Cornelis Zillesen (1812)
Plan, hoe alle overstroomingen, ontstaan door opperwater en ijsverstoppingen, in de rivieren van
Holland, voor altoos voorgekomen zouden kunnen worden, door afleidingen van blank water uit het
onderste gedeelte der rivier: met daartoe geinventeerde kraanduikers, welke onder de bandijken in
eene horisontale rigting, zoo veel blank water op de binnenlanden konden inlaten, dat de rivier
daardoor op eene niet gevaarlijke peilshoogte te houden zou zijn, en welk ingelate blank water, verre
van eenig nadeel te doen, tot een zegen voor den landbouw zou verstrekken : een plan, dat in al
deszelfs deelen op zijn plaats wiskunstig berekend, en ontworpen is uit hetgeen de ervaring leert bij
ijsgang in de rivieren, daar thans alle overstroomingen uit ontstaan
Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is
gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. Omdat door Google
uitslaande figuren niet gescand zijn, is de scan van de figuur in dit boek toegevoegd via een scan door TU Delft. Hierdoor is
de tekst een scan van het exemplaar van de Koninklijke Bibliotheek en de figuur van een scan van het exemplaar van de TU
Delft. Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein.
Het auteursrecht voor dit boek is verlopen.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen
beschikbaar wordt. Boeken uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een
kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door
commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:

Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google
ontworpen voor gebruik door individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en
niet-commerciële doeleinden.

Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem
van Google. Als u onderzoek doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere
wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons
opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om
mensen informatie over het project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken
met Google. Verwijder dit watermerk niet.

Houd u aan de wet, wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u
doet legaal is. Gezien de leeftijd van dit boek, en het feit dat de auteur al in 1826 is overleden, berust er op dit
boek geen auteursrecht meer.
Informatie over Zoeken naar boeken met Google
Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google
helpt lezers boeken uit allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U
kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken op het web via http://books.google.com
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‚PLAN,
1102 ALLE OVERSTROOMINGEN, ONT

STAAN noon
OPPERWATER_ 01“ YSVERSTOPPINGEN ,
In de Rivieren van Holland , voor altoos voorgekomen
zouden kunnen worden , door Aﬂeidingen van blank
Water uit het onderﬂe gedeelle der Rívrer , —
met daar toe geinventeerde’ Kraanduikers, welke

onder de Bandijken in eene Horĳôm‘ale rigtz'ng,
zoo veel blank water op de binnenlanden konden
in/aten, dat de Rivier daar door op eene niet

gevaarlijke peil: hoogte te bonden zou zijn , en welk
ingelate blank water, verre van eenig nadeel te

doen, tot een Zegen voor den Landbouw zou ver
fìrekken. Een Plan, dat 1‘n al a’eszelﬁ deelen op zijn
plaats Í’Viskumtig berekend, en ontworpen ie uit
het geen de ervaring leert bij ngang in de R1"
vieren, daar thans alle Overﬁroomíngen uit aan
liaan.
‚
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C.ZILLESEN,
Lid van de H01!andfche Maatfchappĳ der We‘
teufchappen te Haarlem.
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Gedrukt voor den Auteur.

'Ter Drukkerije van J. AL THEER , achter
dan Dom, 1812. Lett. F. No‚ 154..
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Het is bekend: ‚ dat alle Rivier overíiroomin—

ge ven Opperwaîer en Tsver/loppinge , om.
ﬁaan , door eene te hooge Riviershoogre , wel-’

ke de Bandijken doet bezwijken , — of dat

bij Tsverﬂoppìngen , de Rivier zijn gewone
Ontlasting misfende , Water en Ys dan over de
Bandijken ilortende,dezelve doen doorbreken,en
de binnen lande Ovéri‘troomen.0verilrooniingen
welke ieder: het Jaar 1775,alleen veroorzaak t zijn
door Tsverﬂoppíngen , waar door Water en drijf
Ys in de Rivier , dan tot die hoogte klimt , dat het
over de Bandijken vallende, meteen ontzettende
Waterval, zijn Verwoestend vermogen uitoef‘
fend , op alle voorkomende gebouwen geboom
te , of andere tegeni’rand biedende Lichamen,
welke door de aanbotzingskracht des Ys ver‘
nield worden.

Is dus overloop van Water en Ys over de
Bandijken, de oorzaak der‘overílroominge ,
is er geen zekerder middel om zulks voor te

komen uit: te denken, -’- dan de Rivier op eone
\“
A 2
niet

(4)
‚niet gevaarlĳke peil: boogte te houden , door eene

Ziilingﬁbe aﬂeiding, van blank water zonder
Ts. Het welke ik bewijzen zal mogelijk te
zijn; en dit gedaan wordende, -—- dan ware
ook vooralloos alle Rivier overflroomingen door
’ opper’water of Trver/ioppinge voorgekomen.
Doch dit allergewigrigst [luk vordert zulke
Waterbouw , Wis en Naruurkundige bewij

zen, welke onwederf‘prekelijk, en door de er.
variug bevestigd zijn.
’
Tot dat einde Zal ik eerstvolgens Waterbouw
kunde onderzoeke_n, de hoogfie hoeveelheid
van af te leide blank water zonder Ys per Mi-‘
nuut , om de Rivier op een bepaald ‚ en niet ge
vaarlijk Rivierpeil te kunnen houden.
‘ _Ten Tweede door wat Natuurkundige hulp
middelen , en Komt PVerktuigen zulks kan ge

fchieden , van allééu blan/r water zonder T: af
te leiden, om daar door het fchadelijke van

het door de íiroom in beweging gebragte ’Ys ,
bij overloop of ‚dijkbreuk te koeren.

‘En eindelijk zal ik ten derde, van mifne
voorgellelde Aﬂeidinge, het voordeelige bo—
ven‘alle de andere bekende Aﬂeidinge, en onr‘
zet middelen voor a‘Lands Rivieren aantoo
nen.

’ ‘

Aangaande het eerile punt , zoo diend
men om een ‚recht denkbeeld van een wasfen

de Rivier bij Opperwater of 2’Îrver/ioppinge te'
‘. : -

hebf

(5)
hebben, de oorzaken omtrent haar ver/chil
Iendbeid, ieder in het bijzonder te onderzoe—

ken. ’Bij Opperwater wast een‚ Rivier, in.
dien—de toevoer: van boven grooter dan zijn

ontlasting naar beneden is. Bij voorbeeld [ie],
dat .{lB, de
’

’1‘
B

A

- c

’

’

n

gewoone helling der‚Rivier is, en dat de toe

voer bij AC, gelijk aan de‚ontlasüng bij BD
is.

In zulk een geval behoud de Rivier haar

zelfde hoogte. Maar is de Clntlasring bij BD,
grome_r dan de toevoer bij AC, zoo valt de

Rivier in evenredigheid langs de geheele hel

ling AB.
—
Doch wast de Rivier bij AÒ tot E, en bij
BD tot F , dan is de toevoer grooter dan de
Ontlasting, en de Verhooging der Rivier op
zijn hoogsr bij AC. In zulke natuurlijke om

ilandigheden, klimt het water dan vervolgens
tot aanof boven den Kruin der Dijken,breken

dezelve door, en veroorzaken geweldige over
ilroomingen.
‘
Van hetjaar 1740 tot het Jaar 1770, heeft
men 6 Dijkbreuken aan den szjnkant‘, 2 op
de Waal, en 1 op de Maas gehad, door Op __

A 3
\’_x

‘ per

( 6 )
pernater, veroorzaakt door de gravlng via het
Pannerdenfebe Kanaal, volbragt in het ]aar‘_

1709, waardoor de Rkijn te veel, en de Waal te‘
weinig van het af te voeren Opperwater ver-’

kreeg.

