbetrachtg, üb, 
die Folsensprenggn. im Rhein zwischen Bingen u. St. Goar. gr. 8". 
(03 S, m. 10 Abbildgn. u, 0 Taf.) Braunschweig, F , Vieweg Sc 
Sohn, 3.— 

Rykatschew (Dir, M,), Der Zusammenhang zwischen Wasserstands-
schwankungen u, Niederschlag im Gebiete der oberen Wolga. Ein 
Beitrag zur allgemeinen Frage der Hochwassorprognose Aus dorn 
Russ, nbcrtr. u, m. einigen Anmerkgn lirsg, v, Priv.-Doc. Dr. 11, 
Gravolius, gr. 8". ( IX , 45 S. m 2 Taf.) Dresden, A. Köhler. 2.50 

Scheiner (Prof. Dr. J . ) , Dio Photographie der Gestirne. Mit 1 Taf. in 
Ileliograv. u, 52 Fig, im Text, gr, 8-, (V , 382 S.) Nebst o, Atlas v. 
11 Taf. in Ileliograv. m. textl. Erläutergn. (in Mappe), 4°, (0 S,) 
Leipzig, W. Engelmann. 21.—; Text geh, 23.50 

Schonker (Ingen, Strassenbahn-Vorw, P,): Die Wahl des Betriebssystems 
f, die Strassenbalmen in Zürich u. Vorschläge betr. den Bau neuer 
Linien. Bericht an den Stadtrat v. Zürich. 4". (95 S. m, 32 Fig.) 
Zürich, (A. Müller), 3,— 

Schiemann (Civ,-Ingen. Max): Elektrische Fernschnellbahnen der Zukunft, 
Populäre volkswirtschaltl, Eisenbahnskizze, gr. 8". (55 S. m, 0 Holzschn, 
u, 1 Taf.) Leipzig, 0 , Leinor. 1.50 

Schieb (Civ.-Ingen. Eng.), Das Wasser u, der Kesselstein. Mit o. Anh. 
üb, Kessoloxplosioiien u, Corrosionen. 2, Aull. gr. 4". (44 S. m. 
15 Abbildgn.) Aachen, C. Mayer. 2.— 

Schmid (Baugeworksch.-Prof, Priv.-Doz. Carl), Statik u, Festigkeitslehre. 
Lehrheft nebst vielen Beispielen, elementar bearb. f. den Gebrauch 
an der Schule u, in der Praxis. 2. Aull, hoch 4«, (V I I I , 102 S. in, 
Abbildgn. u. 2 Taf.) Stuttgart, J. B. Metzler's Verl. 4.— 

Schmidt (Oberstlieut. v . ) : Die trigonometrischen Vorarbeiten, f. dio 
topographischo Messtiscb-Aufnahme in Proussen, 8». (41 S,) Berlin. 
E , S. Mittler & Sohn. Ivart - . 5 0 

Schöneborn (Stationsassist, C.) , Neuestor Eisenbahn-Gütertarif f. Deutsch-
land, cntb.: Die Entfernungen von jeder u, nach jeder Station 
Deutschlands, Tabelle üb, die Frachtsätze nach Kilometer, die wich-
tigsten Vorschriften f. den Güter- u, Viehversand, e, Zusammen-
stellg, der erforderl, Frachtbriefe, Steuer- u. Zollvor.schriften nach 
sämmtl europ. Staaten u, Ländern, sowie dio wichtigsten Ausnahme-
tarifo Nacli amtl. Quellen zusammengestellt (ohne Verbindlichkeit 
der Eisenbahn), Neue Ausg, vom 1. VI , 1897. gr. 8«. ( X l l l , V I I I , 
519 S,) Hagen, D. Ilammorschmidt, fleh, 10,— 

Schubert (Prof, Dr,) : Formulare f. Vermessungs-Uebungen. 8», (48S.) 
Neudamm, J. Neumann, —-SO 

Schulto (Ingen, A, ) : Wirkungweise des Wassers im Laufrade der Tur-
binen. gr. 4°. (10 S, m. 10 Fig.) Berlin, G. Siemens, —.80 

Signal- u. Weichenstellung (Electro-pneumatisclio), Hrsg, v. der Wesling-
houso Kisenhabn-Breiusen-Gcsellschalt. Lex.-8°, (15 S, m, 5 Tal,) 
Hannover. Schmorl Sc v, Seefeld Nacbf,), —.50 

Statistik der (jüterbewogung auf deutschen Eisenbahnen, nach Verkohrs-
bezirken geordnet. Hrsg. im königl. preuss. Ministerium der ölfent-
lichen Arbeiten. 58. Bd, 14 Jahrg. 1800, 2, Vierteljahr, Imp,-4», 
(303 S,) Berlin, C, Heymann's Verl, 12,— ; geb. 13,50 

Statistik der Güterhowegung auf deutschen Eisenbahnen, nach Verkohr.s-
bezirken geordnet. Hrsg. im königl. proubs. Ministerium der öllentl. 
Abreiten. 59. Bd. 14. Jahrg. 1890, 3, Vierteljahr. lmp.-4''. (3G3 S ) 
Berlin, C, Heymann's Verl, 1 2 - ; geb. 13,5U 

Statistik der im Betriebe befindlichen Eisenbahnen Deutschlands, nach 
den Angaben der Eisenbahn-Verwaltgn. bearb, im Reichs-Ei.senbabn-
Amt. X V I , Bd, Betriebsj. 1895/1890, Fol. (592 S. m. 1 färb. Karte.) 
Berl in, E , S, Mittler & Sohn in Komm, 10.— 

StatisOsche Nachrichten v, den Eisenbahnen des Vereins deutscher 
Eisenbahn-Verwaltungen f. d. Rechnungsj. 1895. Hrsg. v, der ge-
schättsführ, Vcrwaltg, des Vereins. 40, Jahrg, fol. (22ü S,) Herl in, 
(A. Nauck & Co.) 12.o0 

Trautb (Ob.-Werkmstr, L u d w ) : Materiallehre, Praktisches Handbuch 
f, Arbeiter u. Lehrlinge in Mascbmenfabrikon u. verwandten Ge-
werben. 4. Aull. 8°. (V I I I , 132 S.) Luzern, Prell & Eberle. Geb. 

in Leinw. 2.— 

Werkzeuglehro u. die Verarbeitung der Métallo, Praktisches Hand-
buch L Arbeiter u, Lehrlinge in iMaschinenfabriken u. verwandten 
Gewerben. 2. Tie. in 1 Bd. 2. Aufl. S», (V I I I , 140 u, I I I , 133 S m. 
Fig.) Kriens, (Luzern, Prell Sc Kberle,) Geb. G.— 

Uhlaiid (Ingen. VV. I L ) : Branchen-Ausgahe des Skizzenbuchs, f, den 
praktischen Maschiuen-Constructour. Ein Ilillsbuch f. Techniker, 
sowie f. Schüler techn. Lehranstalten. XV I Bd.: Dynamoma.scbinen 
u. olektr. Leitgn. 1. Ergänzungshft. qu. gr. 4°. (48 S.) Dresden, 
G, Kübtmaiin 4.80 

Ulzer (Versucbsstat.-Leit, Prof. F . ) u. Adj, Dr. A. Fraenkel, Anleitung 
zur chemiscb-lecbniscben Analyse. Für den Gebrauch an Unterrichts-
Laboratorion bearb, gr, 8«». (XI , 192 S. m, Abbildgn, Berlin, J . 
Springer. Geb. in Leinw. 5.— 

Urbanitzky (Bauingen. Rud ) , Denkschrift üb. den Donau-Moldau-Elbo-
Canal bei Wahl der Canaltrace Linz a. d. Donau-Roseiiberg a, d. 
Moldau. Fol. (7 S,) Linz, (E. Mareis), - . 5 0 

Verordnung ( K . S , ) , die Vor.schrifton üb. die Ausbildung u. Prüfung L 
den höheren technischou Staatsdienst im Baufache betr.; vom 10. 
I I I , 1897, 4°, (44 S.) Dresden, C. C. Meinhold & Söhne. —.50 

Verordnung zur Verhütung des Zusammenstossens der Schilfe auf See, 
Vom 9, V, 1897, nebst Verordn«., betr. dio Lichtcr- u, Signalführg, 
der Fischerfahrzeugo u, der Lootsendaini)n'ahrzeuge, Vom 10. V, 1807, 
(Reichs-Gesetzblatt N". 22, 1897.) 8", (IG S,) Hamburg, Eckardt & 
Messtor If —-30 

Vortboile der clectro-pneumati.scbon Signal-u, Weichen-Stellung System 
Westinghouse, Hrsg, v. der Westinghouse Eisenbahn-Mroinsen-Gesell-
schalt. Lex-8", (8 S,) Hannover, (Schmorl Sc v. SecleldNaclif,),—.50 

Wallentin (Gymn,-Dir, Dr, lug, G. ) : Lohrbuch der Elektricität ii, des 
Magnetismus, Mit bo-sond. Oerücksicht. der neueren Anschaugn, üb, 
olektr, Knergioverhältuisso u. untor Darstellg. der deu Anwendgn.in 
der Elektrotechnik zugrunde lieg. Princii)ieu. gr. 8°. (VHI , 394 S. 
m, 230 liolzscbn.) Stuttgart, F. Enke, 8.— 

Wiotz (Hugo), Die isolierten elektrischen Leitungsdrähte ii. Kabel. 
Ihre Erz'.'ugg., Verlegg. u. Unterhaltg. Dargestellt u. durch 159 iu 
den Text gedr. Fig. erläutert, gr. 8». (VHI , 230 S.)Leipzig,0. Leiner. 

