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5 MJH 1892.

Tegenwoordig zijn de heeren: M. J. van Bosse, President,
.1. E. de .Meijier, Penningmeester, G. P. A. Eenaud, A. Mijer
en E. M. Collard, bestuursleden Ij. .T. C. van Es, Secretaris en de
leden E. A. van Arcken, H. G. C. van Dorp, J. B. Hubenet,
F. M. E. L. berstens en A. Snethlagè.
De President opent de vergadering, verwelkomt de leden
brengt in herinnering dat de notulen der vorige vergadering
reeds in druk verschenen en den leden werden toegezonden
zoodat voorlezing onnoodig is. Eventueele bemerkingen zullen
als reetificatiën in de, notulen dezer vergadering worden opgenomen. Geen der aanwezige leden naar aanleiding dier notulen
het woord verlangende, worden ze gearresteerd.
Door den President wordt in herinnering gebracht de groote
toewijding, tot den bloei der afdeeling gedurende vele jaren,
van den vertrokken Vice-President ,T. J. Staal, waarna niet acclamatie wordt besloten den vertrokkene schriftelijk den dank der
vergadering over te brengen.
De President deelt mede dat het boekwerk de «Indische
Bouwhygiène" aan de leden werd rondgezonden. -De afwerking
geschiedde naar behooren en komt den Secretaris een woord
van dank toe voor zijne bemoeiingen.
Op voorstel van den
President wordt besloten aan het oud-lid der afdeeling G. E.
V. Ij. van Zuijlen, die in der tijd als President der afdeeling
het initiatief nam in zake het verkrijgen van een handboek over
dit onderwerp, een present-exemplaar met bcgejeidend schrijven
aan te bieden.
Alsnu wordt door den Penningmeester verslag gedaan van den
stand der geldmiddelen der afdeeling, naar aanleiding waarvan
door den President inlichtingen worden géVraagd omtrent de
achterstallige schuld. De Penningmeester deelt mede, dat enkele
leden trots alle aanmaningen achterlijk blijven, waarna de President wijst op de bepaling van het Reglement on den Penningmeester verzoekt een laatste waarschuwing tot die leden te
richten, en daarna zoo noodig voorstellen tot royeering in te dienen.
Daarna worden de leden J. B. Hubenet en H. G. C. van
Dorp door den President verzocht de commissie van verificatie
te willen uitmaken, welke opdracht door deze leden wordt
aangenomen.
Vervolgens wordt overgegaan tot het verkiezen van een Vice
President, tengevolge van het vertrek van den titularis .T. J.
Staal, en van een Penningmeester en van 2 bestuursleden wegens
aftreden volgens rooster van de heeren .1. E. de Meijier, G. P.
A. llenaud en E. M. Collard.
De Penningmeester had zich vóór de vergadering reeds niet
herkiesbaar gesteld, terwijl het bestuurslid E. M. Collard tijdens
en

'

de vergadering verklaart wegens vermoedelijk vertrek voor een
herkiezing niet in aanmerking te willen komen.
Tot stemming overgegaan zijnde blijkt, dat wordt gekozen
met overgroote meerderheid (11) tot Vice-President, het lid .1.
K.
Kempces; het lid G. P. A. Eenaud verkreeg 1 stem;
tot Penn'ngmeester het lid H. Upes (!>);
op de leden J. E. de Meijier en A. A. van Heurn werden
resp. 2 en 1 stem uitgebracht;
tot bestuursleden: de leden G. P. A. Penaud (7) en J. E.
de Meijier (G), terwijl op de loden .T. W. Th. van Schaik en
A. Snethlage ieder 4 en op de leden W. F. Heskes, ,T. B. Hubenet
en H. G. C. van Dorp ieder 1 stem werden uitgebracht.
De nieuw gekozen Bestuursleden tor vergadering aanwezig,
verklaren zich bereid als zoodanig zitting te willen nemen, terwijl
de Secretaris verzocht wordt aan de leden ,T. K. Kempces en
H. •IJpes van hunne benoeming kennis te geven,
Geen onderwerp meer
ring gesloten.
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Aanwezig zijn de heeren M. .1. van Bosse', President, J. K
Kempces, Vice-President, G. P, A. Ilenaud, A. Mijer, J. E. de

Meijier, bestuursleden, L. .1. 0. van Es, Secretaris en de leden
j. W. F. van Schaik, W. F. Heskes, A. Snethlage, W. Elenbaas,
W. H. M. de Bruijn, H. G. C. van Dorp, J. H. Duppen,
E. A. van Arcken, A. P. Melchior, A. A. van Heurn, J. P.
Hubenet, alsmede de gasten P. A. M. Karthatfs en W. Schliepcr.
De President opent de vergadering, verwelkomt de leden,
en in het bizonder den Vice-President, die als zoodanig voor het
eerst in het bestuur zitting neemt en deelt mede dat de nieuw
opgetreden Penningmeester, het lid 11. LTpes, verhinderd is de
vergadering bij te wonen.
Daarna worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd.
Door den President wordt mededeeling gedaan, dat behalve
de gewone correspondentie nog zijn binnengekomen:
I°. een schrijven van den gepensioneerd kolonel G. E. V. L.
van Zuijlen, houdende dankbetuiging voor de ontvangst van een
exemplaar der door de afdeeling uitgegeven: //Indische Bouwhygiène," welk werk Z.HEdG. werd aangeboden uit waardeering
van het door ZHEdG. als President der Vereeniging genomen
initiatief tot het verkrijgen van een dergelijk handboek
2°. het verslag vun den Penningmeester door de commissie
van verificatie voor gezien en aceoord bevonden geteekend.
;
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Naar aanleiding van dit laatste bedankt de President den
afgetreden Penningmeester voor de wijze waarop de geldelijke
administratie is gehouden en de commissie van verificatie voor
het gehouden onderzoek.
Daarna wordt het woord verleend aan het lid .T. E. de Meijier,
die eenige mededeeliugen doet over de onlangs voltooide brug
over de Tjioeiljocng nabij post Onder-andir in den grooten weg
van Batavia naar Serang (residentie Bantam,) welke met vele
teekeningen werden toegelicht.
Genoemde rivier met een stroomgebied van ongeveer 171 U K. M.,
was tot heden niet overbrugd, en op de beide voornaamste
rivierovergangen, n. 1. die in den postweg en die ter hoofdplaats Uangkas-Betoeng, behielp men zich met overvaarten.
Nadat tijdens de onlusten te Tjilegon overtuigend het onhoudbare van dien toestand, in verband met het snel overbrengen
van troepen, was gebleken, werd onmiddellijk tot de overbrugging besloten.
Deze geschiedde niet ter plaatse van de bestaande overvaart,
omdat aldaar de weg bij hooge waterstanden wordt overstroomd
en wegens inscharende oevers de brug daar niet veilig zou zijn,
maar er werd een punt van overgang uitgekozen achter de districtshoofdplaats Kopo, waardoor de postweg over een gedeelte is
verlegd langs den binnenweg naar Tauara, die door de dijken
van het land Tjikandi Tlir, tegen overstrooming is beveiligd.
De brug bestaat uit 2 groote openingen ieder van 40 Meters,
door ijzeren vakwerken op steeneu pijlers overbrugd; terwijl ter
weerszijden van deze zich aan iederen oever nog een opening van
11 Meters bevindt, overspannen met ijzeren balkliggers.
Er zijn alzoo drie steenen pijlers en twee dito landhoofden,
welke laatste door hunne plaatsing aan den bovenkant der oevertaluds minder diep dan de pijlers behoefden te worden gefundeerd .
Bij den hoogst bekenden waterstand, zooals die voorkwam op
20 Januari 1871, levert de brug een doorstroomingsprofil van
628»5 M* terwijl alsdan in het diepste punt onder de brug een
waterstand wordt aangetroffen van 8.20 Meter.
Xadat op 2 Juni ÏS'.IO eene openbare aanbesteding, wegens
gebrek aau gegadigden, was mislukt, werd de uitvoering in
algemeenen dienst onder direct beheer van den opzichter Ie
klasse I. Lichthart begonnen
Het moeielijkste deel van het werk was de fundeering der
drie pijlers.
De aanvankelijk verrichte boringen deden vermoeden, dat het
zand doorging tot 5 M. onder den bodem ter plaatse van de
brug, waaronder dan een kleilaag werd aangetroffen.
Nadere boringen tijdens de uitvoering van het werk bevestigden dit in hoofdzaak, maar leerden tevens dat onder de zandlaag, die varieerde van t tot 5 Meter dikte, zich op enkele plaatsen
een veenachtige massa bevond van ongeveer 1 Meter dikte, en
daaronder een laag bruine, witachtige dan wel blauwachtige klei.
Hieruit mag werden opgemaakt dat men boven de klei zich
op een ouden rivierbodem bevindt, waarop zich door aanspoeling veel hout, saamgepaktc bladeren en andere organische zelfstandigheden hebben verzameld, die later door zand zijn overdekt.
Deze omstandigheid veroorzaakte bij de uitvoering der pijlerfundeeringen veel moeielijkheden.
De geaardheid van den bodem der rivier en van de oevers
was alzoo van dien aard, dat zoowel groote uitschuring als snelle
inscharing van oevers was te verwachten, te meer daar in de
rivierbochten de zandbodem 3 Meter dieper uitgeschuurd werd
bevonden dan in de meer rechte gedeelten.
.
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In verband hiermede werd besloten de pijlers op putten te
fundeeren (een methode in de laatste jaren in Nederlandsch-Indië bij
verschillende bruggen met succes uitgevoerd), omdat deze wijze
van handelen geacht werd het snelst en het best aan het doel
te zullen beantwoorden, daar zij geen voorafgaande afdamming en
bizonderc drooghouding vereischt, en men de fundeerini; niet
gemak door de zandlaag in den vasten kleibodem kan aanbrengen.
Bij gemis van natuurlijke steen (riviersteenen) werd het metselwerk geheel in baksteen uitgevoerd, die ter plaatse van het
werk moest worden gebakken, terwijl de kalk van vrij goede
kwaliteit van Karang-antoe, maar het hout (djatie) van Batavia
moest worden aangevoerd.
Een en ander was oorzaak dat de eerste waanden grootendeels
aan voorbereidende werkzaamheden, bouwen van woning, loodsen en iet verzamelen van materialen moesten worden besteed.
Vóór het invallen van den Westmoesson werd echter voor den
middenpijler een eilandje in de rivier tot gelijk met laag water
geplempt en daarop een drietal putringen gesteld. Na opmetseling der putten met ongeveer 1.30 M. metselwerk nam het
zakken daarvan een aanvang.
Weldra echter moest dat eilandje, om de patten tegen de
reeds opkomende bandjirs te beschermen, boven laag waterstand
worden verhoogd en met een afheiïng van plaatselijk ingekocht
wildhout worden beschermd. Na September, toen de Westmoesson voor goed was begonnen, tot het begin van Mei IS9I, behoorde het tot de groote uitzonderingen dat er af en toe aan de
putten kon worden gewerkt. Inmiddels werd voortgegaan met
het verzamelen van materialen en het aanleggen der toegangswegen, die een vrij belangrijk grondverzet vereischten.
De vorm der putten was langwerpig rechthoekig en er bevonden zich onder iederen pijler drie stuks in do lengteas
van den pijler op eenigen afstand nevens elkander geplaatst.
De putringen hadden een driehoekige doorsnede van 0.50
M. rechthoekzijde en bestonden uit op elkander geboute en
in de hoeken met schuine lippen over elkander gewerkte planken. Ten einde de onderkanten messcherp te maken werden
rondgaande hoekijzers op den onderkant met houtschroeven bevestigd. Bij sommige putten werd dit ijzer tijdens het zakken
losgewerkt; daarom komt het beter voor om alleen liet hout met
een ijzer op zijn plat te beschermen.
Het zinken van ile putten ging, zoolang de ontgraving door
grond van het met klei aangeplempte eilandje en uit de
hand geschiedde, vrij gemakkelijk en waren de putten nog wel
droog te houden, maar in de zandlaag aangekomen werd de
ontgraving moeielijker, omdat het drooghouden al lastiger, ten
laatste onmogelijk werd. Een enkele maal dat geheel droogmaken werd beproefd, schoot het zand van alle kanten toe en
ontstonden er grondvallen buiten de putten. Alsnu werd
gebruik gemaakt van op het werk saamgestelde baggertoestelletjes,
die wel veel onderhoud vereischten, maar vrij wel voldeden.
Om een denkbeeld te verkrijgen van den gang van het werken daarmede, zij vermeld dat met twee dergelijke toestelletjes
in één put met 10 koelies daags 6M tot 8 M s . zand werd
opgebaggerd, bij een diepte van de put van nagenoeg 5 Meters
en een stand in den zandbodem van ongeveer 0.50 M., terwijl
2
bij grootere inzinking (3 M.) het debiet verminderde tot
M s waarbij dan ook meermalen modder en stukken koraal ter
grootte van een vuist werden opgebaggerd.
Zoodra de putten in de kleilaag kwamen (reeds een inzinking
van 0.30 M. was voldoende) was drooglegging mogelijk en geden
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schiedde daarna het uitgraven van de klei gemakkelijk uit de
hand, enkele malen was de klei zoo hard dat die onder de putringen door middel van zich in een kring rond bewegende
spatels, aan een rad vastgemaakt, moest worden losgewerkt.
De putten van den middenpijler werden op deze wijze gebracht tot 21/2 Meter in de kleilaag, d. i. nagenoeg 7!/a Meter
onder den normalen rivierbodem.
Al het voorgaande wordt door spreker met teekeningen toegelicht en daarna in nadere details de gang van het werk nagegaan, waarbij eenc graphische teekening wordt vertoond waaruit
de voortgang van het zinken der putten van dag tot dag duidelijk is na te gaan.
Hieruit bleek dat het zinken der putten niet zoo geregeld
verliep ajs men zich wellicht had voorgesteld.
Vooreerst kostte het steeds moeite een redelijk aantal koelies
op het werk te hebben. De menschen uit de naburige kampongs hadden weinig lust om te komen werken; de meeste
koelies zijn steeds afkomstig geweest van het land Tjikandi-llir.
en hun opkomst hing geheel samen met de meerdere of mindere
werkzaamheden op dat land te verrichten in verband met planttijd en oogsten.
Daarbij was wel volk te krijgen voor de groote wegophoogingen aan de Westzijde en de dijkverbreeding aan de Oostzijde
van de brug, maar voor het werken in de putten waren ze
moeielijk te vinden. Werd hun geen keuze gelaten, dan bleven
ze eenvoudig weg.
Voorts had het eilandje veel te lijden van den stroomaanval,
vooral bij de soms hooge bandjirs in den Wostmoesson, en werden wel eens putten door wegslaan van grond, en daardoor
schectzakken, in gevaar gebracht. Door doelmatig baggeren
werden de scheef gezakte putten weder op hun plaats gebracht
zonder belangrijke, onherstelbare scheuren in het metselwerk;
door het aanbrengen van betonzakken werd het eilandje in
goeden staat van tegenweer gebracht, terwijl door de aanhoudende waakzaamheid van den executant van het werk het verlies
van geen enkele put te betreuren valt. Bij dat rechtstellen der
putten werd alras bemerkt, dat het raadzaam was de putten
niet binnen en buiten rechthoekig op te metselen, maar de
hoeken aan de binnenzijde met schuine kanten te versterken en
de putten dus binnen achtkantig te maken.
Liep het zinken der putten van den middenpijler, tot 21/2
Meter in de kleilaag, d. i. nagenoeg 7 Va Meter onder den
normalen rivierbodem nog af zonder andere moeielijkheden
dan die welke noodwendig verbonden zijn aan het werken
midden in een rivier met een zandbodem, niet alzoo was dat
het geval bij het zinken dor putten van de beide andere pijlers.
Daarbij werd veel vertraging ondervonden door het voorkomen
van groote stukken hout en geheele boomstammen in de
voren omschreven veenachtige" laag, somtijds juist onder de te
zinken putten.
Braken sommige stukken hout, na loswerken van den grond
door het gewicht van den zakkenden put en konden de stukken
hout, met touwen er omheen te slaan, worden uitgetrokken, en
moesten de putten daarna weder recht gezet worden, somtijds
veroorzaakte het voorkomen van hout, meestal gelegen in een
dunne kleilaag, grootere vertraging.
In een dergelijk geval werd beproefd de klei- en houtlagen los
te maken met dynamiet.
Hiertoe werd een ijzeren staaf van 8 Meters verticaal in den
put gehangen tot op ongeveer 10 c. M. van af den bodem.
De staaf-stak door een stuk hout op den put en werd dooreen
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klemschroef vastgehouden. Een patroon werd vastgebonden aan
een bamboezen kokertje dat om de staaf omlaag kon glijden.
Er werden ladingen gebruikt respectievelijk van 52, 60 en
62 gram, waarvan vooral de beide laatste de kleilaag goed tot
modder uiteen deden spatten en een flinke hoeveelheid hout deden
losslaan, zoodat er weder gebaggerd kon worden. De schokken
waren vrij-hevig; de patronen ontploften 5 M. onder water en
de putten zakten eenige centimeters. De ladingen van 50 gram
dynamiet voldeden goed, maar 60 gram moet beschouwd worden als de grens, die niet zonder gevaarlijke trillingen kan worden overschreden.
De grootste vertraging en moeite echter werd ondervonden bij
het zakken van 2 putten aan één der oeverpijlers, waaronder een boomstam was gelegen ter dikte van 80 a 90 c. M.
en dan nog voorzien van 'krachtige zijtakken, op een diepte
van ongeveer 31/ Meter onder den bodem, dus f a 5 M. onder
gewoon laag water.
Eerst werd beproefd om hem af te boren, echter zonder veel
succes. Later werd geheid met een zwaren beitel aan een steel,
vroeger met goed gevolg aan de haven te'Priok gebruikt.
Het was echter moeielijk om zoo diep onder water (■! a 5 M.)
den boomstam van grond te
ontdoen. Nauwelijks was deze weggeruimd of buiten de putten en tusschen twee in, vielen gaten,
zoodat een duiker van den eenen put onder door in den anderen kon kruipeji. Spoedig echter schoof de grond weder toe.
Daarbij stonden de putten verbazend scheef. Dynamiet onder
de randen aan te brengen was niet te wagen.
Eindelijk werden om den boom twee stalen stroppen geslagen,
en na boren, en binnen en buiten heien met den beitel, gelukte
het een stuk hout lang 3 Meter met middellijnen van 32 en
92 c. M. aan de einden, van onder de putten op te halen.
Tijdens dit gesukkel werd nog veel last ondervonden van hooge
waterstanden waardoor het werken somtijds onmogelijk werd.
Later werd weder beproefd de putten, waaronder nog een
stuk
van den boomstam was blijven zitten, droog te leggen, maar
nadat 2 a 3 Meter was afgemalen, viel er een gat bij den boomstam, hetgeen verholpen werd met buiten klei aan te brengen.
Verder doormalende schoot echter één der putten weder vol
zand en bleek duidelijk dat het verwijderen van dat stuk hout
met de beschikbare middelen niet mogelijk was.
Aangezien de putten 3l/2 Meter onder den normalen bodem
stonden, en het één der oeverpijlers betrof, werd besloten de
putten zóó te laten staan en onder de putten kuilen te baggeren
tot nog D/2 Meter dieper en daarna beide putten met beton
te vullen, zoodat, hoewel die putten niet op de voorgeschreven
diepte zijn gebracht kunnen worden, de onderkanten gerekend
mogen worden te liggen op L a 5 M. onder den normalen rivierbodem en 1 a U/ 2 Meter in de kleilaag.
Ook de ruimte tusschen de beide naast elkander gelegen
putten werd, na uitgebaggerd te zijn, tot den normalen rivierbodem

a

volgestort met

beton.

Voor meerdere zekerheid werd om de twee minder diep gefundeerde putten aan de rivierzijde een mantel van palen geheid, die tot beneden den onderkant van de ringen reikt.
Verder verliep het werk geregeld. De putten voldoende gezonken zijnde, werden ze allen met beton gevuld, tot zoodanige dikte
dat ze konden worden droog gemaakt, en verder volgemetseld
en allen tot op laag water opgetrokken om de pijlers te beginnen.
Eenmaal boven water werden geen moeielijkheden meer ondervonden, noch bij het verder optrekken der pijlers, noch bij het
stellen der ijzeren vakwerken.
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Naai- aanleiding van de vraag tot hoe ver eigenlijk bij het
toepassen van de fundeering op putten, deze in den bodem moeten
gezonken worden om voldoende draagkracht in dien bodem te
vinden, worden door spreker ten slotte eenige beschouwingen over
de theorie van gron idnik medegedeeld, zooals die door Prof.
liankine, A manual of applied mechanica, 2e druk, 1861,bl. 219
zijn opgesteld en eenigszins bestreden door Prof V. J. Kurdjumoti"
(zie Tijdschr. Civil Ingenieur, 1892, Band XXXVIII, blz. 293.)
De President zegt daarop spreker dank voor de gedane mededeelingen over een werk onder diens opperste leiding tot
stand gekomen en brengt hulde aan den executant, die trots
veel tegenspoeden bij zijn arbeid, met on verflauwden ijver en
met praktischen zin, zooals uit verschillende medegedeelde details
was gebleken, onder dikwijls weinig bemoedigende omstandigheden het werk tot een goed einde had gebracht.
Door den President wordt daarna het woord verleend aan
het lid L. J. C. van Es, die onder overlegging van op grooten
schaal vervaardigde teekeningen en met expositie van eenaantal
voorwerpen het navolgende mededeelt.
In het jaar 1885 werden de technici verrast door de
mededeeling dat door de Heeren Mannesmann, te Pi,einsclieid,
een patent genomen was op de methode om door gecombineerde
dwars- en langswalsen, ijzer, staal en andere metalen uit den massieven toestand tot buizen en andere holle lichamen uittewalsen.
Sedert vernam men omtrent deze methode in tijdschrift-artikelen
vooral in 1890, nadere bizonderhedeu met enkele teekeningen
toegelicht. Ten slotte werd onze aandacht op bovenbedoelde
methode gevestigd door een uittreksel, voorkomende in het tijdschrift //der Dampfkessel Ueberwachungsvereine" van Juni van
dit jaar, vau eene interessanto voordracht door Ingenieur .Max
Ie Berlijn
Krause gehouden in de Polytechnische
waaruit o. a. blijkt, dat volgens deze methode in vepschillendc
fabrieken vele artikelen worden vervaardigd, die meer en meer
toepassing en aftrek vinden.
Toen uu spreker dezer dagen vernam, dat door den heer Schlieper
(een stadgenoot van de hoeren Mannesmann), eenige dier artikelen
te Batavia zijn aaugebracht, kwam bij hem bet denkbeeld op, die
aan de leden der vereeniging ter bezichtiging te doen stellen,
waarin hij door de welwillende tusschenkomst vau ons medelid
den heer van Schaik slaagde.
Ter toelichting wordt voor die leden, die misschien minder met
de methode, volgens welke de verschillende ter bezichtiging
gestelde voorwerpen zijn vervaardigd, bekend zijn, het volgende
medegedeeld ontleend aan eene brochure van den heer Erhard.
Ten gevolge van de centralisatie in de groote steden is het .
gebruik van buizen, tot het aanleggen van verschillende leidingen iv den laatsten tijd belangrijk toegenomen. Uit groote centra wordt tegenwoordig het water, het gas en de samengeperste
lucht door middel van buizennetten naar de verschillende
straten en huizen gevoerd. Ook het inwendige van groote gebouwen wordt op dergelijke wijze, 't zij verwarmd, 't zij afgekoeld.
Gesloten buisvormige reservoirs dienen voorts tot het vervaardigen en bewaren van gassen en dampen met hoogen druk,
b. v. de zoogenaamde buizenstoomketels, de buisvormige ijzeren
fiesschen met koolzuur, waarin vloeibaar koolzuur gesperst wordt,
bij een druk van 60—70 atmospheereu eu dan voor het gebruik
in de mineraalwaterfabrieken wordt verzonden.
Bovendien hebben dergelijke buizen nog eene groote constructieve beteekenis. Overal waar stevigheid gepaard moet gaan met
geringe zwaarte, treft men ook in de natuur buisvormige ele)

op
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menten aan. (Het geraamte van mensch of dier, vooral vogels en
bij verschillende plantensoorten).
Evenals in de warme luchtstreken overal het bamboe als licht
bouwmateriaal wordt gebezigd, e venzoo worden in landen, waar
de industrie een hoogen trap heeft bereikt, overal ijzeren buizen bij den bouw van verschillende werken toegepast.
Het belangrijkste voorbeeld van het gebruik van buizen bij
het bouwen vindt men bij den reuzenbouw van de Eorth-bridgo
die met eene spanning van 521 M. bijna uitsluitend uit buisbalken is samengesteld.
Ook bij het krijgsvvezeu vinden de metalen buizen eene uitgebreide toepassing, (holle lansen, geweerloopen, granaten en
holle geschutasseu.)
Hij den scheepsbouw zullen holle scheepsassen volkomen zekerheid tegen breuk opleveren, terwijl bij den machinenbouw
vele thans massief geconstrueerde deelen als zuigerstangen, enz.
die den dooden last vermeerderen, voortaan hol eu volkomen
tegen breuk verzekerd, zullen worden toegepast.
Het vormen van metalen buizen zonder naad, geschiedde vroeger door het uitboren van massief ijzeren blokken, een moeilijk
en tijdroovend werk. Door de uitvinding van ite heeren Mannesmann kan de vervaardiging van dergelijke buizen op sneller
en gemakkelijker wijze

geschieden.

Het merkwaardige van deze uitvinding bestaat in het vervaardigen van een hol lichaam uit een massief blok zonder het
inwendig gebruik van eenig gereedschap maar door draaiende
walsen, die alleen op de buitenzijde van de massieve staaf hunne
werking verrichten.
Tot goed begrip van deze oogenschijnlijk zoo ingewikkelde
handeling moet op den voorgrond gesteld worden, dat de metalen
blokken hierbij niet in kouden, doch iv gloeienden toestand verwerkt worden. Het tot gloeihitte, verwarmde ijzer verliest hierdoor zijne stijfheid en wordt zacht, kneedbaar eu buigzaam en
kan alzoo het best vergeleken worden met de klei, die voor
het modelleeren gebezigd wordt.
Inderdaad gelakt het ook om met behulp van eene aan de
buitenzijde werkende modelleerstaaf uit een kloiblok een buisvormig stuk te vervaardigen doordat men deze staaf in spiraalvormige opgaande streken om het cylindorvormige blok laat glijden.
Door deze spiraalstreken wordt de uitwendige oppervlakte vanden
cylinder onder voortdurende afneming van de middellijn in de
hoogte getrokken, terwijl het inwendige van het blok in rust
blijft, zoodat eene bekervorming ontstaat, die men kan beschouwen als het begin van de buisvorming.
Eene dergelijke eigenaardige buisvorming komt ook in de
natuur voor.
Wanneer namelijk een krachtige wervelwind met
stijgende luchtstroomingen een wateroppervlak in de hoogte voert,
worden de waterdeeltjes gegrepen en in schroef!ijnen naar boven
gedreven. Deze vormen dan eene draaiende buis, een waterhoos,
die volgens dezelfde regels ontstaat als bij de methode der gekruiste walsen.
Tot vervaardiging van buizen uit metaal gebruiken nu de
heeren Mannesmann als werktuig twee sneldraaiende, kegelvormige
met spirale nerven voorziene walsen.
Om de schuine plaatsing van de assen der walsen heeft men
aan deze bewerking ook den naam gegeven van das Scliragwalzeerj"altren.

Zooals Kg 1 en 2 van Plaat 12 aanwijst, pakken de walsen
de gloeiende massieve staaf. Onder snelle draaiing van de walsen
neemt deze insgelijks eene draaiende beweging aan en wordt
tevens door de schuine plaatsing van de walsen in zijne lengte-
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richting naar voren geschoven. Hierbij vervullen de spiraalvormige nerven denzelfden rol als de bovengenoemde modelleerstaaf. Nu ontstaat de bekervorming, zooals die bij het kleiblok
is verklaard. De walsen grijpen het oppervlak aan en nemen dit
mede, terwijl de kern van de staaf achterblijft. De huid van den
omtrek wordt draaiende naar voren gebracht, de kern blijft
terug en op de plaats waar de walsen werken, ontstaat inwendig
in de staaf eene kegelvornige holte, die al langer en langer
wordt, naarmate de massa aan den omtrek wordt voortbewogen
zoodat de staaf als een buis zonder naad het paar walsen verlaat.
Op Fig 1 . is ook zichtbaar, dat de lengtevezels van de
massieve staaf op hun doortocht door het wals werktuig eene
kromming ondergaan, waardoor de afgewerkte buis een spiraalvormigeu door elkander gewerkten bouw der metaalvezels aanwijst, die het weerstandsvermogen van de buisomwandingen
nog aanzienlijk verhoogt.
Een eigenaardig product wordt verkregen, wanneer de
massieve staaf, voordat deze iv het walswerktuig wordt aangebracht, op verschillende plaatsen zoodanig wordt ingedeukt, dat
de walsen hem op deze plaatsen niet meer kunnen pakken.
Zooals Fig %, aantoont, blijft een dusdanig geprepareerde staaf
gedurende het walsen op de ingedeukte plaatsen massief, terwijl
het daartusschen gelegen stuk door de walsen wordt gegrepen
en tot een buis wordt gevormd.
Deze, aan alle zijden gesloten buizen hebben volgens hun
bouw eeltige overeenkomst met de zijden cocons en worden
daarom ook coeonbuizen genoemd-.
Men zou vermoeden, dat deze merkwaardige holte ook volkomen luchtledig zou zijn, doch onderzoekingen van Prof.
Pinkener toonden aan, dat de holte 99% waterstof en 1% stikstof beva
Dit gehalte aan waterstofgas ontstaat waarschijnlijk daardoor,
dat het, gloeiende ijzer de in de lucht bevatte waterdamp in zijne
bestanddeelen waterstof en zuurstof omzet. I.ij het afkoelen van de
coconbnizen verbindt zich dan de zuurstof met het ijzer, terwijl
de waterstof de oorspronkelijk luchtledige holte binnen treedt.
De buizen op de beschrevene wijze, zonder het gebruik van
eenig inwendig werktuig vervaardigd, zijn volkomen gaaf en
bruikbaar, doch de binnenoppervlakte is tengevolge van het met
kracht openscheuren van den kern niet geheel glad, maar vertoont verscheidene onolfenheden. Hierom worden de buizen tegenwoordig over een zoogenaainden doren gewalst, i Plaat 12 Fig 3
en I', die niet tot de buisvorming dient, maar alleen het gelijk
maken van den binnenwand moet bewerkstelligen.
Volgens de hierbij -verklaarde methoden worden de buizen uit
massieve blokken vervaardigd. Deze bewerking heet daarnaar
ook het blokken, terwijl de daarbij behoorende walsinrichting
de blokwals genoemd wordt. Zooals evenwel uit de afbeeldingen
op plaat 12. Fig 1 tot 2 blijkt, bezit de-door blokken ontstane buis
een veel kleinere middellijn dan de massieve staaf, die in de
blokwals wordt aangebracht. Om nu buizen van grootere afmetigen te vervaardigen, worden de reeds geblokte buizen aan
een verwijdingsproces onderworpen. De gloeiende buizen worden
hierbij of door een kegel wals (Plaat 12 fig. 1 en 2,) of door
een schijfwals (Plaat 12 fig 3) over een konischen doren gewalst,
ongeveer op de manier waarop een elastiek buisje door draaien
en verschuiven door middel van duim en wijsvinger over een
kegel kan worden getrokken en daardoor kan worden verwijd.
Door dit verwijden neemt de sterkte van de buisoiuwanding
naar die mate af als de middellijn vergroot wordt. De geheele
sehijfwalsinrichting wordt Scheidend rasse genoemd.

j
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Door combinatie van de Hlochstrasse met de Sckeibeitstrasse
tegenwoordig reeds buizen met een middellijn tot öOJ
m. M. gewalst worden.
'De vervaardiging der buizen geschiedt met eene verbazende
snelheid; een buis van 1 M. lengte heeft in 30 seconden zijn
tocht door de walsmachine afgelegd. Het ruwe stalen blok
wordt alzoo in een halve minuut in een regelmatig ronde, om
zoo te zeggen in een gepolijste buis veranderd. Wel is waar is
daartoe voor een buis van twee duim een arbeidsvermogen van
2000 paardekracht noodig, maar dat is geen oekonomische fout.
De som van de werkkrachten is op deze wijze toch nog
geringer dan wanneer men diezelfde buis uit hetzelfde blok op
de vroegere, omslachtige wijze had vervaardigd. Men heeft daartoe
ook geen stoommachine van 2000 paardekracht noodig, maar men
verkrijgt dit resultaat met een machine van 800 a 100 paardekracht. Hiervoor echter hebben de fabrikanten Mannesmann
een nieuw vliegwiel bedacht, dat een omvangssnelheid van 100
M. in de seconde kan aannemen zonder gevaar voor springen,
terwijl bijv. een vliegwiel van gewone constructie reeds bij
40 M. omtreksnelheid tengevolge van de daardoor ontstane centrifugaalkracht uit elkander sprong. Bij deze verhoogde snelheid is het vliegwiel van Mannesmann in staat
met behulp van eene naar evenredigheid kleine stoommachine een verbazend arbeidsvermogen te ontwikkelen, dat zich
gedurende den korten tijd van het walsen van het gloeiende
blok meester maakt en het tot een buis doet verwijden. I'eilelijk kan een vliegwiel van 50 ton radkransgewicht bij eene omtreksnelheid van 80 M. een arbeidsvermogen van ca. 1000 paardekracht, m zich opnemen, in 5 minuten verkregen door de werking van een stoommachine van 100 paardekracht en voldoende
voor het laten doorwaken gedurende 30 secouden.
Dit vliegwiel is nu ingericht als Plaat L 2 lig I aangeeft.
De spaken bestaan uil V-vormjg gebogen plaatijzeren strooken, die met hun ba/.is op den naaf geplaatst zijn en wier uiteinden tot steun dienen van de uit staaldraadwiudingea bestaande
radkrans. Het staaldraad is evenals het garen op een haspel
gewonden en geeft aan het vliegwiel een groot weerstandsvermogen tegen de centrifugaalkrachten. De lengte van het I mM.
sterkte draad bedraagt bij een radkransgewicht van 10 ton -ongeveer 110 kilometer. De tijd noodig tot het oprollen van dit
draad bedraagt ongeveer acht-dagen.
Het in den radkrans van het vliegwiel geconcentreerde arbeidsvermogen moet op de walsen worden overgebracht; hierbij mogen de .vliegwielen niet te dicht bij de te verwerken blokken
worden aangebracht, daar anders de doortocht zou versperd
worden. Daarom zijn de vliegwielen op zij van de walsen
geplaatst en de beweging wordt door eigenaardig geconstrueerde raderen op de walsen overgebracht, terwijl het stellen der walsen onder verschillende hellingshoeken door bizondere
eveneens nieuw uitgevonden koppelingen, gemakkelijk wordt
kunnen

gemaakt.
Gaan we thans kort na, welke de voordcelen zijn van de beschreven methode van buizenfabrikatie.
Vooreerst moet alsdan worden gewezen op de zekerheid bij
het gebruik der Manncsmannsche buizen van de soliditeit van
het materiaal.
Bij het walsen namelijk heeft eene sorteering plaats van goed
en slecht materiaal, daai ongelijkmatigheden,
scheuren
door het spiraal vormig dooreenwalsen der vezels van zelfbij den
gevorraden buis te voorschijn treden, dan wel bij kleine afmeting
geheel samengedrukt, dus onschadelijk worden gemaakt.
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20. De buizen worden vervaardigd van staal.
Anngezien staal minder verwantschap heeft met de zuurstof
uit de lucht dan week smeedijzer, zoo zijn de stalen buizen minder dan die van smeedijzer aan roesten onderhevig.
Staal laat toe een insnijden van zuivere schroefgangen, zoodat de buizen, aan de einden van schroefdraad voorzien voor het
eenvoudig opschroeven van moffen, zonder afsluitingsmateriaal
lekvrij kunnen verbonden worden.
Die eenvoudige moffenverbindingen vertoonen zich onder een
druk van 200 atmospheeren nog volkomen dicht.
30. Het ontbreken van een soldeernaad laat toe de buizenslangvormig te buigen.
Door het inbrengen van dergelijke elastische slangbuizen op
verschillende afstanden in een leiding, wordt het onnoodig compensatie-inrichtingen aan te brengen voor de wisselende lengteuitzettingen der buisleiding, die door temperatuursverandering, aardverschuivingen, waterstooten, enz. kunnen worden veroorzaakt, en
bij gegoten blusleidingen meestal een breuk ten gevolge hebben.
Om deze laatst aangevoerde redenen zijn dus de mcerbedoelde
buizen zeer geschikt voor leidingen, die vrij in den grond worden gelegd.
Ze zijn toegepast bij waterleidingen tot GO Engelsche mijlen
(in Z. Amerika) en voor petroleum leidingen van 15 KM. (in
den Kaukasus te Kedabeh).
10. Door het in elkander werken der vezels hebben de buizen
eene zeer groote sterkte.
[n het Kon. mechanisch-technische proefstation te Charlottenburg werd ecu buis van 25.8 m. m. buitenwerksche doorsnede en 1 m. m. wandsterkte met inwendigen waterdruk belast
en eerst bij 632 atrn. druk trad een opzwellen van den dunnen
wand in.
Een andere buis van 37 m.m. uitwendige doorsnede en 8,6
m.m. wandsterkte vertoonde dien invloed bij een inwendigen druk
van 1700 atm. door zich te verwijden, zonder dat zij uiteensprong.
Hierdoor is de bruikbaarheid der buizen voor ketelhuizen bewezen. Ook voor vaten tar verzending van samengeperst koolzuur, onderzwaveligzuur, (voor mineraalwater- en ijsfabrieken) zijn
defce buizen beter dan de tot nu toe gebruikte met ingesoldeerden
bodem, die altijd gevaar opleveren.
De hooge eigenschappen der buizen is ook aangetoond door
proeven op trekvastheid.
Een buis van 25.5 m,m. uitwendige middellyn met 1 m.m.
wanddikte droeg 1150 K.G. d.i. 57.8 K.G. per m. m 2.
Een van 27 m.m. met 1.5 m.m. wanddikte droeg 7200 K.G.
d.i. 59.9 K.G. per m. m 2.
Strooken werden uit de buizen gesneden en die op trekken
beproefd, waarbij de navolgende resaltaten zijn verkregen,
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terwijl een vergelijking van de tot nu toe vervaardigde gewelde boorbuizen met de Mannesmannsche buizen de navolgende
uitkomsten opleverde. *)
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Eene vergelijking dezer getallen leert het volgende
1. Bij het gebruik van Siemens-Martini staal gemiddeld harde
kwaliteiten geeft de wals-methode van Mannesmann buizen, die
als ketel-, boor- en leidingbuizen kunnen worden aangewend
en waarvan de trekgrens deels bij, deels weikelijk boven de
breukgrens der aaneengewelde buizen ligt. De breukgrens der
Mannesmaun-buis is van 33 tot 110% hooger dan die der
aaneengewelde buizen.
2. Bij het gebruik van week gemakkelijk welbaar staal ligt
de trekgrens van de Mannesmann buis ongeveer even hoog
als bij de beste aaneengewelde buis de breukgrens; de laatste
is bij Mannesmann buizen circa 30% hooger dan. bij de aaneengewelde buizen.
3. De uitrekking beweegt zich al naar het gebruikte materiaal tusschen de grenzen van 14.6 tot 23.4.% alzoo tusschen
grenzen, die voor de aangegeven doeleinden als toe te laten en
als doelmatig voorkomen.
:

*)
Deze staat is overgenomen uit liet ZeiUclirifc des Internationalen
Veibandes der Damplkessel-Uebewachnn^s-Vereiue.
**)
Do aaneengewelde boorbuizen waren als Iste kwaliteit van een der
gerenommecrlste bnizenfabrieken betrokken.
***)
De aaneengewelde ketelhuizen waren uit den voorraad van een Berlijnsche lokomoliefiabriek ter beschikking gesteld.
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Bij het gebruik van Tiegel gietstaal zijn, al naar het
materiaal 1 buizen te maken, zooals men ze tot nu toe feitelijk
1.

slechts door uitboreu van een voortreiïelijk goed doorgesmeed
massief blok kon verkrijgen.
Ook op druk werden de buizen beproefd; cilindrische stukken
van dezelfde hoogte als de buiten-middellijn werden belast tot
75.8 K.G. per m.m 2 waarbij samendrukking tot het op elkander
liggen der boven- en ondervlakken plaats vond, zonder dat de
buizen werden opengescheurd.
ïUuikproeveu verricht door het laten vallen van :!7 K.Gvan verschillende hoogten gaven dezelfde •voortrelfelijke uitkomsten als bij de drukproeven.
De buizen werden gebogen en plaatselijk ingedrukt zonder
dat scheuren in het materiaal ontstonden.
Door het indrijven van kegelvormige dorens in kouden toestand kunnen de buizen tot 69 c / 0 van den oorspronkelijken
omvang worden verwijd, voordat een begin van opensplijten
merkbaar is, terwijl de verwijding bij het indrijven van een
doren in warmen toestand kan gebracht worden tot 600°/
van den oorspronkelijken omvang.
De buizen werden koud rechthoekig omgebogen en tot
dunnere platen uitgesmeed, zonder eenige scheurvorming te
.

o

vertoonen.

