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1. Tegenwoordig zijn de H. 11. Ermeling, President, van Dijk,
de Gelder en Scheuer leden van het bestuur; voorts de leden
van Bosse, van Berkel, Muller en van Steeden.

2. De president opent de vergadering en doet de notulen voorlezen van die van 14 Juli 1879; niemand verlangt daaromtrent
het woord, zoodat zij definitief worden vastgesteld.
3. Het algemeen verslag der werkzaamheden der afdeeling van
1 April 1879 tot 1 April 1880 (Bijlage 1) met de daarbij behoorende rekening en verantwoording van den penningmeester
(Bijlage 2), benevens de balans van den staal van lasten en baten

(Bijlage 3)

en een overzicht van den stand der fondsen (Bijlage
4) worden aan de vergadering medegedeeld. Eene ledenlijst is
aan het verslag toegevoegd (Bijlage 5).

4.

Naar aanleiding

de onlangs door het Meteorologisch
van de Regenwaarnemingen
over 1879" bespreekt de president de in de vorige algemeene
vergadering behandelde door de Afdeeling uit te geven verzameling
«lier waarnemingen, en geeft als zijne meening te kennen, dat deze
thans overbodig kan worden geacht. Eerstgenoemde uitgave bevat reeds die gegevens, welke voor den ingenieur het meest van
van

Observatorium uitgegeven //Uitkomsten

belang zijn.
Het lid de Gelder meent, dat de ingenieur het meest belang zal
hebben bij eene herleiding der uitkomsten van de regenwaarneöiingen tot de stroomgebieden der rivieren, en acht het wenscheÜjk in dien zin een begin te maken voor een paar der meest
belangrijke rivieren van Java.
Het lid van Dijk acht het doelmatig bij ieder der bestaande
stations voor de regenwaarnemingen op te geven het stroomgebied,
waartoe zij behooren.
Na eenige discussie ter zake wordt besloten in overleg te treden
ra et den Chef van het topografisch bureau, ten einde na te gaan
w at in dien zin kan worden verricht.

5. De president doet in 't kort inededeeling van de sedert
de vorige algemeene vergadering met den Baad van Bestuur te
s' Hoge gehouden correspondentie.
Naar aanleiding van do afwijzende beslissing van den Raad van
Bestuur op het dezerzijds gedane voorstel, om in het aan de
[ndische leden uit te reiken zakboekje eenige gewenschte wijzigingen aan te brengen, wordt de wenschelijkheid [besproken van eene
afzonderlijke door de afdeeling te bekostigen uitgave van een
zakboekje.
Wordt besloten met het oog op de groote kosten hieraan verbonden die niet zouden opwegen tegen de te verkrijgen voordcelen, hiervan af te zien.
Het lid van Berkel wijst op de wenschelijkheid om meer gegevens, Indië betreffende, in het blijvend gedeelte van het zakboekje
op te nemen, en stelt voor eene verzameling van speciaal voor
den Indischen ingenieur belangrijke gegevens door de zorgen der
afdeeling te verzamelen en een voor Indisch gebruik ingericht
blijvend gedeelte van het jaarboekje uit te geven.
Het lid de Gelder acht alleen eene aanvulling van het bestaande noodig; zoodat dan niet een ander blijvend gedeelte van het
jaarboekje door de afdeeling behoeft te worden samengesteld, maar
alleen eenige gegevens aan het bestaande zullen moeten worden
toegevoegd.
Wordt besloten aan de leden der afdeeling eene circulaire te
richten, ten einde hen uit te noodigen, de op hunne ondervinding
gebaseerde gegevens, welke in dat opzicht van belang kunnen zijn,
aan liet Bestuur der afdeeling te doen toekomen, ton eind? deze
dan zoo mogelijk tot een ('enigszins volledig geheel te verzamelen.
,

6.

De president brengt een brief van de firma W. Hoven en Zn.
(Bijlage 6) ter tafel inhoudende eene aanbeveling van een verfstof genaamd Griffith's patent White.
Het lid de Gelder deelt, mede, dat die verfstof bij de Bataviasche
Havenwerken is gebezigd, en dat de ervaring daar heeft geleerd, dat
Griffith's wit over het algemeen aanbeveling verdient en dat het
vergeleken bij gewoon zink- en loodwit zich gunstig onderscheidt,
waar werking van zwavelwaterstofhoudende gassen te verwachten
is b. v. bij latrines. Echter heeft het verschijnsel zich voorgedaan,
dat deze verf onder sommige omstandigheden eene zwarte tint
aanneemt.

Het lid ean Berkel heeft dit verschijnsel bij het gebruik van
deze verfstof meermalen waargenomen, en meent dat het moet worden
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toegeschreven aan iets, dat zich uitsluitend aan de oppervlakte vormt,
doch kan omtrent de oorzaak nog niets bepaalda mededeelen en
stelt zich voor daaromtrent nadere onderzoekingen te doen.
De president vermeent, dat deze verfstof liet doen van meer
geregelde waarnemingen wel motiveeri en noodigt hel lid oom
Berkel uit omtrent die proeven nader rapport uil
igen.

7. De president deelt mede, da: hij gaarne liet hem toekomende
honorarium voor het in hei afdeelingstijdschrift voorkomend
over de Gmieuitrwting te Aljrh , wenscht gevoegd te zien bij
de nog beschikbare ƒ 500 voor het uitloven van premiën.

De president brengt ter kennis der vergadering:
dat het afdeeUngstijdschrift 1879-1880 eerstdaags zal worden
uitgeven, en
dat /.ijn ingekomen :
van den majoor der Genie W. de Bloemt (zie Bijlage 7) eene
beschrijving van den bouw Tan -Het nieuwe militaire kampement
te Magelang" en van liet lid de Meijier (zie Bijlage 8) eene verhandeling over de //Beproeving van Portland cement".
8.

a.

//.

9. Naar aanleiding van eerstgenoemd stuk bespreekt de president in het algemeen hei door hem als Chef der Genie ontworpen systeem, waarnaar de nieuwere kampementen voor een belangrijk
deel des legers thans in de binnenlanden worden daargesteld.
De oorspronkelijke bouwtraul der kazernes in Indië is de
langwerpige rechthoekige vorm; het soldatenlogies bestaat uit een
locaal, langs beide zijden voorzien van meer of minder breede
galerijen; de manschappen zijn langs de wanden van het locaal
gelegerd, de onderofficieren logeeren in kamer; aan de einden.
Dit type brengt mede, dat het logies aan eenige hygiënische
eischen niet voldoet en weinig comfort aanbiedt; de voor een man
beschikbare chranibreéruimte is in vergelijking met de gein;
dekte ruimte der kazerne nog bekrompen . en de voldoende toetreding van licht en lucht wordt door de galerijen belemmerd.
Een verbeterd kazernetype werd in
tijd ontworpen dooiden toenmaligen officier der Geuit I>. Maarschalk.
Door kazernes met verdiepingen te bouwen beoogde de on
per een meer geconcentreerd logies; de verdiepingsgebouwen zijn
bovendien, mits behoorlij'
ileerd, koeler; door dekompagnieschrambrées in sectdechrambrées te verdeelen werd meerdere huiselijkheid, door eene zeer breede galerij een bruikbaar dagverblijf verkregen, terwijl het onderoili
gescheiden plaatsing erlar
Zoowel ten bate van de goede controle der onderofficieren over
het soldatenlogies als ter besparing van bouwkosten, werden
deze sectiechrambrées naasl elka&r
ij derhalve
licht en lucht uitsluiienil door in de eindmuren geplaatste deuren
en ramen, kon bij de oude sterkte eener [nfanteriekompagnie
deze verlichting en ventilatie
geachl , toen eene
nieuwe organisatie van dat wapen die sterkte belangrijk vergrootte
en de hygiëne hooger en hooger eischen stelde, bleef dit niet
meer het geval.
\

1880.

Spreker, als Chef van het «apen der Genie, geroepen de verog der troepen van de standplaatsen naar het binnenland
uitvoering te schenken, heeft getracht de gebreken der oude distributietypen te ontgaan en te geraken tot een troepenlogies
poldoende aan alle eischen, die billijkerwijze in een tropisch klimaat aan zoodanig logies mogen worden gesteld, zonder tot eene
grootere overdekte ruimte per man te komen, dan bij het oude
type noodig is.
Weglating der kostbare afdaksgalerijen als nadeelig voor de
goede toetreding van lucht ca licht in het logies en in .
daarvan toepassing van ruime dakoverstekken, die als beschuttingsmiddel tegen de tropische zonnehitte en regeninslag dienen
en daarvoor ruim voldoende zijn; een ruim afzonderlijk da
blijf, in vervanging der galerijen, voor de manschappen en ook
voor sommige dienstverrichtingen, het voordeel opleverende dal
hel onder alle omstandigheden van regen, wind en zonneschijn
bruikbaar blijft, hetgeen bij die galerijen niet het geval is:
meer huiselijke indeeling van het logies voor den soldaat en eene
volledige afscheiding van dal voor den onderofficier, gepaard met
ventilatieinrichtingen van ramen en daken, naar gelang van de
behoefte te regelen; dit zijn hoofddenkbeelden die bij het ontwerpen van het nieuwe logies hebben voorgezeten.
Een in den gewonen permanenten bouw trant daarnaar ontworpen type van kazernes wordt te Magelang gebouwd en daarbij
is tevens getracht de gebouwen voor troepenlogies en de, veel
ruimer dan vroeger gebruikelijk was ontworpen, accessoires op eene
voor de bewoning doelmatige en voor het oog aangename wijze tot
een kampement te vereenigen.
Aan de constructie van keukens, wasch- en badplaatsen, privaten en urinoirs, srrestkamers en cellen, aan den aanleg van
wegen en plantsoen, goten, slooten enriolen is bijzondere aandacht
<
geschonken.
Een ander type, geheel van steen en ijzer ontworpen, is te
Buiteneorg in aanbouw.
Bij beide types is de wederstand der gebouwen tegen aardbevingen als een hoofdmotief van constructie aangenomen en mei
vermijding, om der kosten wille, van architectonische aspiratiën
alleen door ordelijke afwerking van het Qoodige de voor een
troepenkampemeni vereisehir netheid beoogd.
Dat het hem gelukt is den bouw van het nieuwe troepenlogies
in de binnenlanden van [ndië in eene rigting te brengen, welke
met de regtmatige eischen der hygiëne ruimschoots rekenschap
houdt, zonder millioenen schats aan de overdrevene op dit gebied
te verspillen, heel'; de regeering aan de degelijke kennis en den
praktischen blik van den vorigen Chef over den Geneeskundigen
dienst, den Kolonel Becking, te (hinken.
Ggaarne brengt hij nog als Ingenieur, in deze vergadering
van [ngenieurs, aan zijn oud-collega in 's lands dienst eene openlijke hulde voor zijne voorlichting en medewerking.

10. liet bestuurslid van Dijk deelt mede, dat bij hem als bestuurslid der maatschappij van landbouw en nijverheid een ontwerp
eener rotecrende stoommachine van 6. Witman*, adjunet-landnieter
bij hel, kadaster, is ingekomen.
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Eene verhandeling over roteerende werktuigen in het algemeen
n aar aanleiding daarvan samengesteld, getiteld «theoretische beschouwingen over roteerende pompenblazers (ventilators) en krachtwerktuigen (motors)", het bestuur aanbiedende, behandelt spreker
ïn 't kort, door een ter tafel gebracht model toegelicht, een door
hem uitgedacht ontwerp eener machine van eene inrichting eenigszins overeenkomende met in gebruik zijnde ventilators voor mijnen.
De werking van deze inrichting voor roteerende stoommachines
i? daar in omgekeerden zin van die bij ventilators; bij de laatste
bestaat eene ronddraaiende beweging van de as en lucht wordt,
-'ngezogen en uitgedreven, bij de eerste wordt stoom ingedreven
en uitgelaten, en brengt deze daardoor eene ronddraaiende beweging
van de as voort.
Een en ander wordt in genoemde verhandeling uitvoerig be-

handeld.
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hebben vervuld, eveneens af en verzocht wegens drukke ambtsbezig
heden niet voor herkiezing in aanmerking te komen.
In zijne plaats werd het lid J. Groothoff gekozen [Algemeene
vergadering van 14 Juli 1879], die echter spoedig wegens vertrek
van deze plaats zijne functie moest nederleggen en deze overgaf
aan het lid J. J. A. Muller, die zich in afwachting van de verkiezing van een nieuwen titularis wel bereidvaardig met deze taak
heeft willen belasten.

II.

Leden.

Het aantal leden bedraagt volgens de bijgevoegde ledenhjst 176,
het voorgaande verslag vermeldt 183 leden; een achteruitgang
dus van 8.

III.

Financiën.

Volgens de rekening
verantwoording van den penningmeester en de daarbij gevoegde balans kan de afdeeling op liet oogenblik geacht worden te bezitten / 10796.03 5 waaronder nog/1785
aan invorderbare contributiën enz. Verder is nog beschikbaar
eene som van ƒ 500, zijnde het restant van de door een der
leden geschonken / 2000 bestemd tot liet uitloven van premiën.
Voor het ter perse zijnde tijdschrift 1879-1880 moeten nog de
noodige uitgaven geschieden.
en

11. Wordt overgegaan tot de keuze van nieuwe bestuursleden
de aftredende, zijnde de heeren J. Ph. Ermeling, president,
I. van ])ijk, vicepresident A. J. H. van Kappen en J. A. de
Gelder, leden, en ter vervanging van de heeren J. Groothoff', penningmeester en S. Verburgh, die deze plaats met ter woon verlaten

voor

,

hebben.
Do aftredende bestuursleden worden herkozen; tot penningwerd gekozen het lid J. J. A. Muller en tot bestuurslid de
heer M. J. van Bosse.
Allen hebben verklaard genegen te zijn deze functiën te blijven
waarnemen of te aanvaarden.

,

IV.

meester

12. Niemand
ring gesloten.

meer

het woord verlangende, wordt de vergade
J. Ph. EBMELtNG, President.
H. W. SCHEUER, Secretaris.

BIJLAGE 1.

Algemeen

1880.

verslag

der werkzaamheden van

het Koninklijk

Instituut van Ingenieurs, afdeeling NederlandschIndik, van 1 April 1879 tot 1 April 1880.

Op den 14en Juli 1879 werd eene Algemeene vergadering
gehouden.
Door verschillende omstandigheden, herhaalde afwezigheid en
ziekte van vele bestuursleden, heeft de tweede ingevolge het
bepaalde in het huishoudelijk reglement te houden algemeene vergadering van dit afdeelingsjaar niet plaats kunnen hebben.
V.

VI.

Ingevolge art.

10 der huishoudelijke verordeningen geeft het
U in het hierondervolgend Algemeen verslag, een korte
schets van den toestand der afdeeling.
Ook ditmaal is het met voldoening dat wij deze verplichting
vervullen, omdat het afgeloopen jaar getuigt van den welstand
f; n
de goede werking der afdeeling.

I.

Bestuur.

De zeer verdienstelijke secretaris der afdeeling E. B. KieUtra
trad ingevolge art. 6 der huishoudelijke verordeningen wegens
vertrek van deze plaats af; in zijne plaats werd het lid H. W.
Scheuer gekozen [Algemeene vergadering 14. Juli 1879].
De penningmeester J. Schalij trad, na twee jaar die functie te

BililiotJieek.

In de bibliotheek werden opgenomen de sedert verschenen werken des Instituuts, die van het Bataviaasch genootschap van Kunsten en Wetenschappen, de Natuurkundige vereeniging, de Maatschappij van Landbouw en Nijverheid, de verdere jaarboeken van
het mijnwezen, alsmede het 2e en 3e deel der «Observations made
at the magnetical en meteorologieal observatory at Batavia", welke
ons door den Directeur van het Observatorium te Batavia werden
aangeboden.

Mijne Heeren!

bestuur

Vergaderingen.

Tijdschrift.

In het afgeloopen instituutsjaar werd het afdeelingstijdschrift
1878-79 uitgegeven.
Hel afdeelingstijdschrift 1879-80 is reeds ter perse en zal eerlang in het licht verschijnen.
VII,

Verschillende onderwerpen.

De goede medewerking van den Raad van bestuur stelde ons
in staat, de in den loop van dit jaar verschenen afleveringen van
het instituutstijdschrift benevens het jaarboekje van 1879 geregeld
onder de leden te verspreiden.
Het bestuur der Afdeeling,

.1. Ph. EEMELLNG, President.
H. W. SCHEUER, Secretaris.

4

BIJLAGEN.

BIJLAGE 2.

EEKEIIÏÏG

M VEEAFTWOORDIffG
DER

AFDEELING NEDERLANDSCH-INDIE VAN HET KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS
op den 1 .A.pril ISBO.
Ontvangsten.

Contributie» .
Over het instituutsjaar 187778
van 2 gewone Leden ad / 25.—.
1 buitengewoon lid

Uitgaven.

Aan

/

...

»

f
een buitengewoon lid
terugbetaald
hel vorig jaar te veel ingevorderd,

voor

Over het instituutsjaar 187879
van 18 gewone leden ad ƒ 25, —.
2 buitengewone n n

6 leden nlailsurplus// w

»

. .

h

/

50,
15,
65

—

—

»

30,

«

30,—■

. .

»

//

.

.

»

/

—

—

het

Afdeeli
/

vergaderingen
Aan briefporten, schrijfbehoeften, gedrukten, onkosten op wissels, enz
Aan vracht, expeditiekosten, voor het inklaren van
boeken, koebelooneu, enz
Overgemaakt aan den Eaad van Bestuur een wissel
groot
Aan den Secretaris der Afdeeliug ter nadere verrekening
Voordeelig Saldo.

827,95

»

17,29

//

151,10

//

»

//

«

42,10
1390,09s
25,
1249,12 s
—

51010.—

»

500,

«

2625,

n

115,

—

2250,

—

»

375,

»

20,

/

55,

/

—

. .

—...

—

2645

—

—

van het
//

Terugbetaald en verantwoord door den
Secretaris
Benten van belegde gelden .
Dividend ad 8 ten honderd van drie Javabank actiën over het boekjaar 1878,79.
Interest vandriedepositobillettenNed. Ind.
Handelsbank ad 4 ten honderd
den Raad gëind.
1878/79 van een gewoon lid.

/

//

20,

—

—

—

120,—
242,66

362,66

//

voor

1879/80
Entreegelden

450,

. .

Over het instituutsjaar 1879/80
van 90 gewone leden ad ƒ 25, —.
25 buitengewone// n
15,
4 leden maalsurprusw// 5, —.

Nog
Contributie

—

—.

terugbetaald aan een buitengewoon lid
voor het vorig jaar te veel ingevorderd.

hiervan komt teil voordeele
Hoofdbestuur

10,

5,—.

15,

/

/'

voor

Aan onkosten der

—

aan

/'

enz.

tijdschrift

//

/'

drukloon, papier

van

//

»

/<

7 leden ad J

/-

5,

—

/
»

ƒ

Totaal

20,
20,—
35,
—

—

75,

»

—

3732,66

/

en Goedgekeurd

.

A. VAN KAPPEN.

J. A. DE GELDER.

Aldus opgemaakt met een voordeelig saldo van een duizend twee
honderd negen en veertig gulden, twaalf en een halve cent.

Batavia, den 1 April 1880.
Be waarnemend

penningmeester,

MULLER.
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8.

B-A.ID.A.ISrS
van den staat der lasten en baten der Afdeeling Nederlandsch-Indië van liet Koninklijk

Instituut van Ingenieurs op den 1 April 1380.

Passief
Vermoedelijke schuld

dor

Afdeeling

aan

Actief
den Raad

van

Bestuur

Nog

/

L550.—

Op 1 April 1880.
In deposito bij de Ned,lnd. Handelsbank, ƒ 7000.—
Drie .lava-bankacties ad 185 ten bonderd n 2775.
Aan contanten in kas
n 523.96 5 ƒ 10298.965
—

het toekennen van premiën
van bekroonde verhandelingen
Nog te betalen voor honoraria (Afdeelingstijdschrift).
te reserveeren voor

«

'

500.—

Nog in te vorderen contributiën
Over het instituutsjaar 1878/79
van 9 gewone leden ad ƒ 25.—
n 3 buitengew. it v u 15.—
ii
1 bid mailsurplus

225.

en

mailsurplus:
ƒ

Over liet instituutsjaar 1879/80
van 53 gewone leden ad / 25.—
it
11 buitengew./r n n 15.—
1 ge\voon b'd, te min betaald
Ibd mailsurplus

n

5.—

/

1325.—

//

/'

Nog in te vorderen ten bate der AfdeeHng de intrede van 1 lid over 1878/
79, zijnde reeds aan den Raad afgedragen
Vermoedeüjk dividend van drie Java-bank
actiën over het boekjaar 1879/80. ƒ 150.—
Interest van bij de Ned. Ind. Handelsbank
gedeponeerd geld tot Ultimo Maart
, . . .
1880, ad 4 ten honderd
237.07
Bibliotheek en meubilair
»

Totaal actief
Totaal passief.

387.07
600.—•

n
n

13071.035
2275.

//

—

10796.035

ƒ

,

BIJLAGE 4.

Drie Java-bankaktiën ad

175 ten honderd ƒ 2625,
In deposito bij de Ned. Ind. Handels bank
n 7000,—

OVERZICHT

VAN DEN STAND DEK FONDSEN VAN DE APDEELING
NEDERLANDSCH-INDIE
VAN HET

INGENIEURS.
1878/79 bestond
het kapitaal der Afdeeling op den 1 April 1879 aan gelds/
8899,84
waardige papieren en contanten uit
vermeerderen met het voordeelig saldo over
1249,125
1879/80

■Blijkens verantwoording over het instituutsjaar

//

""ƒ10148,96

—

u

9625

—

523,96 s
ƒ
op 1 April 1880
vijfhonderd drie en twintig gulden zes en negentig en een halve cent.
Op den 1 April 1880 bedroeg de koers der .Tava-bankacticn evenwol 185 ten honderd, zoodat het kapitaal op dien datum
moet worden gesteld:
In deposito bij de Ned. Ind. Handelsbank
/
7000,
n
2775,—
Drie Java-bankaeticn ad 185 ten honderd
Aan contanten in kas
523,9 6 5
ƒ 10298,96"
Saldo in kas

INSTITUUT VAN

Totaal op den 1 April 1880
Samengesteld als vlogt:

5.—

ii

Batavia, den 1 April 1880.
Be waarnemend penningmeester
MULLER.

Gezien en Goedgekeurd:
A. VAN KAPPEN.
J. A. DE GELDER.

**

1505.—

//

ƒ
. .

Het actief overtreft dus het passief met

KONINKLIJK

275.—

//

165.—
10.—
5.—

//

//

225.—
45.—

//

5

—

//

tienduizend tweehonderd acht en negentig gulden, zes
een halve cent.

en

negentig en
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BIJLAGE 5.

NAAMLIJST DER LEDEN
VAN

DE

AFDEELING NEDERLANDSÜH-INDIE VAN HET KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS
op «Jen 1 April 18SO.

NAMEN.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

G. A. Andricsse.
G. J. la Bastide.
S. W. Becking.
B. van de Beek.
T. van der Ben Jr.
H. E. van Berckel.
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BIJLAGEN.

W. HOVEN

ZOON.

Bijlagen 1.

'S Hage, 2U Augustus 1879.

Wij hebben de eer UEd. bij deze medetedeelen dat wij liet
generaal agentschap hebben aangenomen van de
Silicate Paint Company.
Genoemde Maatschappij is het mogen gelukken, na ecu tienjarig
onderzoek en proefneming eene verfstof, ter vervanging van looden zinkwit, samentestellen, waarvan de voordcelen zijn als volgt:
Zij dekt het dubbele van zinkwit, vijfentwintig perceni meer
dan loodwit, zij behoudt hare witte kleur onder alle omstandigheden, doorstaat eene hitte van önu graden, is niet doorschijnend
en bladdert nooit, is niet vergiftig, reukeloos, heeft geene scheia aangetast.
kundige werking op metalen en wordt door gi
de
te
doen
toekomen
een
Wij nemen
vrijheid ÜEd. ingesloten
en
UEd. hiernevens
copie van het rapport van professor Gunning
per posi te zenden eenige beschrijvingen van het Griftiih 'a Patent

White.
Voor eenige dagen zonden wij een vaatje droge en aangeverfstoffen , aan lift adres van den WelEdGestr. lieer
lei. Chef der Bataviasche Bavenwerken, welke ongetwijfeld
wel genegen zal zijn UEd. een weinig aftestaan lot het beproeven
in 't klein, of het resultaat van ZWEdG. onderzoek medetedeelen.
Wij vermeenen, dat het, van liet uiterste belang is, dat men eveneens in ludië deze groote verbetering in de verfstoffen leert kennen.
Ten slotte merken wij nog op, dat in liet Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid, 4e Reeks Deel 11 (van de geheele reeks
Deel X -11) folio 508, evenals in vele buitenlandsche dagbladen
enz. met zeer veel lot over meergenoemde verfstof wordt gesproken.
Wij hebben de eer ons met hoogachting te leekenen
UEd. Dw. Dienaren
W. HOVEN en ZOON.

maakte

Aan
het Koninklijk Instituut can Ingenieurs, Afdeeling Nederlandse//

Indië.
c'opie van'

het

onderzoek vak het gktffrtil

Patent

zint

Griflitli bevat -ook wel zink, maar in den vorm van
zwavelzink, dat in vergelijking met zinkoxyde als eene chemisch
onwerkzame stof is te beschouwen. De beide andere bestanddeelen
zwavelzuurbaryt en zwavelzure kalk, die in gewoon zinkwit niet
voorkomen, zijn insgelijks chemisch onwerkzame stoften.
De scheikunde bezit geene gegevens om uit de samenstelling
eener verfstof hare kwaliteit, met name bet dekkend vermogen en
de duurzaamheid, met eenige zekerheid te kunnen afleiden; de
keuze eener verfstof voor een bepaald doel berusi op hetgeen er
door ondervinding van bekend is, of bij nieuwe verfstoffen, door
vergelijking met andere van overeenkomende samenstelling. Hel
zinkwit van Griffith is echter in geen enkel opzicht uit ondervinding bekend, en van eene geheel ongewone samenstelling; er valt
dus niets van te zeggen dan op grond van eigen ervaring en ik
lieb mij beijverd om zooveel de beperkte tijd, mij voor dit onderzoek toegestaan, toeliet, daaromtrent zelf gegevens te verzamelen.
In de eerste plaats is nagegaan ot de verfstof ook eenig bestanddeel bevat, waarvan a priori een schadelijke invloed op de
verf of op de daarmede te bedekken voorwerpen, hetzij hout
of metaal, kan worden gevreesd, (i in als zoodanig lekend
bestanddeel is echter daarin aangetroffen.
In de tweede plaats is het dekkend vermosen onderzocht in
vergelijking van dat van zinkwit en loodwit. Deze proeven zijn
genomen door mengsels te maken van zwartsel met de drie bedoelde verfstoffen; in dezelfde verhouding deze mengsels met olie
aftewrijven en hiermede hout zoo gelijkmatig mogelijk te schilderen. Een stol dier schilderproefjes wordt hierbij overgelegd en
daaruit blijkt op overtuigende wijze, dat het Griffith's wit van
de drie het meest dekkende is; immers is de kleur van deze
verfstof het lichtst en is zij dus in staat eeue grootere hoeveelheid

zinkwit

BIJLAGE 6.

's

White.

zwart

van

ie bedekken

dan de beide anderen.

deel kan dit resultaat worden toegeschreven aan de
gcniakkelijkheid, waarmede het Griffith'sehe wit zich laai lijnw rijven en met olie aanmengen. Zinkwit wordt op den drogen weg
door verbranding verkregen, het Griffith'sche wit door praecipitatie
uil een vloeistof. Het eerste is dientengevolge noodzakelijk korreliger, dichter, harder, minder vet dan het tweede. Dit verschil
laat zich reeds op het gevoel duidelijk bemerken, doch komt vooral
uit bij het mengen met verf: het Griffith'sche wit vereenigi zich
gemakkelijker met de olie dan het Zinkwit.
Hoewel loodwit insgelijks op den vochtigen weg wordt verkregen moet hel toch ook in dit opzicht voor het Grilnth'sche wit
Voor

een

onderdoen.

Ten derde heb ik nagegaan of zich bij het opdrogen van verf
met Griffith 's wit soms zure ot' andere stollen vormen die voor
,

Bij het onderzoek van monsters dezer verfstof, mij aangeboden
door de Ueeren W. Hoven en Zoon te 's Hage, is deze gebleken
taan nit een mengsel van zwavelzink, zwavelzure baryl en
zwavelzure kalk. Later is de beschrijving van het Patent door
mi j gevonden. Volgens die beschrijving wordt de verfstof bereid
door eene oplossing van zinkvitrióo] te vermengen met eene opvan zwavelbarium en met zwavelzure kalk; de door mij
gevonden samenstelling is dus in overeenstemming met het patent.
nel eerste «at hieruit volgt i- : dal de naam van dei
zee r onjuist is. Zinkwit is zinkoxyde en dus eene base. Het

hout of metaal nadeelig kunnen zijn De mogelijkheid bestond
namelijk dat het zwavelzink in dien fijn verdeelden toestand,
in welke hei in deze verfstof voorhanden i- . aan de Lucht zoude
geoxydeerd worden, waardoor zinkvitriool zou ontstaan, dat niet
anders dan nadeeling kan zijn. Dunne laagjes verf liet ik op glas
i en stelde ze eenige dagen lang aan felle zonneschijn bloot.
De verfschilfers werden toen mei water behandeld, maar gaven
daaraan bij langdurige aanraking en zelis bij koking geen spoor
van zinkvitriool af. Het bedoelde gevaar, komt mij derhalve voor
niet aanwezig te zijn.
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Het is mij bij deze proefjes gebleken, dat de verf geene neiging
tot geelworden vertoonde. Ik schrijf dit daaraan toe, dat de

verfstof geene chemisch werkzame bestanddeelen bevat, waardoor
de olie wordt aangetast. Terwijl zoodanige chemische werking
tusschen olie en verfstof bij andere verfstoffen een vereischte is,
omeene innige verecniging mogelijk te maken, is dat bij het Griffith'sche wit overbodig, omdat zijne fijnheid en vetheid het van
zelf goed met olie doet vereenigen.
Eindelijk merk ik op, dat aanslag, door zwavelwaterstofof zwavel
houdende stoften (wol, enz) bij de Griffith'sche verfstof niet kan
voorkomen. Zij is reeds met zwavel verzadigd en kan dus daardoor niet meer van kleur veranderen. Dit is het voordeel boven
het zinkwit, dat tegenwoordig zeer menigvuldig loodhoudend in
den handel voorkomt, en dus tot teleurstelling aanleiding geeft.
Ofschoon ik er uitdrukkelijk op moet wijzen, dat de voordcelen,
die ik op grond van dat onderzoek aan het Griffith'sclie wit toeken, eerst door ondervinding in 't groot moet worden bevestigd,
alvorens zij als zeker kunnen worden aangenomen, acht ik toch
de door mij gevonden resultaten op wetenschappelijke gronden
voor zoo belangrijk, dat ik het nemen van proeven met deze verfstof met de meeste gerustheid durf aan te bevelen.
Amsterdam, 20 Junij 1879.
De Hoogleeraar.

(get).

W. GUNNING.

BIJLAGE 7.

'

de Directie van de afd. Java

Kon. Instituut

van

W. DE BLOEME.
BIJLAGE 8.
Indbamaijoe, 13 Juli 1880.
Bijlagen 4

w.

o.

1 teekening.