7,— ; geb. in Leinw. 8.20 

Wüst (Ilütlensch.-Lohr Dr, F , ) : Handbuch der Metallgiesseroi, 2, Aufl. 
der Metallgiesseroi v. Abbass. gr. 8». (V I I I , 250 S. m, 250 Abbildgn.) 
Weimar, R , F. Voigt. 0.— 

NIEUW TIJDSCI lR i rT . 

Marine-Bibliographie (internationale).Vorzeichniss neuer Er.scheingn.aller 
Länder auf dem Gebiete der Schiffs-Baukunst, desSchills-Maschinen-
bau-, Artillerie- u. Torpedowo.sens. Allgemeino Marine-Litteratur 
Nautik, Scliilfs-llygicno, Seerecht etc. Mit Anh.: Diverse teclin. 
Publikationen, Antiquariat. 1. Jahrg. Decbr. 1890—Novbr, 1897.5—7 
Nrn, gr. 8«. (Nr. 1, IG S.) Berlin, W. II. Kühl. 1.20 

KAART. 

Gcitel (Reg,-B. M.), Karte vom Dortmund-Ems-Kanal, bearb, nach 
Angaben der königl, Kanal-Kommission in .Münster, Mit c, kurzen 
Hesclireibg, hrsg, 1 : 200000. 2. Aull. 2, Blatt, ä 40.5 X 55.5 cm. 
Farbdr. .Mit Text, Fol, (4 S,) Berlin, M. Pasch. 3 , -

Schulze (Geb. Rechu.-B, W , ) ; Internationale Reisekarto v, Furopa, 
Ueber.sichtlichü Darstellg. aller wiebtigeren Ei.senbahn- u. Dampf-
schill'verbindgn. zwischen den llanptverkehrsorten Europas, m. .Angaho 
der wichtigsten nigehnäss, I)ani|)b:chinvorbindgn. v, europ,llafenortcn 
nach überseeischen Ländern, Sommer-Ausg, 1897, 72 X 103 cm, 
Steindr. Berlin, K , Siogismund. 1.50 



R E G I S T E \l 
1 8 i> <> - 1 8 O r . 

N. (liiidl aan do bladzijden van do Notulen. 

T . duidt aan de bladzijden van liet overige gcdcello van hel Tijdschrilt. 

* duidt aan lidmaatschap van het Instituut. 

A -

* A l j ) l i e r t s (O. IJ. l i . F . ) benoemd tot raadsl id Ver-

sla{ j I I I . — C i r c i ih i i r e betrelTeiide den In ten ia l iona le i i 

Yerb .uu l f l i r die Mater ia ipr i i f i in^en der 'reclinÜN. 

N. 4 , 14. —Mede( lee l in { ; en hetrel iei ide liet deidvheeid, 

om door reor{ ja i i isat ie van liet l i i s l i t i i i i t le tracl i ten 

eene fusie van technisci ie vereeiii<;in|;en tol st i i id le 

brengen. N. 107, 115, 130. Discussie daarover inei 

de leden .1. I'. \V . Coi i ra ; ! en M. C . .1. Piepers. N 112, 

113. Door i l r . F . van Dissel dank {;e/.e«;(l. N. 140, 

And)ac l i t . Ver.^'enifjinjj: ViM-edclm^; van l iel anibacl i t 

door proeven van b e U w a a i n l i e i d . / i e Oe(;r ( \V . .1. van) . 

* A n i e v d e i i v a i i D u y n i . Z ie D i iy in . 

* A n r o o i j ( A . A . v a n ) hedanki . Vers la j ; I V . 

13 

* i { a i i r , 1\(; (!''.), Vers la j ; van de |)r()(;lnialiiif»en nicl hel 

slo()ni{;eiiKKil le Sc l ie l l in j jwoi i i le . N. 5 T . .'>8: 

B a u c k e ( I I . ) , Mikrosko j j i sc l ie o iu lcrzocki i i ; ; van ('(Mii<;c 

iuetaall( '{ ;( 'erii){ ;en. N. 133. 1 l isci issi i ; daarover i i icl 

(Ie le('eii .1. (1. D i jx l ioor i ) , 15. M. ( ! r ; i t ; ima , A. I l i i e l , 

S. (1. I \ van Mi)s.S(:lH'id)i'0('k, j l i r . V. L . O r i l en .1. 1'̂ . 

van llei . ' jersherj; Vors l i iy : . . N. 130 130. 

• B e i n m e l (P . M. v a n ) won l i lid. N. ()2. 

' ' ' l l e r c k e l (11. i'i v u n) , Over l 'undeerinjjswij/.cn in Indië. 

N. (•)(). 

B innenscl ieej )vaai ' lcon{ ; res . Zie Conrad (,l. F . \V . ) . 

* H o d e n l i a i i s e n ( T h . ) bedankt. Verslaj ; I V . 

* n o [ j a e r ( l e de T e r n r i i { ; { ; l i e ( I I . baron v a n d e n ) 

over l i jdt . Versla«] I I I , I V . N. 17 ; door den prcs i i len l 

l ie rdac l i l ahl . 

' ' ' B o s s e (M. ,1. v a n ) op n i e u w lo l penninf j ineesler be-

noemd. Verslag; I I I . — Zie l ) i i y i n ( l ) . I'. van A ineyden 

van) . 

MouwslolTen. Z ie A lpber l s {() . II. I I . F . ) , Melaalle{fee-

rin^jen. 

i h - e u k e l (.1. \V. \'\ v a n ) , Over niax imnin-pei lscdia len. 

Ver.slao V I I . 

* B r e u k e l (S. .). I I . v a n ) bedankt. Vers lag IV . 

• b r o e k m a n (d . I I . ) vvordl l id. N. (52 

Bvufjiien. — IJovenbouw der hrti«; over de n ienwi ; r iv iei ' 

K; I lensdon. N. 5. Br i i ; j ovei' hel ve r rn inu l l le i is-

denseli kanaa l . 7. ISonw vati de brn j ; ov(!r l ie i 

Z w a r t e W a l c i ' te l lasse l l . N. 4(1, üü. V(M'nieu\vii;{j van 

de s[)()orwe[;( lrainl)rn{ ; over den Leidschen ' r i ek\ l ie l bij 

Voorbnr} ; N. 40 , T 81 

Hi-nsscl Zevendes('li('epvaart(;<)n{;r«-s. N. 1 1 , 4 0 , 0 0 C.oiijjres 

betreffende «joedkoope woni i i f j en !)(). ( ' .onkies be 

ircïfl'eiule on[ ;ev i l l ( 'n bij den ai-beid. N. 01. 

* | } r n v n ( I I . I"'. de ) , nu?(l(!\v(Mk(!r aan bel . laai hocdsje. 

20 . Ove r de be l rukk ln } ; lusselien re ' j enva l , ver-

da inpi i i j j en waterafvoer N. !M. Discnssie daarovei 

niet (le leden O. van Diesen, dr. F l'\ van Dissel, 

I I . I ' . N l l a lber t s ina en .1. C. Uainaer. N. 0 0 - 1 0 2 . 

J 
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c. 

Ga I'd i n a a l (J.). Zie Ocagne. 

Gi l a n I a n (F . ) , Plafonds van d u n staalplaat. Verslag; V I I . 

Gongres. Zie Brussel, Conrad (J . F. W . ) , Delft , In-
genieurs civils. 

• C o n r a d (.1. F. W . ) benoemd tot raadsl id. iS. 1 3 9 . — 

Mededeel inyen over bet zevende scbeepvaartcongres, 

te Brussel in 1898 te houden . N. 11, 4ü, 90. — 

Over een Deutscb-üesterreichiscl i-ün^arischer Verband 

lür Binnenscbifffabrt . N. 11. — Z ie Alpber ls 

{Cr. B. I I . F.). 

• C o o l . Ir . (W . ) wordt l id. N. G2. 

• Ü é k i n j j D u r a (A.) , Mededeel ingen over de bruy 

over het Zwar te Wa t e r le Hasselt. IS. GO. 

Delft. Zesde natuur- en {jeneeskundig coiifjres. N. 44. 

• ü i c s e n (G. v a n ) . Zie Bruyn (II . E. de). 

• D i j k (F. G. W . v a n ) wordt l id. N . 90. 

• D i j x l i o o r n (J. G.). Z ie Baucke (11.). 

• D i s s e l ( D r . K. F . v a n ) bedankt als raadsl id. Ver-

slag I I I . Zie Alpber ls (G. B. I I . F.) , B ruyn ( I I . 

E. de). 

Dok te Ta lcabuano . iS. 40, 83. 

• D o n k e r D u y v i s . Zie Duyv is . 

Dra ineer le id ingen. N. 20, 29. 

* D u f o u r (F. C.) word t l id. M. G2. 

* I ) u r a . Zie Dék ing . 

• D u y v i s (J. D . D o n k e r ) benoemd tot raadsl id. Ver-

slag I I I ; bedankt als zoodani j j a ld. iS. 139. 

• D u y m (D. P. v a n A m e y d e n v n n ) , Mededeelinjj 

over de fundeerinf;swijze me t {jemelselde z i nkpu t ten 

en hare toepassing bij den b o u w der brug over het 

Zwar te W a t e r te Hasselt. N. 40. Discussie daarover 

met tle leden I I . 1'̂ . van Berckel, i\l. .1. van Bosse, 

A. Dék i ng Dura , U. II. Gock inga , IS. Th . jNlicbaëlis 

en .1. W . Welcker . N. G2—G8. 

D y n a m i e t en andere on tp lo fbare stoffen. Bewaren en 

onderzoek van — . Verslaj; V I . 

• E e k (F . M . v a u P a u t h a l e o n baron v a n ) lussclien-

lijds benoemd lot raadsl id. Verslag I I I ; als zoodanig 

op n ieuw benoemd. IS. 139. 

Elektriscbe instal lat ie te T a n d j o n g Pr iok. Verslag VI. 

• E l i n k S t e r k . Zie Sterk. 