‚

’ '

Doch toen omtrent het jaar 1775 den onde'
Rhijnmond geliopt, dezelve tot een.0verlaat
van 90 Roede of 3. 39 hectometer wijd_tg_,_ op
13 voet of 4.08 ‚meter Arnhems peil gemaakt,
het regr loopend Byland: Kanaal gegraven,

en de Gela'erfebe Ts/èl een í‘cheppende Mond
gegeven is, zoo heeft men tot heden toe,
geen eene overlirooming door opperwater ,
op de Holland/Me Rivieren gehad , naar‘
dien door die verbeteringe , de boven Rhíjn,

door het lleeds dieper wordende Bylandfabe
Kanaal, en verdere gegeven evenredige ’ver
» deeling in den aﬂoop des Waters, tusfchen

Rkyn, Waal en Cela'erﬁbe stel, het ÛPPer
water zich vervolgens wel met een derde'
meerdere fnelheid als voorheen, van daar op;
onze benede Rivieren ontlasten. Eene verbe»

tering welke bij open water allen lof verdiendtl
Maar hoe voordeelig deze verbeteringen bĳ"
Opperwater voor de Hollandfche Rivieren zijn

geweest, s’winrers bij Ysgangin dezelve,heeft
zulks zeden het jaar 1775 tot heden omilreeks
40 dijkbreuken, en daar uit gevolgde aller
fchadelijkllze overliroomingen door T:ver/ìopà
pin‘‚

(7)
‚ pingen“veroorzaakt op de boven Rbyn en Waal.
De bene‘deRhyn is gelukkig daar van vrij ge‘

b1äen, door de gewoone îi‘sver/ìopping in het
1?binnerdtnfobe Kanaal, alwaar de Rivier op
voet Arnhems peil, (of 2. 255 Meter) bo‚

ven den Gelderf;ben Î_Y'rfel , per uur ‘wel een ver
‘val heeft van‘53, 1 duim (of 1. 424 Meter)

en uit welke groore frieiheid der Rivier aldaar,

deze Tsverﬁopping onti‘td‘at. " "

‘

Van deze overíiroominge uit Tsver/Ìojûpìnge,
is" het daarom noodzakelijk, eersr de oorzaken
vd‘aarvante onderzoeken , ten einde daar na

"de hulpmiddelen in te kunnen rigten.
Dat in /Zroomloos water het Ts onfchadelijk
uitd00it is bekent, maar de grijze ervaring

heeftoo_k teﬂ‘ens geleert, dat het 2”: in ‚de Ri‘
vieren door den [iroom in beweging gebragt,
even als alle andere in beweging gebragre vas‘
te‘ lichamen , een’ aanboriingskràcht verkrijgt,
in’ evenredigheid der fnelheid van beweging,
groote, en.zwaarre der lichamen. Daar nu de

drijvende Yr/‘obot/èn in de Rivieren, van on
derfcheide groote , breekbaar, irregulier van

gedaante, — en de Rivieren zelfs wanílaltig
in’ haar oppervlakte en beddingen zijn , zoo
onzilaan hier uit door {op en onder elkander

Kruijing der Y.rﬂ‘botﬁen, ver/ioppingen in de Ri
vier, voor welke water en Ys tot eene hoogte
’oPklimt‘, dat het eindelijk over de Bandijken

A 4

heen
l

(3)
heen ﬂoítende, dezelve doen bezwijken ‚ ‚en
overﬂroominge veroorzaken , veelìfchadelíjlger

dan die van opp;rwater ‚ wijl dan Tsfc/zot/èn
van eene ontzettende grootte, voondrijvende
met de fnelheid des ﬂrooms ‚uit een verfchrìk“
kelijke waterval,bij doorbr_aak van een Rivier

‚diìk verkregen , de ﬁengﬁe gebouwen , en al dat
haar voorkomt tot den grond toe verwoesten,

door haar

alles vernielende

aanbotzinge‘

kracht. (a)

Het is in deze voorname_ntlijk de vermeet‘
‚derde fnelheid des ﬂrooms geweest, welke de

grond tot zoo veele‘ sterﬂoppingen en Over‘
‚

‚‚

ﬂroo‘

(a) Een T:/ì‘hots de Cubícq voet op 5o €Ê ’zwáar
nemende, van 163 ‚voeten vierkant,‘vo >rtdrijvende
met een fnelheid van 5 voet per Secuude, is zijn
aanbotzingskrzcht 50 X loo x 5: 25060 Ë (of
11961 1 Kilogrammen) en dus noch meerder dan

'een afgefchbte Kanonskogel van 24 Ë (Jf Ĳ._9 Ki
"logrammen.) Doch bijeen dijkbretík is de í‘nelheìd

wĳ 5 maal 200‘veel bij zijn ee‘ríìe inval! Dit is
nu’ de botìingskracht van geen groote Tsfckvt:,
want men vind erin die gevallen genoeg, welke 10
‚en ze maal grooter zijn. Bij Íterke T:gang de gant
fche Rivier dan_vervuld zijnde met grooter en klein!
‚de; drijvende Tsfc/rat/èn, 200 verkrijgt dit doorde
ﬁroom in beweging gebragte Ts, het verwoestend

yermogen dat te bedenken is , gelijk de droevige

ervaaring door overﬁroominge Van Tsverﬂa)pingen
/

/

leert.

’

‘

(9)
ﬁroqmingen heeft gelegen; want van het Jaar
1421 tot 1755 ‚is er geen eene Overlìroming uit
Isverﬁoppinge‘in dehovenRivieren voorgevallen,

dan in 1755 niaar‚ wel bij de killen over Hartinx‘

veld, alwaar de Rivier ten ‚dien‘tijde de groot
‚íie fnelh_eid had. Doch zoodra heeft ‚men niet
naar boven aande Riviereene grooter fnelheid

gegeven , of de Overﬁroominge door Íisverﬂ0p‘
ping verm_eerderde , ‘om de grooter; toevoer

van_Ys_, uiteen _ruim‚.er boven, op eene ﬁeeds
naanvver wordende beneden Rivier ‚ welk&;bij
voorbeeld ìg_m_ee‘nderîfnelheid gegeven zijnde,
‚ook daar’ door“_i_‚n‘ een zelfde tijd ; meerder‚Y_s

‘aanvc‘ie‘4‘ìsén ‚vìrrrﬂr9vminsen door ÏMY/Ì0P'
quge‚‚vËoq2ĳkgm._

“ ._‚;‚„ ‚ ‚ ‘. . ‘. ‘ ‚

‘

_ .Nĳárîi9dien._nren de werking van Water en
T; hij.;eenèïlrvprﬂappingmatuurkundig nagaat,

.=Ì.QQ‚ weet‚.de‘gpede Na‘vu‚r’‚“din veríchrikkc’
‚lĳke„werlg_ìpgî;ganûhet Ts in bzijnî verwoestend
verrnogven„wijzelijk‚ te beteugelen ‚ ‚en geeft
ons een vinger wijt in dezen wat tedpen‘,’ B_ij

voorbeeld nee‘m in de volgende ‚Figuqr, ADE

voor de gewoohe helling der Rivier, en dat
bij DF, zich
‘
c
‚5_

‘

m = "’C““}
‘— . ‘;Î‚-ì’.—v eìhs î.i
’

‘!‘ “

‘j

‘\

(1°)
een sterﬂòpping inï1de Rivier zet. Voor de
l9?:verﬂoppìng Wast‘ dan’ de Rivier aanhoudend ,
en’is kort voor de Ywer/loppìng op zijn hoogst.

Daar Ìbij 'o)ﬁerivàter de Rivier vooral“ naar
Iâb'ven, -lleeds toeneemt in fnelheid, naarmate
het -’ver‘vàl der Rivier ‘vergroot , zoo word

Ìrnen integendeel ‘kort voor de Trverfìopping

‘—òùì“ae &ermìnde‘rde fnelling CG , ‘naauwlijlrs
ﬂ‘róóm inde Rivier meer gewaar ; waar
door het fchadè doend‘ vermo‘g'en‘ vari het ‚
di’ijflyriiver’mindïert‘, in evenredigheid dat de

lhèlh‘eidl’des ﬁr‘oomsï afneemt.v Maair naar mate

d‘ít”déRiviei' voorde nv‘r/ìoppì’ìg wan, ver
grùòeeòk‘neù gevaar’ïvòor dijkbreuken, om
dat water en ys dan dikwĳls tot ‘2 ïen“'3 Êìoei‘.
(of r m‘e’rer)’ zijn loop over de {Brandijke’n ne
mendegïdez’elve doen bezWijken;*eíi*ùaaï e1"’
de" gai'rfììhé’ Rivier ,""th het daa‘röp‘îit‘ijvërid
-Ys=, dan“ onder "de verfchrikkelijkile ‘jaînmer’z
kreten van Meni‘ehen en Vee, v’ei‘ryö‘e‘stihg‘e‘ù

òp 'de 0v€iitroomde landen aanrigtenì die

hetïfeou‘iiie hart doen beven. (éz) ‘ " ‘
î‚‘‚%’ rî'.‚ = i“i"‘‚î ‘.i) ‘

“‘

‘ 5 J=.Cù -"“l “ ‘ ;Uir‘
1311:.

; ‘

Î

(a) Een Y3yerl'iopping z_0ndet Dĳkbrenk, -—
is zelfs voordelig VOOI‘ een Rivier, —-- om;dät de

Qiﬂlwvog; (of 2 ’rncterä) 'hooger Oppervlakte des
Waters voor de; sterftoppiug, bij het losgaan

van dezel!‚el ‚ 5!" .SPJ!ÎÌÌĲË. vsrflr.elst‚. ÊËY. verdi‘vii‘e
van een gedeelte der Rivier daar beneden.
11“,

-.

(11)
“Uit de hier toe opgegeven Figuur en om
i‘chrijvihg van dezelve , met de aangewezen wer

king der Natuur in dezen, ontdekt men dade
lijk, dat er"tót‘ voorkoming van overiiroomin
ge“, geen zekerderghulpmiddel"uit te denken
kan zijn, als“ om zijling” zoo veel blank water
van de Rivier af te ta‘ pen, dat dezelve op

een niet gevaarlijk hoog Rivier peil blijf: (ik
zeg blank w‘ater,"om doch alle fchadedoehd

dryf-ys der Rivier van de binn’elanden' af te
houden.)