Onder geleide dezer heb ik ds eer UEdGestr; aan te bieden
eene nota over portlandcementproeven, welke door mij zijn genomen. Mocht het bestuur der Afdeeling dit stuk belangrijk genoeg
achten om bij gelegenheid in het Afdeelingstijdschrift te worden
afgedrukt, dan is het dunkt mij ook noodig als bijlage te publiceeren de circulaire van den Directeur der Burg. Openb. Werken
van 9 Juni 1879 No. 4497/
kan ik mededeelen, dat zijn
Hoogedelgestrenge in een schrijven aan den Resident van Cheribon
heeft te kennen gegeven, dat tegen die openbaarmaking geen bezwaar bestaat.

a en

Het Lid

Magelang, 16 Maart 1880.
Aan

beter gevonden geheel nieuwe schetsen te maken, die met elkaar
een vrij volledig beeld van het kampement geven.
Van daar dat
mijn antwoord langer heeft geduurd, dan oorspronkelijk mijne
bedoeling was.
Mocht U in redactie of schetsen wijzigingen wenschen te brengen,
zoo laat ik dit geheel aan uw oordeel over.
Met de meeste achting noem ik mij uw dienstwillige dienaar

vjh
Ingenieurs

te

Batavia.
Ingevolge mijne belofte bied ik U hierbij ter plaatsing in het
tijdschrift aan eene beknopte beschrijving met schetsen van het in
aanbouw zijnde kanpement te Magelang. Hoewel U in uw schrijven 'van 8 September 1879 No. 89 mij verzocht de teekeningen
waarnaar verwezen werd slechts op te geven (*), zoo heb ik het
f 1) De bedoeling van het Afdeelings bestuur was, die teekeningen ter
copyname aau den Chef der Genie te vragen.

van

het Kon. Instituut van Ingenieurs .
J. E. de MEUIER.

Aan
den Secretaris van de Afd. Nederl.

Indiê van het Koninkl. Instituut
van Ingenieurs
>
te

Batavia.

VERHANDELINGEN

BEPROEVING VAN PORTLANDOEMENT
DOOK

J. E. DE MEIJIER,
L. K. I. v. I.

Met eene Plaat.

het afgeloopen jaar werd voor den bouw van den
steenen overlaat Rambatan in de afdeeling Indramaijoe,
residentie Cheribon, een vrij groote partij Portland cement
aangevoerd. Daar deze hoofdzakelijk bestond uit het bekende
merk van Knight, Bevan and Stwrge en sedert de bestelling
door de Circulaire van den Directeur der Burg. Openb.
Werken van 9 Juni 1879 no. 4497/ (bijlage I) de deugdelijkheid van deze soort boven andere in twijfel werd getrokken, achtte men het wenschelijk door het nemen van
proeven de hoedanigheid nader te onderzoeken.
Ter vergelijking werden dezelfde monsters genomen als
in de Circulaire zijn bedoeld. In de figuren 1-3 (zie plaat)
zijn de houten kistjes voorgesteld waarin de monsters werden bereid. Deze kistjes konden door middel van schroeven
en pennen uiteeu worden genomen. Figuur 4 tot 6 vertoonen de wijze van belasting. Aan de haken der voorgestelde ijzeren beugels werd een mand opgehangen en deze
geleidelijk uit de hand gevuld met riviersteenen ter grootte
van '/j a 1 dM 3 . totdat de breuk volgde. Vervolgens
werd de mand geplaatst op een goede bascule balans van
Becker en Buddingh en het gewicht bepaald.
De proeven bestonden in:
A. Het bepalen van het brekingsgewicht van een horizontale staal' lang 30 centimeter: 5 cM. breed en dik met
Lu

a

20 cM.

vrije overspanning, geplaatst op twee steunpunten
en belast in het midden (lig. 4).
B. Het belasten van een vertikale staaf zwaar 4 bij 4
cM. in de richting der lengteas, (fig. 6).
C. Het belasten van een betonprisma lang 80 cM. breed
20 cM. dik 15 cM. rustende op twee steunpunten, 66 cM. van
elkaar verwijderd door een kracht in het midden (fig. 5).
In de bovengemelde Circulaire is met betrekking tot de
laatste proef' niet opgegeven of dit prisma op de zijde van
15 of op die van 20 cM. kwam te liggen. Bij de genomen
proeven is daarom het ongunstigste geval, namelijk plaat-

sing op de breede zijde aangenomen.
Behalve met drie soorten van het genoemde merk, afkomstig van drie verschillende bezendingen, werden proeven
genomen met de Sterncement uit de fabriek van loppfer
Grawitz 8f Co, te Stettin en met cement van I. B. White
Brot/iers.
De monsters zijn allen in het water verhard en 15 dagen

oud gebruikt.
De resultaten zijn op den staat bijlage II tezamen gevat.
Het valt dadelijk in het oog, dat de gevonden cijfers aanzienlijk hooger zijn, dan die van de proeven te Rotterdam
genomen en in de circulaire vermeld. Het is zeer wel mogelijk, dat de temperatuur hierop van invloed is geweest.

2

beprükmm;

van

porti,

\

ndckmkni

halve hoogte. Boven die as bieden de stofdeelen meer en
Men vindt het verminderen der draagkracht bij koude onder
anderen ook opgegeven door den beer A. A. Bekaar in de meer weerstand tegen intrekking, beneden tegen indrukking.
derde aflevering van het tijdschrift van het Kon. Inst. v. De resultante van die regelmatig toenemende krachten Q
I. 1875/76 bl. 252 en elders. Vergelijkenderwijs is de noemende, moet haar aangrijpingspunt liggen respectievelijk
cement van K. B. & S. echter ook deugdzamer bevonden in M en N op een derde der halve hoogte van de randen
af, daar de elementaire spanningen rechtstreeks met den afdan bij de proeven in de circulaire aangehaald.
Het verkrijgen van eenigszins overeenstemmende uitkomstand tot O toenemen. Het koppel der inwendige krachten
sten bij specieproeven vereisebt veel zorg en een meer sadat met de uitwendige evenwicht maakt is dus:
mengesteld materieel, dan waarover in de binnenlanden beQ x MN
schikt kan worden, maar het verwaarloozen vau sommige
De grootste spanning heeft plaats in den uitersten ezel en
voorzorgen zal steeds de belastingcijrers verkleinen en niet wordt gesteld op S kilogram per vierk. eenheid. De gemiddelde spanning over hét vlak «O is dus '/j 8 en de inhoud
vergrooten.
Het meer of minder aandrukken van de specie en de van het vlak 'ƒ, b/t, derhaive.
minder volkomen menging der bestanddeelcn veroorzaakt bij
Q a '/* <>k s dezelfde cement verschillende uitkomsten, en daarom verdient
Verder is M \ a */ 3 h dus
het wel aanbeveling de monsters in metalen vormen te verQ X MN a Ve bk S Door gelijkstelling der momenten van de beide koppels
vaardigen en ze met een bepaald gewicht te belasten voor de
verharding, zooals in the Engineer van 28 Nbv. 1879 bl. 897 heeft men:
en van 12 Dec. LS79 bl. 438 wordt aangeraden.
PJa >/• hk% S Het algemeen kenmerk voor de verschillende proeven
Wanneer de kracht P zoo groot is dat de breking volgt,
dat :n de gelegenheid steil om ze te vergelijken, is de spangaat S over in T, de weerstand tegen verbreking per vierkante eenheid, en is.
ning per vierk. eenheid, loodrecht op het scheidingsvlak gericht, waaraan de monsters weerstand bieden.
«
*-#
Bij de sub 13 vermelde proeven wordt die spanning onmidrielijk afgeleid uit de deeling van liet brekingsgewicht de bekende formule.
door den vlakteinhoud der doorsnede. Bij die monsters volgt
Bij minder veerkrachtige lichamen zal de weerstand I
aan
waar
de breuk ook dikwijls
een der halzen,
de verbreeindrukken veel grooter wezen dan tegen uitrekken. Men
dingen zijn aangebracht voor het aangrijpen der beugels.
mag de neutrale as niet meer in het midden aannemen,
Dit moet waarschijnlijk toegeschreven worden aan de zij valt lager (tig 9).
De resultante Q der weerstanden over het grooter vlak
krimpiug of zetting van het monster kort na de bereiding
«O verdeeld is gelijk en tegengesteld aau die der krachten,
in het vormkistje. Door die omstandigheid zal het draagvermogen wat te gering worden geschat.
verspreid over het kleinere vlak 60. De doorsnede ob, die
Bij de proeven A en C laat zich de spanning per vierk. slechts een geringe verplaatsing ondergaat, wordt weder vlak
eenheid niet onmiddelijk vaststellen en is men licht geneigd
gedacht in den stand aV en de resultanten Q werken op
I
die grooter te onderstellen dan werkelijk het geval is. Bij
*/, «O en
j 3 IA) van boven en onderrand.
de theorie der doorbuiging van veerkrachtige staven toch
Zij «O: b() a v: w dan is ook de spanning S in den
gaat men uit van de beschouwing van een prisma, dat aan boyensten uitersten vezel in de reden r: w tot de spanning
ie zijde onwrikbaar bevestigd is (fig s) en aan de anS' in den benedensten uitersten vezel, wegens de gelijkvordere belast wordt door een kracht. Om de voor ons doel migheid der driehoeken aaO en bl/O.
onnoodige algemeenheid te ontgaan, stellen wij dat het prisQ a '/, S X bv a V, S7, w.
ma is rechthoekig en horizontaal van een lengte /, een breedte
h is.
Stel va nw of daar v-\////
b en een hoogte h; de vertikale uitwendige kracht aan het
va
—r
\

"'—

uiteinde zij P.
Deze door middel van twee gelijke en tegengestelde krachten in het bevestigingspunt overbrengende ontstaat het
koppel PZ en de afschuivende kracht P laugs het bevestigingsvlak. Van de werking dezer laatste, nis gering ten
opzichte van die van het koppel, wordt verder afgezien.
Elke doorsnede ah wordt bij de doorbuiging beschouwd
als vlak te blijven en een stand dtf aan te nemen en de
neutrale as cd wordt verondersteld gelegen te zijn op de

n

De arm van het koppel

-+-

1

Q is weder "j 3 [v

-+-

u>)

=

*/,

h

dus
P/ =i2 h Q^

1

/,

"

M' s

-

,i

■"—■rï
-+-

Bij de grens van breking wordt S=T en voor die waarde
van P is dus
*

=

»(*+

T*

-Wr

(2)
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=

oc

wordt deze formule
T

=

2

Nummer Samenstelling.

J

I Draagvermogen

(8)

'

bh-

li

™

belasting
'

«.

van staat Knight,
Be- tegen verkolom f,
bijlage
van en
brijzeling.
h
c.\l
II.
Stnrge.
per
of T.

I

Voor

I| verhom

q'

„

I

1

..

ijzeren staaf CD, die aan de onderzijde zuiver was afgevijld
en aldaar juist op een vierk. Centimeter doorsnede gebracht.
Dit smalle einde werd geplaatst op een stuk van de door
de sub A en B vermelde proeven gebroken monsters. Aan
het uiteinde was een haak om een mand met. de belasting
op te hangen. Het zwaartepunt Z van den balk bleek
te liggen op 2,92 M. van het draaipunt en het gewicht
bedroeg 94.7 KG. Het steunpunt C lag I M.. het ophangpunt A 6 M van hel draaipunt.
Op het punt C herleid drukte de balk door zijn eigen
gewicht mei een last van 2 76.:) KG. Hierbij 5.5 KG. voor
den vork, maakt een constante belasting van 282 KG.
Daarbij zesmaal het gewicht in A opgehangen, leverde de
totale verbrijzelingsbelasting per vierk. centimeter.
Bij de helft daarvan was doorgaans een merkbare indrukking te bespeuren. Bij de verbreking verdeelde het monster
zich door nagenoeg vertikale scheuren en vertoonde tevens
een deuk van een paar millimeter diepte. De monsters,
die eerst aan de trekproef B blootgesteld waren, werden op
die wijze belast en gaven de volgende resultaten:

9. I.

Aanmerkingen.

'

in ronde
tallen

-

dus juist de helft van de bovengenoemde formule.
(1)
Dit veronderstelt, dat er volgens de stellingvan Mariotte
en Leibnitz (zie o. a. J. P. Delprat, verhandeling over de
gedaante der gewelven, Le druk 1884 bl. 62 en volgende)
Ie onderzijde in het geheel itv.m indrukking plaats heeft.
Een belasting I' zal dus volgens de eerste formule tweemaal
meer spanning in den vezel doen veronderstellen dan volgens
hen het geval is.
Om hieromtrent eenige zekerheid te verkrijgen werden
Doet den in lig. 7 afgebeelden toestel eenige proeven genomen
over het draagvermogen der onderzochte cementmonsters.
Een balk AB van 15 bij 15 centimeter en ruim (1 M. lengte
was bij B door een scharnier met een vaststaandon stijl
verbonden. Bij C rustte die balk op een vorkvormigen

-J

—

T,

enkel cement 1251 KG. 23,5 KG.

De te

879

een deel zand
h.

.

■•

:-•

enkel o
cru
»

h.

.

21,3

41.

»

ren

dus allen 4

OM. dik.

333
1434

deel cement
zand

81.
70.

in,;,
-

20,5

782 ■

»

»

-

cement

-

»

/.uu!

10. f.

beproe-

ven monstert wa-

g.

•

.

14

.

56.

.

40.

cement

»

zand 384,0

twee

9,5

»

Gemiddelde verhouding X

-^r

=

292

■

Van de monsters afkomstig van de buigproeven A werden ook stukken aan de verbrijzeling onderworpen. Om
daaruit een zekere waarde van T af te leiden werd voorloopt
de onderstelling van Mariotte en Leibnitz aangenomen.
Men heeft Ie dom met een prisma (figuur LO) in liet
midden belast door een gewicht Q (bijl: II kolom «lot").
waarvan de vrije overspanning /. de breedte /; de hoogte h
centimeter.
in dat geval mag men de middendoorsnede als bevestigd
aannemen en rle halve balk beschouwen als belast door de
reactie 1j2 Q van het steunpunt. In de formule (3) moet
dan I' vervangen worden door 'j 2 Q en / door *ƒ, l:

-JL 9IL

T=

(i)

of als l— 20 b —A=b cM. is.
Ta 0.12 Q.
Daardoor ontstonden de navolgende uitkomsten.
Draagver-

Nummer SamensteTing mogen
0.12 maal
van slaat Kiiight Be- tegen ver- de belasting
.
,

bijlage

a.

e-u

Sta

il

<>

,=.

van

..

per
rM\

'\\

.

»

10. a.
b.

»

=

°

brijzeling. van kolom

t-nki-1 cement 1434 KG
<'en (Kil
één deel zand. 782

twee

Verhouding i
"

—e of

20.

a

"f'

zand. 884.6

.

•

T. in ronde ge-

lallen.'

KG.

72.

Oe te beproeven monsters

18.5.

58

9.5.

■in

22.

70.

13.

r.6

wa-

ren dus 5 cM,
dik.

cement

<

i
Aanmerku

-

enkel cement

één deel
zand. 780.2

•

Gemiddelde verhouding

T
—

...255=59
5

De gemiddelde verhouding is dus hier wat grooter. wei-

4
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licht omdat de monsters dikker zijn en dit niet zonder invloed
bleef.
In elk geval blijkt voldoende dat n

T'

=

betrekke-

of als n es 25, l es 20, d e A es 5 cM.

T es 0.78

es 0.1248 Q es ongeveer

'/,

Q.-.

• («)

Voor beton db verhouding
es 25 mede aannemende
moet voor de beproeviugswijze e worden gesubstitueerd in (5)
J es 66, b es£o, A es 15 cM. dus:
T Cs 0.01144 Q es ongeveer »/,„ Q
(7)
De waarde T uit formule (6) verschilt zoo weinig van
0.12 Q dat dit bij de bepaling van
geen invloed heeft
»

lijk groot is en gemiddeld mag gesteld worden op ruim 50.
Daar bij de helft dér bovenstaande belastingen reeds eene
indrukking te voorschijn trad, die niet zonder invloed is op
de verdeeling der inwendige krachten bij de beproeviugswijze
:

B nemen wij aan

«

=25

In de formule (2) moet voor een prisma in twee punten
ondersteund P vervangen worden door l j 1 Qen / door '/2 l,
zooals boven werd aangetoond.
Derhalve:

T

*'l*

<

4")

1+

Volgnummer
uut

staat

SAMENSTELLING.

bijl. TI.

Enkel cement
K. B. en S.

1
ff

ff

een cement, een zand.
ld.
een cement, twee zand.
Td.

K. B. en S.

een

cement,

een

ld.
een cement, twee zand.
ld.

3

Enkel cement

ft

4
tf

(I

5
»

K. B. en S.
een cement, een zand.
ld.
een cement, twee zand.
ld.

Kukel cemeut
White Brs.
een cement, een zand.
Td.
een cement, twee zand.
ld.

Enkel cement
White Br.-.

6
//

n

Gemiddelde j
T

of spanning
per cM 2
KG.

16,3

20,8

18,2

14

13,6

—

Percents
gewijze af-

Aanmerkingen.

wijking
meer of

minder

+

—

»1 Vi

Verworpen voor de bepaling van
een gemiddelde.

3

«,-

een cement, twee zand.
ld.

Enkel cement
Stem.
een cement, een zand.
ld.
een cement, twee zand.
Td.

8'/,

25,5

21,6

23,5

11,6

ls,l

14,8

8,6

5,4

18,4,

17,1

17,7

10,6

12,1

11,5

24,8

32,—

28,4

11,3

13,1

12,2

8,—

7,3

7,6

18,75

26,4

22,7

8,5

6,6

7,5

19,7

17-

18,3

-4-

18,5

8,8

13,4

+

40

9,7

7,6

8,6

+

IIV,

+

-

7,—

*^L

+

23

4-

4

—

Verworpen
ld.

ld.
ld.

8

8,-

een cement, een zand.

ld.

//

overeenstemming vertoonen.

25,3

/and.

ft

//

Waarde van T
uit de
uit de
trek
buigproe
enven
A
B
KG
KG.

monster, in dezelfde verhoudingen gemengd, bevredigende

Enkel cement

2
H

(5)

TT

gehad.
Uit den staat bijlage 11 wordt nu voor de reeks proeven
volgens de methode A en B op de verklaarde wijze de
waarden van T afgeleid en nagegaan, of die bij hetzelfde

:

//

-

-

+

.

12 3/*

7Vi
5

Verworpen

-

ld.

-f- 13

7,1

8

Verworpen

Td.
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\\

Volgnummer
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uit de

SAMENSTELLING.

bijl. II.

trek-

ven

proeven
B

A

//

een cement, drie zand.
ld.
een cement, zes zand.
ld

Enkel cement

7
//

Stern.
een cement, een zand.

ld.

//

//

//

8
II

tl

tl

tl

9

cement, twee zand.
ld.

een

ld.
een cement,
ld.

tl

ft

zes

zand.

Bnkel cement
K. B. en S. (oud).
een cement, een zand.
ld.
een cement, twee zand.
K. B. en S. (oud).
een cement, drie zand.
ld.
een cement, zes zand.
ld.
Enkel cement

K. B.

f'

drie zand.

pen cement,

ei.

S.

een cement, een zand.
ld.
een cement, twee zaud.
ld.
een cement, drie zand.

ld.

II

10
//

//

een cement, zes zand.
ld.
Kukel cement
K. 13. en S.

cement, een zand.
ld.
een cement, twee zand.

ft

een cement, drie zand.
ld.
een cement, zes zand.
ld.

11
tl

Enkel cement
K. B. en S.
een cement,

een

ti

tt

KG._

T

0f

spanning

per cmi.
KG.

Percents

gewijze af"

wijking

minder.

28,3

18,8

23,5

13,9

19,9

16,9

8,2

11,1

9,6

9,3

20,1

11,7

7,7

7,4

7,5

20,8

23,4

22,1

14,-

21,4

17,7

6,—

10,6

8,3
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13,6
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+

—

—

21)

Verworpen

ld.

14

Verworpen

ld.

37

Verworpen

ld.

11

5,3
2,7
—

2 1/
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-

6
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—
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—
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In dertien gevallen was de T uit buigproeven afgeleid
meer, en in zestien gevallen minder dan het gemiddelde,
dus is de onderstelling betrekkelijk n vrij wel gerechtvaardigd. Wanneer men de al te groote afwijkingen verwerpt,
heeft men voor de T der verschillende merken de volgende

uitkomsten :
Ta

Knight, Beoau en Sturge.
Enkel cement No.

10

11

»

T a 22.6 KG.
Gemiddelde uit vijf proeven
Een deel cement, een deel zand :
No.
18.6 KG
1
ii
8
11.5
'i
8 (oud) 7.5
9
17.7
10
14.— n
11
16.//

,i

Gemiddelde uit zes proeven
T a 13.4
Of met verwerping van No.
8
Ta 14.5
Een deel cement, twee deelen zand
10 7.9 KG.
11 7.5 ii

»

//

»

"

ii
«

(«middelde uit drie (halve

»

6.— KG.
10 4.6
11 4.9
//

proeven) Ta 4.5

»

Ken deel cement, zes deelen zand
No. 9
2.09 KG.
10 1.87 >i
ii
11 8.5

Gemiddelde nit drie (halve) proeven Ta 2.48
Wlide Brothers
Kukel cement, (gemiddelde uit een proef) T
28.4
Een deel cement, een deel zand
No. I
12.2 KG.
—

5

»

i

//

proef A (draagvermogen 70 KG.) T 8.75 KG.
15 (draagvermogen
117 KG.) T a 7.81
Gemiddeld derhalve T i=) 8
KG. (afwijking 9 pet)
De mengsels van een deel cement en een deel zand, en een
deel cement twee deelen zand zijn op de wijze li. niet
beproefd.
Volgens V. geeft een deel cement, een deel zand
(27 KG.) Ta 3.4 KG.
Uit

"

»

Stern cement.
»

ii

6

7

LB.B
23.5

—

"

'/

»

een deel cement, twee deelen zand (8
Voor enkel cement van Bijckerhoff.

v)Ti 1.

«

10!) KG) Ta 18.6 KG.
280
B. (draagvermogen
«) Ta 17.5
Gemiddeld derhalve T— L5.5 KG (met l! pet. afwijking)
Dezelfde cement, een deel op een deel zand.
A. (draagvermogen
KG) T55.9 KG.
17
B. (draagvermogen 109 KG) Ta 6.8
Gemiddeld
T a 6.3 KG. (afwijking 8 pet).
Dezelfde cement, een deel op twee deelen zand.
20
A (draagvermogen
KG.) Tflï.s KG.
») Ta 2.8
B. (draagvermogen 45
Gemiddeld
Ta 2.(55 KG. (afwijking 6 pet).
Hieruit blijkt, dat de proeven geen grooter overeenstemming
met elkaar hebben dan de vorengenoemde, en dat alleen de
proef op enkel cement van het merk Knight, Be.van•en. Sturge
te controleeren is en neg
pet. afwijking vertoont, terwijl
de mengsels niet aan de methode B. zijn onderworpen. In
verband met de resultaten boven met hetzelfde merk verkregen, acht de ondergeteekende een geheele verwerping van
deze soort niet gewettigd, daar het blijkt hoe uiteenloopend
de resultaten kunnen zijn bij een onder denzelfden naam in
den handel voorkomende soort.
Ons rest nog de beschouwing van de beton opgenomen
.
in de laatste kolom van bijlage
(Gebruikmakende van de boyengevonden uitdrukking (7)
Ta 0.01144 Q
is de volgende tabel opgesteld:
"

»

1

'.)

7.5

Gemiddelde uit twee proeven
T a 8.8
Een deel cement, twee deelen zand (gemiddelde uit
een proef) Ta 7.6
Enkel cement

"

»

//

"

5.8

Gemiddelde nit 2 halve proeven
T a 5.6
Een deel cement, zes deelen zand
uit No. 6en No. 7 gelijk T-2.7
Hieruit blijkt, dat de coëfficiënten van de KtiigAt, Bevan en
Sturge cement vrij wel tusschen die der andere soorten in
vallen en het verschil niet beduidend is.
Beschouwen wij uu de iv de circulaire bijl: L aangehaalde
cijfers, dan vindt men voor enkel cement Knight, Bevatten

"

T a 7.7

7

Uil proef A. (draagvermogen

»

Gemiddelde uit twee proeven
Een deel cement, drie deelen zand No. 9

KG.

>/

"

23.5 KG.
17.7
22.1
23.7
26.—

2
3
9

Een deel cement, twee deelen zand (als
boven No. 6) T a 8.6
Een deel cement, drie deelen zand
6 6. KG.

KG.

11

ii

Gemiddelde uit twee proeven
T a 20.9
Een deel cement, een deel zand (No. 7 gemiddelde uit een proef)
Ta 16.9

n

//
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0. de betou op den smallen kant gelegd :
Knight,
Bevan en Sturge.
van
Aanmerking.
van
■M
Ta 0.53 KG.
b$]age Jl
T.
Dijckerhoff.
T-1.96
Het verdient opmerking, .dat ean zoo in het oog vallende
1.
ftnight, Bi
mindere qualiteit ook zonder proeven de cement zou doen
en Storge. 8.70. K.G.
achterstaan
bij de gewone metselspecie, bestaande uit koraalid.
s.07.
kalk,
roode steencemenl en zand.
3.88. Mi.
Het gemiddelid.
3.50.
)-ll (de
Ben even oud model van die specie (uit gelijke deelen)
9.
id.
4.117.
meesi versehe
zelfs
10.
is
id.
droeg
bij de proef A. L5.7 KG. in het midden dus
4.67
T= 4.33. KG.
li.
id.
.4.27.
Ta 1.96 KG.
4.
Brothers a.Uü.
dus
1
B. 27.2
Ta 1.70
5.
id,
2.85.
I 2.92. KG.
Gemiddeld draagvermogen Ta 1.83 KG. per cM s
li.
Stern cemenl 3.33.
1
Beton van hetzelfde met roode steenslag volgens proef C
7.
id.
3 kB.
I 3.89. KG.
en even oud droeg 102.5 KG.'of T a 1.17 KG.
8.
Knight, Bei
en Storge (oud) 2.60.
2.60. KG.
in het eerste geval dus meer dan een deel cement op
twee
zand van de K. B. en S. der circulaire, en in het l\
Hieruit blijkt dat voor hef maken van beton het meergeval ook meer dan de beton van die soort.
mde merk de hoogste waarde van T geeft.
Dat in het algemeen de geringe cijfers der verschillende
Past men de uitdrukking (7) toe op de betonproeven van
soorten
:
in de circulaire genoemd niet tot de gewone belmode circulaire dan vindt men
ren, blijkt uit verschillende opgaven van elders.
a. de beton op den platten kant gelegd :
Zoo vindt men in de Indische Merkuur van 1879 JNTo. 2
Knight, Bevan en Sturge
'
T_ 0.92
DijckerhoH
<p
2,02 de volgende proeven.
nummer

Draagver-

Beton,

Gemiddelde,
waarde van
ï per soort.

mogen per
\

„

I

-

:;

.

!

-

»

»

//

»

.

_,

1. Zuivere cemenl
8 dagen oud.

iarrisons

33,5
*Oj

//

Bcvini en Sturge. 25,5
Jjjckerhoff
•il, —

'terncemcnt

46,

K(i. per cM*.

—

//

//

i,
//

//

2. Ben deel cement; driedeelen zand.
8 dagen oud.
28 dAgen oud.
lagen oud.
27,— KG. per cM'. 7,— KG. per cM'. 8,7 KG. per cM 2 .

27,5
32,
40,

—

//

//

//

//

—

56,—

//

//

//

ii

n

ii

ii

ii

//

/'

»

i,

7,
7,0

—

0,

In de aanbevelende

febriek

van

Toppfer

circulaire der Sterncement uil de
Grawitz en Co., te Stettin garandeert

de fabriek:
Voor zuiver cement na 7 dagen 40 KG. per cM. 2
:>s dagen 50 KG. per cM. 2
"een deel cement en drie deelen zand na 28 dagen ló KG.
"

"

"

"

per 20 cM. 2
"een deel cement en zes doelen zand na 28 dagen 6 KG.
per 10 cM. 2
Deze cijfers zijn met de onderzochte vaten niet behaald
en zullen misschien slechts bij dadelijke aflevering te verkrijgen zijn.
In een lezenswaardig artikel over de beoordeelins van
kortland cement in de Opmerker van 28 Dec. 1877 No. öl
w°rdt de eisch gesteld, dat goede cement, gemengd in de
verhouding van een deel op drie deelen zand, na 28 dagen

KG.

per cM 2 moet dragen.
.

—

|13,4

"

"

"

"

"

"

ii

n

'i

ii

ii

ii

0,1
10,—
12,4
17,—

"

"

3. Een deel cement zesdeelen zand

8 Jatten oud.

2S

dagen oud.

"

u

i'

f

n

n

ii

»

'-

"

8,2 KG. per cM

!

.

10 KG. per oW

In de genoemde artikelen van de Engeneer wordt gesproken van een bepaling der bestekken, dat enkele cement 350
eng. ponden per vierk. eng. duim moet dragen, terwijl deze
eisch steeds ver beneden de proef bleef. Dit komt overeen
met 24.7 KG. per cM 2. Men verkreeg een enkele maal
tot 1290 eng. ponden per i\ vierk. eng. duim of ongeveer
39 KG. per cM 2 Alles voor 8 dagen verharding.
Behalve ten opzichte van het draagvermogen wordt de
cement ook wel onderzocht op het gewicht en de fijnheid.
De gewichtsbepaling geeft zeer wisselvallige uitkomsten,
afhankelijk van de meerdere of mindere inklinking in den
bak waarin de cement wordt gewogen.
Van de beproefde soorten, die niet in gelijkvormige vaten
waren verpakt, zijn nog de volgende bijzonderheden aan.

geteekend:

8
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.2 ea
C

SOORT.

'-'-

g

sp

Knight, Be van en Sturge. .
lé partij van II. Willems..
2e
van Lakerveld (oud).
3e
van Willems

2

>

o;

s

_

=i-

0

1011T1.ANDCEMI'NT.

AFMETINGEN VAN UK' VAT.

*srt

—_

I

'

r

.•

2

—

ao
_2

u

g

>

VAN7

—

MXDDELLIJNEN.

.

=

:

Oo-

mid- beneven den den

"9

cM.

KG.

'M,.

KG.

cM.

-M.

Liter.

175,7

10,5
10,

165,2
187,7
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I
Ii de Opmerker van 23 Dec. 1877 No. •">] wordt nog
als kenmerk voor goede cement opgegeven, dat zij door een
fijne zeef niet te veel grove korrels mag achterlaten.
Om dit te beproeven werden een paar monsters gezift
door neteldoek van duizend mazen per cM 1 en bevonden
dal sleefis ongeveer 25 pet. van het gewicht aan zwarte kor.

rels terug blijft; behalve bij de Sterncement slechts 12 pet.
Deze zwarte korrels zijn na uitzifting gemakkelijk van de
grijze te onderscheiden, die nog tot poeder gewreven kunnen
worden. De Opmerker raadt aan om cement, die meer dan
40 pet. van deze grove of doode cement bevat, af te keuren.
Wellicht dat door het gering gehalte daarvan bij de Stern
cement deze laatste zoo goed bijmeuging met zand verdraagt.

wegen

een val moet wegen
eng. ponden sa
181,2 KG.

400

De heer Manu (zie tijdsein*, pan liet Kon : Inst. van I.
1877-78 afl. 3 bl. 1(55 en vlg ) heeft grove en fijne cementsoorteu vergeleken, docli de meeningen schijnen hier over
uiteen te loopen; want veelal wordt de grove als niet goed
beschouwd. In hetzelfde stuk worden middelen aan de hand
gedaan om meer gelijkvormigheid te verkrijgen bij de bepaling van het gewicht. De meest beslissende proeven zullen echter steeds die op het draagvermogen, bij menging
in verschillende verhoudingen, blijven.
Rambatan (indmmaijoe), IS Maart 1886.
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BIJLAGE I.
Afschrift.

Circulaire.

Departement
der

Burgerlijke Openbare Werken.
No. 4497/a.
Bijlage Een.