• El z e 1 i n g e n (.1. M . W . v a n) wordt wederom l id . 

N. G2. 

• E n i b d e n (Cs. d e ( i r o o t v a n ) . Zie Groot. 

IP. 

• F i j n j e v a n S a l v e r d a . (.1. G. W . ) biedt zijne boek-

verzamel ing ten geschenke aan. N. 45. 

F r a n c o (1.), Fenige beschouwingen over de unif icatie 

van den schroefdraad. ï . 3. 

Fundeerin{;swijze ujet gemetselde z i ukpu t l en . IS. 4G. 

In Nederlandsch- en Britscb-Indië. N 6G. 

O . 

• G e e r ( W . J . v a n ) brengt verslag u i l omtren t tle 

vergaderin[]en van bet boord-comite der Vereeni(; ing: 

Veredel ing van bel ambach t door proeven van be-

kwaamhe i d . IS. 132. 

Genoolschap, Wislaindig — te Ams te rdam , Prijsvragen. 

N. 4G, 82. 

• G e o r g e ( W . graaf d e S t . ) bedankt . Verslag IV. 

Gel i js l roomen in de straat Soerabaja en jMadura. Ver-

slag VI I . 

• G o c k i n g a (II. H.). Zie D u y m (D. V. van Ameyden 

van). 

• G r a l a m a (B. M. ) benoemd lo l raadslid. N. 139. — 

Zie Baucke (I I . ) 

• G r o o t v a n E m d e n (Cs. de ) overli jdt. Verslag H l , 

IV . V{;l. vorig Verslag. 

• G u n n i n g (ü . ) word t l id. N. 20. 

II. 

• I l a i t i n k (B. .1. H.) , De leer van den heer A . E l i nk 

Sterk over de ve rdamp ing in stoomketels. T . 101. 

• I l a i l s m a M u i i e r . Zie Mul ier . 

• I l a l b e r t s m a ( I I . P. N.). Zie Bruyn ( I I . E. de) 

• l l a m . Zie Hoijaards. 

• I l a r l o o (A. V.) wordt lid. N. 12. 

Hasselt. Zie Bruggen. 
• H a s s e l t (.1. v a n ) , Nadere mededeel ing betrefrende 

d ia ineer le id ingen . Vgl . Pemi ink (.). M . K. ) . 

• H a l t u n i (A. G. v a n ) wordt lid. N. 02. 

Havens. — Havenwerken le Man i l l a . Verslag VI . 

• H a v e r k a m p (H. D.) overli jdt. Verslag I I I , IV. N. 8 5 , 

door den pies idenl herdacbl . ald. 

Helder. Zie Waa rnem i ngen . 

• H e r p i e n B e r n . Z ie .longh. 

• H e u f f (A. M.) wordt l id. N. 02. 

REGISTER. 

• H e u k e i o m (G. W . v a n ) . De vern ieuwing van de 

spoorwegdraa ibrug over den T.eidscben Trekvl iet bij 

Voorburg . N. 4G. T. 81. 

H o e f f e l m a n (B. G. ) wordt l id. N. G2. 

H o e k Gzn . (.1. v a n d e r ) bedankt . Verslag IV . 

• H 0 f s l e d e (.1. P.) medewerker aan liet Jaarboekje, 

N. 45. 

• H o o g e n b o o m (A. T b . ) wordt l id. IS. 96. 

• H o o g e r h u y s .Ir. (H. v a n ' l ) word t l id. IS. G2. 

• H i r s c h i g (A. .1.) wordt lid. N. 139. 

* H u e t (A.) Opmerk ingen betreffende de samenstel l ing 

van de notu len der vergaderingen. N. 18. — Zie 

Baucke (H.), Sterk (A. E l ink) . 

• H u i s w i l (.1. F.) wordt l id. N. 90. 

I. 

IJzer en Slaal. Plafonds van dun staalplaat . Verslag VH. 

• H e k e n (.1.) overlijdt. Verslag I I I , IV. V^jl. vorig Verslag. 

Ingenieurs, Koninklijk Insliluul van —. 

Beglenient en verordeningen. Commissie , door den 

Baad van Bestuur benoemd lot herziening daarvan. 

iS. 89, 133. Vgl. Alpherts (G. B. I I . F.). — Be-

pal ing omtrent medewerk ing van de algetrcden 

raadsleden bij optreding van een n ieuwen Baad 

van Bestuur. N. 19. 

.laarboekje. N. 20, 45. 

Boekerij. IS. 45. 

Vijfde nitreikin{; van de Gonrad's premie. Verslag I I I . 

Vgl. vorig Verslag. 

Vier ing van bet vijFii^jjarig beslaan van hel Inst i tuut 

1847—1897 , N. 20, 45. Gedenkboek, ald. 

T'e Chicago bekroond. N. 4. 

Vergadering le 's Herto{;enboscli. N. 1. 

AJdccling Nederlandsch-lndiii. 

Tijdschrift 1895 — 1806. Verslag VH. 

Inrjinieurs Civils dc Francc, Sociclc des — . C o n g r e s te 

Parijs. N. 12, 16. Inwij(lin{] van een n ieuw hotel. 

N. 45. 

Ingenieurs Taschenlnich, Des —. Ilerausgcgehen voni Vcrein 

llüllc. Aankond ig i ng van .1. Tide inan . T. 37. 

• 11 e r s O n (.1. A. Bo ess i n g b v a n), Over eene alge-

meene maa t voor den schroefdraad. T . 2, 9. 

•T. 

• J i t t a (S. W . .1.) overlijdt. Verslag I I I , IV. N. 8 5 ; 

door den president herdacbl a ld. 

• J o n g b v a n H e r p i e n B e r n (H. C. de ) wordt 

l id. N. 02. 

K . 

Kanalen. Z i e Bruggen. 

• K a t e r Tzn . (.1.) overlijdt. Verslag I I I , IV. N. 2 ; 

door den president berdacbt a ld . 

• K e m p e n (S. L.) bedankt . Verslag IV. 

• K e r s e m a e k e r s (.1. M. H. B.) wordt lid. N. G2. 

• K i s t (N. C.), Zijn vakwerken van de 2(le orde m inder 

goed le berekenen dan vakwerken van de Isle orde? 

T. 91. 

* K o n i n g (.1. de), Over een congres van de Sociéló des 
Ingénieurs civils de Franco. N. 12, 10. — B e i s i n d r u k k e n 

u i l Noord-Amerika. N. 09. 

• K r a u s (.1.), Beschrijving van den bouw van bel droog-

dok te Ta lcabuano . N. 40, 83. 

* L a m b e r t s T h e d e n s . Zie Tliedens. 

• L e e u ï a n s ( W . F.) benoemd tot raadslid. Verslag I I I ; 

benoemd lot president ald. — Zie Bogaerde van T'er 

I Bruggbe (H. baron van den), Have rkamp (H. D.), 

J i l t a (.S. W . .1.), Mazel (L. H. .1. .1.), Metzelaar (.1. F.), 

O l l n i ans (A.), Beuvens (L. A.), Boijaards van den 

H a m (Mr. W . ) , Scliols (Dr. Ch. M.), Sloot (.1. W . 

Slons), Stralen (.1. van). 

• L e l y (C.) benoemd tot vice-president Verslag I H . — 

Zie Kater Tz . (.1.), S chuu rman (.1. A.) 

• L i n d o (I . A ), Mededeel ing over den s t r a n dmuu r te 

Scheveningen. IS. 141. 

• L ö b e n Se I s. Zie Seis. 

Luline, De — . Zie .Menlen ( W . I I . ter). 

M. 

• M a a s ( W . .L D.). Zie Waa r nem i ngen . 

Maatschappij der Wetenschappen, Ilollandschc — , te H a a r -

lem. Prijsvranen. N. 133, 145. 

• M a r i e (J. W . van) beda idu . Verslag IV. 

• M a r t i j (F. J . F.) bedankt . Verslag IV. 

! • M a z e l (L . H. .1. .1.) overli jdt. Verslag I I I , I V ; N . 86 ; 

door den president herdacht ald. 

• M e i j e r s (A. A.) wordt l id. N. 02. 

• M e i j i e r ( . l . 1-̂. de ) , l'kMii};e mededeelin{;en betrelTende 

de havenwerken te Man i l l a . Verslaj; VI . — Proefrit 

met de n ieuwe wagens van de Staalsspoorwe{;en en 

van de iNe«lerland.sch-IniIischc spoorwcj jmaalschappi j . 

ald. — Mededeel ingen over bel bewaren en onder-

houden van dyuanne t en andere ontp lo fbare slof-

fen. ald. 
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* M e I c Ii i O r (A. P.), Üe toepassinj,' van de formules van 

Lautenbur{j voor de bepalin^j van den {jrootsten af-

voer van (Ie rivieren oj) J ava . Verslag V I . 

* iMerens (!).) bedankt . Verslag; IV. 

Metaal-leyeeringen, Mikroskopisch onderzoek van — . 

IS. 130. 

• x M e t z e l a a r (J. F.) overli jdt. Verslag I I I , IV. N. 4 1 ; 

door den president l ierdaclu. aki. 

M e u I en (W . 11. te r), Nadere inededeelin{;en helreirende 

liet bergen van schatten u i t het wrak der Luline. 
IS. 5, 15. 

* M i c l i a ë l i s (N. Th . ) . Zie D u y m (D. P. van Ameyden 

van). 

• M o d d e r m a n (M A. J . 11.) word t l id. N . 62. 

Monier-plaat beproefd. N. 102. 

* M o o r r e e s (W . ) word t l id. N. 02. 

* M u l i e r [W. J. l l a i t s m a ) wordt lid. N. 62. 

* M u s s c h e n b r o e k (.1. H. v a n ) word t l id. N. 62. 