‚ “

_‚

Een pngevadrlìj/i‘haog Rivierpeil is in dezen
beter, 'dan een'daar toé lager bepaald Rivier

Pe‘il‘, want i‘s"doór het verminderd verval ofbel“
lin‘g CG‘(zie ‘Fig’.

de fnelheid der Rivier,

en dus ook dèî‘toev’oer van Water en Ys veel
minder geworden, dan zou ook alle verlaging
vaii‘Rivierpeii’,’ònderï n‘ad’er’eii‘g zijn, om de
ih’ëe’rdei‘e hie‘r‘dooi‘ veilireg'erie i'nelheid derRï

v’ie‘r","eir‘grooteiîreevaer‘ van Water en Ts; te

meer, daáîîíiè’"diùkkirig des Waters voor —aè
mér/Ïóppìng b’ei‘e'ke‘nd word, naar het halvë
Quadraat ’dèr’ hoo‘gte"voor de Tsyer/Ìoppz‘r‘rg, =Àï
iú‘ìnü’s het ‘halve Quadraat“ der‘ hoogte agter
deze‘lvè. ‘Duà h‘oe grooter het verfchil der2

Water hoogte voor en agter de Ys?erﬁapgìing

is, des‚te eerder" de ’Í2/‘sver/lapping moet op
hrelren’,‘en hoe minder het veri'chil,des te lan""
ger dezelve blijft zitten. Van daar dat zoo er

een

(In)

‚een dijkbr_euk boven ‚de Ts‚verﬂoppíng komt,
‚de ‚Tsver/Ìopping des te langer blijft zitten , om

dat door de ohtlasting,der Rivier door de dijk—
breuk, het peil der Rivier voorde Tsver/iop’
‚ping hier door verlaa ‚t,‘en het perfendver

mogen des Waters voor

Tsver/Ìoppz‘ngdan

aanmerkelijk _yermindert„en waar door het
grootlie gedeelte der Rivier door de dijkbreuk
‚als dan zich op de binnelanden moer ontlasten.

‚Bij Ysgang in een Rivier, is het dus niet de
Waterbouwkunde alleen, welke men in dezen
‘—moet raadplegen. Neen! de drijvende ‚T‘s/chat

_f‚erì zijn vaste ligcbameú , welke door den il_roqng
in beweging‘ gebragt worden ,_ en daar door

_een verwoestend vermogen van aanbotiing
‚verkrijgen, ter vernieling van alle tegenﬂand
biedende lichamen,
_ .‚.‚_ ‚_ ..= ‘
‚

‚De door deWetten derNa_tupr ons voorgefchre;
vepregelen,omtrent de in beweging gebrpgteligg
chamen , zijn het alleen, welke met‚Waterbouw

‚kunde vereenigc , de reddings"; middelen in deze
aande hand’moeten geven; want hoe zeerà‚een
verbeterde ontlasring voor een Rivier bij ppgn;

water nuttig is,‚zoo heeft nogta‚ns d,e er_va'-‚
ring geleerd gelijk ik aangewezen_hgb , “dat diei
’ ver_beterde ontlasting bij openwaier ‚om de
daar door gegeven meerdere fgelheid_ aan de

Rivier, van allernadeeligste gevolgen bij! ysgang
“

.

en
J

.

.

.‘.' ‘l.'J 'Je‘..‘

‚‚'

ÌL

(Ie)
is geworden, om dat het juist de vermeerder
de i‘nelheid der Rivier is , welke de aanbot

ﬁngs ‘kracht des Ir vergroot , en de toevoer
van dien uit een ruimer boven, op de naauwer

beneden Rivier zoodanig vermeerdert, dat de
daar door veroorzaakte Tsierﬁ0ppingen den
grondtot de allerfchadelijkiie overﬁroomingen
- hebben gelegen.

Hier is het punt van dwaling, zoo dat het
geen in de Waterbouwkunde bij opemvaîer,

door alle des kundige voor goed erkend
wordt, -- wederom iirìjd tegen het geen de
Natuur leert omtrent alle in beweging ge’

bragte vaste lichamen , en allerl‘chadelijkst
word voor een land , dat genoegzaam elke
Winter bij Ysgang, het gevaar Van Tsver/ìop’
pingm en overi’troomingen te wachten heeft.
Maar nu komt het er op aan,welke foort van

zijlingi‘che Aﬂeiding uit de Rivier op de bin’
ne landen hier toe wel de gei'chiktiie zijn?
In mijn prijs Verhandeling van het Ba‘

îaaﬁch Genooti'chap , gaf ik daar t'oe_ eene
foort van overlaten op, om als de Rivier op
eene zekere hoogte kwam, als dan uit de op
pervlakte der Rivier, een Aﬂeiding op de bin
nen landen te maken ; maar de latere gebeurte
nisfen in de Rivieren, en werking der overlaten

uit._de oppervlakte der Rivier, hebben mij de
gebreken van dezelve doen zien; want het
rust

(u)
rust zoekend T: voor de opﬁappíng in de Ri’
vier, geraakt dan op nieuw in beweging,
dringt op de Overlaat aan , en veriiopt de‘
zelve, gelijk bij den Ouden Rhijn mond, en

meer andere Overlaten dikwijls gebleken is.
Daar nu het drijfijs federt het Jaar 1775.
door zijne verﬁoppingen in de Rivieren , de grond
tot de allerfchadelijklie Overliroominge gelegd
heelt, zoo moet men in al zijn Plannen tot
voorkominge daarvan , tragten het verwoes

tend vermogen van het Ys , veroorzaakt om
dat het door de iiroom in beweging gebragt
word, te beteugelen, het geen de Natuur door

de op/ìopping zelve beguniiigd, zoo dat men
geen of weinig droom voor de verﬂoppiﬂg ge
waar word, en dus geene groote hoeveelheid
van blank water heeft afteleiden, om de Ri

vier op een niet gevaarlijk peil van hoogte te
houden.
Doch nu diend men eerst wiskundig te on“
derzoeken , hoe veel het hoogst afte leiden blank

Rivier water in zulke omliandigheden wel
bedraagt.

Bij het begin van eene Tsver/ìopping, wast
het water gemeenlijk op zijn íierkst, maar zoo

dra de Rivier tot op 18 of 20 voet hoogten
(zijnde omlireeks 6 meter) komt , wast de
Rivier langzaam, wijl door de ap/Zeppt'ng, ge
lijk ik aangetoond heb, de fnelheid des iirooms
min

(
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minder wordende}, de Rivier alda’ar dan ook

minder toevoer van T: verkrijgt , imusfchen
dat hoe grooter het verfchil der hoogte des

Waters voor en achter de Tìver/Ioppin‘g word ,
des te meer de perfing van het Water regen de

opﬂ0pping toeneemt, de doortogt des Waters
bevordert, en zelfs vergroot, om dat‘een
Twerﬂoppíng nooit volkomen Warerdigt is.
Maar om geène misgisíing in mijne bereke
ning te maken, zoo zal ik in den Rlu'jn boven
‚ Griet/mifen , daar de Rivier tusfchen zijn
Bandijken op zijn wijdst is , den aanwas van
het Water ter dier plaatfe, eens op 7.2 voet
per 24 uuren bepalen, (wijl de gewoone Ts

yerﬂoppingen gemeenlijk eenige uuren_daar be.
neden voorvallen) zijnde per Minuut 0.005
voet. De breedte des boven Rhijns tusfchen

Emmerik en Griet/zuifen op 17000 voet. en de
í‘nelheid des ﬁrooms aldaar op 400 voet per
Minuut begrootende,dan is 17000 x 005 x
460: 34000 C.V. Water , zijnde 1052. c. meter
het aldaar af te leiden blank Water per Mi
nuut, zijnde veel meer als ooit plaats gehad

heeft.
Het Water en Ys afkomende uit die groote
ruimte, bij eene hooge Rivier van ar a en

voet of ruim 6 meter Rivier peil, wanneer

de oudeu Rlzijn mond 8 a 9 voet of bijna 3 me‘
ters als overlaat, en het Bijlanaﬁ/ze Kanaal
door

(
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door zijne. regre,rigting aller ílerkst werkt,
zoo kunnen gemeenlijk de Duﬂèlfclze Bandij
ken, deze groote toevoer van Water door de

vermeerderde fnelheid des ﬁrooms , en aa’nbot‘
ﬁngs «kracht des Ys niet wederllapn , breken

door , en welk Water en Ts dan weder over

de andij/een in de Waal vallende, omílreeks‘
Nymegen, of daar beneden,Tsver/Íoppinge ge
ven, welke in de Beraw, Maaswaaĳè/u, en

zomwijlen aan beide zijde der Waal, Dijkbreu
ken , en de allerl‘chadelijksto Overiiroominge

veroorzaken; zelfs breken dan ook meesml,
de Lymerfc/ze Bandijken door, en overíiroo‘
men een groot gedeelte der landen aan de

Oostzij en Westzìj van den Gelderfcken Tiﬁl.
Op de Waal kort voor de sterfiopping,
was: dan de Rivier op zijn alleriterkst, maar

daar is de Rivier gemiddeld geen 4000 voet
of 1-.a54 kilometer breet, en de fnelheid des
íirooms, zal kort voor de sterliopping, dan
geen 100 voet of 3.15 decameter per Minuut

wezen, als de reeds hooge Rivier nog 2.1
voet per Uur, zijnde 0. 035 per Minuut wast,

(iets waar van men geen voorbeeld zal kun‘
nen aanwijzen.) Het aldaar blank water be
draagt dan 4000 X 0,035 X 100 = 14000
C. V. Water per Minuut, of 433 c‚ Meter.