Bij beproeving met inwendigen waterdruk werden de navolgende resultaten verkregen.
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Ten slotte moet op de belangrijke eigenschap worden ge-

wezen dat bij de groote sterkte de buizen op boven beschreven
wijze vervaardigd,

zeer

licht zijn.

Door al de voren genoemde eigenschappen der buizen bevelen
zij zich alzoo bizonder aan voor het gebruik bij hoogdruk-waterleidingen en voor al die gevallen waar weerstand'moet worden
geboden aan grooten inwendigen druk; als geweerloopen, geschut,
granaten, reservoirs voor samengeperste gassen, enz.
Door de groote sterkte bij weinig gewicht zullen ze veel
toepassing vinden in die gevallen waarbij thans massieve deelen
worden gebruikt, zoodat alzoo de doode last aanmerkelijk verminderd zal kunnen worden met volkomen zekerheid tegen breuken.
Zoo zullen in den scheepbouw holle sehecpsassen toepassing
vinden; in den machinenbouw holle zuigerstangen wordeu
toegepast, terwjjl voor spoorwagens holle stalen assen bij verminderd gewicht grooter zekerheid dan massieve zullen aanbieden.
Ook voor grondboringen zullen zij zich eene plaats veroveren,
immers daarbij komt. het aan op hooge vastheid en volkomen
vertrouwbaarheid.
Met voordeel worden de holle buizen ook toegepast wegens
de groote lichtheid bij groote sterkte, bij raderen (vélocipèdes)
draagbaren voor lazareths en ziekenhuizen (lichter dan hout), bij
het samenstellen van bruggen met groote spanwijdte, waar de
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overtrekkende last zeer gering is met betrekking tot het eigen
gewicht, bij lichtopstanden, brugpijlers en ijzeren stelling\verken
voor zuilen, masten, voor telegraafpalen, (waarvoor ook buizen
met ellipsvormige doorsnede worden vervaardigd, die in ronden
vorm overgaan nabij de uiteinden.)
Van veel belang is deze methode ook voor het alimunium, dat
allengs goedkooper wordt, maar bij de vele goede eigenschappen
als lichtheid en onvatbaarheid voor roesten een groot nadeel
heeft van moeilijk gesoldeerd en in het geheel niet geweld te
kunnen worden, zoodat buizen van aluminium zonder de beschreven methode niet te vervaardigen zouden zijn.
j

Veelvuldig zijn dus de toepassingen en belooft deze industrie
dan ook een groote vlucht te nemen.
Groot waren de moeilijkheden, die de uitvinders hadden te
overwinnen; vooreerst de practischc toepassing van het nieuwe
denkbeeld, die de uitvinding noodig maakte van het hiervoren beschreven vliegwiel, maar ook van een nieuw soort koppelingen, die in staat stellen onder veranderlijke hoeken, de
snelheden regelmatig zonder schokken over te brengen en vervolgens van een nieuwe soort raderen, die geschikt waren de groote
krachtontwikkeling en vooral de groote snelheid te weerstaan, namelijk door niet zooals alle tandraderen ter wereld met een druklijn
maar door middel van oplegvlakken te werken, waarvan échter de
inrichting in details nog gelieim wordt gehouden. Bovendien
stonden ze weldra voor het feit van gebrek aan staal, zoodat zij
ook een eigen staalgieterij moesten oprichten, waarvoor, zooals
bekend is, een groot kapitaal noodig is.
Naar men mededeelt bood de heer Krupp den uitvinders in
het begin 2 millioen voor hunne patenten, welk aanbod echter
werd afgeslagen.
Thans bestaat de oudste fabriek te llemscheid, de fabriek van
den vader, de eigenlijke uitvinder van het denkbeeld, waar het
eerste walswerk in het klein in 1885 werd in het werk gesteld,
met tOO arbeiders.
De groote uitbrcidiug geschiedde ecliter onder de beide zonen
Mannesmann.
Sedert 18SS werden opgericht een fabriek te komotan,
thaus werkende met 3000 arbeiders, verder te Bous bij Saarbrücken als specialiteit voor koolzuur flesschen. Vervolgens
ontstond de Mannesmann Tube Cic in Sundora met 3000 man,
terwijl in Duitschland de zaken gedreven worden op naam van
een ntiaailooze vennootschap, «die Deutsch-OesterreichischeMannesmannröhren Werke," werkende met een maatschappelijk kapitaal
van 35 millioen mark (21 mill. gulden), waarvan 17.5 mill.
mark (10 millioen) zijn actes do jouissanoe voor de uitvinders,
5.5 mill. mark voor de installatie der fabrieken, voornamelijk
de walsinrichtingeu en 12 mill. mark bedrijfskapitaal.
Voorzeker voor de uitvinders een schitterend resultaat in zulk
een kort tijdsverloop verkregen en wel een bewijs voor de
"■roote verwachtingen die men in Europa van deze industrie
koestert. (*)
Nadat door de leden de verschillende tentoongestelde voorwerpen (**) zijn bezichtigd en naar aanleiding daarvan nog eene
Ook in Ncd.-Indië vindt het beschreven materiaal reeds toepassing
in 1893 door het Dep. B. O. W. van deze soort huizen zal worgebruik gemaakt voor ketelhuizen, waterleidingsbuizen en vlaggeraasten.
(**;
Deze voorwerpen bestonden
in monsters van waterleidingbuizen
niet ragewalsten schroefdraad pi. 12 fig sen met mofverhinding pi. 12 fiL' 6 sommigeiu spiraalvorm gebogen, holle lansen, holle voorwerpen voor artillerie (wagenassèn, granaten, geweerloopen, enz.) scheepsklokken van verwijde buizen
(*)

daar
den
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Notulen

der

Vergadering

enkele toelichting is gegeven, dankte de Presideüt spreker voor de
wijze, waarop de vergadering nader in kennis was gebracht met
eene voor de praktijk zeer belangrijke industrie.
Daarna wordt het woord verleend aan den Vice-President, die
naar aanleiding van het ingekomen bericht, dat de President
door vertrek naar Europa als zoodanig ontslag nam, in eene
kernachtige rede namens de leden der afdeeling den weldra verrekkende dank zegt voor de toewijding, waarmede ZHEG. geurende zoo vele jaren de belangen van de afdeeling behartigde
en vooral voor de wijze waarop steeds door hem de belangen
van den Ingenieur in Indië zijn voorgestaan.
Spreker releveert hoe moeilijk de werkkring van den ingenieur in Indië is, hoevele hinderpalen ontstaan uit hel klimaat
on uit de omstandigheden waaronder hij moet werken, door hem
moeten worden overwonnen, en hoe weinig waardeering meestal
zijn deel is, vooral van de zijde van het moederland.
V\ armeer hierop al eene enkele maal eene uitzondering
is aantewijzen, zoo betrof dit meestal een enkel persoon,
door bizonder optreden de aandacht trok, zoodat die
lardeering gewoonlijk minder noch de zaken dan den persoon
ld.
De vertrekkende President is door zijn jarenlang verblijf en
door de positie door hem in Indie ingenomen van nhbij bekend
met hetgeen van den ingenieur hier wordt gecischt, en met zoovele ingenieurs, die onvermoeid hunne beste krachten aan den

É

Ée

staat wijden.
Aan zijn getuigenis zal alzoo volle waarde kunnen worden
gehecht en spreker drukt dan ook de hoop uit, dat in het moederland teruggekeerd, de llr. van Bosse ook daar zal willen voortgaan de belangen van den Indischen ingenieur te behartigen.

Tlij vraagt dit niet

om

der wille

van

personen

maar om

de

zaken.

Indië heeft om tot de ontwikkeling te komen, die het behoeft, om de plaats intenemen, die het toekomt, dringend en op
een zeer ruim veld behoefte aan het werk van den ingenieur,
en deze zal dan alleen zijne voor het land zoo noodige
en werkelijk zware taak met succes kunnen volbrengen, wanneer aan het corps het vertrouwen en de waardeering geschonken
worden, die het verdient, en die het bij da volvoering zijner taak
niet ontberen kan.
Spreker roept daarna den vertrekkende een hartelijk vaarwel toe.
De President

dankt met enkele woorden voor het tot hem
gesprokene en legt de verklaring af, dat hij ook zonder de
bizondere aanbeveling niet zou nalaten waar noodig de belangen
van den Indischen Ingenieur te verdedigen.
Na de sprekers te hebben bedankt voor hunne voorlezigen
en de aanwezigen voor hunne opkomst, en na verklaring dat
dit laatste samenzijn bij hem in meest aangename herinnering
zal blijven, wordt door den weldra vertrekkende van ieder der
aanwezigen een hartelijk afscheid genomen.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.
gevormd, ketelhuizen met schroefdraad, drijfassen, riemschijren, deelen van
telegraafpalen met cirkelvormige en elliptische doorsnede en met ingewalate
schroefdraad, allerlei uit één atuk huis door uitdrijven vervaardigde luxeartikelen, nis, bakjes roet hengsel, kandelabres, rozen en andere bloemen, eenige
van aluminium volgens methode Mannesmann vervaardigde voorwerpen (;jcnhoudevs, wandelstokken! verschdlcnde in allerlei richtingen gewrongen, uitgeplette eo eenige malen gevouwen buisstukken die niet de minste scheuren
vertoonden, enz.

ov 19 September 1892.
Ai.gemeene Vergadering

t

op Dinsdag 8 November 1892.

Aanwezig de heeren J. K. Kempces, vice-president, A. Mije

J. E. de Meijier, bestuursleden, L. J. C. van Es, secretari
benevens de leden E. A. van Arcken, M. G, C. van Dorp,
H. Duppen, J. P. de Gijselaar, J. B. Hubenet, A. P. Melchio
A. Snethlage.
De wd. president opent de vergadering en deelt na verwe
iming der leden mede, dat, hoewel volgens het huishoudelij
gleraent het houden van eene vergadering in de maand Octo
ber was voorgeschreven, het Eestuur, naar aanleiding dat in d
tweede helft van September eene bijeenkomst had plaats gehat
gemeend heeft de thans te houden vergadering tot heden t
moeten uitstellen.
Door den secretaris worden vervolgens de notulen der vergadering van 19 September voorgelezen en deze gearresteerd.
Daarop wordt het schrijven van den Raad van Bestuur dd
30 September 1592 No. 215 voorgelezen en door den wd. president medegedeeld, dat het daarin vervatte voorstel, be
treffende eene regeling der geldelijke administratie tusschen
Hoofdbestuur en Afdeeling, nader door het Bestuur zal worden
overwogen.
schrijven van den uitgever de Bussij, te Amstenla m, door he
tuurslid de Meijier overgelegd. betreffende uitgave voor het
drukken van platen, wordt voor kennisgeving aangenomen, met be
paling don afwezigen penningmeester hiervan mededeeling te doen
Vervolgens wordt overgegaan tot de verkiezing van een president, noodig geworden door het vertrek van den vorigen titularis M. J. van Bosse.
De wd. president deelt mede, dat van de leden .1. W. Th.
van Sehaick en H. Upes, die verhinderd waren de vergadering
bij te wonen, overeenkomstig de bevoegdheid den leden bij art.
8 van de huishoudelijke verordeningen verleend, onderteekende
gesloten stembiljetten zijn ingekomen, welke het stembureau,
bestaande uit de leden
B. Hubenet en A. P. Melchior worden ter hand gesteld.
De uitslag der gehouden stemming is, dat het aantal uitgebrachte stemmen bedroeg 13, waaronder 1 blanco en de vicepresident J. V. Kempces, unaniem tot president werd verkozen.
Door dezen wordt onder dankbetuiging voor het vertrouwen,
deze benoeming aanvaard, hetgeen met luide toejuichingen door
dr leden wordt beantwoord.
Tengevolge van dezen uitslag der stemming wordt eene verkiezing van een vice-president noodig, waartoe onmiddelijk wordt
overgegaan.
Van 11 ingekomen stemmen werden 10 op het
bestuurslid J. E. de Meijier en 1 op het lid A. F. Melchior
uitgebracht. Het lid de Meijier, ter vergadering tegenwoordig,
verklaart zich de keuze te laten welgevallen.
De afloop der daarop gehouden verkiezing van een bestuurslid in plaats van het afgetreden lid de Meijier was, dat op de
leden A. P. Melchior 10 stemmen en op het lid J. F. de Geselaars één stem werd uitgebracht. Door het lid A. P. Melchior,
ten vergadering aanwezig, wordt de benoeming aangenomen.
Hiermede was de vergadering afgeloopen.
Naar aanleiding van de vraag van den president welke der
leden eenige belangen der vereeniging wenschten te bespreken,
verzocht het lid van Dorp den president inlichting omtrent het
gerucht, dat de afdeeling een ander vergaderlokaal zou moeten
zoeken, waarop de president mededeelt, dat hiervan bij het bestuur niets officieels bekend is.
De vergadering wordt hierop gesloten.
,

fi

Kïen

.).

Notulen

Deel LI, 2de, 3de en 4de aflevering.
Deel Lil, Iste en 2de aflevering.
Alphabetiscli register op deel XXXI —L.

Bijlage A

Opgave der boekwerken en periodieken, enz. door de Afdeeling sedert de laatste opgave (zie Tijdschrift 1890/1891), ontvangen
:

b.

70.

Tan

Van de Vereeniging tot bevordering der Geneeskundige

Geneeskundig Tijdschrift voor Ned. Indië.
Deel XXXI, 3de en 4de aflevering.
Deel XXXII, Iste, 2de, 3de, 4de en sde aflevering.
Beknopt alpliabetisch register op deel I—XXX.

a.

Het weekblad ffDe Ingenieur."

a.

i.

Wetenschappen in Necl. Indrë:

10. Door de Afdeeling aangekocht:

20. Ten geschenke ontvangen

9

19 September 18H2.

der Vergadering op

de Regeering:

Jaarboek van het Mijnwezen IS9I, Iste en 2de deel, en
1892, Iste deel.
Die Triangulation van Java, dritte Abtheilung.

Ten geschenke ontvangen van de Vereeniging ter bevordering van de uitvoering van werken in het Buitenland door
Nederlanders:
So.

Memorandum relative to the Improvement of the HwangHo or Jellow river in north China.
Ontvangen van Genootschappen, enz. waarmede de afdeeling van edita wisselt.
Van het Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen:

b.

80.

Van het Magnetisch en Meteorologisch Observatorium te

Batavia.
Regenwaarnemingen in Nederlandsch Indië.
Twalfde en dertiende jaargang, 1890 en 1891.
Observation made at the Magnetical en Meteorological
Observatory al Batavia.
Vol. XIII 1890.
Vol. XIV 1891.

a.

b.

90.

Annales de I'école Polytechnique de Delft.
Jaargang 1891 en 1892.

40.

Notulen van de Algemeene en Bestuursvergaderingen.
1891, deel XXIX, afleveringen 2, 3 en 4.
1892, deel XXX, afleveringen 1, 2 en 3.
b. Verhandelingen, deel XLV, XLVI en XLVII, Iste stuk.
c. Beschrijving der oudheden nabij de grens der Residentie
Soerakarta en Djocjakarta door J. Vf. IJzerman.
d. Nederlandsch Indisch Plakaatboek 1602—1811 door J.
A. van der Chijs.
9de deel. Nieuwe statuten van Batavia.
10de deel. 1776
1787.

Van de Polytechnische school te Delft:

100.

a.

Van de Seismological Society of Japan:

Transactions

of Seismological
Vol. XVI, 1892.

Ho.

Society of

Japan.

Van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij:

Halfjaarlijksche dienstregeling, met passage- en pakketten tarieven, enz.

—

e.

Dagh-Register gehouden uit Casteel Batavia vant passerende
daer ter plaetse als over geheel Nederlandts India. Anno
1663.

120. Diverse monsters, prijscouranten, catalogi, enz.
Algemeen verslag betreffende

den toestand en de
van de afdeeltno ned.-lndlk van
K. I. v. I. van 1 April 18 Jl tot 1 April 1892.

werkzaamheden

A7 an het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Nederlandsch-Indië.
50.

a. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde.
Deel XXXIV, aflevering 6.—
Deel XXXV, aflevering 1, 8/8 en 4.—
Deel XXXVI, aflevering 1 en 2.—
b. Sammlungen des Geologischen Reichsmuseums in Leiden.
c.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde in N.-I.
Vijfde volgreeks, 6de deel, 3de en 4de aflevering.
Vijfde volgreeks, 7de deel, Iste, 2de, 3de en 4de aflevering.

Van de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië:
60.

a.

Natuurkundig Tijdschrift voor Ned. Indië.

het

I. Bestuur.
In het bestuur hadden de navolgende mutatien plaats.
In de vergadering van 14 Mei 1891 werd in plaats van den
vertrokken Secretaris, den heer J. Scheffer, als zoodanig gekozen
het lid L. J. C. van Es.

11. Leden.
Het aantal leden bedraagt volgens de ledenlijst 14f> op 1

April 1892 tegen ICI op 1 April 1891.
111. Financien.

Blijkens de balans bedraagt het kapitaal der afdeeling op 1
April 1892 ƒ 12943.41 3 tegen ƒ 12595.73= op 1 April 1891.

Notulen

10

per

Vergadering ov 19 September

IV. Vergaderingen.
Op 14 Mei, 28 Juli, IS September 1891 hadden -vergaderingen plaats terwijl op 22 April 1891 een buitengewone vergadering was belegd.

V. Bibliotheek.
Deze werd verrijkt met de werken uitgegeven door vereenigingen met wie de afdeeling van edita wisselt, terwijl van de
Vereeniging ter bevordering van de uitvoering van werken in
het buitenland door Nederlanders, en van de Regeering van
Ned.-Indië eenige werken ten geschenke werden ontvangen.

VI. Tijdschrift.
Het tijdschrift 1890—1891 werd in het begin van 1892
uitgegeven. De notulen der onder IV genoemde vergaderingen
werden daarin reeds opgenomen.

Vil. Prijsvraag.
het in het vorig verslag, als ter
perse aangekondigde handboek: »de Indische Bouwhygicne,"
het licht en werd den leden toegezonden, terwijl door de Vereeniging tot Bevordering der Geneeskundige Wetenschappen in
Ned.-Indië daarvan 300 exemplaren werden aangekocht.
In het begin

van 1892 zag

M. ,1. VAN BOSSE,
President.
L. J. C. VAN ES,
Secretaris.
Batavia, 1 April 1892.

verslag

van

tijdvak

den penningmeester
loopende

tot ulto.

over het
van 1 al'ril 1891
Maakt 1892.

Uit de als bijlage overgelegde winst- en verliesrekening blykt,
dat de geldmiddelen der afdeeling dit jaar met / 347.68 zijn
vooruitgegaan, zoodat het kapitaal thans voor een bedrag van
ƒ 12943.41* op de balans voorkomt.
Het dient hierbij te worden opgemerkt, dat de som van f 917.60,
welke dit jaar werd uitgegeven tot gedeeltelijke bestrijding van
het handboek der Buuwhygiène, nog niet op de debetzijde van
de winst- en verliesrekening is gebracht, omdat door de financieële steun, welke de Geneeskundige Vereeniging aan deze uitgaaf zal verleenen, een deel dier kosten later zal worden terugontvangen.
Voegt men de in het vorig verslag onder de diverse uitgaven vermelde / 193.08 er bij, dan is voor dit doel tot dusver
besteed / 1110.68.
Contributie.
De tijdige aanzuivering der verschuldigde contributies liet bij
eenige leden weder veel te wenschen over. Van de over 1888/89
afgeschreven contributies ad ƒ 210.— kwam nog f 140.— terecht.
Over 1889/90 is f 195.— voorloopig afgeschreven, doch het
laat zich aanzien, dat ook daarvan ongeveer de helft nog zal
binnenkomen.
Over 1890/91 en 1891/92 bleven respectievelijk te innen
ƒ 465.
en ƒ 1205.
welke bedragen op de balans zijn vermeld.
—

—,

1892.

De geheele over laatstgemeld jaar geboekte contributie beloopt
3735.
waarvan het aandeel aan de ïnstituutskas ia Neder
land af te dragen is / 1530.—

/

—,

-

Deposito en Effecten.
De negen pandbrieven, welke
aangeschaft, vertegenwoordigen eene
voorts was onder ulto, Maart in de
en bij de Ned. Ind. Escoinpto Mij.

in het vorig jaar werden

waarde van....
Spaarbank
gedeponeerd....
Te zamen

/
//

»

//

5735.—588.20
400.—
9723,20.

Rente.

De rente, die werd gekweekt, bedroeg f 331.55, waaronder
f 297.50 aan coupons der pandbrieven.
Bibliotheek

en

meubilair.

Hierop is f 76.20 afgeschreven, ten einde de re3tant-waarde
voor een ronde som van f 250.— op de balans te brengen.
ïnstituutskas in Nederland.
Ter voldoening van ons debet werden twee zichtwissels respectievelijk groot f 900.— en f 1100. overgemaakt, zoodat wij ten
slotte nog f 427.68 credit stonden.
Frankeer- en

expeditiekosten

In verband met de nog te ontvangen afleveringen 1891 'M
werd f 200.— op de balans gereserveerd.
Voor de laatste afleveringen 1890/91, waarvoor verleden jaar
t 300.— was afgezonderd, werd feitelijk t 296.52 uitgegeven.
Dit gevoegd bij de f 230.44, het vorige jaar vermeld, geeft
voor de onkosten van den geheelen jaargang f 526.76.
Dit jaar zal het bedrag door de nieuwe wijze van verzending
minder wezen. Het jaarboekje en de compleete Iste en Ilde
aflevering hebben tot dusver f 133,10 gekost, Hierbg de f 200.—
die gereserveerd is, heeft men met de f 386.61, die op de
winst- en verliesrekening voorkomen een verschil van f 55.54,
hetwelk behalve diverse uitgaven aan porto's enz., ook de verzendingskosten ad f 29.20 van de Indische aflevering *mvat.
'

Afdeelingstijdschrift 1190;9 1.
De kosten hiervan beliepen f 931.10, ongerekend de hooger
genoemde verzendingskosten. Ten laste van deze uitgaaf is
echter een bedrag van f 186.23 aan papier gebracht, welke voorraad nog niet geheel is verbruikt.

Fergaderingett

en

locaal.

De f 717.86, op dit hoofd afgeschreven, bevatten in de eerste
plaats f 480.— locaalhuur en verder gasrekeningen, kosten van
schoonhouden van het gebouw, van de vergaderingen, enz.
Dinerse uitgaten.
Hieronder zijn gebracht f 30.46 aan onkosten van de overgemaakte wissels en verder plakzegels, papier en dergelijke.
Kassa.

Het saldo in kas bedraagt op heden f 49.33.
Batavia 1 April 1892.
De Penningmeester,
J. E. DE MEIJIEU.
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KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS
Afdeeling
1

Nederlandsch-Indië,

1891 tot 31 Maart 1893.
WINST- EN VEELIESEEKENINÖ.

Debet

Oedlt

Contributie aandeel aan de Instituutkas in Ned....
Afgeschreven oninbare contrib. van 3 leden
Voorloopig id. contributies 1889/90
Afgeschreven op meubilair en bibliotheek
Vergadering en locaal
Diverse uitgaven
Frankeer- en expeditiekosten
Afdeelingstijdsehrif 1890/91
Overgebracht op kapitaalrekening

/
*

//

n
//

//

»

'/

»

/

1530.
75.

—

—

195.

—

76.86
717.86
88.31

366.64
981.10 s
347.68

Over 1889/90 abusievelijk te veel geboekte frankeerkosten
ƒ
34.44 J
Nagekomen contributies 1888/89
140.—
Nader verrekend met de Instituutskas in Ned
55.—
Nagekomen contributies 1890/91
50.—
Toevallige baten
1.60
Contributie rekening 1891/92
3735.—
Renterekening
331.55
//

//

»

„

»

„

43 47.79

404.7.79

/

BALANS.
0
»

»

h

deposito en effecten rekening
bibliotheek en meubilair
rente rekening
kassa
Contributierekening 1890/91

•

*

n

m

*

1891/92

Kaad van Bestuur voordeelig saldo
Uitgaven Handboek lkrawhijgiene
nog te innen entrees

/
»

»

»

»

*

"

"

"

9723.60
250.—
125.—

Per kapitaalrekening
nog te betalen frankeerkosten
i'
n
een maand locaalhuur
"

Be Commissie van
(w.

verificatie,

g.) HUBEXET.

12943.41

200.
40.

„

"

,/

49.83
465.—

1205.—
427.68 5
917.60

—

m

20.—

ƒ 13183.41 3
Gezien en aceoord bevonden:

t

*

*

/

Opgemaakt te BATAVIA., 1 April 1892.
Be Penningmeester,
(w. g.) J. E. DE MEIJIER.

13183.41'
13183.41

I

O

I

O .1

.11

Naamlijst dek
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KONINKLIJK INSTITUUT van INGENIEURS, Afdee
ling NEDERLANDSCH-INDIË.
Naamlijst der leden op 1 Januari 1893.
J. P. J. H. Alsdorf.
Frobolinggo.
J. André de la Porte.
Blitar.
Batavia.
E. A. van Areken.
S. W. Becking.
Soerabaia.
J.
Bertel.
P.
Sokojosso (Pekalongan).
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De Waterwerken in de afdeeling Demak

irrigatie water uit die rivier door de kalis Anjar en Wonoredjo,
terwijl het verder werd bevloeid uit het zoogenaamde prauwvaartDe vroegere toestand der afdeeling Demak (1) eischte verbetering kanaal, hetwelk den postweg ten noorden van Demak tot Tanggoolangin begrenst en waarin zich al het regenwater en het afgewerkte
ten opzichte van vier punten :
irrigatiewater van het bezuiden den postweg gelegen gedeelte
le. de irrigatie;
der afdeeling verzamelde.
2e. den waterafvoer;
Ten einde het water uit het prauwvaart-kanaal op de velden
3e. de dijken;
te brengen werd dit kanaal op verscheidene plaatsen opgedamd.
4e. de verkeerswegen.
De verdeeling geschiedde, even als trouwens overal elders in
Met de irrigatie was het als volgt gesteld.
Het gedeelte van Demak, hetwelk kunstmatig werd bevloeid> de afdeeling, op zeer gebrekkige wijze. Een behoorlijk stelsel
ontving het irrigatiewater uit de Toentang, welke bij Glapan van secundaire leidingen werd nergens aangetroffen.
wordt opgestuwd door een vasten dam, waar boven de monden
De Waterafvoer.
van twee kanalen, liet Westcr- en Ooster-kanaal genaamd, gelegen
Nagenoeg de geheele afdeeling ten Zuiden van den postweg
zijn (2).
af op de beide rivieren Totok of
tot
van
watert
bevloeiing
Het eerstgenoemde dient
het district JongenTeleng en Djadjar,
ontspriugen
behoorde,
tot
Demak
doch
welke
op de heuvels in het Zuiden en zich nabij
kidoel, hetwelk vroeger
tegenwoordig
onder de afdeeling Semarang ressorteert. Zoowel van de inlaat- Dempet als 't ware snijden, aangezien zij zich daar tot één rivier
sluis als van dit kanaal zelf zijn de afmetingen veel geringer vereenigen, welke zich onmiddelijk weder in twee takken splitst.
dan van het Ooster-kanaal; er wordt dan ook gerekend dat door De eene daarvan behoudt den naam van Djadjar en viel vroeger
dit laatste een tweemaal grootere oppervlakte moet worden nabij de hoofdplaats Demak in de Toentang, terwijl de andere
onder den naam Brandjangan ten Oosten van Demak in het
geirrigeerd.
De gronden, welke irrigatie water uit het Ooster-kanaal ont- prauwvaart-kanaal uitmondde.
De Djadjar had eene onvoldoende capaciteit, zoodat hare oevers
vingen en alle tot Demak behooren, hadden eene oppervlakte
herhaaldelijk
overstroomden, terwijl de Toentang van de Djadjar
waren
van 28.000 bouws en
in hoofdzaak gelegen tusschen de
het
prauwvaart-kanaal
en
van de Brandjangan een veel. te grooten
Serang- en Toentang-dijken, de Djadjar-rivier, het Ooster-kanaal
ontvingen
toevoer
om
dezen
ten allen tijde behoorlijk te kunnen
en
den
de
grooten postweg. (Zie
algemeene overzichtskaart
zelf
De
afvoeren.
afdeelings-hoofdplaats
Demak werd dan ook telkens
plaat I).
"Wanneer wordt gerekend dat in de maanden waarin alle velden onder water gezet.
Reeds vóór het plan voor de verbetering der irrigatie, enz.
volop water noodig hebben, voor elke 1000 bouws 1 M per
van Demak was opgemaakt, werden, om aan deze bezwaren te
secunde benoodigd is, zoo voert de Toentang, zooals uit de waarnemingen bleek, slechts eene genoegzame hoeveelheid af om gemoet te komen, twee werken geautoriseerd, namelijk bij Gou25 a 26.000 bouws te besproeien van welk aantal er twee derde vernements Besluit van 20 Maart 1875 No. 3: het verbreeden
of 17 a 18.000 voor rekening van het Ooster-kanaal kunnen van het beneden gedeelte der Djadjar over eene lengte van 11190
komen. Het was uit dien hoofde noodzakelijk om de oppervlakte, Meter en het graven van een gedeelte nieuwe rivier lang 580
welke uit het Ooster-kanaal wordt geirrigeerd, tot dit laatste cijfer Meter, waardoor de Djadjar in het prauwvaart-kanaal in de plaats
van in de Toentang geleid werd en bij Gouvernements Besluit
terugtebrengen.
Het gedeelte van het district Manggar ten Oosten der Djadjar van 4 Augustus 1876 No. 33: het maken van het zoogenaamde
gelegen ligt te hoog om uit het Ooster-kanaal te worden bevloeid "Westelijk afwateringskanaal, waardoor de Djadjar en de Branen was voor den rijstbouw geheel van den regen afhankelijk. djangan, onmiddelijk na hare intrede in het prauwvaart-kanaal,
Het gedeelte der afdeeling Demak, hetwelk ten Noorden van daaruit weder weggevoerd werden door twee kanalen welke zich,
den postweg is gelegen, ontving bij hooge standen in de Serang na een afstand van + 1 P»:d te hebben doorloopen, tot een
enkel vereenigen. De afstand van dit vereenigingspunt tot aan
zee bedraagt
(1) Zie ook aanteekeuiug A. hierachter
8 paal.
Vroegere toestand der afdeeling Demak.

3.

+

(2)

-

.

.

B.

1'
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Df.mak.

In het noordelijkste gedeelte der afdeeling, vooral nabij WeTen einde het water in hel prauwvaart-kanaal ten behoeve der
scheepvaart op een zeker peil te kunnen houden, werden de doeng, waar tal van waterloopen bij elkander komen, waarin bij
beide takken van het Westelijk afwateringskanaal aan den boven hooge zeestanden het zeewater toegang heeft, is de scheepvaart
mond van een eenvoudigen drempel voorzien, bestaande uit een zeer levendig. Eiken dag begeven zich een groot aantal prauwen
rij damplanken, welke tegen een gording steunen die aan palen tot uitoefening der vischvangst naar buiten.
is bevestigd.
Met de Toentang staan deze waterloopen door de smalle doch
Door deze werken werd de toestand aanmerkelijk verbeterd. bevaarbare kali Plaboean in verbinding.
De boven Djadjar behield echti'r nog te geringe capaciteit, terwijl
Eesumeerende kwamen dus de gebreken in den toestand op
ook het westelijk afwateringskanaal niet voldoende was om al het volgende neder:'
le. dat een gedeelte der afdeeling niet en een ander gedeelte
het water, hetwelk in het prauwvaart-kanaal terecht komt, naar
onvoldoende geirrigeerd werd;
zee te voeren.
2e. dat de middelen tot waterafvoer onvoldoende waren;
3e. dat tengevolge van dijkbreuken dikwijls overstroomingen
Oe Dijken.
plaats hadden
4e. dat een gedeelte der afdeeling onvoldoende van verkeersvan
Glapan
De Toentang was bedijkt op den Demakschen oever
was voorzien.
wegen
tot Demak.
vond de Begeering aanleiding om bij besluit van 2 Mei
van
een
Hierin
was
den
Demakschen
oever
bedijkt
De Serang
op
1573
No.
22, te bepalen dat. een volledig stelsel voor irrigatie
aan
de
kali
Lembon
boven
tot
zee.
Haar
weinig
Godong
zijtak
en waterafvoer voor de afdeeling Demak zou worden ontworpen.
was vroeger op den linkeroever eveneens bedijkt, doch op tal
De C3ommissie, die met het doen der daarvoor noodige opnamen
van plaatsen hebben in dezen dijk doorbraken plaats gehad,
werd belast, kwam in 187 S in hoofdzaak met de haar opgedrawelke niet meer zijn gedicht.
Zoowel de Serang, als de Toentang-dijk liepen onmiddel ijk gene taak gereed.
Het duurde echter nog tot ISB2 eer met de eigenlijke uitlangs de oevers dier rivieren en volgden alle kronkelingen daarvoering
der werken kon worden begonnen. De Ingenieur G.
dijken
die
van. Dientengevolge hadden elk jaar doorbraken in
van
die ook de opname had geleid, trad daarbij als
Houten,
en
werd
telkens
veel
arbeid
plaats, waardoor veel schade
geleden
van
chef
den
dienst
der Demaksehe waterwerken op.
voor
het
werd
vereischt.
gaten
de
dichten
der
bevolking
van
No.
van
December
1874
werd
14
Gouvernements
Besluit
10
Bij
Algemeen overzicht van het ontwerp.
daarom machtiging verleend om den rechter Toentang-dijk van
af Djoketro nabij Glapan tot Goeboek achteruit te brengen. Dit
A. De irrigatie.
werk is uitgevoerd en na dien tijd zijn op dat gedeelte van den
a. De Toentang.
rechter Toentang-dijk geene doorbraken meer voorgekomen.
Het oii| Werp omvatte in algemeene trekken het volgende:
De Land- en Waterwegen.
Zooals vroeger gezegd is, moest er toe worden besloten om de
oppervlakte welke door het Ooster-kanaal van Glapan uit de
Behalve de postweg, die de afdeeling T)emak, ongeveer in de Toentang wordt geirrigeerd tot 17 ti 18.000 bouws te beperken.
richting van West nair Oost doorsnijdt, vond men daarin de Ten einde hiertoe te geraken werd vastgesteld dat het gedeelte
der afdeeling, hetwelk ten Oosten der Djadjar is gelegen en
volgende verharde rijwegen.
le. van Demak over Dempet en Godong naar Penawangan
vroeger irrigatiewater uit de Toentang, door middel van een
(verder loopende naar Poerwodadie, de hoofdplaats der af- aquaduct over eerstgenoemde rivier ontving, zijnde de driehoek
Godong-Demak-Tanggool-angiu, niet meer uit de laatste zou
deeling Grobogan);
2e. van Dempet over Mintring en Goeboek naar Glapan;
worden bevloeid.
3e. van Mintring naar Godong;
liet irrigatiegebied der Toentang zou dus worden begrensd
te. van Glapan naar Penawangan
ten Westen door den Toentiing-dijk of die rivier zelve, ten Zuiden
se. van Godong naar Karang-raijong en verder naar de halte door het Ooster-kanaal, ten Oosten door dit kanaal, den weg van
karang-roijong naar Godong van af Mendoengan tot Godong, de
Telawa in den spoorweg Semarang—Solo.
De beide laatste waren onvoldoende verhard.
Djadjar van 'lodong tot Demak en het Westelijk afwateringsbestond
enkele
kanaal,
der
ton Noorden door de kuststreek.
/Aiidoostelijke
gedeelte
afdeeling
geen
het
In
Binnen deze grenzen vallen echter ongeveer 700 bouws ter
rijweg, terwijl het ten Noorden van den postweg gelegene gehoogte vim de dessa Pangkallan, welke te hoog liggen om uit
deelte daarvan eveneens was verstoken.
Voorname veel gebruikte wegen voor voetgangers waren: het Ooster-kanaal te worden bevloeid en dus op andere wijze
van de halte Serang in den spoorweg Semarang-Solo over moesten worden geirrigeerd.
liet gezamentlijke oppervlak der Toentang-irrigatie in de afdeeKarang-asem naar Penawangan, van Modjo naar Pingkol en verder
naar Poerwodadi, van Dempet naar Gadjah en naar Krassak en
ling Demak zal thans 17.260 bouws bedragen.
Hier moet nog worden opgemerkt, dat in de kunstwerken te
van Godong naar Tangool-angin; en in het noorden der afdeeling
de weg loopende over den linker Serangdijk en die van Demak Glapan geenerlei verandering is gebracht.
naar Bonang langs de Toentang.
In hoofdzaak komen de werken op de Toentang-irrigatie betrekAls waterwegen werden gebruikt: de Serang, de Toentang en king hebbende op het volgende neder:
de Djadjar bij niet te lage standen, en alleen in den Wesmoesson
Uit het Ooster-kanaal zelf worden door bemiddeling van de
het prauwvaart-kanaal voor zooverre de scheepvaart daarin alsdan daaruit voortkomende kleine leidingen bevloeid:
de velden gelegen tusschen het Ooster-kanaal, den weg van
niet door de talrijke dammen werd belet.
;

;

De Waterwerken
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Parapattan naar Godong, de Djadjar van Godong tot Dempet
en de Teleng van af het punt waar zij het Ooster-kanaal snijdt
tot aan Dempet.
Het overige gedeelte van het gebied der Toentang-irrigatie wordt
besproeid door leidingen, welke alle haar voeding ontvangen, uit
twee voorname secundaire leidingen, de Ginggang en Temoer (thans
t, en t., genoemd), die zich later tot een enkele, t3 vereenigen.
Deze leiding t39 wordt te Demak door een hevelduiker onder
den postweg en het prauwvaart-kanaal geleid om de velden
tusscheu de Toentangen het Westelijk afwaterings-kanaal gelegen,
van irrigatiewater te voorzien.
De leidingen t,, t, met hare verlenging t 3g en tg, hebben
respectievelijk eene lengte van ongeveer 26, 3S en 15 K.M.
De voornaamste kunstwerken, welke bij het verbeteren der
Toentang-irrigatie te pas kwamen zijn:
de hevelduiker te Demak en het verhoogen door beweegbare
gedeelten van de bestaande stortdammen in de leiding
door men in staat is bet water" daarin hooger op te stuwen, op
beide werken zal naderhand worden teruggekomen.
9,

III

Demak.