* M u s s c h e n b r o e k (S. C. P. v a n ) . Zie Baucke (11.). 

• M u n r l i n y (M. W e s t e r ha a n ) wordt lid. N. 62. 

J X . 

N i v e l ( W . ) , Beschrijving van den lokaalspoorweg 

Herzogenra th—Heer len—Si t t a rd . N. 5. T. 14. 

* i S o l t b e n i u s (U. P. J . T u t e i n ) . Over eene te Am-

sterdam p laa ls {;cliad behhende beproeving van eene 

Monier-j)laat. iS. 102, 114. 

O . 

Ü c a y n e ( M . d ' ) , Cours de gcomclrie dcscnplm cl de 

(jèomètric infinilésimale. (Encyclopédie des Travanx 

publiés.) Aankond i g i n g van J . Card inaa l . T. 35. 

* O l t m a n s (A.) overl i jdt. Verslag l i l , IV. N, 17 ; 

door ' den president herdacht , ald. 

* 0 m m e r e n . Z ie Steen. 

Ondcnvijs. — Adres aan dc Tweede Kamer der Sialcn-

(icneraal hetrellende bel wetsontwerp lol wijziginj j 

van het bestuur der Polytechnische School. N. 4, 

14. V(jl. vori{j verslag. 

* O r l l (.Ihr. V. L.) medewerker van het .laarhoekje. iS. 

20. — De invloed van wind- en l uch l dn i k op de 

getijden. N . 01. T . 117. - Zie l lancke ( I I . ) 

* P a n h u y s (Jhr. C. \i. W . v a n ) wordt l id. N. 62. 

Parijs. Zie TeiUooiislel l ingen, 

Pasteur, i i i s l i t u n l — le We l l cv ieden , Matavia. Verslag] VI. 

* P a u l (H.) , l ie t scheprad van het stoomgemaal van 

den Elsbroekerpolder le l i i l le^jom. N. 5, T . 56. 

Peilschalen, Over m a x i m u m — . Verslag V I I . 

* P e n n i n k (.1. M. K.), Mededeel ing over draineer-

leidingen. N. 29. — Mededeeling over eene kahel-

hnis voor de watervoorz ien ing aan den overkant 

van hel IJ te Amsterdam. N. 113. 

* i > i e p c r s (M. C. J.). Z ie Alpher ls (O. B. 11. F.) 

* P o e l { ; e e s t (J. v a n ) wordt lid. N. 62. 

* P o l v l i e t ( H ) bedankt . Verslag IV. 

Polytechnische School. Zie Onderwijs. 

* Ha m a er (J. C ) . Zie Hrnyn (11. E. de). 

' ^ ' l l a n i t z (M. A. F . H. de ) word t l id. N. G2. 

Regenval , verdamp ing en waterafvoer. N. 91. 

"" Kci{} e r s h e r g V e r s l n y s . Zie Verslnys. 

- U e u v e n s (L. A.) overli jdt. Verslag I I I , IV. N .129 ; 

door den president herdacht , a ld. 

=Mlijk (P. E.) wordt lid. N. 02. 

* H i j s b e r { ; e n (11 C. G. v a n ) word t l id. N. 62. 

Rivieren. — Dc op ru im i ng van de IJzeren p o o n i n d e n 

Donau . T. 18. Dc locpassing van de formules van 

L a u l e n h n r g voor de bepal ing van den grootslen af-

voer der rivieren op Java. Verslag V I I , 

• H o e s s i n g l i U d i n k . Zie Ud ink . 

' M l o e s s i n g b v a n I t e r s o n . Zie Iterson. 

'••'Uoi j a a r d s v a n d e n H a m (Mr . W . ) overlijdt. Ver-

slag [II, IV. iN 85 ; door den president herdacht, a ld . 

' M l o m k e s (I. A.) wordt lid. M. 02. 

' M l o o s (K. F. 11.), De n ieuwe elektrische instal lat ie op 

Tand j ong Priok. Verslag V I . 

* U o u k e n s (J. A.) wordt l id. N. 62. 

S . 

* S a i . c l i e s (A. C.) wordt l id. N. 62. 

* S a i i ( l b e r g ( . I h r . V. A. P.). Over den hoveid)oinv 

der hru{} over de n ieuwe rivier ic l leusden. N. 5. 

• S a n d e r s (M.) bedankt . Verslag IV. 

* S c h a ( l e ( ; (A.), \Vatcrv()orzienin{j iloor toepassing van 

wa lc r ramineu le Poeloc Web . Verslag V I I . 

ScheHin(;\V()udc, Sloom^jemaal ic — . N. 5. T. 58. 

8cheprad(?rcii. T. 50, 08. 

Schevcnin{;eii. Zio S i ra i i dn iunr . 

* 8 c : b i l l (A. K. J . ) wordt l id. N. 62. 

• S c h o l s ( D r . Ch. M.) overli jdt. Verslag I I I , IV. N. 8 5 ; 

door den president berdachl . ald. 

REGISTER. 

Schroefdraud, Aannem i ng van eene algemeene maa t 

voor den — . T. 1. 

• S c h u u r m a n (J . A.) overl i jdt. Verslag H l , IV . N. 1 . 

door den president berdachl . ald. 

• S e i s (C. M. E. v a n L ö b e n ) bedankt . Verslag; IV. 

• S e p p (J . C.) word t l id. N. 139. 

^ S l o o l (J. W . S t o u s ) overlijdt. Versla}} l i l , IV. N. 17 ; 

door den president bc idacbt . ald. — Over eene alge-

iiiueiic maa l voor den scliroeldraad. T. 2. 

Spoorwegen, — Ilesclirijviu}; van den lokaalspoorweg 

Herzogenrath — H e e r l e n - S i t t a r d . T. 14. Oescbrijving 

van den h o u w van een j^edcelle spoorbaan der Neder-

landsche Zuid-AlVikaansche spoorwe{}maatscbappij . 

N. 5. T. 45. Traniwc(]r i j lu igen. T. 24. Proefrit met 

n ieuwe \va^;ens van de Staatsspoorwegen en de Neder-

landsch-li idische Spo()rvve{;maalschappij op Java . Ver-

slag VI . — Zie Ihugijen. 

Slaal. Z i e IJzer. 

• S l e e d e n (A. G. v a n ) bedankt . Verslag IV. 

* S l e e n v a n ü m m e r e n (F. G. J . v a n d e n). wo rd l 

lid. N. 62. 

• S l e i n b u c h (G. F.) wo rd l l id. N. 62. 

• S t e r k (A. E1 i n k), Nadere beschouwingen belrelfendc 

(Ie leer van I l ue l over de verdamp ing van sloom-

kelels. N. 30. Antwoord van A. I luet . N. 30. — V{jl. 

I l a i t i nk (B. J . H.). 

S l o k ( D r . J. P. v a n d e r ) . Studiën over getijden in 

den Indischen Arclii|)el. XIIL. Gel i jstroomen in Straa l 

Soerabaja en Madoera. Verslag VI I . 

S loomj jemaal te I l i l legom. N. 5. T. 56. Te Schelling-

wonde N. 5. T. 58. 

Stoomketels , Ve rdamp ing in — . Zie I la i t ink (II. J . l i . ) , 

Hue l (A.), Sterk (A. El ink) . 

• S t o o p (A.) word t l id. N. 96. 

• S t o r k (C. F.), Over eene algemeene maat voor den 

schroefdraad. T. 9. 

• S l o u s 8 l o o i . Zie Sloot. 

• S t r a l e n (J. v a n ) overli jdt. Vcrslaj; I I I , IV. N. 17; 

door den president herdacht ald. 

Strand lan{;s de kusi der Noordzee, Aan teekening van 

de in 1800 {;cdane me l ing langs hel — . N. 40. 

S t r a n d m u u r te Schcveniiij'.eii. N. 141. 

• S t r o i n k (J.) wordt lid. N. 20. 

==\Stulen (J. Z.) hc i lank l als raadslid. Veslag l i l . 

Tand j ong P n o k , Elektrische instal lat ie le — . Ver-

slag VI. 

• T e l d e r s (J. M . ) , Over het zesde natuur- en genees-

kund i g congres te Delft. N. 44. 

Tenloonslclliufjcn. — Were ld len loons le l l i ng te Parijs in 

1900; ceii irale commissie voor Nederland. N. 80, 

88, 132. 

• T h e d e n s (D. 1). L a m h e r t s ) wordt lid. IN. 12. 

• T i d e m a n (J.) voor de twaalfde maa l tot secretaris 

benoemd. Verslag l i l . — Dc o p r u i m i n g van de 

IJzeren poor l in den Donau . T. 1 8 . — Zie Infjenicurs 
Taschcnbucli. 

• T i e n h o v e n v a n d e n B o g a a r d (G. v a n ) word l 

l id. N. 139. 

T'ramwej^rijtuigen. T. 24. 

• T n l e i n . Zie Nol lhenius 

^ T y d e m a n Jr . (M.) wordt lid. N. 96. 

I J . 

• U d i n k (J. A . B o e s s i n j j h ) bedankt. Verslag IV. 

Vakwerken , herekcnin{; van — . T. 91. 

• V a l k e i i h u r g (A M.) word l lid. N. 62. 

• V a r k e v i s s e r (F . A.) wordt lid. N. 62. 

V a 3 C 0 ( Ie G a u i a . ViLM-honderdjarige her inner ing'aan 

zijne reis naar Iml ië . N 4 0 . 

• V ( ; e n (J. N u h o u t v a n d e r ) , Houw van een koel-

kamer hij hel Ins t i tuut Pasteur te Weltevreden. 

Verslag VI. 

• V e r h n i g l i (J. E.) h(Mhnikl. Verslag IV. 

• V e r s l n y s (J . U. v a ii 11 c i g e r s b e r {;). Zie 

Baucke (H.) 