Oppervlakkig befchouwt zal dit af_ te leiden
blank water velen te gering voorkomen, maar
‘
‘
hier
‚ll

( î7 ) ‚
hier vergist men ‘ziciì”in,ì vîijl bij dijkbreuketi
het de’g’ani‘ehe Colom v_ari Water en T? is,
ter breëdre‘ en diepte der Dijkhreuk, en 200

ook van gelijke bij een Overlaat; daar: in deze
het boven peil komend Water, blijkbaar uit
de 2‚"‘Figuur, geen ‚nôemenswaardige diepte

heeft’j? en dus m’è't’de breedte ‘dé’r Rivier’ge‘:
multiplíc‘ee’i‘t‘ een‘ klein Proﬁl uitmaakt, dat

‚ vermenigvuldigt met" de ’fnelheíd der“Riirier’
een product ople‘jvert,’ liet welk ‘ln‚”ge‘eh "ver—l

géiijking kan ‚komen -.zelfs—- met deiniiir‘sovver
kende 0vérlaar;want dè‘zepm‘agméii voi‘gens‘
een ’ bekende grondrègel"in‘ ’de“ Waterbouw.
kunde , ’gm meer Water van‘ ’een’ Kﬁíëf’a‘f‘

leiden ’,' am ‚vol/ìrekî navd‘zakelĳk‘ïs’ n‘a‘äama
ming _’der Over/ĳ‘oomin‘g ‘;Î’ om de"be'ken‘de “na‘-‘

deelen", welke ﬁerkwerlte‘ni‘l’e‘5Aﬂêidìn'g‘eir‘ aan’

de Ki’vìere’nì‘toebrengerií’. ‘Î;"

‘ ‘ _ t:.-r

‘ ;

Dus‘ het "noodige‘_orûrrëdt‘het“ì. poin'ët’b’e.’

iv‘èz"e'ii" aemĳeììaeî‘, z‘óid‘ial’ikbìj liet

póii1ct,

‚mi’j'
eerstk;‘o’n”s"
bepalen
Natuurkùniiig‘é
hulp"
middelen
door tÓ't'dè
"dé“ê‘rvâring
aaú'gew‘ezen‘;
en
mijn hier tóé‘ùitgevonde’lí‘ráahdmker
om‘li‘eh‘riij’v‘en‘,‘ met beWij‘s van de genoegz'aam‘
heid"van ’d'ien tot het”bépaàlde‘ oogme'r'k.

’ “Uit de Rivier: Kaart van‘van‘Stfaîen N. N.‘
van_ het jaar 1790, zie": ‘nìéti‘dè Treg’ters‘geî’
wij‘2ë ‘ïg’eda‘ant‘e des bdveh R/zijm van Gf’ieihai

fm ‘o’e’îîìùù‘òrìk; en ‘î‘ò‘e ‘ìle’n oma“ ‘Rîiĳﬂ‘ .
îîrm

_
B
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voorbij Griet/mí/èn loopt.’ Aan de Noordzij
van dezen Ouden R/Ĳ'jîì, vind men de post weg
van daar op het SPyk/ì‘he Veer, alwaar de Ri‘

vier omtrent 140 Roede of even 5 Lectomeî
ters wijdte heeft.
Boven dezen postweg liggen hoogeui:ge
ﬁrekte Ui:erwaarden, alle of meest aan de

Zuidzijde der Bandijken, wijl de Boven Rhijn van
Emmerik af‘, tot aan den Ouden Rhijn mand

langs de Noorder Bandijken loopt.
Nubeeft de ervaaring geleerd, dat als de
Boven Rlu'jn, zoo hoog niet is, dat de Uiter—
waarden met Ys bezet zijn , en de postvreg met

Wateren-Ys niet overloop: , er dan geene‘
gevaarlijke T:verﬂappíngen daar beneden ko
men, rnaar zoo dra‚d_e Rivier zoo hoog word,

dat deze post weg met.het Water en Ys der
Uiterwaarden overloopt, als dan de benede

Rivier dit Water en Ys niet meer onfehadel
lijk kan afvoeren , om dat de grooter verkregene
fnelh_eid der Rivier, door de ilerk werkende

Overlaat van den Ouden R/n'jn mond, en het
Bijlandfche kanaal, de toevoer van íl":, zoda‘
nig vergroot , dat gemeenlijk de Dufelfche
Bandijken daar voor bezwijken , die Landenî
innundeeren , en Tsuerﬂûppiagen op de Waal
veroorzaken gelijk ik aangewezen heb. ‚
-De ‚Natuur, geeft dus alhier een vinger wijt,

‘_er u:hooging van dien ppsuveg tot iiandijka
‚

‚

,

hoog

‚ik,

—. - —‚n——a-_tî—‘ ‚‚
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hoogten, om daar door de aangeweze overloop
van Water en Ys te keeren. Maar daar de
groote toevoer van boven 73‘ , dien verhoog.
den weg in gevaar kon brengen van door
te breken, zoo kon dit mede voorgekomen
worden , in voor dezen weg een genoeg—
zaam getal van stok/ren te zetten , (zijn‘
de beproefde werktuigen) in een rigting ,
dat dezelve het afkomend 2”: op de Uiterwaar
den hielden; want het komt er in dezen voor

namelijk op aan , om den ngang te beteu
gelen, en geen meer Ys door te laten dan de
Rivier daar beneden onfchadelijk kan afvoeren.
Doch dan diende men op de gefchiktlie plaat
zen boven Griet/rui/èn, en beneden Emmerik,
aan weder zijde der Rivier, een hier na te om

fchrijven Kraanduiker te leggen , om als de
Rivier op al of aa voet (of even 6.5 meter)

Rivier peil kwam , het boven dat peil komend
Rivier Water op de binnen landen af te lei‘
den, en den Ouden Rkijn mond te verhoogen
tot Bandijks hoogten , ten einde zijn werking

als Overlaat te beletten, en die werking be
let hebbende, dan zou zelfs de gedanen afgra
ving van de Lijmer/ìlze en Lat/zum/à/ze Bandij.
ker , voor mijn opgegeven Plan ten uiterfte

voordeelig zijn, om de grooter uitgeﬂrek:heid
deze: landen, voor mijn door de Kraandaiker:

ingelaten Rivier Water.
B a

1’
Daar

(„20)

-‘ Daar nu volgens de hiervoor gedane berekenin‘
ge dit af te leiden Rivier \Vatenopzijn hoogst

aldaar 34000 C. V of 1059.. 1 C. Meter Wa
ter. per M‘nuutzou bedragen ,

zoo zouden

2 Kraanduikerr, welke eik 25000 C V.

of

777. 3‘ C. _Meter) :Water per Minuut in iiaat
-zijn van de Rivier af te rappen, ten einde de
.‚B_an'dijker voor alle Overloop van Wateren
H: te behoeden, hier genoegzaam zijn.
.;-iDÛCh v‚oorzichrigheidshalve«was. het noo’
.dig , om alle Bandijken- aan de Rivierziìde,
gelijk ook den verhoogden pos:weg‚_een Zand«
pad. van 3 voet‘‚( of ‘1 Meter; hoogte met'de

‘noodige douceering te geven. = Verder diende
men ‚op alle plaatzen.daar ‘Voorland voonde
Bandijkenais, boomen of palen—îte ‘zetten,j wijl

de ondervinding heeft geleerd, ‚dat de‘Bandij‘
ken-ter dier plaa'tzqnalmar boomen of palen

íiaan, hetî.miniiezdoor het Ys befeb’adigt ‚Wor
den ‚
‘--‘l -“-r."’
1‘ ‘ . ‘ ‚
Voor‚fohoordijken, daar deftroom zijn loop
opneemt, ’dientî1nen voor al ‚doorîpaalwerk
of-‘Ysbokken, daar zulks mogelijk is;-den aan‘
drang v_an‚hetĳ_Ys te;keeren, of af tB,‚doen ilui

ten‚ naar,denîRivier kant.