Batavia, den 9den Juni 1879.
Ten einde van de daarin vervatte mededeelingen bij
voorkomende gelegenheden gebruik te maken en zoodoende
een beteren marktprijs voor Portland cement in het leven
te roepen, heb ik de eer UwelEd Gestrenge hiernevens
aan te bieden een afschrift van de nota van den HoofdIngenieur, Chef van den dienst der Bataviasche Havenwerken,
van 31 Maart jl. no. 980.
Tevens vestig ik uwe aandacht op liet Portland cement uit de fabriek van de Bonner Bergwerks-und HüttenVerein, dat onder anderen bij den bouw van de brug over
het Hollandsen Diep, na proefneming, boven alle andere
soorten is verkozen en ook bij den dienst der staatsspoorwegen op Java met succes wordt gebezigd.
Dt: Directeur der Burgerlijke Openbare Werken,
{wg.) KROESEN.
Aan
Ben Resident vanZCheribon.
Afschrift.
Havenwerken

Bataviasche

Hoofdbureau.
Nota
voor den Directeur
der Burgerlijke Openbare Werken.
No. 980.
Batavia, den Sisten Maart 1879.
Op Java of beter in Indië heeft de cement van Knight,
en Sturge het burgerrecht verkregen, zoowel bij den
Waterstaat als bij de particulieren.
Deze omstandigheid is waarschijnlijk een gevolg van de uitzending naar Indië in vroegeren tijd van slechte cement-soorten.
Een gevolg van dit monopolie van Knight, Bevan en
Sturge is, dat deze Portland cement in Tndië verkocht
werd voor ƒl3 het vat, terwijl ik andere soorten ontving
die beter waren en slechts met ƒ 7,60 het vat betaald worden.
Door den grooten aanvoer is de Knight, Bevan en Sturge
cement heden voor / 10 bij groote hoeveelheden te verkrijgen, doch er is geen sprake van om voor deze soort een
gelijken prijs als voor andere te bedingen.
De Hoofd-ingenieur Michaïlis heeft ten behoeve van de
brug over de Nieuwe Maas te Rotterdam dertien cementsoorten onderzocht en daarbij is gebleken dat de Knight,

Bevan

Bevan en Sturge op twee soorten na, waarvan de fabriekant
zijn naam verzwegen had, het slechtste van alle andere
soorten aan de proeven heeft voldaan.
Het brekingsgewicht van een horizontale staaf die 5x5
cM. doorsnede en 30 cM. lengte had, waarbij de steunpunten 20 cM. onderling verwijderd waren, was bij de cement
van Knight, Bevan en Sturge in verhouding tot die van
Dijckerhoff en Söhnen, Amongburg bij Biebrich en Mannheim
als volgt:
enkel cement, Knight, B en S. 70 kG. Dijckerhoff 109 kG.
id
id
1 cement 1 zand
27
47
20
id
8
id
1 cement 2 zand
Het brekingsgewicht van een vertikale staaf 4x4 cM.
'/

"

//

//

doorsnede:
enkel cement Knight, B. en S. 117 kG. Dijckerhoff 280 kG.
id niet beproefd
id
109
1 cement 1 zand
45
id
id
id
1 cement 2 zand
Het brekingsgewicht van beton bij eene staaf lang 80
cM, afstand steunpunten 66 cM, zwaar 15 X 20 cM. verhouding 1 cement 2 zand 4 beton stukken.
80 kG.
Knight, Bevan en Sturge
229
Dijckerhoff
Alle proeven zijn genomen na 15 dagen verharding onder water.
Deze nauwkeurig genomen proeven geven voldoende de
groote verschillen en de deugdzaamheid van de cement van
Knight, Bevan en Sturge tot die van Dijckerhoff, aan.
Volgens latere mededeelingen moet de cement van Stern
te Berlijn nog beter zijn dan die van Dijckerhofi' en Söhuen.
Ook bij het Noordzeekanaal te TJmuiden zijn vele proeven, betreffende cementsoorten, genomen. Daarbij hebben
zich gunstig onderscheiden de soorten van Lic Smith Lic
"

»

//

en Peter Bros.

Ik heb de eer den Directeur der Burgerlijke Openbare
werken met het voorgaande in wetenschap te stellen, met
voorstel zoowel om de Eerstaanwezende Ingenieurs op deze
aangelegenheid attent te maken als om daardoor een beteren marktprijs voor de Portland cement op Java te doen
geboren worden.
Mocht de Directeur der Burgerlijke Openbare Werken afschriften wenschen der genomen proeven te Rotterdam en
IJmuiden, dan kan ik Zijn HoogadelGestrenge deze aanbieden.
Be Hoofd-Ingenieur Chef van den diëtist der
i

Bataviasche Havenwerken.
Bij afwezen, op last
Be Secretaris hoofd- boekhouder,

(wg.) VAN PINXTEREN.
Voor eensluidend afschrift:
Be Secretaris bjh Bepart. der B. O. W.
(wg.) DE BRUIJN.
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Bijlage 11.

Proeven met verschillende Portlandden steenen Overlaat Rambatan
a.

b.
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e.

gewicht
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h.

C.

Brekings

gewicht Beton
B. Brekingsg ewicht ver- staaf op de plattikele staaf. 4 bij 4 cM.
te zijde
1 cement
2 zand
4 brik v. roode
i

cM.

>

i

O

(afdeeling- Indramaijoe Residentie Cheribon).

c.

A. Brekings
Horizontale
Datum

cement soorten genomen bij den bouw van

AANMERKINGEN.

steen.

een deel een deel

cement cement
drie
zes
zand
zand
K(l.
KG.

Enkel

cement

KG.

een deel een deel

cement

cement

<-- :

<

■-->

80
66

>

"/„

een zand twee zand 7

KG.

KG.
Au.E

Sturge

geleverd door den agent H. Willems

11 September IS79

ir,

202.5

L6
L5

2

Dezelfde cement, hetzelfde vat

22 October

3

Dezelfde cement, een ander vat

27 September

■1

J. B. White Brothers

//

4S.3

201

1)2..-)

69.2

15

147.2

84.7

ii I

15

L9"8.5

90.3

Lè

150

68.2

260.7
346

128.5
290

272.5

198.2

63.5

512.2

210

57

422.5

106.7

.

I

•

•

•

*

87

zijn

ra water

verhard.

26 s. 3

1 / gebroken door het uitwijken van den beugel.
aan den benedenhals.
1 g

306.5

3

"

f

en 3 g

idem

,

7 October

geleverd door H. Willems
5

Dezelfde cement, een ander vat

6

Sterncement,
van Töppfer, Grawitz

//

105.3

monsters

&

14 October

//

//

116.5

261.4

249.2

Co. Stettin (geleverd door

J. Revius)

7

Dezelfde cement, een ander vat

8

Knight, Bevan en Sturge,

geleverd door de firma Lakerveld

&

11 November

//

15

157.7

lis:)

77.5

48.4

2b. 3

270

133.5

119.6

291

26

i'

15

226.9

111.3

65.2

42.2

21.4

302.2

318.3

178.3

301.5

15

74.7

61.8

27.8

29

26.5

321.8

119

"

6 ƒ gebroken op 1/ s van den bovenhals
6 g en 6 h aan den bovenhals.
7 / aan den benedenhals, 7 g en 7 h in het midden.

Co. en sedert No-

vember 1877 op het werkbewaard

12 December

//

226.9

Knight, Bevan en Sturge,
geleverd door II. Willems (aangebracht December 1879).

10

ld.

11

ld.

ld.

hetzelfde vat als uo. 10

6 Januari

14
22

ii

//

15

167

112.5

78.4

48

16.4

375

342.2

170.2

353.5

ii

16

185.7

109.35 62.5

'il

15.05

387.5

233

128.35

408.1

n

15

223.5

115

66.5

39

29.5

385

283 5

105.5

373.5

1880

11

J

aan den benedeuhals,

venhals.

11 g en 11 h aan den b

THEORETISCHE BESCHOUWINGEN
OVER

ROTEERENDE POMPEN, BLAZERS (VENTILATORS)
EN KRACÏÏTWERKTÜIGEN (MOTEÜRS)
VAN

I*.

~V J± W

DIJK.
L. K. I. v. I.

Met twee platen (V en VI.)

Als bestuurslid der Maatschappij van Nijverheid en Landbouw, onlangs geroepen mijn gevoelen te uiten omtrent de
waarde van een ter plaatsing in het tijdschrift der Maatschappij aangeboden ontwerp van een roteerend stoomwerktuig, heb ik getracht de voornaamste aanleidingen op te
sporen, waarom het den ontwerpers tot lieden niet is mogen gelukken, om het stoom werk tuig met rechtlijnig heen
en weer gaanden zuiger in de praktijk met voordeel te doen
vervangen door een zoogenaamd roteerend stoomwerktuig,
of, met een goed Hollandsch woord aangeduid, door een
itoomrad.
Dit theoretisch onderzoek heeft aan mijne nota van beoordeeling eenige bladzijden toegevoegd, die wegens hun
mathematischen vorm beter op hunne plaats zijn in een tijdschrift aan de ingenieurs-wetenschap gewijd, dan in een,
bestemd voor den industrieel en landbouwer in NederlandschIndië, alwaar elke wiskundige formule, in een betoog gelascht, gevaar loopt voor den lezer met een onbekende taal

gelijk te staan.
Aangezien mijne analyse niet tot een zoo ongunstig
resultaat leidt als al licht a priori zou verwacht worden, zij
de klippen aanwijst waarop menig ontwerp heeft schipbreuk
geleden en aan het stoomrad het uitzicht op de overwinning
opent, zoo vind ik daarin te meer aanleiding om voor een
paar bladzijden theorie over het stoomrad, als moteur, plaats
in het tijdschrift te verzoeken.

Niettegenstaande de teeknische tijdschriften aan nieuwe
vindingen gewijd, nog gedurig ontwerpen voor een roteerend stoomwerktuig te aanschouwen geven, zoo geloof ik
dat de zaak in het algemeen door de mannen van de praktijk vrij wel is veroordeeld en elk nieuw ontwerp, zoo niet
met onverschilligheid, toch niet met veel ingenomenheid
ontvangen wordt.
[n het handboek van E. F. Scholl //Der Führer des
Machinisten"' (druk van 1875) viuden wij van de roteerende
stoommachine niet veel meer dan melding gemaakt.
Vele, meldt ons § 164, zijn er bedacht en zelfs door zeer
bekwame fabriekanten vervaardigd en in praktijk gebracht,
maar steeds met zoo ongunstig gevolg en kort bestaan, dat
hun kortstondig optreden slechts gediend heeft om, afgezien van de theoretisch bewezene onvoordeeligheid, hunne
doorgaande minderheid te bewijzen. Voor de theoretische
kennis van den roteereuden moteur, verwijst Scholl naar
eene verhandeliug, die gevonden wordt in den jaargang van
1838 van Dinglers Polytechnisches Journal, en van de //Verhandlungen des Vereins für Gewerbefleisz in Preuszen (').
Ook Armengaud spreekt in zijn werk Machines, outils
etc" en wel in het 21 e Deel dat in 1874 verschenen is,
*

(') Wij hebben geene gelegenheid gevonden die verhandeling te raadplegen,
en weten dus niet iv hoeverre er al dan niet overeenkomst bestaat tusschen

onze theoretische behandeling en die waarop door Scholl vermoedelijk gedoeld
wordt, waar hij van theoretische minderheid spreekt.

ROT EEREND!

«n waar hij het werktuig van M. Menaij
peur rotative"

beschrijft,

POMPEN, BLAZERS

//machine & vaeen afkeurend oordeel uit over

deze soort krachtwerktuigen.
Hij wijt de nadeelen van den

,

roteerenden tegenover den

(VENTILATORS).
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//De binnenste cilinder ronddraaiende, worden de schuidoor deze platen in hunne sponningen gedreven.
//Stel nu de stoom bij ij en ij' toegang heeft. De
//schuiven c en c" voor zich uitdrijvende, zal de cilinder B
//ven

//eene kwartomwenteling maken. Alsdan zullen de schuiven
rechtloopenden moteur:
l c aan onvermijdelijke, schadelijke ruimteu, waardoor het
nc' en c'" van de schuin afgesneden uiteinden der tusschenstoomverbruik grooter is;
//schotten
en r" afglijden, en zal de stoom deze opnieuw
e
aan het grooter aantal onderdeelen, die stoom//voor zich uitstuwen.
2
//De stoom, bevat tusschen e'" en c en tusschen c' en c",
dicht bewerkt moeten worden, en daartoe een veel volkoniener afwerking vereischen dan bij den gewonen stoomzuiwzal door de openingen der platen p en p' uitgedreven
ger en stoomverdeeling het geval is;
//worden en door x' en x ontsnappen.
//De cilinder B verkrijgt dus eene ronddraaiende bewe3e aan minder goede gelegenheid tot liet in goede werking
houden onderhoud en vernieuwing der meest aan slij- //ging en deelt die zonder tusschenwerktuig aan de as
//mede. Deze beweging zal volkomen gelijkmatig wezen,
ting onderworpen onderdeelen.
Al deze bezwaren zijn echter van zuiver practischen of //want het uitschuiven van een nieuwe plaat kan weinig of
constructieven aard. Gelukt het den ontwerper om door //geen stoornis teweegbrengen."
Zal nu het werkelijk verkrijgbaar arbeidsvermogen van
wijziging der constructie van eenig roteerend stoomwerktuig
de schadelijke ruimten tot nagenoeg nul te reduceeren, een dit werktuig
dat is dus de arbeid die de stoom aan de
deugdelijke inrichting te vinden voor de rondom stoomdichte as D meedeelt vergeleken kunnen worden met het gewone
aansluiting van den roteerenden zuiger of van de radschoepen stoomwerktuig, dan moet de volgende vraag opgelost worden.
"Welke waarde heeft de verhouding der hoeveelheden
binnen den vaststaanden ringvormigen cilinder, en kan hij liet
werktuig voor onderhoud even gemakkelijk toegankelijk arbeid, die in beide werktuigen, tot het bewegen van hunmaken als liet gewone stoomwerktuig, dan zou, volgens nen zuiger alleen, verbruikt worden? Zal de verhouding de
Armengaud, de kwestie opgelost zijn, en het nieuwe, een- ware maat zijn voor de beoordeeling hunner onderlinge
voudiger werktuig met goed succes de concurrentie kunnen waarde als krachtwerktuig, dan moeten de twee werktuiaanvaarden met het oude, wegens de daaraan verbonden gen voor eene omwenteling van de werkas, bij gelijke snelheid van beweging, juist evenveel stoom verbruiken van
inrichting tot omzetting van de rechtloopende in de roteerende beweging, veel omslachtiger werktuig,
gelijke spanning.
Geen wonder dan ook dat de meeste uitvinders alleen
Daar nu een gewoon stoomwerktuig voor eene omwenin die richting werkzaam zijn geweest,
van de as, een heen-en weergaanden of dubbelen
teling
hun
bij
en,
streven
naar verbetering der constructie, de theoretische fouten in zuigerslag moet maken, alzoo twee volumen stoom, gelijk
de algemeene inrichting en in afmetingsverhoudingen veraan den inhoud van de door den zuiger doorloopeu ruimte
verbruikt, en het roteerende werktuig daarvoor evenveel
waarloosd of geheel over het hoofd hebben gezien.
Het ontwerp, dat aanleiding gegeven heeft tot dit opstel, stoom noodig heeft als in de ringvormige vrije ruimie,
behoort tot die soort roteerende werktuigen, die onder de tusschen beide cilinders geborgen kan worden, (*) zoo wordt
menigte, sedert een vijftigtal jaren gepubliceerde proeven, het verband tusschen de beide gevallen uitgedrukt door de
de meeste vertegenwoordigers heeft geteld. Het is daarom voorwaarde, dat twee maal het volume stoomruimte van
zeer geschikt om als type of stuk van vergelijking te dienen. het rechtloopend werktuig gelijk moet zijn aan den inhoud
De jeugdige ontwerper, de landmeter bij het kadaster, der ringvormige ruimte, die in het roteereud werktuig,
G. Wiemans, geeft bij zijne teekening de, hier in hoofdzaak het stoomrad, doorloopen wordt door elk harer schoepen
overgenomen, volgende beschrijving, (zie plaat V).
of bladen.
'Cilinder A is vast. Daar binnen kan om cic as Dde
Zij dan bij liet rechtloopend werktuig, dat wij met en"cilinder B draaien. Deze cilinder heeft vier gleuven kelen cilinder veronderstellen:
"Waarin de metalen schuiven c c' c" c'", die daarin goed
r de halve diam : van den zuiger en / =■= 4 rde slaglengte,
dan is een dubbele stoomvullhig
"passen en door veeren zoover mogelijk naar buiten gedrukt
8 n r 3
het
:
"Worden, uit en in kunnen bewogen worden.
voorts
stoomrad
bij
zij
d de radiale lengte van elke schoep of de breedte van
"De ruimte tusschen A en B is, behalve langs x en ij,
en ij', volkomen luchtdicht afgesloten, hetgeen bewerkt
de ringvormige stoomruimte.
"Wordt door metalieke pakkingen, p en p' zijn doorboorde
(*)
Dit geldt namelijk voor den meer algemeenen vorm van stoomraderen.
"metalen platen, die den wand A met de uiteinden van de Het hier voorgestelde vau AViemans verbruikt wegens zijne dubbele stoomwe.

/

.

.

—

—

—

—

=

"*

"tusschenschotten

r en r'

vereenigen.

gen 2 volumen stoom per omwenteling.

;
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POMPEN, BLAZSK.S

d de halve diameter van de kern of van den
draaienden cilinder waar de schoepen op bevestigd zijn.
en A—fid de breedte der schoepen, of wat hetzelfde is
de hoogte van de ringvormige stoomruimte, dan is de inhoud
b=■

a

(vKNTILATORs).

Wdr.= 2 <P [4 n s + «(2«+l) + n Q (« + 1)] . . . (III)
De gezochte verhouding van (III) tot (II) wordt derhalve
uitgedrukt door
s -r-"[2«+l+/S (« + !)]
*
Fdr
(1V)
V
Frl.
2ff ( 2 + I).'
Zal deze verhouding gunstig zijn voor het stoomrad dan
mag zij niet veel grooter zijn dan de eenheid. In het algemeen wordt ten voordeele van liet stoomrad gevorderd,
dat V zoo klein mogelijk, derhalve minimum zij.
Daar uit den aard der zaak alle grootheden der vergelijking slechts positieve en geen negatieve waarden kunnen
hebben en n als factor alleen iii den teller der breuk voorkomt, zoo moet blijkbaar voor V minimum ook n minimum
zijn. Daar het echter onmogelijk is om aan het rad
met minder dan ééne schoep beweging mee te deelen zoo is
n""": —1, en doet die waarde, in IV gesubstitueerd, de
«

„

*«

—

=

van den ring

«

[(fi + &)
JB] ka- (2J i -f.
en moet dus voldaan worden aan
„

„

_

8

„

r3

=

n

ds

ft (2

«

+

&)

H—n

d 3 (2

»

+

1) 8

1)

3

(I)
(2 «+ 1)
Thans overgaande tot de vergelijking van de hoeveelheden arbeid, die noodig zijn tot overwinning van de wrijving der zuigers, zoo gaan wij uit van de rationeele veronverstelling dat in beide werktuigen de breedte van elk
stoomdicht langs den cilinderwand sleepend gedeelte van
den zuiger even groot genomen is, en dat ook de drukking,
waardoor de stoomdichtheid verkregen wordt en waaronder
de beweging geschiedt, per vierkante eenheid in beide gelijk is. Bij de berekening, die hier eene verhouding tusschen twee grootheden van gelijke macht betreft, kunnen
gemeene factoren, hier de breedte van het sleepend of wrijvend oppervlak en de drukking per vierkante eenheid buiten rekening blijven, en hebben wij alleen rekening te houden met de lengte uitbreiding van het sleepend oppervlak
en den, per omwenteling van de as, door elk punt doorloopen weg.
Voor den gewonen stoomzuiger wordt alsdan de arbeid
der wrijving voorgesteld door omtrek zuiger maal dubbele
slaglengte, alzoo:
16«rs
Wrl. (*) 2 w rxBr
dat is, uitgedrukt in d:
d* [fi (2 -+- I)]§
4
Wrl.
II
den
Bij
ringvormigen zuiger komt in rekening: lengte
wrijvend vlak x doorloopen weg:
voor de kern of roteerenden cilinder en over een enkel zijvlak is dit:
waaruit

r

=\

d

=

=

—

»

,

ZnadX.Zna d ( 2)
voor de zijdelingsche wrijving van n gelijke schoepen,
nd x 2 n ad („ -p.
dat is te zamen en voor de twee zij vlakken genomen,
2 nd* (4 it 2 -f- n) (2 »4- 1).
Nog voor de wrijving der buitenkanten van n schoepen.
«

d)
2nd* g ( u -+- 1).
»3dX2
Derhalve: som voor de maat der wrijvingen van den
roteerenden zuiger:
«

(«

d

+

-=

De aanduiding rl. en dr. hebben voortaan de beteekenis
loopend" en »in het draaiend werktuig."
(')

-in het vecht

C) Wegens de geringe breedte, die wij aan het slepend gedeelte van het
zijvlak, toekennen, wordt hier aan elk punt van dat smalle ringvormige oppervlak een doorloopen weg toegevoegd, gelijk aan dien welke het verst van
de as verwijderde punt doorloopt.

verhouding overgaan in
4„«* + 2« + l-r-fl(«-f-l)

(V)
}
-+- 1)
(2
Ten einde de waarde voor Q, uitgedrukt in «te bepalen,
waarvoor V minimum wordt, moet het eerste difteS V
0 worden

2

(3*

«

rentiaal quotiënt

.

gesteld.

*=■

Schrijven

wij daartoe de waarde van V in den vorm van :
+!)+ (" + l)(fi+l)
(4
Q(fl +1)
V
+
Rö'
1)
2 j? (2 n«
;

R

JV

=P+

"«

"

<j'

_

;

xQ

—

(P-f-Q

+1) x f /a* R)

{?

R2f

<J/3

=

0

j [P -f- Q (3 + 1)] (3 J dat is:
3 Q 3
2 P + 2 Q (,/S + 1)
of
S
of
2 P + 2 Q
Q
8
2(4 n 2 + 2«+l)
y
<*-+- 1
Q
Door deze waarde van 8 in vergelijking (V) over te brengen, wordt ten slotte,
S
3
x(4 na »+2«-f-l)'(„ + l) . (Vn)
V
2 i/4
(2 + 1)'

alzoo: Q

P>

=

=

=

„

--_

_

«

Door ook voor deze vergelijkiug van den vorm

V

=

const: x

~'

z'

het eerste differentiaal quotiënt

<J

V

—

o

—0 te stellen, zoo

«

komt men tot de vergelijking:
Sx

j%

2<?z

x

y
2 xzSy

z

■= 2 xySz
of yzSx +
En na de substitutie en differentiatie.
+
+ 1) (8 n
(« + 1) (2
2) + 2 (4 „«2+ 2 B +1)
(2« + l)
4(a+l) (4n« i -r-2«+l)
Waarvan na uitwerking overblijft,
«

«

=
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l e dat het stoomrad werkt met een enkele schoep;
2 e dat de radiale lengte van de schoep vier maal zoo
groot zij als de diameter van de kern ( 1 ), en
3e dat de breedte van de schoep van het stoomrad 10
maal zoo groot zij als de diameter van de kern.
.

.

Ofschoon deze vergelijking geen bestaanbare wortels heeft,
z oo is toch voor alle positieve waarden, die aan
gegeven
0
kunnen worden,
die welke er het naast aan voldoet, en'kan reeds besloten worden dat voor V minimum
°°k a minimum zijn moet.
Dit wordt overigens bevestigd door vergelijking (VII)
Waarin V voor toenemende positieve waarden van ook een
steeds grootere waarde verkrijgt.
Dit blijkt mij het gemakkelijkste door de waarde van
den tweeden of veranderlijken factor, verheven tot de derde
«

BI,AZERS

x-^ry

te bepalen voor de opvolgende geheele positieve waarden van
gevende voor
0, factor '=■ 1
i'
\
si,
(in +3) nabij 7
ii
/, (16»+ s)=
„-2,
20
ti 63
=\ \ (64» +9)
4,
Het is dus duidelijk, dat de waarde van V eveneens
toeneemt, dat dus de minimum waarde van V. verkregen
Wordt door aan de kleinst mogelijke waarde te geven.
Voor
0,945
0, wordt V
dat is dus kleiner dan 1. Hieruit volgt dat de roteerende
zuiger nog iets voordeeliger uitkomsten geeft dan de rechtgaande, mits de kern tot 0 worde gereduceerd, d. i. wanneer het zuigerblad, dat voor
0 eene breedte verradiale
derhalve
krijgt van 2 maal de
een rechthoek
lengte,
Wordt van 1 op 2, als zijden en wentelt om een der lange
zijden als as.
Aangezien aan deze voorwaarde in de praktijk niet voldaan kan worden, de kern wel betrekkelijk klein, maar
Dooit dunner kan genomen worden dan de middellijn, die,
afhankelijk van bet over te brengen arbeidsvermogen, aan
de werkas moet gegeven worden, zoo doet zich thans de
'raag voor of V= l een waarde voor
oplevert, waardoor voor de praktijk bruikbare afmetingen voor kern en
schoepen worden verkregen.
Door het tweede lid van vergelijking Vl £
0 te stel*,
eu wordt de vergelijking na rangschikking volgens het
«;

.

Ten slotte rest ons nog te onderzoekeu of belangrijke
afwijkingen van deze theoretische voorschriften een betrekkelijk geringen dan wel aanzienlijken iuvloed hebbeu op de
uitkomst.
De sterke convergentie van de derde machten van den
tweeden factor uit vergelijking VII, geeft, voor zooveel
betreft reeds eene beantwoording in den laatsten zin.
Met behoud van n== 1 en de voorgeschreven gunstige
wordt voor
verhouding van $ tot
V
O.'J
15
0,
«

«,

-

=

«

«=

=

•

//

=

«=

»

=

=

«

«

=

biüornium:

a 4 4-

3 -4-1,0206 «2—0,058935 «--0,014734
0
als kleinste positieve wortel zeer nabij voldoet,
0,125 of 1
Voor deze waarde van a wordt volgens vergelijking VI

2,16

=

«

waaraan

«

=

6=2,571.

Hiermede is bewezen, dat de wrijving des zuigers in een
r °teerend
stoomwerktuig of roteerende pomp niet meer ar°eidsvermogen verbruikt dan in een rechtgaand van gelijk
loouiverbruik onder de volgende voorwaarden :
,

«

l,

=2,

n
»

=

—

0.945 \> 7 =1.808
0.945 1/20

=

2.565

=

«

«

o=

=

en

«=

4,

n

-

0.945 1/63

=

3.760

enz.
Wordt nu bovendien het aantal schoepen grooter en de
verhouding van breedte tot radiale lengte van de schoep
ongunstiger genomen, dan verkrijgt V veel aanzienlijker
waarden, en wordt het nadeel van het stoomrad belangrijk

grooter.
Is, zooals in het ontwerp Wiemans en vele andere gepubliceerde ontwerpen, liet aantal schoepen n
4, de verhouding a van de lengte van de straal van de kern tot
die van het blad eveneens
4, en is de schoep ongeveer
als
:
maal
zoo
breed
alzoo
dan vindt men
lang,
2
3
20.17.
volgens vergelijking (V1)....V
De arbeid der wrijving is alzoo ruim 20 malen zoo groot in
het roteerend werktuig als in uun met gewonen zuiger en
gelijk stoomverbruik.
jYeernt men nog in aanmerking, dat door ons geen rekening
is gehouden met de wrijving van de schoepen in hunne
hulsen en den weerstand van de op elke schoep werkende
spiraalveer, eene constructie, die trouwens verwerpelijk is
en verbeterd kan worden, (zie het project Menaij in het
21e deel van M. Armengaud ainé) waar dan echter weer
eene andere, maar minder ongunstige wrijving voor in de
plaats treedt, dan is het duidelijk, dat het groote struikelblok der roteerende moteurs gelegen is in de zeer ongunstige verhouding, die er het bedrag der wrijving van den
zuiger in den ringvormigen cilinder in aanneemt.
Daar het roteerend werktuig echter tegenover dit nadeel
het voordeel bezit van geen arbeid te verbruiken voor de
-

(*)

Smaal de straal van de kera.
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overwinning der wrijving, die in het gewone stoomwerktuig ontstaat door bet omzetten van de rechtlijnige in de
omdraaiende beweging, zoo is vermeerdering van de wrijving
des zuigers, binnen zekere maat althans, geen voldoende
reden tot veroordeeling. De belangrijke resultaten in den
laatsten tijd met waterdichte roteerende werktuigen, vooral
door de pompen van Gould en van Greindl, verkregen,
waarvan de laatste nog rustig werkt en een goed. debiet
geeft bij een zuighoogte van meer dan 8 en eeue pershoogte van meer dan 40 M, en waarvan de roteerende
deelen geheel massief, alleen sluitend afgewerkt zijn en zelfs
geen veeren bezitten voor de luchtdichte afsluiting van de
draaiende zuigers en hun nauwsluitend omhulsel, doen vermoeden dat stoomdichte afsluiting, zelfs voor stoom van
meerdere atmospheren drukking, op overeenkomstige wijze
voor de techniek bereikbaar is.
Wordt dan al verder in het oog gehouden, dat aan de
kern van het stoomrad de kleinst mogelijke afmeting gegeven moet worden, dat men geen twee schoepeu moet aanbrengen, wanneer het mogelijk is om het doel met één
enkele schoep te bereiken, en dat de breedte van het rad
in eene bepaalde verhouding behoort te staan (voor de
praktijk op 2. 1 /2
3 te stellen) tot de radiale lengte van
de schoep, dan is het onzes inziens zeer waarschijnlijk, dat
de tijd niet ver meer verwijderd kan zijn, waarop het stoomwerktuig met krukas plaats zal maken voor dat met ongebroken werkas, die hare draaiende beweging direct ontleent
aan het daarop bevestigde stoomrad.
,

a

Wanneer wij de ons bekende roteerende werktuigen toetsen aan de gevonden regels, dan is er geen enkel, dat zoo
nabij aan die voorschriften beantwoordt als zeker blaaswerktuig of ventilator, onder den naam van //Koot's blower,''''
kort beschreven en min of meer nauwkeurig afgebeeld in
"Mining Machinery bij G. G. André."
Het werktuig verschilt in principe niet van de thans
algemeen bekende roteerende pomp van Gould, alleen met
dit onderscheid in de constructie, dat deze pomp uit een
stel van twee gelijke raderen bestaat, die elk minstens van
6 tanden zijn voorzien, terwijl de beide assen van Eoot's
blower slechts 2 tanden, of als stoomrad beschouwd, twee
schoepen dragen. Wanneer men den gang van het werktuig
volgt, zoo is het licht in te zien, dat voor deze soort werktuigen het aantal schoepen of tanden niet kleiner dan 2
kan zijn, immers, terwijl een der beide tanden van elk rad
in aanraking is met een tand van het andere rad, moet
een tweede tand met den binnenwand van het cilindrische
omhulsel in aanraking zijn, om de luchtdichte afsluiting
te voltooien tusschen de zuig- en persruimte, of, op den
stoom toegepast, tusschen de toetredende en afgewerkte
stoom.