^'=Veth (11.) wo rd l l id. N. 62. 

• V e t h (II. W . ) hedank l . Verslag IV. 

* V i s s c r (P. J.) word l lid N. 02. 

• V o g e l (H. P. M . A.) bedankt . Verslag IV. 

Vo()ibur{;. Hruj; over den Leidschen Trekvliet . T. 81. 

A V . 

Waarncmi i i ( ; cn aan den Helder, door P. Z aa tman , 

later door W . J. 1). Maas. N. 4, 20, 40, 90, 133. 

(;einiil(l('l(lcn over 1896 enz. Alzoi iderl i jkc bijla{]e tot 

(le Notu len . I— .VXIX . 

Waterafvoer en verdamping;. Zie Uegeiival. 

Wa le rvoorz i en i ng aan den overkant van hel l.l te 

Ams te rdam . N. 113. Watervoorz ien ing door toe-

passing; van waterramen te Poeloc Web . Versla{] VH. 



REGISTER. 

• W o r t m a n (II .) benoemd tot raadsl id. N. 139. 

Y. 

* Y p e s ( r . A. ) wordt l id. N. 96. 

Z . 

* W e b e r (C.) bedankt . Versla}; IV. 

* W e l ek er (.1. W. ) , Mededeelin{;en over de brug over 

bet Zwar te Wa t e r te Hasselt. N. 02. 

* W e l l i n g l n i y s e n ( I I . M ) overl i jdt. Verslag I I I , IV . 

* W e n c k e b a c h (11. .1. K.) met de Conrad's premie 

bekroond Verslag i l l vorig Versla(j. 

• W e s t e n b e r g (A.), Beschrijving van den bouw van 

.en .redeelte spoorbaan der Nederlandsche Zuid- Z a a t m a n (P.). Zie Waa rnem i ngen 

A l r ik ranscbe spoorwej imaatsehapinj N. 5. T. 45. * Z a n d s t r a (A.) wordt lid. N. G2. 

* W e s t e n l ) e r { ; (.1. G.) bedankt Verslag IV . 

• W e s t e r b a a n . Zie Mu i i r l i ng . 

Wishindio (jcnootschap Z i e Gcnoolschap. 

• W M s s e l i n k ( W . .1.) wordt lid. N. (52. 

1« • « V* V - -

Z i nkpu t t en . Fudeeringswijze met gemetselde — . N. 46. 

• Z u y i e n (G. E. V . L . v a n ) vertegenwoordigt bet 

I n s t i t u u t o p bet Confjvès iVhabilations a hou marché, 

te Brussel. N. 91. 

VEKIIKTElUiNfiEN A A N V ü L LI i\ (i E N 

VAX DE 

K e g i s t e r s o p d e w e r k e n v a n l i e t I i i s t i U i r i t 

v a n tot HHU; (»). 

(•) ll itMineiio woi'tk'ii l i c i loe ld : 
A . Hot i l e g i s t e i ' o v e r do j.-ircn IS ' iT—IHOl) . T w e e d o gtHh'ollc. 

/)'. Hot Ht '^ i^ter o v e r d f j i irci i 1 Si")!)—188-1. 
a . l i f t lU'i. 'istor o v e r d c j . u o n 1 S S 4 - 1 8 8 ! ) . 
] ) . l l o l K c - j i s t c r o v e r de j i i ren ! S 8 ' J — 1 8 9 4 . 
K . l le t K.>i; ister o v e r liet j ; i a r I S O i — 1 8 0 . " ) . 
F . l l e t l U - i s t e r o v e r liel j :<ar 181Cj—18!)I). 

^ B e r k l i o u t (I). P. v a i i ) wordt lid. N. 58 /59 : 30. 

* C a r l i e r (.1. G. M. A.); voe{j b i j : word t wederom lid ; 

06/07. 

* l ) o y n e ( W . T.); het tecken * weg. 

* E l v e n ( M . G . T é t a r v a n ) ; voeg bij: overlydl . Versla«] j 

63 /04 : 15. i 

• ^ G l i e { ; a ; liet teeken ^ wej;. 

* J a n s e n (.1. C.); voe{; i n : overli jdt. Verslag 01/02: 43. 

M a s s 0 n - V o ii r ; bet teeken * weg. 

• ^ ^ M u l d e r (Dr. (;.). Lees (Dr. C. .1.) 

•^•iMialT (M. F. .1) uord t lid. N. 07 /08 : 219. 

^ ' P i e t e r s e i i (C. G . .!.); liet teeken * wej;. 

•^MM-ussin a II n (A. 11. (I.) wordt l id. N. 05/00: 33. 

* U a p | ) a r ( l (.Ibr. 1']. 0. (ï. 15., ridder v a n ) ; lees de 

voornamen : I"]. C. B. 

• ^ •Sw i f l (\V. II.); bet teeken * weg. 

V 011 e n li 0 v e n (K. v a n ) word t l id. 52/53. 

l Ö O O - l S S ^ . 

" A n d r é d e l a P o r i e (.1. A.) wordt lid; lees (.1.) 

•^"li e r j ; m a ns (1'\ A.) ; vocj; b i j : bedankt . Versla{; 

« 1 / 82 : I I I . 

' - ^ n l o e m e (\V. A. (1. dc); vocj; i n : wordt wederom lid. 

rsla(; 70/71 : V. 

^ H r o e k ( W . .1. v a n ( hü i ) wordt lid 73/74; mü(!l zijn 

II. .). en is (Iczellde als die voonil 'gaal als: bediinkt 

hebbende. Verslag 70/77 : VI. 

• ' • ' C a s p e r s z (K. I'".) wordt wederom lid. Verslag 70/7 I : 

V.; bedankt . Versla{; 75/7(5. VI. 

• ^H l o i i s i n ( L ) word t l id. N. 83 /84 : 16. 

* I ) e k k e r (F.) ; voeg i n : wordt lid. iN. 69 /70 : 58. 

•>M) i l ) be l s (11. M.); lees; D i b b e t z . 

* r a e n k e 1 (.1.}: lees V r(! n k e I. 

^ • | ' ' r ; i n k e l (Dr. W . ) ; bel teeken * we{;. 

' M i e v I i {; ( !rs {\i. .1. C.), overli jdt. Versla}; 77 78: V!. 

' M l o l k (.1. L. v a n ) ; lees (.1. L. I I .) 

" I IO I lz.<j(;b n(! (.1. I 'b.); voejj b i j : overli jdt. Versla;; 

77/78: VI . 

• ' M l o o g e n b o o i i i (B.), uitgevoerde werken Ier verbete-

ring van bel Krabhers^jat bij Mnkliuizen. iN. 83 /84 : 

74, 88. 

' M l o ( ) { ; s t r a t e n (,l. v a n ) ; lees ( W . .1. van). 

^ K a p t e y n (A. C.); lees A. Pli.: hij is dezellde alsi l ie 

van bet V()l{;en 1 artikel. 

' M v a s p e r s / . (K. T. ) bedankt . Verslag 75/7(5: V I . Dit 

moei vervallen. Zie op ( l a s p e r s z . 

Krabbersgat. Vcübeteriiig van liet — . iN. 8 3 / 8 4 : 7 4 , 8 8 . 

' M v r o i n (L. ) bcda i du ; lees Versla}; 80/81 : VI. 

L e v y s .so li ii (V . ) ; voeg in . wordt wederom lid. \'ersbi}; 

70/71: V. 

' • ' .Me i jer (.1. O.); bel teeken we};. 

e l z e la a r ( W . C.) wordt lid 70/71. 

' • ' M i o r o p (I'. S e l i en k e n be i'{; v a n ) bedankt . Ver.sbij; 

78/79: V I . 

• • M o II (Dr. ( ; . ) ; liet teeken * we}j. 

' • • N o n b u y s (K. F. U l e s v a n ) wordt liil. N 

71/72 : S I . 



VKUI5KTEUIXGEX EN AANVULLINGEN. 

*IN l imans (A.); voeg i n : wordt wederoni l id. Verslag 

70/71: V . 

• ' ^Obreen (A. L. M.); voeg b i j : afgevoerd. Verslag 

79/80: VI I . 

* O i i w e r k e r k (L. I). v a n ) wordt lid. N. 82 /83 : 11. 

* l M ' e i r f e r (K.Ti . ) ; voeg i n : wordt wederom lid. Verslag 

70/71: V . 

^ l M ] a f r ( M F. J ) bedankt . Verslag 7 0 / 7 7 : VI. 

* i l i j k e (.1. de ) wordt licl. iN. 77 / 78 : 33. 

* U o d i d e L o o (11. E. W . ) bedankt . Verslag 77 /78 : VI. 

* l l o i j e r (.1. A.); lees Hoyer. 

* S a r t i a i i x (A . ) ; het toeken * weg. 

* S a i j e r s (.1. I I . I>.) w o r d t l i d . N . 7 0 / 7 7 : 4 . 

* 8 l o ( ) t (L.) wordt lid. N. 82 /83 : 11. 

*S l u i t e r (.1. A.); lees (1. A.) 

* 8 m i t b (.S. 11.); lees Smi t . 

* S l é v a r L (A. ) ; liet teeken * weg. 

* S i a v e r i n a n (11. J . ) wordt lid. N. 09/70: 40. 

^ S t o u t (F. G.); lees (T (1.) 

* S w a a { j l i ((;. I). v a n d e r ) wordt lid. N. 75 /76 : 1 14. 

* r i l l n i a n s ; liet teeken * weg. 

^ V e l s e n (.1. v a n ) ; lees Velzen. 

^ ^ V o g e l e n z a n g ( A . ) w o r d l l id . X . 7 8 / 7 9 : 1 0 8 . 

*Vo ( ) { ; t (J. O. d e ) ; lees (.1. 0 . 11.) 