-"‘ ‚

;‘“

"Door idie ‚Natuurlijke hulpmiddelen, deet

het ’Ys minderîfel‘ade aan die ‚bandij—ken, en

keerde men het meeste afkomerid’ .Ys op de.
Uiterwaarden der Rivier , maakte-‚op‘dezelve
'.’:.

’ "

\

een

(at)
een natuurlijke Barriere van .‘l”s, bragt het af
komend ‘.Ys langzamerhand tot rust, en‘ belette

de grooti‘te toevoer van 2”: uit de boven Ri‘
vier; want daar men door de Ysbokken het

Ys ook uit den Ouden R/zijn te Grìet/zuifen koude
keeren“, en de bo’ven’R’hijn van Bandijk tot
Bandijk aldaar even 600 Roeden of ‚’. 26 ki‘
lometers,‘ enìaan hetSpijkî"che Veer maar 140
Roeden of 5. 27 he’ctmerers wijdte heeft, 200
konden al het van boven‘komehd Ts, door de
ze n-aaume ,

alwaar de Rivier zoo diep is, .

dat aldaar met geene mogelijkheid een Ys.

verliopping kan on:iiaan, al dat Ys in de
daar beneden grooter ruimte zich onfchadelìjk

ontlas:en , om dat de'n‘0uden Rl'zijn mond tot
Bandijks hoogte gemaakt zijnde , het drijf ijs
zich dan tot de Rivier loop moes: bepalen,

en welke’boven het Bijlandfe/ze Kanaal, nog
ruim twee maal zoo wijd is als aan het Spijk
fche Veer. Een voordeel nog'des te grooter
als men aanmarkt, dat bij Overloop van ge.

melde postWeg _, de Rivier aldaar 4. 5 maal

meer Ts verkrijgt van boven, dán wanneer het
drijf ijs zijn loop alleen bepaald zij aan de
wijdte de: Rivier bij het SpijÄﬁ/ze Vee_r‘; want
het is _een noodzakelijk \je‚reishte voor‘de loop

der Rivieren van dit land,om’ gèeìí ’ì„á„ Water
en Si": uit de boven op de 'benede Rivieren van dit

land in te laten, dan 7122“ vermogen daare’r Ri
“

‚

‚.

35:"

JL‘2’

.

‚‚
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vieren toelaat onfchadelijk naar Zee te voeren,
en hier door nam men dan de voornaamil:e oor‘

zaken 10! Tsver/Ìoppingen weg.
Maar daar ik dit opgegeven noch niet ge
noegzaam oordeel , om op alle plaatzen de
steríioppingen te keeren , zoo diend men de
konst te hulp te roepen in dezen, van op zijn

plaats de noodige Kraanduiker: te leggen ter
aftapping van het boven peil komend blank
Water der Rivier.

_

Deze door mij hier toe uitgedachte Kraam
duiker, (waar van hier achter zoo na mogelijk
een tekening is bijgevoegd), bellaat uit een
koker van blaauwe Reen, waarin ﬂuit een van

dezelfde foort van i‘teen gemaakte ronde ﬂeu
tel. Daar een gewoone lleutel van een kraan,
door een ronde opening zijn water loost‚moet
deze opening langwerpig zijn ‚van breedte 4en

hoogte‘5 voet, zijnde in breedte 1. 2557 en
1.57 meter in hoogte meer of min naar mate ‚
der hoeveelheid af te leiden Water. De ope—

ning des kokers aan de Rivierzijde , waarin de‘
ze ﬂeurel Raat, is gelijk aan die van den ileutel.
Het grondvlak des kokers is een blaauwe ileen,
waar in de (leutel met zijn fpîl zonder wrijving
om kan wentelen. Maar daar de werking de
zes Kraanduikers zoo laag is , dat zijn grond
vlak met den koker onder door de Dijk eene

Horizontale lijn met de landereien agter de
Ban
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Bandijk befchrijft, zoo moeten ter vermijding
der drukking des Waters van de ileutel regens
het agterlle gedeelte des kokers, als de ﬂeu.
tel toegedraaid is, er 6 rond draaiende rolle
geplaats worden , in den ﬂeenen koker, waar van

er 3 tegens den bovenilen, en 3 tegens de on
derll:en ﬁeenen rand des ileutel zodanig ﬂuiten,
dat men de ileutel tegen dezelve onwrikbaar
om kan draaien, tusl‘chen de opzij en agter het
drukk-end punt ilaande omwentelende rolle.

De ﬂeutel toegedraaid zijnde is alleemg Wa
terdigt tegen een gedeelte des voormonds van

den koker des Kraanduikers.
Hier door neemt men de gewoone wrijving
der ﬂeurel in een kraan genoegzaam geheel weg,

wijl in dezen het drukken punt komt tegen
de raaklijnen der omwentelende agterlle rollen,
want de opzij ilaande omwentelende rollen die
nen maar om de ﬂeutel ineen onwrikbzren [land
te houden. Maar daar deze Kraanduiker, bo
‘ ven ep de Bandijk, diend geopend en geﬂoten
te kunnen worden door middel van een het“
boom, zoo moet de ﬂeutel een recht opgaan
de As hebben, loopende door eenlrondgat van
de blaauwe dekileen des Kraana'uíken, door

een gemetfelden ﬁeene koker ilaande op den
dekfieen des Kraanduik‘er: tot boven op den ‘
dijk.

Hoe nu de blaauvÍre lieenen. zoo van de

Iú‘aanduìker, als deszelfs lleutel, met fpon‘
B 4
‘
nin_gen

C 24’)
vingen onbeweeglijk in elkander kunnen geWerkt

Worden is te bekend om te omí‘chrijven. ’

"

Achter dezen Kraanduiker moet komen een
van harde {leen gemeri‘elden ﬁeenen koker , met
een rond verwulffel daarover, maar van een

driemaal grooter ruimte als de opening de:
Kraanduí/eers , ten einde‘het ingelate Water,

door deze groore ruimte zich dadelijk kunne
verl‘preiden.

De Bandijk ligt over dezen Kraanduz'ker met
zijn koker, en dient aan de Rivier zijde een
i‘teene muur te hebben , van het voorlie ge

deelte des Kraa‘ndui/rers , tot boven op den
dijk, met 9. uitl‘pringende ﬁeene vleugels.
Doch daar het meesre’ van den Kraanduìker
een nieuwe uitvinding is , 200 zou ik , bij goed
keuring daarvan oordeelen het beSte te zijn,
‘hier eerst een klein model van te laten maken,

‘het‘ weik kon dienen om in het groot na te
werken. (a)
""
.

'
‘

"

Dus

‚3..

/‘

’ _Ĳ‚(_a‚) Hoe veel bla_nk -Water zoo een Kraanduiker,
Ĳwelke‚ te voet onder het Rivier peil van 21 voet

_hoogteligt,zijn opening hoog 5 en breet4 v0et

’is ka_n door/arm in «M Jlfimmt tijds, berekend men
"aldu’st 11 voor de hoogte nemende zoo is 1/ 2 h X

”"3o. á'=ë; de’fnèlheid per fetunde, dit met 60 ver
me'nig'vùldigt komt 1620 voor de fnelheid per Mi
’mlut ,“e't1 dit Vermenigvuldigt—met het proﬁl van
fì ‚‚ ""

*

-

5

(as)
rîDus z’oude’ a. Kraandgzikerr, meer als ge
noegzaam zijn om de grootlie hier voor bere

kende hoeveelheid van 34000 C. V. of 1059.. 1
C. Meter Water af te leiden, en een derzel—

van op de naauwer beneden Rivier , ter plaatl'e

daar gewoonlijk fl’sver/z‘oppingen komen. ‘ Bij
voorbeeld in het Pannerdenfche Kanaal boven

Peppelegraaf, in de Overbeîuw te Oosterhout
of Loenen , en bij Wamelenin het Maalwaalsck.
Z00 ook een in de benede R/u'jn aan de Greb,
en een beneden de Vaart naar den Goud/2km 2":

fel, gelijk ook aan de Maaskant daar men
zulks het beste oordeelde.

Doch de daartoe

gefchikte plaati‘en, waar van men‘ er mogelijk
bij plaati‘elijk onderzoek nog beter koude vin
de,zouden eerst naauwkeurig opgenomen die
nen te worden , om daar na de groote der
Kraanduikers , en hoeveelheid van Water te
berekenen, welke daar door afgetapt koude
worden. Bevond men vervolgens , dat er meer
Kraana’ui/rers dan ik opgegeven heb noodigwa

ren te leggen ‚dan konde men daar de géfchik
ﬁe plaati‘e maar toe uitkiezen, en waardoor

men
5 X 4 maakt uit 32400 Cubicq voet Water. Doch
volgens de gewoon verbetering op deze berekening
in de Waterloopkutìde, 200 is deze heeVeelheid van
doorgeloopen Water, maar 32400 X’ 0.8 =: 25120.