BLAZERS
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Wat de vorm dezer tanden betreft, zoo is het even duidelijk dat zij voldoen moeten aan dezelfde voorwaarden
van elke goede tandconstructie, namelijk, dat de tanden
die op elkaar werken, zoo lang zij met elkaar in aanraking
blijven, of elkaar drijven, aan beide raderen eene eenparige
hoeksnelheid moeten meedcelen, en dat op het punt van
aanraking-der tandomtrekken, de raaklijnen aan beide kromme lijnen, en dus ook de normalen door het aanrakingspunt,
eene gemeenschappelijke zij. Moeten de raderen elkaar
werkelijk drijven, dan mag de richting van de gemeenschappelijke normaal niet al te veel afwijken van die,
waarin de beweging moet volgen, en valt volgens die
voorwaarde het minimum aantal tanden vrij groot uit (elf,
volgens Reuleaux).
Is men verplicht, zooals in het onderhavige geval, een veel
geringer aantal te kiezen, dan kunnen de tanden elkaar niet,
of althans niet zonder groote wrijving, voortdrijven, en is de
toevoeging noodig van een stel drijfraderen, die men dan in
het voordeel der eenparige beweging liefst een maximum
aantal tanden geeft. Eoot's blower voldoet ook aan dit
vereischte.
Daar nu uit de constructie der tanden noodwendig volgt,
dat hunne radiale hoogte, ten opzichte van de as waaraan
ze bevestigd zijn, toeneemt naarmate de deeling of steeklengte grooter wordt, zoo volgt uit een minimum aantal
tanden maximum verhouding tusschen de radiale lengte van
de tand, als schoep beschouwd, ten opzichte van de as of
kern. Ook in dit opzicht beantwoordt dus Root's blower
beter dan de pompen van Gould en van Greindl aan de
tweede wet der theorie.
Het kardinale punt, dat nog beslist moet wordeu, is de
vorm of omtreklijn van den tand van het tweetandige rad.
De keus is niet groot, daar zij zich moet bepalen tot de
epicycloide of radlijn en de evolvent of draadlijn (Eadenlinie); de eenige kromme lijnen die aan de eischen eener goede
tandconstructie voldoen. Dat de laatste alleen bruikbaar is
voor het gedeelte van den tand buiten of boven den steekcirkel, belet niet dat het doel er mee kan worden bereikt',
immers het gedeelte buiten den steekcirkel van de beide
tanden, die op elkaar werken, gegeven zijnde, kan de weg
geconstrueerd worden, die beider top gedurende de omwenteling op het draaiende vlak van den anderen tand beneden
den steekcirkel beschrijft; die lijn zal blijkbaar den omtrek
van den tand voltooien. Het is op die wijs dat de tanden
der figuren 3 en \ verkregen zijn.
De epicycloiden, die de in de figuren len 2 voorgestelde
tanden begrenzen, zijn verkregen door de middellijn van den
beschrijvenden of loopcirkel gelijk te nemen aan een vierde
van die des steekcirkels, waarlangs hij wentelt.
Wanneer men in gedachte de beweging van beide, radconstructies, volgens de richting der pijltjes, volgt, zoo valt
,
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het terstond

in het oog dat het evolventen tandenpaar een
nadeel hteeft, dat aan de epicyloiden eugrenage niet eigen is.
Op het oogenblik dat de top a, fig. 3, van den linkschen
tand, het punt b van de rechtschen, gelegen in den omtrek
des tauds en in den steekcirkel tevens, ontmoet, wordt er
eene celvormige ruimte afgesloten, en daar die ruimte gevuld is met de middenstof, welke het werktuig bij de aangewezen richting van beweging langs den afvoerweg A moet
uitdrijven, zoo statd die cel gelijk met ecne schadelijke
ruimte, waardoor bij elke omwenteling tweeaialen een zeker gedeelte van de reeds afgewerkte stof weer binnen de
ruimte wordt gevoerd, die bestemd is om alleen door den

toevoerweg T gevoed te worden.
Dit belangrijk nadeel zou echter opgewogen kunnen worden door het voordeel eigen aan den slankeren vorm van
de evolventenvleugels boven de epicyloidische.
Hetgeen van het werktuig verlangd wordt is, dat de ruimte tusschen de beide tanden die met Tin gemeeuschap staat
gedurende eene halve omwenteling regelmatig van een minimum tot een maximum aangroeit. Het effect zal alsdan
blijkbaar grooter zijn, naarmate de verhouding tusschen minimum en maximum ruimte grooter is.
Op de plaat wordt de kleinste ruimte niet volkomen
maar nabij voorgesteld door k, de grootste door gg.
Wanneer men zich voorstelt met een stoomwerktuig te
doen te hebbeu, waarvan T de stoomtoevoer en A den afblaasweg aanwijst, dan kan men zich op de opening T een
stoomschuif geplaatst denken, die alleen gedurende een gedeelte van de halve omwenteling stoom toelaat; derhalve
zal men blijkbaar meer partij trekken van de uitzetting
van den stoom, naarmate de verhouding tusschen de ruimten k en yg grooter is.
De proef met een polair planimeter geeft ons voor de
verhouding tusschen de beide uiterste ruimten, welke door
de benedenwparts gerichte tanden worden ïgesloten, voor
de epicyloide tand zeer nabij, zeFs nr-n, 1 : 3 (7 22)
en voor die met evolventen begreD'ing slechts 7: 18. Rekent men nu, dat de laatste verhouding nog aanmerkelijk
schade lijdt door de aan dezen taudvorm eigene schadel'jke
ruimte, dan kan de keus niet twijfelachtig meer zijn, en
aan den vorm, voorgesteld in fig 1 en 2, de voorkeur
Worden gegeven.
Daar de gevolgde wijze van beschouwing geen enkel
eleraent onbepaald laat, zoo hebben wij met een bepaald
vraagstuk te doen gehad, dat dus niet voor tweeërlei oplossing vatbaar is, en meeuen wij alzoo te mogen beslui*n,
e dat van al'e roteerende pompen en ventilators, die op
het beginsel van twee gelijke, elkaar drijvende, en in een luchtdicht sluitend omhulsel besloten tandwerk berusten, alle,
"ie in tandconstructie afwijken van de in de fig 1 en 2 voor
gestelde, een minder nuttig effect moeten opleveren dan deze.
'

:

,

:
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Ofschoon de tanden in de afbeelding, die Andrée van
Root's blower M geeft, in vorm va» de efpicycloidische
schijnen te verschillen, aoo komt het ons waarschijnlijk
voor dat dit aan onnauwkeurigheid der teekeiring moet geweten worden, en dat het door ons behandelde vraagstuk
reeds door Root praktisch is opgelost.
Wat ten slotte de mogelijkheid betreft, om dezelfde
inrichting voor het gebruik van stoom als drijfkracht geschikt te maken, zoo zij opgemerkt, dat de eigen snelheid
der elkaar rakeude taudvlakken niet gelijk is, en dat die
vlakken derhalve over elkaar slepen of wrjjven.
Voor lucht en water is zuivere aanraking nagenoeg zondar
drukking voldoende om de vereischte dichtheid te verkrijgen. Of het echter ooit gelukken zal om de zuiveï-heid
van bewerking zoo ver te
dat hatzeifde voor stoom
gelukken zal, valt te betwijfelen.
De geheel afgeronde vorm van den opicycloidischen tand,
maakt haar echter wel geschikt, om, even als de cirkelvormige
stoomzuiger van het gewone stoomtuig, met een elastieken
stalen band omvat te worden, en schijnt het ons zelfe voor
de techniek niet onbereikbaar te zijn, om de geheele dubbele
vleugel tot zoodanige veerkrachtigen band van den vereischten
vorm, en dan met spaken aan de as verbonden, te herleiden.
Zoowel theoretisch als technisch schijnt ons het principe
der roteereude pompen, en speciaal van den ventilator van
Root, de aangewezen wag te zijn tot de practische oplossing
van het stoomrad als krachtwerktuig.
Door gebruik te maken van een polairplanimeter werd
op de teekeniug gevonden voor de verhouding van de vlakke
inhouden van den omgeschreven cirkel en van den epicycloidischen vleugel of dubbeltand circa 205: 100 of bijna 1:
De in de teekeuing voorgestelde vlakke inhoud of basis
van het prisma middenstof, dat door elke vleugel bij elke
halve omwenteling verplaatst wordt, is dus kleiner maar bijna
\)
gelijk aan \ (1
J van den inhoud des omgeschreven
cirkels. De beide vleugels te zamen verplaatsen alzoo per
geheele omwenteling 4 maal zooveel, of een vlakken inhoud,
die bijna gelijk is aan die des cirkels.
"Voor D als middellijn, is die inhoud
0.7854 D Bij
de berekening van. den kubieken inhoud der per omwenteling
verplaatste middenstof, zullen wij hiervoor slechts 0,75 D 2
of | D 2 in rekening brengen.
Daar de gevonden constructie bij elke roteerende as twee
vleugels (tanden) vordert, en de radiale lengte (hoogte) van
eiken tand daarbij juist gelijk is aan den diameter van de
kern zoo wordt in onze vergelijking (IV)
//

—

=

=

2.

2

en n

alzoo r

„

■=-

+

2 (2

8/

+
-,

3

fl)

_

—

3.5708 -f- 1-5
(2/S)=

2 (2/3) J
wordt
minimum voor j 6
Deze verlioudiug

;

:=

4,761.
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Wanneer wij de middellijn van het cilindrisch omhulsel,
d. i. de diameter van ons tweetandig rad, door D voorstellen
dan is D, die in de voorgaande beschouwingen de hoogte
van den tand voorstelde -\ D. De voordeeligste lengte, die
aan den tand gegeven kan worden, is dan:
D. 1.587 D (komt toevallig overeen
pd 4.761 +
=

-'

=

=

met D 1/4).
De verhouding V verkrijgt onder die omstandigheden circa
2.4 tot geringste waarde.
Hieruit blijkt dus theoretisch, dat het niet mogelijk zal
zijn een doelmatig roteerend werktuig als moteur daar te
stellen, waarvan de wrijving in den cilinder veel minder dan
maal die van een rechtgangig werktuig van gelijk arB
beidsvermogen bedraagt.
Door aan de breedte der vleugels, (lengte van den tand)
de gevonden voordeeligste waarde 1,6 D te geven en door het
aantal omwentelingen in de minuut door n aan te duiden, zal
dan het werktuig per seconde eene hoeveelheid middenstof—
lucht, water, stoom verplaatsen, ten kubieken inhoud van,
—

Q

_

Sy

»

V

ltT)

S

-nï'

of, wanneer de normale gang bij 75 omwentelingen in de
minuut plaats heeft, Q | D 3

VENTILATORS).

(

liters water in de minuut geven. Om het debiet tot 1
kub. Meter per minuut op te voeren, moet D 22,3 M
groot zijn.
Van deze afmeting, als ventilator aangewend, zal het
ruim voldoende zijn voor een groot smidsvuur, dat volgens
Bernouilli's Vademecum 0,014 M 3 lucht per seconde vereischj.
Als stoomwerktnig gebezigd zonder expansie en zonder
condensatie, vertegenwoordigt het verbruik van een kub.
Meter stoom van \ atm. spanning, per minuut een arbeids-0,0166
2 SCG P- K.
vermogen van A=f x Q 01818
,

—

>

Voor een viermaal grooter stoomverbruik moet D vergroot
3

worden in reden van 1: 1/4, waaruit volgt, dat een
stoomwerktuig van 10 Pk. vleugels vereischt, die zich
bewegen binnen eene cilinder van 35 cM. middellijn, aangenomen dat hunne breedte 1,6 X 35 =56 cM. bedraagt,
en dat het werktuig 75 omwentelingen in de minuut maakt.
"Wegens rustigen gang en bizondere beknoptheid, welke
laatste eigenschap met het aantal onwentelingen toeneemt,
zou het zich bizonder eigenen voor het drijven van de schroef
van kleine stoomvaartuigen, speciaal van stoombarkassen of
sloepen.

=

3

\/ -\
en omgekeerd D
Q.
dM.
zal
dan
het
1
werktuig als pompje 90
=

Met D

=

Batavia, Juli 1880.
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n

Bijlage een plan (plaat VII.)

schap ten aanzien der luchtverversching iv tropische landen
reeds heeft geleerd. Die bouwtrant brengt mede, dat het
§ 1.
Bij den bouw van troepenlogies moet worden gelet op: logies niet zoo gezond, en tevens niet zoo comfortable is,
a. de eisenen der hygiëne, welke, nevens eene doelmatige als het met dezelfde kosten van
oprichting wezen kon.
keuze van bouwstoffen, goede gelegenheid vorderen tot luchtde
In
langs de gebouwen aangebrachte galerijen zijn de
erversching en tot eene voldoende toetreding van licht.
manschappen onvoldoende beschut tegen zon en regen. Dieno. de eischen der practische bewoonbaarheid; deze vu:dv
tengevolge houden zij zich over dag veelal in de Chambrées
ren goede verdeeling en grootte der localen, goede ligging op en maken het daardoor onmogelijk, dat deze dagelijks
v an deze onderling, eenvoudige en gemakkelijke gemeenschap afdoende verfrischt
worden.
ttisscherj de vertrekken.
uit
moreel
Ook
een
oogpunt is het verblijf over dag in
de Chambrées af te keureu, want de man gaat thans meer
Nadeelen der tegenwoordige inrichting.
dan noodig is op zijn bed liggen en wordt daardoor traag
Het vraagstuk der luchtververschiiig in kazernes
en vadsig.
§ 2.
Js tot dusverre voor Imlie nog niet voldoende opgelost. We.
Daarenboven hebben de galerijen nog het nadeel, vooral
kazernes
de
vele
z ijn bestaande
in
laatste jaren in
opzichten bij de breedte die zij bij de nieuwere kampementen veelal
Verbeterd, doch de oorspronkelijk gevolgde bouwtrant leende hebben (4.5 M.) dat zij de toetreding van het directe of
z ich niet tot een behoorlijke toepassing van hetgeen de wetenhet voldoende sterke diffuse zonlicht iv de Chambrées nagenoeg geheel beletten, terwijl die toetreding toch het
eenige middel is om de organische stoffen, die de lucht in
(*)
Deze uotii en de volgende iv 1878 opgemaakt door den toenmaligen
bewoonde lokalen verontreinigen, onschadelijk te maken.
Kolonel der Genie J. P. Ermelinq werden ter opname in dil tijdschrift
Men heeft in lateren tijd dit nadeel eenigszins opgeheven
welwillend aangeboden door deu tcgenwoordigen Chef van dat wapen.
Volgens de beginselen in de eerste not;i aangegeven zijn door eerstgedoor bij sommige kazernes slechts aan eene zijde eene galerij
noemde de projecten voor de permanente troepen kampementen te Builenzorg
aan te brengen; bij deze kazernes is echter, door de beper""■lang en Magelang gemaakt.
king der galerijruimte, nog minder gelegenheid voor den
Het laatstbedoelde kampement, waarvan de algemeenc distributie in de
soldaat om zich over dag buiten de Chambrée op te
tweede nota wordt toegelicht, wordt afzonderlijk en meer gedetailleerd in de
houden.
'Jdrage vau deu Majoor de Bloeme beschreven.
Redactie.

Inleiding.
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Voorgestelde nieuwe inrichting.
Om te kunnen voorzien in de gebreken, welke volgen
dient men de ga§ 2 aan de tegenwoordige bouwwijze kleven,
lerijen op te heffen; daarentegen in het midden der kazernes
een ruim, afzonderlijk dagverblijf te bouwen, en aan de da§

3.

ken een ruim dakoverstek te geven. In de ontworpen
kazernes erlangen de dagverblijven een oppervlak van 250
i\ :H)0 M zoodat zij tevens kunnen dienen tot appel- en
exercitieplaats bij regenweder. Daar de kazernes bij de
veldbataillons zijn berekend op eene sterkte van cc. 128
korporaals en manschappen (zie beneden § S), is het dag2M' per man, ongetwijfeld in alle opzichten volverblijf
2,

+

doende, vooral wanneer men nagaat, hoc weinig gebruik
over het geheel van de galerijen wordt gemaakt, en hoe
beperkt de meer benutte galerijen van de nieuwere kazernes
32 M 3 per sectie).
zijn (4 x 8
Die lokalen zullen geheel kunnen voldoen aan de eischen
der hygiëne omdat zij, zonder eenig nadeel voor de slaapvertrekken lucht en licht ontvangen; tegen de heerschendo
winden voor zooveel noodig kunnen worden beschut, doch
overigens geheel open kunnen blijven. Hunne breetlre, 8 a
10 M, maakt het van ondergeschikt belang of al de regen
soms wat inslaat; trouwens, de gedeelten die door de sectieChambrées worden begrensd, zijn ook daartegen beschut.
De voorgestelde inrichting der dagverblijven is voorts in
het belang van den dienst, omdat zij door hunne centrale
ligging goede gelegenheid aanbieden voor eene doelmatige
plaatsing van bureaux en magazijnen; die dagverblijven zijn
eindelijk ook uit een technisch oogpunt goed te keuren,
omdat zij verband brengen tusschen, dan wel steun geven
aan, de verschillende deelen eener kazerne, en alzoo de soliditeit van het geheel vermeerderen.
De galerijen worden door den afzonderlijken bouw van
dagverblijven als zoodanig onnoodig; slechts zal een ruim
dakoverstek noodig blijven, om te voorkomen, dat de zon
gedurende de middaguren op de buitenmuren schijnt, en
daardoor de temperatuur binnen de Chambrées ondragelijk
maakt, en tevens om te beletten, dat bij den minsten
regen dadelijk alle ramen en deuren gesloten zouden moeten worden.
Men heeft daarom gemeend, aan dit dakoverstek eene
hreeclte te moeten geven van minstens 2 M.; die breedte
kan zelfs op 2'/ a M. worden gebracht, indien plaatselijke
tuu.sianden dit noodig maken, zooals in de benedenlanden
het geval kan zijn.
Dat de breedte van 2 M. voor het dakoverstek over het
algemeen voldoende zal zijn blijkt uit figuur 1, waarop de
loop der zon is aangegeven tijdens de dag- en nachtevening,
voor eene onder den aequator, in de richting van het Noorden naar het Zuiden geplaatste kazerne.
=

,

kazernes.

In deze onstandigheden zullen de wanden tusscheu cc.
10 en 2 uur in te geheel niet aan de zon zijn blootgesteld,
en treedt de zon de ramen niet binnen na e.e. 9 uur, 30 m.
's morgens en voor 2 uur, 30 m. 's middags. Uit de figuur
blijkt tevens, dat de regen ouder een hoek van e.e. 50° met
den horizon kan invallen, voordat het noodig zal zijn de
ramen te sluiten.
Indien het dakoverstek eene breedte van 2,5 M. erlangt,
zal de wand niet beschenen worden tusschen 9 uur, 20 m.
voor- en 2 uur, 40 m. namiddags; zal de zon niet in de
ramen schijnen tusschen 8 uur, 40 m. en 3 uur, 20 m., en
kan do regeu een hoek van 40° niet den horizon maken
zonder dat sluiting der ramen noodig wordt.
De toestanden zijn echter in werkelijkheid, wat het
schijnen der zon op de wanden en in de ramen betreft,
niet zoo gunstig als boven is verondersteld. Door de verschillende zonnestanden en de geographische breedte der

plaats zal de zon in sommige tijden des jaars lauger op
de muren schijnen.
Nu de geographische breedte op Java en Sumatra echter
slechts weinige graden bedraagt, zijn de daardoor veroorzaakte verschillen niet groot; die, welke door de Noorderen Zuider-declinatie der zon ontstaan zijn van meer belang
doch voor het oogenblik zullen de straks genoemde cijfers
voldoende zijn om te doen zien, dat in het algemeen de
voorgestelde dakoverstekken, ten aanzien der bescherming
tegen zou en regeu, de galerijeu voldoende vervangen.
Immers, wat de plaatsing der gebouwen ten opziclite der
hemelstreken betreft, is boven het geval verondersteld, dat
de grootste toetreding van de zonnestralen mogelijk maakte;
door de gebouwen, in stede van Noord-Zuid, te plaatsen
Oost-West, zou men onder dezelfde omstandigheden de zou
nimmer op de muren doen schijnen.
Ook dit doel zou in werkelijkheid, door de declinatie der
zon en geographische breedte der plaats, niet bereikt kunnen worden doch uit het vorenstaande volgt, dat, wanneer
men het noodig oordeelt den tijd, dat het zonlicht binnen de slaapvertrekken schijnt, nog te verminderen, daartoe
gelegenheid bestaat door ze in mindere mate te plaatsen
in de richting Oost-West.
,

;

Plaatsing ten opzichte der hemelstreken.
Omtrent dn plaatsing der kazernes ten opzichte
§ 4.
der hemelstreken, ook in verband met de moessons en de
meest heerschende winden, diene voorts het volgende.
Bij ijzeren en houten omwandingen dient de zon slechts
op een klein gedeelte van den dag op de wanden en. in de
Chambrées te schijnen; is hierop bij de plaatsing der kazernes niet gelet, dan is het over dag daar binnen te warm. De
ijzeren kazerne te Weltevreden heeft hiervan het bewijs geleverd.
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Mitsdien

mag bij dergelijke kazernes geene sprake zijn
van eene plaatsing in de richting Noord-Zuid, doch zal men
meer de richting Oost-West moeten naderen.
Voor Java bij eene gemiddelde geographische breedte
van cc. 7° zou daarvoor in aanmerking komen eene plaatsing
in de richting a M. (fig. 2).
Hij deze richting heeft men in de periode der Noorder
declinatic voldoende morgenzoa, doch zoo weinig mogelijk
avondzon.
lii de periode der Zuider-declinatiu zal men
daarentegen weinig morgenzon, doch meer avondzon hebben.
V oor de bewoners is de morgenzon verkieslijk, omdat 's morgens de kazernes ontruimd zijn en de bewoners dus dan
den minsten last van de zon hebben. Eene plaatsing aM,
die de morgenzou geeft over het grootste gedeelte des
jaars, is dus in algemeenen zin verkieslijk.
Het kan echter door plaatselijke omstandigheden somtijds
raadzaam zijn, van de op zich zelve boste richting af te
dijken. Wanneer het b. v. op eene plaats tijdens den
Westmoesson bijna uitsluitend '* namiddags regent en men
het toch van belang acht, dat de zon de gebouwen behoorlijk beschijnt, dan zal men liet bovenbedoelde voordeel
(morgenzon in den Oostmoesson) wellicht moeten opofferen
e n eene plaatsing bM, dan wel cM, verkiezen, die in den
Westmoesson de meeste morgenzon in de Chambrées brengt.
Bij steenen omwandingen, zelfs in de benedenlanden, doch.
vooral in koelere streken, bestaat er geen bezwaar, de
ruime toetreding van de zonnestralen in de gebouwen te
,

verzekeren.
Deze gebouwen worden, in verband met de beneden te
hespreken ventilatiemiddelen, daardoor niet te warm, dewijl
het dakoverstek belet dat zij op het heetst van den dag
last van de zonnestralen hebben; ruime toetreding van het
zonlicht is wenschelijk in het belang van desinfectie en
van de droogte binnen de Chambrées, dus van de gezondheid
der bewoners. De dagverblijven zullen dan minder zon
hebben, doch daartegen is geen bezwaar, daar zij, gedeeltelijk open en snachts onbewoond zijnde, geen luchtbederf
t* vreezen hebben.
Voor deze gebouwen zal dus in aanmerking kunnen komen
ee ue plaatsing a M, (fig. 3) welke in den Oostmoesson de
heeste morgenzon in de Chambrées brengt, dan wel eene
richting M b, die hetzelfde doet in den West-moesson;
deze laatste richting is verkieslijk, wanneer het plaatselijk,
ln den Westmoesson, in den regel '« namiddags regent.
Vreest men in de benedenlanden, dat de kazernes op
deze wijze te warm zullen worden, dan dienen de gebouwen
in de richting Oost-West te worden geplaatst; daaroor
v komt dan in aanmerking eene richting c M, welke in
het grootste deel des jaars (Oostmoesson) veel morgenzon
en weinig avondzon medebrengt, dan wel de richting d M,
btfer no g e M; indien het in den Westmoesson het meest
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in den namiddag regent, dan hebben de Chambrées 's morgens de zon vol op. Regent het meest 's morgens, dan
blijft ook tijdens den Westmoesson de richting o M ver-

kieslijk.
het hier aangevoerde blijkt, dat steeds rekening
worden
moet
gehouden met de plaatselijke toestanden. Ook
de richting der heerscheude winden moet in aanmerking
worden genomen; op sommige plaatsen, waar hevige winden waaijen, zijn de gebouwen, bij welker plaatsing daarop
niet is gelet, soms bijna onbewoonbaar, vooral wanneer zij
niet door opgaand geboomte worden beschut.
Het ligt in den aard der zaak dat het over 't algemeen
de voorkeur verdient, indien deze hevige winden zich bewegen in de richting der lengte van het gebouw.
Intusscheu mag niet onopgemerkt blijven, dat bij de
thans ontworpen kazernes de loodrecht op het gebouw staande winden minder schadelijken invloed uitoefenen dan bij
Uit

de tegenwoordig meest bestaande kazernes.

Immers, de

ramen zijn in dit opzicht voordeelig geplaatst, tusscheu de
rijen kribben in; de kribbeu zijn dus door de muren groo-

tendeels beschut.
En voor het daglogies is de windrichting onverschillig,
daar dit dan aan den kant der hevige winden gesloten
kan worden.
Ook zullen de binnenpleinen der kampementen het beste
tegen de hevige winden beschut zijn, indien deze loodrecht
op de kazernegebouwen
staan; zoodanige plaatsing der
gebouwen kan dus soms zelfs noodig zijn. Het plantsoen
rondom de kazernes zal dan de nadeelige werking dier
winden moeten temperen of opheffen. Deze aangelegenheid
moet alzoo voor elke plaats afzonderlijk worden geregeld.

Ten slotte wordt hier volledigheidshalve aangeteekend,
ofschoon geen betrekking hebbende op de thans besproken
kazernetypes, dat smalle bamboezen gebouwen op vochtige plaatsen ten opzichte der plaatsing gelijk moeten gesteld worden met gebouwen van ijzeren of houten omwanding, terwijl zij overigens het best geplaatst zijn in OostWestelijke richting, runners, daardoor wordt bij de tegenwoordig gevolgde types van bamboezen-kazernes en barakken het binnenplein tusschen de twee Chambreés gedurende den gansenen dag door de zon beschenen en dus de
droogte, ook binnen het gebouw, bevorderd, terwijl daar,

rentegen de omstandigheid dat de zon weinig binnen de
Chambrées zelf schijnt, geen overwegend bezwaar daarstèlt,
nu de bewoners, ofschoon tegen zon en regen beschut, overigens geacht kunnen worden in de open lucht verblijf
te houden. Bij breede bamboezen gebouwen zal het daarentegen in het belang der droogte noodig zijn, de plaatsing
overeenkomstig die van steenen gebouwen te regelen.
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Idcht-en lucht-openingen
§

5 Omtrent de inrichting van dak en wanden, ter voldoe-

ning aan de door de gezondheidsleer gestelde eischen,
wordt het volgende opgemerkt.
De lucht wordt in bewoonde lokalen verontreinigd door
de daarin 's nachts brandende lampen, door de ademhaling,
en door de huiduitwaseming der bewoners.
Het daardoor veroorzaakte koolzuurgehalte wordt in den
regel uitsluitend als de maatstaf van meer of minder luchtbederf aangenomen; echter dragen ook de organische stoffen, welke in de lucht van bewoonde vertrekken gevonden
worden en zich op de daar aanwezige voorwerpen neerzetten,
ruimschoots het hare daartoe bij.
Voor de vernietiging dier organische stoffen is, naast de
betrachting van zindelijkheid, het zonlicht de aangewezen
en in den regel afdoende kracht; die vernietiging is thans
gewaarborgd door de opheffing der galerijen, in verband
met de juiste plaatsing der gebouwen ten opzichte der hemelstreken.
Voor de vermindering van het koolzuurgehalte dient de
lucht binnen het lokaal in gepaste, niet hinderlijke, mate in
gemeenschap te staan met de buitenlucht. Voor de bereiking van dit doel draagt de opheffing der galerijen ruimschoots bij doch ook dak en wanden moeten op eene behoorlijke luchtverversching zijn ingericht.
De uitgeademde en uitgewasemde gassen bevatten meer
koolzuur dan de dampkringslucht en zijn dientengevolge
op zich zelve zwaarder dan deze De temperatuur dier gassen
is echter hooger dan die van de lucht, in het lokaal aanwezig, en de eerstbedoelde zullen alzoo omhoog stijgen; de
diffusie is echter oorzaak, dat zij zich met de omringende
gassen vermengen, terwijl het overigens mogelijk is dat de
zwaardere lucht, na afkoeling, ook door de aanraking met
plafond en wanden, weder naar beneden daalt en zich op
den vloer van het vertrek verzamelt.
Er moet dus voor de bedorven lucht gelegenheid zijn,
zoowel in het boven, als in het beneden gedeelte der zalen
naar buiten te treden, terwijl de fri.-sche lucht in voldoende hoeveelheid die bedorven lucht moet kunnen vervangen.
Daarvoor dient in de eerste plaats de aangebrachte nokventilatie die tevens de koelte binnen het gebouw bevordert en dan ook door de geneeskundigen, voor gebouwen
die door vele personen bewoond worden, steeds noodzakelijk geacht worden.
De tevens ontworpen schuine richting der plafonds zal
den tegenstand der gassen, bij de opstijging naar deluchtkappen, belangrijk verminderen, en de nokventilatie zoo
,

,

werkzaam mogelijk doen zijn,
Inderdaad wordt' door de wijze waarop plafonds en nokventilatie zijn aangebracht de inhoud der lokalen aanzien-

lijk vermeerderd; zoowel absoluut als omdat de lucht binnen de vertrekken onafgebroken in gemeenschap met de
buitenlucht blijft,
Ter verkrijging van die nokventilatie wordt het middengedeelte van het dak, over eene van het klimaat afhankelijke lengte, 1 M. hoog opgelicht en aldus een luchtkap
aangebracht.
Bij dergelijke constructie, het aanbrengen van plafonds
en eene voldoende hoogte der lokalen, in welke drie opzichten de ijzeren kaserne te Weltevreden te kort schiet, is er
ook geen bezwaar tegen het gebruik van plaatijzer tot dakbedekking, indien plaatselijke toestanden dat gebruik wenschelijk doen achten.
In dat geval moet nog worden zorggedragen, dat de
buitenlucht boven de muren tusschen plafond en dak ruim
kan toetreden, om ongestoorde luehtstrooming onder het
dak te verkrijgen, onafhankelijk van de ventilatie der
Chambrées.
In de tweede plaats worden boven en beneden in de cc. 3
M. breede glasramen, openiugeu aangebracht.
De boven-openingen worden met jalouzieën gesloten; de
beneden-openingen eveneens aan de zijden, die tegen de
heerschende winden beschut zijn, en door pivoteerende, houten luiken aan den kant der heerschende winden. In de
benedenlanden kan het noodig zijn, ook tusschen do ramen
m, nog biveumezzanines, al of niet met jalouzieën sluitbaar, aan te brengen. Overigens behooren de glasramen
grooter en de boven-eu beneden-mezzanines kleiner te worden, naarmate het klimaat ruwer en dus het verschil tusschen de binnen-en buitentemperatuur grooter is.
Op deze wijze zal ook de vloerventilatie voldoende verzekerd zijn
Tot dusverre maakte men daarvoor in de
muren kleine openingen, die juist door hare geringe afmetingen tocht veroorzaakten, en daarom veelvuldig, door er
kisten enz. voor te plaatsen, door de bewoners gesloten
werden. Dit is thans niet wel meer mogelijk; trouwens,
de verleiding daartoe is bij de ontworpen kazernes ook opgeheven door de plaatsing van ramen en mezzanines in de
korte zijden der Chambrées, dus niet daar, waar de slaap-

plaatsen zijn.
Deze plaatsing zal overigens beletten, dat de luchtverversching gepaard gaat met eene te snelle afkoeling des
lichaams; de opstijging der warme lucht boven de kribben
of boven en ouder de slaaptafels zal daardoor tevens minder belemmerd worden dan wanneer zij onmiddelijk in aanraking komt met de meestal in horizontale richting binnen
komende, en, 's nachts althans, koudere buitenlucht Zooals boven werd gezegd, worden de beneden-mezzanines
aan de zijden der heerschende winden gesloten met luiken;
dit is ook daarom noodig, omdat de schadelijke uitwasemingen van het terrein 's nacht laag bij den grond hangen,
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en dus bij eenigen wind anders binnen de kazerne zouden
worden gevoerd.
Mocht de ondervinding leeren, dat deze luiken niet noooig of voor eene bepaalde plaats niet wenschelijk zijn, dan
kunnen zij nog altijd met geringe kosten door beweegbare
jalouzieën-mezzanines vervangen worden.
Ten slotte wordt hierbij nog aange teekend, dat de beschotten welke in de pelotons-of sectie chambrées zijn
aangebracht, zoodanig moeten worden geplaatst dat zij de
ventilatie niet hinderen; alzoo van circa 40 cM. tot hoogstens 2 M. boven den vloer.
—

,

Plantsoen.
§ 6.
Ten einde overigens de zonnewarmte niet hinderlijk
te doen zijn en het schelle licht te temperen, en bovenal
om de manschappen niet te noodzaken, zich over dag binnen
de muren op te houden, is het bij de kampementen in
Indie een vereischte, dat stelselmatig worde gezorgd voor
plantsoen binnen de enceinte.
Goed bladerrijk, doch iriet te hoog opschietend geboomte,
op circa 10 M. van de kazernes geplaats, zal de luchtverversching in de gebouwen niet belemmeren, en de zonnestralen niet te zeer onderscheppen doch daarentegen kunnen
bijdragen tot zuivering van de lucht en, zooals in § 4 reeds
werd gezegd, tot tempering van hevige winden. Eenige
omvangrijke waringin- of andere boomen langs den ruimen
dwarsgang over het plein zullen verder, zoowel het aanzien
als de benutting van dit plein ten goede komen.
De pleinen tusschen de verschillende gebouwen moeten
overigens in grasvelden worden herschapen, in het belang
der doorgaande desinfectie dier terreinen, waarop in den
regel nog al het een en ander gedeponeerd wordt; dit laatste
schijnt ook bij de beste kampementspolitie niet te voorkomen.
;

Voorzorgen tegen vochtigheid.
§

7. Ten einde de vochtigheid binnen de gebouwen, en de

drassigheid
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en onvruchtbaarheid van het terrein daarbuiten
te voorkomen, moet voorts worden gezorgd voor eene doelmatige drooglegging van het terrein; terwijl de vloeren der
gebouwen zelven minstens 60 cM. boven het omliggend
terrein verheven moeten zijn. Het ligt in den aard der
zaak, dat bij bellende terreinen de hoogten van de vloeren
boven den grond op sommige plaatsen belangrijk meer zullen bedragen.
Eene bevloering der door de troepen geoccupeerde zalen
met eene deugdzame steensoort, zooals Escozijnschen steen,
zal dan overigens alle vrees voor vochtigheid binnen die
zalen opheffen.