* \ V i l l a ! i s (P. W . ) ; bet teeken * weg. 

* \ V o r t i n a n n (11.); lees W o r t m a n . 

* l i r a n d t .Ir. (G. .1.) wordt lid. N. 88/80: 80. 

* I ) a a l e i i (11. iL v a n ) ; voe|; bij: afgevoerd. Verslag 

88/80: IV. 

* D a n c k a e r t s (A. C.) wordt l id. N. 87 /88 : 95. 

^ G e i n m e k e i i (.). F.) bedankt . Verslag 88/89: IV. 

* G e n d t . K i z n (F. W . v a n ) bedankt . Vorslag 85/80 : IV. 

* G e i i s (A . (;. d e ) bedankt . Verslag 88 /89 : IV. 

• ^ K e m p ( W . F. v a n d e r ) wordt lid. .N. 88 /80 : 80. 

^ K o s t e r (I). A ) wordt lid. N. 88 /80 : 20. 

* K i a m e r (11. D.) beda ida . Verslag 8 8 / 80 : IV. 

^ M . o r c b (11. (;.) bovlanki Versla;; 84 /85 : IV. 

* L u { ; t (F. .1.) w o r d l l id. .N. 88 /S9 : 35. 

^ i M e t i l e l (I). K.) word l lid. N. 88/89 : 80. 

^ K ) o s l i n j e r WA. (11.); liet tiMjkon we;;. 

'J^I>ro|)er (T, C ); lees (I'. C.) 

^ • H a n w s (K. J . F. W . ) bedankt. Versla«; 85/80 : V. 

^ S p r i n g e r .Ir. eii Sr. (C.); lees: '\S[)r in{;er .)r. (C.) 

wordt lid. N. 80 /87 : 5: bedankt . Versla;' 88 /89 : IV . 

* T A S (L. v a n d e r ) word l lid. N. 87 /88 : 142. 

^ W e e l e r (,!.); lees W e e d e r . 

w i e t e n (.1. v a n ) : voeg b i j : bedankt . Verslag 

88/89: IV. 

1 8 B 0 - 1 Ö 0 4 . 

* I J u x (.1. S.) word l wederom lid. N. 93 /94 : 53. 

^ ^ C o n s i n (L.) beda. ikt . Verslag 88 /90 : IV. 

* l ) e l ( l e n (.1. A. v a n ) ; voeg bi j : bedankt . Verslag 

93 /94 : IV 

* I ) e r x (L. C b . 11.) bedankt . Ver.slag 93/94 : IV. 

* E n s s e n (P. 11.); lees (F. 14.) 

F ra n e k e (\V. F. L. I I . ) ; voeg bij bel teeken 

^ G e r l i n g s (.1. T.) wordt wederom l id. N. 93 /94 : 53. 

* l l u s b a i i ( l (W . ) ; bel teeken * weg. 

^ J a c o b (F. F. s'); lees * . l a ( ; o b (F. s'.) de jonge. 

* K e r s b a (A.), Pauloliilion lees Vanlohihlion. 
* K o l ( I I . 11. v a n ) ; lees (M. v a n ) 

• ^ L u g t (I>. J ) ; lees (F. J.) 

11 sse b e n b r o e k (C. P. v a n ) ; lees (S. P. v a n ) . 

* P l o e g (.L v a n d e r ) ; lees (.1. P.) 

• ^^Sanders (T.) wortl l l i d ; lees: wordt wederoni l id. 

^ S c l i a a l j e ( W . F. O. ) word l l id. N. 03 /94 : 169. 

* S c b l e i j e r (G. .1.) wordt lid. N. 80 /90 : 69. Voeg bij: 

bedankt . Verslag 93 /94 : IV. 

•^•'Sloel (G. F.) wordt l i d ; lees word l wtMierom lid. 

^ B e r c k e l (11. van ) , word l l id. N. 94 /95 : 75. 

^ B e r k l i o u l (A. I). .1.) word l wederom lid. N. 94 /95 : 75. 

^ H e r k b o u t (H. A.) word l wederom lid. N. 05/95: 75 ; 

bedankt . Verslag 94 /95 : IV. 

*K a r s t e n (S.) overlijdt. 94/95. 

^ K i n d e r m a n n (.1) wordt l id. N. 94 /95 : 75. 

" M e n 1er (.1. W . ) word l lid. N . 94/95. 75. 

• ^ ^ M i r a n d o l l e (Mr . C.) overli jdt. Vershig 94 /05 : l i l , 

I V ; door den president berdaeli.t N. 94 /95 : 1. 

•^•Vries (P. .1. O t t d e ) word l l id. N. 94 / 05 : 14. 

" Z u y l e n (E. .). C . van) wordt lid. N. 94 /95 : 75. 

M l i e i i f a i i (L . ) word l l id. ÎS 95 / 00 : 33. 

• ^ •M ie zeve l d (11.) word l lid. N. 05 /90 : 15. 

'^Mlol lee (C. .1.) word t l i d ; lees: word l wederoni l id. 

• > ^ F e n n e m a (H ) wordt l id. 95 /90 : 33. 
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LENGTEPliOl'lL 

VICJlKLAJUMi. 
SCHAAL r<Knt in: LEisancs i i.'ioouo. 

J_LLLL.LLU. . J J 1 . . J 
1(100 500 O 1U(K» JdOO ;W(Mt '(000 .•)()00 > l e l t r . 

Q) hctevUvnt Oven.uy. 

SCHAAL roon DE U OOGT ES / 

( • f i l r i i K l I l i j ' l ' i > l l t t t i>(» 



iku. vi-n-k .UiUr. .iv.tv/'- LÜKAALStuuR jVüG HERZüOEimA TM - SITfABD. 

HOOFDGEBOUW OP STATION KEBKRADII 
SCHA A L 1 : 'JiW. 



LOKAALSPOOR WEG HERZOGENRA TH-SITTARD. 
POORT ^r 

HOOFDGEBOUW OP STATION KERKRADE. 
SCHAAL i'.nm. 

(t EI ƒ•; h (r /; K n o v>j;./ / > /.•) 
MM 

ItOi 

I r 

> 

r \\el|iiil 
1 j — T i 1 ï-l»-!! ! 
I H-.----J' ' 

//'"'NN 1 J.i.uai j 

i ^ 1 

\ H 

— > 
— - ^ 

i'LATT/'SauoAn ui:lui<sti{aa rs. 

(̂».15/ . 

;! 2 '! 
« U 

•Jl t/.t .)ƒ naar Jiliil>|iiil 
"••'*liij liiiiU'iijiiiiiiji, 

N 'fj 

I ^ 
Lijl'üsiUtif. i 

ViüiUtlrr.a»!. 
ViM-n'ii'alSUr. 

KIcrkiMi. > 
en tïlri;r»><l'. ! 

oAi'̂  5.r.o 

d NVaflilliiiiiiiT 
11'; lilâ se. 
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Zwar te AVater le l lasscll . N. 40. Discussie daarover 

met de leden II. E. van Berckel, M. J. van Bosse, 

A . Dék ing Du ra , II. I I . Gock inga , N. Th. Michacl is 

en d. W . Welcker . N. 02—68 . 

Dynam ie t en andere ontp lo fbare sloffen. Bewaren en 

onderzoek van — . Verslag VI. 

E . 

• E c k (F. M. v a n P a n t h a l e o n baron v a n) lusschen-

lijds benoemd to l raadsl id . Verslag l i l ; als zootlauig 

op n i euw benoemd. N. 139. 

l^leklrische insta l lat ie le Tand jong Priok. Verslag VI. 

• E l i n k S t e r k . Zie Sterk. 

• E l z e i i n g e n (J. M . W . v a n ) \vordt wederom lid. 

N. 6 2 . 
• E m b d e n (Cs. d e G r o o t v a n ) . Zie Groot . 

F , 

• F i j n j e v a n S a l v e r d a . (J . G . W . ) biedt zijne hoek-

verzamel ing ten geschenke aan. N. 45. 

F r a n c o (I.), Eenige beschouwin^jen over de unif icat ie 

van den schroefdraad. T. 3. 

Fundeer ingswi jze met gemetselde z inkput ten . N. 46. 

in Nederlandsch- eu Britsch-Indië. N 66. 

Gï^. 

• G e e r ( W . J . v a n ) brengt verslag u i t oml ren t de 

vergaderingen van hel boofd-comité der Vereenig ing: 

Veredeling van hel amhach l door proeven van be-

kwaau jhe id . N. 132. 

Genootschap, Wishuudig — te Ams te rdam , Prijsvragen. 

IS. 46, 82. 

• G e o r g e ( W . graaf d e S t . ) hedankl . Verslag IV. 

Gel i jstroomen in de straat Soerabaja en Madura . Ver-

slag V I I . 

• G o c k i n g a (B. 11.). Z ie D u y m (D. P. van Ameyden 

van). 

• G r a t a m a (B. M. ) benoemd tol raadsl id. N. 139. — 

Zie Baucke (H.) 

• G r o o t v a n E m d e n (Cs. de ) overl i jdt. Verslag H l , 

IV. Vgl. vorig Verslag. 

• G u n n i n { } (O.) word l lid. N. 26. 

II. 

• i l a i t i n k (B. J . 11.), De leer van den heer A. E l i nk 

Sterk over de verdamp ing in stoomketels. T . 101. 

• l l a i t s m a M u i i e r . Z ie Mul ier . 

• l l a l b e r t s m a (11. P. IS.). Zie Bruyn ( I I . E. de) 

• l l a m . Z ie Roijaards. 

• I I a n o g (A. V.) word l l id. N. 12. 

Hasselt. Zie Bruggen. 
• H a s s e l t (.1. v a n ) , Nadere mededeel ing betreffende 

draineerle id ingen. Vgl. Penn ink (J. M. K.) . 