C. V. Water, of 777. 3 C. Mete'r.
‚_
B 5
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men dan eindelijk alle gevaar van0verilroomirr
gen zoude voorkomen

‘Deze Kraanduiker is even gefchikt als de
gewoone Kraan, om ook de kleinﬂe gedeel
tens van Water af te leiden, door geheel of
maar gedeeltelijk te openen en weder te ﬂuiten.

Daar nu de ervaring leert, dat als bij
Overﬂrooming het Rivier Water’niet te lang
op de landen Raat, zulks de daarop volgende
Zomer een dubbeld gewas geefr, zoo koude

men die zelfde Kraanduikers s’ Winters ook tot
het zelve heilzaam oogmerk gebruiken , en zelfs

vele lage landen achter de Rivier dijken lig
gende,even als men op de Uiterwaarden doet,
hier mede s’ Winters, als het Vee op de Halle
is , langzamerhand verhoogen en bemesten ,

ten minﬂen zoo verre zulks de uitmaling van
het Winter Water toeliet.
Doch nu dien ik nog te berekenen, tot

wat hoogte het af te leiden Rivier Water op
de binnen landen zal komen te liaan, als de

Kraanduiker met zijn vol vermogen , 3 dagen
achter den ‘anderen werkt, zijnde gewoonlijk
de langﬂe tijd dat een Tsv:rﬂopping zonder

doorbraak blijft zitten.

Op een uitgeﬂrekt‘

heid van Ioooo morgen lands , maakt zulks

{voet of 1; duim Water; want bedraagt
een Cubicq voet Water op een morgen land

86400 C. V. dan is zulks op ioooo mor
gen

(a?)
gen 864 'oooooo C. V. maar door de Kraanduiker
komt bij vollen werkingen in 3. dagen tijds 25000

X 60 X 24 X 3 = 108’000000. C. V. dit
864’0î0000‘

gedeeld in

—-— maakt ; gedeelte van

108’000000
1 voet of 1; duim.
Doch daar er twee Kraandui/rers in de groot
íle wijdte der Rivier boven Grieîhui/èn dienen
te komen, zoo heeft ieder Kraanduìker, bij de

hoogile hier voor berekende aanwas van Wa

ter, maar 17000 C. V. Water aan ieder zij der
Rivier af te leiden en dus zou in dat geval, er

zich geen duim of c. 3185 Decimeta Water op
10000 morgen of 85r5. 8 Hectara Lands te ’
liaan komen , op meerder morgen lands in even’

redigheid nog minder.
Wie, die nu eenigzins bij ondervinding weer ,
wat nut de ﬂibheu der Rivier op de landerijen
doen, kan dan tegen 200 een geringe aﬂeiding van
blank Water met grond eenige zwarigheid hier

inbrengen , vooral als men zulks vergelijkt
bij de aﬂeiding van den Ouden Rbijnmond ,
welke in plaats van Overlaat, eer een konst

overﬂrooming mag genoemd worden, om dat
dezelve in een Minuut tijds op en voet Rivier
peil, 764 maal meer Water op de binnen lan’

de inlaat als noodig is om aldaareene Overliroo
ming

(93)
ming voor te komen, ‚gelijk ik hier achter 0 ’
zijn plaats berekenen zal.
”

Daar nu bij Openwuìer de Rivier geen 7. a
voet Water in 24. uren wast ,‚ en zelfs nooit

het ä gedeelte van dien, 200 zou de_Kraandui
ker, na 15 dagen we_rkens, nog geen duim
Water op deze landen brengen, en dusbij hoog
opperwmer zoo Wel de overﬂroominge kunnen

voorkomen als bij Trver/t‘oppz'îîgen.
De door mij voorgeílagen middelen , — om

‘ voor altoos de Overﬂrooming voor te komen , —
zijn dus geen twijfelagúge hulpmiddelen; want
ik heb ieder punt daarvan Wis en Natuurkun‘
dig bewezen, als‚overeenkomﬂig het geen ons
de ervaring dienaangaande leert; zoo dat er

geen Ts, het welk anders de gewone over
laten met het Water in laten ,

eenige i‘cha‘

de op de binnen landen kan toebrengen, daar

weder het ingelaten klank Water,tot een zegen
voor den landbouw kon verﬂrekken,als bij in—

lating geen zand op die landen brengende, ge
lijk altous kortbij een dijkbreuk plaats heeft.

Hier mede ga ik nu over tot mijn derde
en laatﬂe poinct, namelijk om het voordee‘
lige van mijne Plan aan te toonen , boven alle
de andere bekende aﬂeidingen, en ontzet mid‘

delen voor ’s Lands Rivieren.

‘ Dat alle te llerke aftappingeu of aﬂeiding
’ van
O

( g9 ’) Î‘

‚

van een‘Rivier, -fchakielijk zijn voor ‘den’lo’op

’v"an dezel‘ve', werd bij alle Watèrboiì‘wkùndii
‘ ge:algemeen erkend , en daarom neemt met!
tot een grondregel aan, ‘—_‘ van geen Meer Wa‘
ter vaneen Rivier af‚ te leiden, alrîv‘oljl‘relrt
noodig is ter voorkoming van eene Overﬂroom‘ing.
Mijn voorgellelde aﬂeiding uit een hooghe

paald Rivier peil, zonder meer dan noodigíir‘;
voldoet dus volkomen aan dez'en grondreg‘bl ,'en'
is zelfs voordeelig, om dat door alleen maar
Honk Pl’arer af te leiden, het fchade doend

drijf ijs hier door van de binnenlanden afge—
houden word ‚ intusfchèndat" het drijf‘íj'sïin
de Rivier,_ zoo veel mogelijke-tor rustgebrsgt
word ‚door keering van het Zelve op de"U’lter—

Waarden ,'enhet door mij hoogb‘epaaldRiìier
peilîbevordetlijk ister opbreking der T.rlwé
‘ Daar in tegendeel alle iìerke aﬂeidingen van’

Water en ’2‘‚ uit de oppmvo/áîe’der’ Rivier",
een ve‘rfnelde beweging aan het-Y: geve‘n",ïtöt
groote fchade van die landen‘waarov’er' Îd’it‘fl’d

afgeleid word, of andèrs“eene verﬂopping“in

de overlaat bewerken ‚‘ìdie He’zelve‘ìnutt’elo‘os
maakt, en door de’ /ierke aﬂeiding het Water
voor de‘Trver/Î0ppìng \erlagen,’ tot vermin’de‘

ring van het. perfend vermogen ter-opbreking’
Ù€I' T‘verﬁoppi’ìg. en waardoor dezelve îdd’s' te
langer blijft zitten. ‘.‘.i'.’.=’ĳ‘ .’; ..Ê ‘
...-;‚Îì:;:tnl
Het

( 30,)
Het doet mij zeker leed voor mijn enge
lukkig Vaderland, alwaar een groot gedeelte

elke Winter bij Ysgang in de Riviere bloot

ﬁaat voor Tsrer/ìoppingen , welke bij Over
ﬂrooiiringen de allerl‘chadelijkﬁe verwoestingen
bewerken, men in plaats van daar in te voor‚

zien, of gehoor te verleenen aan het door mij
al in het Jaar 1802. Opgegeven, liever verko
zen heeft kostbare werken daar te ﬂellen , wel
ke deze Volksramp’ nog groo:elijks zal verer‘

geren.
/
Daar nu de Meni‘che liefde en pligt als On‘
derdaan , van’ieder redelijk denkend Wezen
vordert, - om zoo veel mogelijk mede te
werken, tot voorkoming der fchadens vanîzij

ne Natuurgenoren , en tot geluk van zijn Vader
land, 200 kan het nimmer een op die grond
belangloos ’werkend Onderdaan kwalijk geno
men worden , als hĳ op grond van Wis en
Na;uurlru_nde de reddings’middelen in dezen

opgeeft, en de Wanbegríppen aantoond, van

fommige Wa‚terbou wkundigen. Wis en Natuur
kunde is in deze de ﬂ:em der Godheid , en
daarom hoop ik dat een Keizer , wiens groote

genie hier in algemeen bekent is, uit liefde
voor zijne Onderdaanen, zelfs onpartijdig mag
beoordeelen, wie in deze dwaalt.

Het ware gei'chil punt dezer Waterbouw
kundigen met mĳ beilaat hierin, die Heeren
‘

willen

(31)
willen Water en Ys door de allerﬂerklle Aﬂei“

dingen op de binnelanden ontlasten , zonder acht
te geven op de daar door bewerkte meerder
toevoer van Water en Ys, en het fchade doe

uende van dien. Bij dijkbreuken met Éïrven
ﬁoppìngen, zoekt men insgelijk Water en Ys
met den grootilen fpoed af te leiden, daartoe
in de binne landen alles opruimende, wat aan
den doorloop van Water en Ys eenige de min

ﬂe hindernisfe zou kunnen toebrengen , en
waardoor het uit de hooge waterval der Rivier
invallend Ys , een aanbotﬁngs-kracht ver‘
krijgt, welke alomme fchrik en verwoesring

verfpreid, gelijk de droevige ervaring geleerd
heeft.
“
Ik daar en regen oordeel alle ﬁerke aﬂeidin
gen , en wel bijzonder van Ys, ten uiterlìe na—
deelìg , als ﬁrijdig tegens het geen ons de

goede Natuur in de langzame aﬂoop van Wa
ter en Ys in de Rivierkunde leert, en dat men
danronrùrüjdevantevreezedĳkbreuken,ﬂechts

_ zoo veel blank Water van de Rivier moet af
"tappen ‘, als noodig is om de Overliroomíng
voor te komen, en door het perfend vermo

gen des Waters tegen de sterilopping dezel’
ve des te eerder te doen ophreeken.