Uit deze leiding wordt de driehoek geirrigeerd, waarvan de
wegen Dempet-Deraak, Demak-Gadjah en Gadjah-Dempet de zijden
vormen.
Het geheele oppervlak, hetwelk uit het Serang-kanaal water
moet ontvangen, bedraagt 23 a 24.000 bouws.
De voornaamste kunstwerken, welke bij de irrigatie uit de
Serang zijn gemaakt, worden in het Serang-kanaal, dat afzonderlijk
besproken zal worden, aangetroffen.
>■■

De verbinding tusscheu de hoofdkanalen der
Serang en Toentangirrigatie.

Het is er verre van daan, dat door de Serang steeds eene
genoegzame hoeveelheid water wordt aangevoerd om in de behoefte aan irrigatiewater van 23 ïi 24.000 bouws te voorzien en
daarbij, zooals noodig is, nog 31/2 M s . water toetevoegen aan
het prauwvaart-kanaal ter aanvulling van de irrigatie der velden
ten Noorden van den postweg. Daartoe zou de afvoer der
Serang, wanneer alle velden volle voeding noodig hebben 261/g
M per secunde moeten bedragen.
Het is intusschen niet noodig dat gedurende den geheelen
■■'-. De Serang.
Westmoesson alle velden die volle voeding, berekend op 1 M
Het overige gedeelte der afdeeling zal, voor zoover het daar- per 1000 bouws, ontvangen. Uit het daaromtrent ingestelde
toe vatbaar is, met uitzondering van de streek, gelegen ten Oosten onderzoek is gebleken, dat in de hieronder genoemde maanden
de Sawah's slechts de daarachter gestelde percenten der volle
der kali Wonoredjo, uit de Serang worden geirrigeerd.
Men heeft deze streek daarvan afgezonderd, aangezien het toch voeding noodig hebben :
al te vreezen is dat de Serang niet altijd in staat zal zijn om
in December 40% dus totaal benoodigd 11 M per seconde
Januari
het voor het overige benoodigde irrigatiewater te leveren (1).
57%
IGI/2
Ten dienste van de irrigatie uit de Serang zijn te Sedadie een
Februari 100%
271/2
vaste dam in die rivier benevens een inlaatsluis gebouwd, waarMaart 100-94%
27'/s-26
April 94-70%
door het water in het hoofdkanaal, het Serang-kanaal genaamd,
26-19l/2
Mei
wordt.
70- 0%
n
geleid
19'/3 0•> n
in de jaren 1875, 1576 en 1877 heeft de Serang volgens
Hieruit worden, zonder tusschenkomst van secundaire leidingen,
bevloeid:
dezen maatstaf een voldoenden afvoer gehad in het aantal hierle. de velden (welke daarvoor niet te hoog liggen) tusschen onder genoemde dagen:
het kanaal zelf en de Serang, met dien verstande dat de irrigatie
eerst ten Noorden van I'ingkol begint
I.
Aantal dagen waarop de afvoer voldoende was.
2e. een strook aan de linkerzijde van het kannal van I'ingkol
tot Djatie
Jaar.
3e. de velden gelegen tusschen het kanaal zelf, den postweg,
Januari Februari Maart
April
Mei
Deo.
flen weg van Godong naar Dempet en den nieuwen weg van
Dempet naar Gadjah.
De secundaire leidingeu zijn :
1875
21
28
25
20
281/8
111/2
le. So met hare zijtakken Sg en S l6 waarvan de eerste de
streek bevloeit; ten Zuiden begrensd door S
ten Westen door
1876
26
23
15
2H/2
S'/2
26l/2
de Djadjar en verder door de zooeven bedoelde strook langs het
Serang-kanaal en de tweede de vroeger vermelde hooge gronden
1877
17
30
19
9.
13l/2
H/2
bij Pangkallan en verder een gedeelte der velden tusschen S, 6
den weg van Karang-raijong. naar Godong en de Djadjar gelegen,
Zooals men ziet zijn deze cijfers verre van bevredigend en met
waarvan de rest door S 2 wordt geirrigeerd.
het oog daarop was voorgesteld om de vallei van het riviertje
Ten einde 5, 6 tot de bevloeiing der hooge gronden nabij Gedah, welke
even boven de stuw te Sedadie in de Serang valt,
Pangkallan in staat te stellen wordt zij door een hevelduiker door een dam aftesluiten en daardoor een groot reservoir te
onder de Djadjar en door een aquaduct over hetOoster-kanaal vormen,
waaruit in tijden van schaarschte water ten behoeve van
van Glapan geleid.
de irrigatie zou worden afgetapt en dat ook water zou kunnen
2e. S SB welke bij Krassak uit het Serang-kanaal wordt geleid leveren
tot irrigatie van de gronden (ter oppervlakte van 3800
en eerst in Westelijke richting tot nabij Dempet en daarna in
bouws) welke tusschen de heuvels in het Zuiden der afdeeling
Noordoostelijke richting tot nabij den grooten postweg loopt en den
weg Pingkol-Modjo zijn gelegen. Deze plannen zijn echter
tot heden niet uitgevoerd.
verbetering
afdeeling
Ten
einde
den
dat
in
(1)
gedeelte der
toestand van
Ten einde de Serang in tijden van watergebrek te hulp te
te brengen, is een afzonderlijk outwerp opgemaakt, hetwelk later zul worden
komen
besproken.
is nabij Godong een verbindings-kanaal aangelegd tusschen
3.

3.
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IV

De Waterwegen

in de

de beide hoofdkanalen van de Serang- en Toentang-irrigatie. De
Toentang heeft namelijk een veel geregelder regime dan de
Serang, hetwelk vermoedelijk aan de Kawa Pening, welke zij nabij
Ambarawa doorsnijdt, te danken is. Het meerdere water, dat
niet voor de eigenlijke Toentang-irrigatie benoodigd is, kan
bij gebrek in de Serang ten behoeve van de Serang-irrigatie
worden afgestaan.
Uit dit verbindingskanaal wordt nog een kleine, ten Zuiden
daarvan gelegene vlakte, direct geirrigeerd.

d.

Het Prauwvaart kanaal.

Het Serang-kanaal, dat in dezelfde richting nabij de rivier
Serang is aangelegd, buigt zich bij de brug Wonojosso in
den postweg westwaarts om en valt samen met het reeds
bestaande prauwvaart-kanaal, hetwelk verbreed en verdiept werd
om het ten alle tijde voor de scheepvaart en verder voor den
afvoer van irrigatie- en regenwater geschikt te maken. Dit
kanaal loopt langs de noordzijde van den postweg tot aan Demak
waar het door een schutsluis met de Toentang in verbinding
staat.

Uit het prauwvaart-kanaal moet de geheele streek worden bevloeid, welke ten Noorden van den postweg en tusschen de Wonoredjo en het Westelijk afwateringskanaal is gelegen. Het
water, dat te Sedadie direct aan de Serang wordt ontleend,
zal daarvoor echter meestal onvoldoende zijn, waarom ook op
het afgewerkte irrigatie water van het ten Zuiden van den postweg
gelegene gedeelte der afdeeling is gerekend.

B.

Ce Waterafvoer.

In den waterafvoer van het gedeelte der afdeeling ten Zuiden
den postweg, werd alleen in zóó verre verandering gebracht,
dat de bestaande slooten zooveel noodig verruimd en nieuwe
gegraven werden, ten einde het water naar de hoofdafvoerwegen,
de riviertjes Teleng en Djadjar te geleiden, terwijl verder een
nieuwe belangrijke afvoerweg, het kanaal C7O, werd gegraven,
dat langs den nienwen weg van Dempet tot Gadjah en van
daar langs den postweg tot aan de brug Lajor loopt. In dit
kanaal, hetwelk bij zijn uiteinde een capaciteit van 25 M 3. per
secunde heeft, verzamelt zich bijna al het regen- en afgewerkte
irrigatiewater van de streek, begrepen tusschen den genoemden
weg, den postweg de Serang-dijk en den nieuwen weg van
Dempet naar Dampak.
Tot verruiming der Djadjar in haren bovenloop zal voorloopig
niets worden gedaan, zoodat periodieke overstroomingen zullen
blijven plaats vinden, welke echter geen groote schade aanrichten.
In het Noorden der afdeeling zijn daarentegen belangrijke
werken uitgevoerd, om het overtollige water uit het prauwvaartkanaal naar zee te voeren, namelijk de Djebor-Sedoe- en
Gadjah-kanalen. Zij zijn door een inlaatsluis aan hun bovenmond afgesloten.
van

C.

De Dijken

Zooals is medegedeeld, werd in 1874 machtiging verleend om
den rechter Toentang-dijk van Djeketro tot Goeboek achteruit
te brengen. Aansluitende aan dit werk is die dijk thans ook
achteruitgelegd van Goeboek tot Wonosalem, waar de Toentang
lich in twee takken splitst, terwijl de rechter dijk van den Oostak van daar tot aan Demak is verhoogd en verzwaard.

afdeeling

Demak.

De linker Serang-dijk is van Godong tot Samboeng door den
rechter dijk van het Serang-kanaal vervangen. Van daar verwijdert zich dit kanaal te ver van de rivier om de tusschen
beide gelegene strook geheel buitendijks te brengen en is een
nieuwe dijk aangelegd, welke een weinig ten Zuiden van den
postweg in den ouden overgaat.
De vroegere Serang-dijk is in 1888 en 1889, de oude Toentang-dijk in 1889 en 1890 buiten werking gesteld.

De Land- en Waterwegen.

D.

Slechts één weg is geheel nieuw aangelegd namelijk van Lekok
(het ontmoetingspunt van den weg Demak-Dempet, Poerwadadie
en het Serang-kanaal), langs dit kanaal tot aan Sedadie en van
daar naar de nieuw aangelegde halte Karang-Sono in den spoorweg Semarang-Solo.
Het gedeelte Karang-Sono-Sedadie van dezen weg werd
oorspronkelijk als spoorweg aangelegd, ten einde al de benoodigde
materialen en machinerieën voor den aanleg der stuw, enz. gemakkelijk te kunnen aanvoeren. Oorspronkelijk bestond liet plan
om de halte Serang, welke op den rechteroever der rivier was
gelegen, met Sedadie te verbinden. Het bleek echter, dat de verbinding van Sedadie met den spoorweg met minder kosten op
den linkeroever kon worden gemaakt en toen de NederlandschIndische Spoorwegmaatschappij zich bereid verklaarde om de halte
Serang te verplaatsen, op voorwaarde dat de spoorweg naar Sedadie later tot een gewonen rijweg zou worden ingericht, werd
tot deze afwijking van het oorspronkelijke plan besloten.
De weg van Karang-Sono tot Lekok heeft eene lengte van
18.7 K.M.
De volgende voetpaden zijn tot rijwegen ingericht:
le. van Modjo, in den weg van Karang-raijong naar Godong,
over Kramat naar Pingkol. lengte 7.7 K.M.;
2e. van Dempet naar Gadjah, in den grooten postweg, lengte
9.5 K.M.;
3e. van dezelfde plaats naar Krassak aan het Serang-kanaal
gelegen, lengte 7 K.M.
De aardebaan voor deze. wegen werd grootendeels gevormd door
de grondberging der daarlangs gegraven leidingen en slooten Sj,
5, 6 C72 en S BB
Verder werd de weg van Glapan naar Lekok ter lengte van
■+• IS K.M. door betere verharding voor voertuigen geschikt
.

,

gemaakt.

de waterwegen aangaat werden het Serang-kanaal

Wat

en

zijn verlengde, het prauwvaart-kanaal, door twaalf schutsluizen

voor de, scheepvaart ingericht.

a.

Bijzonderheden der verschillende werken;
De stuw- en de inlaatsluis te Sedadie.

Aangezien de waterstand in de Serang nabij Sedadie gedurende het grootste gedeelte van het jaar afwisselde tusschen 3.30
en 4.40 M. -f- Glapanpeil (1), zoo zou men zonder den bouw
van een stuwdam zelfs de velden nabij Lekok op
10 K.M.
optand van Sedadie, die op -f- 3.50 M. liggen, nog niet hebben
kunnen irrigeeren.
+

-

(1)

Dit nulvlak wordt aangegeven door den bovenkant van een hardde sluis te Glapan is ingemetseld en

steen, die in den linker vleugel van

wordt meestal aangeduid door G. P.
(2) Wegens de groote hoogte, waartoe de menigvuldige bandjirs in dit
riviertje rijzen, zou zulk een aquaduct bovendien onuitvoerbaar geweest zijn.

De Waterwerken

in de afdeeling

Deze zouden namelijk nog hooger liggen dan de waterstand
in het hoofdkanaal, ook al werd slechts een verval van 0.10 M.
per K.M. aangenomen. Het gedeelte van het district Manggar,
dat vroeger geen irrigatiewater uit de Toentang ontving, zou
dit zonder aanleg van een dam dus ook niet uit de Serang
kunnen verkrijgen.
Wanneer men het maken van dat kunstwerk had willen vermijden, zou men de prise d'eau der Serang-irrigatie aanmerkelijk
stroomopwaarts hebben moeten leggen, waartegen de volgende
bezwaren bestonden:
le. dut door het geaccidenteerde terrein boven Sedadie het
hoofdkanaal zeer kostbaar zou worden;
2e. dat de Gedah-rivier zich even boven Sedadie op den
linkeroever in de Serang stort en door het bouwen van een
kostbare aquaduct daarover haar toevoer voor de irrigatie verloren zou zijn geweest (2).
De stuw te Sedadie is op de platen 1 en 2 voorgesteld.
Zooals uit de situatie op plaat 2 blijkt, is zij in een afsnijding der
Serang gebouwd, hetgeen onvermijdelijk was, aangezien het geheele
werk niet in één Oostmoesson kon worden voltooid en er gelegenheid moest blijven bestaan om gedurende den bouw het
rivierwater aftevoeren.
Het daarvoor noodige grondverzet is zeer belangrijk geweest.
Nadat de stuw voltooid en de afsnijding gereed was, is de
oude rivierbocht aan den bovenmond door een aarden dam afgesloten. Deze dam is op plaat 3 voorgesteld.
De hoogte van de kruin der stuw boven het vroegere rivierbed bedraagt 6.50 M., zij ligt thans op 8.82 -f- G. P. In
het midden is ter breedte van 4 M. eene verlaging van 0.30 M.
aangebracht als begin van een vlotgeul, waardoor voldoende
water op de benedenrivier gebracht wordt, zoolang de waterstand
niet lager daalt dan de kruin der stuw.
De vorm (l) die de stuw in plattegrond heeft verkregen, is
gebleken niet vrij van nadeelen te zijn. Langs de gebogene
zijwanden van het stortvlak vormt zich een hooge waterkrul en
waar de vereeniging plaats heeft van deze met den stroom, welke
in de as van de stuw loopt, is de werking op het stortebed zeer
hevig.
In de westmoessons 1886—87 en 87 —88 werd dit dientengevolge zeer belangrijk en ook in 1888—89, in mindere mate
beschadigd.
De inlaatsluis is ongeveer 190 M. boveustrooms van de stuw
geplaatst; de assen der beide kunstwerken, welke door bekleedingsmuren met elkander zijn verbonden, maken onderling een
hoek van 36°.
Men heeft gemeend, dat de genoemde afstand groot genoeg
zou zijn om de aanslibbing vóór de inlaatsluis te voorkomen.
Dit is echter niet het geval geweest, maar door het aanbrengen
van weinig kostbare kribben heeft men den rivierbodem boven
de sluis moeten verdiepen.
De inlaatsluis waarover de weg van Karang-Sono naar Lekok
loopt, is op plaat 2 voorgesteld, zij heeft vier openingen, welke
met dubbele schuiven zijn afgesloten, ten einde tegen alle eventualiteiten gewaarborgd te zijn. De boven schuiven, welke gewoonlijk geheel open staan, zijn namelijk zoo zwaar geconstrueerd, dat
zij nog bij een zeer hoogen rivierstand kunnen worden gesloten,
wanneer verzuimd mocht zijn het kanaal door de lichtere beneden schuiven, waarmede dagelijks gewerkt wordt, tijdig aftesluiten.
(1)

Zie aanteekening

('.

hierachter.

V

Demak.
b.

Het Serang-kanaal.

Het hoofdkanaal der Serang-irrigatie waarin het rivierwater
door de zooeven besprokene sluis wordt toegelaten, heeft tot aan
den grooten postweg, waar net in het prauwvaart-kanaal overgaat,
eene lengte van 39.650 K.M. Het is door tien schutsluizen in
elf panden verdeeld, waarvan het laatste met het bovenste pand
van het prauwvaart-kanaal gemeen ligt.
In den volgenden staat zijn eenige afmetingen van het
Serang-kanaal opgegeven.
SEEAN G-KAN A Al,.

Nummer
van het

pand.

Lengte

in K.M.

Bodemsreedte

w

.

.

,

,.

,,

in M.

r

Verval v/d. Verval aan
waterspiegel het einde
in M.
in M.

bij den hoogsten waterstand.
1

5.500
2 200
3.200
1.100
3.800

2

;s
4
5
6

11

6.380
3 000
3.310
5.150
3.400
2.610

Totaal

3.9650

7

8
9

10

8.00-5.50

8.25
8.25
8.00

8.d0
8.00-7.50
6.75-6.25
8.00-3.50
4.00-2.00
4.75-2.75
5.00

3.00

0.44
0.22
0.32

2.50
2.50
2.50
2.50
2.25
2.00

0.11
0.38
0.64
0.33

2.50
2.50

1.56
2.16

1.44

0.40
0.77
0 58

1.88
1.81
1.43
2.10
2.02
1.09
0.45
0.82
0.49

4 57

13.53

18

10 M.

0.38

De schutsluizen welke de panden van elkander scheiden, hebben
eene vrije breedte van 3.13 M. en eene nuttige lengte van 14 M.
Zij zijn alle aan een stortdam gekoppeld, waarover het voor de
lagere panden

bestemde water wordt afgevoerd en welke door
naalden kan worden afgesloten.
Deze kunstwerken voldoen uitstekend; de opening en sluiting
der deuren gaat zeer gemakkelijk en beschadiging der stortdammen is nog niet voorgekomen. De schutsluis met stortdam
aan het einde van het eerste pand, kunstwerk 85/86, is voorgesteld op plaat 3.
Zooals te verwachten was, is de opslibbing in het Serangkanaal in het eerste pand zeer aanzienlijk. De snelheid van
het water in het kanaal is namelijk bij hooge rivierstanden veel
geringer dan in de rivier, en daar de hoeveelheid meegevoerd
slib juist dan betrekkelijk zeer groot is, slaat een groot gedeelte
daarvan in het kanaal neder. Ten einde de opruiming van
dit slib te bevorderen, is aan het einde van het eerste kanaalpand een spuisluis mot spuikanaal naar de Serang gebouwd.
De Secundaire en Tertiaire leidingen.
Omtrent de secundaire leidingen valt niets bijzonders medetedeelen.
De tertiaire leidingen dienen om het irrigatiewater onmiddelijk op de velden te brengen eu zijn dus in 't algemeen in
ophooging gemaakt.
Bij de kleine leidingen welke het eerst zijn aangeleo-d, heeft
men de hoogte van den waterspiegel boven de aangrenzende
sawahs en de hoogte der kruin van de wederzijdsche dijken
geringer genomen dan later, toen door de ondervinding gebleken was, dat de gegevene afmetingen te klein waren. Tegenwoordig is als regel aangenomen, dat die kruin 40 c.M. boven

VI

De Wateren in

de

den hoogsten waterstand en deze gemiddeld érenveel boven de
aangrenzende sawahs zal zijn gelegen. De breedte der dijkskruinen is verder aangenomen op een minimum van 75 c.M.
dat tot 1 M. wordt vermeerderd, zoodra de afstand tusschen
bodem en dijkskruin meer dan 75 c.M. bedraagt.
De taluds werden genomen 1 1 /2 op 1, wenschelijk zou het
zijn ze aan de waterzijde nog flauwer te nemen.
Op plaat 3 zijn het lengte- en dwarsprofil eener irrigatieleiding voorgesteld.
Wanneer twee leidingen, waarvan de waterspiegels op verschillende hoogte zijn gelegen of eene leiding en een afvoersloot
naast elkander loopen, dan -moet de breedte der kruin van den
dijk, welke ze van elkander scheidt, minstens 2 M. bedragen,
teu einde te voorkomen dat tengevolge der doorsijpeling van
het water uit de hoogste leiding, afschuiving der taluds van
de lagere plaats hebben.

Inlaten, Verdeelsluizen en Stortdammen
Oorspronkelijk heeft het voornemen bestaan om den mond
de meeste leidingen van mortulen te voorzien, ten einde
de zekerheid te hebben, dat daarin niet meer of minder water
zou worden toegelaten dan
voor het irrigatie gebied der
leiding benoodigd is. Voornamelijk wegens de kostbaarheid
dier kunstwerken heeft men daarvan later afgezien en nagenoeg
alle kleine leidingen door schuiven afgesloten. Een der daarvoor dienende kunstwerkjes is aan de rechtersijde op plaat 4
voorgesteld. De schuif is van een dubbel beugelijzer voorzien,
waartusschen rolletjes zijn aangebracht. Zij wordt door een hefboom opgelicht en daarna in den bepaalden stand gehouden door
een ijzeren grendel, welke met een hangslot wordt afgesloten.
De secundaire leiding S 2 is aan haar mond in het Serangkanaal van eene gemetselde inlaatopening, (kunstwerk 83) voorzien, die op plaat 3 wordt voorgesteld. De afsluiting geschiedt
door zeshoekige naalden van 2.5 c.M. zijde.
De inlaat van het verbindingskanaal tusschen de hoofdleidingen
der Serang- en Toentang-irrigatie (kunstwerk 353), is voorgesteld
op plaat 6.
Waar eene leiding zich in twee of meer takken splitst, waartusschen men den watertoevoer wenscht te regelen, wordt eene
verdeelsluis noodzakelijk. Een dezer kunstwerken is op plaat G
voorgesteld (kunstwerk 174).
Stortdammen dienen om, wanneer het verhang van het terrein
grooter is dan dat hetwelk met het oog op de snelheid in de
leidiifg kan worden toegelaten, het verval op enkele punten te
van

concentreeren.
In een der hoofdleidingen van de Toentang-irrigatie, de
Ginggang leiding (t 2), waren vroeger reeds gemetselde stortdammen gebouwd. Wij de verbetering der irrigatie is een hoogere
waterstand in die leiding aangenomen en om deze te kunnen

verkrijgen zijn bovenstrooms van de bestaande stortdammen,
nieuwe gebouwd, welke met naalden kunnen worden afgesloten.
Een dezer, als 't ware gekoppelde, kunstwerken (no. 26) is op
plaat 6 voorgesteld.
Een voorbeeld van een stortdam in een kleine leiding komt
voor op plaat 6.
Deze verschillende kunstwerken voldoen over 't algemeen zeer
goed. Alleen heeft de ondervinding geleerd, dat de steenbezetting
der taluds benedenstrooms van de inlaten en stortdammen verder
moet worden voortgezet dan oorspronkelijk is geschied, ten einde
beschadiging der oevers te voorkomen. De lengte dier steen-

afdeemng

Demak.

bezetting, welke bij voorkeur met specie moet worden ingevoegd
en aan haar uiteinde door een rij perkoenpalen afgesloten, is van
verschillende omstandigheden afhankelijk, doch moet niet kleiner
dan 20 a. 25 M. worden genomen, tenzij er beneden het kunstwerk een verbreede kom wordt gemaakt, zooals bij de kunstwerken in Demak veelvuldig is geschied.
Eene omstandigheid, waarop moet worden gelet, is deze, dat
benedenstrooms van de inlaten de leiding niet al te spoedig een
bocht krijgt, waartoe aanleiding bestaat wanneer een irrigatieleiding met een hoofd of secundaire leiding, waaruit zij haar water
ontvangt, evenwijdig loopt. Beschadiging der oevers is alsdan
bijna niet te voorkomen. Tegenwoordig is dan ook aangenomen
dat de eerst bocht door een recht gedeelte lang 40 M. moet wordt
voorafgegaan. De leiding wordt dientengevolge natuurlijk wat
langer dan anders het geval zou zijn.
Door den bij de Demaksche Waterwerken geplaatsten Ingenieur Wilke, is voorzoover mij bekend is, voor het eerst een
eenvoudig doch doeltreffend middel toegepast om beschadiging
der holle oevers van waterleidingen te voorkomen. Dit bestaat
daarin, dat de bodem der leiding in de bochten niet horizoutaal
over de breedte wordt aangelegd, doch hellend naar den bollen
oever. 'Tengevolge daarvan is de waterdiepte bij dezen oever
natuurlijk grooter en blijft de stroom in het midden der leiding.
De Overlaten.
Wanneer na hevige regens, een aantal inlaten plotseling werden gesloten, terwijl de toevoer in het hoofdkanaal voorloopig
dezelfde bleef of wanneer kanalen of leidingen, waarin zich
riviertjes of beken storten, daardoor plotseling een te grooten
toevoer ontvingen, zou de waterspiegel in dat kanaal zóó hoog
kunnen rijzen dat gevaar voor overloopen der dijken of beschadiging der kunstwerken ontstond. Ten einde dit te voorkomen,
worden overlaten aangelegd, waardoor het overtollige water
langs natuurlijke of kunstmatige afvoerwegen elders kan worden
afgeleid.
Over het algemeen zijn de in Demak gebouwde overlaten van
eenvoudige constructie. Als voorbeeld daarvan is er een voorgesteld op plaat (kunstwerk T 6).
Een uitzondering maakt een overlaat welke te Godong in het
Serang-kanaal is gebouwd, (kunstwerk no. 100 op dezelfde plaat).
Zooals men ziet wordt de kracht van het overstortende water
gebroken door de valhoogte in drieën te verdeelen en het telkens optevangen in een steeds met water gevulden bak.
Bij de meeste overlaten en ook bij de laatstbedoelde is het
mogelijk door schotplanken het peil, waarbij de werking begint,
te verhoogen.
Andere zijn echter zelfwerkend, zooals die te Kraraat in de
leiding S waardoor deze leiding zich naar de rivier de Djadjar
kon ontlasten; daartoe is een klep draaiende omeene horizontale as aanwezig, die zich van zelf sluit, wanneer de waterstand
in de rivier hooger stijgt dan in de leiding.
Over het algemeen bestaat bij alle brugleidiiigen gelegenheid
tot ontlasting van overtollig water, daar de zijwanden daarvan
niet hooger dan tot den normaalwaterstand zijn opgetrokken.
Stijgt het water dus hooger, dan stort het over die wanden in
de rivier of afvoersloot, welke door de aquaduct wordt overspannen.
De Aquaducten en Hevelduikers.
3,

-

Bij de ontmoeting

van

eene leiding met

eene

rivier, een afvoer-

De Waterwerken

in de

sloot of eene andere leiding kan het water der eerstbedoelde
van den eenen oever naar den anderen gebracht worden door
middel van aquaducten of van hevelduikers. De eerste worden
toegepast, wanneer de onderkant daarvan op voldoende hoogte
boven den hoogsten waterstand kan worden gelegd.
In Demak zijn verscheidene aquaducten gebouwd, waarvan er
eenige op plaat 7 en 8 zijn voorgesteld. De eenvoudigste bestaan
uit een ijzeren brugligger op zijn plat, tegen welks onder- en
boven flens een plank wordt bevestigd (plaat 7, kunstwerk 146 b ).
De aquaduct, kunstwerk 178, welke de leiding t4B bij Dempet
over de Brandjangan voert, heeft drie spanningen elk van 10.50 M.
(Zie plaat 8). De constructie is uit de figuur duidelijk. Opmerking verdient hierbij de koperen compensatie inrichting,
welke tusschen de verschillende liggers is aangebracht, waardoor
een waterdichte lasschmg is verkregen.
Over deze aquaduct moet een maximum van 0.820 M 3. per
seconde kunnen worden afgevoerd.
Het belangrijkste brugkanaal in Demak is kunstwerk 354,
over de Djadjar, nabij Godong, in het verbindingskanaal der
Serang- en Toentang-irrigatie gelegen (plaat 8); het is berekend
op een afvoer van 3.5 M per seconde.
De hevelduikers zijn in Demak minder talrijk dan de aquaducten.
De voornaamste zijn die, welke dienon om de leiding S, te
Kramat onder de Djadjar en om de leiding t S9 te Demak onder
het prauwvaart-kanaal door te voeren. Zij bestaan beide uit
drie rijen gegoten ijzeren buizen met een inwendige middellijn
van 60 c.M.
De eerstbedoelde duiker (kunstwerk 140/141), is op plaat 7
voorgesteld. Bij het aangenomen vervalverlies van 60 c.M.
bedraagt de hoeveelheid water die kan worden afgevoerd 2.180 M
3.

3.

De nieuwe Dijken.
Aan den nieuwen Toentangdijk is een kruinsbreedte gegeven
van 2 M terwijl de taluds aan beide zijden bedragen :
voor de bovenste 2 M. hoogte 11/2 op 1.
2
1.
volgende 2
11
n het e. v. daaronder
1.
gelegen gedeelte n
2/2
De voor den dijk benoodigde grond werd verkregen uit buitendijks gegraven sleuven, welke niet dieper dan 1.75 M. mochten
worden gemaakt en waaraan taluds van 1 op 1 moesten worden
gegeven, terwijl de teen van den dijk op 10 M. afstand van den
bovenkant van het binnentalud dier sleuf verwijderd bleet.
Ln de sleuf werden spekdammen uitgespaard, ten einde daarin, bij overstrooming der uiterwaarden, het ontstaan van een
snellen stroom te voorkomen.
Aan den aanleg van den dijk werd veel zorg besteed; de
grond werd met lagen van 30 c.M. opgebracht, die elk op zich
zelf goed werden aangestampt, ten einde de inklinking tot het
onvermijdelijke te beperken. De taluds werden bezood.
De gedeelten van den dijk, welke geheel nieuw zijn gemaakt,
vereisehen tot nu toe weiuijr of geen onderhoud.
Aan den linker Serang-dijk van Samboeng tot ïanggoel-angin,
die over het gedeelte, waar hij niet samenvalt met den rechter
dijk van het Serang-kanaal, is hetzelfde profil gegeven als aan
den nieuwen rechter Toentang-dijk.
De
waarop de nieuwe dijken in werking zouden gesteld
worden, was een punt van veel belang. De eenvoudigste manier
is om aftewachten dat de oude dijk doorbreekt, doch alsdan
loopt ook de nieuwe gevaar, tengevolge van den feilen zich
//

//

//

//

»

"

akdeelixg

Demak.

VII

daarop richtenden stroom. Het was daarom noodzakelijk om
in den ouden dijk op daartoe met zorg gekozene punten openingen te maken tot gelijk met het maaiveld en daardoor den
stroom tusschen de beide dijken te leiden.
Aanvankelijk meende men dat het noodig zou zijn de beide
dijken door dwarsdijken benedenstrooms van die gaten te verbinden, ten einde daardoor een kom te verkrijgen waarin het
water spoedig tot stilstand en bezinking zou komen. Een gedeelte van den ouden linker Serang-dijk is in 1888 op
die wijze buiten werking gesteld; de uitkomst heeft echter
geenszins aan de verwachting beantwoord. Nabij de gaten in
den dijk had zulk een sterke opslibbing plaats, dat die openingen
spoedig voor een groot gedeelte verstopt raakten, maar overigens was van neerzetting der door het water medegevoerde
stoften niet veel te bespeuren. In 't geheel kan er bij eiken
bandjer in een door de beide dijken en door twee dwarsdijken
ingesloten kom dan ook slechts zooveel slib bezinken als er
voorhanden is in de hoeveelheid water die noodig is om haar
te vullen. Worden er daarentegen geen dwarsverbindingen en
alleen openingen in den ouden dijk gemaakt, zoo wordt het
terrein tusschen beide dijken ingesloten telkens met een nieuwe
hoeveelheid water gevuld, terwijl het daarin zwevende slib, tengevolge van de geringere snelheid van den stroom, toch grootendeels
zal neerslaan. Bij het buiten werking stellen van het resteerende
gedeelte van den linker Serang-dijk en van den rechter Toentang-dijk, heeft men zien dan ook tot het maken van gaten in
den ouden dijk bepaald.
De keuze der plaats voor de openingen in den ouden dijk
moet met veel zorg geschieden, in verband met den afstand der
beide dijken en de belangen der bevolking van de nabijgelegen
dessa's.