Ontworpen types voor kazernes. Logies der
manschappen.

C 1)

Omtrent de voor logies aangewezen ruimten binnen de
kazernes en de verdeeling daarvan, diene het volgende. Het
groot verschil tusschen de sterkte der depöt-bataillons onderling en van deze met die der veldbataillons, maakt
het uit den aard der zaak niet wel doenlijk, voor de kompagniëu van beide, gelijke kazernes te ontwerpen; in deze
nota zal dus worden gesproken over de kazernes voor de
veldkompagniën, terwijl dan die der döpót-kompagnieën
omstandigheden in groote en verdeeling gewijzigd worden.
De sterkte der kompagniën der verschillende veldbataillons loopt slechts weinig uit een, zoodat alle kazernes voor
die kompagniën even groot kunnen zijn, hetgeen een groot
voordeel bij de Verplaatsing van troepen oplevert; immers,
anders zijn bij elke gewijzigde troepenlegering allerhande
bezwaren te overwinnen en telkens bijbonwingen of veranderde distributiën noodig.
Volgens de, bij Koninklijk besluit van 16 Augustus 1877
No. 48, vastgestelde formatie der veldbataillons hebben alle
kompagniëu 8 Europeesche onderofficieren, en verder bij eene
Eur. komp.
142 korp. en mans.
n
Afr.
4 Eur. korp. 4 Afr. serg. 119
Amb.
4
4 Amb.
124
4
4 ml.
114 of
ml.
,
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//

//

//
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//

//

//

//

»

//

»
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De Europeesche korporaals logeeren bij de niet-Europeesche
kompagniën afzonderlijk, 2 aan 2 in eene onderofficiers-kamer of eene daarmede gelijkstaande afgeschoten ruimte. De
niet-Europeesche sergeanten worden gehuisvest in een afgeschoten gedeelte van het soldatenlogies.
In de bovengestelde cijfers is eene kleine speling toegelaten, daar toch bij de sterkste (Europeesche) kompagnie
juist door ziekte, straf en andere oorzaken altijd weieenige
manschappen zullen ontbreken.
Volgens type L bevat de ontworpen kazerne, behalve kamers voor de acht onderofficieren, bureau, rustkamer en
fouruiturenmagazijn, 6 Chambrées, elk voor 24 man, dus
ruimte voor 144 korporaals en manschappen.
Volgens type II bevat zij 2 Chambrées voor 10 en 6
Chambrées voor 20 man, totaal 140 korporaals en man//

schappen.
Volgens type 111 heeft zij:
8 Chambrées voor 16 man
4 afgeschoten gedeelten naast de Chambrées,
elk voor 2 korpl:

=

=

//

128 man.
8

»

Hoewel deze § het algemeeu technisch gebied verlaat, werd de opname
(*)
daarvuu volledigheidshalve weuschelijk geacht.
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2 afgeschoten gedeelten elk voor 1 tamboer
of kok en 2 hoornblazers

=

permanente kazernes.

6 man.

totaal 142
korps, en manschappen.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de Chambrées in de 3
types, vooral wanneer nog op enkele kamers voor Europ.
gehuwden in de accessoires gerekend wordt, voldoende
ruimte zullen bevatten voor de sterkste (Europeesche) kompagniën; zij zullen dus zeker voldoende zijn voor de kompagnièn van anderen landaard.
Bij deze laatste is dan wat meer ruimte per man beschikbaar, hetgeen met het oog op het grooter aantal vrouwen
en kinderen, waaronder vaak van nog al twijfelachtigen reinheid, ook noodig is.
De minimum ruimte van het nachtverblijf per man bedraagt 5 vierkante en cc. 25 kubieke M.; deze bedragen zijn, in verband met de bovenvermelde zorgen voor
goede luchtverversching en met den bouw van afzonderlijke dagverblijven, uit een gezondheidsoogpunt zeker als
ruim voldoende te beschouwen.
Op welke wijze de verdeeling der kazernes bij kompagniën van anderen landaard geschiedt, is op de schets duidelijk
aangegeven.
De wijze, waarop de Chambrées zijn geplaatst, levert,
behalve de reeds in § 4 vermelde voordcelen, nog dat op,
dat zij een huiselijk logies verschaffen.
De passage door de middengangen heeft niet plaats langs
de kribben der manschappen; door de aangebrachte beschotten zijn de Chambrées feitelijk, zonder dat het toezicht
daaronder te veel lijdt, in 12 of (bij type III) 16 afzonderlijke kamers ve-ideeld en is dus aan elke 12 of 8 man
een afzonderlijk vertrek aangewezen, waardoor niet geloopen wordt en waarin zij het zich dus gezellig kunnen maken iets, dat aan de bestaande kazernes te veel ontbreekt
,

De wijze, waarop bij de verschillende tijpes de kribben
kunnen worden geplaatst, is op de schets mede vermeld.
Met voordacht zijn in deze § de gebruiks eischen op den
voorgrond gesteld.
De gegevens, omtrent de luchtverversching in de boeken
voorkomende, zijn voor Indie onbruikbaar, omdat zij geheel gegrond zijn op Europeesche toestanden. In Europa
worden berekeningen gemaakt voor mechanische ventilatie,
gepaard met lucht verwarming; voor den zomer wordt men,
althans wat de gewone gebouwen betreft, eenvoudig verwezen naar de manoeuvres met goed ingerichte deuren en
ramen.
Ten einde de eischen na te gaan, waaraan de gebouwen
in Indie theoretisch ten opzichte der luchtverversching
onder de nadeeligste omstandigheden, n. 1. bij windstilte

des nachts, moeten voldoen, zijn berekeningen beproefd;

doch de verschillen tusschen de temperatuur van lichaam,
en adem met die van de lucht in en buiten de gebouwen
zijn zoo gering, dat niet alleen die berekeningen faalden
of liever niet tot prachtische uitkomsten konden worden
verwerkt, maar dat ook zelfs geen kans werd gezien, om
door proefnemingen het vraagstuk voor een tropisch klimaat, tot 1500 a 2000 voet hoogte boven de zee, op te
lossen. Het mag hierbij niet onopgemerkt blijven, dat men
in de benedenlanden dikwijls gezond logies aantreft iv benaauwde, vol gebouwde forten, waar alleen voldoende luchtverversching verkregen wordt door het open houden van
deuren en ramen, die daar tegen alle winden beschermd
zijn. Zelfs vindt men, bij overigens gunstige omstandigheden, gezond logies in sommige kazernegebouwen, waar
de kubieke ruimte per man niet meer dan de helft bedraagt
van de thans voor het nachtverblijf aangegeven cijfers.
Het schijnt dus, dat of de nagenoeg absolute rust van
den atmospheer slechts zeldzaam of zeer kortstondig is, of
dat de stijgkracht en de diffusie der door den mensch ontwikkelde gassen voldoende zijn om de nadeelige uitwerking
van deze dadelijk weder op te heften, wanneer voor eene
in Indie gewone, gemeenschap met de buitenlucht is gezorgd.
,

Verdere lokalen in de kazerne.
Omtrent de plaatsiug der overige in eene kazerne
noodige lokalen wordt opgemerkt, dat de sergeant-majoor,
het kornpagniesbureau en de rustkamer steeds zijn geplaatst aan het einde van het dagverblijf; dus eeiiigszius
verwijderd van het soldatenlogies, en toch in het centrum
en in de onmiddelijke nabijheid daarvan.
Waar de distributie zulks wenschelijk maakte (type I
en III) is gerekend op eene leeskamer voor de Europeesche
§

9.

kompagnièn.
Zoodanig vertrek is wel niet strikt noodig, maar toch
wenschelijk; het kan overigens bij overcompleet, tijdelijk
als onderofficierskamer dienen.
Aan de onderofficierskamers zijn 3 M. breede voorgalerijen
aangebracht, om den bewoners, die van de dagverblijven
geen gebruik kunnen maken, eenige meerdere vrijheid te
geven en hen niet te dwingen, zich steeds in hunne kamers
op te houden. Zij zijn dan in die galerijen van het soldatenlogies afgezonderd.
Eindelijk wordt er nog de aandacht op gevestigd, dat de
gemeenschap tusschen alle vertrekken van eene kazerne
zeker gemakkelijk en eenvoudig mag heeten.

Toepassing der verschillende types van kazernes.
10. Welke der 3 ontworpen types, in § 8 bedoeld, in elk
bijzonder geval de voorkeur zal verdienen, hangt vooral af
§

Nota

ovek

pkrmanente

de bouwmaterialen, waarover men plaatselijk te beheeft. Zijn geene goede gebakken dakpannen beschikbaar, dan zal eene indekking met sierappen of met
? e g!il'Ijzer noodig zijn; op plaatsen zouals in de
1° Militaire Afdeeling op Java hut geval is, waar goed
t'namtu'hniii, zon in aankoop als in bewerking, kostbaar is,
het houtgebrnik zooveel mogelijk moeten worden beperkt en zon men dus moeten overgaan tot ijzeren kapgevai

'

schikken

binten.

In dit geval is het wenschelijk, ter besparing van kosten, de
spanning zoo groot mogelijk (15 a 16 M.) te nemen, en
v erdient type I de voorkeur. Men zal bij dit type ook
de houten plafonds door gegolfd gegalvaniseerrl dakijzer
kuimen vervangen, door de platte, of, bij grooteren afstand
der kapgebinten, de gebogen platen eenvoudig op de biudbalken (trekstangen) der kapgebinten te leggen. Het plafond
kost dan belangrijk minder dan een van djatihout, en ook
zeker veel minder aan onderhoud. Bij eene goede nokventilatie, en tot onder den luchtkap doorgaande openingen

25

kazernes.

in het plafond (luchtkokers) is hiertegen, uit het oogpunt
der warmte biuuen het gebouw, zeker geen bezwaar.
Bij geheel houten kazernes is men daarentegen gobonden aan
de minste afmeting (type III,) om de constructie de noodige
soliditeit te verzekeren.
13ij steenen kazernes, met houten dakwerk, moeten de
afmetingen der aanwezige of beschikbare houtvoorraden beslissen, of aan type II of 111 de voorkeur toekomt.
Volgens eene zeer globale raming is type I (wegens de
mindere muurlengte) per M het minst kostbaar, doch is
type II het goedkoopst wegens de mindere gebouw-oppervlakte. De verschillen zijn echter niet zoo groot, dat zij
overwegend gewicht in de schaal leggen bij de keuze vau
het type, dat in elk bijzonder geval dient te worden gevolgd.
!

Batavia 15 Januari 1878.
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NOTA
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MAGELANG ontworpen, PERMANENTE MILITAIRE KAMPEMENT,
met de daarmede in verband staande werken.
Bijlace Eene teekening fplaat II.)

Sterkte van het garnizoen.
§ 1.
Bij het ontwerpen eeuer algemeeue distributie voor
het te bouwen militaire kampement te Magela tg behoort
in het oog gehouden te worden, dat de sterkte van het
toekomstige garnizoen aldaar nog niet kan geacht, worden,

definitief te zijn vastgesteld.
Immers, zoo in het algemeen de ondervinding reeds leert,
dat door veranderde omstnnd'gheden herhaaldelijk wijzigingen veroorzaakt worden in reeds goedgekeurde algemeene
plans, hetgeen, bij het belangrijk aantal jaren, voor de
uitvoering van zoodanige omvangrijke bouv. .verken vereischt,
dan ook geen verwondering kan baren; vooral ouder de
tagenwoordige omstand'gheden, moet het d'stributieplan zoodanig zijn ingericht, dat eenige uitbreiding of inkrimping
van liet garnizoen mogelijk blijft, zonder dat de eenheid
verloren gaat of hinderlijke gapingen ontstaan.
Zoolang enz. ( 1).

Beschikbaar terrein.
§ 2.
Het terrein, eene zacht hellende heuvelrug, werd
aanvankelijk onteigend voor den bouw van een kampement

O Uit deze nota zijn hier eo in § 2. eenige gedeelten weggelaten, welke,
over de formatie van het garnUoen handelende, voor dit tijdschrift minder
belangrijk voorkwamen.
(Redactie.)

voor twee bataillons Infanterie,
bruikbaar exercitieveld ( 1 ).

en den aanleg

van

een

De later aangetrokken en nog aan te trekken perceelen
het in goede aansluiting met den grooten weg,
doch veroorzaken geene belangrijke vergrooting.
Hoewel enz.

brengen

Boirwtrant.
§ 8.
De grond biedt een goed fundeerstaal aan; bijzondere voorzorgen bij het fundeeren zijn dus overbodig.
Metselsteenen, dakpannen, kalk, zand en cement zijn te
Magelang goedkoop; het houl is er weinig duurder dan te
Semarang.
liuw vloercnateriaal is plaatselijk verkrijgbaar; het betere
(zooals Escozijnschen steen) moet van elders worden aangevoerd en dus met den transportprijs worden verhoogd.
Daarentegen zijn de tijdelijke materialen betrekkelijk hoog
in prijs en van middelmatige hoedanigheid.
Mitsdien is de permanente huisbouw, gebouwen van
steen met pannen gedekt, voor Magelang de aangewezen
bouwtrant; deze is daar, op den duur, de minst kostbare.
(')

Het voornemen bestaat
1 depol-bataillou,

om

te Magelang logies te bouwen voor:

2«3 veldbataillons Infanterie,
1 berg-batterij en
1 vcld-ballerij Artillerie.
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der gebouwen ten opzichte der hemelstreken.

Voor hei nieuwe kazernetype in permanenten bouwtrant zoude, zooals in de //Nota betreffende de inrichting
Tan nieuw te bouwen kazernes enz.," §4, is aangetoond,
de plaatsing der gebouwen in eene richting, hoogstens 18
a 19° van de Noord-Zuidelijke afwijkende, de meest ge§

I.

wenschte

zijn.

Zoodanige plaatsing is echter, door de richting Noordwest-Zuidoost van den heuvelrug, op het beschikbare terrein
e Magelang, niet wel uitvoerbaar.
Men zou nu de lengterichting der gebouwen die van
den heuvelrug kunnen doen volgen, of haar loodrecht daarop
*

doen

staan.

Het laatste zou uit een bouwkundig oogpunt de voorkeur
verdienen, omdat de gebouwen dan op over de lengte nagenoeg waterpasse strooken gronds kunnen worden opgetrokken: doch de vorm van het terrein verzet zich hiertegen;
de algemeene distributie laat de dan noodige vermeerdering
v an diepte der kampementen niet toe.
Bovendien levert ook de heerschende Zuid-Oost wind, die
dikwijls hevig en hinderlijk is, eene overwegende reden
tegen eene plaatsing der chambrées in de richting Z. W.—
N. O. daar deze dan geenszins tegen die winden beschut
zouden zijn.
Op grond van dien behoort in beginsel te worden aangenomen, dat de lengteas der gebouwen in de X W.—
Z. O. richting zal loopen.
Het zal dan noodig zijn, door eenig nivellement binnen
e lk der kampementen het verschil van niveau der gebouwvloeren onderling en met het terrein binnen practische
grenzen terug te brengen; daarbij moet worden gezorgd
dat de uitmuntende afwatering van het hellende terrein
behouden, of althans slechts weinig benadeeld worde.
He plaatsing der gebouwen in de richting N. W. ■ Z.
O- is ten opzichte van den heerschenden regentijd ('s namiddags) ca van de lichting van den regen (uit het Z. W.)
niet zeer gunstig. De dagverblijven zijn door deze plaatsing
vrij van regen, doch de chambreés staan op den regen en,
"i den Westmoesson, des voormiddags weinig op de zon.
Dit nadeel is echter niet van bijzonder belang te achten
111 het, als droog bekend staande, klimaat van Magelang.
,

—

Haatsing der gebouwen ten opzichte van elkander.
In de oude troepenkampementen (zooals het In'nterie-Kampement te Weltevreden) werden de gebouwen
§

a

5.

Meestal achter elkander (»in kolonne") geplaatst; dergelijke
kampementen hebben daardoor een hoogst ongezellig aanzien.
Het nieuw ontworpen kazerne-type eigent zich, door het
dagverblijf, niet tot zoodanige plaatsing; voor

te Magelang.
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deze is het carré (de rechthoek) de aangewezen vorm, wanneer huiselijkheid, netheid en geriefelijkheid worden beoogd;
die vorm is tevens de voordeeligste voor den aanleg van
wegen en afwateringen.
De binnenpleinen, door deze plaatsing ontstaan, moeten
niet alleen voor eene goede luchtstrooming voldoende zijn,
maar ook voor kleine oefeningen der troepen kunnen dienen. Eenig, niet te hoog opgaand, plantsoen behoort voorts
voldoende schaduw, gedurende een gedeelte van den dag,
aan te bieden voor het verblijf buiten de kazerne.
Eene centrale ligging van alle accessoires, welke bij den
troep in voortdurend gebruik zijn, zooals bad- en waschplaatsen, privaten en vrouwenloodsen, is bepaald noodig;
zelfs is, bij lange kampementen, daarenboven verdeeling
dier accessoires onvermijdelijk.
De politiewacht en de lokalen voor den kleinen staf dienen eigenaardig aan den ingang van het kampement geplaatst
te worden; de keukens moeten zoo mogelijk buiten, doch
in de onmiddelijke nabijheid van het troepen-logies staan.
Te midden van volkrijke steden is eene volkomen afsluitbaarheid van een kampement noodzakelijk; deze kan daar
in den regel ook zonder hooge kosten verkregen worden.
Voor meer afgezonderd geplaatste kampementen bestaat
noodzakelijkheid niet, en kan men volstaan door eene rondom het emplacement gegraven ringsloot, met aan de binnenzijde geplaatste heg, doornhaag of licht hekwerk.

Ruimte, plantsoen, wegen, verlichting.
§ 6.
Ofschoon de noodzakelijkheid bestaat, de ruimte
in beperkten zin
voor een algemeen oefeningsveld
binhet
nen
geheele etablissement zoo groot mogelijk te maken,
mogen daardoor evenwel de kampementen der afzonderlijke
korpsen niet te bekrompen worden.
Het plantsoen dezer laatste, speciaal bestemd tot bescher—

—

ming tegen zon en wind, dient bladerrijk, doch niet te
hoog opgaande te zijn.
Het plantsoen van het tusschen de kampementen in gelegen exercitieveld behoort te bestaan uit hoog opgaand
geboomte, slechts op enkele plaatsen afgewisseld door kleinere en anders gekleurde boomen of struikgewas.
De wegen moeten juist naar de behoefte, ten behoeve
der gemeenschap en als aantrêe-plaatsen, aangelegd en

niet breeder worden dan voor dat doel hoog noodzakelijk
is; rondom alle gebouwen loopt een zandpad; het overige
dient grasperk te worden.
Onder den drup der gebouwen wordt bij voorkeur grasveld aangelegd. Is dit niet mogelijk, dan vleie men daar
eene circa 40 cM. breede strook keisteeneu in het zandpad.
Voor rijwegen zijn goede Mac-Adamlagen noodig, doch voor
de wegen binnen het kampement is dergelijke aanleg niet
gewenscht; de paden behooren daar te bestaan uit min of

Nota ov-
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meer kleiachtig zand met eene laag van fijn grint overdekt.
Immers, gewone grintwegen zijn hinderlijk voor den voetganger, en deze laat ze bij voorkeur.onbetreden, zoolang
ze niet eerst plat gereden zijn.
De kampementsverlichting moet in ruim aangelegde kam,

pementen tot eene verlichting der voornaamste gemeenschapswegen beperkt worden, en kan zelfs langs deze, indien
men niet in groote uitgaven wil vervallen, niet veel meer
worden dan eene serie lichtbaken.
Ten einde het licht zooveel mogelijk te doen terugkaatsen
worden de lichtbronnen, waar mogelijk, aan de
hoeken der gebouwen bevestigd; overigens worden zij gewaai' dit geene bezwaren oplevert, in
plaatst langs
,

en,

de as van de wegen.

Afwatering.
De drooglegging en de afwatering van het rrUtair
kampement te Magelang kan zeer eenvoudig zijn, daar de heuvelrug waarop dat kampement zaJ worden gebouwd gemiddeld eene helling van 7. over zijne lengte bezit en rechts
en links door 10 a 20 M. diepe ravijnen begrensd wordt.
Vermoedelijk zal bijzonden; zorg voor de d-oogleggmg
den ten gevolge zelfs geheel overbodig zijn; in ieder geval
zal men kunnen volstaan met het aanbrengen van eenige
§

7.

,

,

in juiste richting aangebrachte grintdraineenugen, met of
zonder buizen, uitwaterende in dr ravijnen en afwateringsslooten.
De alvatering

buiten de korpskampementen geschied!.
door open sloten, daarbinnen door riolen beide uit den aard
der zaak tot een minimum te beperken.
Zoo uu de snelheid van het doorstroomend water, althans binnen zekere grenzen, voor een riool, al onverschillig is, voor slooten is zij dat niet. De riolen kunnen dus
over de geheele lengte van den heuvelrug doorloopen, doch
de sloten moeten menigvuldige gemeenschap met de ravijnen
rechts en links hebben, alwaar zij in storttrappen overgaan;
zij voltooien daardoor tevens de scheiding en afsluiting der
kampementen van de verschillende korpsen onderling.
Het op de pleinen vallende regenwater wordt langs hellende vlakken en terreinplooen, zoo noodig nog met behulp van buizen of duikers, naar slooten of riolen geleid.
Ten eiude, bij zware regens, het inspoelen van zand en
grint in de riolen te beletten, worden ter zijde van deze
zinkputjes gemetseld, die door een rooster met rand van
Escozijnsche steenen gesloten zijn, en door een hoog geplaatst
kanaaltje met liet riool in verbinding staan. Zand en grint
blijven dan grootendeels in de zinkputjes achter en kunnen
later worden uitgeschept.
Binnen de kampementen worden de wegen en paden voor
de afwatering benut, door de randen der grasvelden om;

kampement

te Mag-elang.

streeks 15 c. M. hooger aan te leggen dan de wegen. Om,
bij sterke hellingen, uitspoeliug te voorkomen, worden,
waar noodig, aan de randen der padeu keien ingevleid.

Watervoorziening.
Voor de voorziening in bad- en drinkwater der bezetting zal men niet kunnen rekenen op de putten op den
heuvelrug, die te diep, of op de bronnen langs dien rug,
welke na den bouw van liet kampement niet meer te vertrouwen zullen zijn.
liet op hoog niveau gelegen water der oude leiding,
Noordwaarts van den weg, biedt zich evenwel, als het ware,
aan voor eene weinig kostbare filtratie, welke het voordeel
heeft dat de betrekkelijk kostbare en wemig nut gevende
leksteenen kunnen vervallen.
De inrichting tot filtratie van bedoeld water dient centraal geplaatst te worden, en zal dan ruimschoots kunnen
voorzien in de behoefte aan drinkwater.
Bad- en waschwater worden in voldoende hoeveelheid, bijna rechtstreeks, uit de Etto aangevoerd;
polïcii- op
het bovenpand van het kanaal van aanvoer zal noodig zijn
De Noorder-kampementsgracht erlangt voldoende capaciteit, om in den regentijd het te troebele water eenigszins
te doen bezinken; voor de reiniging van deze gracht zal
het dus noodig zijn, den bodem te bevloeren en gelegenheid
tot spu'j'-ig aan te brengen.
Dit water kan tengevolge' van zijn hoog niveau door
buizen van plaatijzer, in-en uitwendig met eene laag bitume
bedekt, uit de fabriek van Chamcroij fy de., naar de verschillende kampementen der korpsen worden geleid. De ondervinding toch heeft geleerd, dat alle van levend water voorziene goten en kleine leidingen de pleinen drassig en de gebouwen vochtig maken, en alzoo den kampementen schade

§8.

doen.
Voor de badplaatsen, waschplaatsen, stallen en keukens
en voor algemeen gebruik wordt dit water naar behoefte
afgetapt. Waar de stijghoogte voor de waschplaatsen en
hydranten onvoldoende is, worden eenvoudige pompen
(scheepsv..tpompen) aangebracht, dan wel open reservoirs
geplaatst, waaruit het water kan worden geschept. Behalve
dat der keukens, dat in de ravijnen wordt uitgestort, wordt
het gebruikte water door de straks te vermelden riolen
weggevoerd. Het door de leiding aangebrachte water kan
tevens op gemakkelijke wijze worden dienstbaar gemaakt
aan de besproeijïng van wegen en graspleinen, en aan de
oefeningen met, en de benutting van, den brandspuit.

Waterafvoer.
9. Voor den afvoer van regenwater zijn goten onnoodig; zij zijn zelfs nadeelig, omdat die goten, trots alle
§
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steeds op allerhande wijzen worden veren
dan
stank
verwekken.
ontreinigd
Door de fondeeringen aan te leggen tot 10 a 20 c. M.
boven het terrein en dit langs de gebouwen hellend bij te
*erken, is voor den regenafvoer rondom deze genoeg gedaan.
Het drink-en spoelwater, dat in de kazernes bij de watervaten en leksteenen geplast wordt, dient in eene inzinking

den vloer verzameld en dagelijks een paar malen met
een emmer uitgeschept te worden.
Indien de badkamers, keukens en stallen niet boven of
nabij de riolen geplaatst kunnen worden, zijn afvoergoten
ttoodig; voor het geval dat deze goten op slooten uitloozen,
behooren die slooten op den bodem van platte tegelgoten
voorzien te worden ten behoeve van den goeden afvoer en
gemakkelijken schoonmaak.
Alle faecaliën, afval, spoel-, bad- en regenwater moeten
binnen de kampementen hoofdzakelijk worden afgevoerd door
een flink en spuibaar riool, dat zijn aangewezen loop ongeveer vindt door het midden van liet kampement.
Waar de spuijïng voldoende is, kunnen de middelen tot
ventilatie der riolen zeer eenvoudig zijn en enkel bestaan
uit openingen, zoo mogelijk buiten de kampementen.
De ondiep liggende dwarsslooten, in het bovendeel der wai
dieper liggende laugsche riolen uitsparende, erlangt men
deze openingen; bij zeer hevige regens zullen dan de riolen
zich gedeeltelijk in de dwarsloten uitstorten, doch bij de
afgevoerde groote hoevelheid water kan dit voorzeker geen
bezwaar opleveren.
'n

Algemeen distributieplan.
10. In overeenstemming met al het boven aangeteeis nu het algemeen distributieplan voor het militaire
kampement te Magelang ontworpen.
Een hoofdweg en een plein vormen de scheiding tusschen
het officiers- en het troepen-kampement.
Dit troepen-kampement groepeert zich langs de drie niet
aan den weg gelegen zijden van het groote kampementspleiu;
§
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rechts en links de Infanterie met de bij een groot garnizoen
behoorende accessoires (hoofdwacht, provoosthuis, magazijnen
bureaux, werkplaatsen, muziek- en gymnastiezaal);
aan
de korte zijde een Artilleriekampement. Het hospitaal,
ten N. O. van het kampement geplaatst, is daarvan voldoende afgescheiden, doch nog op een geriefelijken afstand
van het kampement.
Zonder nu de harmonie te verstoren, kunnen 1 of 2
veldbataillons en 1 of 2 batterijen weggelaten worden: valt
een veldbataillon weg, dan kan het hospitaal op liet onteigende emplacement, of op den N. O. waarts gelegen heuvelrug worden geplaatst.
Vallen twee bataillons weg, dan kan het hospitaal de plaats
daarvan rechts van het kampementsplein innemen.
De bouw van het kampement dient aan te vangen met
die van het logies voor een veldbataillon, en daarna voortgezet te worden met die van het kampement voor een d
pot-bataillon: (beide links van het plein); men zal daardoor
achtervolgend in staat zijn, de troepen uit het tumporair
kampement tot één bataillon aan te vullen en hen dit kampement te doen ontruimen, en verder het deputbataillon
van Willem I naar Magelang te doen overgaan.
De bouw van het officierskampement moet hiermede gelijken treci houden.
Wat voor deze kampementen aan terreiuwerk, wegen, slooteu en riolen noodig is, en al het plantsoen dat voor het
geheele etablissement vereischt wordt, dient dadelijk onder—

-

handen genomen te worden.
Voor eene geregelde voortzetting van den bouw zal het
wenschelijk zijn, daarna het logies voor het 2 e veldbataillon
af te bouwen, dit voorloopig als hospitaal te benutten, en
het permanent hospitaal eerst dan te bouwen, wanneer de
sterkte van het garnizoen te. Magelang definitief geregeld is.
Batavia, den 15en Januari 1878.
Be