Daar nu een Overí‘trooming door sterﬂap
ping, de allerrampzaligi’re Volksramp is, zoo
toon en bewija‚‚ik, hoe dezelve Wis en Na’
‚_ĳ

qurf

(3a)
tuúikundigl‘:voorgekomen ka!‘n worden,‘ — dit“
beter oordeelender, dank‘ door“ verkeerde ’hullï-è
m_iddelúènﬂhgtikîùf;äd te' ’veí’ergéyle‚n‘,- gelijkï“ iE“
op zijn plaats betogen al.J
'
"“" """""‘"

‚ ‘Wa‘re òûsî gel'ehil ’— plint ‘:enk_e’l ‘Th’èoîetî'òng‘
mijn hooge,‚zòù’aè
Jar‚en,mijen de:‘pèn’iiliet‘h’ebbenlëöen‘
vìjá:ndiëhiip tégën‘ alle“
lettertwist

opvatten teg‘en‘ zulke ’Wáter‘hó<'úi1irktin‘ﬂig"en,"itíìel’ì:r
ker werken bij dank ’ì'lddieê‘f'e’,
do’or’ee‘ti‘
Schrijver over d‘e"n\liïatelsrr9l5‘t’iÎi/antiietjaai‘Iiìo9lÈ

als Meeste‘rllti’kken "der‘K1ori‘s't 1z'i‘jrl‘j‘ ‚opgege’v‘ëii':
geworden. *Do“ch al__s lier 6p‘lret’ geluk of or‘îíT
geluk ‚‘_van _eeny"Volk' aankomt, “gelden geen:
vleiëndc loffpraken’, maar moet’ìt’l‘l‘e‘èrr de blan -’
‘ ke waarheid gegrond op Wis en Natuurkunde'

onze Gids in dezen zijn. ‘

"" "

Om nu ter zake te komen ,‘ ’_200 zou nien_'uit‘

de opruiming _dèr linie ïtusl‘ch'en ’ÛpÌreurdln“en’
Oc/ttegr, met_de ten fchade’î‘der’ln’geîlanden ge.'r'
maakte kóstbáren dijk te Aqóéren béﬂúîten, dat:
'men maar alléén ten ’oogm’erk’ had, —- niet

om alle G‘ver/f‘roomingün ivoor: te‘ (roman, "-‘"-“ _.

maar om dèïelve zoo’ fpoedig mogelijk af‘ te"
leiden naar beriêd’en‘. ‘“ “"
‘‚ ’
Bij mijne’iP‘r‘ijs"verhandeling van het Bataùf‘i
[che Genodt’fchap i‘n"het_ jaar t‘786 uitge "-‘

ven, h=1dé‘ìlìäĳdòìòĳ grond ’d‘er langzalí1e

werking van "de Natuur, “or‘1i‘ den ’weg túsfchën‘ï
Öphetìlr'deír ’en ÏÔcÉ’teú,’ z‘Ëd’ veel te verhooge‘n‘
"'

.

. dat

( as )
dat Water en Tr, bij een inbraak in de Over‘
‘ betuw , langzamerhand konden afgeleid worden ,
en in het Jaar 1799 , heeft men zelfs eene

hooge defenﬁe linie, ter keering van een kunst
ovetfirooming daar boven hier van gemaakr,‘
met het gunstig gevolg, dat de doorbraak in
de Overbetuw bij Bemmel, voorgevallen in het

jaar 1799, veel minder fchadelijk is geweest‘
voor de Nederbetuw‚ en verdere lage landen
dan wel voorheen.

Maar bij de ongelukkige Overﬁrooming in
het jaar 1809, maakte men dadelijk op hoo
ger last van den Minister van Oorlog, groote
brochures in deze defenﬁe linie , men opende de
Sluizen, en llechte de overlaten, om toch aanWa

ter en Ys een fpoedigen doortogt te geven;
maar het geen ook het rampzalig gevolg had,
dat het Water en Ys binnen 24 uren in de‘
ruime Nederbetuw r7 duim of 5. 4 decimeter
en voor den diefdijk 2 voet of]. 632 deeimerer
waste. Eene menigte van Menfchen en Vee

verdronken aldaar, intusfchen dat het dryfyr
de grootl‘te verwoestinge aanrigtte.
De Stad Gornichem, zou van deze dwaling
in de Waterbouwkunde, het ongelukkig llagt‘

olfer zijn geweest, zoo niet de dijk te Ke‘
die/rem was doorgebroken, waar door Water
en Ys, over de vijf Heere Landen,Zouwe en

Bazeldìjkm in de Alblasferwaard zijn ouders ting
C
had
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had gevonden. Gelukkig voor die lage Lan
den ,

dat men

daar niet in het denkbeeld

kwam, om even als in de linie te Opheurde. ‚_

Brat/zure: in de Zouwe en Bazzldij/een te ma‘‚‘
ken.

Water en Ys liep hier door langzaam

over die dijken,zoo dat er geen Menl‘chen of
Vee in de Alblasferwaard zijn omgekomen,
en die Landen omtrent 5 voet minder gein
nundee=d zijn geworden als bij voorige over
ﬁroomingen. Kan men nu wel een onwederl‘pre
keliker bewijs in de werking der Natuur vin‘

de_,. ter aanwijzing der nadeelen, om met den
grootllen fpoed en fnelheid, Water en Ys zijn
ontlasting te bezorgen door opruimingen,_welke
den toevoer “van Water en Ys vergrooren, en
het verwoestend vermogen van het Ys vermeer

deren, -_ daar integendeel door denlangzamen
overloop van Water en Ys, over de Zauwe
en Bazeldij/ren , de fchade in de Alblasfer
waard veel minder werd gemaakt.

Natuur en Konst werken hier z_e_erverfchil
lènd , — wie de Wetten der in beweging"ge-‘
bragte vaste ligchamen,llechts Theoretisch‚kent,
met-hetgeen ik uit de ervaring bij Ysgang in

de„Rivieren„daar van heb opgegeven , diens
natuurlijk, oordeel. zal‘hem dadelĳk aanwijzen,
dag aan allergcbadelijfkst moet wgz‚gr , omîzw‘le

re rs=rialdaar dan. Maar in. beweging sebwa“

‘e‚ ï‘[îkûtÊaî ‚‚ _ haas .íaslhaìd aan wesi“a
;'_‘I"‚

1)

n0g
h.

( ss )
nog te vergrooten, door eene meerdere fnel‘
he’id aan den iiroom te geven, daar immers dan

de aaribotlings’kracht van dezelve vermeer‘
dert, en haar verwoestend vermogen , hier door

den grootiien graad van vernieling bekomt, in

tusfchcn’dat door de vermeerderde gegeven
fnelheid, ook in een z_elfden tijd men des te

meer toevoer van Ts verkrijgt.‘
Dit alles natuurkundige Waarheden zijnde,
wie fchrikt en heeft dan niet , als er met
dezelfde ongunílige omllzandigheden,eens weder

een inbraak in de Oveïbetuw als’in het Jaar

1809. voorvìel? daar de konst nu alles opge‘
ruimd heeft, war’maar eenigzinrs hinderlijk
zou kunnen wezen voor den‘ verfnelden aﬂoop
van Water en Ys. ’
Verdronken een aantal’Menfchen en Vee‘

-in ’de Nederbeìuw‘in het Jaar 1809, enkel
en alleen door de groote werking der bîoòhìi‘"
res, en daar door vermeerderden toevoer van

Water en Ys? wat zal het zijn , als Water
en Ts met ruim 20 voet (of ruim 6 meter)
verval van daar tot aan den Diefdijk, ongehin—
dert zijn verwoestend vermogen ‚kan uitoeﬂ‘e.

nen? is het dan niet met grond te voorzien,
dat vele Menfchen en veel Vee onder de puiri—

hoop‘en hunner’woningen zullen omkomen, en de
Verwoesting nog algemeèner en fchadelijkep

zal
“ “‘ wezen dan in het Jaar
C 1809.
1

Het
’