De Wegen en Bruggen.
De verharding der nieuw aangelegde wegen bestaat uit steenslag, dat in drie lagen van verschillende grootte werd aangebracht.
De bruggen in die wegen zijn grootendeels van zeer eenvou-

dige samenstelling en bestaan uit houten jukken, waarover oude
spoorwegrails als liggers zijn aangebracht.
Waar de weg van Demak naar Poerwodadie door het Serangkanaal wordt gesneden, is een brug van getrokken ijzeren liggers
op schroefpalen gebouwd.
De bruggen in den vroeger genoemden spoorweg zijn, toen
deze in een rijweg veranderd werd, voor de passage van voortuigen geschikt gemaakt. De brug in dezen weg over de kali
Gedah, welke bijna geheel van hout is samengesteld, onderscheidde
zich door de groote hoogte van het dek boven den bodem van
het ravijn, die ± 13 M. bedraagt, weshalve de jukken voor de
minkostbaarheid van pitch pine zijn gemaakt.
.ben aanzicht en doorsnede van deze gewezen spoorwegbrug
(kunstwerk 348), vindt men op plaat 9.
De ijzeren brug, die de beide oevers der Serang tusschen de stuwen de inlaatsluis te Sedadi verbindt, bestaat uit drie spanningen
elk van 37.23 M.
Een doorsnede en lengte aanzicht der brug, kunstwerk 2.93,
vindt men op plaat 9.
<

Het Prauwvaart-kanaal
Dit kanaal,

waarvan

de loop

en

het doel reeds vroeger zijn

aangegeven, heeft van de brug Wonoijosso, waar het Serangkanaal eindigt, tot aan de Toentang te Demak, eene lengte van
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Het wordt door twee schutsluizen in drie panden
verdeeld, waarvan het bovenste gemeen ligt met het laatste of
elfde pand van het Serang-kanaal.
Het moet aan een drieledige bestemming voldoen en wel
in de eerste plaats voor de scheepvaart. Daartoe is de bodem
op zoodanige diepte gelegd, dat bij den laagsten waterstand over
de geheele lengte nog 1.20 M. water diepte wordt aangetroffen.
In het derde of laatste pand was daartoe een kleine verhooging
van de drempels aan den mond der beide takken van het
Westelijk afwateringskanaal noodig, aangezien het anders niet
mogelijk zou zijn in het droge jaargetijde dat pand op peil te
houden.
De schutsluizen, welke de drie panden van elkander scheiden,
hebben dezelfde wijdte en schutlengte als op het Serang-kanaal.
Die, welke het tweede van het derde pand scheidt, is intusschen
van vier paar deuren voorzien, ten einde het mogelijk te maken
om ook te schutten, wanneer de waterstand in bet derde pand
hooger is dan in het tweede, hetwelk bij hooge standen in de
Djadjar en Brandjangan het geval is.
Ten behoeve van de scheepvaart is verder aan het kanaal een
minimum bodemsbreedte van 4 M. gegeven.
In de tweede plaats dient het kanaal tot verzameling van
al het regen- en afgewerkte irrigatiewater van het terrein ten
Zuiden van den postweg. Een groot gedeelte daarvan wordt
er echter onmiddelijk weder uit weggevoerd wanneer zulks
noodig is, en wel Ie (zooals reeds bekend is) de aanvoer van de
Djadjar en Brandjangan door het Westelijk afwateringskanaal,
2e de aanvoer van het kanaal C~ 2 door het Sedoe-kanaal en 3e
hetgeen door de uitwateringssluis bij brug Djebor op het prauwvaart-kanaal wordt afgetapt door het Djebor-kanaal.
Wat er door de andere slooten, ten Zuiden van den postweg gelegen en met het prauwvaart-kanaal door bruggen in verbinding
staande, wordt aangevoerd, moet eerst een gedeelte van dit kanaal
doorloopen, alvorens de monden der drie groote afwateringskanalen
te bereiken. Met het oog hierop is dan ook aan het prauwvaartkanaal op sommige gedeelten een grootere bodemsbreedte dan 4 M.
gegeven.
In de derde plaats moet het kanaal dienen om daaruit het
ten Noorden van den postweg gelegen gedeelte der afdeeling,
dat ten Westen door het Westelijk afwateringskanaal, en ten
Oosten door de kali Wonoredjo wordt begrensd, te irrigeeren.
Ten einde de waterstand in het prauwvaart-kanaal zóó hoog
te kunnen houden, dat daaruit kan worden (jeirrigeerd, was
het noodig de monden van het Djebor-, het Sedoe- en het
Gadjah-kanaal door sluizen aftesluiten. Die aan den mond van
het Djebor-kanaal (kunstwerk 196) is op plaat 9 voorgesteld.
De bevloeiing geschiedt door middel van leidingen, die aan
hun mond van inlaatsluizen zijn voorzien.
De dubbele functie van irrigatie-kanaal en afvoerleiding, waaraan het prauwvaart-kanaal moet voldoen, heeft wel eenige be[s
zwaren ten gevolge, doch deze waren moeilijk te ontgaan,
namelijk de waterstand in dat kanaal zoo laag, dat de velden
gelegen ten Zuiden van den postweg door hunne slooten behoorlijk daarop kunnen afwateren, dan kan een groot gedeelte
van de ten Noorden daarvan gelegen sawahs niet worden bevloeid
en omgekeerd. Na hevige regens in het Zuiden moet dus de
irrigatie in het Noorden gedeeltelijk worden gestaakt. Door
een tweetal keersluizen kan worden belet, dat het water bij de
hooge irrigatiestanden in het tweede kanaalpand, de ten Zuiden
van den postweg gelegene velden overstroomt.
±

19 K.M.
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Deze keer- of uitwatering9luiien znllen bij de bruggen Djebor
en Trenggoelie worden gebouwd.
De situatie van een dier kunstwerken (no. 224/34.7), de sluis
te Djebor, is op plaat 9 voorgesteld.
Naar aanleiding van de hierboven genoemde bezwaren, zou
het clan ook naar de meening van sommigen de voorkeur hebben
verdiend om het bestaande prauwvaart-kanaal alleen tot irrigatietevens scheepvaart-kanaal interichten, en een nieuw afvoerof verzamel-kanaal te graven.
In dat geval zou echter het afgewerkte irrigatiewater van de
sawahs ten Zuiden van den postweg niet meer voor de bevloeiing
der velden ten Noorden van dien weg hebben kunnen dienen,
en daar de Serang in vele gevallen niet genoeg water afvoert
om de geheele oppervlakte te bevloeien, welke voor hare rekening
komt, zoo achtte men het niet gewenscht om van die suppletie
afstand te doen. De vraag of de bezwaren van den thans
bestaanden toestand opwegen tegen het nut dat van dien toevoer
van afgewerkt irrigatiewater wordt getrokken, zal eerst over eenige
jaren kunnen worden beantwoord, daar omtrent de hoeveelheid
van dit laatste, waarop mag worden gerekend, tot nu toe weinig
bekend is. Aanvankelijk werd aangenomen dat in de draineerslooten niet méér dan 0.250 M*. voor elke 1000 bouws terecht
komt. Intusschen moet niet uit het oog worden verloren, dat
ook het water afkomstig van op de Zuidelijke sawahs gevallene
niet zeer zware regenbuien aan de irrigatie van de Noordelijke
sawah's ten goede komt, zoolang de opening der inlaatsluizen
van de afwateringskanalen nog niet noodzakelijk is.

De groote Afwateringskanalen.
Het hoofddoel dezer kanalen is verbetering van den waterafvoer
uit het prauwvaart-kanaal, dus van de ten Zuiden van den postweg gelegene velden. Tevens zullen zij echter dienen om daarop
de ten Noorden van den postweg gelegene velden te doen afwateren, voor zoover zij daartoe geschikt zijn, d. i. voorzoover zij
de lage terreingedeelten volgen, welke tusschen de hooge ruggen
zijn gelegen, waarop de irrigatieleidingen moeten worden aangelegd. Bij het Djebor-kanaal is dit niet het geval; langs den
rechteroever daarvan loopt dan ook een irrigatieleiding, terwijl
in de afwatering der velden tusschen het Djebor- ca het Sedoekanaal door een te graven sloot zal moeten worden voorzien.
Welke afmetingen aan de drie afvoerkanalen zouden gegeven
worden heeft een punt van ernstige overweging uitgemaakt.
In het oorspronkelijk ontwerp was aangenomen, dat om een
oppervlakte van 1000 bouws in het vlakke Demaksche terrein
behoorlijk te drameeren op een vermogen bij het einde van de
afvoersloot van 2 M per seconde zou moeten worden gerekend.
Later is opgemerkt, dat deze capaciteit niet voldoende is om ten
allen tijde behoorlijk in de afwatering te voorzien en voorgesteld
om voor kleine oppervlakten in den vervolge op M per seconde en per 1000 bouws te rekenen. Voor groote oppervlakten
zou dat cijfer tot 4 M 3. kunnen worden verminderd.
In verband daarmede had het gezamenlijke vermogen der drie
fiO M hebben moeten bedragen.
kanalen
Daar deze kanalen intusschen wegens het geringe verhang, dat
daaraan kon gegeven worden, een groote breedte moesten verkrijgen en dus zeer kostbaar zouden worden, heeft men hun
voorloopig geen grootere gezamenlijke capaciteit dan van 42 M
per seconde gegeven, doch er bij de onteigening en de grondberging op gelet, dat zoo noodig de bodemsbreedte met de helft
kan worden vergroot.
3.

3.

+

3.
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lïij den oawleg der drie afwateringskanalen is zooveel mogelijk
partij getrokken van de bestaande waterloopen teneinde daardoor
het groudveraet te vermindereu, hetgeen toch nog zeer belangrijk
blijft en bij de bovenbedoelde gereede gereduceerde afmetingen
ongeveer een millioen M heeft bedragen. Het Djebor-kanaal
en de tot een enkel vereenigde Sedoe- en Gadjah-kaualeu gaan
aan hun uiteinde in twee dier waterloopen over, zijnde de
Sigedong en Lobener en daar men deze niet wenschte uittediepen, maar in hun tegenwoordigen toestand te laten, moest
ook de bodem der nieuwe kanalen in die van de genoemde ri.
vieren overgaan. Dientengevolge hebben die kanalen een geringe
diepte en vrij groote bodembreedte verkregen, welke laatste voor
het Djebor-kanaal 20 a 24, voor het Sedoe-kanaal 26 en voor
het (radjan-kanaal 20 M. bedraagt.
De diepte is voor alle hetzelfde namelijk 1.20 M. bij den
aangenomen hoogsten waterstand.
Het lengte profil van het Djebor-kanaal is op plaat L voorgesteld. Zooals daaruit te zien is, worden de oevers van het kanaal
aan het benedengedeelte bij hoogwater overstroomd hetgeen, door
de grondberging tot een doorloopenden dijk te maken, had kunnen worden voorkomen.
Ingevolge den weusch der bevolking
is zulks echter niet geschied, daar zij in deze overstrooming geen
bezwaar heeft, aangezien hare velden bij hooge zeestanden toch
onder water worden gezet en alleen dan hooge kanaalstandcn
kunnen voorkomen.
De kunstwerken, welke tengevolge van den aanleg der kanalen
moesten worden gebouwd, bestaan, behalve uit de reeds besproken
iulaatsluizen, uit een aantal houten bruggen, waaromtrent niets
bijzonders valt medetedeelen, en uit een waterkeering in het
Djebor-kanaal even boven het punt waar dit in de Sigedong overgaat. Dit kunstwerk heeft ten doel om in den Oostmoesson het
water in het kanaal optehouden en het zeewater te keeren. Door
het uitlichten van zooveel schotplankcn als noodig is, komt het
kanaal profil weder voor de afstrooming van het water beschikbaar.
Met hetzelfde doel worden door de bevolking in de verschillende waterloopen, welke in zee eindigen, elk jaar aarden dammen
gelegd en vóór den Westmoesson gedeeltelijk weder opgeruimd.
Het voornemen bestaat om in de voornaamste dezer waterloopen dergelijke beweegbare waterkeeringen als de zooeven behandelde te bouwen.
3.

De verbetering van den toestand der streek ten Noorden
van den postweg en ten Oosten der kali
Wonoredjo gelegen.
Zooals reeds vroeger is

gezegd, werd een afzonderlijk ontwerp
het district Wedoeng opgemaakt, doch later, ten einde de
kosten te verminderen van het algemeene plan daarvan afgevoerd. Thans is tot de uitvoering, hoewel in gewijzigden vorm,
weder besloten. De toestand van dit gedeelte der afdeeling,
dat op plaat i afzonderlijk is voorgesteld, vereischt verbetering
op de volgende punten:
lc. heeft de Serang bij hooge standen door de kali Anjar een
onbelemmerde gemeenschap met de kali Wonoredjo en daar volgens de berekening van den Heer van Houten somtijds tot 80
M*. per seconde (1), zijnde een derde van den geheelen afvoer
der Serang, aldus aan die rivier werd onttrokken, terwijl de
capaciteit der bestaande waterloopen, volstrekt niet voldoende is
om die hoeveelheid aftevoeren, wordt daardoor eene groote uit
voor

(1) Tengevolge van de opslibbiug der kali Anjar is deze hoeveelheid tegenwoordig veel geringer en bedraagt niet meer dan 50 M 3.
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gestrektheid sawah's bij hooge Serang standen onder water gezet.
Deze overstrooming heeft wel het voordeed dat een gedeelte der
velden door neerzetting van slib voortdurend in hoogte toeneemt doch voor de meer nabij de zee gelegen sawah's, die liet
water ontvangen waaruit het slib reeds bezonken is, bestaat dit
voordeel, niet, terwijl er bovendien minder behoefte is aan aanwinst van gronden dan aan middelen om de velden, die reeds
voor bewerking geschikt zijn, zoo goed mogelijk van levend water
te voorzien.
Tot het jaar 1888 bestond er vrije gemeenschap tusschen de
Serang en het prauwvaart-kanaal door de kali Anjar en Wonoredjo,
tengevolge waarvan somtijds zelfs de groote postweg onder water
werd gezet. Ten einde dit laatste te voorkomen werd in genoemd jaar de kalie Wonoredjo aan haar bovenmond van het
prauwvaart-kanaal door een eenvoudige houten waterkeering afgesloten, welke van schotplanken is voorzien ten einde zoo noodig
de eerste uit het tweede te kunnen voeden;
2e. ligt de linker Serang-dijk ten Noorden van den postweg,
even als vroeger ten Zuiden daarvan onmiddelijk langs den
rivieroever en loopt hij daarenboven bij de hoogste standen op
vele plaatsen over. Dientengevolge hebben dikwijls doorbraken
plaats, terwijl het te voorzien is, dat zonder verlegging en verhooging van dien dijk hierin geen verbetering zal komen, aangezien de waterstanden in de Serang voortdurend stijgen en
zulks niettegenstaande de afvoer op deze plaats in de laatste
jaren aanmerkelijk is verminderd. Deze omstandigheid word*
veroorzaakt door dat aan de Serang een groot gedeelte wordt
onttrokken door een gegraven zijtak, de Babalan, welke dit water
naar het groote Japarasche moeras brengt. De capaciteit der
rivier benedenstrooms van den mond der Babalan is in evenredigheid van dien kleineren afvoer opgeslibd, zoodat het thans
bezwaarlijk zou zijn om den geheelen Babalantak weder aftesluiten, zooals met het oog op den tegenwoordigen toestand van
een gedeelte van Japara, hetwelk thans onder water wordt gezet
door overstrooming uit de Babalan, wenschelijk zou zijn. Voorloopig zal men er zich toe bepalen om in den mond der liabalan eene lage, beweegbare waterkeering te leggen, waardoor
men het water kan noodzaken bij lage standen in de Serang
te blijven. Tegenwoordig ligt jaarlijks de geheele Serang beneden
dien mond, tot groot ongerief der oeverbewoners gedurenda
vele maanden droog;
3c. geschiedt de irrigatie der bedoelde streek tegenwoordig
op zeer gebrekkige wijze. Daartoe worden in de kali Wonoredjo, welke bij hooge standen toevoer uit de Serang door de
kali Anjar en overigens uit het prauwvaart-kanaal ontvangt,
inlandsche (lammen gelegd, waardoor het water opgestuwd en
op de daar langs gelegen velden wordt gebracht. Daar het
terrein echter zoowel van de zijde der kali Wonoredjo als van
die der Serang naar het midden daalt, kan op deze wijze slechts
ongeveer de helft der oppervlakte worden bevloeid en is de
rest geheel van den regen afhankelijk.
Het plan tot het brengen van verbetering in dien toestand
komt op het volgende neder:
le. de mond der kali Anjar wordt door een sluis afgesloten,
waardoor de bandjirs uit de Serang kunnen worden gekeerd en
de hoeveelheid intelaten water geregeld;
2e. de linkerdijk der Serang wordt over hare geheele lengte
achteruitgelegd. Hij verkrijgt een boogie van + 1 M. boven
den hoogsten waterstand, een kruinsbreedte van 2 M. en van
weerskanten taluds van 21/2 °P 1
;

;
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3e. de kali Anjar wordt van do kali Wonoredjo afgesloten;
deze laatste wordt geheel voor afvoer van overtollig water uit
het prauwvaart-kanaal gereserveerd en ontvangt daaruit haar
toevoer door een verlaatsluis van dezelfde constructie als die
welke aan de mondingen der groote afwateringskanalen (Djebor-Sedoe- en Gadjah) zijn gebouwd;
4e. de kali Anjar gaat over in een leiding welke op den
rechteroever der kali Wonoredjo wordt aangelegd en waaruit de
streek moet worden bevloeid, die vroeger direct uit de kali
Wonoredjo water ontving;
se. langs den nieuwen linker Serang-dijk wordt een weg
aangelegd ter vervanging van die, welke op den bestaanden dijk
ligt en daarnaast een leiding, welke toevoer uit de kali Anjar
door een inlaatsluis ontvangt en moet dienen om de streek ten
Westen der Serang te bevloeien.
Uit deze irrigatieleiding zoowel als uit de sub 4e genoemde
zal het water verder door secundaire leidingen moeten worden
verdeeld.
Ten gevolge van deze werken zal het district Wedooeng voor
zooveel het ten Noorden van den postweg en tusschen de Serang
en de kali Wonoredjo is gelegen niet meer aan overstrooming
bloot staan, doch de bevloeiing zal nog verre van volkomen
zijn, aangezien zij afhankelijk blijft van het al of niet voorkomen
van hooge standen in de Serang.
De waarnemingen nu leeren
dat gedurende een groot gedeelte van het bevloeiingstijdperk
die standen niet hoog genoeg zijn om alle sawahs te bewateren.
De lagere, meer nabij de zee gelegene, zijn in dit opzicht natuurlijk in de beste conditie.
In dezen toestand zou verbetering kunnen worden gebracht
door den bouw van een stuw in de Serang beneden Tanggoelangin, aan welk werk niet veel technische bezwaren zijn verbonden
en dat nog kan worden uitgevoerd.
Ook daarna zou er nog
gebrek aan irrigatiewater kunnen bestaan, want te Sedadie wordt
dikwijls ongeveer het geheele vermogen der Serang afgetapt en
na voltooiing der werken in Grobogan zal dit ook met haar
zijrivier de Loesie het geval zijn, zoodat hetgeen te Tanggoel-angin wordt afgevoerd dikwijls van weining beteekenis
zal zijn.
Het behoeft nauwelijks te worden opgemerkt dat het beschouwde
gedeelte van Wedoeng, wat zijne hoogteligging aangaat zeer
goed uit het Serang-kanaal zou kunnen worden bevloeid. Met
het oog op het dikwijls te geringe vermogen van de Serang te
Sedadie is daarop echter niet gerekend. Ten einde intusschen
van het water in het genoemde kanaal, hetwelk beschikbaar
mocht zijn, voor de bevloeiing gebruik te kunnen maken is nabij
de ontworpen verlaatsluis der kali Wonoredjo een inlaatsluisje
en daarachter een leiding geprojecteerd, die het prauwvaart-kanaal
met de kali Anjar en dus met de te maken leiding langs de
kali Wonoredjo verbindt.
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terwijl uit de opname volgt dat, wanneer de drempel der aftapping gelegd werd op -|- 18.00 M., het reservoir bij verschillende
damhoogten de volgende nuttige hoeveelheden water zou bevaten.
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Dergelijke reservoirs kunnen op tweërlei wijze worden aangelegd,
namelijk Ie zoodanig dat zij aan alle eischen der irrigatie voldoen
en bovendien nog een groot deel van het water kunnen opnemen,
dat na langdurigen regen door bandjirs wordt aangevoerd en 2e.
zoodanig dat /,ij alleen aan alle. eischen der irrigatie voldoen.
Hij de eerste inrichting behoeven de sluizen of overlaten met
de daarbij behoorende kanalen, bestemd tot afvoer van overtollig
water, veel minder ruime afmetingen te hebben dan bij de
tweede, aangezien bij deze laatste, wanneer het reservoir eenmaal
is gevuld, de afvoer met den aanvoer gelijken tred moet houden.
Door berekening is gevonden dat bij de eerste inrichting het
reservoir der kali Gedah een inhoud van 81 millioen M B . en
de dam een hoogte van 2!) M. zou moeten hebben, terwijl in
het tweede geval met een inhoud van 4 6 millioen M :l . en zooals
uit bovenstaande staat blijkt een damhoogte van 23 M. zou
kunnen worden volstaan.
Met het oog op de volgende bezwaren werd in het ontwerp
aan een reservoir alleen met voldoende capaciteit voor de irrigatie
de voorkeur gegeven:
le. dat het gewaagd is om aan een waterkeerenden dam,
welke met het oog op den ondergrond van aarde zou moeten
worden opgetrokken, een hoogte te geven van 29 M.;
2e. dat bij het gevorderde peil van het. reservoir de spoorbaan
Semarang-Solo over ongeveer 4 K.M., op de laagste punten
tot 3 M. toe zou moeten worden opgehoogd;
3e. dat de onteigeningskosten zeer groot zouden worden ;
h. dat de heuvels, die de waterscheiding vormen tusschen de
Gedah en de Serang, niet overal voldoende hoogte hebben, tengevolge waarvan belangrijke aardewerken vereischt zouden worden.
Ten einde de capaciteit der overlaten, waarlangs het overtollig
water
zou moeten worden afgevoerd, te kunnen berekenen, had
Het Reservoir van de vallei der kali Gedah.
gedurende een reeks van jaren de afvoer der Gedah moeten zijn
Ofschoon het ontwerp voor dit reservoir niet is uitgevoerd, waargenomen. Dergelijke waarnemingen bestonden echter niet
zoo verdient toch in het kort te worden vermeld op welke wijze en men heeft er zich daarom toe bepaald om aantenemen, dat
men het tot stand dacht te brengen.
de stroomgebieden van de Serang en de Gedah evenredig zijn
Het reservoir zou worden verkregen door afdamming van het met de grootste afvoeren dier rivieren. De Serang nu heeft
riviertje Gedah, weinig bovenstrooms van het punt waar het in boven Sedadie een stroomgebied van 84.500 H.A. on een grootste
de Serang valt.
afvoer van 1600 M of 19 MB per 1000 H.A. Aangezien het
De vallei is daar betrekkelijk nauw, zoodat de dam geen stroomgebied der Gedah een oppervlakte heeft van 12.0000 H.A.
groote lengte zou behoeven te verkrijgen.
zou daaruit voor die rivier een maximum afvoer van 12 Xl9
De bodem van de Gedah ligt aldaar op 6.00 M. -)- G. P., of 228 M per seconde volgen.
3.

3.
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Door deze telefonische gemeenschap, is het mogelijk om de
Ten einde het reservoir van dezen toevoer te kuunen ontlasten,
Serang
inlaatsluizen
te Glapan en Sedadie meer of minder te openen
en
de
tusschen
de
Gedah
werden in de waterscheiding
van de op elk oogenblik bestaande behoefte aan
gelang
water
uit
naar
overtollig
het
overlaten
waardoor
eenige
ontworpen,
irrigatiewater van de verschillende deelen van het gebied der
het reservoir in de Serang zou worden geleid.
Door den ontwerper is ook nagegaan na hoeveel jaren de Serang en Toentang, om tijdig kennis te geven aan de lager
gelegen streken, van liooge standen in die beide rivieren, enz.
aanslibbiug in het reservoir de grens van -\- 18 M. zou overschrijden en dus een gedeelte van den nuttigen inhoud zou in terwijl het nut van mogelijk spoedig overleg tusschen de verbeslag nemen. Daarvoor is aangenomen, dat over het geheele schillende uitvoerende Ingenieurs tijdens den aanleg der werken,
stroomgebied van de (iedah jaarlijks 1.50 M. regen valt, makende wel niet nader zal behoeven te worden aangetoond
De telefonische geleiding heeft op dit oogenblik een totale
een totale hoeveelheid vau ISO millioen M :1. en dat deze hoeS 8 K.M. Vermoedelijk zal zij later nogeenigszins
veelheid aan Het reservoir wordt toegevoerd met 1 3000 slib lengte van
bezwangerd. Waaneer verder wordt aangenomen, dat al dit slib in moeten worden uitgebreid, o. a. door eene lijn welke Demak
met een in het Noorden gelegen punt, bijvoorbeeld Wedoeng
het reservoir neerslaat,zijnde 1/3OOOX 130.000.000 00.000 M ;
dan zouden er, aangezien de inhoud van het reservoir beneden verbindt.
De geleiding bestaat uit getrokken staaldraad van 2 m. M.
-f 18 M. méér dan 2.000.000 M bedraagt, 33 jaar verloopen middellijn.
De isolatoren zijn gedeeltelijk aan palen bevestigd,
eer dat peil bereikt werd door de aanslibbiug.
Het peil waarbij
gedeeltelijk
in het midden van den weg opgehangen. Indien
zou
alsdan
met
0.25
kunnen
M.
de overlatec beginuen te werken,
is
mogelijk,
liet
dit laatste te verkiezen.
een
van
iuhoudsvermeerderiiig
worden verhoogd, hetgeen
reservoir van 2 l/g millioen M 3. teu gevolge zou hebben.
Kosten van de Demaksche Waterwerken
+

=
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Wijze van uitvoering der Demaksche Waterwerken.

Tot op uit. December LB9l werd een bedrag van
ƒ 8.200.000
terwijl gerekend kan worden, dat de werken thans in
hoofdzaak gereed zijn, met uitzondering van die tot verbetering
van den toestand tusschen de Serang en de kali VVonoredjo,
waarvan de kosten ± / 800.000 zullen bedragen, zoodat dan
totaal ongeveer negen millioen voor de Deraaksche Waterwerken
zal zijn uitgegeven.
Daaronder zijn alle traetementen begrepen, ook van het
vaste personeel van den waterstaat, hetwelk a la suite en ten
laste van de Demaksche Waterwerken werd gebracht; natuurlijk
ook die van de aangekochte machineriën, het spoorweginaterieël,
enz. Dit alles vertegenwoordigde een aanzienlijk bedrag wat
geen nader betoog behoeft, wanneer men nagaat dat daartoe
o. a. behoorden :
le. een compleet atelier voor ijzer- en
houtbewerking
2e. ongeveer 7.5 K.M. breedspoor met de noodige locomotieven en wagens;
+

verwerkt,

Over het geheel zijn alle werken in vrijen arbeid en in eigen
beheer uitgevoerd. Op elk dezer beide punten is echter één
uitzondering gemaakt.
Er werd namelijk bepaald, dat de zoogenaamde tertiaire leidingen
en slooten in on betaalden heerendienst zouden worden gemaakt,
daar deze van direct nut zijn voor de velden, welke zij doorsrijden. Daarvoor zou jaarlijks over 100.000 koeliedagdiensten
kunnen worden beschikt.
Naar gelang een gedeelte der werken gereed kwam, werd
echter bepaald, dat ook het onderhoud van sommige onderdeelen,
namelijk van de kanalen, hoofdleidingen en dijken in heerendienst
zou plaats hebben, en daar liet aantal dagdiensten waarover
beschikt mocht worden niet werd vermeerderd, bleef er een
betrekkelijk zóó gering aantal voor het maken van nieuwe terliaire
leidingen en slooten over, dat de voltooiing der Demaksche
Waterwerken in dit opzicht nog in geen jaren zou zijn te voorzien.
3e. twee excavateurs met toebehooren;
Door de llegeering is dan ook van het aangenomen beginsel
4e. ongeveer 6 K.M. smalspoor met 2 locomotieven,
enz.;
afgeweken en bepaald dat een aantal leidingen en slooten, welke
se. ongeveer 12.5 id. Decauvillespoor met toebehooren, enz.
in de bedoelde categorie vallen, in vrijen arbeid moeten worden
Het atelier is in ISBB opgeheven en de daarin opgestelde machiuitgevoerd.
neriën zijn aan verschillende diensten afgestaan.
De uitzondering gemaakt op den regel dat alle werken in
Hij de overgave van dit materieel is de waarde daarvan voor
eigen beheer zijn uitgevoerd, bestaat daarin dat het verleggen een gedeelte niet verrekend.
Zij zou intusschen eigenlijk van
van den rechter ïoentang-dijk publiek werd aanbesteed en aan
de uitgaven ten behoeve der Demaksche Waterwerken moeten
den laagsten der drie inschrijvers werd gegund.
worden afgetrokken.
Nagenoeg alle aardewerken werden onderhands aan aannemers
Besluit.
opgedragen. De kunstwerken werden echter geheel in dagliuur
Het
is
dit
op
oogenblik nog niet mogelijk om te beslissen in
gebouwd.
hoe verre de Demaksche Waterwerken een grootere gemiddelde
De Telefonische geleiding.
opbrengst van de sawah's tengevolge zullen hebben en of het
mogelijk
zou zijn de landrente van de gronden, welke in een
Demak,
irrigatiegebied
een
zoo
als
de
Bij
uitgebreid
afdeeling
was het wenschelijk omeenige punten daarvan telefonisch te betere conditie zijn geraakt, te verhoogen. Voor sommige Gedeelten der afdeeling is dit zeker wel het geval in andere, welke
verbinden. Reeds bij het begin der uitvoering van de verschillende werken, werd een dergelijke verbinding aangelegd tusschen thans evenredig te hoog zijn aangeslagen, zeker niet. Het ontbreken van alle particuliere industrie in Demak en dientengebet hoofdbureau Djepang en Lekok.
Naarmate .de werken gereed kwamen werd echter behoefte aan volge van de gelegenheid voor de bevolking om geld te veruitbreiding gevoeld en in het begin van 1889 Godong als cen- dienen is een bezwaar tegen het verhoogen der landrente, terwijl
traalstation met Sedadic, Dernpet en Tanggoel-angin, en later het zeer geringe debiet der Serang en ïoentang in den Oostmet Glapan en Demak (waarheen intusscheu het hoofdbureau werd moesson de oprichting van suikerfabrieken ook niet zeer waarovergebracht) verbonden.
schijnlijk maakt.
;
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Het hoofddoel van den aanleg der Demaksche Waterwerken
Welke de grenzen van deze binnenzee waren blijkt niet;
is geweest om aan de bevolking meer zekerheid voor het gelukken wellicht werd er gedeeltelijk ook het terrein ia de resideatie
van de oogst te verschaffen, terwijl mag aangenomen worden dat Japara onder verstaan, dat thans nog een groot moeras vormt,
dit doel door de gemaakte werken zoo goed mogelijk is bereikt. waaruit de rivier van Joiina haar oorsprong neemt en dat beA oor het genoemde bedrag zal zijn verkregen:
zwaard wordt door het bandj ir water uit de Serang, zoodat
le. de irrigatie van een oppervlakte, welke daarvan vroeger vroeger de Joiina als een tak van deze beschouwd kon worden,
geheel was verstoken groot
7.600 bouws; gelijk op de kaart in het bekende werk van Valentijn (1726)
2e. de verbeterde irrigatie van
staat aangeduid. Op die zelfde kaart ziet men de Soengei
± 56.000
3e. de verbeterde waterafvoer van ongeveer de geheele afïandoenang (thans Tanggoelangin) en de Joiina uit één arm
voortkomen, die niet ver van Demak uit de Toentang ontstaat.
deeling
4e. het waarschijnlijk niet meer voorkomen van doorbraken Dit is in zooverre minder juist daar de Serang een afzonderin de dijken der Serang en der Toentang, voor zooveel hare lijken oorsprong heeft; maar wijst op eene rivierverbinding dwars
door de afdeeling, die feitelijk bestaan heeft en waarvan de
Demaksche oevers betreft;
se. de betere gemeenschap te land en te water tusschen de overblijfselen in den dooden riviertak tusschen Dempct en Goverschillende punten der afdeeling.
dong zijn aan te wijzen.
140 K.M. kanalen door Daendels genoemd, beOnJer de
I'roholinggo, Maart 1892.
kleedt het in 1808 gegraven I'rauwvaart-kanaal, dat evenwijdig
aan en benoorden den postweg is aangelegd, do voornaamste
Het lid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs,
plaats.
L. H. SUXKEIIS.
Wellicht is toen ook het kanaal evenwijdig aan den weg naar
Poerwodadie ter atleiding van het water van de Djadjur gegraven
en de kali Boeijaran, als afwatering van den zijtak der Demaksche
Aanteekkning A.
rivier, kali Kondang genaamd.
Daar nog in de eerste helft van deze eeuw een aantal werken
Geschiedkundig Overzicht.
geheel in onbetaalden heerendieust werden gemaakt en dit geen
De afdecling Demak, gelegen tusschen de Toentang- en de aanleiding tot uitgebreide correspondentie gaf, kan niet worden
Serang-rivieren, is eene groote alluviale vlakte, die vooral van nagegaan, welke maatregelen na het bestuur van Daendels genomen
Dempet tot zee slechts eene geringe helling heeft en waarin werden om den toestand te verbeteren, doch dit is /.oker dat
zich nog verschillende laagten bevinden, waardoor liet water, dat die toestand, vooral met het oog op overstrooniiug in IS tfi, het
jaar van den beruchten hongersnood, verre van bevredigend was.
niet alleen door de beide hoofdrivieren maar ook door verMocht de oogst niet altijd mislukken, als men de cijfers
schillende kleinere stroompjes daar tusschen, werd aangevoerd,
gelooven mag, die Dr. Bleekcr omtrent 18+7 opgaf (1), dat
zeer moeilijk een voldoenden uitweg naar zee vond.
namelijk van 69670 bouws in de gehcele afdeeling (het district
Wel is Demak zelf een oude plaats, maar toen de MahomeSingenkidoel
behoorde er toen hij) slechts 637.000 picols padi
daansche vorst Raden I'atah er in het jaar 1390 van onze
geoogst
werden,
dan was de opbrengst feitelijk zeer gering.
jaartelling do beroemde messigit stichtte (die tot in 1845 in
In die jaren verkreeg het cultuurstelsel eene groote uitbreiding
stand is gebleven), was de landstreek zeker eene aaneenschakeling van bosschen en moerassen, welke slechts geleidelijk, naar en de tabakscultuur, die in Demak en Grobogan werd ingevoerd,
mate de bevolking toenam, in bouwgrond herschapen werd. In gevoegd bij de knevelarijen, waaraan de bevolking van de zijde
het begin dezer eeuw was een groot deel beoosten de plaats harer hoofden blootstond, bracht en het hare toe bij out door
nog bekend als de binnenzee en eerst de aanleg van den giooten het planten van sneller groeiende, doch minder rendeerende
postweg over Java schijnt do aanleiding geweest te zijn om rijstsoorten, slechte bewerking, enz. den landbouw zoo te doen
achteruitgaan, dat eene bijkomende ongunstige weersgesteldheid
eenige maatregelen tot betere waterlossing te nemen.
Slaat
der
In den
Nederlandsch Onstindisc/ie Bezittingen onder een volksramp teweeg kon brengen, zooals tot dusver op Java
het bestuur van den Gouverneur-Generaal Herman Willem nog niet ondervonden was.
Het voorkomende in het Koloniaal Verslag van 1849 (2) geeft
Daendels in de jaren 1808—1811, komt omtrent deze aangeslechts een flauw beeld van hetgeen toen is geleden en daar de
legenheid de volgende noot (bl. 52) voor:
/'Tusschen Demak en Koedoes was in de kwade mousson de Ilegeering in haar besluit van 6 Mei 1850 no. 1 (3) zelf erkende,
dat zij aanvankelijk niet voldoende op de hoogte was gebracht,
//weg door het lage land loopendc voor voetgangers noch paarden
//bruikbaar, 30000 morgen (1) lands stonden dan onder water kan het niet overbodig heeten hier de beschrijving te laten volgen,
//en
droegen den naam van binnenzee, waardoor met tamelijk die de heer G. H. van Soest (1) omtrent de gevolgen van het
//groote vaartuigen gevaren werd. Om dit terrein droog te misgewas van 1849 uit particuliere berichten heeft samengesteld
//houden was eene bestendige uitwatering noodig. Hiertoe zijn en die, na al wat er later over bekend is geworden, moeilijk
//kanalen gegraven, te zamen lang 25 uren, waardoor de rivieren overdreven genoemd kan worden.
//van
Joiina, Tanjoelangio, Demak en Samarang vereenigd zijn
//Scharen van menschen, vermagerd, met ingevallen oogen,
//in welke de verschrikkelijke folteringen van den honger te
//en eene binnenlandsche vaart van Joiina naar Samarang ge//opend is. De uitgegraven specie heeft gediend tot het maken //lezen waren, doolden weldra als schimmen langs de wegen.
//van den weg en de Binnen-Zee is in zeer
vruchtbare rijst(1) Tijdschr. van Ned.-ludie 1850, I, bl. 25.
//velden herschapen."
(2) Overgenomen
+

//

;

+

,

in Waterbk., afd. VII, bl. 133.

(1) 36000 bouws.