• H a l t u m (A. G . v a n ) word l lid. N. 62. 

Havens. — Havenwerken le Man i l l a . Verslag VI. 

• H a v e r k a m p (II. D.) overlijdt. Verslag I I I , IV. N . 8 5 , 

door den president herdacli l . ald. 

Helder. Z ie Waa rnem ingen . 

• H e r p i c n B e r n . Zie Jongh . 

• H c u l ï (A. M.) wordt lid. N. 02. 

REGISTER. 

* I l e u k e l o m (G. W . v a n ) , De vern ieuwing van de 

spoorwegdraa ibrug over den Leidschen Trekvl ie i bij 

Voorburg . N. 46. T. 81. 

H o e f f e l m a n (B. G.) word l lid. N. 62. 

H o e k Gzn . (J. v a n d e r ) bedankt . Verslag iV. 

. • H o f s t e d e (J. medewerker aan het Jaarhoekje, 

N. 45. 

• H o o g e n h o o r n (A. T h . ) wordt lid. N. 96. 

• H o o g e r h u y s J r. (H. v a n 'l) word l lid. N. 02. 

• H i r s c b i g (A. J . ) wordt lid. N. 139. 

* H u e t (A.) Opmerk ingen betreffende de samenstel l ing 

van de notulen der vergaderingen. N. 18. — Zie 

Bancke (H.), Sterk (A. El ink) . 

• H u i s w i l (J. F.) word l lid. N. 96. 

I. 

IJzer en Staal. Plafonds van dun staalplaat . Verslag VI I . 

• I I e k e n (J.) overlijdt. Verslag I I I , IV. Vgl. vorig Verslag, i 

Ingenieurs, Koninlilijh Instituut van —. 

Reglement en verordeningen. Commissie, door den 

Raad van Bestuur benoemd tot herz iening daarvan. 

N. 80, 133. Vgl. Alpher ls (Q. B. H. F.). — Be-

pal ing omt ren l medewerk ing van de afgetreden 

raadsleden hij op lrc i l ing van een nieuvven Baad 

van Bestuur. N. 10. 

Jaarboekje. N. 26, 45. 

Boekerij. N. 45. 

Vijfde u i t re ik ing van de Conrad's premie. Verslag I I I . 

Vgl. vorig Verslag. 

Viering van het vijftigjarig bestaan van het Ins t i tuut 

1 8 4 7 _ 1 8 0 7 , 20, 45. Gedenkboek, ald. 

Te Gbicago bekroond. N. 4. 

Vergadering te 's Herlogenbosch. N. l . 

AJdeeling Neikrlandsch-Indiö. 

Tijdschrift 1895 — 1890. Verslag VH . 

Inginieurs Civils de France, Sociétc des — . C o n g r e s te 

l^irijs. N. 12, 16. Inwi jd ing van cen n ieuw hotel. 

N. 45. 

Ingenieurs Taschenbuch, Des —. Herausgegeben vom Verein 

Hütte. Aankot idigin{j van J. T i deman . 37. 

• I t e r s o n (J. A. B o e s s i i i g l i v a n ) , Over eene alge-

meene maa t voor den schroefdraad. T . 2, 9. 

. T 

• J i t t a (S. W . J.) overlijdt. Verslag I I I , IV. N. 8 5 ; 

door den prcsii leul berdachl ald. 

• J o n g b v a n H e r p l e n B e r n (11. C. de ) word l 

lid. N. 62. 

K 

Kanalen. Z i e Bruggen. 

• K a l e r Tzn . (J.) overlijdt. Verslag I I I , IV. N. 2 ; 

door den president herdacht a ld . 

• K . c m p e n (S. L.) hedank l . Verslag IV. 

• K e r s e m a e k e r s (J. M. 11. B.) wordt lid. N. 62. 

• K i s t (N. C.), Zijn vakwerken van de 2(le orde minder 

goed le berekenen dan vakwerken van dc 1ste orde ? 

T. 91. 

* K o n i n g (J. de), Over een congres van de Socictó des 
Ingénieurs civils dc France. N. 12, 16. — B e i s i n d r u k k e n 

u i l Noord-Amerika. N. Oi). 

• K r a u s (J.), Beschrijving vau den houw van het (lroo{;-

dok te Ta lcahuano . N. 40, 83. 

L . 

* i ^ a m l ) e r t s T h e d e n s . Zie Thedens. 

• I j c e m a n s ( W . F.) benoemd lo l raadslid. Verslag I I I ; 

henoemd lot president ald. — Zie Bogaerde van Ter 

Brugghe (11. haron van deu), Have rkamp (11. D.), 

J i t ta (S. W . J.) , Mazel (i . . I I . J. J.) , Melzelaar (J. F.), 

O l tmaus (A.) , Beuvens ( i i . A.), Boijaards van den 

Ham (Mr. W . ) , Schols (Dr. Ch. M.), Sloot (J. W . 

Stous), Stralen (J. van), 

• f j c l y (C.) henoemd tot vice-president Verslag I H . — 

Zie Kater Tz . (J.), Scbuur i nau (J . A.) 

• f i i n d o (I A ), Mededeel ing over den s t r a ndmuu r le 

Scheveningen. N. 141. 

• L ö b e n S e i s . Zie Seis. 

Luline, De — . Zie Meulen ( W . II. ter). 

M . 

• M a a s (W . J. D.). Zie Waa r nem i ngen . 

Maatschappij der Wetenschappen, llollandsche — , le H a a r -

lem. Prijsvra{;en. N. 133, 145. 

•Marie (J. W . van) hedank l . Verslag IV. 

• M a r l i j (F. J. F.) hedank l . Verslag IV. 

• M a z e l (L. H. J. J . ) overl i jdt . Verslag IH , I V ; N . 8 6 ; 

door den president herdacht ald. 

• M e i j e r s (A. A.) wordt lid. N. 02. 

• M e i j i e r (J . K. de ) , I^enige mededeermgcn l)etren"ende 

dc havenwerken le Man i l l a . Vfjrslag VI . — Proefrit 

met de n ieuwe wagens van de Staalsspoorweg(Mi cn 

van lie Nederlai idsch-Indische spoorwegtnaalschappi j . 

a ld. — Mededeelingen over het bewaren en onder-

houden van dynamie t cn andere ontp lo fbare stof-

fen. ald. 



REGISTER. 

* M e l c l i i o r (A. Üe toepassing van de formules van 

Lau t enbu rg voor de bepal ing van den grootslen af-

voer van de rivieren op Java . Verslag VI. 

* M e r e n s (D.) bedankt . Verslag IV. 

iNletaal-legeeringen, Mikroskopiscb onderzoek van — . 

IS. 13G. 

• M e t z e l a a r (J. F.) overl i jdt. Verslag I I I , IV. iS. 41 ; 

door den president l ierdacbt. ald. 

I M e u l e n ( W . 11. t e r ) , Nadere mededeelinp^en betrelfende 

bet bergen van schatten nit bet wrak der Lulinc. 
N. 5, 15. 

* M i c b a ë l i s (IS. Th . ) . Zie Ü n y m (D. P. van Ameyden 

van). 

• M o d d e r m a n (M A. .1. II.) wordt lid. IS. G2. 

Monier-plaat beproefd. IS. 102. 

* i M o o r r e e s (W . ) wordt lid. IS. G2. 

* i M u l i e r {D. J . l l a i t s m a ) wordt l id. N. G2. 

'''INI i i s s c h e n b r o e k (.). U. v a n ) wordt lid. N. 62. 

* . M u s s c h e n b r o e k (S. C. P. v a n ) . Zie Pai icke (11.). 

• M n u r l i n g (M. W e s t e r b a a n ) wordt lid. N. 62. 

N i v e l (\V.), Peschri jving van den lokaalspoorweg 

l l e r zogenra tb—Heer len—Si t t a rd . N. 5. T. 14. 

* N o l t b e n i u s (U. V. J . l u t e i n ) , Over eene te Am-

sterdam plaats geliad hebbende beproeving van eene 

Monier-|)laat. N. 102, 114. 

O . 

O c a g n e ( M . d " ) , Cours dc fjcoméiric dcscriplivc cl de 

rjèomélric infinilèmnalc. (iMicyclopédie des Travaux 

publics.) Aankond i g i ng van .1. Cardinaa l . T. 35. 

* O l t m a n s (A.) overli jdt. Verslag I I I , IV. 17 ; 

door den president herdacbl . ald. 

* 0 m m o r e n . Zie Steen. 

Onderwijs. — Adres aan de Tweede Kamer der Staten-

Generaal betrellende bel wetsontwerj) tot wi jz ig ing 

van het bestuur der Polytecl iniscbe School. N. 4, 

14. Vgl. vorig verslag. 

* ( ) r L l (.Ibr. F. L.) medewerker van bet .laarboekje. N. 

20. — De invloed van wind- en lucbtdruk op de 

getijden. N . 01. T . 117. - Zie Ikuicke (11.) 

• P a n h u y s (.Ibr. C. E. \V. v a n ) wordt l id. N. G2. 

Parijs. Zie Tentoonste l l ingen. 

Pasteur, I ns t i t uu t — te Weltevreden, Patavia. Verslag VI. 

* P a u l ( l i . ) , l iet scheprad van hel stoomgemaal van 

den Elsbroekerpolder te I l i l legom. N. 5, T . 56. 

Peilschalen, Over m a x i m u m — . Verslag V I I . 

* P e n n i n k (.1. M. K.), Mededeeling over draineer-

leidingen. N. 29. — Mededeeling over eene kabel-

buis voor de watervoorz iening aan den overkant 

van het I.I te Amslerdain . N. 113. 

• P i e p e r s (M. C. .1.). Z ie Alpberts ((;. P. l i . F.) 

• p o e l g e e s t (.1. v a n ) wordt lid. N. 62. 