Chef

van het Wapen der Genie

J. Ph. ERMELTNG
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Met drie platen.

Nadat door de Regeering de verplaatsing van een gedeelte der troepen van de strandplaatsen naar het binnenland was geautoriseerd, werd in den aanvang van het jaar
1874 benoorden, doch in de onmiddelijke nabijheid der
hoofdplaats Magelang een stuk grond van de bevolking
aangekocht, dat met een oppervlak van ongeveer 50 bouws
een uitstekend emplacement aanbood voor den bouw van
een nieuw en uitgebreid kampement.
Terwijl de plaats Magelang zelf, op een smallen rug tusschen de snelstroomende en naar de Z. Kust van Java uitwaterende rivieren Progo en Mlo is gebouwd, werd een
verbreeding van dezen rug tusschen twee ongeveer ld M.
diep ingesneden ravijntjes, zooals deze zich op verschillende plaatsen voordoen voor het kampement bestemd.
Het terrein heeft bij een eenigszins driehoekigen vorm,
waarvan een der zijden aan den postweg van Magelang naar
Ambarawa aansluit, naar beide ravijntjes ecnc zachte helling, waardoor het mogelijk wordt de uit het kampement
af te voeren onreine stoffen zonder nadeel voor de bevolking door den bodem dier ravijntjes rechtstreeks op de
Mlo af te voeren.
Het terrein, vroeger voor natten rijstbouw gebezigd,
werd na den aankoop door eenige doelmatig gegraven sloten drooggelegd, met dat gevolg, dat het thans met eene
welige grashuid is bedekt.
De bodem bestaat uit zware klei vermengd met zand, en
heeft bij grooten samenhang eene voldoende poreusheid,
,

zoodat bij de algemeene helling van 1/75 bijzondere zorg
voor draineering overbodig is, terwijl bijzondere voorzorgen
bij den bouw evenmin noodig werden geacht.
De toekomstige militaire vestiging te Magelang zal, wanneer ze geheel voltooid is, ongeveer 5000 zielen huisvesten,
vrouwen en kinderen daaronder medegerekend; dit aantal
is verdeeld over:
4 Bataillons Infanterie (waaronder 1 depot-bataillon),
2 Batterijen Artillerie.
met het vercischte personeel tot beheer der oorlogs en
kleedings-magazijnen, der noodige militaire werklieden en
dat bestemd tot verpleging der zieken. Buiten het kampement en daarvan op voldoenden afstand verwijderd, zal
namelijk ten behoeve van het zoo sterke garnizoen een naar
de eisclien des tijds ingericht hospitaal der 1' klasse worden opgericht, groot genoeg om zoo noodig ook tot verblijfplaats van convalescenten en opname van niet militaire lijders te kunnen strekken.
Hoewel het geheele etablissement aan eene speciaal militaire bestemming moet beantwoorden, is het wellicht toch
voor de niet militaire lezers van het tijdschrift niet onaangenaam over de inrichting iets naders te vernemen.
Eene korte beschrijving van de distributie van het ge-

heel, met zijne onderverdeeling in afgesloten kampementen,
bestemd voor de opname elk van een compleet veldbataillon, daarna de algemeene inrichting der gebouwen, speciaal die
bestemd voor troepenlogis, van de denkbeelden die daarbij
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voorgezeten, en eenige details van meer technischen
aard zullen den lezers een denkbeeld geven van het omvangrijke werk, waaraan de staat ten behoeve der troepen eene
som van ongeveer ü millioen gulden zal ten koste leggen.
Plaat II geeft de ligging aan van liet établissement ten
opzichte van den postweg welke van Magdang naar Am-

barawa voert. De grens van het door liet D. v. O.
aa ugekochtb terrein is op de plaat aangegeven; daaruit
blijkt tevens, dat de ouderverdeeling in kampementen gevormd is door een net van wegen, dat in hoofdzaak even-

w'jdig

aan en loodrecht op den postweg is aangelegd; langs

dezen laatste worden de officierswoningen geplaatst, terwijl
meer binnenwaarts de Infanterie en op de uiterste punt,
w aar het terrein het laagst is, de Artillerie wordt gelegerd;
de in het midden overblijvende pleinen zijn groot genoeg
v oor dagelijksche exercitiën.
Het hospitaalemplacement
!s nog niet bepaald, doch in elk geval zal dit op een voldoenden afstand van het troepenlogies worden gekozen.
Water zal voor een gedeelte, zoover dit voor baden bestemd is, door buizen worden aangevoerd uit de leiding,
die bewesten den postweg doch cc 7,00 M. hooger dan deze
licht en ook de plaats van water voorziet, terwijl dat, beuoodigd voor de doorspoeling van riolen en den afvoer van
a lle fecale stoffen verkregen za' worden uit eene nieuwe in
aanleg zijnde waterleiding, die tevens bestemd is om de
zuidwaarts van Magdaag gelegen, thans gedeeltelijk droge,
!t;n te bevloeien.
Deze leiding is, voor zoover zij door de zorg van hel
D. v. ü. wordt aangelegd, op plaat II aangeduid; zij is
eene vertakk'-ig van de leiding Manggis en zal in hoofdzaak
r
' «'i v-,11 omeenige duizenden bouws bezuiden de stad te
bevloeien; haar eindpunt ligt te Bodjong, in de nabijheid
van liet punt waar de Ello in de Progo valt.
het drinkwater, waarin de beide genoemde leidingen,
tenzij men tot kostbare filtreertoestellen zijn toevlucht
Dam, uit den aard der zaak minder goed kunnen voorzien,
&W eene artesische boring worden beproefd en zoo deze
slaagt, het water middels buisleidingen door het geheele
etablissement worden rondgevoerd: mocht onverhoopt de
aard van den bodem zich tegen het maken van artesische
,

putten

verzetten, dun zal uit verschillende op den bodem

der meer genoeJid ravijntjes liggende bronnen, die bij een
voldoende hoeveelheid een uitstekend drinkwater opleveren,
dit naar het terrein worden opgepompt.
Zoowel tot eene voldoende afkoeling van den bodem als
tot bevordering van schaduw, wordt tusschen de verschillende
gebouwen overal voor een, op ruimen schaal aangelegd, plantsoen gezorgd.
De afvoer van het regenwater binnen de kampementen
geschiedt uitsluitend langs den buitenkant der wegen, die
°uder eene goede helling langs en vooral ook van af de
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gebouwen aangelegd, het water zoo spoedig mogelijk van
deze laatsteii verwijderen moeten; goten rondom de gebouwen worden geheel vermeden omdat deze gewoonlijk vlak
langs de funderingen aangelegde waterverzamelaars als een
voorname bron van de vochtigheid van zoovele gebouwen
in Indie moet worden beschouwd.
De omstandigheid, dat aan den rand der ravijntjes het
bouwterrein plotseling zeer steil afvalt, heeft er toe geleid
het regenwater zoo min mogelijk langs dien weg te verwijderen daar ia den Westmoesson uitspoeling dier wanden
niet achterwege zou blijven, tenzij men dit door kostbare
steenglooingen wilde beletten.
De verzameling van het op de groote pleinen vallende
regenwater heeft in langs de kanten uitgegraven terreinplooien plaats, die het voordeel hebben de vrije gemeenschap met de wegen nergens te verstoren en, eens begroeid,
geen onderhoud meer te vorderen.
Binnen de kampementen verzamelt zich het water in de
langs de wegen aangelegde vlakke geulen van geoliede rolsl .en.
Door deze regeling zijn alleen flinke sloten noodig langs
een der buiten kanten van de verschillende kampementen om
den regenwaterafvoer naar de twee hoofdriolen
die tetot
der
t'auealié'n
dienende, de troepenkampevens
afvoer
menten in hunne geheele lengte doorsnijden, te verzekeren;
deze voeren daarna hun inhoud hetzij door eene opéne, hetzij door eene buisleiding naar eene der versch'Ueude op den
bodem van de ravijntjes stroomende leidingen af.
Bij het Z. riool is eene dergelijke buisiuiding op Plaat
II aangegeven; mocht later de bouw van jhet Artilleriekampement de verlenging van dit riool wenschelijk maken, zoo
kan de buis worden opgenomen en zooveel lager af worden
verplaatst. Ook de leidingen voor het badwater zullen naar
omstandigheden worden verlengd en zijn daarom slechts tot
aan den 3 en kampementsweg geteekend.
Gaan wij thans over tot eene moer gedetailleerde beschrijving
van de kampementen op zich zelf en de daarbinnen geplaatste
gebouwen.
De richting der hoofdwegen, zooals deze zijn aangelegd,
werd gekozen omdat, wanneer op de eenigszins smalle stroo't
terrein, de kazernes, die uit den aard eene in evenredigheid
hunner breedte zeer groote lengte verkrijgen, evenwijdig
aan de wegen werden geplaatst, deze dan tevens niet hunne
lengteas in de richting van den meest heerschenden, Z. 0.,
wind zonder staan; vooral in een koel klimaat en in eene streek
die aan hevige winden is blootgesteld, mocht dit niet worden
verzuimd. Door deze plaatsing valt tevens de ochtend en
namiddagzou binnen de gebouwen wat, in een klimaat als
dat van Magelang niet alleen niet hinderlijk zal zijn, doch zelfs
gunstig op den gezondheidstoestand zal intiuenceereu. Men
kan dit bovendien door een ruim overstek der daken, zoo
men dit wenscht, verminderen.
,
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De 4 kazernes, die te zamen een veldbataillon kunnen logeeren, zijn overigens in een rechthoek geplaatst, waartusschen
privaten en badkamers, voor elke 2 kompagniën afzonderlijk,
en de keuken en het wachtgebouw centraal zijn ontworpen.
Men vergelijke plaat IT, waarop in de verschillende kampementen de gebouwen aldus zijn aangeduid:
Kazernes
met A. .
Badkamers, privaten en
vroTiwenloodsen
B.
Keukens
O
v D.
Wachtgebouw.
6 (Plaat III) is eene kazerne voor
In de figuren 1
voor eene kompagnie Infanterie geschetst; het vroeger
algemeen in Indie gevolgde type, bestaande uit eene lange
doorgaande chambrée met voor- en soms ook achtergalerij
daarlangs, is blijkbaar verlaten en de voorkeur graan twee, nog door tusschenbeschotten verdeelde en dus
meer gezellige, chambrées met een afzonderlijk lokaal, dat
den soldaat gelegenheid geeft, zich des daags buiten de
slaapzalen en toch beschut voor regen en wind, op te
houden. Aan de uiteinden dezer drie dus gevormde zalen
logeeren de onderofficieren. Uit de teekening blijkt, dat in
de slaapzalen per man is gerekend op een oppervlakte van
5, 20 M 2, terwijl hij beschikt over ± 3:3 M 3 ruimte.
Door het weglaten der galerijen is de lucht verversching
binnen de zalen bovendien zeer verbeterd, hetgeen nog
bevorderd wordt door een over de geheele lengte van het
gebouw doorgaande luchtkap met jaloezieën.
Het plafond is vervangen door een volgens de dakhelling
liggend beschot, dat den tegenstand van den opstijgenden
luchtstroom zooveel mogelijk vermindert, terwijl de inrichting welke aan de vensters is gegeven, eveneens het hare
tot eene goede luchtverversching naar gelang van de be«

»

—

hoefte bijdraagt.
De glasramen zijn met uitzondering van die der onderofficiers
kamers omeene verticale as beweegbaar eu kunnen in verband
met de windrichting in verschillende standen worden vastgezet of des verkiezende geheel worden gesloten; onder de
raamdorpels is eene ruimte van 1.50 M. breedte en 0.87
M. hoogte gesloten met een op gelijke wijze beweegbaar
luik; geopend zijnde heeft eene ruime toetreding van versche lucht zonder tocht plaats, terwijl bij koud of guur
weder de ruimte geheel kan worden afgesloten.
Anders is het gesteld met de boven de glasramen aangebrachte jaloezieramen; deze laten ook in hun gesloten stand
eene voortdurende toetreding van lucht toe, doch kunnen
eveneens geheel worden geopend. Vooral zij dragen er toe bij
om door eenen constanten stroom koude lucht de opstijging
van warme en uitgeademde lucht langs het dakbeschot

te bevorderen.
De naar

den heerschenden wind gekeerde zijde van het
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zoogenaamde dagverblijf is op gelijke wijze van ramen voorzien, doch de op liet N. W. liggende zijde geheel opengelaten en door ijzeren kolommen ondersteund.
Aan de gesloten zijde bevindt zich een afgesloten ruimte
tot plaatsing van watervaten en lcksteenen, welke laatste
dus ook des nachts voor de bewoners bereikbaar zijn, zouder dat zij zich buiten het gebouw behoeven te begeven.
De gebouwen zijn, evenals alle accessoires, geheel in steen
opgetrokken, met houten kapconstructie en dito dakbeschot, eu gedekt met pannen van Palembangsch model.
Dewijl ook te Magelang op wederstand der gebouwen
tegen aardbevingen dient gerekend te worden rust de kap,
behalve op zware en niet te hooge muren, op een groot aantal stijlen en is het geheel door juiste constructie en doeltreffende verankering deugdelijk saam verbonden. Door de
combinatie van deze stijlen met beschotten en geweerrakken blijft deze bouwtrant zonder misstand.
Met uitzondering der kamers voor onder-officieren bestemd, zijn de kazernes bevloerd met Escozijnsche tegels.
Ontegenzeggelijk is dit een kostbaar vloermateriaal doch
ter onderhouding van de zoo noodige reinheid, het eeuige
dat aan alle eischen voldoet en bovendien tegen beschadiging
van allerlei aard bestaud is; op den langen duur geeft het
dan ook de goedkoopste kazerne-vloeren.
De naden dezer vloeren zijn met een mastiek volgegoten
bestaande uit.
2,5 K. G. hars.
0,25
geele was.
zwartsel.
0,025
0,75 ii Portlandcement.
0,15 Liter gekookte lijnolie.
De fundamenten der kazernes zijn op ruim 1 M. beneden het maaiveld aangelegd, eene laag met de handhei ingeslagen, kleine stukken riviersteeu heeft aan den bodem
de noodige vastheid gegeven, zoo deze al mocht ontbreken.
Het tot plintshoogte in basterdspecie opgetrokken muurwerk is aldaar afgedekt door eene isoleerende mastieklaag,
bestaande uit een mengsel van 2 deelen koolteer en 1 deel
Zweedsche teer, samengekookt met 1 deel ongebluschto kalk
Dit kooksel vormt eene hij bekoeling vast wordende massa,
vocht doorlaat en,
die, zooals bij proeven is gebleken,
hoewel de salpetervorming in de muren daardoor niet zal
verhinderd worden, zal zij toch de opstijging van het vocht
uit den bodem beletten.
Bij latere gebouwen is tot meerderen voorzorg deze mastieklaag zoowel op de hoogte even boven den beganen
grond als boven op het plint aangebracht; bij de laatste
laag werden de steenon geheel daarin gelegd eu ook de voegen er mede volgegoten.
Overigens valt omtrent den bouw der kazernes weinig
bijzonders op te merken; de gebogen gegalvaniseerd ijze//

»
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ren dakplaten, die de nokventilatie overdekken werden
uit Europa ontvangen; zij hebben eene koorde van 3 M.,
breedte van 0.90 M. en 0.47 M. pijl; de kosten er van
zijn / 12 per stuk.

Omdat alleen in het logies der soldaten een ondoordring-

bare en tevens harde vloer een bepaald vereischte is, werd
ten behoeve van de onderofficierskamers naar minder kostbaar vloermateriaal uitgezien, dat toch van betere kwaliteit
was dan de plaatselijk verkrijgbare gebakken roode tegelsDeze laatsten, die gewoonlijk nrnder deugdzaam zijn, waren
hier al zeer slecht en het was te voorzien, dat zij het slechts
weinige jaren zou4en kunnen uithouden.
Wijl pleister vloeren van Portlandcement, vooral bij eene
eenigszins belangrijke oppervlakte, zoo vaak scheuren, werd
eene proef op groote schaal genomen met zelf vervaerdigde
tegels van Portlandcement (38 cM. zijde en l 1j2 cM. dikte.)
Deze werden in een houten raam gegoten en daarin eenigszins geperst en voldoen, zoover daarover reeds te oordcelen valt, goed; ook werden eenige pleistervloeren van Portlandcemeut op eene platte laag inlandsche steenen gelegd
en daarin de voegen ingesneden tot bijna op de onderlaag,
Welke voegen dan later als tegelvoegen op de gewone wijze
werden volgeslreken; deze vloeren bieden wel het voordeel
boven de eerste, dat hun oppervlak zuiverder is dan van
den tegelvloer, doch daar de pleisterlaag zich vast hecht
aan de platte laag, veroorzaakt ook de minste beweging
in deze of in het onderliggende zand scheuren; de tijd zal
echtur moeten leeren, welk materiaal op den duur de voor-

keur

zal verdienen.

In de figuren 5— 9 van PI aat IV zijn de gebouwen
geschetst, waaiin zich de p.ivpten, de badreservoirs, de vrouwen— en werkloodsen bevinden; de eerste bedoelde loodsen
zijn bestemd tot verb'ijf der vrouwen gedurende de uren
van den dag waarop zij niet in de kazernes mogen vertoeven; zij vinden daanu tevens eene gelegenheid tot koken.
In de werkloods zullen eeulge eenvoudige gymnastiektoestellen worden geplaatst, teven vü<dt de soldaat daarin
gelegenheid om zich met een of ander ambacht nuttig

bezig

te honden.

De privaten zijn met hunne hardsteenen zittingen voor
en brilplavuizen voor inlanders boven het rivool
geplaatst, dat 1,20 M. breed is genomen om verontreiniging
der staande wanden en dus stank te voorkomen; de brillen
en plavuizen rusten op een geraamte van balker platst aafij ze* en tevens met sponningen in de eveneens hardsteenen zittingmuurtjes; ook de vloer is van hardsteen en
hellende naar het riool gelegd, zoodat het spoelwater daarin door de, in de zittingmuurtjes gekapte, gaatjes wordt
afgevoerd. Hardsteen (Escozijnsche steen) toch is het ee.nige
rnntei'iaal. dat voor vloeren en bekleedingen van urinoirs en
privaten past.
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Privaten en badkamers zijn door houten beschotten van
elkaar gescheiden, deze reiken van 5 M. tot 2 M. boven
den vloer.
Voor het baden zijn in elk gebouw 3 reservoirs gemetseld, waarin het water ± 1,20 Meter hoog kan worden
opgezet en waarin de badenden met trappen afdalen. Één
daarvan is bestemd voor de onderofficieren, één voor de
vrouwen en één voor de manschappen. Het water wordt, zooals reeds gezegd, aangevoerd door een gegoten ijzeren buisleiding uit de bewesten den postweg stroomende waterleiding; twee of drie malen in de 24 uren wordt het ververscht, waartoe het gebruikte water door buizen in het

riool wordt afgeleid,. Onder de bovenste traptrede bevindt
zich eveneens eene in het riool uitmondende buis, die
voorkomt dat het water te hoog rijst, waartoe anders bij
de zooveel hoogere ligging van de leiding licht kans zou
zijn. Wordt de toelatingskraan voortdurend een weinig
open gelaten, dan ontstaat een zachte trekking naar de e
buis, die dan het met zeepsop verontreinigde water zal
afvoeren; de trappen worden als waschplank gebruikt.
Ook deze gebouwen zijn geheel in steen en in harmo 'e
met de kazernes opgetrokken; een ruime luchtkap op het
dak van Palembangsche pannen geplaatst, bevordert de luchtigheid binnen de verschillende lokalen.
Het gebouw waarin zich de keukens bevinden en dat in het
midden van elk veldbataillonskampement is gelegen, bevat
verder de eetzaal der onderofficieren, het logies benevens de
werkplaatsen van schoen-en kleermaker. De figuren 1. 4. en
12 van Plaat IV geven de inrichting aan en toonen dat
dit gebouw, wat uiterlijk aangaat, weinig van de kazern
verschilt. Fundering, dakbedekking en het hreede dakoverstek komen daarmede volkomen overeen. De kapconstructie is door de aanwezigheid der vele scheidingsmuren vereenvoudigd, doch om het gevaar bij aardbevingen
zooveel mogelijk te beperken, is van tot in den nok doorgaande scheidings-muren afgezien.
De fournuizen in de troepen en onderofficiers-kerkens
bestaan uit een slechts 0,30 M. hoog gemetseld voetstai,
dat in het midden der keuken geheel vrijstaande is opgetrokken en waarop zooals fig: 12 van plaat IV aanwijs.,
de ronde gegoten ijzeren fournuizen zijn geplaatst, zooals
die in de laatste jaren algemeen in de troepenkeukens in
Indië zijn ingevoerd en voor spijsbereiding op groote
schaal uitstekend voldoen. Herstellingen komen zelden of
niet daaraan voor. Overigens zijn de keukeus voorzien
van de noodige aanrechttafels en gootsteenen, terwijl in de
vivresmagazijnen de vereischte stellingen zijn geplaatst.
Voor bevloeriug is in de keukens gebruik gemaakt van
groote stukken gekloofde riviersteen met hun platte vlak
boven en vast gelegd in een bed van zand.
De woon aan een vertrekken, als ook de onderofficierseet zarl
r
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zijn bevloerd met tegels van Portlandcement, als die voor de
kazernes aangewend.
Recht tegen over het blok keukens en gesneden door den
hoofdtoegang tot het veldbataillonskampement ligt, zooals het distributieplan aanwijst, het gebouw waarin de
wacht, eenige arrestkamers, logies voor eeuige tot den
kleinen staf van het bataillon behoorende onderofficieren en
enkele ten behoeve van het geheele bataillon noodige lokalen zijn vereenigd. (Fig 7 van Plaats III.)
Dit gebouw kan behalve wat zijne ligging ook wat contructie betreft, beschouwd worden als de pendant van het
keukengebouw, en vereischt geene nadere omschrijving.
Na de gegeveue beschrijving van de gebouwen voor een
veldbataillon Infanterie bestemd, kan men zich gemakkelijk
een denkbeeld van het geheele etablissement vormen; groote uniformiteit toch moest in de verschillende onderdeelen
heersenen en met weinig wijzigingen vindt men in verschillende afzonderlijk geplaatste bataillonskampementen de
gebouwen met dezelfde bestemming terug. De kazern
voor eene zooveel sterkere kompagnie Infanterie van het
behoeven, natuurlijk depot-bataillon een grooter dagverblijf
en 4, in stede van 2, vleugels voor chambrées, ten einde een
verscherpt toezicht der onderofficieren mogelijk te maken;
de constructie is voor allen gelijk.
Later zullen ook waarschijnlijk binnen het etablissement
worden opgericht de thans te Semarang en elders aanwezige
afdeelingsmagazijnen, in een centraal geplaatst gebouw voor
algemeene hoofdwacht bestemd, waarin tevens de noodige
arrestantenkamers aanwezig zijn, benevens het lokaal waarin
de krij graad zitting zal nemen. De meer gedetailleerde
inrichting dezer gebouwen is echter nog niet bepaald.
Wel is dit het geval met de woningen der officieren,
welke, zooals vroeger reeds gezegd werd, in een dubbele rij
langs den grooten postweg zullen worden geplaatst. Het
aantal is echter nog onzeker daar dit afhankelijk wordt
gesteld van hetgeen ten dezen opzichte door de particuliere
nijverheid zrl worden gedaan, en het in de richting der
regeering ligt, niet meer uitbreiding aan het officierskampement te geven dan bepaald noodig is om, in verband
met de in de nabijheid van het kampement reeds aanwezige of nog te bouwen particuliere woningen, de officieren
behoorlijk te huisvesten.
Als globaalcijfer kan het aantal officieren bepaald worden op.

7 hoofdofficieren.
24 kapiteins en.
70 luitenants.
De huizen der beide laatsten zijn twee aan twee aan elkander verbonden, waardoor eene vrij belangrijke besparing
in de kosten wordt verkregen.
De figuur 10 van Plaat IV geeft de inrichting der ka-

kampement

te

Magelang.

piteins en luitenantswoningen aan waai toe beide aan, een
verbonden zijn geteekend; in de praktijk echter komen
steeds, hetzij 2 kapiteins-, hetzij 2 luitenauts-woningen
onder hetzelfde dak.
Op het algemeen plan, Plaat 11, is de ligging van eenige
en wel van de eerst te bouwen woningen ten opzichte van
elkander voorgesteld. De hoofdgebouwen zijn op ruimer,
schaal ontworpen dan vroeger geschiedde en zoodanig ingericht, dat gehuwde officieren daarin uitstekend zijn gelogeerd,
terwijl zij tevens eene goede gelegenheid aanbieden aan ongehuwden tot een zoo gewenscht samenwonen met kameraden.
De huizen liggen met den vloer minsten 50 cM. uit den
grond; tegen vochtigheid der muren worden overeenkomstige maatregelen genomen als bij de kazernes zijn aangeven
voor vloermateriaal der hoofdgebouwen worden bestemd
tegels van Portland cement, de daken zijn ingedekt met
Palembangsche pannen. De binnenerven liggen onder eene
helling naar de, tusschen beide zijden doorloopende, gemetselde leiding, waarboven tevens de privaten zicli bevinden. Dit riool wordt gevoed door een constanten stroom
water, die uit de hoofdleiding afgetapt, daarin bezuiden het
officiers-kampement terugkeert.
De bijgebouwen zijn zoo eenvoudig mogelijk geconstrueerd, doch zijn ook hier, om het gevaar bij aardbevingen
te verminderen, lichte kapgebindten verkozen boven tot in
de nok doorgaande scheidingsmuren, waartoe anders de
vorm der gebouwen zich gemakkelijk leenen zou. De
vloeren liggen minstens 30 c. M. boven den grond; het
vloermateriaal bestaat in de woonvertrekken uit Portlandcement, in de remises en keukens uit zoogenaamde Tjanditegels van riviersteen gekapt.
De stallen zijn van gegoten ijzeren voederbakken en gesmeed ijzeren ruiven voorzien, zooals die tegenwoordig overal in vervanging van de houten- in de militaire stallen
worden gebruikt.
Voor bad-en drinkwater is op onbekrompen wijze gezorgd, terwijl eene goede afvoeriug van het gebezigde spoelwater door een gemetseld riooltje naar de waterleiding is
gewaarborgd.
Eindelijk verdienen nog afzonderlijke vermelding de riolen,
die zooals vroeger gezegd, als verzamelaars van alle vu 'e
stoffen en het regenwater, het troepenkampement in de
geheele lengte doorsnijden.
Dezen riolen zijn geheel gemetseld en hebben het profiel
zoodat fig 2 van Plaat IV aangeeft; de wanden en de
bodem zijn bekleed met Potland cement en het geheel in
basterdspecie opgetrokken. Als algemeene helling kan worden aangenomen 0,008 M. op de M., een verhang groot
genoeg om alle vaste stoffen en zelfs vrij groote steenen
door den stroom te zien mede voeren. Het riool wordt
gevoed door eene ijzere buis van 0.40 M. middellijn, die
;

;
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onderste en eenigszins vernaauwde gedeelte te vullen; afslui-

militaire etablissementen trachtte ik niet te leveren en
het was alleen mijne bedoeling om daarvan aan belang
stellenden buiten de militaire kringen eenig denkbeeld te

ting middels schuiven of deuren wordt zooveel mogelijk

geven.

niet de

hoofdleiding directe gemenschap heeft, en dus voort-

durend zooveel water in liet riool brengt als voldoende is om het
vermeden om, aan den eenen kant, alle aanleiding tot waterverspiHing weg te nemen en, aan den anderen, bij het gesloten houden van deze schuiven te beletten, dat de privaten
tijdelijk van water verstoken zijn en zoo doende stank zouden kunnen verspreiden.
En hiermede beschouw ik de taak, die ik mij oplegde
als gëenidigd; meer dan eene beknopte schets van de inrichting van een onzer, in de toekomst meest belangrijke

Magelang, 5 Maart 1881.
W. DE BEOEME.
Majoor der Genie, belast met den bouw van
/iet Kampement.

MEDEDEELINGEN VAN VERSCHILLENDEN AARD.

Bescherming van houtwerken tegen
witte mieren.
De witte mier, de kleine maar krachtige vijand, die meer
dan de tand des tijds het hout onzer Indische bouwwerken
verwoest, is voor de Ingenieurs van Engelsch-Indié' wePicht
een nog grooter plaag dan voor ons.
Niet alleen schijnt zij daar in betrekkelijk grooter hoeveelheid te worden aangetroffen, maar ook geven de aan
ons djati- hout inferieure houtsoorten, welke aldaar voor
vele bouwwerken worden gebezigd, haar beter gelegenheid
om houtwerken aan te tasten en te vernielen.
Geen wonder derhalve, dat daar, even als hier, voortdurend naar middelen wordt gezocht en middelen worden
beproefd ter bescherming van houtwerken tegen de gevreesde
verwoesters. Even als bij ons, schijnt men er echter noj
niet in geslaagd te zijn om een eenvoudig, krachtig en
langdurig werkend middel te vinden.
Zoo worden in de 15e aflevering van het tijdschrift Pr<
fessional papers on Indian Engineering (waarin de werken en
rapporten van onze Engelsch-Indische kollega's worden beschreven en opgenomen) de volgende middelen aangegeven,
voorkomende in de rapporten, welke over dit onderwerp
aan het Departement der Openbare werken (P. W. D.) waren ingediend en waarvan de mededeeling wellicht voor den
lndischen Ingenieur van eenig belang kan worden geacht.
MIDDEL VAN CAPTAIN

MAN.

boven een zacht vuur, 3 pint (1.7 Liter) gambier
in 12 pint (6.85 Liter) dammar-olie op, roer hierin 1 pint
(0.57 Liter) kalk, welke over de oppervlakte der vloeistof
wordt gestrooid om te voorkomen, dat het mengsel stolt
of de kalk zinkt en zich als eeue klomp op den bodem van
de ketel neerzet.
Het mengsel moet goed en snel geroerd worden, daarna
wordt het uit den ketel genomen en als verf op een wrijfsteen
Los

gewreven tot het zacht is, waarna het in den ketel wordt
terug gebracht en verwarmd. Een weinig olie moet er
later aan worden toegevoegd om het gemakkelijk voor het
gebruik te maken. Het middel kan dan met eene gewone
borstel op het materiaal worden aangebracht.
Het werd met goeden uitslag beproefd te Singapore voor
een planken vloer. De vorige vloer was in weinige maanden door witte mieren verwoest, terwijl Captain Man beweert, dat hij na vele jaren in het huis met den aldus
behandelden nieuwen vloer te hebben gewoond, dezen bij zijn
vertrek in uitmuntenden staat heeft achtergelaten.
,

Wordt zwart vernis of koolteer genomen in de plaats
van dammar-olie en het mengsel niet gewreven, dan kan het
middel tot bescherming tegen de paalworm worden aangevoerd. Captain Man schrijft, dat hij het heeft gebruikt bij
houten jukken van bruggen nabij zee en op andere zeer
blootgestelde plaatsen, en na vele jaren de daarmede be-

streken houtwerken nog volkomen vrij van deze verwoestende
diersoort heeft bevonden.
MIDDEL

VAN CAPTAIN FEASEII.

1856 moesten de vloeren en stellingen van het
buskruidmagazijn in het fort Wïlliam te Calcutta worden
vernieuwd, omdat die houtwerken door witte mieren waren
In

vernield.
Captain Eraser brak den ouden vloer geheel op, bikte de
pleisterlaag van de muren tot ruim 1 M. hoogte af en
groef de grondlaag onder den vloer, ruim 3 d. M. (1 voet)
uit. De ontgraving werd met beton gevuld steenen pijlers
werden tot steun der vloerbalken aangebracht en de muren op
nieuw bepleisterd.
Beton, metsel-en pleisterspecie en verf werden allen gemengd met eenig geel arsenicum, op de passar hurtal genoemd (in Nederlandsch Indië warangan) in de volgende
verhoudingen:
100 kubieke voeten (2,83 M 3) beton met 4 pond (1,8 KG.),
,

MeDEDEELINGEN

100 kub. voeten metselwerk met 1 j1 pond (0,225 KG.),
1
100 vierkante voeten (9,3 M 2) pleisterwerk
J1
ferf met eene geringe hoeveelheid hartal.
Het middel werkte uitmuntend.
In 1856 was niet alleen het gebouw, maar de geheele
omtrek vol witte mieren. In 1859 werd gerapporteerd,
dat vloeren en stellingen naauwkeurig waren onderzocht,
doch geene sporen van witte mieren noch binnen, noch
builen (?) het gebouw waren aangetroffen.
In 1874 (dus 18 jaar later) werd, ingevolge een onderzoek daaromtrent ingesteld, gerapporteerd, dat sedert 1859
geene herstellingen aan de bedoelde houtwerken waren uitgevoerd, geene witte mieren werden aangetroffen en vloeren en stellingen in gaven toestand verkeerden.
//
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"

,

In de begrooting voor het museum te Bangalore werd, ten
einde vloeren en daken voor witte mieren te vrijwaren, gerekend op het aanbrengen van eene dunne laag van de
volgende samenstelling op alle muren, niet alleen aan den
vloerkant maar ook 1 voet onder den bovenkant.
8. rlesschen koolteer.
1. flesch lijnolie.
3. drachma's kerosine (gezuiverde petroleum).
0.90 KG. asphalt.
Het is echter niet bekend of dit middel practiesch is be-

proefd geworden.
BURMAH

BOMBAIJ-MIDDEL.

Het mengen van de kalkspecie, welke in onmiddelijke
aanraking is met timmerhout, met zwavelkopor of arsenicum vormt, naar het schijnt, volgens de Bombaij- rapporten het spoedigste en beste voorbehoedmiddel.
Sublimaat-corrosief verbindt zich daarentegen volgens
die rapporten met de kalk en vormt daardoor ccii werke-

loos

De Ingenieur Bennet verklaart, dat in Burmah,
het meerendeel der gebouwen geheel van houi; wordt opgetrokken, alle houtwerken met aardolie worden ingewreven,
welke warm daarop wordt aangebracht, alvorens het hout in

het gebouw wordt geplaatst.
Jaarlijks worden vóór den regentijd op nieuw bestrijkingen met die olie gedaan.

mengel.