(3)
(4)

Afgedrukt in het Tijdschr. van N.-I. 1852, I. bl. 134.
Geschiedenis van bet kultuurstelsel (1871), 111, bl. 220.
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//Er waren er die beproefden gras en boombladen te kauwen en
//die met vlammende blikken het vee aanstaarden, dat met dit
//voedsel zijn honger kon stillen. Anderen vleiden zich neder
//aan den rand der bruggen of aan den zoom der rivieren, met
#de hoop, dat zij slapende in het water storten en niet weder
//tot het bewustzijn hunner ellende komen zouden. Vrouwen
//schonken hunne verhongerde kinderen aan Chineezen weg of
//verlieten ze op de bazars. De zoo kinderlievende Javanen
//brachten in hunne wanhoop hun kroost om het leven, ten
//einde het gejammer der hulpelooze wichten niet meer te hooren.
//Duizende uitgemergelde mannen, vrouwen en kinderen, die
//ten langen laatste hunne dessa's verlieten om elders hulp in
*te roepen, bezweken op den openbaren weg, in de slooten of
//op de velden. Velen, die eindelijk slaagden aan voedsel te
//komen, waren zoo verzwakt, dat zij geen rijst meer konden
//verdragen en, na die spijs voor de laatste maal genuttigd te
//hebben, dood ter neder storten.
«lieeds lagen duizende lijken op de velden van Demak en
//Grobogan te rotten, toen troepen hongerlijdenden, voor het
//meerendeel vrouwen en kinderen, in de straten van Samarang
//verschenen en daar op de ingezetenen een indruk maakten,
de herinnering hen nog jaren later deed huiveren.
"waarvan
//De rampzalige, door de nijpende ellende verwilderde wezens
"wierpen zich op de mestvaalten om beenderen en ingewanden
uit te zoeken, welke zij als redelooze dieren ver//van kippen
//slonden. liet nieuwe kettingkwartier, het pakhuis te Kali-Gawet
//op den weg naar Demak, groote loodsen te Djati-Ngalek en
"Kali-Ahnog hadden geen ruimte genoeg om de ongelukkigen
//te bergen. In weerwil van hot inderdaad treffend hulpbetoon
//der te Samarang gevestigde Chineezen en Europeanen, bezweken
//de meeste lijders in en in de nabijheid der loodsen. Velen had//den te lang geaarzeld om naar Samarang hulp te gaan inroepen
//en, op het punt van gered te worden, werd voor hen alle
"hulp noodeloos. Anderen verkeerden in een ver gevorderden
//ziekelijken toestand, welke eene zorgvuldige geneeskundige be//handeling vereischte, die voor het groot getal lijders te Samarang
//niet was te verkrijgen."
olgens eene door den heer van Soest vermelde schatting stierven
van Oct. 1849 tot Maart 1850 meer dan 100.000 mannen, vrouwen en kinderen.
Wel had men van bestuurswege getracht om de verwaarloosde
waterwerken te herstellen of te verbeteren, maar de zware arbeid, die onoordeelkundig werd aangewend, gaf niet het beoogde
resultaat en diende slechts om het lot van de bevolkiug te verergeren.
Zoo verhaalt dezelfde schrijver van mislukte pogingen
om bij Penawangan een dam in de rivier te leggen, waartoe gedurende een jaar 150.000 dagdiensten werden verspild, terwijl
de heerendienstplichtigeu gedwongen waren nog voort te werken,
zelfs nadat liet werk totaal was mislukt.
Eerst na de ramp werd het dntwerpen van verbeteringen aan
den waterstaat opgedragen en in 1852 volgde de machtiging
tot het aanleggen van den stuwdam in de Toentang-rivier bij
Glapan, waarvan de plannen door den ingenieur S. Dik waren
ontworpen.
Voor het verminderen der overstroomingen had men te voren
(Oostmoesson van 1851) ongeveer f 40000 beschikbaar gesteld tot
aankoop van rijst en zout ten behoeve der bevolking, die ten
getale van 5000 a 9000 man daags bezig was om aftappingskanalen van de Djadjar en andere spruiten naar zee te graven.
Blijkens het Koloniaal Verslag (ISSI bl. 100) werden gedurende
\
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zes maanden 48.000.000 kubiek voeten (bijna ','3 millioen M 3.)
grond hiervoor verwerkt. Welke die kanalen geweest zijn, is
niet met zekerheid aan te wijzen, maar uit het feit, dat later
nog een viertal van zulke afwateringen gemaakt moesten worden,
blijkt wel, dat zij niet veel nut hebben gesticht.
De volgende verslagen spreken hoopvol over de werken te Glapan,
terwijl eene opstuwing van de Serang na onderzoek als onuitvoerbaar werd opgegeven.
Toch heeft het veel moeite en zorg gekost voordat het opdammen
van de Toentang aan het doel beantwoordde, lleeds in Nov. 1859
rapporteerde de toenmalige Chef der derde Waterstaatsafdeeling,
de ingenieur Ie kl. P. van Baak dat, de rollaag, waarmede
het stortvlak van de steen was afgedekt, grootendeels wa» weggespoeld en overigens opgebogen. De beide aftappingskanalen
waren toen nog niet geheel voltooid en in Sept. 1860 meldt de
Directeur der Burgerl. Openbare Werken aan den GouverneurGeneraal dat, behalve voor de eventuüele herstelling van het stortvlak, nog gelden noodig zijn voor de voltooiing van het Oosterkanaal tusschen de Teleng en de Djadjar en voor eene stuw
in eerstgenoemde rivier, waardoor de bij verschillende besluiten
toegestane sommen, die op 1 Nov. 1858 gebracht waren op
ƒ 499.507.— nog met f 3150 verhoogd moesten worden. (De
werken zijn, wat den koeliearbeid betreft, in heerendienst uitgevoerd, met eene tegemoetkoming van 15 duiten of 12'/j cent
per man daags).
De lijdensgeschiedenis van de stuw te Glapan als kunstwerk
zal in eene afzonderlijke aanteekening worden behandeld, maar
is overigens niet van invloed geweest op de irrigatie, die sedert
den aanleg in de geheele streek een belangrijke verbetering had
ondergaan. Toch was men nog niet ten volle tegen rampen
gevrijwaard en zoowel toen als later bleven plannen tot verdere
verbetering aan de orde. Zoo is er in 1859 sprake geweest van
de irrigatie der afdeeling Grobogan uit de Loesie-rivier, waardoor
het district Manggar van de afdeeling Demak eveneens van
water voorzien zou kunnen worden. Op grond van opnamen,
door den ingenieur Boorda van Eijsinga verricht en eene globale
raming van den ingenieur van Deinse, stelde de Directeur de
Bruijn in 1863 voor om een half millioen beschikbaar te stellen
voor den aanvang van dit weck, wat het graafwerk betreft, uit
te voeren in gedeeltelijk betaalden heerendienst. Een kanaal met
bijbehoorende kunstwerken zou te Kemiri (afd. Blora, resid.
Rembang) uit de Loesie tappen en door de afdeeling Grobogan
naar de rivier de Djadjar, afd. Demak, worden gevoerd ter
besproeiing van gronden en tot afvoer van hout uit de in de
nabijheid gelegen bosschen. Dit kanaal, waarvan de strekking
langs den voet van het Kendeng gebergte als het ware was
aangewezen, zou eene lengte verkrijgen van 46 paal en werd,
op de genoemde wijze uitgevoerd met 12'/. et. daags tegemoetkoming per man, geraamd op zes millioen gulden. Men hoopte
er 14.500 bouws woeste gronden en 43.500 bouws van regen
afhankelijke sawah's mede te bevloeien. Daar de globale raming
niet minder dan 5.600.000 dagdiensten van heerendienstplichtigen aanwees en de streek schaars was bevolkt, had de Regeering
nog al bezwaar tegen de uitvoering en zag zij na de treurige
ervaringen, die toen juist met eenige belangrijke stuwdammen
waren opgedaan, wel wat op tegen de uitvoering, hoewel erkend
werd dat het wel eene opoffering waard was om van de gestadige
vrees voor hongersnood in Demak en Grobogan ontslagen te
zijn. Toch schijnt later met dit werk een aanvang te zijn gemaakt,
maar is het en zulks vermoedelijk terecht, daarna gestaakt.
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In 1873 dreigde eene herhaling van hetgeen in 1849 was
voorgevallen. Omtrent de polowidjo-aanplantingen in Demak
gedurende 1872 leest men in het Koloniaal Verslag over het
volgende jaar, dat vooral in de eerste maanden van 1873 de
toestand geenszins bevredigend genoemd kan worden en dat de
Gouverneur-Generaal te laat (eerst in Februari 1873) daarmede
in wetenschap was gesteld. .Reeds waren lijkeu van inlanders
op de openbare wegen gevonden, de levensmiddelen waren buitengewoon hoog in prijs en vele verhuizingen hadden plaats.
Daar men begrijpelijker wijze bevreesd was, dat de vreesselijke
tooneelen van vroeger zich zouden herhalen, werden zoo spoedig
mogelijk maatregelen genomen om de bevolking door het uitvoeren
van Openbare AYerken tegen ruime betaling in de gelegenheid
te stellen geld te verdienen. De resident van Samarang werd
gepensioneerd, den oud-Directeur der Burg. Openbare Werken
H. de Bruijn, die toen non-actief was, werd bij besluit van 13 Febr.
1872 opgedragen om zich zoodra mogelijk naar Demak te begeven
ten einde den toestand op te nemen en voorstellen tot verbetering
te doen, terwijl ook de resident van Pekalongan, M. H. .1.
Kollmann, reeds den lOden derwaarts was gedirigeerd om over den
toestand verslag uit te brengen.
Uit diens rapport (opgenomen in de Javasche Courant van 25
Maart 1873 no. 24) bleek, dat de bevolking wel gebrek leed en dat
de toestand vooral in het district Singen-kidoel, speciaal in de
buurt van ïegoe-anoe, zorgelijk maar niet hopeloos was, zoolang
het uitzicht bestond dat het onlangs afgeplante padigewas niet
zou mislukken, hetzij door nog te verwachten bandjirs, hetzij
door het te vroeg invallen van den drogen moesson, waardoor
om,o of andere padi-ziekten kunnen ontstaan.
//Gebeurt dit," zeide de heer K.; //dan zal de ramp niet te
//overzien zijn. Deze noodlottige onzekere toestand is enkel
//het gevolg van het gebrek aan irrigatie en afwateringswerken.
//De vlakte van Demak beslaat een uitgestrekt gebied der
//residentie Samarang, waar de welvaart der bevolking alleen van
//den landbouw afhangt, want geen handel noch eenige industrie
//of vertier bestaat er. Alles zoekt en vindt er een bron van
//bestaan in de opbrengst der velden. De vlakte heeft uit den
«aard harer ligging of gebrek aan water 6f te veel water, waardoor
//de herhaalde bandjirs ontstaan beide omstandigheden zijn na//tuurlijk voor den landbouw zeer ongunstig en brengen het
«bestaan daarvan in gevaar.
«Ik kan niet beoordeelen aan wien deze stand van zaken moet
//worden geweten, maar alleen het feit constateeren, dat de
//mislukking van het padigewas en van een groot gedeelte van
//de polowidjo-aanplantingen in 1872 als de eerste onmiddelijke
//oorzaak te beschouwen is."
Gelukkig schijnt de natuur medegewerkt te hebben om het
niet tot het uiterste te doen komen, dat de Commissaris vreesde
en werden alleen in de maand April veel koortsen waargenomen,
doch de oogst viel vrij goed uit, terwijl men de bevolking door
arbeid aan wegen en dijken voortdurend in de gelegenheid bleef
stellen om geld te verdienen.
Volgens de bevindingen van den heer de Bruijn was een goed
geregeld stelsel van irrigatie en waterafvoer in de afdeeling
Demak allezins uitvoerbaar en zou op ongeveer 31/ g millioen
gulden te staan komen. In Mei van dat jaar werden door den
Gouverneur-Generaal al dadelijk maatregelen genomen om door
waterpassingen en opnemingen de bouwstoffen te verkrijgen voor
het ontwerpen der noodige plannen. Eene brigade van zes
ingeniears, benevens een teekenaar, enz. zouden daarvoor, onder
;
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de leiding van den heer de Bruijn in het Demaksche te werk
worden gesteld, zoodra dit personeel door voorloopige indienststelling van drie uit Nederland verwacht wordende aspirantingenieurs en door tijdelijke overplaatsing van eenige elders te
missen waterstaats-ambtenaren zou kunnen worden bijeengebracht.
De bedoelde ingenieurs waren na eenige voorafgaande mutaties
ten slotte de heeren G. van Houten, W. van der Worff, S. J.
G. van Overveldt, 11. G. C. M. Hamming, Th. W. C.
Herckeurath en H. I. Mensinga Toen in het begin van 1874
de heer H. de Bruijn op nieuw geroepen werd om de betrekking
van Directenr der B. O. W. te aanvaarden, was het eerstgenoemde, die onder toezicht van den Eerstaanwezend Ingenieur in
de residentie Samarang, als chef der brigade optrad en, daar
de voortdurend afwisselende titularissen van laatstbedoelde betrekking uit den aard der zaak zich weinig aan de bestudeering
der omvangrijke ontwerpen konden wijden, was het feitelijk de
toenmalige Ingenieur 3e kl., thans Hoofdingenieur G. van Houten,
aan wien het vaderschap van het in 1878 aangeboden ontwerp
toekomt.
De opnamen bestonden in een uitgebreid net van waterpassingen,
dat op de copiën der minuutbladen van de topograplrisehe opname
op de schaal 1:10000 werd overgebracht en waarop verder de
kanalen getraceerd werden.
Van de belangrijke kanalen werd
vervolgens nog direct het lengteprofil bepaald. Deze waterpassingen werden aangevuld door de vereischte waarnemingen
van waterstanden, stroom-afvoeren, regenval, enz.
liet ingediende ontwerp omvatte:
a.
Het verbeteren van den rechter Toentang-dijk van Ojokotro
tot Demak.
b. Het verbeteren van de irrigatie uit het Oosterkanaal van
Glapan.
c.
Het verbeteren van de afwatering der uit het Oosterkanaal
van Glapan geirrigeerde streken.
cl. Het maken van een irrigatie- tevens prauwvaart-kanaal
uit do Scrang-rivier, zoomede de uit dat kanaal te voeden leidingen.
e.
Het maken der afwateringsslooten voor de uit het Serangkanaal te bevloeien velden.
ƒ. Het maken van een weg van -Sedadie naar de halte Serang
van den spoorweg Semarang-Solo.
ff. Het maken van het oostelijk afwaterings-kanaal.
li. Het verbeteren van het prauwvaart-kanaal tusschen Demak
en Tangoelangin.
i. Het verbeteren van de irrigatieleidingen uit dat kanaal
gevoed.
k. Het verbeteren van de afwateringsslooten der door het
prauwvaart-kanaal (sub h) bevloeide velden.
I. Het verleggen van den linker Serang-dijk van Tangoelangin
tot Djoengsemie.
De verbetering van de irrigatie, de opslibbing en de landiv.
en waterwegen in het district Wedoeng benoorden het prauwvaartkanaal (sub K).
n. Het verbeteren van de irrigatie der lage streken, nabij de
zeekust.

Volgens eene globale raming zouden dekosten

van

alle werken

ten behoeve van Demak bedragen/ 9.983.000 en een aantal

1.675.600 dagdiensten van heerendienstplichtigen. Trekt
de kosten der wegen en van het inrichten der kanalen voor
de scheepvaart hiervan af, dan blijft de raming ƒ 8.190.000
aan geld en 910.200 dagdiensten van heerendienstplichtigen.
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Wordt de waarde dezer laatste op / 0.25 gesteld, dan verkrijgt
men een eindcijfer van f 5.424.000 (1), waarvoor verkregen
zou worden: het vrijhouden van de afdeeling van jaarlijksche
overstroomingen en de verbeterde bevloeiing van de in den
tekst genoemde 58170 bouws sawah.
Het groote eindcijfer, dat echter alle blijken droeg van met
vrij groote juistheid geraamd te zijn, gaf aanleiding tot eene
uitvoerige correspondentie en van verschillende kanten werden
voorstellen ter bezuiniging gedaan.
In de eerste plaats wenschte men de paalfundeering onder de
stuw te Sedadie weg te laten, waardoor op dit werk + 3 ton
bespaard zou worden. Daar stond tegenover dat juist deze stuw
de basis van het geheele stelsel is en dat daarbij niets gewaagd
mocht worden. De geaardheid van den grond, die uit lagen
zand en klei bestaat, deed bij minder zware constructie gevaar
voor onderloopsheid vreezen.
Verder meende men de meeste verharde wegen te kunnen
weglaten, hetgeen almede tl/g ton bezuiniging zou geven. Hiertegen werd terecht opgemerkt, dat in de eerste plaats de meeste
kunstwerken langs de groote wegen liggen en het transport van
de benoodigde groote hoeveelheden materiaal niet dan met ontzettende kosten anders dan langs goede rijwegen zou kunnen
geschieden, terwijl verder, als grootere rijstproductie der bevolking
ten goede zou komen, deze in de eerste plaats in de gelegenheid
moest zijn om haar product zoo goedkoop mogelijk af te voeren.
Het derde hoofdbezwaar gold,t het denkbeeld om alle irrigatie
leidingen, die 006 liters of minder per sec. afvoerden, aan de
mondingen van modulen of meetsluisjes te voorzien, waarvan de
aanlegkosten zeer hoog zijn. Hoewel daardoor de waterverdeeling
zoo billijk mogelijk zou zijn, heeft men later, vooral ook omdat
het water hier niet zooals in Italië verkocht wordt, van de
moduleu afgezien en ze door eenvoudige inlaten vervangen.
Viel er dus op de kosten van het ontwerp niet veel af te
dingen, ruimschoots werd nog overwogen in hoever de uitvoering
niet het oog op de te verkrijgen voordeden gewettigd was.
De Eesident van Samarang deelde mede dat de landrente in
de afdeeling Demak van ƒ 3.— tot / B.— per bouw afwisselde,
dat het gezamenlijk bedrag in de laatste jaren, dus na het uitgeven
van de ƒ 539.0Ü0 voor de reeds geautoriseerde werken, met
ƒ 46.310 was opgevoerd en alzoo per jaar ƒ 457.111 bedroeg,
terwijl deze som bij eventuëele uitvoering van het geheele plan
nagenoeg zou kunnen worden verdubbeld. Het feit dat na aftrek
van
/ 200.000 geraamde onderhoudsfondseu. daardoor ongeveer
ƒ 300.000 of 31/4 pCt. van het aanlegkapitaal zou overblijven,
schijnt een belangrijk argument geweest te zijn tot uitvoering

deling was, gaf de eigenaardige toestand, waarin de afdeeling
Demak verkeerde, weder aanleiding om die uitvoering aan te
bevelen. De assistent-resident rapporteerde toch dat, terwijl in
1879 de rijstteelt boven verwachting 'uitmuntend geslaagd was
en de geheele oogst in Juni van het veld was, de regens daarna
steeds aanhielden, waardoor de grond niet voldoende kon uitdrogen om met den aanplant van tweede gewassen te beginnen,
zoodat er slechts 2000 bouw werden beplant, tegen 35.000 in
1876 en van die 2000 mislukte nog de helft. Wegens de groote
schade, die daardoor en door den minder goeden rijstoogst in
het begin van 1880 geleden werd, achtte hij het wenschelijk om
al dadelijk eenige aardewerken, tot het ontwerp behoorende, bij
wijze van reliefwerk toe te staan.
Dat de Ilegeering omtrent het plan in nader overleg trad met
het Opperbestuur vond voornamelijk zijn oorzaak in het hooge
eindcijfer, namelijk bijna driemaal het bedrag, dat aanvankelijk'
door den oud-directeur de Bruijn in uitzicht was gesteld. Intusschen werd aan het voorstel den lof niet onthouden dat nog
nimmer bij het Departement der Burgerlijke Openbare Werken
zulk een goed doordacht en tot in de kleinste bijzonderheden
bestudeerd en nagegaan irrigntieplan was ontvangen en verkregen
de ingenieurs, die het meest aan het werk hadden bijgedragen
de betuiging van de bijzondere tevredenheid der Ilegeering.
[n Juni 1881 kwamen berichten uit Nederhind. De Minister
meende dat, met het oog op de betrekkelijke schaarschheid der
bevolking, het van veel belang zou zijn door het gebruik van
werktuigeu zooveel mogelijk handenarbeid uit te sparen en dat
het aanbeveling verdiende dat, even als zulks voor de Bataviasche
Havenwerken geschied was, de ingenieurs, die met de uitvoering
belast zouden worden, in Nederland met een bekwaam deskundige
over de wijze van uitvoering in overleg traden. Voorts werd
aan een hulpspoorweg van Telawa naar Sedadie voor den aanvoer
van materialen de voorkeur gegeven boven een gewonen rijweg.
De heer van Houten werd naar Nederland in commissie gezonden
en vertrok den lOden October 18S1 derwaarts, nadat eenige
voorbereidende werkzaamheden, die intusschen in Indië verricht
konden worden, vooraf waren geregeld. Deze werkzaamheden
zouden bestaan in het boren van een artesische put nabij het
toekomstige werk te Sedadie, het bouwen van een bureau en
eenige woningen aldaar, het opmaken van taxatiestaten en het
uitbakenen van de te onteigenen gronden, terwijl ook het tracé
voor den hulpspoorweg werd vastgesteld.
Voor het emplacement der woningen werd een heuvel bij de
dessa Djepang in de uabijheid der djattiebosschen, gekozen. Daar
goed drinkwater in de buurt te krijgen was, werd een artesische
der werken.
put, die volgens het mijnwezen weinig kans van slagen had,
Toen het ontwerp omstreeks 1880 bij de Ilegeering in behan- achterwege gelaten. De afstand tot Sedadie bedroeg l/j paal
en tot den spoorweg ± 150 M. Voor het bureau en de ver(1) De dijken, wegen, hoofdkanalen en kunstwerken zouden in vrijen schillende woningen werd in April 1882 een som van f 49.000
arbeid en slecliis de brugged en dufkers in binnenwegen en de irrigatie. beschikbaar gesteld
(1).
leidingen en afwateiingsslooteu, die niet langs hoofdkanalen, wegen of dijken
Nederland
ondertusschen het noodige tijdelijk persoIn
werd
liepen, in heerendienst worden uitgevoerd, daar het to'nal aantal koeliedagneel
dat
voor de uitvoering van het werk noodig
aangeworven,
diensten nd 8.500.000, dat in de begrootingen voorkwamen. OUTOOgeljjk
geheel in heerendienst te vorderen zou zijn. Verder bevat het eindcijfer niet werd geacht; het bestond uit:
's maands.
de I'/, millioen, waarop het reservoir.te Gedah zou komen te staan en was
Een ingenieur werktuigkundige op ƒ 700.
400.—
daarentegen bij het indienen van het ontwerp reeds eengedeelte ad ƒ 839.000
atelier
11
werkmeester in het
+

—

»

uitgegeven voor het Westelijk aftappingskanua), liet verbeteren van den
rechter Toentangdijk van Goeboek tot Djokotro, het bonwen van eene
dubbele schutsluis in het Prauw vaart-kanaal te Demak.. van eene brug over
de omgelegde Djadjar, het verbeteren en aan het beneden einde aanleggen
van die rivier, eenige opruimingen beneden het "Westelijk aftappingskanaal
en een viertal bruggen.
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smid-bankwerker
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//

400.—
200.—

»
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(1) Sedadie zelf werd niet tot standplaats verkozen wegens de vrees voor
vergroote ongezondheid als een gevolg van het zeer aanzienlijk aldaar te
richten grondverzet.
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Een baas-wagenmaker
op f 200.— 's maands.
Drie hoofd-opzichters elk
u 400.—
Een heibaas
v w 250.—
Deze personen verkregen bovendien eene gratificatie voor uitrusting en vrije overtocht met hunne gezinnen.
Bovendien werd de uitzending voorbereid van allerlei materieel.
Hiertoe behoorden in de eerste plaats twee excavateurs, bediend
door treinen op smal spoor, waarvoor 4 locomotieven en een
vijftigtal kipwagens noodig waren. Deze werktuigen dienden
voornamelijk voor het groote grondverzet te Sedadie zelf en ook
voor het afsnijden en dichten van een bocht in de Serang, welke
door het hoofdkanaal gepasseerd moest worden. De breuksteen,
waaruit het meeste metselwerk bestond, werd gedeeltelijk gevonden uit een groeve beoosten de Serang in het Grobogansche en
van daar met Decauvillespoor vervoerd, waartoe over die rivier
*en eind bovenstrooms van de werken een hangbrug was
gelegd. Het materiaal kwam zoodoende op den hulpspoorweg van
Karang-Sono naar het werk en ging daar langs verder. Behalve
het materieel, dat ook voor dezen hulpspoorweg noodig was,
werd het noodige uitgezonden voor een atelier voor hout- en ijzerbewerking en voor alles wat werd vereischt voor kunstmatige mortelbereiding. Gedreven door twee locomobielen, elk van 16 paardekracht, had men twee ijzeren mortelmolens en ook zeer doelmatige
cementmolens, een en ander geleverd door de firma Smulders te
Utrecht. Voor het heiwerk waren stoomheien van de firma
Eigée te Haarlem in gebruik. Voegt men hierbij de noodige
kalkovens bjj een langs het hulpspoor gelegen groeve te Pengging,
een compleete steenbakkerij, een locomotiefloods, enz. dan blijkt
het eenigermate welke omvangrijke voorbereidingen aan de
eigenlijke uitvoering vooraf moesten gaan.
In Mei 1882 kwam de heer van Houten naar Indië terug en
den 13den Juli d. a. v. werd het besluit geteekend, waarbij
machtiging werd verleend om tot de uitvoering van het eerste
gedeelte der Demaksche waterwerken over te gaan, namelijk de
stuw te Sedadie, de inlaatsluis van het Serang-kanaal en de
eerste 973 str. M. van dit laatste. Voor een en ander werd
eene som van / 2.403.000 toegestaan, ten laste van welk bedrag
de hooger genoemde kosten der in aanbouw zijnde woningen
eveneens gebracht moesten worden. Later werd bepaald dat
tot de Ie sectie ook zouden behooren hét Serang-kanaal tot op
4690 M. afstand van de inlaatsluis en werd de bouw van de
ijzeren brug bovenstrooms van de stuw toegestaan. Met inbegrip
van de spoorwegverbinding werden de kosten der Ie sectie
daardoor met ƒ 452.220 verhoogd.
Op uit. December ISB4 was de stand van het werk als volgt:
op het inbrengen der ijzeren schuiven na, kwam de inlaatsluis
nagenoeg gereed van de stuw was de fundeering nog niet geheel
klaar, maar het metselwerk tot eene hoeveelheid van 3000 M
r eeds aangevangen. De
onderbouw van de ijzeren brug was
gereed even als de spoorweg verbinding, terwijl het Serang-kanaal
over dé volle 4', K.M. onderhanden was.
Inmiddels waren de gedetailleerde plannen voor de 2e sectie
gereed gekomen. Deze omvat het Serang-kanaal van K.M. 4.690
tot K.M. 19.380 nabij Godong met al de kleinere kanalen en
leidingen, zoowel voor besproeiing als afvoer benoodigd en al
de daarbij behoorende kunstwerken.
Hoewel de raming van dit gedeelte betrekkelijk weinig hooger
was dan die, welke bij het voorontwerp van 1878 was gemaakt,
werd daarin eene belangrijke vermindering gebracht, door overal
waar zulks doenlijk was houtconstructies te bezigen. Dit geschiedde
»
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vermoedelijk onder den indruk van den algemeenen geest van
bezuiniging, welke dat jaar heerschte, doch geeft later aanleiding
tot meerdere kosten van onderhoud of geleidelijke vernieuwing.
Met een dergelijk doel had in dat jaar een zending plaats van
den voormaligen Hoofdingenieur, toeo het Lid in den Raad van
Ned.-Indië J. A. de Gelder, naar het werk, die o. a. bewerkte
dat de verbetering van het district Wedoeng voorloopig van het
plan werd afgescheiden en de aanleg van een rijweg van Godong tot
Tanggoelangin langs het hoofdkanaal achterwege bleef, terwijl ook
een ruimer gebruik van heerendienstplichtigen ter sprake kwam.
Brj Gouv. besluit van 30 Mei ISSS werd eindelijk/704 859
toegestaan voor de volgende werken:
a.
in daghuur:
1. Het voortzetten van het Serang-kanaal.
2. Het maken van de leiding S, tot aan de Djadjar, van
den langs die leiding gelegen weg Pingkol-Kramat en van den
weg Kramat-Modjo.
3.' Het bouwen van de inlaatsluis no. 83.
van schutsluis no. 85 en stortdam no 86.
4.
ld.
b. in heerendienst (voor zoover de koeliearbeid betreft).
1. Het maken van de kleine irrigatie leidingen en afvoersloten in het Z.-O. deel der afdeeling.
2. Het verharden van de wegen en jaagpaden daarin. Verder
waren onder die uitgaaf begrepen de kosten van de directie,
het magazijnbeheer, het politie toezicht en de geneeskundige
behandeling van het personeel gedurende 1885, alsmede het onderhoud en de exploitatie van den spoorweg.
Uit een rapport van Febr. 1886 blijkt toen van de eerste sectie
de stuw, de inlaatsluis, de brug bovenstrooms van de stuw en het
eerste gedeelte van het kanaal nagenoeg voltooid waren, zoodat in
den Oostmoesson de Serang afgedamd en het werk in gebruik gesteld
zou kunnen worden.
Van de 2e sectie was het kanaal ongeveer
gereed tot K.M. 14 en verder onderhanden
Overigens moesten
nog verschillende kunstwerken van deze sectie geautoriseerd en
de kleine leidingen in heerendienst nog begonnen worden.
Er werd omstreeks dien tijd een ontwerp ingediend en weldra
toegestaan voor een deel van de derde sectie, namelijk de werken binnen den driehoek, die begrensd wordt door den postweg
Demak-Tanggoelangin, den weg Demak-Godong en de Serang-rivier
Daartoe behoorden de voortzetting van het Serang-kanaal tot
K.M. 39.250 en de kleine leidingen, wegen en de er bij behoorende kunstwerken. De wijze van nitvoering bleef tot veel
gfidachtenwisseling aanleiding geven. Omdat men eensdeels op
advies vanden heer de Gelder gaarne wilde bezuinigen door over
150.000 dagdiensten van heerendienstplichtigen per jaar te
beschikken, doch anderdeels' daardoor in strijd kwam met de
aanhangige plannen om juist den druk der heerendiensten te
verlichten. Het bezigen van het zoogenaamde excedent hoofdgeld
voor het werk kwam al weder niet billijk voor omdat men deze
céne afdeeling niet te veel boven andere wenschte te bevoorrechten.
In October 1886 werden de ontwerpen voor de vierde sectie
aangeboden, namelijk de werken in verband staande met het
Ooster-kanaal van Glapan en den rechter Toentang-dyk van daar
tot Demak.
In het begin van 1887 maakte het verlof, dat aan den toenmaligen chef van het technisch bureau bh' het Departement te
Batavia verleend werd, den maatregel noodzakelijk dat de
Hoofdingenieur van Houten in diens pliats trad. In verband
met deze mutatie werden de Demaksche waterwerken met 15
Mei 1887 als afzonderlijken diensttak opgeheven en gebracht

De Watebwekken

in de afdeemng

onder toezicht van den Chef der derde Waterstaats-afdeeling
Het werk werd intusschen onder direct toezicht
van den ingenieur Mensinga geleidelijk voortgezet, totdat deze
in 18S8 door den ingenieur Slinkers wenl vervangen.
In het laatst van LBBB kwam de beerendiénstquaestie weder
op het tapijt, in het bijzonder voor het onderhoud. Door de
Kegeering werd bepaald dat het onderhoud van de voornaamste
leidingen, kanalen en dijken in heerendienst zou geschieden, dat
van de wegen en jaagpaden, tot aan het tijdstip dat deze aan
het Departement van Binnenlandse!) Bestuur overgegeven zonden
zijn, in vrijen arbeid en van alle andere kleine leidingen,
waardoor het water direct op de velden gebracht wordt, in gemunte dienst.
Op 1 Juli 1889 irerd een rapport over den toenmaligen stand
van het werk ingediend, waaruit o. a. het volgende blijkt:
"Voltooid waren de prise d'eau mot alles wat er bij behoort; het
Serang-kanaal met tien stortdammen en schutsluizen, alle secundaire
leidingen behoorende tot de Serang-in;igatie en de daarbij
behoorende kunstwerken. Verder hot hoofdkanaal van de Toentang-irrigatie met een klein gedeelte der daaruit te voeden
leidingen; de nieuwe «echter Toentang-dijk van Goeboek tot Demak;
de nieuwe linker Serang-dijk van Grodong tot den grooten postweg met het buitenwerking stellen van een deel van den ouden
dijk; de aanleg van eenige verharde wegen met de noodige
bruggen en duikers voor zoover zij door de nieuwe kanalen gesneden werden. Vooreen en ander was/4.948.071 uitgegeven
Onder hetgeen toen nog verricht moest worden, bekleedcn de
groote afwaterings-kanalen van Djebor, Gradjah en Sedoe eene
voorname plaats. Deze werden achtervolgens toegestaan even
als de verbetering van het Prauwcaart-kanaal met bijbehooreude
werken.
Met de voltooiing daarvan is de dienst veranderd in de zoogenaamde Irrigatie-afdeeling Serang, welke ten doel heeft om
zoowel het onderhouden en verbeteren der bestaande werken als
het toezicht op de waterafdeeling blijvend onder technisch beheer
te brengen.
Voor 1892 en volgende jaren is vastgesfeld dut het
onderhoud van de hoofd- en secundaire leidingen voortaan in
betaalden arbeid en van de tertiaire leidingen met de daarin
gelegen werken in heerendienst zal geschieden.
De uitvoering van wat nog ontbreekt blijft eveneens aan de
itie-afdeeling opgedragen en sedert eenigen tijd is men aan
den linker rivierdijk en de hoofdleiding in het district Wedoeng
begonnen. Wordt later op dezelfde wijze de verbetering van het
district Singenkidoel ondernomen, dan zal eindelijk ten volle aan
het omvangrijke plan van
uitvoering zijn gegeven en de
(■ereschuld aan deze streek, waarvan de oud-Directeur de Brunn
sprak, zijn afgedaan.
te Saraarang.

Aanteekemxg B

De stuw te Glapan (Plaat 10).
Bij het aanvankelijk ontwerp

de stuw schijnt het de
hellend stortvlak van 100 M.
te
maken, waarvan de uiteinden door
lengte
afgesloten, liggende respectievelijk 4.20 M.
het aangenomen nulvlak. Dit stortvlak zou
overgaan in een horizontaal stortebed, beide
vleugels ingesloten, waarvan de kruin ongeveer

bedoeling geweest te zijn om
breedte en

k 0 M.

kofl'ermuren waren
I.SO M. boven
27 M. lengte
door leimuren met
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M. boven het stortvlak zou liggen, terwijl de verdere grond
daarboven onder talud met het terrein zon aansluiten.
De zijmuren, die bij 2 M. aanlegdikte met versnijdingen
zouden worden opgewerkt, bleken bij de uitvoering te laag en
daar men ze vermoedelijk reeds voor een deel gereed had,
was men genoodzaakt ze verder met evenwijdige voor-en achterstukken op te trekken, waardoor het eigenaardige profil ontstond,
dat op de teekeuing is aangegeven.
liet stortebed bestaande uit paalrijen met steenbezcttrng werd
gewijzigd en gelijk aan het stortvlak gemaakt doch iets lager gelegd,
terwijl de koffermuur naar het beneden einde werd verplaatst,
zoodat men behoudens de kleine knik in het lengte profil de volle
6
I str. ML als stortvlak kan beschouwen. De samenstelling
daarvan was niet zeer sterk, namelijk een laag metselwerk van
breuksteen in basterd tras, afgedekt door een halfsteens klinker
rollaag in. dezelfde specie tol
samenlqke dikte van 0.50
M. De laag- metselwerk in breuksteen greep echter inct doorgaande dwarsmuren van 0.50 M. dikte en 2 M. diepte in den
ongeroerden grond. De afstand van deze dwarsmuren schijnt
tusschen 6 Èi 8 M. af te «vissi
levens werden de Ooster- en Weslersluizen gebouwd, respectievelijk vory de kanalen naar de districten Manggar en Singenkidoel. De aansluiting van deze sluizen met de stuw zou
aanvankelijk geschieden door steenstapelingen achter paalwerk
doch werd uitgevoerd door
bekleeding van hel talud met gemetselde treden, de zoogenaamde trapmuren, waarvan een
doorsnede
bij het gezicht op de Oostersluis is aangegeven.
Voor het maken van een en ander alsmede voor
de hoofdkanalen
met eénige kunstwerken was ongeveer / 500.000 beschikbaar
gesteld bij uitvoering, wat den koelicarbcid betrof, in lieerend lenst

met

121/2 ets. tegemoetkoming.