• P o l v l i e t ( l i ) bedankt . Verslag IV . 

Polytechnische School. Zie Onderwijs. 

• P a m a e r (J. G ). Zie Hruyn ( l i . E. de). 

' M l a n i t z (M. A. F. II. de) wordt lid. iN. 62. 

Ueg(Mival, verdamp ing en waterafvoer. N. 91. 

• I l e i g e r s b e r g V e r s l u y s . Zie Versluys. 

» n i e u v e n s (L. A.) overli jdt. Verslag I I I , IV. N .129 ; 

door den president herdacht, ald. 

• R i j k (P. !•:.) word t l id. N. 62. 

• R i j s b e r g ê n ( I I C. C. v a n ) wordt lid. N. 62. 

Rivieren. — De op ru im i ng van ile I.Izeren poort i n d e n 

Donau . T. 18. De toepassing van ' i l e fornudes van 

Lau tenbu rg voor de be|)abng van den grootslen af-

voer der rivieren op .lava. Verslag V I I . 

• R o e s s i n g b U d i n k . Zie Udink . 

• R o e s s i n g b v a n I t e r s o n . Zie Iterson. 

' M l o i j a a r d s v a n d e n 11 a m (Mr. W . ) overli jdt. Ver-

sla»; I I I , IV. iN 85 ; door den |)iesidenl herdacbl . a ld . 

= M l o m k e s (I. A.) word t l id. N. 02. 

M l o o s (K. F. 11.), De nieuwe elektrische instal lat ie op 

Tand jong Priok. Verslag VI. 

• R o n k e u s (.1. A.) wordt lid. N. 62. 

S . 

• S a i . c b e s (A. G.) wordt lid. iN. 62. 

• S a n d b e r g (.lli r. F . A. P.). Over den bovenbouw 

der brug over de n ieuwe l iv ier te I leusden . N. 5. 

• S a n d e r s (M.) bedankt. Verslag IV. 

• S c h a d e e (A.), Watervoorz ien ing door toepa.ssing van 

wa te r rammen te Poeloe Web . Verslag V I I . 

Scbelbni jwoin le . Stoomgemaal te — . M. 5. T. 58. 

Sclie|)iaderen. T. 56, G8. 

Scbeveningen. Zie S l r a n d m n u r . 

• S c h i l l (A. K. J . ) wordt lid. N. 62. 

• S c h o l s ( D r . Gil. M.) overlijdt. Verslag I I I , IV. N. 85^ 

door den president luu-dacbt. ald. 

REGISTER. 

Schroefdraad, A annem i ng van eene algemeene maat 

voor den —. T. 1. 

• S c h u u r m a n (.). A.) overlijdt. Verslag I I I , IV. N. 1. 

door ilen president herdacbl . ald. 

• S e i s (G M. E. v a n L ö b e n ) bedankt . Verslag IV. 

. • S e p p (J. G.) wordt lid. N. 139. 

^ S l o o l (.1. VV. S l o n s ) overlijdt. Verslag l i l , IV. IS. 17; 

door den president be idacbl . ald. — Over eene alge-

meene maat voor den scbroehlraad. T. 2. 

Spoorwciien. — Rescbrijving van den lokaalspoorweg 

l ierzogenrat l i —Heer len —Sit tard . T. 14. Reschrijvin{; 

van den bouw van een geileelte spoorbaan der Neder-

laiulsche Zuid-Afr ikaanscbe spoorwegmaatschappi j . 

N. 5. T. 45. 'Franjwegri j tu igen. 'F. 24. Proefrit met 

niei iwe wagens van de Staatsspoorwegen en de Neder-

landsch-Imiisclie S|)oorwe};maatscbappij op Java. Ver-

sl.ig VI. — Zie Ilrufjaen. 
Staal. Z i e IJzer. 

• S l e e d e n (A. G. v a n ) bedankt . Verslag IV. 

• S t e e n v a n O m m e r e n (F. G. J . v a n d e n ) , wordt 

lid. iN. 62. 

• S l e i n b u c h (G. F.) wordt lid. N. 62. 

• S t e r k (A. I i n k). Nadere beschouwingen betrellende 

de leer van A. I l ue l over de verdamp ing van stoom-

ketels. N. 30. An twoord van A. ih ie t . N. 36. — Vgl . 

I l a i t ink (R. .1. i l . ) . 

S t o k (1) r. .1. P. v a n d e r ) . Stud iën over getijden in 

den Indischen Archipel . X I I I . Geti jslroomen in Straal 

Soerabaja en Madoera. Vei slag V IL 

Stoomgemaal te i l i l legom. N. 5. T. 56. Te Schelling-

wonde N. 5. T. 58. 

Stoondielels, Ve rdamp i ng in — . Zie I l a i t ink (R. J . i i . ) , 

Hue t (A.), Sterk (A. E l ink) . 

• S l o o p (A.) wordt lid. N. 96. 

' • ' S t o r k (G. F.), Over eene algemeene maat voor den 

scliroefdraail. T. 9. 

* S l ( ) u s S l o o t . Zie Sloot. 

• S t r a l e n (.1. v a n ) overlijdt. Verslag I I I , IV. N. 17; 

door den president herdacht ald. 

Strand langs de kust der Noordzee, Aanteekei i ing van 

de in 1896 {;edane met ing lan{;s bet — . N. 46. 

S l r a n d m n u r te Scbeveningen. N. 141. 

• S t r o i n k (J.) wordt lid. N. 20. 

• S t u t e n (.1. Z.) bedankt als raadslid. Veslag I I I . 

• T e l d e r s (.1. M . ) , Over het zesde natuur- en genees-

kund ig congres te Dellt. N. 44. 

Tcntoonslclliufjen. — Wereldtentoonstel l ing te Parijs in 

1900; centrale commissie voor Nederland. N. 80, 

88, 132. 

• T l i e d e n s (D. 1). L a m b e r t s ) wordt lid. N. 12. 

• T i d e m a i l (J.) voor de twaalfde nuud lot secretaris 

benoemd. Verslag I I I . — De o|)rniming van de 

IJzeren poort in den Donau. T. 1 8 . — Z\e Inf/enicurs 
Taschcnhuch. 

• T i e n b o v e n v u i i d e n R o g a a r d ((J v a n ) wordt 

lid. N. 139. 

T iamwegr i j t u igen . 'F. 24. 

• T u l e i n . Zie Nolt l ienius 

' ' ^ T y d e m a n Jr. (M.) wordt lid. N 96. 

I J . 

• G d i n k (J. A. R o e s s i n g h ) bedankt . Verslag IV. 

Tandjo i i j j P n o k , l'llektriscbe instal lat ie te — . Ver-

slag VI. 

V . 

Vakwerken , Rerekening van — . T. 91. 

• V a l k e n b u r g (A M.) word l lid. N. 62. 

• V . i r k e v i s s e r (F. A.) won l t lid. N. 62. 

V a s c o d e G a m a . Vierl io i idenl jar ige l ier imiering aan 

zijne reis naai- l i id ië . N 46. 

• V e e n (J. N u b o n t v a n d e r ) . Rouw van een koel-

kamer bij bet lust i t imt Pasteur te Weltevreden. 

Verslag VI. 

• V e r b r u g l i (J. E.) bedankt . Verslag IV. 

• V e r s l u y s (J. G. v a n R e i g e r s b e r g ) . Zie 

Raucke ( l i . ) 

- V e t l i (11.) wordt lid. N. 62. 

• V e t h (11. W . ) bedankt . Verslag IV. 

• V i s s e r (P. J.) wordt lid N. 62. 

• V o g e l ( l i . P. M. A.) bedankt . Verslag IV. 

Voorburg . Rriig over den Leidscben Trekvl iet . T . 81. 

^Vaarnemmgen aan den Helder, door P. Zaa tman , 

later door W . J. D. Maas. N. 4. 26, 46, 90, 133. 

Gemiddelden over 1896 enz. A(zonderl i jke bijlage tot 

de N'otuleii. I — X X I X . 

Waterafvoer en verdamping . Zie Regenval. 

Watervoorz ien ing aan den overkant van bet IJ te 

Amsterdam. N. 113. Watervoorz ien ing door toe-

passing van waterramen te Poeloe Web . Verslag V IL 



REGISTER. 

• W e b e r (C.) bedankt Versla^r IV. 

* W e I c k e r (.1. \V.), Medetleclin{;en over de brug over 

het Zwar l e Wa te r te Hasselt. N. G2. 

* \ V e l l i n { ; b u y s e n (U. M ) overlydt . Vevsh^ I I I , IV . 

* W e n c k e b a c h (li. .1. K.) inct de Conrad's premie 

bekroond Versla(j I I I . V{;1. vori{j Verslag. 

* W e s t e n b e r g (A.), Resell rij v ing van den b o u w van 

een gedeelte spoorbaan der Netlerlandscbe Ztiid-

AiVikaanschc s()oor\veginaatscba|)pij. N. 5. T . 45. 

* W e s t e n b e r g (J. G.) bedankt Verslag IV. 

* W e s t e r b a a n . Zie Mnu r l i n g . 

Wisliwulig ficnoolschap Z i e Gcnoolscliap. 

• W i s s e l i n k ( W . .1.) wordt l id. N. 02. 

• W o r t m a n (U.) benoemd tot raadslid. N. 139. 

Y. 

* Y p e s (F. A.) wordt lid. IS. 96. 

y ; . 

Z a a t m a n (P.). Z ie Waa rnem ingen . 

• Z a n d s t r a (A.) wordt lid. iS. 62. 

Z i nkpn t t e n , Fndeer ingswyze met gemetselde — . N. 46. 

* Z n y l e n (G. E. V . L . v a n ) vertegonwoordigt het 

Instituut op het Congrès (Vhahiiations a bon marché, 

te Prnssel. N. 91. 
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