ROHILHUND NIDDEL.

M ADRAS-MIDDEL

Arsenicum, aloë-sap, zeep en eene kleisoort (Khar)
worden gewengd en gekookt in water.
Het mengsel wordt op de houtwerken gestreken.
Van de resultaten wordt geen melding gemaakt.
CULLF.NS 'MIDDEL.

Het mengsel van Gullen ia samengesteld uit kalk, koolteer en zwartsel voor gietvormen en kost 28 shilling per 100
gallon (J 0,37 per Liter).
"Voor het mensel is een octrooi genomen; de juiste verhouding der samenstellende stoffen en de wijze, waarop ze
Worden gemengd, is daarom niet bekend gemaakt. Het
mengsel is vloeibaar. De uitvinder beweert, dat het hout
daarmede volkomen tegeu witte mieren beschermd wordt
en ijzer in vochtige plaatsen er mede tegen roest kan worden beveiligd. Om het bij houtwerken te gebruiken moet
de vloeistof tot koken verhit en het hout er daarna gedurende

één

MIDDEL.

uur ingedompeld worden, terwijl

intusschen het koken
moet worden voortgezet (?).
Het schijnt uit de proeven, welke er mede genomen
zijn, dat dit middel slechts voor een bepaalden tijd werkt;
terwijl bovenden wordt opgemerkt dat het loslaat van het
hout, wordt zelfs aangeteekend, dat koolteer alleen even
goed bleek te voldoen (sic).

In Rohilhund worden, zoo als ook hier in Indie' dikwerf geschiedt, de einden van alle houten stijlen licht verkoold
en daarna met koolteer bestreken. Ook schijnt dit darr
bij vloer-en bindbalken te geschieden.
MIDDEL

VAN HET BOSCHWEZEN

(f.d).

Door houtvesters wordt zwavelkoper, gemengd met de
metselspecie, welke in aanraking komt met deurstijlen, dakhoutwerken enz. als de beste voorzorgsmaatregel tegen witte mieren beschouwd.
Een oud houtvester (Mr. Finn) beweert, dat hij nooit
het volgende voorschrift zag falen.
//Het grondoppervlak over alle fundeeringen en over eene
//breedte van 20 voet daar buiten moet worden losgekrabd.
//Hierdoor komen zelfs de kleinste gangen der w'tte mieren
//bloot, welke dieper moeten worden nagegaan, tot dat de
//koningin-mier is ontdekt en gedood."
Mr. Finn verzekert verder, dat witte mieren nimmer gangen maken, welke van de buitenzijde van een gebouw naar
beneden en verder door den grond naar binnen en van d?ar weder naar boven komen, en dat hij huizen heeft gekend bij welker bouw het gegeven voorschrift was gevolgd welke steeds
van witte mieren verschoond bleven, niettegenstaande alle
omringende woningen daarvan wemelden. Hij voegt er bij,
dat hij oplossing van zwavelkoper op groote schaal heeft
beproefd, doch zonder belangrijk gunstig gevolg.
,

,
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Uit het bovenstaande blijkt, dat in Engelsch-Indië nog
de beste resultaten verkregen zijn met zwavel-arsenik (hurtal).
Ook in Nederlandsch Indië werd dit middel, dat onder
den naam van warangan algemeen op de passars verkrijgbaar
/ 0.90, te Soerabaia tegen
is (te Batavia tegen
f 1.00
reeds
voor
door
de
inlanders tegen de
lang
per kattie),
witte mieren aangewend.
In vervanging van sublimaat-corrosief, waarvan het gebruik vroeger was voorgeschreven, doch dat thans nog
slechts bij wildhoutsoorten wordt gebezigd, is warangan
thans ook bij de Geniewerken in beproeving, en naar wij
vernomen hebben, met goeden uitslag.
Als fijn poeder gestrooid onder houten vloeren of in de
openingen waaruit witte mieren te voorschijn kwamen, of met
heet water gemengd (b. v. 1 gewichtsdeel warangan op 20
gewichtsdeelen heet water) op muren of houtwerken gestreken verdreef het schier overal, althans tijdelijk, de witte mieren.
Zelfs werd grond, waarin het wemelde van witte mieren
en dien ten gevolge geene plant in leven bleef, door menging van de bovenlaag met warangan voor beplanting ge+

+

,

,

schikt gemaakt.
Het komt ons echter voor, dat bij bewoonde lokalen dit

middel met groote behoedzaamheid moet worden toegepast.
Het is namelijk niet alleen een zeer hevig en snel werkend
vergift, (waarom naar onze meen'ug de publieke verkoop
daarvan op de passars door het Gouvernement moest worden
verboden), maar tevens volgens deskundigen een vluchtig
vergift, dat bij niet voldoende geventileerde vertrekken de
nadeeligste gevolgen kan hebben voor de bewoners.
Bovendien, als poeder gestrooid kan het door insecten of
huisdieren worden overgebracht, dan wel door hevige tocht
of door het vegen worden opgenomen in de lucht, welke
zich in de vertrekken bevindt en door de bewoners wordt
ingeademd; zoodoende op beide directe wijzen hunne gezondheid en zelfs hun leven in gevaar brengend.
In vele gevallen zal het echter bij lokalen, welke niet
worden bewoond en de bij overige bouwwerken met goed gevolg kunnen worden toegepast.
Verschillende onschadelijke maatregelen kunnen echter in
gebouwen, ook in de bewoonde worden genomen om
verwoesting door vitte mieren tegen te gaan.
Wij noemen slechts het gebruikmaken van goede houtsoorten en van goed uitgeloogde houtwerken, zorgvuldige
vermijding daarbij van alle spint, zorg voor ruime toetreding van zonlicht, voor goede ventilatie en voor droogte
in de gebouwen, vooral onder de houten vloeren, en eindelijk, dat bekende wapen onzer vrouwelijke laudgenooten
tegen alle ongedierte, goede zorg voor reinheid.
Het bovenvermelde voorschrift van den houtvester Finn
,

,

verschillenden* aard.

komt

voor een zeer practische en goed uitvoerbare
voorzorgsmaatregel te zijn welke bij alle nieuwe gebouwen
zoude moeten worden toegepast.
Herhaaldelijk heeft steller dezes in gebouwen, waar een
groot aantal witte mieren werden aangetroffen met goed
gevolg het dreigend kwaad bestreden door aan de inlandsche
ons

,

werklieden een vrij aanzienlijken prijs te beloven en te
betalen voor de koningin-mier, welke uit, of in de onmiddelijke nabijheid van het gebouw, door hen kon worden
te

voorschijn gebracht.

Ie deze vorstin, wier ontzettende vruchtbaarheid bekend
is, weggeruimd, dan schijnt de kleine mierenstaat, waarvan zij het hoofd en in den waren zin deswoords de moeder was, niet meer te kunnen blijven bestaan, en de bevolking verspreid te worden of uit te sterven. In elk nest
wordt slechts zelden meer dan ééne koningin aangetroffen,
waarvan de onderdanen zich soms wel op groot en afstand
vertoonen van de plaats waar zij zich heeft neergezet, doch
zij zelve is onbeweeglijk aan die plaats gebonden.
Dit, hare groote lengte (soms 10 cM.) en de witte kleur
van haar onevenredig lijf maken het voor een oplettenden
inlander niet moeielijk om haar langs de wel bekende mierengangen op te sporen. Zelden treft men twee nesten in
elkanders nabijheid aan; de bekende krijgslust der mieren
houden de kleine staten op eerbiedigen afstand van elkander.
Van dien krijgslust, welke alle miersoorten eigen is, wordt
door inlanders dikwerf gebruik gemaakt, door in hunne woningen het aanwezig zijn van de zoogenaamde zwarte mieren, welke onschadelijk zijn (althans voor houtwerken), te
bevorderen, ten einde door hen de vestiging van witte mieren te doen beletten.
Ten slotte vestig ik nog de aandacht op het feit dat,
naar het beweeren van inlanders, het hout van den pohon
kambodja (de wel bekende boomsoort, welke door hen op
begraafplaatsen wordt geplant ten einde de graven met
de welriekende witte bloemen daarvan te doen bestrooien,
die na het afvallen nog geru men tijd frisch blijven) niet door
witte mieren wordt aangetast.
Houtwerken door mij met het witte sap (getah) bestreken
dat bij insnijding uit de takken van die boomen te
voorschijn komt, bleven geruimen tijd van witte mieren
verschoond. Proeven konden echter niet op voldoende schaal
en gedurende voldoenden tijd daarmeden worden genomen.
J. S.
,

Porland-cement voor beton en voor mortel.
In Dingler's Polytechnisches Journal, jaargang 1880, deel
236, leest men in een zeer merkwaardig verslag over de
werkzaamheden van eene algemeene vergadering van de ver-
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van

eeuiging der Duitsche cemeiitfabrikanten (Berlijn, Februari
1880) de volgende belangrijke rnededeelingen over Portlandcement.

Omtrent het voordeeligste gebruik van Portland-cement
voor mort els en beton zijn door Rud. Dijckerhoff ( ) proeven genomen, welke tot doel hadden om te vergelijken :
de hydraulische eigenschappen van verschillende mortels
]

en de vastheid dier mortels wanneer deze,
l e slechts in vochtige lucht verharde]]:
2e dadelijk na het aanmaken onder water worden gebracht.
Ook werd de vastheid nagegaan, welke verkregen werd
als de mortels eerst 24 uur aan de lucht werden blootgesteld en daarna tot de beproeving onder water bleven. Deze
.

.

proeven deden echter bij de mortels nagenoeg dezelfde vastheid zien, als die, welke bij verharding in vochtige lucht

werd verkregen.
De volgende tabel toont de resultaten, welke bij deze
proeven met twee cementsoorten verkregen werden, namelijk met een spoedig verhardend cement (binnen de 30
minuten) en met een langzaam bindend cement (na verscheiden uren.)
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5,0
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8,4
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114,4

0,23
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getallen blijkt hoeveel de vastheid geringer is,
met een mortel direct onder water gebetoiineerd
wordt, tegenover de vastheid, die verkregen wordt, wanneer
de mortel in de lucht wordt verwerkt. Of dit groote verschil bij langeren verhardingstijd vermindert, kan eerst door
latere proeven worden uitgemaakt.
Verder zien wij uit de Tabel, dat het snelbiudend cement
reeds 20 minuten na het aanmaken zijn samenhang in het
water behoudt. terwijl het langzaam bindende hiertoe 12
uren noodig heelt.
Daarr't volgt, dat bij het onmiddelijk ouder water brengen van den mortel, het snel bindend cement na 24 uren
eene aanmerkelijk grootere vastheid op levert, dan het langUit deze

wanneer

zaam bindend.
Na 7 dagen heeft het laatste de overhand, na 4 weken
verdwijnen deze verschillen bijna geheel. Bij het verharden
Lid der firma Dijckerhoff und Söhnc, die eene groote Portlandcement fabriek bezit nabij Biebrich. Het cement in deze mededeelingen be(*)

Noot.

doeld, is cement in die fabriek vervaardigd.
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in de lucht, geeft het snel bindend cement na 24 uren ook
eene hoogere sterkte dan het langzaam bindend ceineu»,
daarentegen wordt na 1 en 4 weken het eerste door den
laatste overtroffen. Aan den anderen kant toonen de getallen ook aan, dat bij het snel bindend cement, de vastheid
van 1 tot 4 weken in grootere verhouding toeneemt, dan
bij het langzaam bindende.
Beschouwen wij deze getallen met het oog op de praktijk,
dan vloeit daaruit onmiddelijk voort, dat men overal waar
het kan, vermijden moet direct in het water te betonneeren
omdat daardoor de vastheid van iederen mortel wordt verminderd, dat dus het water vóór het verharden van den
mortel of beton verwijderd moet blijven.
Daar, waar men echter een werk onder water of bij wateraandrang moet uitvoeren, zal men zich met meer voordeel van
een spoedig bindend cement, of ten minste van een cement
van middelmatigen (ongeveer 1 uur) verhardingstijd, bedienen,
dan van een langzaam bindend cement. Daar het snel en
middelbaar bindend cement binnen de eerste 24 uren het
,

langzaam bindend aan vastheid ver vooruit is, zoo zullen
deze cementen, ook in vele andere gevallen, voordeeliger in
het gebruik zijn dan langzaam bindend cement, dat verscheiden uren verhardingstijd noodig heeu.
Waar, daarentegen, een vroeg weerstandsvermogen tegen water of eene betrekkelijke groote vastheid in de eerste
24 uren niet noodzakelijk is, zal men om de grootere vastheid in de eerste weken, aan het langzaam bindend cement
de voorkeur geven.
Dergelijke proeven zijn ook met magere cement mortels,
(dus met bijvoeging van veel zand) met en zonder bijvoeging van vette kalk, en ten deele ook met mortels van
tras en hydraulische kalk uitgevoerd. Hieronder worden
de resultaten aangegeven welke door de proeven, b. v. met
een mortel van 1: 6 met en zonder kalkbijvoeging, alsmede met een tras mortel en met hydraulische kalk, verkregen werden.
tabel

n.

Drukwederstam

Weerstaat
het
water

Mengsel.

na:

6 zand
1 Cement, 6 zand
+ 1 kalk deeg
1 Tras, 1 hydr.kalk, f 2 zand.

1 Cement,

Ilydraul. kalk.

12

uren.

2

2 dagen

versch.
dagen.

per centim*. in kG.
Hrcct onder water

In de lucht verhard.
24
uren

4
1
week. weken.

6,0

16,5

32,7

6,6

31,9
8,3

51,5
22,9

gebetonnnrd.
24
uren.

—

0,40
—

Aan-

1
4
weck. weken
5,5

4,8
0,32

9,4

merkingen

Het cement
had bil de

13,9 normaalpr.
kilogr.
6,2 15,4
b() 1 uur

verhardings-

tgd.

Uit de getallen van deze Tabel volgt, dat door eene
gepaste bijvoeging van vetkalk de vastheid van de cement
inortels, bij beide verhardingswijzen, aanmerkelijk grooter
wordt.
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Hieruit moet niet worden afgeleid dat, ter verkrijging van
goedkoopen mortel, onder alle omstandigheden, eene bijvoeging van kalk bij cementmortel is aan te bevelen. Dit is
volstrekt niet het geval.
Waar men groote vastheid noodig heeft, zal men nu nog,
even als vroeger, een zuiveren cement mortel, aldus van 1
deel cement op I—3 of 4 deelen zand moeten gebruiken,
en slechts, wanneer meu met eene geringere vastheid kan
volstaan, dus beginnende met 5 deelen zand, is bij voeging van
kalk stellig van groot voordeel. Over het algemeen worden
vette cementmortels door bijvoeging van kalk slechter, magere
daarentegen heter. (')
Uit bovenstaande Tabel ziet men verder twee zeer gewichtige eigenschappen van den cement-kalk-mortel.
le De sterke hydraulische eigenschappen. De zuivere
cement mortel weerstond met 6 deelen zand, zelfs met een
cement van slechts 1 uur verhardingstijd, eerst na 12 uren
het water; met kalk bijvoeging reeds na 2 uren, de trasmortel eerst na 2 dagen, de hydraulische kalk eerst na 4—7
dagen.
2 e Het spoedige verhardingsvermogen, zoowel bij het
verharden in de lucht als ook bij het onmiddelijk onder
water betonneeren.
Vergelijkt men nu de vastheid der cement kalkmortels,
met die der tras of waterkalk, en neemt men verder in
aanmerking de sterke hydraulische eigenschappen en de
snellere verharding der cement-kalkmortels, zooals zij zich
in de betrekkelijk groote vastheid na 7 dagen vertoont
(zie Tabel II), dan komt men tot de slotsom, dat de goedkoope cement kalkmortels de voorkeur ve-dienen, boven
mortels van tras of hydraulische kalk.
De Heer Dijckerhoff haalt eenige gevallen uit de praktijk
aan, waarin in het afgeloopen jaar cement kalkmortels in
plaats van andere hydraulische mortels gebruikt werdei .
Bij het bouwen der vesting Mainz werden mortels gebruikt, samengesteld uit 1 cement, 2 kalkdeeg, 8 zand; bij
de Friedberg-Hanauer Spoorweg: 1 cement, 3 /4 hydr. kalk,
6 zand. Voor de fundeering van het Universiteits-gebouw
te Straatsburg werden circa 5000 M 3 beton uit 1 cement,
1 kalkdeeg, 5 zand en 9 kiezel vervaardigd.
Het grondwater stond daar circa 1 Meter boven den
.

.

voet der fundeering en werd gedurende het betonneeren door
pompen verwijderd.
Reeds na eenige dagen werd op dezen beton gemetseld.
Hij gebruikte zelfs in zijne fabriek, bij bouwwerken die spoc •
dig gereed moesten zijn in plaats van den gewonen kalkmortel,
mortel uit 1 cement, 2 kalkdeeg en 10 zand samengesteld.
,

Verkoeling van spoorwegrijtuigen in Indië.
Geeft het vraagstuk over de verwarming van spoorwegrijtuigen in Europa aanleiding tot tal van proeven, tracht
men daar, zoowel bij stauts-als bij particuliere spoorwegen
door allerlei middelen de passagiers voor felle koude te beschutten, in Indië wordt al zeer weinig gedaan om de reizigers in spoorwegrijtuigen tegen een even onaaugenamen
toestand, hevige warmte, te beveiligen.
Op menige lijn in Zwitserland en in de Vereenigde-staten
van Amerika worden rijtuigen aangetroffen, waarvan de
inrichting in een heet klimaat voor de reizigers aangenamer zoude zijn dan die van de wagens onzer Indische lijnen, vooral die van de lijn Samarang-Vorstenlanden.
Bepaalde verkoelings of ventilatie middelen worden in Indië

niet toegepast.
Al is het nu niet noodig om, zooals op gedeelten v- n
den Pacific railway geschiedt, in de rijtuigen ijswater ter
beschikking van de reizigers te stellen, toch zoude ten behoeve van hunne verkoeling wel iets meer kunnen worden
gedaan, dan thans wordt opgemerkt.
In Engelsch Indië is men ons in dit opzicht betrekkelijk
vooruit. Op de Oude and Rohilhimd raihoay zijn, volgers
No. 18, Deel IV der Professional Papers, de l e klasse rijtuigen van punkaAs voorzien, welke, hetzij door de omwer
teling der spoorraderen, hetzij door een persoon, die in
een afgeschoten gedeelte van het rijtuig is geplaatst, in
beweging worden gebracht. In het eerste geval is door een
gouverneur-inrichting voor gelijkvormige en niet te snelle
beweging bij verschillende snelheid gezorgd.
Volgens The scientijic American, Mei 1881, is onlangs te
Philadelphia octrooi genomen voor een ventilatiesysteem,
bestaande uit een ijzeren stang, welke onder den luchtkap
langs de geheele lengte der rijtuigen wordt aangebracht en
Noot. De vermenging moet geschieden als volgt:
(')
voorzien is van kleine plaatijzeren vleugels op geringe afIn eene bak, die ruim genoeg moet zijn, doet men de gebluschte
stand geplaatst,
"kalk, en verdunt die tot eene waterdunne massa (kalkmelk). Is dit standen van elkander en in verschillende,
geschied, zoodat alle kluitjes kalk zijn verdwenen, dau moet naast Deze stang wordt in ronddraaiende beweging gebracht door
de bak, cement en zand, eerst droog, goed door elkander worden geeen boven het rijtuig en naast de luchtkap geplaatst rad,
werkt, daarna wordt dit mengsel langzaam in de kalkmelk gedaan, en ondat bij beweging van den trein door de botsing der lucht
ophoudelijk geroerd om de kalk er goed doorheen te krijgen. Wordt echter
te draaien.
J. S.
begint
omgekeerd on de massa van cement en zand de kalkmelk geworpen, dan bekomt
men nimmer ecu bruikbaren mortel, want dau zakt het water uit de kalkmelk
terstond naar beneden en de kalk, deelen blijven boven op de massa, en zijn er
niet weder goed doorheen te werken.

-
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Dam van beton voor een waterreservoir
in Engelsch-Indië.
In deel IV. No. 18 van het tijdschrift. Professional papers on India/t Eiujiiieeriny wordt eene beschrijving aangetroffen van een dam van beton waaraan wij het volgen,

de ontleenen:
De dam werd in 1874 gemaakt door den Hoofd-Ingenieur
Gordon om een natuurlijk waterreservoir te verkrijgen voor
het plaatsje Geelong. Hij moest aangelegd worden in een
bergstroom, waarvan de steile, rotsachtige oevers het maken van een aarden dam gevaarlijk deden zijn.
De lengte der bovenzijde werd 225 voeten (ruim 68 M.),
de hoogte, tot aan het diepste gedeelte van den rotsachtigen rivierbodem gemeten, 67 voet (20,4 M.).
Ongeveer in het midden werd ter lengte van 30 voet
(ruim 9 M.) en ter diepte van 0.305 M., eene overlaatverlaging aangebracht.
De dam is in platten grond gebogen met eene straal van
300 voet (91.5 M.) De binnen-(reserVoir) zijde is van boven
vertikaal tot 10 M. van den top, daar beneden een weinig
binnenwaarts gebogen.
De buitenzijde is onder eene helling van ± 56° aangelegd.
De breedte van de fundeering is 61 voet (18.6 M.), van de
onderzijde van den dam 35 voet (10.6 M.), van de
bovenzijde, onder de basalt deklaag die 8 M. oversteekt,
0.70 M.
De beton was samengesteld uit:
3 3/ 4 deelen gebroken zandsteen van 5 cM.
stukjes steen, bij het ziften verkregen. (')
l/4
,

"

1
1

J

/

2

'/

«

zand.

Portland cement.-

De dam werd in 17 maanden voltooid en heeft een inhoud van ± 4000 M 3.
Binnen en buiten-zijde werden bepleisterd met eene specie, samengesteld uit 1 deel Portland cement en 2 deelen

zand.
De rotswanden en rivierbodem werden tandvormig uitgekapt en met cementwater gewasschen. De beton werd
aangebracht in lagen van 18 cM. dikte en goed aangestampt;
elke laag, alvorens daarop nieuwe beton werd gebracht, geveegd, bevochtigd en met cementwater bestreken.
In den dam zijn eene uitstroomings-en een spuibuis van
gegoten ijzer (0.60 M.) geplaatst.
(')

De Engelsche term

is

de beste vertaling wordt geacht.

Screenings, waarvoor de gegeven omschrijving

41

verschillenden aard.

Kabelspoorwegen.
Aan eene zeer algemeeue beschrijving van het stelsel van
kabelspoorwegen voor het transport van kolen grond, steenen
enz. ontworpen door den Pranschen Ingenieur Weidknecht
welke beschrijving voorkomt in het tijdschrift Scientific American, Su,pplemenl (Maart 1881) ontleenen wij het volgende.
De spoorwegen volgens dit stelsel, waarvan er reeds vele in Europa zijn aangelegd, bestaan, wat de baan betreft,
uit twee verheven, ronde ijzeren kabels, welke evenwijdig
loopen en op afstanden van 30—40 M. (somtijds zelf
100 M.) bevestigd zijn aan de uiteinden van een dwarsstaaf', die door eene op het terrein geplaatste houten of
,

,

,

ijzeren stijl wordt ondersteund.
Deze kabels aan het eene station of terminus stevig verankerd worden gespannen gehouden door een tegengewicht,
over een katrol aan het andere station loopend.
De transportkarren zijn stevig van ijzer vervaardigd, en
bewegen zich over eene dèr rails met twee daarvoor uitgeholde raderen waaraan zij hangen en op zoodanige wijze zijn
bevestigd, dat de karren zonder bezwaar de steunpunten
van de kabelrail kunnen passeeren.
Ze worden in beweging gebracht door een kabel zonder
einde, welke evenwijdig aan en onder de railkabel is aangebracht. Deze trekkabel wordt aan de eene terminus door
een zwengel bewogen en loopt om een windas, bij de andere
terminus geplaatst. Langs den spoorweg wordt zij ondersteund door de karren zelve, op ter zijde van deze aangebrachte kleine katrol.
Zoodra de kar een station bereikt, b. v. dat waar ze gelost moet worden, laat ze automatisch de trekkabel vallen
door het stooten van een lichter tegen eene ijzeren s f aaf.
Terwijl de trekkabel intusschen haren weg vervolgt,
wordt de kar op de rail tot stilstand gebracht door te stooten tegen eene ijzeren staaf, die een soort van bruggenhoofd vormt. Na ontladen te zijn wordt de kar door een
werkman op de andere rail gebracht, en weder aan de trekkabel verbonden, om-ledig naar het laadstation terug te
keeren. Aldaar wordt ze op gelijke wijze in hare beweging
gestuit om op nieuw geladen te kunnen worden.
,

In het afgeloopen jaar werd in Atjeh bij het vervoeren
van grond over de Atjeh-rivier ook van eene soort kabelspoorwegen gebruik gemaakt.
De kabel, waarvoor ijzerdraadtouw van 3 cM. omtrek
werd gebezigd, werd slechts enkel genomen en bevestigd
aan houten stijlen welke, behoorlijk geschoord, op de beide
oevers was geplaatst.
De grond werd langs dezen kabel vervoerd in rottan
manden aan haken gehangen, welke onder een ijzeren
drager of kar waren aangebracht.
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Deze drager hangt aan twue kleine ijzeren raderen. welke zich over den kabel bewegen.
Daar de kabel bij den laad-oever 2.75 M. hocger was bevestigd dan aan den los-oever, rolden de dragers met de
gevulde manden van zelf naar den anderen oever, een aan
hen bevestigd trektouw medevoereiide.
Na aldaar ontladen te zijn werden ze met het trektouw door
middel van een eenvoudig houten windas, op den laad-oever
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geplaatst, teruggerold om op nieuw geladen te worden.
De kabels, 4 werden aldus in werking gebracht, voldeden uitmuntend doch konden door slijting van den kabel
niet langer dan 4 weken worden gebruikt.
De lengte van elke kabel was ongeveer 70 M.: door eiken
drager of kar werden per unr 40 reisen heen en weder ge,

maakt.

J. S.
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Vierde en vijfde jaarverslag over de opneming en den aanleg
van Staats-Spoorwegen op Java
van Juni

A.

isr©

tot

Vierde jaarverslag van Juni 1878
tot 31 Mei 1879.

Terwijl de in 1875 begonnen aanleg der lijn SoerabaijaPasoeroean-Malang werd voortgezet, is, dadelijk nadat bij
de wet van 6 Junij 1878 (Nederlandsch Staatsblad n°. 93)
de noodige fondsen waren beschikbaar gesteld, ook een aanvang gemaakt met de werkzaamheden voor den aanleg der
lijnen Madioen-Sidoardjo-Blitar en Buitenzorg-Tjitjalengka.
Laatstgenoemde lijn zal zich aansluiten aan den particuDeze jaarverslagen zijn, ter verkrijging van een vervolg op de drie
(»)
vorige jaarverslagen welke in dit tijdschrift werden opgenomen, ontleend aan
Je Koloniale Verslagen over de jaren 1579 eu 1880.

31 3lei 18SO.

x

( )

lieren spoorweg van Batavia naar

Buitenzorg, want met
de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij is, zoo als
in het vorig verslag te verwachten werd gegeven, eene
bevredigende regeling getroffen ten aanzien van die aansluiting.
De in het laatst van 1876 begonnen opnemingen voor
het traceeren van een spoorweg tusschen Tjitjalengka en
Tjilatjap werden in het afgeloopen jaar voltooid. De bewerking van het avant-projet op het hoofdbureau te Buitenzorg kon echter nog niet ten einde gebragt worden,
omdat het beschikbare personeel zooveel mogelijk moest
worden benuttigd voor den aanleg der nieuwe lijnen
Tot het verrigten van eenige opnemingen in het belang

STAATSSPOOKOEV

van den eventueelen aanleg van een spoorweg tuss-chen
Djokjokarta en Tjilatjap is in April jl. een adjunct-ingenieur met een onder-opzigter te werk gesteld. Die opne-
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ting voltooid zijn. Op 1 Juni] jl. waren, wat het rollend
materieel betreft, nog aan te maken of af te werken 8
gemengde rijtuigen Iste en 2de klasse, 15 rijtuigen Sde
klassa en 3 bagagewagens, terwijl 6 voorloopig als rijtuigen 2de klasse gebezigde wagens voor hunne oorspronkelijke bestemming moesten worden ingerigt. In 1880 zal
echter waarschijnlijk reeds eene uitbreiding van het rollend
materieel noodig zijn, daar het verkeer op de lijn in grootere verhouding toeneemt dan men had mogen verwachten.

mingen kunnen binnen enge grenzen beperkt blijven, omdat de algemeene rigting, voor eene spoorwegverbinding
tusschen beide genoemde plaatsen te kiezen, grootendeels
kan worden bepaald met behulp van de gegevens, indertijd
door de commissie voor de vervoermiddelen verzameld, en
van de bestaande topografische kaarten.
Nopens den voortgang der werkzaamheden bij de drie
in aanbouw zijnde lijnen worden hieronder uitvoerige meAanleg van de lijn Madioen-Skloardjo-filiiar. Toen in
Een
dedeelingen verstrekt.
Junij 1878 met de voorbereidende werkzaamheden voor
paar mededeelingen van algumeenen aard mogen hier echter vooraf eene plaats vinden.
den aanleg van deze lijn een aanvang werd gemaakt, konden daarvoor slechts enkele technici, die bij de lijn SoeIn het vorige verslag werd aangeteekend, dat de Kegerabaija-Pasoeroean-Malang niet meer benoodigd waren, werkring zich voorstelde maatregelen te treffen om bij de aanschaffing van benoodigdheden voor de nieuwe spoorwegen zaam gesteld worden; maar van lieverlede kwam van die
de bezwaren te vermijden waarop men v.oeger gestuit was- lijn en van de opnemingen in de Preanger regentschappen
(tusschen Tjitjalengka en Tjilatjap) meer personeel beschikSedert is (in October 1878) voor de aanschaffing dier bebaar, terwijl de verder benoodigde technici tegen het einde
een
bureau
aan
tijdelijk
speciaal
(technisch)
noodigdheden
Koloniën
dat
van het jaar uit Nederland aankwamen. Voorloopig is altoegevoegd geworden,
het Departement van
belast is met alle werkzaamheden, aan de uitvoering der leen de hoofdlijn Madioen-Sidoardjo onderhanden genomen,
Indische eischen voor de Staatsspoorwegeu verbonden, dus en nog niet de zijtak Kertosono-Blitar. De hoofdlijn, ter
met de voorbereiding der bestellingen, het opmaken der lengte van 141,080 meters, is gesplitst in vier sectien,
bestekken en het toezigt op de uitvoering der contracten- namelijk :
Naar men hopen mag, is daardoor de geregelde voorzie,
I°. Madioen-Wilangan,
34,205 M.
2°. Wilangan-Kertosono
37,342 M.
ning in de behoeften van den dienst behoorlijk verzekerd.
3°. Kertosono-Modjokerto, 38,302 M.
4°. Modjokerto-Sidoardjo, 31,231 M.
Aanleg van de lijn Soerabaija-Pasoeroean-Malang. in het
Het beheer van de geheele lijn is aan een hoofdingeniervorig verslag is reeds vermeld, dat de hoofdlijn Soerabaijaopgedragen; aan het hoofd van iedere sectie staat een inPasoeroean den 16den Mei 1878 ter exploitatie opgeleverd
werd. De tevens te kennen gegeven verwachting, dat de
genieur of bouwkundig ambtenaar; de afdeelingen, waarin
zijtak van Bangil naar Malang nog in het najaar van 1878 de sectien verdeeld zijn, staan onder een adjuuctingenieur
of opzigter. Het ingenieurs- en opzigters-personeel bij de
tot Sengon en uiterlijk i-i 't begin van 1879 tot Malang
lijn bestaat in zijn geheel uit: 1 hoofdingenieur, 2 ingein exploitatie zou komen, is op weinig na vervuld geworden. Immers de zijtak is den lsten November 1878 van nieurs 2de klasse, 1 adjunct ingenieur 2de klasse, 2 bouwBangil tot Sengon, den lsten Mei 1879 tot La wang, den kundige ambtenaren der Iste klasse en 3 der 2de klasse,
3 opzigters der Iste, 4 der 2de en 6 der 3de klasse, 6 onder20sten Julij tot Malang voor het verkeer opengesteld.
Voor zoover de geraamde termijn overschreden is, moet opzigters der Iste, 5 der 2de en 2 der 3de klasse, 1 adjunctdit geweten worden aan vertraging in de ontvangst der uit ingenieur-werktuigkundige der Iste en 1 der 2de klasse.
De werkplaatsen te Soerabaija zijn voor den aanleg der
Europa verwachte goedereu en aan den langen duur en de
ste)len
nieuwe
den
laatsten
die
het
lijn tijdelijk uitgebreid, en een tijdelijk magazijn
hevigheid van
regenmoesson,
is daarvoor opgerigt.
van de hooge viaducten tusschen Sengon en Lawang nog
Met de onteigeningen, die den Sisten Mei jl. in de afdeemoeijelijker maakte dan dit werk uit zijn aard reeds was ( l ).
Vóór het eind van 1579 zal de lijn Soerabaija-Pasoeroean- lingen Sidoardjo, Modjokerto en Berbek afgeloopen en in
de afdeeling Madioen aangevangen waren, werden geen
Malang waarschijnlijk geheel afgewerkt en ook de nitrnsmoeijelijkheden ondervonden. Men had alleen met infanrlVan de bedoelde viaducten, vijf in getal, hebben er twee steenen
sche grondbezitters te doen, en alle gronden zijn in der
*)
pijler.» van 16 en 16 M., en drie ijzeren pijlers van IK, 21 en 21 M.hoogte.
minne verkregen. In de 3de sectie werd gemiddeld ƒ549,60,
Zoowel kei oprigten der ijzeren pijlers (waartoe geen steigers werden gebruikt)
in de 4de gemiddeld f 536 per bouw betaald (met in
ip
als het overbrengen van den (te Soerabaija ineengeklonken) bovenbouw der
van de vergoedingen voor te veld staande gewassen, voor
viadneten op ilc pijlers vorderde eene buitengewone zorg, maar liep zonder
ongevallen af, hoewel daurbij uitsluitend inlandse!] werkvolk gebezigd werd.
verplaatsing van woningen enz).
,