De stuw werd in den droge gebouwd en door een rechtlijnig
afvoerkanaal van ongeveer 900 M. lengte werd na de voltooiing
een bocht in de rivier afgesneden. In die bocht werd vervolgens
een dubbele afdamming gelegd,
omdat door de eigenaardige
ligging het water van het Westerkanaal tusschen die dammen
door geleid moest worden. Dit kanaal treedt vervolgens dadelijk in een terrein van kalksteenheuvels, waar het met een smalle
bedding door werd getrokken.
Nadat het werk in 1553 was toegestaan, was men in 1859
zoover gevorderd, dat de stuw in gebruik kon gesteld worden,
waardoor al dadelijk ± 17000 bouws sawah water ontvingen,
welk oppervlak nog zou vermeerderen zoodra het Ooster-kanaal
tussohen de riviertjes Teleng en Djadjar zou zijn voortgezet.
In den Westmoesson 1859/60, toen de stuw voor het eerst
werkte, bleek deze niet voor die taak berekend te zijn. Vermoedelijk door wellen en door de ondichtheid van het breuksteen
metselwerk er onder, baande het water zich een weg onder de
rollaag, die het niet door kon laten en tengevolge daarvan
voor het grootste gedeelte werd opgelicht en medegevoerd.
De hoogste bandjir van 24 Oct. 1859 bereikte 160 M. bovenstrooms van de stuw eeno hoogte van 1.90 M. boven de kruin
(de stand op de kruin zelf werd niet waargenomen).
Men ging er dadelijk toe over om, na het aankappen van
djattiedolken en het verzamelen van steen, een nood voorziening
te maken, waardoor de wateraanvoer van de sawahs ten minste
niet behoefde te worden afgebroken, doch de toestand van het
geheele werk was zorgelijk. De grond onmiddelijk onder het
fundament was zeer slecht en de lange zijmuren waren niet onderheid, terwijl de bovenlagen van het terrein door de zware
3»
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regens zoo doorweekten dat ook de trapmuur op den linkeroever
nabij de brug bovenstrooms van de stuw over ruim 50 M'
wegzakte on die brug zwaar beschadigde.
liet dus het ontwerp ook na de aangebrachte verbeteringen nogal
te wenschen over, bij de beoordeeling er van mag niet uit het
oog verloren worden dat men een veertigtal jaren geleden nog
weinig ervaring op dit gebied had opgedaan. Bij de inlandsche
wijze van rivicropstuwiug, die in onbetaalden heerendienst
tot dusver meestal was gevolgd, werd algemeen van steenstortingen of van goedkoope samenstellingen van bamboe en
klapperhout gebruik gemaakt. De dammen sloegen in den regel
elk jaar weg en men gaf zich geen rekenschap van het weerstandsvermogen dat vcreischt werd om aan de hooge waterstanden het
hoofd te bieden, terwijl ook het vermogen der rivieren onvoldoende
bekend was. Het is daardoor verklaarbaar dat men een groot
vertrouwen stelde in metselwerk en de betrouwbaarheid daarvan
bij vrij lichte afmetingen, overschatte. Daarbij kwam dat zulk
metselwerk tot veel hoogere uitgaven leidde, dan men vroeger
gewoon was voor zulke werken te besteden en dat dit een reden
kan geweest zijn om alles zoo zuinig mogelijk te ontwerpen.
Hoewel het breuksteen-metselwerk van het stortvlak verder ongeschonden bleef, bestond er veel gevaar dat het rivierwater
zich langs de verzakking van den trapmuur een weg zou banen
naar het Oosterkanaal beneden de sluis, waar eene belangrijke
afschuiving was waargenomen en viel er tevens op de niet onderheide landhoofden van de stuw weinig te rekenen. Er werd
daarom reeds over gedacht om de afdammingen in de oude rivier
weder door te steken ten einde het werk te ontlasten en eene
commissie van ingenieurs door den Directeur Uhlenbeck daartoe
aangewezen, deed na nauwkeurig onderzoek het voorstel om liever
tot het bouwen van een nieuw werk over te gaan. Zij stelde in
Aug. 1860 twee oplossingen voor. Bij het eerte ontwerp werden
de sluizen, die hecht en deugdzaam waren, behouden en zou in
een links van de bestaande stuw te graven kanaal een nieuwe
worden gebouwd, hetgeen echter niet kon geschieden zonder de
irrigatie gedurende den bouwtijd te onderbreken. Bij het tweede
ontwerp behoefde dit niet te gebeuren, dan zou de nieuwe stuw
komen tusschen de beide bestaande afdammingen, doch waren
aan weerskanten in de onmiddelijke nabijheid daarvan nieuwe
sluizen noodig. Bij het technisch bureau van het departement
kon men zich met beide oplossingen niet goed vereenigen en
kwam nog een derde ter sprake.
Intusschen was de Westmoesson weder ingetreden en werd
geld beschikbaar gesteld om beneden het bestaande werk eene
steenstorting aan te brengen, daar de verdieping in het gegraven
beneden kanaal meer en meer toenam en gelijk trachtte te worden
aan de bedding van de rivier, welke op 450 M. afstand reeds
nagenoeg 6 M. lager lag dan de teen van het stortvlak.
In verband met de voorstellen der commissie was in de richting van het kanaal volgens het eerste ontwerp een grond onderzoek ingesteld, waarvan de resultaten op één punt op de
teekening zijn aangeduid. De kalksteenlagen van den linkeroever
bleken snel te hellen en werden niet meer op bereikbare diepte
aangetroffen, hetgeen het vertrouwen in de duurzaamheid niet
deed toenemen. In den Oostmoesson 1861 werd door het doorsteken van de afdammingen het stortvlak drooggelegd en konden
de gebreken beter worden waargenomen.
Ondertusschen was de heer 11. de Bruijn als Directeur opgetreden en deze kon zich met het denkbeeld om het geheele
werk te abandonneeren volstrekt niet vereenigen. Volgens een
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bondig schrijven aan den toenmaligen chef van de derde \Yaterstaats-afdeeling van 5 Juni 1861 was zijns inziens tot dusverve
van een verkeerd standpunt uitgegaan, hetgeen tot de verklaring leidde: //Als hoofd van den Waterstaat in Nederlaudsch//Lndië zeg ik: Er mag geen nieuw werk aangelegd worden. Wie
//van
het bestaande de ontwerper is, hoe het is uitgevoerd, ik
//stel het alles ter zijde en ik herhaal: de bestaande dam c.a.
nnioet in behoorlijken staat gebracht worden.
//Ik vermeen dat UEdG. na de lezing van het bovenstaande
//zich onmiddelijk zult plaatsen op het standpunt, hetwelk ik
//bedoel.
//Het geheele werk kan in behoorlijken staat gebracht worden
r/door aanhoudende uleenstortingen van zware blokken.''''
De reeds toegestane steenstortingen beneden het stortebed waren met dit denkbeeld geheel in overeenstemming, het was
slechts noodig om de te dunne thans bloot liggende laag breuksteen metselwerk van het stortvlak eveneens met steen te bezetten.
Aanvankelijk meende met dit laatste te bewerkstelligen door
het stortvlak met een raamwerk van houten balken te bedekken
en in de vakken daarvan de stortsteen tegen het afglijden vast,
te zetten. Wegens de bezwaren aan zulk een houtconstructie
verbonden, werd daarvan afgezien en kwam men op het denkbeeld die vakken te vormen door ruitvormig gemetselde muren.
Door de kruin te verhoogen en de helling binnen do leimuren
in een vlak door te trekken ontstond voldoende ruimte om die
muren op afstanden van ongeveer 4.50 M. aan te brengen en
bovendien in het midden een geul open te laten van 4.50 M.
breedte, waarvan de vloer met een rollaag bemetseld werd ten
einde de veelvuldige voorkomende vlotten met brandhout, bamboe,
balken, enz., die naar Demak en Semarang bestemd waren, een
voldoenden doortocht te verleeuen.
In de steenstorting, die het stortebed vormde werd die geul
voortgezet door afheiing met planken en palen. Verder werden
de trapmuren hersteld, die achter de Oostersluis verlengd, de
brug in orde gebracht, enz. Voor een uitgaaf, die alles te zamen
ongeveer ƒ 70.000 had beloopen, was het werk op die wijze
weder bruikbaar en daar men de dammen vóór den Westmoesson
1861/62 weder dichten kon, was ook de irrigatie niet afgebroken
geweest Een tiental jaren later moest men de vlotgeul door
het stortebed afbreken daar de houtwerken grootendeels waren
vergaan en werd deze door een gemetseld werk in aansluiting
aan het bestaande vervangen.
Beschadigingen kwamen zooals te verwachten was in latere
jaren nog wel voor. In 1880 werd geconstateerd dat de
beneden vleugelmuur aan de linkerzijde 0.85 M. voorover
gezet en van den hoofdmuur afgescheurd was, welke laatste
ook vrij belangrijk overhelde. De slappe grond en het gemis
van eene ouderheiing moeten bij ongunstig-e weersgesteldheid
als de oorzaken worden beschouwd. Deze vleugel werd afgebroken en op nieuw volgens een beter, op de teekening aangewezen, profil opgericht.
Toen men in 1883/84 nog bezig was aan verschillende herstellingen, vooral aan de brug en de door ouderdom defecte afsluiting der sluizen, werd door een zeer hooge bandjir een
gedeelte van de steenbezetting van het stortebed en uit de vakken
van het stortvlak gelicht, welke steen zich echter meerendeels
aan den voet van het werk weder verzamelde. Ook dit werd
hersteld en na dien tijd zijn geen belangrijke beschadigingen
meer voorgekomen.
Op de teekening zijn de aanzichten der beide sluizen en eene
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de Oostersluis gegeven, waaruit blijkt dat de ope-

spanningen
De onderste acht schotbalken

ningen tot boven toe doorgaan en van een dubbele rij

voor schotbalken voorzien zijn.
zijn met doorgaande bouten tot een schuif vereenigd, die door
een windwerk opgehaald kan worden. De windwerken rusten
op ijzeren liggers, die tevens een brug dragen. De schotbalk
spanning die gebruikt wordt, als eene hoogere afsluiting noodig
s, bevindt zich naast de schuifspanning en boven aan is over 1 M.
diepte eene verbreeding om de balken vrij van de ijzeren liggers
te kunnen inbrengen en uitnemen, waartoe ook een luik in het
bruggedek is gemaakt. Deze laatste verbeteringen zijn in lateren

tijd aangebracht.
Nu het werk voldoet, kan er de lof niet aan onthouden worden, dat men na veel teleurstelling eu mistasting toch voor vrij
geringe kosten het beoogde doel heeft bereikt.
Aanteekening

C

De stuw te Sedadie.
In de keuze der plaats voor eene prise d'eau uit de Serangrivier was men vrij beperkt. Afgezien van de enkele malen
voorkomende bandjirs, wisselden de waterstanden te Sedadie af
tusschen 3.30 en 1.1-0 M. +G. P., terwijl het omliggende terrein
op -j- 14. ligt. Slechts weinig bezuiden Penawangan, heeft men
nog eene terreinshoogte van 3.50 M. -|- G. P., zoodat men, het
verhang van een te graven kanaal in aanmerking genomen, zonder
opstuwing eerst een eindweegs beneden die plaats met de bevloeiing zou kunnen beginnen, terwijl dat kanaal zelf zeer diep
in het terrein zou moeten worden ingesneden.
Veel stroomopwaarts kon men niet gaan, daar juist waar de
Serang de heuvels verlaat aan den linkeroever bij Karang-assem,
het riviertje de Gedah er in valt. Dit laatste is diep ingesneden
en sterk aan bandjirs onderhevig, zoodat hel geheel onraadzaam
zou zijn om het in het kanaal op te nemen en dit er ook niet
met een aquaduct over heen gebracht kon worden, daar de
bandjirs door opstuwing van het Serangwater in het riviertje
te hoog stijgen.
Men ging dus met de opstuwing, ten einde op de ontgravingskosten van het kanaal te besparen, zoo hoog als mogelijk was
en vond bij Sedadie een geschikte bocht om af te snijden en
zoodoende het werk te voren in den droge aan te leggen.
De rivier is daar onderhevig aan zeer snelle wassen, eene
rijzing van 0.72 M. per uur was waargenomen en de waarschijnlijkheid bestond, dat die rijzing soms nog sneller kon zijn,
terwijl voor den afvoer bij den hoogsten stand op 1500 M 3
per secunde was te rekenen. Door die omstandigheden werd
het veilig geacht van een beweegbare stuw af te zien en besloot
men een vasten dam te maken.
De aan te nemen kruinshoogte Was afhankelijk van het punt
waar met de bevloeiing zou worden begonnen. Men nam aan
dat dit zou wezen nabij Pingkol door de eerste inlaatsluis no. 83.
De waterstand in de leiding moest aldaar -f- 7.70 M. zijn.
Aan het hoofdkanaal werd een gering verhang gegeven ten
einde geen al te groote snelheid daarin te veroorzaken en ook
om de kruinshoogte van den dam zoo laag mogelijk te houden.
Dit verhang, berekend tegen 0.08 M. per K.M. gaf over den
afstand van 4690 M. waarop bedoelde inlaat van het werk ligt
0.378 hoogte verschil. Eindelijk wenschte men de gelegenheid
te behouden om het kanaal nog 80 c.M. te kunnen opzetten,
.
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den waterspiegel beneden strooms van de
0.375 + 0.30 of rond -f- 8.40 M. moest
zijn. De gekozen afmetingen van dit laatste werk gaven in de
sluis aanleiding tot een vervalverlies van 0.41 M., waardoor
ten slotte de kruinskoogte van de stuw op -}- 8.81 M. werd
berekend.
De stuw is in de te ontgraven doorsnijding ter besparing van
aardewerk zoover naar beneden gelegd als bestaanbaar was met
de noodzakelijkheid om rondom de fundeeringsput een solieden
dam te laten slaan. De sluis was daarentegen zoover naar boven
ontworpen als mogelijk en noodig werd geacht om vrij te blijven
van de te verwachten aanslibbing bovenstrooms van de stuw.
De fundeering van de sluis, ligt uit vrees voor onderloopsheid
gelijk met de kauaalbodem, doch daar de volle hoogte van opening
niet noodig was en om minder last van opslibbing te hebben,
heeft men de bo venvlakte van den vloer in de sluiskokers
1.11- il. hooger dan de kanaalbodem gelegd. De rivieroever
tusschen de stuw en de sluis is geheel verzekerd door eene bekleeding. Daar een enkele bekleedingsmuur van de vereisehte
hoogte zeer kostbaar zou zijn, heeft men, waar de omstandigheden
zulks toelieten, deze door een drietal muren achter elkander
vervangen, die door bermen gescheiden zijn, zoodat de gronddruk
niet van den eenon op den anderen wordt overgebracht en de
drie muren ongelijk diep gefundeerd konden worden, namelijk
de aanleg van het metselwerk respectievelijk op + 6.40, + 8.40
10.90, terwijl de kruin van den boyensten muur even hoog
en
ligt als van de landhoofden aan de bovenzijde van de stuw,
nameln'k + 14.10 M.
De drieledige trapmuur loopt van de beide oevers van af
100 M. door tot aan de landhoofden van de
de stuw over
ijzeren brug, doch is daar voorbij tot aan de sluis door een muur
in twee hoogten vervangen, omdat de weg, die van de brug naar
de sluis loopt, anders niet voldoende breed zon kunnen worden.
Bij deze wijziging is de onderste trapmuur liggende met de
kruin op + 9.10 M. onveranderd gelaten. Hij ligt 0.59 M.
boven den gewonen waterstand en biedt dus met den er achter
gelegen berm eene geschikte gelegenheid aan als losplaats voor
de rivierprauwen, waaruit de goederen die van boven komen
overgeladen moeten worden in de vaartuigen, die het kanaal
bevaren. Het maken van een schutsluis om van de rivier op het
kanaal te komen, werd toch wegens de hooge kosten onraadzaam
geacht. Om het weder laden gemakkelijk te maken is ook langs
het kanaal eene loskade van 200 M' lengte gemaakt en kunnen
de opwaarts gevoerde goederen ook dadelijk van daar met karren
naar het spoorwegstation of naar de aanlegplaats der rivierprauwen worden overgebracht.
Daar het te verwachten was dat Sedadie wegens de zich aldaar
kruisende land- en waterwegen een belangrijk handelscentrum
zou worden, werd er nabij de sluis op een ruim marktplein
gerekend.
De inlaatsluis heeft vier openingen elk wijd 2.15 M., terwijl
de verhoogde vloer ligt op -\- 6.54 M. De afvoer wordt gevonden
0.05 ;I, de totale
uit de formule Q,
nb h y 2~g H, waarin n
breedte of 5.60 M., hde waterdiepte benedenstrooms, terwijl
voor de drukhoogte Hof het waterverschil voor en achter
0.41 is aangenomem. Het kanaal moet volgens hetproject 10%
meer dan de vereischte 26.7 M s kunnen afvoeren. De waterspiegel wordt daardoor echter niet met 0.30 M. maar
slechts met 0.13 M. verhoogd, zoodat het water dan beneden
1.69
de sluis uiet tot + 8.40 maar t0t+8.23 rijst en h
van

hoofdinlaatsluis 7.70

+

+

+

=
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.

=
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wordt. Stelt men deze waarden in de formule dan wordt
Q= 31.83 M 3, zoodat bij het toegelaten vervalverlies van
0.41 M. de capaciteit van de sluis ruim voldoende is.
Constructie. De stuw, de, sluis en de bekleedingsmuren bestaan alle in hoofdzaak uit metselwerk in breuksteen in basterd
tras specie.
De waterkeerende werken en de hooge muren zijn alle op
paalfundeeringen gesteld slechts de bekleedingsmuren van geringe
hoogte staan op aanstampingen of op zand. De diepte der fundeering is geregeld naar de onderstelde bodemlijn van de rivier.
Van de sluis zijn de pijlerkoppen en de hoeken der landhoofden bekleed met gehouwen steen; het overige deel van de
sluismuren werd met zeer harde machinaal gevormde Knropeesche
steen bekleed. De pijlers heblien eene groote lengte verkregen
daar het noodig was den weg Penawangan-Sedadie-Serang er over
heen te voeren en er voorts spanningen aanwezig moeten zijn
zoowel voor de schuiven als voor twee rijen schotbalken en de
inrichting der schuiven nog een afzonderlijk dienstbrugje noodig
maakt. Ten behoeve van de rijbrug zijn over de openingen
halfcirkelvormige gewelven geslagen, die aan de voorzijde
lijn gesloten. De afwatering der ruimten tusschen de gewelven
geschiedt door met portlandcement specie bepleisterde goten, die
met platen zijn afgedekt. Drie regels damplanken, namelijk een aan
de voorzijde, een aan de achterzijde en een onder de hoofdwaterkeering van de sluis geven waarborgen tegen onderloopsheid, terwijl
de steenen vloer, die beneden de sluis op+ 5-10 M. ligt, over
25 M. is doorgetrokken en aan weerskanten door bekleedingsmuren is begrensd. Aan de eene zijde is die bekleedingsmuur
nog over 10 str. M. voortgezet, doch slechts tot -|- 7.10 hoogte
en kan door een trap worden bereikt ten behoeve van het baden
en wasschen.
De stuw is even als de sluis geheel op palen gefundeerd.
Naar aanleiding van het grondonderzoek werd het noodig geacht
om bovenstrooms een doorgaanden kofl'ermuur aan te leggen,
die minstens tot op den ouden rivierbodem reikte, welke diepte
werd bepaald op -f- 1.40 M. Dien tengevolge zou een groot
deel van den grond onder het toekomstige stortvlak ten behoeve
van de voor de fundeering benoodigde sleuf vergraven moeten
worden. Daardoor was het ondoenlijk om het stortvlak dadelijk
op den grond te doen rusten, daar deze laatste grootendeels geroerd
zon zijn en aanleiding tot scheuren zou kunnen geven. Men heeft
daarom de drukking van het stortvlak en van het overstortende
water overgebracht door middel van segmentgewelven rustende
op genoemden koffer en op 5 dwarsmuren van 2.50 en 2 M.
dik, die alle onderheid zijn en waarvan de aanleg respectievelijk
1 M. en 0.50 M. of even diep list als van den bovenstroomschen
koffermuur. Zoowel onder dezen laatsten als onder den benedenkotier zijn twee doorgaande, rijen damplanken geslagen. De
fundeeringen, die op ongelijke hoogte liggen, zijn aan elkander
en elk bovendien aan de naastvolgend lagere gekoppeld.
De rechtstandsmuren zijn opgetrokken van inlandsche gebakken
steen in basterd tras, met uitzondering van den voorsten waterkeerenden muur, waarvan de voorzijde ter dikte van vier steen
in portlandcement specie is gemetseld. De zware gewelven zijn
van inlandsche baksteen. Door de aanraseeriug wordt het ojiefvormig beloop van het stortvlak verkregen, waarop de afdekking
is aangebracht, bestaande uit een éénstccnsrollaag van Kuropeesche
klinkers in portlandcement specie op afstanden van ruim
M .
afgebroken door neuten van natuurlijke steen, die in het onderliggend metselwerk zijn verankerd.
;
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Het ojief bestaat uit een vlak gedeelte van 2.6 M. gevolgd
door een bolle eirkelboog van 35 M. straal, aaneensluitende
aan een holte van 70 M., waarvan het overgangspunt 10.5 M.
voorbij den boyenvoorkant ligt.
De vlotgeul, breed 4 M., die in het midden ligt, heeft een
flauwer beloop en rust op afzonderlijke gewelven. Om het zijdelings doordringen van het water te beletten, gaan de zijwanden
als verticale muren tot beneden toe door. Deze geul is door,
met natuurlijke steen bekleede stortdammen, in panden verdeeld.
De zijmuren die het 30 M. lange stortvlak aan weerskanten
begrenzen en beneden in rechthoekige vleugels omloopen, staan
aan de bovenzijde op 100 M. en beneden slechts 75 M. uit
elkander. Tn platte grond hebben zij eveneens den ojiefvorm
met het overgangspunt in hetzelfde vlak als dat van liet stortvlak
zelf. Dit laatste is een willekeurige bijzonderheid daar de vorm
niet te berekenen viel. Het hoofddonkbeeld was echter om
naarmate de snelheid van het water bij het overstorten toenam,
het beschikbare profil naar evenredigheid te verkleinen en de
woeling van het water daardoor te verminderen. De boyenvlakte
daalt van -f-' 14.40 tot -)- 12.90 voor de vleugels en is afgedekt
met rollagen en hardsteenen hoekstukken.
Op het stortvlak volgt een stortebed van SOM. lengte dat
ingevolge hetzelfde principe van 75 M. boven tot 60 M. breedte
beneden versmalt en bovendien van -(- 4.40 tot -|- 3.40 afhelt.
Dit stortebed is aan weerskanten tusschen lage bekleedingsmuren
ingesloten en door d warsmuurtjes in vakken verdeeld, waarin
aanvankelijk een steenbezetting met kracht was vastgezet. Een
en ander heeft niet goed voldaan. Reeds in den Westmoesson
van 1886/87 werd een groot deel van die steen uitgeslagen
en de tusschenmuren zoowel als de lage zijmuren werden zwaar
beschadigd. Men heeft gedurig reparatie daaraan gehad, doch
ten slotte een blijvenden toestand verkregen door de vakken
nabij het stortvlak met beton in gewone specie te vullen en
daarna met beton in portlandcement af te dekken.
Ten einde gewaarborgd te zijn tegen de ongelijke zettingen
van de aansluitende muren, die niet even hoog gefundeerd zijn,
heeft men overal waar dit het geval was doorgaande voegen
van enkele centimeters wijdte gelaten en deze na de voltooiing
met portlandcement gedicht.
Aan alle bekleedingsmuren is een overeenkomstig profil gegeven
namelijk de boyenbreedte 10%, de onderbreedte 51% van de
hoogte met hellingen van '/,„ aan de voorzijde en l/4 aan de
achterzijde. De gewelven zijn niet ber-kend, maar omdat hun
soliditeit van veel belang was, zijn zij zeer ruim zwaar gemaakt.
De maximumspanningen in en de afmetingen van de kespen,
vloerplanken, enz. zijn 'op de gewone wijze berekend. Men heeft
daarbij als regel aangenomen, dat de grootste spanning, die in
de lengte richting van den houtvezel toegelaten mocht worden,
120 K.G. per
bedraagt. Dit cijfer is vrij hoog, maar men
ging uit van de onderstelling, dat de spanning in de houtwerken
vermindert, naarmate het er op rustende metselwerk meer en
meer verhardt. In eene richting loodrecht op de houtvezels
(palen in de kespen) heeft men 40 K.G. per c.M2 aangenomen.
Voor de kespen is ondersteld dat zij op het midden der palen
bevestigd zijn, voor de vloeren ondersteuning op de kanten der
kespen. Onder de sluis en de bekleedingsmuren zijn de vloeren
8 c.M. dik en onder de stuw 10 c.M., terwijl de zwaarte der
kespen afwisselt tusschen 18,28 en 27/35 c.M.
De grootste druk door een heipaal opgenomen, bedraagt
23.000 K.G.

De Waterwerken

in de afdeeling

Bij de bepaling der afmetingen van de stuw is uitgegaan van
de onderstelling dat er hoogstens 1600 M water in de seconde
over zal stroomen.
Wanneer de afstroomingsformule voor een overlaat met breede
kruin (volgens Bresse) wordt gebezigd:
3.
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De snelheid 0
het aanstroomende water is gesteld op 1.80
daarboven en zijn dus hoog genoeg.
0.65
M. en dus
h= 4.285 M.
Tot dusver zijn deze waterstanden in werkelijkheid nog niet
bereikt.
Van 9 Febr. 1875 bestaat een vrij nauwkeurig waarDe kruin ligt op
-J- 8.81
genomen opgaaf, toen het water in het huis van het dessahoofd
De hoogste stand zal tot -j-13.095 M. rijzen, en daar de te Sedadie
kwam, hetgeen met 12.30 -f- G. P. overeenstemt en
waterstand op de kruin y slechts 2/3 is, zou deze -f- 11.78 M. op 23 April 1888, na den bouw van de stuw, is een stand van
bedragen. Door de niet geheel vrije afstrooming is de stand 3.14 M. boven de kruin van dat werk waargenomen.
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HET VERLENGEN VAN DE BRUG
OVER DE

PORRONGRIVIER BIJ TJEPIPLES
IN DEN

Mtaatsspoorweg

SidhoartUo—Soerakarta.

Tot de werken voor het behoud en de verbetering van het
vaarwater in straat Madoera behoort ook de verbreeding van de
Porrongrivier en, in verband hiermede, de verlenging van de
spoorwegbruggen over deze rivier in de lijn Soerabaja—Sidhoardjo—Probolingo te Porrong en in de lijn Sidhoardjo—Soera-

karta bij Tjepiples.
De verlenging van de brug te Porrong bestaat uit 2 spanningen, namelijk eene Sehwedlerbrug van 30 M. en eene paraboolbrug van 25 M. wijdte, terwijl eene liggerbrug van 6 M.
wijdte is vervallen.
De hiervoor noodige onderbouw bestond uit het veranderen
van den bestaanden noordelijken landpijler in stroompijler, waartoe deze dieper moest worden gefundeerd en verzwaard, benevens
uit het bouwen van een nieuwen pijler en een landhoofd.
Voor het tot stand brengen van dezen onderbouw moest van
het gebruikelijke middel, tijdelijk omleggen van het spoor, worden
afgezien, omdat die spooromlegging een 300 M. lange noodbrug
over de rivier noodzakelijk maakte.
Niet alleen de groote kosten van die spooromlegging doch
hoofdzakelijk de bezwaren verbonden aan het exploiteeren van
een spoorweg over eene zoo lange noodbrug, vooral tijdens den
west- of regenmousson, maakten het noodzakelijk eene andere
wijze van uitvoering toe te passen.
Er werd derhalve besloten in de spoorbaan ter plaatse van
den nieuw te bouwen pijler en van het landhoofd kleinere noodbruggen te bouwen om, gedurende het ontgraven voor, en het optrekken van den onderbouw, de treinen daarover te laten rijden.
Voor het aanbrengen van die noodbruggen bleek het noodzakelijk om het verkeer over dit gedeelte spoorweg gedurende 10
dagen (van 14 t/m 16 Mei, van 21 t/m 23 Mei en van 24 t/m
27 Juni 1889) te stremmen, zoodat in dien tijd het vrachtgoederen vervoer over dit gedeelte spoorweg moest achterwege
blijven, terwijl de reizigers bij de brug moesten overstappen en
de bagage moest worden overgebracht.
Een tijdelijk eeuigszins gewijzigde treinloop om vertraging te
voorkomen op de baanvakken Bangil Malang en Soerabaja—
Pasoeroean Probolingo kwam hierin te gemoet.
Voor het wegbreken der liggerbrug van 6 M. der beide noodbruggen, het zooveel noodig opruimen van het bestaande landhoofd en het afgraven van de spoorbaan, zoomede van het inschuiven van den bovenbouw, die naast de baan was opgesteld
—

—

het berijdbaar maken van den spoorweg had op 19 Maart
1890 nogmaals stremming van het verkeer plaats. Nadat in den
voormiddag van 20 Maart de nieuwe spanningen beproefd waren, werd nog dienzelfden dag de brug voor het verkeer der

en

treinen opengesteld.
Bij Tjepiples bestaat de verlenging uit 2 Schwedlerbruggen
elk van 35.74 M. wijdte en vervalt eene liggerbrug van 10 M.
wijdte over de waterleiding.
De hiervoor noodige onderbouw bestond in het veranderen
der oplegging van den bestaanden westelijken pijler der brug
en het bouwen van een nieuwen pijler en een nieuw landhoofd.
Ter vervanging van de bestaande, is een nieuwe waterleiding
gegraven achter bet, voor grondberging van de verbreede rivier
gereserveerde terrein, waarvoor de bouw van een duiker van 1
M. wijdte in den spoorweg noodig was. Zie situatie fig. 14,
blad 11.
Op blad I, fig. 1 en 2 is de brug in aanzicht en platte grond
voorgesteld.
De toestand vóór de verlenging is in stippellijnen aangegeven.
De bezwaren, die bij de verlenging der brug te Porrong, van
eene spooromlegging hadden doen afzien, bestonden hier in
dezelfde mate zoodat, evenals diiiir, besloten was tot den bouw
van twee noodbruggen in de spoorbaan waartoe de houtwerken,
die te Porrong voor die noodbruggen gediend hadden, grootendeels konden gebezigd worden.
De onderbouw voor de hier bedoelde brugverlenging moest
in den drogen moesson tot stand worden gebracht, zoodat de
werktijd hieraan samen viel met den grooten afvoertijd over den
spoorweg, welke afvoer op den hoofdtak der Oosterlqncti vrij
groot, vooral in 1890, wegens het groote vervoer van Suikerriet
stekken (bibit) van Oost-Java naar de residentiën van MiddenJava en de Vorstenlanden, bijzonder belangrijk was.
Bij stremming van het verkeer over den spoorweg bij de
Tjepiplesbrug zoude, daar de afvoer van producten nagenoeg geheel naar Soerabaja plaats heeft, het vrachtgoederen vervoer,
niet alleen op de hoofdlijn, doch ook op den zijtak Kertosono
Kediri Blitar en gedeeltelijk op de lijn Bangil Pasoeroean
en Probolingo Soerabaja gedurende verscheidene dagen gestaakt
moeten worden, waardoor niet alleen groot geldelijk nadeel aan
de exploitatie van den spoorweg zoude worden toegebracht, doch
die exploitatie zeer zoude bemoeilijkt worden en aan de han1
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delsfabrikanten, erfpachters, bibitleveranciers en reizigers, behalve
het ongerief, ook belangrijke schade worden veroorzaakt. Het
kwam derhalve bij de verlenging dezer brug vooral daarop aan
het werk zoodanig te regelen, dat het stremmen van het vervoer,
gedurende den afvoertijd, vermeden werd, al moest ook de te
volgen werkwijze eenige meerdere uitgaven vorderen.
De onderbouw voor deze brugverlegging is tot stand gebracht,
zonder dat dit in het verkeer over den spoorweg eenige stremming heeft veroorzaakt. Wel moest over de noodbruggen eenigen tijd langzaam gereden worden en was de snelheid daarover
op 10 K. M. per uur bepaald; aangezien echter voor het berijden der Tjepiplesbrug zelve de snelheid der treinen door het
afsluiten van den stoom moest worden verminderd, was de daardoor onstane vertraging van weinig beteekenis. Zoodra de gemetselde onderbouw voor de nieuwe ijzeren bruggen gereed was
en de noodbruggen daarop en op de later te noemen sleepjukken
konden rusten, werd de te berijden snelheid over de noodbruggen op 20 K. M. per uur gebracht.
De wijze waarop, bij het tot stand brengen van dien onderbouw is te werk gegaan, wordt hier in het kort beschreven.
Blad 11, fig. 3, vertoont eene doorsnede volgens de spoorwegas
waarop de te bouwen pijler en het landhoofd zoomede de daarvoor noodige ontgraving en de geprojecteerde noodbruggen met
stippellijnen zijn aangegeven.
Om de benedenjukken dezer noodbruggen te kunnen heien
en de sloven daarop aan te brengen, moest eerst de baan, voor
die van den pijler over 22 M. en voor die van het landhoofd
over 18.G M., worden weggegraven. Gedurende die weggraving
en het plaatsen van de jukken moest het vervoer over den
spoorweg niet belemmerd worden en werden daartoe voorloopige
noodbruggen gemaakt. Hiertoe werden, voor den pijler, eerst
de landjukken a der noodbrug en vervolgens de 3 noodjukken
h in de baan aangebracht.
Voor deze jukken werden djatiehouten palen of dolken, van
ruim 8 M. lengte, van onder ± 25 en van boven
30 M.
dik, gebezigd en tot 0.66 M. onder den bovenkant spoorstaaf,
dus ongeveer 9 M. diep, in de baan ingeheid. Elk juk bestond
uit 4 palen op afstanden van 1 M. Voor het heien van die
jukken moest de spoorbaan telkens worden opgebroken en was,
tusschen de treinen in, geen tijdruimte genoeg over om bij dag
daarmede te kunnen beginnen. Dit werk kon dus alleen des
nachts geschieden.
Daartoe werd, op stapels van dwarsliggers in het talud der
baan aangebracht, de heibok opgesteld en konden met 3 mandoers
en een 60 tal koelies per nacht gewoonlijk 2 palen worden
ingeheid waarmede men tegen 2 a 3 uren in den morgen gereed
was. Alsdan bleef niet genoeg tijd over om nog met een derde
paal te beginnen, daar de baan weder moest worden hersteld en
alles opgeruimd om den, van Modjokerto komende, eersten goederen trein niet in vertraging te brengen. Voor het aanbrengen
der sloven was slechts eene kleine vergraving der baan noodig van
welke vergraving de wanden door onderling gestempelde balkjes
gestut werden (zie fig. 4) waarop langsdragers voor de rail werden aangebracht, zoodat dit werk bij dag kon geschieden. Zoodra de
jukken gereed waren, werd 's nachts de baan zooveel noodig weggegraven en werden noodbalken als langsliggers daarop geplaatst.
Van deze noodbalken waren, 2 stuks lang elk ruim 12 M.
en 4 stuks lang elk ruim 8 M. hoog 43 en breed van 48 tot
53 centimeter aanwezig.
Middels klossen tegen en op de sloven der noodjukken werd
liet verschuiven der noodbalken onder het berijden voorkomen.
+
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Zoover gevorderd zijnde, kon het weggraven van de baan ge"
sehieden om de jukken voor de definitieve noodbrug aan te
brengen. In de doorsnede fig. 3 zijn deze voorloopige noodbruggen zoomede de weggraving der baan voor het plaatsen der
benedenjukken met getrokken lijnen aangegeven, terwijl fig. 5 de
plaatsing der noodbalken van boven gezien voorstelt.
Wegens de mindere hoogte der bovenjukken van de noodbrug voor het landhoofd kon hier het middelste noodjuk vervallen en werd, nadat de noodbalken op de jukken waren geplaatst, eerst de baan volgens de gebroken lijn d. e. f. g.
weggegraven en de lange noodbalken door een stapel dwarsliggers
in het midden ondersteund, waarna de baan volgens de getrokken lijn kon worden weggegraven.
De palen voor de benedenjukken waren 7 M. lang en moest
het inheiën daarvan ook bij nacht geschieden, daar hiervoor het
telkens verschuiven der noodbalken noodig was.
Zoodra de jukken der noodbruggen gereed waren, werd de
weggegraven baan weder tot ± 3,5 M. beneden de rail aangevuld en naast de voorloopige noodbrug, de definitieve noodbrug opgesteld daarna, in één nacht, de voorloopige weg gebroken,
en de definitieve noodbrug in de plaats gesteld.
De bovenkant sloof der landjukken van de noodbrug voor
den pijler lag voor de noodbalken te laag; dit werd verholpen
door het aanbrengen van een dubbele sloof, waarvan de bovenste,
bij het plaatsen der definitieve noodbrug, werd weggenomen.
Fig. 6 vertoont de wijze waarop het opstellen en inschuiven
der noodbrug voor den pijler plaats had; de constructie der
middenjukken en van de noodbrug zelve blijkt uit fig. 7, terwijl
fig. 8 die der landjukken dier noodbrug aangeeft. Deconstructie
der jukken voor de noodbrug van het landhoofd is in fig. 9 en
10 aangegeven.
Op het einde van de maand April 1890 waren de houtwerken
van de Porrongbrug naar Tjepiple» overgebracht en kon met het
werk begonnen worden. De noodbrug voor het landhoofd kwam
op 18 Mei en die voor den pijler op 24 Juni gereed, zouder
dat het verkeer over den spoorweg door den bouw daarvan,
belemmerd werd.
Voor het bouwen van den duiker in de nieuwe waterleiding
werden, op bovenomschreven wijze, eveneens 4 noodjukken aangebracht waarop de noodbalken werden geplaatst en kon die
duiker, zonder stremming geheel gereed gemaakt worden.
Nadat de noodbruggen gereed waren, kon de ontgraving voor
den onderbouw voortgezet en de onderbouw zelve opgetrokken
worden. Alleen zij hier vermeld, dat met het oog op de steile
afgraving van het benedengedeelte voor den pijler, zoodra de
uitgraving ver genoeg gevorderd was, de middenjukken der
noodbrug onderling gestempeld werden (zie fig. 3).
Dit stempelen bleek spoedig van groot nut te zijn daar, tengevolge der trillingen door het berijden der noodbrug in den
ondergrond teweeggebracht, de steile wanden van den fundeeringsput zoodanig met zware brokken afkalfde, dat de palen
der benedenjukken voor een groot gedeelte zichtbaar werdenen
zouden deze jukken, tegen den grooten gronddruk die zij te
weerstaan hadden, zonder de aangebrachte stempels e niet bestand zijn gebleven.
Op het einde van Augustus 1890 was het metselwerk van
pijler en landhoofd tot onderkant draagsteen opgestrokken en
was de duiker in de nieuwe waterleiding gereed.
Voor het verder voltooien der brug moest toen worden gewacht op de aankomst uit Europa van den bovenbouw.
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Omtrent het opstellen en het op de plaats brengen van den
ijzeren bovenbouw valt het volgende te melden.
De bovenbouw werd opgesteld op een houten steiger naast
de noodbruggen en evenwijdig aan de spoorwegas.
Over een hulpspoor, in het midden van dien steiger aangebracht en zooveel noodig aan de Westzijde verlengd (zie fig.
14), werden de brugdeelen met een lourij op den steiger aangevoerd. De brugdeelen, op het talud der spoorbaan gelost,
werden middels een loopkraan op den lourij geladen.
Over den steiger bewoog zich eene stelling met lieren (travelier) waarmede de, op den lourij aangevoerde, brugdeelen
werden opgelicht en op hun plaats gebracht om geklonken te
worden.
Rechthoekig op den stelsteiger liepen 1 sleepjukken (voor
elke spanning 2 jukken) waarop een gewone spoorstaaf voor het
overschuiven was aangebracht.
Zoodra het klinken der spanningen was afgeloopen, werd op
ieder sleepjuk een sehuii'balk, voorzien van l gegoten ijzeren
sleepschoenen geplaatst, waarna al de andere steunpunten onder
de spanningen werden verwijderd en deze boven de te voren
geplaatste opleggingen werden gesleept en daarna op de draagrollen neergelaten.
In de fig. 11, 12, 13 en 15 is de plaatsing en de constructie
van stelsteiger en sleepjukken aangegeven, terwijl fig. 15 pi. 111
tevens aantoont op welke wijze het sleepen van den bovenbouw
plaats had. Er waren op het werk aanwezig -1 stuks lieren die,
voor het oversleepen der spanningen bij Porrong gebezigd waren
en, op daartoe vervaardigde houten bokken, aan de overzijde
der spoorbaan, geplaatst waren.
Voor den zooveel zwaarderen bovenbouw der Tjepipleslrug (1)
was de trekkracht dezer lieren niet voldoende, zoodat in den
trekkabel takels werden ingelascht op de wijze als in fig. 15 is
aangegeven.

De spoorstaaf waarover de spanningen werden voortgeschoven
had in de lengte eene helling van 1.500 en was gesoneerd met
een mengsel van vet en gemalen potlood.
Fig. 16 stelt den toestand voor, nadat de spanningen over de
sleepjukken tot boven de opleggingen verschoven waren. Middels hydraulische persen (p. fig. 17) werden daarna de spanningen zoo ver opgelicht, dat de sleepbalken met de sleepschoenen
er onder weg geschoven konden worden, waarna de spanningen
(1) Het te verplaatsen gewicht van eene Schwedlerbrug van 30 M.
spanning is + 65000 kilogram, terwijl dit voor eene spanning van 35.74
M. + 75.000 kilogram bedraagt.
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der opleggingen werden neergelaten. De hydraulische persen
konden hoog genoeg opgeperst worden om de spanningen in
eens op de draagrollen te kunnen brengen, daar echter die persen
niet steeds tot de volle hoogte met voldoende kracht werken,
was het raadzamer geoordeeld dit nederlaten in twee keeren te
bewerkstellingen.
De dwarsliggers met de rails waren te voren op de spanningen
bevestigd, zoodat, na het op de plaats brengen hiervan, het nog
ontbrekende metselwerk tusschen de spanningen der brug moest
worden opgetrokken en de aansluitingen van het spoor worden
tot stand gebracht om de brug voor de treinen berijdbaar te
maken.
Alvorens met het inschuiven der bruggen begonnen kon worden, moesten eerst de beide noodbruggen en de bestaande liggerbrug van 10 M. over de waterleiding worden verwijderd,
zoomede het metselwerk van het landhoofd dezer brug en de
spoorbaan zooveel noodig worden weggebroken om voor den
nieuwen bovenbouw plaats te maken.
In den namiddag van 7 April nadat de laatste trein (No. 17)
de Tjepipleshrug gepasseerd was, werd begonnen met het afbreken
der noodbruggen, het lichten en wegvoeren der ijzeren liggerbrug
en het zoo veel noodig opruimen van het gemetselde landhoofd
dezer brug en der spoorbaan. Met dit werk werd in den nacht
voortgegaan, zoodat nog dien avond de westelijke nieuwe brugspanning op hare plaats kon worden gebracht. Met het wegvoeren der liggerbrug en het afbreken van het landhoofd kwam
men eerst in den vroegen morgen van 8 April gereed en was
ten il ure ook de tweede spanning op hare plaats geschoven.
Die dag en de daarop volgende nacht werden besteed aan het
zooveel noodig verder opmetselen van pijlers en landhoofd en
nadat de aansluiting van het spoor tusschen en buiten de nieuwe
spanningen was tot stand gebracht, had in den voormiddag van
9 April de beproeving plaats waarna de brug vóór de komst
van trein No. 13 voor het verkeer werd opengesteld.
Voor bet plaatsen der nieuwe spanningen was liet noodig dat
de passage over de brug op 8 en 9 April gestremd werd. Van
de voorgenomen stremming was het publiek tijdig in kennis
gesteld en binderde het staken van het vracbtgoederen vervoer
gedurende twee dagen buiten den afvoertijd niets, terwijl het
overstappen der reizigers weinig bezwaar opleverde.
Sidhoardjo,

27 December 1891.
J. ALSDOKF,
Lid v. h. Kon. Inst. v. Ing.
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11. Waarnemingen op enkele bepaalde uren van den dag.
Er zijn, zooals bekend is, tot nu toe twee methoden in
toepassing gebracht bij het verzamelen van gegevens voor eene
studie der getijden.
De oudste en meest gebruikte methode is de opteekening van
den tijd en het peil correspondeerende met hoog- en laagwaterstand, eene methode, die, daar waar het dubbelgetij in hooge
mate op den voorgrond treedt en dus de verschijnselen zich na
eiken maansleeftijd herhalen, spoedig tot bruikbare resultaten
leidt. Voor de berekening uit dergelijke observaties van de
constanten der Harmonische Analyse, wier kennis voor eene meer
ingaande studie, den oorsprong en de voortplanting der getijden
betreffende, volstrekt noodzakelijk is, zijn door Darwin in de
Froceedings der 'Royal Society, Vol. 48, 1890, p. 278, voorschriften gegeven, die, voor zooverre mij bekend is, nog niet
zyn toegepast en waarvan dus nog onbekend is, of zij in de
praktijk voldoen.
De tweede soort van waarneming, de eenige die in staat is
volledige gegevens binnen korten tijd te leveren, is die door
middel van zelfregistreerende instrumenten; voor elk uur van
den dag wordt de waterhoogte
en deze uurwaarneworden
mingen
volgens verschillende perioden gerangschikt op
de wijze waarop dit door Darwin, Borgen en 13airdis aangegeven.
Beide methoden brengen hare eigenaardige voor- en nadeden
mede: het is niet mogelijk op alle plaatsen een getij meter te
plaatsen, men zou zelfs kunnen beweren, dat het in den regel
niet mogelijk is zulk een ietwat veeleischend instrument op te
stellen op die plaatsen waaromtrent juist nadere gegevens het
meest gewenscht zijn.
Er bestaan twee methoden tot opstelling van een zelfreg»treerendeu getijmeter; daar waar in een haven of baai kalm
water te vinden is, zoodat van golfslag of deining geen gevaar
te wachten is, is de beste manier om het instrument te plaatsen
deze, dat men het laat rusten op schroefpalen waaraan eene wijde
ijzeren buis verbonden is waarbinnen zich de drijver beweegt
en waarvan het ondereinde beneden laag-water-peil uitmondt
op niet te korten afstand van den bodem.
Voor deze methode is echter kalm water een volstrekt vereischte, zonder hetwelk veelvuldige onderbrekingen der observaties
ten gevolge van het breken van den ophangdraad, veroorzaakt
door snelle dalingen van het niveau, te verwachten zijn.
Op slechts enkele zeer beschutte plaatsen is zulk eene geschikte
plaats te vinden en ook dan nog wordt het voordeel aan deze
wijze van opstelling verbonden, eenigermate opgewogen door
het nadeel dat zulk eene opstelling in een diepen inham medebrengt, juist doordat men op zulk eene beschutte plaats niet
§
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de normale hoogten en tijdstippen meet, maar latere tijden en
vooral grooter verval dan verder in zee of aan de vlakke kustlijn zouden waargenomen worden.
Eene andere wijze van opstelling is die dat men op den wal
eene put graaft, waarboven het instrument wordt geplaatst en
waarin zich de drijver beweegt, terwijl het water in de put rijst
en daalt met de oppervlakte der zee, doordat, door middel van
ijzeren buizen, gemeenschap onderhouden wordt tusscheu het
water in de put en de zee.
Ligt de ijzeren buis, die het water af en toe voert, op den
bodem van de zee, dan is natuurlijk biervan bet gevolg, dat
de observaties vaak onderbroken worden, doordat de monding
der pijp door zand of schelpdieren geheel verstopt raakt of,
wat nog erger is, dat de pijp slechts door eene nauwe opening
water at- en toelaat, zoodat eene foutieve waarneming, nl. eene
te geringe hoogte bij eene aanmerkelijke vertraging in tijd,
wordt geregistreerd; hierdoor kan, zooals te Tandjong Priok in
1884 inderdaad het geval is geweest, eene geheele reeks van
waarnemingen verloren gaan niet alleen, maar dikwerf geeft dit
aanleiding tot verlies van tijd en moeite aan de bewerking
besteed doordat het euvel eerst bemerkt wordt indien het zulke
afmetingen heeft aangenomen, dat de kromme lijn geheel en al
haar gewoon karakter verloren heeft. Dit gebrek kan verholpen
worden door de monding der pijp te verbinden met eene lange
buigzame buis, wier uiteinde aan eene boei bevestigd is en
zoover in zee en zóó diep onder waterniveau wordt gehouden
als de omstandigheden (helling van het strand, deining en golfslag) noodig 'maken; drie meters onder den waterspiegel is de
invloed van deining en golfslag niet meer merkbaar. Zulk eene
complicatie in de opstelling echter beeft stellig een ongunstigen
invloed op de bepaling van den juisten tijd van hoog en laag
water en doet bovendien een der nadeelen van deze methode
van observeeren zeer sterk uitkomen, nl. de kostbaarheid; want
is het instrument reeds niet goedkoop, zulk eene goede opstelling, waarbij alle maatregelen genomen zijn omeene continue
en juiste registratie te waarborgen, kan natuurlijk niet zonder
vrij groote onkosten geschieden.
Een ander nadeel waar men bij eene organisatie van een systeem van getijwaarnemingen op stuit is, dat zulk een instrument
alleen daar kan gebruikt worden waar de behandeling kan geschieden door een ontwikkeld persoon, die van het belang der
waarnemingen doordrongen is en zich bewust van de verschillende oorzaken die kunnen leiden tot eene werkstaking van het
instrument en deze weet te verhelpen en te voorkomen.
Het zal dus wel nimmer mogelijk zijn dergelijke instrumenten
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te gebruiken op andere plaatsen dan hoofdplaatsen, waar personeel voor de opstelling en bediening te vinden is.

Vooral in den Indischen Archipel, waar van alle zijden en
getijden van verschillenden aard en
oorsprong binnendringen, is het noodzakelijk gegevens te, verzamelen van zoovele plaatsen als mogelijk is; want het probleem
is stellig zeer gecompliceerd, en indien dus eenige zelfregistreerende instrumenten zijn opgesteld op hoofdpunten, moeten de
overige gegevens geleverd worden door stations, die men bij
een Meteorologischen dienst //van de tweede orde," zou noemen.
Voornamelijk punten midden in zee gelegen of aan oen
strand met vlakke strandlijn, waar vertraging in tijd en abnormale waterhoogten ten gevolge van stuwing niet kunnen voorkomen, zijn hiertoe aangewezen. Daar kan echter van de opstelling van zulk een instrument geen sprake zijn en het zou dus
voor
de hand liggen de eerste methode van waarnemen
aan te wenden en observaties te laten verrichten van tijdstip en peil van hoog- en laagwater, zooals reeds sedert jaren
in Europeesche havens gebruikelijk was en zooals in 1539 ook
voor enkele plaatsen in onzen Archipel is geschied op last der
Regeering en op verzoek van de Royal Society.
Bij (iouvernements besluit nl. van 20 Octobcr 1838, No. 3,
werd besloten, dat op 12 plaatsen in den Archipel de door de
Royal Society gewenschtc observaties zouden geschieden. Volgens het ter zake ingediend rapport echter waren de groote
kosten, het gebrek aan personeel en het overlijden van eenige
tot de observatiën bestemde personen oorzaak, dat men zich
slechts tot de volgende punten heeft moeten bepalen, terwijl
nog de observatiën niet overal gedurende een rond jaar hebben
knnnen plaats vinden.
De bedoelde plaatsen
Poeloe Vhinco, ( W. K. Sutaatra),
Muntolr, Onrust, Tegal, "Klampte» (W. K. Madoera) en Tjilatjap,
terwijl minder volledige observaties gedaan worden te Amboina
.

langs allerlei waterwegen

waren:

en te Japara.

Het manuscript dezer waarnemingen berust nog bij de Royal
Society; de methode van onderzoek echter is blijkbaar in vroegere jaren niet berekend geweest voor getijden, die zich in zulk
eene mate, van uit het standpunt van den Atlantischen-Oceaan
kust-bewoner gezien, zonderling gedroegen, en nog steeds wach •
ten die waarnemingen op eene wetenschappelijke bewerking,
waarvoor toen ter tijd Prof. "VVhewell van Trinity College terugdeinsde.
Het is dus geen wonder dat ook de zeeofficieren, belast met
de observaties, uit hunne met zorg gedane waarnemingen niet
meer konden afleiden dan eene vrij oppervlakkige beschrijving der
getijden, zonder echter eene verklariug te kunnen geven van
het mechanisme waardoor het waargenomenc zich begrijpen laat.
Zulk eene beschrijving van het waargenomene nu leidt alleen
dan tot bruikbare resultaten indien het getij óf geheel en al een
daagsch, óf alleen een dubboldaagsch karakter draagt, maar
wordt onmogelijk indien, zooals veelal in den Archipel en ook
daar buiten het geval is, het getij een gemengd karakter draagt.
Waarneming alleen leidt niet tot kennis, eene leidende gedachte, die het waargenomene helpt interpreteeren, die de taal
der natuur vertolkt in die der gedachte, is een volstrekt ver.
eischte en alleen in de beide genoemde eenvoudige gevallen is
het mechanisme .zoo eenvoudig, dat de resultaten zich met vrucht
in niet al te saamgestelde volzinnen laten samenvatten.
Schoon derhalve de rapporten van IS:s'.> met zorg bewerkt
zijn, is het niet te verwonderen dat er eene zekere teleurstelling
in doorstraalt en dat zij niet zooveel inlichting geven als voor
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juiste kennis noodzakelijk is, zoodat de geheele zeer kostproefneming vrij wel als mislukt beschouwd kan worden (*).
Ook deze wijze van observeerén, waarbij deskundigen naar de
plaats der waarneming gezonden moeten worden, afzonderlijke
bezoldigingen voor hen en hunne helpers uitgetrokken en vaartuigen ter hunner beschikking moeten gesteld worden, blijkt
dus te kostbaar en te onpraktisch, zij kan alleen in toepassing
gebracht worden door het personeel van opnemingsvaartuigen als
zulk een vaartuig gedurende langen tijd op of bij eene zelfde
plaats gestationneerd is. Inderdaad is de waarneming te moeilijk
om aan anderen dan met toewijding werkende deskundigen opgedragen te kunnen worden; de observatie toch van hoog- en
laagwater peil moet geschieden op veranderlijke uren, zoodat
zij noodzakelijk met andere werkzaamheden in botsing moet komen, terwijl minstens twee der vier of een der twee observaties
moeten geschieden bij nacht en ontijd, veelal alle vier op ongeschikte en ongelegen .uren, terwijl ook het feit, dat de tijd van
hoog en laag water van te voren wel eenigszins, maar nooit
juist bekend is, de waarneming in hooge mate bezwarend maakt,
doordat men reeds eenigen tijd van te voren moet toezien om het
juiste oogenblik te kunnen vatten, allen redenen die oorzaak
zijn van het boeken van onjuiste en vaak fictieve observaties.
Terwijl op voorstel van den schrijver door de Regeering besloten was tot de plaatsing van twee zelfregistreerende getijmeters : een te Tjilatjap en een te Tadang, ten einde hiermede
aansluiting te verkrijgen met de waarnemingen op Australië*
Westkust en die langs de kusten van Engehch-ludii', was lietdus wenschelijk om, in afwachting van de plaatsing van andere
dergelijke instrumenten op sommige hoofdpunten, eene methode
van waarneming der getijden in te voeren, die eenvoudiger was
dan de beide bekende, ten einde van alle punten waar zulks mogelijk
was, ook door middel van niet-deskundigen, goed en bruikbaar
materiaal voor de oplossing der moeilijke quaestie te verkrijgen
en waarbij tevens de toepassing van de methode der harmonische
analyse mogelijk bleef.
In de waarnemingen der getijden op enkele bepaalde uren
van den dag, evenals bij Meteorologische stations van de tweede
en derde orde geschiedt, is de oplossing van dit probleem gevonden. Zij is niet vroeger gevonden omdat toen eene systematische, statistische bewerking, zooals die nu kan geschieden,
onbekend was en omdat men op andere wijze in geen geval uit
dergelijke observaties eenige conclusie kan trekken. Voor deze
soort van waarnemingen zijn echter geene voorschriften voor
de statistische berekening der constanten gegeven, zoodat de
volgende theorie der bewerking en toepassing vooraf moest gaan.
Wat de waarde betreft van resultaten op deze wijze verkregen, zoo is die, daar waar getijden voorkomen van eenigszins
belangrijke grootte, zonder quaestie niet minder dan die verkregen met behulp van een instrument. Voor de groote groep
der kleinere getijden echter is noch de waarneming scherp genoeg,
noch het aantal observaties (drie maal daags, dus S maal minder
dan bij uurwaarnemingen) groot genoeg en kan bovendien de
invloed van verschillende getijden op elkander slechts met moeite
berekend of geëlimineerd worden.
Het zijn dus alleen de hoofdgetijden voor wier berekening
hier voorschriften gegeven worden de studie dezer hoofdgetijden
is voorloopig meer dan noodig is voor eene grondige kennis
der getijden, zoowel uit een wetenschappelijk als uit een praceene

bare

;

verklaring der bijzonderheden en zoogenaamde onregelmatig
in deze rapporten en andere gewezen wordt, zulten het on-i
uitmaken eener volgende studie.
(*)

waarop
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zal,
waterlevert zij voldoende gegevens voor eene voorspelling der
hoogten en tevens voor bet ontwerpen van kaarten voor de ver-

tisch oogpunt; zooals uit volgende mededeeliugen blijken

schillende getijden, waaruit de herkomst dier partieele getijden
zal moeten blijken.
De studie der overige, kleinere getijden, alleen van wetenschappelijk belang, zal voldoende gegevens vinden in de resultaten
die op hoofdstations door middel van getijmeters worden verkregen.
De uitvoering van deze waarnemingen op bepaalde uren van
den dag (in casu drie malen daags, nl. te 2, 6 en 21 uur) werd,
bij wijze van proet opgedragen aan de lichtopzichters dank zij
kustverliehden steun van den Inspecteur der bebakening
en zijn
geslaagd
mag
deze
volkomen
heeten
ting
proefneming
van
en wat
verkregen,
deze
vele
die
wijze
plaatsen
gegevens
op
juistheid en wat volledigheid betreft, die van de proefneming
van 1830 verre overtreffen en daarbij geene kosten hebben veroorzaakt.
;

2. Zooals in de eerste publicatie over dit onderwerp in dit
tijdschrift op populaire wijze is aangetoond, hebben de gecompliceerde maans- en longbewegingen tot gevolg, dat er tal van
perioden in de uitgeoefende krachten ontstaan, die elk een getij
kunnen verwekken dat geacht kan worden een van de andere
getijden onafhankelijk bestaan te leiden; de periode van zulk
een getij wordt bepaald door de snelheid
graden per uur,
van
waarmede de geheele cyclus
360° doorloopen wordt.
In de volgende theorie der rangschikking en berekening der
constanten bepalen wij ons tot de volgende hoofd-getijden.
10. Het getij M
een dübbeldaagsch getij, afhankelijk van
de gemiddelde maansbeweging; geeft eiken dag ongeveer 50
minuten later hoog water dan den vorigen.
20. Het getij 8,, een dubbel getij, veroorzaakt door de zon;
geeft eiken dag hoog en laag water op hetzelfde tijdstip.
30. Het getij N, een dubbel getij, af hankelijk van den maans§
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afstand; geeft eiken dag een uur en 19 minuten later hoogwater, dan den vorigen.
40. Met getij K,, een dubbel getij, afhankelijk van maanseu zonsdeclinatie; geeft hoog water op tijden die eiken dag 8
minuten vroeger invallen.
50. Het getij K,, een eendaagseh getij, af hankelijk van maansen zonsdeclinatie; hoog water verandert van dag'tot dag op dezelfde wijze als de opkomst en de stand der sterren deze komen
eiken dag ongeveer 4 minuten vroeger op, zoo ook geeft dit
getij eiken dag 4 minuten vroeger hoogwater, d. i. 120 minuten
of 2 uren per maand of 12 uren in 6 maanden, zoodat hoog
water in Juni te x uur v. m. in December te x uur n. m- va^Na 12 maanden ontstaat er 21 uur verschil on is het weer
hoog water op denzelfden tijd als een jaar geleden.
60. Het getij P, een enkeldaagsch sretij, veroorzaakt door de
zooals K, eiken dag 4 miverandering in declinatie der*
nuten vroeger hoog water veroorzaakt, zoo geeft P eiken dag I
minuten later hoog water, na eene' maand valt hoog water van
dit getij dus 2 uren later en na een jaar is de tijd weer dezelfde
K, en P veranderen dus ten opzichte van elkander met eene
snelheid van 8 minuten daiags, 4 uren per maand, of 24 uren
in 6 maanden; twee malen per jaar werken dus K, en P elkander
tegen en twee malen per jaar versterken zij elkander.
70. Het getij O, een enkel getij, afhankelijk van de maansdeclinatie: geeft hoog water op tijden, die eiken dag een uur
en 49 minuten later vallen.
Van deze 7 getijden zijn N, K s en P altijd, over de geheele
;
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aarde klein; in bet noordelijk gedeelte van den Atlantischen
Oceaan spelen van de vier overige getijden M, en S.2 eene
hoofdrol; in den Indischen Archipel komen plaatsen voor waar
ook deze twee getijden zeer klein zijn en derhalve K en Ode
hoofdrol vervullen; op de meeste plaatsen echter hecrscht een
gemengd getij, zoodat er een strijd om den voorrang ontstaat
tusschen de getijden M 3
8 2 aan den eenen on K| en O aan
den anderen kant, die tot zeer verwikkelde omstandigheden leiden, die echter ten qnrechte den naam van onregelmatigheden
;

en

dragen.

In de volgende Tabel zijn de snelheden n dezer getijden in
graden per uur gegeven en daarnaast de grootheden s, de
verandering in phase na 21' uur; waar deze meer dan 360° bedraagt is niet 24 n maar 24 (n —15) of 24 (30 —n) aangegeven, hetgeen natuurlijk op hetzelfde neerkomt, omdat eene
phase verandering van 360° of 720° gelijk staat met geene verandering en het voordeel heeft dat groote accumulatie van boekwaarden vermeden wordt.
Deze grootheden s geven derhalve aan: de vertraging of versnelling van dag tot dag van den tijd van hoog water uitgedrukt
in graden, en zullen in de volgende berekeningen dikwijls gebruikt worden.
Behalve de 7 bovengenoemde getijden zijn hierin ook opgenomen de beide getijden van langen duur, Sa en Ssa het eerste
geeft de jaarlijksche, het tweede de halfjaarlijksche verandering
aan van den gemiddelden waterstand; Sa is een meteorologisch
getij, niet afhankelijk dus van directen maans- of zonsinvloed,
maar van de windrichting en dus een gevolg van stuwing ten
gevolge van driftstroomingen.
Het halfjaarlijksch getij Ssa wordt veroorzaakt door den verschillenden zonnestand in de winter- en zomer saizoenen en
is dus een echt getij; het is altijd klein.
Tabel 1.
;

n

M 2 28°.9841043
S 2 30.0000000

,1

24°.3814992

30) 24
30) 24
W
30) 24
28.4397296
39.4464896
K,
30)21
+
30.0821372
1.9712928
+
K,
-15.0410686
0.9856464
(n
15) 24
P
0.9856464
(n —15) 24
14.9589314
O
13.9430356
25.3671456
(n
15) 24
Sa
ü.9856464
+
24 n
0.0410686
Ssa
+
24 n
0.0821372
1.9712928
Ken negatief teeken van s beteekent derhalve dat hoog water
later, een positief teeken dat hoog water eiken dag vroeger in—

0.0000000

—

(n
(n
(n
(n

—

—

—

—

—

—

—

—

valt; voor de getijden Sa en Ssa geldt dit natuurlijk niet; ook
blijkt uit deze tabel, dat ofschoon de aard der getijden geheel
verschillend is, toch de waarde van dezelfde is voor K, en sa.
Wanneer men nu een stel waarnemingen heeft, gedaan op een
bepaald uur, b. v. te 2 n. m., dan zullen deze grootheden in de
eerste plaats veranderen ten gevolge van den jaarlijksciien gang.
ts het b. v. in Juli hoog in December laag water ten gevolge
van de doorstaande Moessonwinden, dan zullen de observaties
dit moeten aangeven; maar tegelijkertijd zullen deze grootheden
ook veranderen door toedoen van het getij K,. Wanneer dit
toch .b. v. in Augustus te 2 n. m. hoog water veroorzaakt, dan
zal het in Februari op dienzelfden tijd laag water veroorzaken
en ook dit dagelijksch getij zal dus eene schijnbaar jaarlijksche
verandering te weeg brengen. Indien men dus alleen waarnemingen op één uur verricht had, zouden deze beide invloeden
onafscheidelijk te samen optreden en op geene wijze van elkander
*
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te scheiden zijn. Het verschil in aard der beide invloeden wordt
eerst merkbaar indien meerdere uren gecombineerd worden;
want is het in Augustus te 2 uur n. m. hoog water door K,,
dan zal het te 2 v. m. laag water zijn en uit de combinatie der

beide uren is dus de invloed van K, geëlimineerd, terwijl die
van Sa voor beide uren niet merkbaar verschilt.
In de tabel I wordt deze eigenaardige complicatie uitgedrukt
door het feit dat de grootheden
voor beide getijden gelijk zijn,
maar dat voor het eene 24 n. grooter is .dan 360° en voor het
andere veel kleiner.
In de praktijk is het echter niet wel mogelijk op 2 uren waar
te nemen die 12 uren uit elkander liggen, omdat dan één uur'
altijd in den nacht valt; voor andere combinaties van uren echter
heeft wel eene gedeeltelijke, maar geen geheele compensatie van
de getijden van korten duur plaats en alleen door berekening
gesteund op de theorie der rangschikking kan uitgemaakt worden hoe groot de invloed der beide getijden op elkander blijft
en op welke wijze deze invloed optreedt.
De beide vragen, die beantwoord iroeten worden, zijn derhalve
in de eerste plaats, hoe moet de rangschikking naar de verschillende
perioden geschieden, en in de tweede plaats, welke is de invloed,
die, bij verschillende combinaties van waarnemingsuren, de getijden op elkander uitoefenen en hoc kan men voor dezen invloed
de noodige correcties aanbrengen.
*

;

verandering, die de waterstand ondergaat ten gevolge
getij, dat is, volgens de opvatting der analyse, van
eene zuiver periodieke oorzaak, kan voorgesteld worden door
eene zuiver periodieke formule.
A cos (nt —C)
Hierin stelt A voor de amplitude der beweging, n de verandering in graden uitgedrukt in do eenheid van tijd (hier een
uur van middelbaren tijd) en C de pliase der periode op het
oogenblik waarop men den tijd begint te tellen, voor welk
oogenblik steeds de middag genomen wordt.
Stel dat men eene reeks waarnemingen heeft gedaan op een
bepaald uur U, dan is het duidelijk dat deze observaties respectievelijk voorgesteld kunnen worden door:
1. op eersten dag A cos (n U—C)
2. op tweeden dag A cos (n U -f- 24 n—C)
3. op derden dag A cos (n U -}~ ls n—C)
Voor n vermenigvuldigd met een veelvoud van 24 mogen
wij in deze formule stellen (n —15) of (n—30) al naar mate de
periode enkel of dubbel is, omdat onder het cosinus teeken alleen
rekening behoeft gehouden te worden met hoeken die kleiner
zijn dan 360°; de observaties te I" uur nemen daarom den
algemeenen vorm
1. A cos (n U-C)
2. A cos (n Ü + s—C)
(1)
§

3.

De

van een

aan:

p. A cos (n TJ —|— (p—l) *—C).
Het zijn deze waarden die overeenkomstig de perioden K,
P, O, M en N gerangschikt moeten worden en waaruit dejaarlijksche perioden Sa en Saa moeten berekend worden.
Het behoeft nauwlijks vermelding dat voor de theorie alleen
het geval behoeft beschouwd te worden dat er slechts eene soort
van periodieke verandering bestaat, terwijl er in werkelijkheid
verscheidene zijn en dat speciale rangschikking volgens K 2
Ssa niet noodig is omdat, als volgens de enkele periode gerangschikt is, daaruit terstond de dubbele is af te leiden.
De rangschikking dezer getallen geschiedt gemakshalve in

en

Indischen Archipel, enz.

staten, verdeeld in 24 vertikale kolommen, om de eenvoudige
reden dat 24 een even deeltal is van 360, 't geen de berekening
der periode uit de verkregen getallen aanmerkelijk vereenvoudigt.
Kik dezer kolommen correspondeert dus met 15° voor eene
enkele en met 30 u voor eene dubbele periode en daar de snelheid n graden per uur bedraagt, komt elke kolom in tijd uitgedrukt overeen met:
30
15
of
uren.
n
n
De waarneming is, stelden wij, verricht te U unr: de eerste
waarneming wordt dus ingeschreven in de kolom
•15
Un
U n
U:
Tö" of "30"n
De tweede waarneming kan, zooals blijkt uit den vorm der
formule (1) beschouwd worden als te zijn gedaan op het uur
„

—

—

=

n

en moet

ün+s

dus

eene plaats

15

n-f

U

~

n

:

n

vinden in de kolom

U_n -f s

s

—

15

—

_

30

of, algemeen, de p dc waarneming moet ingeschreven worden in
de kolom
U n-4-(p—1)

U n-4- (p—l)

*

s

30

15

Men behulp dezer formulen en de waarden voor n en s in
Tabel I is het dus zeer gemakkelijk eene lijst te vormen van
de rangnummers der observatie en de correspondecrende kolomgetallen voor elk der verschillende getijden en uren.
6 n. m. b.v. vindt men :
Voor U
Tabel 11.
Kolomgetal.
O
P
M
K
N
6
6
6
6
16
=

2
3
4

5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

17
18
19
20

6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5

5
4

4
2

13
23
21
19

3
2
1
0
23
22
22

13
16
14

13

20
18
17

21
20
19
18

11
9

5
5.8
5
5
5
5
5
5

4
3
2
1
23
22
21

6
4
3
1

16
15

18
12
11
10
8

18

17
16
15
14

2-3
21

7
6

Men ziet hieruit terstond dat de rangschikking naar die pegeven, geschiedt van
rioden, die eene negatieve waarde van
rechts naar links (P, O, M en N) en van links naar rechts voor
diegene (K) die met eene positieve waarde van overeenkomt.
De rangschikking naar P en K geschiedt zeer gemakkelijk;
daar het verschil in phase van twee opvolgende waarnemingen
nog geen graad bedraagt, kan men geregeld doorschrijven totdat
in de eerste kolom de phase meer dan 7.5 graden verschilt, als
wanneer het getal, schoon nog geen 15° verschillend, in de vol*
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gende kolom te huis behoort. In de volgende kolom vinden de die niet precies, maar gemiddeld met de juiste phase overeenwaarnemingen plaats wier phase van 7.5 tot 22.5, gemiddeld komen, geldt natuurlijk ook voor alle andere getijden.
Men zal dus steeds voor de amplitude eene te kleine, eenigsderhalve 15° met die van de eerste kolom verschilt. Daar van
dag tot dag het verschil lets minder dan één graad bedraagt, zins afgestompte waarde vinden, waarvoor de correctie gemakkomen in elke kolom ook iets meer dan 15 observaties te staan, kelijk te vinden is.
Indien toch de formule die de waarneming in de x ste kolom
't geen hier op neer komt dat in de meeste 15, in enkele 16
voorstelt,
is
den
getallen worden ingeschreven, 't geen 5 malen geschiedt in
A cos (m x—C)
van
van
365
Heeft
een jaar, bij rangschikking dus
loop
getallen.
dan
heeft
men
deze grootheid met dx te vermenigvuldigen en
die
vol
jaar
men eene reeks van observaties
minder dan een
tusschen
de
s
grenzen
+ 0.5 en s
blanko,
0.5 te integreeren,
volgehouden,
dan
enkele
kolommen
zijn
blijven
geheel
reden waarom het noodzakelijk is gedurende minstens een jaar omdat men feitelijk alle waarden in die kolom inschrijft die
waar te nemen.
De zeven laatste waarnemingen van het jaar binnen de grenzen eener halve kolom meer of minder vallen;
men vindt dan voor de amplitude in plaats van A
sluiten aan aan de 8 eerste van het jaar.
Voor rangschikking overeenkomstig P gelden dezelfde bem
A sm -5merkingen alleen geschiedt zij van rechts naar links; volgens
A.R.
deze periode behoeft dus eigenlijk in 't geheel niet gerangschikt
m
0.01745
te worden; men kan de sommen voor 1' vormen uit die voor
K, door, aanvangende met de aanvangskolom, waarvoor Pen K
waar 0.01745 de waarde voorstelt van een graad uitgedrukt
gelijke sommen geven, de sommen van Kj als waren zij spiedeelen van den straal.
in
gelbeelden ten opzichte van die kolom over te nemen; zoodat
Bij
rangschikking volgens enkele perioden in 24 uur-staten is
b. v. 12 uur van K gelijk wordt aan 0 uur voor P bij rangm,
de
hoekwaarde eener kolom, gelijk 15°; bij rangschikking
schikking van observaties genomen te 6 uur.
volgens dubbele perioden, of volgens eene enkele in 12 kolomBij rangschikking volgons O is de verandering in phase van
men gelijk 30° en volgens eene dubbele in 12 kolommen gelijk
dag tot dag veel grooter dan 15'; terwijl dus bij P en K de
60°, zoodat men voor de respectieve reductie-factoren vindt in
snelheid zoo klein was dat men langen tijd in eene kolom moest
logarithmen-vorm:
verwijlen, moet men hier integendeel bij de rangschikking dikvoor enkele periode
9.99876
E,
werf eene kolom oningevuld laten; de getallen springen als 't
voor dubbele periode
9.99503
en Sa
tt
s
ware met groote snelheid van rechts naar links over de kolomvoor vierdubbele periode
Ssa
tt
en
9.97997
3
men. Aanvangende bij kolom 6 springen de getallen over de
Voor de berekening der getijden Sa en Ssa kunnen de maanduren 5, 3, 0, 22, 20 etc. heen; terwijl dus hier, indien men
gemiddelden gebezigd worden, die men beschouwen kan als ver365 waarnemingen heeft, feitelijk evenals bij K en P iets meer
door rangschikking der getallen in 12 kolommen van
kregen
15
getallen per kolom worden ingeschreven, omdat allen
dan
links naar rechts, zoodanig dat iets meer dan 30 waarden in
gelijkmatig in de kolommen verspreid worden, wordt dezelfde elke kolom
ingeschreven worden; de aldus verkregen gemiddelkolom meer dan 15 malen bij de rangschikking gepasseerd en
den, die 12 maanden van gelijken duur vooropstellen, correshet is dus alsof er per kolom
pondeeren wel niet precies met de werkelijke maandgemiddelden,
566
maar de fout die bij deze opvatting begaan wordt is onbedui25 72
860
dend en het voordeel in de berekening aanmerkelijk.
getallen waren ingeschreven, die men desnoods door interpolatie
Indien men volgens de bekende methode der kleinste kwazou kunnen aanvullen, eene opmerking die bij de berekening
draten door de 12 maandgemiddelden de waarschijnlijkste kromvan den invloed der getijden op elkander van pas zal komen.
me legt, en men hiervoor vindt de formule:
Bij rangschikking volgens de periode M is de verandering per
A cos (30 x-C)
rangnummer van de observaties iets, maar niet veel kleiner dan
dan heeft men feitelijk aan de eerste gemiddelde het rangnum30° nl. 24°.38; in 't algemeen zal dus telkens de inschrijving mer
0 toegekend en dus het midden dier maand als aanvang
ééne kolom verder naar links geschieden somtijds echter moeten van
tjjd
genomen; wil men, zooals ook bij de perioden van
twee getallen in ééne kolom gesteld worden, zoo b. v. in ons
korten duur geschiedde, den middag van den eersten dag als oorvoorbeeld in de 3de, 22ste, 18de etc. kolom.
sprong van tijd aannemen, zoo moet het argument met 15° voor
Eene zelfde kolom wordt dus bij rangschikking van 365 waarde enkele en 30° voor de dubbele periode vermeerderd worden,
nemingen minder dan 15 malen gepasseerd.
waarbij de tijdsaanvang teruggebracht wordt tot het midden
365
van
den eersten dag; bovendien, om van het midden van den
12 3G;
720"
eersten dag te komen op den aanvang van dien dag moet nog
Bij de rangschikking naar N heeft wederom hetzelfde geval eene kleine grootheid worden toegevoegd, die bij een even aanplaats als bij O de snelheid is weder grooter dan 30° en somtal gelijkelijk over het etmaal verdeelde waarnemingsaren zal
mige kolommen, in ons voorbeeld 5, 0, 19 etc. blijven oningecorrespondeeren met een halven dag
vuld het aantal passages door de kolom, het theoretisch aantal
o°. Hl
in elke kolom, bedraagt:
V
366
en voor andere waarnemingsuren een weinig hiermede verschil15.98 malen.
-on'
len kan, al naarmate het zwaartepunt dier uren vroeger of later
Dezelfde opmerking, die boven gemaakt werd ten opzichte van valt dan te 12 uur middernacht.
de rangschikking volgens K,, nl. dat, wegens de discontinuïteit
Bovendien moet ook hier rekening gehouden worden met den
der rangschikking in ééne kolom worden ingeschreven waarden
factor 11, zoodat de formule, die men uit de maand gemiddelden
=

=

—

;

—

=

~

=

=

=

'=

-

;

*

—

-

;

;

=

*
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voor de jaarlijksche variatie afleidt overeenkomt met den vorm,
roor 24 uur-gemiddelden, b.v.:
Jj E-, cos (30 x + 150 .49-CI ) + J2 E, 8 c09(60 o x-r-30°.95-Ci).
Welke waarde deze kleine correctie van 't argument zal aannemen voor andere verdeeling der waarnemingsuren kan berekend
worden door op te merken dat, als de pha.se der periode te 0
uur van den eersten dag is C die grootheid te U uur zal zijn
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eene periode n is gelegen, gerangschikt worden alsof er eene
periode n' bestond.
De algemeene vorm der verschillende observaties gedaan te U
uur is, zooals wij gezien hebben
A cos (n U—C -f- ps)
waarin aan p successievelijk alle waarden moeten toegekend worden Van 0 tot 364.
De waarde
voor het getij Sa s l noemende zullen dus in
de kolom 0 alle waarden ingeschreven worden overeenkomende
met eene phasen-verandering 0° tot 30°, in de kolom een die,
overeenkomende met eene phase-verandering 30°—60° enz., deze
phase-verandering beschouwende als ware zij veroorzaakt niet
door het getij dat in de getallen ligt, maar door de jaarlijksche
periode; m. a. w. men heeft de bovenstaande formule te vermenigvuldigen met dp en te integreeren tusschen de grenzen
bepaald door
0
ps r=6o°
enz.
ps 1
pS !=:30 0
Men vindt dan voor de eerste kolom (index 0)
*

1T U

C

-

Indien nu waargenomen is op de uren U, IJ', U"
heeft men te stellen:

ƒ

cos

/sm

<p
$

*

=

s

sm

dan

*

cos -gT" tt
U -f-

=

enz.

öt" U'

cos

s

U -f siu

U'

-|-

enz.

-\-

enz.

waarin, omdat het hier alleen kleine hoekwaarden betreft, / veilig
gelijk aan het aantal waarnemingsuren mag genomen worden
en (p de kleine correctie is die gezocht wordt: voor de uren
2, 6 en 21 vindt men dan:
<p, =0.39 en <p t =O°.7S.
Voor de berekening eindelijk van het gewone dagelijksche
dubbelgetij Sj hebben wij de gemiddelde waarde voor elk uur
der waarneming uit alle 365 observaties; zij M de werkelijke
gemiddelde stand voor het geheele jaar en a, b, c etc. de waarde
dier uurgemiddelden, dan heeft men voor de berekening van
de amplitude S, het argument C en de grootheid M de verge-

,

=

*

A

8 cos (30 U
C)
M
b
8 cos (30 U'
M
C)
c
M + S cos (30 U"
C) enz.
Drie malen daags is dus het kleinste getal waarnemingen
noodig voor de berekening dezer grootheden; heeft men meer
waarnemingsuren, dan zijn er meer vergelijkingen dan onbekenden en moeten de drie onbekenden naar de methode der kleinste
quadraten bepaald worden.
Voor de uren 2, 6, 21 vindt men
0.4227 a + 0.2113 b -4- 0.8660 c
M
S cos C
b
X
M
S sm C
c
V
M
-+-

—

4

=

—

=

=

=

=

=

=

|/X

3 + VS

—

—

tg. C r=

.