44

STAATSSPO O UWEGEN OP

De in deze lijn te verrigten aardewerken zijn niet onbelangrijk daar over hare grootste lengte eene ophooging
van omstreeks 2 meters noodig is met het oog op de overstroomingen waaraan het lerrein bloostaat terwijl in de
heuvelachtige en door vele riviertjes en beken doorsneden
streek tusschen Tjaroeban en Bagor ingravingeu tot 10
meters en ophoogingen tot 8 meters voorkomen. Alleen
,

,

in de laatstbedoelde streek worden harde grondlagen (padas
of jonge zandsteenformatien) aangetroffen; in de vlakte laat
de geaardheid van den grond niets te wenschen over. Het
totale grondverzet wordt geraamd op 2,632,237 M (ongerekend de stations-emplacementen). Op 31 Mei jl. waren verzet 517,145 Ms . Van de aardebaan waren gereed
42,897 M., onderhanden 18,462 M., nog niet aangeroerd
79,721 M.
Er zullen in de lijn 324 bruggen en duikers noodig zijn,
die omstreeks 42,000 M B . metsehverk vereischen. Belangrijk zijn alleen de bruggen over de Brantas en de Kontoh te Kertosono en over de Porrong bij Tarik, die respectievelijk 5, 4 en 3 openingen van 35,74 meters zullen
3.

hebben.
Nadat eenige uitbestedingen voor het maken van een
gedeelte <Jer aardebaan en der kunstwerken mislukt waren
omdat zich geen gegadigden voordeden, is van verdere
kostbare en tijdroovende proefnemingen in die rigting afgezien. Beter slaagden de pogingen om de uitvoering van
kleine stukken der aardebaan en de levering van materialen bij onderhandsche aanneming te doen geschieden. Meest
zijn het inlanders of vreemde oosterlingen, enkele malen
ook Europeanen, die zich voor dergelijke kleine aannemingen aanbieden. Overigens liet men steeds zooveel doenlijk
op taak werken.
Dwarsliggers en timmerhout worden voor deze lijn op
de navolgende wijze verkregen. Door den exploitant van
het boschperceel Parengan (Kembang) worden, van het
hout dat voor de marine niet bruikbaar is, 150,000 dwarsliggers geleverd voor f 1,72 per vierkanten en f 1,42 per
halfronden ligger. Ook liet benoodigde timmerhout wordt
zooveel mogelijk aan Parengan ontleend. De contractant
voor het boschperceel Pépé (Madioen), dat door den spoorweg wordt doorsneden kapt daarvoor eene strook ter breedte
van 100 meters uit, en verstrekt 50,000 dwarsliggers voor
/ 1,90 per stuk, benevens 400 M s . vierkant beslagen bal,

ƒ5O per M Eindelijk wordt bij het leggen van
den spoorweg door de djatibosschen tusschen Tjaroeban en
Wilangan eene strook van 100 meters breedte daarvoor
leeggekapt en het hout voor den aanleg benuttigd. Op
31 Mei jl. waren van Parengan reeds 66,000 dwarsliggers

ken

voor

3.

ontvangen.
Geschikt materiaal voor ballast zal bijna op de geheele
lijn zonder moeite te verkrijgen zijn. Met het aanbrengen
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de onderlaag ballast is men reeds begonnen en wordt
geregeld voortgegaan naarmate de ba;ui vordert.

van

Aanleg van de lijn Buüenzorg-Tjitjalengka. Ook met liet
werk aan deze lijn kou in Junij 1878 nog slechts met
enkele technici begonnen worden (die ontleend werden aan
het personeel dat met de nadere gedetailleerde opmeting
van het tracé over Soekaboemi belast was geweest). Hun
aantal is aangevuld op gelijke wijze als bij de lijn Madioen-

Sidoardjo geschiedde.
De spoorweg, ter lengte van omstreeks 183,364 meters
is gesplitst in vijf sectien, namelijk:
I°. Buitenzorg-Parong Koedah, p. m. 33,863 M.
2°. Parong Koedah-Tjikasso, p. m. 37,300 M.
3°. Tjikasso-ingraving vóór de Tjisukkan p. m. 34,801 M.
4°. Engraving vóór de TjisokkanTjipadalarang, p. m.
35,000 M.
s°. Ïjipadalarang-Tjitjalengka, p. in. 42,400 M.
De sde sectie, die geheel in de vlakte van Bandong is
gelegen, en waar dus het werk verreweg het gemakkelijkst
zal zijn, werd voorloopig onaangeroerd gelaten. De late
en 2de sectie werden in haar geheel en van de 3de en 4de
werden de moeijelijkste gedeelten onderhanden genomen.
Hul op nieuw uitbakenen van den weg voor den aanleg
werd zeer bemoeijelijkt, doordien nagenoeg alle piketten,
bij de eerste opneming op het terrein gesteld, verdwenen
waren; alleen de op hooge gronden geplante kapokboomen
werden nog teruggevonden. Op 31 Mei jl. was de uitbikening en waterpassing in de Iste en 2de sectie nagenoeg
geheel, in de 3de sectie tusschen Tjikasso en Tjiandjoer
en in de Ide sectie tusschen de Tjitaroem en Tjipadalarang
voltooid. Tusschen Tjiandjoer en de Tjitaroem was men
met dit werk bezig.
De onteigeningen waren op -'51 Mei jl. reeds afgeloopen
over eene baanlengte van 105,857 M. (in de Iste en 2de
sectie geheel, in de 3de en 4de gedeeltelijk); alle gronden
waren bij minnelijke schikking verkregen. De in het werk
gestelde pogingen, om aannemers te vinden voor de uitvoering der werken, hebben geenerlei resultaat opgeleverd.
Dienaangaande is, wat de lijn Buitenzorg-Preanger regentschappen betreft, niets anders te zeggen dan hetgeen hierboven reeds omtrent de lijn Madioen-Sidoardjo werk aangeteekend. Ten aanzien van het grondverzet zijn de volgende opgaven te doen:
,

lsten sectie.

Te verwerken M 3.
Op 31 Mei jl. verwerkt

91:5,375
681,896

2dc sectie.

1,390,000
287,726

3dc

sectie, 4de sectie.
3,000,000 2,730,130
125,135
144,890

Van de baan waren op 31 Mei jl. 15,980 M. gereed,
terwijl omstreeks 14,000 M. onderhanden waren. Over he;
algemeen was de grond zonder veel moeite te verwerkent
evenwel moest in de Iste, 2de en 4de sectie op verschei-
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dene plaatsen dynamiet gebruikt worden om groote steenen of rotsblokken te sprongen en stuitte men bij diepe
ingravingen in de 3de en 4de sectie op harde padas-lagen,
die veel moeijelijkheid veroorzaken, te meer omdat het gebruik van dynamiet tot opruiming of losmaking van dat
gesteente slecht voldoet.
De afmetingen der uit te voeren kunstwerken zijn nog
slecht voor een gedeelte bepaald, namelijk voor 412 werken meest in de Iste en 2de sectie. Van de voor die
412 kunstwerken noodig geraamde 87,060 M B . metselwerk
waren op 31 Mei jl. 10.270 M 3. voltooid.
Het aanvoeren van de materialen voor de kunstwerken
ging in de Iste sectie met groote bezwaren gepaard. De
lijn loopt daar, grootendeels op een aanzienlijken afstand
van de bestaande wegen, door eene streek waar kalk noch
steen te verkrijgen zijn en ook nog geen bruikbare klei tot
het bakken van steenen gevonden is. Men moest dus de
kalk van Parong Koedah of van Buitenzorg, en gebakken
steenen meestal van Depok (tussehen Batavia en Buitenzorg)
aanvoeren. Bovendien werd, na het uitbreken van de veeziekte in Soekaboemi, het vervoer van materialen uit die
afdeeling geheel gestremd, want bij onstentenis van beschikbare paarden was men voor dit vervoer geheel afhankelijk vabn ufl'els. In de 2de sectie heeft men de tusschenkomst van particulieren kunnen benuttigen om rivierstcun
zand en kalk te verkrijgen. Baksteenen en cement, moest
men echter zelf maken; vijf ovens zijn daarvoor langs de
lijn opgorigt. Het vervoer der materialen heeft in deze
sectie, waar de lijn in de nabijheid van goede wegens loopt,
geen bezwaar opgeleverd zoolang de veeziekte niet was uitgebroken.
De materialen en werktuigen voor den bouw der tunnel
van 750 M. in de 3de sectie konden niet worden aangevoerd zoolang niet een weg was gemaakt van Soekaradja
naar Tjimenteng. Het grootste gedeelte van dien weg (van
Soekaradja tot Tjikasso) was ook noodig ter verbetering van
de communicatie-middelen der bevolking, en daarom werd
de aanleg van dat gedeelte bij gouvernements besluit van
3 Mei 1878 aan het civiel bestuur opgedragen. De uitvoering van dat werk, eerst met kracht aangevangen, is later
zeer vertraagd geworden, vooral omdat de diensten der bevolking vereischt werden voor de koffijcultuur en voor de
maatregelen die tegen de verspeiding der veeziekte genomen
moesten worden; op 31 Mei jl. was men met den weg nog
niet gereed gekomen. De ontgravingen aan beide zijden
van de tunnel waren toen zóó ver gevorderd, dat men weldra met het indrijven der eerste galerij hoopte te kunnen
beginnen- Evenwel kostte het zeer veel moeite om arbeiders te verkrijgen voor het werk aan de tunnel, op verren
afstand van de bewoonde streken en in eene omgeving waar aan
de inlandsche koelies niets geriefelijks kan worden verschaft.
,

,

,
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Met het aanbrengen van ballast voor den bovenbouw van
den weg werd op enkele plaatsen in de Iste sectie reeds
een aanvang gemaakt. De aanvoer van grint zal in die
sectie nergens dan misschien bij de inzadeling tusschen den
Salak en den Gedeh eenige moeite kosten. De levering
van 80,000 dwarsliggers is in twee gelijke perceelen uitbesteed en opgedragen aan denzelfden aannemer die ook
dwarsliggers voor de lijn Soerabaija-Pasoeroean-Malang had
geleverd. Voor het eene perceel werd f 2,40, voor het
andere f 2,37 per dwarsligger bedongen. Voorts is gebruik
gemaakt van een ontvangen aanbod omeene partij van ontimmerhout (11,000 djatibalken) tegen
geveer 2000 M
f 55 per M 3. over te nemen, omdat deze prijs buitengewoon voordeelig moest geacht worden. Het benoodigde
hout voortijdelijke gebouwen en werken zal overigens ontleend worden aan de wildhoutbosschen in de nabijheid van
den spoorweg.
3.

B,

Vijfde jaarverslag van Juni 1879
tot 31 Mei 1880.

De Javasche Staatsspoorwegen, nopens wier aanleg of
exploitatie in dit verslag mededeelingen zijn te doen, zijn
geen andere dan die, in het vorig verslag werden besproken,
namelijk die van Soerabaija naar Pasoeroean met zijtak
naar Malang, van Sidoardjo naar Madioen met zijtak naar
Blitar, en van Buitenzorg naar Tjitjalengka. Wel is bij de
wet van 25 Mei 1880 (Nederlandsen Staatsblad n°. 96,
Indisch Staatsblad n°. 138,) beslist dat de lijn Sidoardjo—
Madioen tot Soerakarta zal worden doorgetrokken, maar
natuurlijk zal eerst in een volgend jaar zijn gewag te maken van hetgeen tot uitvoering dier beslissing is gedaan.
Voor den aanleg van een spoorweg tusscheu Tjitjalengka
en Tjilatjap is, wegens gebrek aan personeel bij het hoofdbureau der Staatsspoorwegen, nog geen avant-projet kunnen ingediend worden. Bij dit werk is trouwens ook geen
haast, daar het toch nog eenigen tijd zal duren vóórdat
men er aan denken kan tot den bouw van die lijn over
te gaan. Niet alleen moeten in West-Java alle krachten
in de eerste plaats geconcentreerd blijven op de voltooijing
van de lijn Buitenzorg-Bandong, maar bovendien komt aan
eene lijn van Tjilatjap naar Djokjokarta de prioriteit toe
vóór eene lijn in het zuidoostelijk gedeelte der Preanger
regentschappen.
De opnemingen tusscheii Tjilatjap en Djokjokarta, waarvan in het vorig verslag sprake was, werden nog niet geheel beëindigd, maar eerlang zal toch een avant-projet voor
een spoorweg ter verbinding van die beide plaatsen in gereedheid kunnen worden gebragt.
Onlangs heeft de Indische Regering aan den inspecteur-
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generaal, chef van den dienst der Staatsspoorwegen, ook
opgedragen om een avant-projet in te dienen voor eene
verlenging der lijn Soerabaija-Pasoeroean tot Probolinggo,
waaraan èn om hare eigene productiviteit èn ter voeding
van den bestaanden spoorweg veel waarde wordt gehecht.
In April jl. heeft de inspecteur-generaal eene verkenning
van het terrein tusschen Pasoeroean en Probolinggo verrigt,
vooral ter aanwijzing van die onderdeelen van het ontwerp,
welke een gedetailleerd onderzoek vorderden. De algemeene
rigting van deze spoorwegverbinding kon met behulp van
de topografische kaarten voldoende worden bepaald. Daar
gebleken is dat dit detail-onderzoek beperkt kon worden
tot eene gedeeltelijke waterpassing van het terrein, het
opnemen van enkele rivierovergangen enz., is het opgedragen aan één opzigter, onder toezigt van den hoofdingenieur,
chef van den aanleg der lijn Madioen-Sidoardjo-Blitar.
Onder het toezigt van dienzelfden hoofdingenieur zijn
de weinig belangrijke werkzaamheden, die na de opening
van de geheele lijn Soerabaija-Pasoeroean-Malang voor het
publiek verkeer op den 20sten Julij 1879 nog voor de
voltooijing van den aanleg dier lijn te verrigten vielen,
aan het personeel der 2de afdeeling van den exploitatiedienst
(onderhoud van weg en werken) opgedragen geworden ( 1 ).
Aanleg van de lijn Madioen-SiJoardjo-Blitar. Het werk
aan de dezen spoorweg bepaalde zich voornamelijk tot de
hoofdlijn Madioen-Sidoardjo. Van de vier sectien, waarin
de hoofdlijn blijkens het vorig verslag verdeeld was, werd
er eene, namelijk de sectie Wilangan-Kertosono, met ruim
6 K.M. uitgebreid, doordien daaraan werd toegevoegd het
gedeelte Kertoono-Poerwoasri van den zijtak naar Blitar.
Op dien zijtak is intusseneu een aanvang gemaakt met
de détail-opneming en uitbakening, en voor de eerste 23
K.M. (van Kertosono tot Kediri) is dit werk reeds voltooid,
zoodat de grondkaarten, de rigtingskaart en het lengteprofiel door de Indische Regering goedgekeurd zijn kunnen
worden. Voor den aanleg is de zijtak (behoudens de 6
K.M. die bij de 2de sectie der hoofdlijn gevoegd zijn) gesplitst in twee sectien, waarvan de eene het gedeelte van
Poerwoasri tot ongeveer 20 K.M. voorbij Kediri omvat en
42 K.M. lang is, terwijl de andere gevormd wordt door het
44 K.M. lange gedeelte van laatstgenoemd punt tot Blitar.
De onteigeningen voor de (ruim 141 K.M. lange) hoofdlijn werden geheel beëindigd; aan schadeloosstellingen is
betaald eene som van ƒ 256,683,79, dus gemiddeld ƒ 1,82
per strekkende meter van de baan.

Voor den snellen voortgang der werken is de weersgesteldheid in het afgeloopen jaar niet gunstig geweest; de
De kosten van den aanleg en de uitrusting der lijn Soerabaija
(')
Pasoeroean— Malaug hebben ƒ 9,490,000, of / 84,732 per kilometer,

—

bedragen.
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aanhoudende regens bemoeijelijkten dikwijls den arbeid,
en waren, zoo als straks blijken zal, oorzaak van eene
groote teleurstelling wat betreft de verwachte oplevering
van een gedeelte der hoofdlijn. Intusschen zijn toch goede
vorderingen gemaakt.
Op 31 Mei jl. waren in 't geheel 2,142008 M 3. grond
verzet ( 1). Van de aardebaan waren gereed 116 874 M.
onderhanden 22,655 M., nog niet aangeroerd 1715 M.
Met den aanleg der stations-emplacementen eu met de
oprigting der stations- en haltegebouwen werd een aanvang
gemaakt. Het station Kertosono moet wegens de lage
ligging van het aan stroomingen onderhevige terrein zeer
kostbaar worden, even als ook het station Madioen, dat
eene groote uitgebreidheid verkrijgt omdat de centrale werkplaatsen voor de lijnen in Oost-Java er gevestigd moeten
worden.
Het aantal bruggen en duikers, aanvankelijk (blijkens
't vorig verslag) op 324 gesteld, is nader bepaald moeten
worden op 370, die omstreeks 57,940 M metselwerk zullen
vereischen. Hiervan waren op 31 Mei jl. reeds 36,545 M verwerkt. De onderbouw van 284 kunstwerken kwam geheel gereed, en van 49 was het metselwerk onderhanden.
In de sectie Sidoardjo-Modjokerto werd van 37 bruggen
ook de ijzeren bovenbouw gesteld. Een belangrijke tegenspoed werd in die sectie ondervonden bij den bouw van de
brug over de Porrong-rivier, waarvan reeds in het vorig
verslag molding werd gemaakt ( 3). De hooge waterstanden
beletten gcruimen tijd allen arbeid aan de pijlers voor die
brug, en nadat men' eindelijk in October 1879 met het
metselen van een pijler begonnen was, bezweek kort daarop
(3 November) ten gevolge van plotseling opkomend hoogwater de kistdam die het werk omsloten hield; het heeft
tot Junij 1880 geduurd vóórdat de stand der rivier vergunde den arbeid te hei vatten Ook de voortgang van
den bovenbouw op het verdere gedeelte van den weg s
dientengevolge vertraagd geworden, en in plaats van in
Maart 1880, zoo als men aanvankelijk verwachte zal het
baanvak Sidoardjo-Modjokerto nu op zijn vroegst in September 1880 in exploitatie kunnen komen.
Met het leggen der rails was men van Sidoardjo uit
over 31,000 M. gevorderd. Van die uitgestrektheid waren
23 500,M. gelwei afgeballast. De onderlaag ballast was
aangebragt over 61,000 M.
Aan het opstellen en aanmaken van rollend materieel
werd in de werkplaats te Soerabalja met kracht begonnen
en voortgegaan. Op 31 Mei jl. waren gemonteerd 1 kleine.
3.

;

(')
Het totale grondverzet voor de banu (ongerekend de stationsemplacementen), aanvankelijk (blijkens 't vorig verslag) op 2 632 237 M\ geraamd, is nader
gebleken 2 695 229 M. te zullen bedragen.
Aldaar werd zij genoemd de brug over de Porrong bij Tank; zij ligt
(')
echter diirter bij Tjipeples dan bij Tarik.
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tenderlocomotief, voornamelijk bestemd voor baan-iuspectieu,
> werklocomotieven en 11 vlaktelijn-locomotieven met tender, terwijl werden gereed gemaakt 70 zand- en 50 platte
wagens, en onderhanden waren 30 gesloten goederen-wagens,
5 derde klasse rijtuigen, 1 eerste klasse rijtuig en 1 baga:>

gewagen.

Nopens de wijze van uitvoering der spoorwegwerken is
niets anders te zeggen dan in het vorig verslag. De onderhaudsche aanbestedingen van kleine onderdeden aan
inlanders en Chinezen leverden steeds zeer bevredigende
uitkomsten op; opnibare aanbestedingen in het groot vonden niet meer plaats.
Met de aanschaißng van dwarsliggers is men voortgegaan op denzelfden voet als men begonnen was. Nadat
namelijk de exploitant van het boschperceel Parengan de
eerst bestelde 150,000 dwarsliggers afgeleverd had is hem
op de oude voorwaarden de levering van nog 120,000 stuks
opgedragen. Het benoodigde timmerhout werd ook grootendeels van Parengan verkregen, en voor een klein gedeelte (voornamelijk bestaande in balken van buitengewone afmetingen) van de particuliere houtstapelplaatsen te Soerabaija.
Over gebrek aan werkvolk had men bij de lijn MadioenSidoardjo doorgaans niet te klagen, ofschoon de paditeelt
en de heeren-en cultuurdiensten op de arbeidsmarkt niet
zonder invloed bleven Opmerkelijk is het dat men een
voldoend aantal koelies het minst gemakkelijk verkreeg
in de digtst bevolkte streken, omdat daar veelal ten gevolgen van de nabijheid van industrieele ondernemingen
enz. de meeste welvaart onder de bevolking heerscht.

Aanleg van de lijn Buitenzorg-Tjiljalengka. Van dezen
spoorweg waren ook in het afgeloopen jaar nog alleen de
vier sectien van Buitenzorg tot Tjipadalarang aan liet begin
der vlakte van Bandong (verg. vorig verslag), onderhanden,
die te zamen eene lengte hebben van omstreeks 141 K.M.
De opkomst van het werkvolk was bij deze lijn maar
zelden bevredigend en vooral in de laatste maanden op
sommige plaatsen bijzonder gering. In 't algemeen hebben
de Soendanezen nog minder behoeften—en dus ook een gedan de
ringeren prikkel tot buitengewone werkzaamheid
Javanen, en gedurende den padioogst, die ten gevolge van
het gelijktijdig beplanten der rijstvelden twee ïi drie maanden duurt, kan men haast geen werklieden krijgen, daar
een ieder die geen eigen rijstvelden heeft tevreden is met
het snijloon dat hij bij dien oogst verdienen kan. Overigens deden hier de heeren- en cultuurdiensten hun invloed
ten nadeele van den arbeid aan den spoorweggelden, terwijl
eindelijk de veeziekte hoogst belemmerend werkte, niet
alleen omdat vele menschen benoodigd waren voor het
afzetten der cordons, maar ook omdat voor den afvoer der
—
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gouvernementskoffij, bij gebreke van trek vee, in groot en
getale vrije koelies gevraagd werden.
Het transport van materialen en werktuigen werd natuurlijk door de veeziekte ook in hooge mate bercoeijelijkt,
en op een gedeelte van de lijn is het zelfs een tijd lang
geheel gestaakt moeten worden. Voorts was het aanhoudende regenachtige weder naleedig voor den snellen voortgang der werkzaamheden.
Let men op al deze belemmerende invloeden, dan mag
men de vorderingen, die tot 31 Mei jl. met de werken
gemaakt zijn, vrij bevredigend noemen.
De uitbakeningeu en waterpassingeu kwamen op de vier
onderhanden genomen sectien gereed. Men was er daarbij
steeds op bedacht om, naarmate de kennis van het terrein
door het openkappen van tot dusver ontoegankelijke gedeelten werd vermeerderd, zoodanige wijziging iii het oorspronkelijk ontworpen tracé te brengen, waardoor kostbare
werken konden worden uitgespaard, en in de vierde afdeeling der vierde sectie (van de iugraving vóór de ïjisokkan
tot Tjipadalarang) meent, men er in te zijn geslaagd een
tracé te vinden, waardoor de aanvankelijk aldaar ontworpen tunnel van 400 M. lengte zal kunnen vermeden worden.
Onderhaudsche uitbestedingen van kleine onderdeelen der
werken aan inlanders en Chinezen leverden ook bij deze lijn
goede uitkomsten op. Vier Europesche aannemers aan wie
onderhands de uitvoering van een gedeelte der aardewerken
was opgedragen, hebben die taak niet kunnen volbrengen.
Het grondverzet bedroeg tot 1 Mei jl. 2,995,171 M
Van de aardebaan waren gereed 48,289 M., onderhanden
25,201 M., nog niet aangeroerd de overige 67 a 68 K.M.
De onderlaag ballast werd geregeld aangebragt naarmate de aardewerken gereed kwamen en geschikt materiaal
voorhanden was. De levering der dwarsliggers had naar
behooreu plaats, zoodat men op 31 Mei jl. over 80,750
stuks beschikte. Met het leggen der rails was men toen
over 9100 M. gevorderd.
Ook met den bouw van stations- en halte-inrigtingen,
wachtershuisjes enz. werd een begin gemaakt. Te Buitenzorg werden voorts vijf ijzeren loodsen opgesteld en voorzien
van de noodige werktuigen om tot tijdelijke werkplaats te
dienen. (De definitieve werkplaats zal later in de vlakte
van Bandong moeten worden opgerigt.)
Met den bouw van de kunstwerken werd vooral in de
lste en 2de sectie (tusschen Buitenzorg en Tjikasso) met
kracht voortgegaan. Het verrigte metselwerk bedroeg op
31 Mei jl. 29,650 M De uitgravingen voor de fundearingen eischten zwaren arbeid, daar op de meeste plaatsen
groote rotsteenen werden aangetroffen, die in den regel
door middel van dynamiet tot kleinere afmetingen moesten
worden gebragt vóórdat ze verwijderd konden worden.
Voor de overbrugging van de twee voornaamste rivieren
3.

3.
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pijlers die op steenen voetstukken rusten. Voor den overgang der Tjisokkan zijn noodig drie overspanningen van
36 M., en voor den overgang der Tjitaroem drie van 54
M. lengte, terwijl bij de eerstbedoelde brug de hoogte der
rails boven den bodem van het ravijn zal bedragen 33,55
M. en bij de laatstbedoelde 59,75 M.
in deze lijn, de Tjisokkan en de Tjitaroem, zullen ijzeren
viaducten moeten worden gemaakt, gedragen door ijzeren
Bij de tunnel in de 3de sectie, waarmede de waterscheiding tusschen de vlakten van Soekaboemi en Tjiandjoer
moet worden doorsneden, was de voortgang der werkzaamheden vrij voldoende. Men heeft daarvoor op den duur
genoeg inlandsche arbeiders kunnen krijgen, daar de vrees
voor het werk spoedig is geweken, terwijl de maatregelen,
die voor de huisvesting en verzorging der koelies in de
ruwe bergstreek getroffen waren, eene uitmuntende uitwerking hebben gehad. Aanvankelijk trof men in het tracé
van de tunnel aan beide einden slechts losse en gemakkelijk te verwerken wadas-lagen aan, doch die werden langzamerhand vervangen door harde gesteenten, welke met
dynamiet moeten worden opgeruimd. Het boren der gaten
geschiedt machinaal, en men gebruikt daarbij zamengeperste
lucht als beweegkracht. De weinig zamenhangende grondlagen aan de beide uiteinden maakten het vormen van de
tunnel eeuigszins moeijelijk, en aan het zuidelijk einde
veroorzaakten zij eene belangrijke afschuiving vóór den
tunnelmond, zoodat gedurende nagenoeg zes weken het
werken in de tunnel werd verhinderd. Om alle nadeelige
gevolgen, die eene herhaling van dergelijk ongeval gedurende de exploitatie zou kunnen opleveren, te voorkomen,
is men er toe moeten overgaan om de tunnel aan die
zijde 25 M. in de uitgraving uit te bouwen, ten gevolge waarvan zij 657 M. lang zal worden in plaats van
632 M., zoo als eerst bepaald was ( 1 ). De rigtingsgalerij
vorderde aan het noordelijk einde tot 138,50 M. en aan
het zuidelijk einde tot 140 M. van den ingang; met de
(')
Tijdens de samenstelling van het avant-projet meende men dat de
tunnel 750 M. lang zon worden.
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tweede galerij, boven de eerste aangelegd, kwam men aan
het eene einde 115 M., aan het andere 85,75 M. ver. Aan
het noordelijk einde was de tunnel op 31 Mei jl. over 30,50
M. geheel gereed, terwijl over eene lengte van 47 M. het
gewelf was gemetseld. Het benoodigde hout voor de bekleeding van de tunnel leveren de nabijgelegen bosschen
en ravijnen op; de gebakken steenen voor de gewelven der
gemetselde bekleeding worden door Chinesehe steenbakkers
in de buurt vervaardigd, terwijl de regtstandeii worden gevormd uit natuurlijken steen die in de tunnel zelve bij de
uitgraving in voldoende hoeveelheid verkregen wordt.
Over de vooruitzigten van den aanleg der Preanger lijn
kan men zich uit den aard der zaak niet uitgelaten zonder
de noodige reserves met het oog op het tot dusver onder-

vonden gebrek aan voldoende werkkrachten. Gaat het daarmede in 't vervolg iets meer naar wensch, dan zal waarschijnlijk het gedeelte Buitenzorg Tjitjoeroek (26 K. M.)
in het begin van 1881, en het gedeelte Tjitjoeroek-Soekaboemi (31 K. M.) in de tweede helft van dat jaar in exploitatie kunnen worden gebragt. 01' het aanbeveling verdient de lijn voorbij Soekaboemi in exploitatie te brengen
vóórdat de tunnel tusschen die plaats en Tjiandjoer voltooid
is, zal, te zijner tijd moeten worden nagegaan. Die tunnel
kan in het gunstigste geval niet vóór het eind van 1881
gereed komen. Tegen dien tijd zal de arbeid tusschen de
tunnel en Tjiandjoer, en vermoedelijk ook op het verdere
gedeelte tot de Tjisokkan, wel zoover gevorderd zijn dat
met het leggen van het spoor en het stellen van den ijzeren
bovenbouw der bruggen tot d;iar toe geregeld kan worden
voortgegaan. Omtrent de voltooijing van het baanvak tusschen de Tjisokkan en Tjipadalarang zijn nog geen onderstellingen te maken.
Exploitatie van de lijn Soerabaya-Pasoeroean-Malang. Op
1 Januarij 1879 was van deze lijn het gedeelte SoerabaijaPasoeroean-Sengon (omstreeks 84- K. M.) in exploitatie.
Den l sten Mei werd de exploitatie uitgestrekt tot Lawang
(omstreeks 10 K. M. van Sengon), en den 20ston Julij tot
Malang (omstreeks 18 K. M. van Lawang).
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