§ 4.
Hieruit blijkt terstond dat de jaargemiddelde berekend
uit alle 3 X 3G5 observaties, niettegenstaande het groote aantal
waaruit die gemiddelde berekend is, niet den waren gemiddelden
waterstand weergeeft, maar afhankelijk is van de periode 8 en
hiervoor eene correctie behoeft; de gewone gemiddelde toch zou zijn

M='/3a+V sb-+->/ 3c.
Hiermede is reeds een voorbeeld gevonden voor den invloed
dien, bij waarneming op enkele uren, verschillende factoren op
elkander kunnen uitoefenen, een invloed die bij het gebruik
van 24 waarnemingen per dag niet bestaat, maar waarmede hier
rekening moet gehouden worden.
Daar de methode van rangschikking bij de berekening der
jaarlijksche perioden eenigszins verschilt van die gebezigd bij de
rangschikking naar korte perioden, is het wenschelijk de beide
gevallen afzonderlijk te behandelen: in de eerste plaats wat
er geschiedt wanneer getallen waarin eene andere periode dan
de jaarlijksche gelegen is in twaalf kolommen op de wijze van
maandgemiddelden behandeld worden, in de tweede plaats welken
vorm de algemeene formule aanneemt, indien getallen waarin

—j

voor

cos

(nU

15°

+

C)

-,

0.01745

15 —r
s

de tweede kolom (index een) wordt de gemiddelde
A

sm

15°

TT

,

—

15 \
s'

cos (n

U-f 45°

s

CJ

—

0.01745

en in 't algemeen dus voor de kolom met den index
vorm gevonden

—

=

S

15°

—

lijkingen
a=

sm

AH 2

cos

(300 ■*,x-f

11

U

+

15»

.e de

—c)

door deze formule wordt de invloed bepaald dien een gttij, voorgesteld door op de maandgemiddelden uitoefent voozooverre
betreft de enkele jaarlijksche periode. Nemen wij voor «de jaarlijksche variatie zelve zoo moet de formule weder te voorschijn ko0.0410686
men die vroeger is afgeleid, inderdaad moet dan n
en s
s' gesteld worden, waardoor zoowel Cp als K 2 den
vroeger gevonden vorm aannemen. Voor den invloed op de
dubbeljaarlijksche periode vinden wij:
*

=

=

A"

A E s cos (öO 0
x+ n u +30— —C)
en het is duidelijk dat deze invloed alleen dan storend zal inwerken indien de snelheid 30°

—f of 60'

j

gelijk of ongeveer

gelijk aan 30 en 60° wordt; alleen dan toch heeft er interferentie plaats.
Men vindt, voor «' de enkele jaarlijksche periode nemend, de
volgende waarden"
K

30

-4

30°

=

*

30
P
O
772.1
M
742.1.
1139.7
N
60
Kj
't geen beteekent dat op den enkelen jaarlijkschen gang alleen de
getijden K en 1' invloed uitoefenen en op de dubbel jaarlijksche
beweging alleen het getij K terwijl, zooals trouwens bekend is,
de getijden, M en O meer dan twee geheele omwentelingen in
eene kolom, d. i. eene maand, volbrengen en het getij N gedurende dien tijd zelfs drie malen een kringloop aflegt.
—

—

—

—

2,

ovek getijden in

den

Met behulp der bovetigcvonden formule vindt men gemakkelijk dat de enkele periode, zooals die uit de maandgemiddelden
is afgeleid, niet alleen bestaat uit de enkele jaarlijksche verandering, maar bovendien uit de factoren
f K-i E.
cos (30» x + 15» -f- Cp
Ck )
—*—

—

Men vindt
15

en

(300

cos

»

30° x

(—

x

15°

—

+

13 o

-f Cp

—

Cp) of

=

p s1

+30°+

—

C,

2

of p

cos

ps'

ot

Met eene

U n'

+

s1

rr

\

(om bij

de

—

enz.

cos

In

Ü

C

+

2

A cos

(n

ü— C

-f-

4 x

—

—ff

tt

-yr)

enz.

Het aantal malen der ingeschreven getallen zal gelijk zijn (in
aan het aantal malen dat de kolom bij de inschrijving wordt gepasseerd d. i. indien men N observaties heeft

theorie althans)

malen

*'

"360

=

*

Un 1
de gemiddelde der in de —t^ Qe kolom ingeschreven getallen wordt gevonden door de uitdrukking
en

—

(n

A cos

U

—

C

te summeeren tusschen de grengen p
door ot te deelen; men vindt'hiervoor
A

sm

x

sm

a. Sr

-ysr

(n

cos

-

2 sr -jï p )

+

=

ü— C

en p

o

=:

—

#

1) r —)

+(*-

—;—

De formule voor de kolom x wordt derhalve
*

A E sm x t —r
et,

sm

77

i

i

v

—r-

8

n s—a

„

en-

'

-+-

;

=

.«'

n s

—

;

*'

(3)

kele periode te blijven) komt dus overeen eene verandering
il
in 't argument; meer algemeen dus met eene verandering
het kolom getal eene verandering
*

*

15"

,i

r

—

x

in 't argument.

De algemeene formule voor de getallen, die in de bovenste
horizontale rij zijn ingeschreven, wordt dan

A cos (ls°

—f

x—

ming

te

voorschijn komt nl.
A cos (nU-C)

f sm Ct
.

,

„.

=

sm Ü

n'

»—n«

dan wordt de eind formule, als

sm

Af, E,

«,

77

sm tt

.

*'

TTI

1 *—rï n

.

H

COS

—.

s 1 eene

en, als
A

f 2 B,

pP k.

•

sm 2
■

sin

o

«,

eene enkele periode voorstelt

\\V-X

X

-Cp l+

{

X1 ~\)77

-p—

dubbele periode voorstelt
±

77

-

V

.
*

C)
w

_

lcos(3o—,x —^j-r-U,—l)2sr

'"

2 77

e'«-

-

——

P a.\

n

-fsraU 1

i

*'

Ql

waarin Q, bepaald wordt door de voorwaarde dat voor
Dn'
de uitdrukking voor de eerste waarnex
-tt- wederom
=

len

waarin E den vroeger besproken reductie-factor voorstelt, die
altijd moet aangebracht worden. Stellen wij nu nog verder
s'
1
1 n* 1 + enz
f cos 05
cos U
cos li

ps'

30

verandcriug in het kolomgetal

-c)

De waarnemingen die hiermede correspondeeren worden voorgesteld door

.

+

15

j

—'

;—,

—

n'

1

na
-

6 77

4_5T

77

—

k)

Voor de uren 2, G en 21 vindt men, bij berekening, voor deze
drie formulen
0.583 K, tt 2 *cos (30° x + lð-f27°.oB—Ck)
0.583 P K 2
(30° x -f 15» —26°.48 + I
0.165 K 2 B, cos (60° x + 30° -f 196°.60
C 3k)
Een onderzoek naar den invloed, dien de in de eerste verhandeling genoemde kleinere getijden van langen duur kunnen
uitoefenen, waartoe de boven gegeven formule terstond de noodige
gegevens levert, leidt tot het resultaat dat deze van geene beteekenis is.
Op analoge, maar wegens de verschillende wijze van rangschikking eenigszins andere wijze vindt men den invloed die
door de jaarlijksche getijden op de perioden van korten duur
en door deze op elkander wordt uitgeoefend, liet is duidelijk
dat ook hier een volledige oplossing verkregen wordt indien men
de vraag stelt wat er geschiedt als getallen waarin eene periode
x gelegen is, gerangschikt worden volgens eene periode ,?'.
Hierbij zal nu de p -{-1 ste waarneming, voorgesteld door
de uitdrukking:
A cos (n U —C -f- p s)
geplaatst worden in de kolom
'

—

24, 48, 72 etc.

=

15

A
Cp

n's

x-u

»

-

_

=

cos (60» x

c

+

de algemeene formule derhalve

voor

:

S
'

nü-C

=

indien de eerste observatie is ingeschreven in de kolom
ün'
dan zullen in diezelfde kolom wederom die waarden
t
ingeschreven worden die correspondeeren met

in welke formulen f en Cp bepaald worden door de uitdrukkingen
cos n U -|- cos n U' -f- enz.
(2)
f cos Cp
sm n l' -j- sm u l' -|- enz.
f sm Cp
terwijl in de dubbele periode berekend uit de maandgemiddelden
behalve de periode Ssa ook nog begrepen is de factor
'

a

-

u

=

is -p(~*

jp- cos

f? B

—

a

en
f P R
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De berekening der waarden f en Cp kan vereenvoudigd worden door, voor elk speciaal geval, eerst het teeken der negatieve
s
waarden om te keeren en daarna n te vervangen door
hare waarde uitgedrukt in s, waarbij dan
altijd positief
genomen wordt b. v. voor K,,
84 (n —15°), voor P u
21 (15° —n) voor M,, S= 24 (30°
n).
De formulen (3) en (4) zijn zoo algemeen mogelijk en moeten
dus antwoord kunnen geven op alle vragen, die omtrent de rangschikking van observaties op bepaalde uren verricht gesteld
kunnen worden.
Stellen wij in deze formulen
i 1 n
i 1 d. i. beschouwen wij het geval dat er gerangschikt is overeenkomstig de
werkelijke periode, dan moeten de formulen te voorschijn komen
die vroeger bij de discussie der rangschikking gevonden zijn.
In dit geval wordt inderdaad
*

Indischen

in den

Rangschikking
s

*=

*

/3, Cp

sm

x

s
r1

t

-f

x sm 5T
•

_

„

neemt,

en

=.

—

—:

f
f

=

sm

—

=

n

s=si

—

f cos Cp

1—
J

sm xtt

sm

Invloed

~

=

=

sm ep

f
*

—

—,

en 30^

—;

van

K,

Sa

O

=

*

*

(15°

=

x

—

*»

Lim L

30°

cos (30° x

M

N

K 3 Ssa

—

Cp

=

1

C,)

—

1

C,)

—

30 U' ■+■ enz.

l\|

cos 30 U
—

=

U' -f- enz.

cos 30

sm

1, x

—

Cp

—

1,

=

+<?>

sm

30 U

x

•MR,

—

—

cQs

1

C p)

-f-

=

—

—

-f- cos 30 U' -f- enz.
sm 30 U'
enz.

p BO

x _j_

1

=

+

C])

P
f

sm

Cp

cos 15 II -f- cos 15 U'
sm 15 U
sm 15 U'

—

=

Rangschikking

—

naar

P, invloed

k' f
f cos

ep

sm

Cp

f

?!

cos

cos 30 U
sm 30 U

=

=

-+—

—

—

(150
+
—

x

+

ep

+

cos 30 U'

sm

enz.
enz.

Ki

van

30 Li'

+

—

Ck )
enz.

enz.

O, invloed van M: en *' zijn beiden
Rangschikking
neerkomt als waren zij beide positief,
't
't
zelfde
geen ep
negatief,
zooals uit den vorm den formulen (3) en (4) blijkt.
Opmerkenswaardig is het dat, bij rangschikking naar O, de
snelheid zóó groot is, dat de dubbele periode M tot eene enkele
wordt uitgerekt eu omgekeerd bij, rangschikking naar M, de
enkele periode O tot eene dubbele wordt saamgedrongen.
Men vindt
naar

15
15 —16 —386 —371
30
30
571
P —15 —15
15
386
371
571 —30 —30
0—0.58 —0.58 0.58
15 11.12 22.14—1.16—1.16
30
M—1.21 —1.21 -1.21 31.21
16.08—2.42—2.42
X
0.79
30 —1.58 —1.58
0.79 0.79 20.32 19.53
K,
15
15 —15
356 —371 —571
30
,30

L

—

0

=

30°
Liin L
El
Ll. cos (15° x

—

Cp

=

15°

den storend en invloed.

P

cos

1)

=

voor verschillende combinaties be-

Tabel lIL

K,

sm

f cos Cp

rekent; alleen als deze gelijk aan of weinig verschillend
en 30° worden, is er correctie noodig.

Snelheid van

=

sm 5T

Rangschikking naar P, invloed van Sa
s
sl
n' + n
Lim L
15°

Ten einde na te gaan welke getijden op elkander een merkbaren invloed uitoefenen is het wederom voldoende indien men de
snelheden 15°

—

cos 30 U -fsm 30 U -f-

1 -f

f cos Cp

f

A R cos (15° x —C)

s

limiet

P

—

s

n

P op
n

van

n

s\

—

waarvan de waarde is l of— 1, al

aan,

1,

cos 15 U -f cos 15 U' -f- enz.
sm 15 U + sm 15 U' 4- enz.

P

naar mate x oneven of even is, waarmede dan voor de veran1) ?T eene waarde 0° of 180° cordering van het argument (x
respondeert, zoodat het resultaat, als men die 180° weglaat, altijd is dat het teeken positief blijft en de gemiddelde waarde
eenvoudig wordt

—

Cp
Cp

cos

daar a in de praktijk steeds een geheel getal is, den

onbepaalden vorm

—

Invloed van Ssa op K 3

_

x

(«

Q

•

__

*

=

x

Ji f Ri

—

a'

a

,

T

0 en de grootheid

=

Sa

sm x -TT -j
15u

=

—

=

van

=

*

f

enz.

K, invloed

naar

s 1 n 1 —n

=

Archipel

24(15°—n 1)

—

=

*

(30°—n)

»•

=

s,

—

In deze tabel stellen de initialen der getijden, die voor de
horizontale rijen staan, de perioden voor volgens welke gerangschikt
is. d. i. <?', de initialen boven de vertikale kolommen cl e periode
die in de getallen ligt. Invloed doet zich gelden als de snelheid
in de eerste drie rijen ongeveer 15° en in de laatste drie rijen
ongeveer gelijk aan 30° is; hieruit volgt dat bij de rangschikking
naar K, rekening moet gehouden worden met Sa en P, naar Kj
met Ssa, naar P met Sa en Kj en eindelijk naar O met M en
naar M met O in welke laatste gevallen de snelheden 14.42 en
31.21 slechts weinig met die der aangelegde tabel verschillen.
Met behulp der formulen (3) en (4) is de vorm, dien deze
invloeden aannemen, terstond op te schrijven.

u'

*

—

n

-Ti"

si

*

=

"

—-

2 *'

—P—

="-

1.°89

Indien men over waarnemingen beschikt verricht gedurende
een vol jaar, of enkele meer

x

—

U

«ir--==176°.09
*'

sm

x TT

x sms-

-

--

1

sl

=172°.93

s
-

L=

0.026

*
-■

sl

Hieruit volgt dat de invloed van M op O, zelfs al had men
op slechts één uur waargenomen, niet meer bedraagt dan 26
duizendste deelen der waarde van M. Voor Tjilatjap, waar dit
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getijden in dkn

maansgetij M bijzonder groot is in vergelijking met andere
plaatsen in den Archipel, is de amplitude daarvan 50 c. m. ongeveer, en zou dus de invloed op O bedragen
50

V 26

1000^

Neemt men op meerdere uren waar, dan wordt deze invloed
nog aanmerkelijk kleiner. Voor de waarnemingsuren 2, 6 en
21 b. v. vindt men

f
f

cos

sm

Q
Cp

l

/3

cos 31° 10' -t- cos 93° 30 ■+■
1

=

=

=

—

sm

31° 10'
O

0.64

Recapituleerend vindt men voor de
Enkele jaarlijksche periode.
J, R,

cos (30 x

sm

—

=

93° 30'

—

cos 327° 15

sm

i

327" 18'

+

J, B, cos (60

0.83 c.m.

=

x= 18
fR 2
x

p

sm

1-

8

*

i

14°.26

2xTT

-

=

185°.3S

Rangschikking

zoodat men
verkrijgt

voor

+

15°

—

—

C k)

p -f- Cp).

x

—

K2

cos

PR t cos (15

x

Ck)

C.)

K 1? f

-*«- cos

-+-

(60 x

PR f

-f- —g—

cos (15 x—

—

Csk)

P.
K

naar

Cp)

+

30=

-+-

p— C, k )

p + Cp)

-'-J'-f cos(lsx-p_C

(30 x

_

—

K.

naar

+

+

+

-

-f-

T

'*

f?

'

f

f

~^- cos (15

I ).

cos (30 x—

x-

p

—

C 2).

P + Ck )

-J'-cos(lsx-p-f C,).

In welke formulen voor de grootheden / en p de voor elke
formule eigenaardige waarden te substitueeren
zijn.
Voor de uren 2, 6 en 21 vindt men:
Enkele, jaarlijksche
periode.

9-99503 ,T, cos (30 x-f 15°.39 —C,) -f
9.76662 K, cos (30 x- 42°.03
Ck ) -}+ 9.76144 p
cos (30 x
11.48 4-C p).
Dubbele jaarlijksche periode.

0.01969

—
—

s'

<p

x

+p

15°

+

—

—

f=o 68

(30

cos

cos (30 x

_

-

=

—g-

g

+

t-i

i

sm 2

=

PB s f

30° -f- O

+

Rangschikking

Deze invloed mag dus verwaarloosd worden. Ditzelfde is
meestal, maar niet altijd, ook het resultaat waartoe men komt
bij de berekening van den invloed dien O uitoefent bij rang"
schikking volgens M.
s
24 (30°—n 1 ) =$\
24 (15°—n)

K, R, f

O,) 4-

,

X 1.3

=

x

K, E, cos (15

329°.22

—

Dubbele jaarlijksche periode.

zoodat voor den totaalinvloed van M op O voor deze uren en
liet relatief ongunstig geval van IJUatJap, waar M groot en O
klein is, gevonden wordt
0.64-

+P,

15'

+

1.3 c.m.

=

XXXIII

enz.

Archipel

35°. 73

2 (x— 1)

den invloed

van

t-i

=

9.97997

171M6

s
O op M de uitdrukking

-f

J 2 cos (60 x

30°.78
Cj)
226°.90 —C2k )
x

-

9.19745

cos (60

Rangschikking volgens

—

+

K.

9.99876 K lC os(lsx
Ck ) + 9.23308 P cos (15 x— 195° -fC,
+ 9.76740 .Ti cos (15 x
26°.75
d).
9.99503
C2k ) + 9.23308
(30 x
(30 x —195°
C 2.)
Rangschikking volgens P.
9.99876 P cos (15 x Cp) -f 9.23308 Ki cos (15 x
195° -f Ck )
26°.75 4- Ci).
4- 9.76740 Ji cos (15 x
Elk dezer uitdrukkingen kan gesplitst worden in twee termen,
de eene vermenigvuldigd met cos m. .r, de andere met sm m x
en deze termen, gelijkgesteld aan de soortgelijke waarden nl. de
coëfficiënten van cos m .?■ en sm m x, direct berekend uit de
resultaten der rangschikking, leveren derhalve te samen 10 vergelijkingen met 10 onbekenden, die zich echter in twee groepen
verdeelen, de eerste van 6 vergelijkingen waarin de onbekenden
Ck C p en Ci
Ki, P, .Ti,
optreden, de tweede van 4 vergelijkingen met de onbekenden
C 2k en Cs
K .T 2
Noemen wij de coëfficiënten van cos m x en sm m x verkregen uit de gemiddelden der rangschikking respectievelijk A
en B bij rangschikking naar Ki, Ai en Bi bij rangschikking naar
P, A 2
B 2 uit de berekening der enkele periode in de maandgemiddelden, A 1
B 1 bij rangschikking naar K berekend uit
de dubbele periode, A.\ en B uit de berekening der dubbele
jaarlijksche periode uit de maandgemiddelden, dan vindt men,
stellende
—

0.01969 O cos (31°.21 x

—

35°. 73

-f 351°. 16 —C

0)

het negatieve teeken van den coëfficiënt wordt nl. opgeheven
door de vermeerdering van het argument met 180°.
Deze invloed is dus nog kleiner dan die van M op O en
voor de praktijk is deze correctie zeker van geene beteekenis;
toch kan zich het geval voordoen dat deze correctie berekend
moet worden; in den Indischen Archipel, voornamelijk op
Borneos Westkust en in de Gaspar- en Karimatastraten en
eveneens midden in de Jara-zee zijn de eendaagsche getijden zeer
groot en meestal is er daar slechts een spoor van een dubbel
maansgetij te ontdekken. Hoe klein dit nu ook zij, toch kan
het voor het ontwerpen van kaarten voor eene studie van den
oorsprong der getijden nuttig zijn dat ook van dit kleine getij
het havengetal nauwkeurig bekend is. Voor Poeloe Lmgkoeas
b. v. werd gevonden voor het getij Ode amplitude 41. 8 c. m.,
't geen een invloed op M geeft van 0.836 c. m., eene grootheid die wel zeer klein is, maar die, daar voor de amplitude
van het getij M gevonden is slechts 2.73 c. m. toch een aanmerkelijk percentage hiervan bedraagt en dus invloed zou kunnen
uitoefenen op het havengetal. In zulk een geval zou het dan
ook noodig zijn rekening te houden met het feit, dat de snelheid
niet 30° maar 31°.21 bedraagt; de hiervoor noodige berekeningen worden hier echter niet gegeven om niet in onnoodige
uitwijding te vervallen.

K 2 cos

—

—

J 2 cos

—

—

—

—

—

,

2,

en

en

,

2
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Studiën
Ki cos C k
X
V cos Cp =X,

h cos

C, =Kg

.1,

Cjk=vXl
C, =X]

cos

K2

cos

getijden

sm C k V
sm (.'.,, =V,
sm C, =VSYS
sm C2k Y>
sm Ca =Y\

Kj

=

oveb

l

=

P
.1,
Kj

VY t

.

B

t 1~

a

=

.h

+

d

Vi -j-

o

c V,

-f b

c X(

—

r

V'

nX

—

mV

+

e

+

r

'

qXi

+

p V,

—

T».
3

—

'

8

s

2

X 2 +rY,

waarin, in lo"-erithmenvorm
a
9.99876
b =9 21802
8 64608
o
d
9 71824

m

=

=

—9".77568 ï,

9.'22299Xg+ 8.65105Y*
-f 5.65105 X, 9.22299 V.)

0.00497 A'

—

Tabel IV.

9.06047
g
r= 2.97917

September IS9I
October
November
December
Januari 18"92
Februari

—

//

\

B 1

a

=

c

1V

1_

-4- c' V'

1 X.

B
a

=

=

m 1 V'

9.99503
9 21802

P

=

=

n'

=

p«

=

=

i|'

AJ T

1

*S

X* 4- n' Y>

q 1

m

b
8.64608= e

=

9.03446
9.05873
9.90909
9.68408

berekenmir der onbekenden geschiedt het gemakkelijkst
met behulp der volgende hulpsrootheden.
.

De

0.01423 A 4- 9.28349 A,
(3= 0.01423 B -f- 8.661-55 A,
0,27343 A,— (1.K2732 A,
7
0.40085 B 4-9.46256 A
5
i). 57257 a
y
S_« -+- 0.12743 B
?

-f

a=

—

—

_

«

—

66155 B.
9,28849 B,
9 53518 H,
0 ]"l"" ft

4.0

V
\,

—

X

=

—

T,

=

—

(.]-,.,;

g

-

z-

=

V

X,

g

__

,3

=

-

j

,

xï

!»0787

1 0 ""ID9
9.89982 V,
9.80787 Y 2
f

+

X,

-

V

.

,

,

.

der 4 onbekeuden uitx de vier vergelnJ
,

.

.

~

,

(3 l

=

0.10388
-

—

k\

*

0.33020

-

~.

°

~

«•

8.82455 A'

+

=

12.15

-50.83
B.=
2

30.2
0.0

men

VA*2 +B*2

—

8.65

B 1 =—0.26 VA

1

2

'

+

2

=

52.3

=

7.2

C:=76°6

8 ,22

9.30 125 B'

A' ■+- 9.05087 B'

C=239 3 .8

x

—

—

76.6

0 of x

=

60 x

x

=

=z

230.8 en 60

3.997 en

x

ai

=

2.55

599.8 of
9.997

=

=

of omstreeks half Januari en half Juli.
De rangschikking der 366 X 3
1098 observaties volgens
de perioden der getijden K en P geeft tot resultaat:
=

9.53Ü57

—

d. i. hoog water heeft, volgens deze getallen, plaats omstreeks
1 December, laag water een half jaar daarna.
Het dubbel-jaarlijksch getij geeft hoog water als

-

.

A,3

:iO

0 00124 A, + 9.21926 X+8.64732 V
9.71948 Kg —9.42195 Y 3
0.00124 B, + 8.64732 X
9.21926 V
9.42195 Xj+ 9.71948 V,.

de berekening
kingen wordt
Voor
..

aannemen:

V

||s'ts

9
9.39982

—

n
v

—

y\

i.

—

#

I.U

42.1
57.1
51.2

zoodat bovenstaande verschillen kunnen uitgedrukt worden
door de formule
76°.6) + 7.2 cos (60 x
239°.8)
(5)
52.3 cos (30 e
waarin aan x successievelijk de waarden van 0 tot 11 moeten
toegekend worden om de getallen der Tabel IV te verkrijgen en
de tijd gerekend wordt van af 15 September.
De term, die de enkele jaarlijksche verandering voorstelt, wordt
dus het grootst en gelijk -f- 52.3 als

=

vorm

Juni
Juli
Aagt.

48.4

Uit de getallen der Tabel IV vindt

A2

_

waardoor de onbekenden den

»

—

•>

—

,

Mei

—

van

~

n' X

»

Schijnbaar is dus de waterstand in het noordelijk gedeelte
Straat lianka onderworpen aan eene sterke jaarlijksche verandering, ten gevolge waarvan de waterstand in December ruim
een meter hooger is dan die in Mei; in werkelijkheid is dit niet
het geval en zou bij waarneming op elk uur een geheel ander
resultaat gevonden zijn, daar deze verschillen voor het grootste
gedeelte, veroorzaakt worden door den invloed van het groote
eendiiagsche getij Kj.

b 1V
•

r=

b

2

_

—

2

c«

X',

b'

—

Maart 1592
April

56.0

//

»

al X

2.7
28.2
49.8

//

Kn voor de vergelijkingen waaruit de constanten der dubbele periode moeten afgeleid worden:
=

-f- 0.22632 ï2

/3 1

Een voorbeeld moge tot.opheldering dienen van 't geen erin
deze uiteenzetting nog onduidelijk mocht gebleven zijn.
Van af September 1, IS9I tot Augustus 31, 1892, zijn te
Tandjong Kalean, een kaap bewesteu Muntok, door den lichtopzichter van het daar geplaatst kustlicht waarnemingen van den
waterstand verricht op de uren 2, 6 en 21.
Voor ie maandgemiddelden vindt men de volgende verschillen van den gemiddelden jaarlijkschen stand uitgedrukt in centimeters

8=9.4189]

A'

=

0.00497 IV -f

9.7526.6

—

jg')

Voor controle der rekening dient een der vergelijkingen (5)

=

5.4207]

=

X'

=

—

.

9.59241

=

p

=

6

9.63743

-

n

=

(«'

en (6).

e V,,
Xj 4-d V" 2
—

1

'

.

X-,

-J-d X,

v'

vi

1
=

—

o \—r.\ -f- a X,

—

1

B,

b Xi

—

9.64249

=

=

de 6 vergelijkingen waaruit de constanten der enkele pcrioden berekend moeten worden.

X
V

Indischen Aechipel enz.

«'

voor

A=a

in den
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in den

0
1
2
3
4
5
6

—

—

_

69.2
96.9

—

39.0

1!■
15
16

18

2ü.1.
16.5

5.4
7.3
1 k.B

—

78.4
90.7
77.3

8
9

12

—

59.7

7

31.5
51.2

—

10

52.6

12.5
26.2
23.5

11

40.3

23.7

17
18
19
20
21
22
23

231.S

Kl
23.9
7.9

P

5.5
12.0
22.1

_

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

22.9

31.5

43.2

17.9

59.8
85.9
95.5

19.5
lö. 1

=

A,

—

=

—

6.4
2.2
29.0

B
B 1

—

—

—

—

—

—

'.'.2

10
22.3

2.7
12.2

Yj

x,

15,1

90.8

=

B,

=
=

—7.2
—

3.2

zoodat de verschillen der kolom K voorgesteld kunnen worden
door de formule
94°.0)
91.0 cos (15 x
7.6 cos (30 x
287°.0) (6)
van
en die
de kolom 1' door de formule
+

—

29.2 cos (15 x

—

—

(7)

1860.4).

Past men nu op de grootheden A en 1? de boven uiteengezette bewerking toe om haar van den invloed, dien zij onderling
op elkander uitoefenen, te bevrijden, dan vindt men voor de
hulpgrootheden
'■=— 9.452
6.234
11.727
xx
?
£'
93.050
86.704
13.334
0=
54.388
5
131.715
«=

=

—

=

—

=

'/=

=

—

en voor de gezochte onbekenden, d. z. de gecorrigeerde grootheden A en B

V
X=
=

—

Y»= —79
3.2
X'

102.3
10.9

=

derhalve voor de getijden K, en
102.9 cos (n x

Kt

K 2 8.5 eos"(2n x

K 2 de

formulen

96°.1)

—

—

291°.9)

(8)
(9)

voor het getij P vindt men
25.4
20.0
Vi
X,
32.3 cos (n> x
(10)
231.°8)
P
In deze formulen is de aanvang van den tijd gesteld op 1
September 1891, middag, en om dezen aanvang terug te brengen
tot den conventioneelen tijd vandoorgang der fictieve ster, moeten
dus nog de in de eerste verhandeling besproken astronomische
factoren worden aangebracht: door deze formulen wordt uitgedrukt, dat het hoofdgetij K] op 1 September hoog water geeft te
.
96.1
96.1
b.4
uur.
n
15.0411
Het getij K 2 te
291 9
9-7 uur en 21.7 uur.
=

=

—

—

—

.

•

=

lölmi

=

=

enz.

XXXV

=r

15.5 uur

...

zondat Ki en P elkander voor een groot deel tegenwerken.
Uit de vergelijking der onzuivere formulen (C) en (7) met de
zuivere (8), (9) en (10) blijkt terstond dat de betrekkelijk geringe invloeden van liet jaarlijksche getij Sa en liet getjj P
weinig invloed hebben uitgeoefend op het groote getij Ki, dat
echter de direct gevonden formule (7), vooral wat tijd betreft
aanmerkelijk verschilt met de formule (10), zooals trouwens te
verwachten was.
Voor de berekening der jaarlijksche variaties vindt men

29.2

100.4
79.8
79.0
58.8
12.7
20.0

—

14.9559

Zooals men ziet is het verloop dezer getallen nog niet zeer
regelmatig, hetgeen niet toegeschreven moet worden aan minder
juiste waarneming, maar aan den storenden invloed van stroom
en wind, die te T. haltan vrij sterk hun invloed doen gelden.
Uit deze getallen berekent men

A
A'=

Archipel

Het getij 1' te

Tabel V.

K

Indischen

=

=

of de formulen
13.47 cos (n x

—

—

—

Y'i=

12.03
6.07
243°.2)

X
-|-

l

,

=

8.7 cos (2

—

—

8.6
ï.i

nx

—

262. »5) (11)

waarin, als

men den dag voor eenheid van tijd neemt volgens
tabel I aan n de waarde 0.9556464 moet gegeven worden.
Hieruit blijkt dat de jaarlijksche variatie direct uit de getallen
berekend, zooals deze den vorm aannam der formule (5), ten eenenmale onjuist was en dat de amplitude der enkele jaarlijksche
periode niet 52.3 maar slechts 13.5 c. m. bedraagt, terwijl
hoog water niet voorkwam omstreeks 1 December maar op den
0.9856464
247 sten dag
243.2
oiq

,

,

=

na 1 September 1891, of op den 5 Mei 1892.

Uit dit voorbeeld, dat met voordacht niet genomen is uit de
beste resultaten die verkregen zijn, maar voor eene plaats waar
sterke storende invloeden optreden, blijkt dat, althans voor de berekening van de getijden P en Sa de toepassing eener correctie
volstrekt noodzakelijk is.
Hier, waar het getij K, zeer groot is, zoodat het een dagelijksch verval van ruim 2 meters te voorschijn roept, zou dit
getij desnoods zonder correctie direct uit de waarnemingen berekend kunnen worden; maar voor andere plaatsen, waar een
gemengd getij optreedt is ook hiervoor, zooals in volgende
mededeelingen zal blijken, de berekening noodzakelijk.
Moge al de studie der eigenlijke getijden hoofdzaak blijven,
zoo mag er toch hier ten slotte op gewezen worden dat ook de
kennis van den gemiddelden maandelijksehen en jaarlijkschen
waterstand van groot gewicht is.
Uit den maandelijksehen waterstand in verschillende jaren toch
kan de invloed der moesson-winden en van de zeestroomingen,'
een invloed waaromtrent nog weinig bekend is, worden afgeleid
terwijl uit den jaarlijkschen stand voor een groot aantal jaren
kan blijken of de waterspiegel seculair van niveau verandert,
m. a. w. of het land rijst of daalt, eene voor den geoloog hoogst
belangrijke kennis. Het is, om dit doel te bereiken, noodzakelijk
dat de peilschaal zelve uit sterk materiaal wordt vervaardigd
en zoo hecht mogelijk aan een vast steunpunt bevestigd wordt,
terwijl op dit steunpunt teekenen worden aangebracht waardoor
het mogelijk is om, als de schaal wordt weggeslagen of om
andere redenen vernieuwd moet worden, de nieuwe schaal juist
aan te kunnen brengen op de hoogte waarop de oude gestaan

heeft.
VAK DER STOK.
Batavia, November 1892.

VERTALINGEN.

Eene nieuwe handelwijze ten opzichte van loopzand.
(Engineering News. New-York 12 April 1592 bl. 420).

Loopzand is altijd een van de ernstigste en lastigste hinderpalen geweest bij uitvoering van waterbouwwerken. Tot dusver
Sooijsmith, die bestaat
werd de bevriezingsmethode van Poetseh
het
bevriezen
het
geleidelijk doen
loopzand.zoodat het
van
in
vast wordt tot op eenigen afstand rondom buizen, waarin een
koudmakend mengsel circuleert, beschouwd als de eenige welke
met welslagen kon worden toegepast en in veel gevallen is die
methode nuttig gebleken; maar de bevriezingstoestellen zijn kostbaar en de massa blijft slechts vast, zoolang de circulatie in stand
wordt gehouden.
De heer ltobert L. Harris, Lid vh. Amerik. Inst. v. Ing.,
heeft eene werkwijze uitgevonden, die een ware aanwinst tot de
hulpmiddelen der ingenieurskunst belooft te worden en waarvoor
hij reeds een patent heeft gekregen.
Daar hij bevonden had dat loopzand altijd min of meer doordringbaar is voor water, was zijn redeneering dat, indien twee
buizen op een redelijken onderlingen afstand afhankelijk van de
diepte tot in dezelfde laag werden ingedreven en water in de
eene omlaag werd geperst, dit water volgens de lijn van kleinste
weerstand zou wegvloeien, dat is door de zandlaag heen naar de
andere buis en dat op die wijze een kanaal tusschen beide
buizen zou worden uitgespoeld. Door verschillende buizen op
geschikte plaatsen in te drijven, vond hij dat het materiaal daar
tusschen losgemaakt en weggevoerd kon worden en dat hij door
vermeerdering van de bedoelde kanalen geheele holten kon veroorzaken. Wanneer dit geschied is, wordt een vloeibaar cement
in de plaats van het uitspoelende water ingegoten, de uitlaatbuizen worden door doelmatige kleppen gesloten en door de
cementeerende vloeistof onder drukking in te persen worden niet
alleen de holten gevuld, maar ook de aangrenzende lagen door
trokken. Op die wijze kon een vloer tusschen de buizen worden verkregen en door achtereenvolgens ophalen of dieper indrijven der buizen, terwijl het inpersen wordt voortgezet, kan
men aan dien vloer de verlangde dikte geven of verticale muren vormen. Bij het aanleggen van riolen kan, nadat vloer en
zijwanden onder den grond voldoende verhard zijn, het loopzand
er binnen zonder belangrijke wateraandrang worden ontgraven
en zij blijven als beschermend omhulsel bestaan, waardoor tevens
latere herstellingen gemakkelijk worden gemaakt.
Een aldus gemaakte kistdam werd verzonnen ten gevolge van
de groote moeilijkheden die men ondervond bij het bouwen van
—

een groot verzamelriool te Providence, 11. L, ten gevolge van
het loopzand dat over eene groote uitgestrektheid onder deze
stad ligt. Het bleek ondoenlijk het water uit de fundeeringsgeul
van het riool door pompen meester te worden en de lieer Harris
besloot, na talrijke proeven om zekerheid te verkrijgen dat de
vloeistof werkelijk door zou stroomen en ook om te bepalen hoe
de grond bestaande uit zand en grind het best vast kon worden.
om natte cementmortel in te spuiten door buizen op 4 voet
onder,
lingen afstand, die tot 17 voet onder den bodem der ontgraving
werden ingedreven, dat is tot op 1 voet beneden het vlak waar
het riool moest komen. Eerst werden pijpen van 2 eng. dm. middellijn op die diepte gebracht en eenig materiaal uitgespoeld totdat men een kleine holte verkreeg. Nauwere pijpen voor
zien van geschikte kleppen om ze tijdens het inspuiten van
de cementeerende vloeistof tegen een opwaartsclien stroom Ie sluiten, werden toen binnen de wijdere pijpen naar beneden gelaten.
De inrichting was zoodanig, dat als de binnenhuis dieper stak
dan de buitenste, er gelegenheid voor de vloeistof bestond om
naar beneden of naar boven te stroomen, doch als de binnenhuis
iets werd opgehaald dan was alle gelegenheid voor het ontsnappen van de vloeistof naar boven, afgesneden.
De natte mortel werd toen onder matige drukking door middel van een pomp op 15 Maart ingespoten en toen op 2 April
de uitkomst werd onderzocht, bleek er tusschen de buizen een
vasten vloer te zijn ontstaan. Door achtereenvolgens afwisselend
de buizen op te halen en daarbij eerst de eene en dan de andere
voor den nederwaartschen stroom te bezigen, terwijl de beide
aangrenzende voor den opwaartschen stroom dienden, kwamen de
zijwanden tot stand. De vloer bestond uit een vlakke doorgaande steenen plaat met dunne lagen samengebonden zand, die
zich tot ti eng. duim benedenwaarts uitstrekten; op 10 voet beneden de oppervlakte, tot welk punt de buizen waren opgehaald,
waren platte blokken kunststeen gevormd van 3 tot 6 duim dikte.
Eenige van die blokjes werden verwijderd en doorgezaagd en
bleken zeer harde en gelijkmatig vaste lichamen te zijn van 6
duim dik en meer.
De heer Harris is van gevoelen dat deze handelwijze niet alleen
van veel waarde is voor loopzand, maar ook in allerlei soorten
van los zand of aarde en een middel geeft om op elke gewenschte
diepte beneden het terrein of beneden water in losse, fijne grondsoorten gebouwen te maken met de grondsoort zelf, en bij v
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bij kustverdedigingen, hayendammen, fundamenten, putten, tunnels, groote of diepliggende riolen, herstellingen aan kanalen,
gebouwen enz. is toe te passen.
O. C. D. R.
Indian Engineering 27 Aug. 1892, bl. 3to.
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ling .vau de onderloopsheid van het binnensluishoofd der klein»
sluis van het kanaal door Zuid-Beveland te Hansweerd, door den

heer N. A. M. van den ïhoorn, in het Tijdschr. v/h. Kon. Inst.
v. Ing. 1885/66 bl. 1., en de opstellen van den heer "VYalter
llobert Knipple M. I. C. E., over /rUnderpinning by means of
grouting and Stock-ramming," in het tijdschrift Engineering 20
Mei, 1892 bl. 609 e.v.
J. E. de M.
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