(36)
Het is zelfs zeer bedenkelijk ‚ of de hub».
re ten fchade der lngelanden aangelegden Dijk,
de Stad Gorm'chem, en alle de landen beneden

den Diefdijk bij doorbraak in de Overbetuw ‚
wel voor overl‘troomingen zal kunnen behoe
den, wijl die Dijk als op een liegt liaal leg

gende , bij zijn aanleg op eenige plaatfen al
weg zonk , waarom het ook te vree2en is, als Wa

ter en Ys met 200 een allergrootst verval en aan
botlings-kracht hier tegen dezen Dijk komt,
dezelve even als de hooge Lingedijk te Kedí
chem zal bezwijken, en waardoor de Stad Gor

m'c/zem en alle de benedelanden , geene mindere
verwoesring te vreezen hebben als in het

Jaar 1809.
Het is onbegrijpelijk hoe anders verflandige

Waterbouwkundigen , zulke tegen de Wer
king der natuur llrijdende Oude Wanbegrippetl
kunnen blijven volhouden , en geen gehoor

gelieven te verleenen , aan eenige Wis en
Natuurkundig bewezen voorliellen , tot voorko

r ’ming van alle Overl‘frooniingen. Overilroomim
gen even zoo nadeelig voor de Onderdaanen , als
voor ’s Rijks Finantie. Had men eenige beden
kingen tegen hetzelve, -- door oplosling van den
Voorlleller , en onderlinge gezochte verbete
ringen, kon een zodanig Plan tot grootere vol—

komenheid gebragt worden, - Om.dat het

zeh'u op de werking ’äer natuur gegrond is.
"
o.,

’

‘ ‘ ’

De

(s7)
De liefde tot onzen evenmensch en Vaderland
vordert immers , met aﬂegging van alle partij.

fchap , uit eige liefde oorfpronklijk, om ge
hoor te verleenen aan een voorﬂel ter voor—
koming der verwoesting onzer beSte Vader‘
landfche gronden ‚wijl de meer en meer toene

mende Overliroomingen door Tsver/ìoppingen,
federt het Jaar 1775- onwederl‘prekelijk bewij
zen, dat de gemaakte veranderingen in de bo‘
ven Rivier, (hoe voordeelig bij open Water)
de Treer/Ìoppíngen hebben doen vermeerderen ,
en waar. van ik de Natuurlijke redenen heb
aangewezen.»- Want het is bij mij geen mis

daad van in dezen ter goeder trouw te dwa—
len; de latere gebeurtenisl'en der Rivier Over‘
ﬁroomíngen, hebben mij-zelf eerst van den
Ouden doolweg afgeholpen, en doen zien

dat men Waterbouw en Ùamurkunde in de
zen moet verbroederen.
"

De konst moet zich in deze onderwerpen,
aan de door ervaring voorgel‘chreven Wetten
der Natuur, en zonder dat befchaamd de Na
tuur de k0nStl!

Doch wil men onpartijdig over'het voordee
lige van mijn opgegeven Plan oordeelen, zoo
acht ik mij eersr verpligr, het nadeelige _der

Overhmt van den Ouden R/zijn mond aan te
wijzen.

C 3
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Hier voor heb ik reeds opgegeven, dat het
een grondregel in de Waterbouwkunde is, -—’

geen meer Water van een Rivier af‘ te leiden
dan vol/{rekt noodzakelĳk is om de Rivier’Oîver‘
ﬂroomìngen voor te komen.
‘ Bij steî’ﬂoppìngen , daar thans alle Over‘
ﬁroomingen uit ontﬁaan, voldoet deze Over
laat in het geheel niet’aan dezen grondre‘gel‘,
wij! de ondervinding heeft geleerd, dat een
lager in de Rivier gevalle inbraak, nooit de
hooger liggende landen voor een dijkbreuk be
hoed; want in het Jaar 1799. kwam te Weurr,

een uur beneden Nymegen , de eerlie door‘
braak in den Dijk, en korte dagen daarna de

Dijkbreuken in het Pannerdenfche Kanaal , Ly
’merﬁ‘he, en Duﬂ‘elfchen waard, gelijk ook te

Bemmel in de Overbetuw.
De reden hier van is natuurlijk, Water en
Ys komen dan met eene vermeerderde fnel‘

heid op de naar beneden gevallen inbraak aan
dringen, ten minﬁen zoo lang als de toevoer

van Water en Ys van boven niet Vermindert.
En of fchoon eene genoegzame inbraak naar

boven, tot ontzet der beneden landen voor
deelig is, zoo doet nogtans de fterk werken
de
Overlaar van den Ouden Rhijn mond geen
lhet minl‘te nu: ter voorkoming der Overliroo
mingen door Tsverfìoppiygen’ van de Waal even

‘

'

ho‘

( ‚39 )
boven en beneden Nymegen, om dat die meest
al ontliaan uit doorbraken in de Duﬂè!fulzè
Waard òoven den Ouden R/Ĳ‘jn mond , en waar

van Wáter en Ys zich over de Ooidyken in de
Wan! ontlasten, door welke vermeerderderoe‘

voer van Water en Ys, alsdan de aangewezene

ster/Ìoppingen ontl‘taan.

Dus wel verre dat

deze Oude Rhijn mond bij lierke werking ,
eenig voordeel aan de benede Rivieren zou
toebrengen , doet dezelve er nadeel aan , 200 dat

door haar íierke werking de Dufelfrhé Ban
‘dijken bij ngang des te eerder} doorbreken.
‘ _federthet]aar 1784. zijn zelfs alle Overﬁroomín
gen veroorzaakt door Dijkbreukenin de Lymer‘
fr/ze Dijken ontﬁaan uit een te grooren toevoer

van Water en Ys over den Ouden R/zijn mond.
_ De droevige ondervinding Zulks geleerd heb

bende, zoo moet de afgraving der Lymerfc/ze
en Luthumfo/ze Bandijken , deze daar door
-vergroorte werking van den OudenR/_rijn mond,

de doorbraken bij Tsver/lopjìingen op de ll’aal
nog aanmerkelĳk vermeerderen , gelijk dezen

Winter in I8tt. Weder gebleken is aan de
doorbraak in het Muaswaalfdze.
Daar nu deze Oude R/zíjn mond , op
13 voet (of 4. K4 meter) drn/zem: peil al
begint te werken , en het dikwijls bij een

open_ Rivier gebeurt , dat dezelve boven’d’i’t

‘
"‘._‚

‘

’ C 4
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peil wast, zoo zijn die landen nimmer verze
kerd, van hun Wintergraan, Hooi, Oogst,

of Veldgewasl‘en droog in te zullen zame
len. Voor heen toen deze Overlaat zich maar
bepaalden tot de landen tusfchen de Lymer

ﬁlm en Noorder Bandijken des boven Rhijns,
werkte die Overlaat llechts op een klein dis.

’ trict, maar thans nu de Lymerfc/zen Bandyken
ter lengte van 400 Roeden (of I. 5 kilometer

en vervolgens de Lat/zum/Hze dijken aan den
Gelderfohen Tsﬁel ter ontlasting op die Rivier
zijn geilegt , ﬁaan alle deze anders vrucht
bare landen voor noodelooze Overl’troomin
gen van opperwater bloot, tot groot nadeel

van hunnen Landbouw.

‘

Doch nu zal ik eens de nadeelen van de’

zen Overlaat bij flìîver/z‘oppingen berekenen
Dezelve is breed 1080 voet (3. 39 hectome‘
ter), en op 22 voet (of 7 meter Rivier peil}

loopt dezelve ter hoogte van 9 voet(ofn. 8667
8 meter) over; waarvan de hoeveelheid des

Waters naar den hier voor opgegeven formula
per Minuut bedraagt 13 Millioen Cubicq voet

(4o2265 Mill. C. M) Water. Daar nu maar
de helft van het hoogst berekend boven peil
‚komend Water aan de Noord, en de anderen
helft aan de Zuidzij der boven Rhijn, door

mijn voorgeﬁel‘de Kruandui/cer word afgel;ìd
en

(‚41 3
bedraagt zulks‘ in 3 dagen werkens 17000 x 60
x 24 x 3 = 73’44onoo C. V. (of 2.27558:
C. M) Water, en dat van den Ouden Rlzz'jn
mond in denzelven tijd, tegen 13 Millioen per

Minuut 56:60 M. C. V. Water zĳnde ruim
764 maal meerder (naar voeten berekend) dan
dat van mijnen opgegeven Kraanduiker.

Daar nu in het Jaar 1.809. volgens de berig
ten aan de peil palen , deze Oude Rlu'jn
mond omtrent 18 dagen op dit hooge Rivier

peil gewerkt heeft, zoo baart het geen ver
wondering , dat alle deze landen zoo. onge

lukkig overliroòmt en verwoest zijn door 6
X 764. of 4584 grooter Overíirooming , dan
door mijn voorgellelden Kraanduiker, welke
dus oneindig voordeeliger zou zijn , dan de fcha
delijke aﬂeiding van den Ouden Rhijn mond.
Maar mogelijk zal men hier tegen inbren‘

gen, heeft zoo eene groote berekende hoe‘
veelheid van afgeleid Water , de Bandijken
der Rivier voor geene Overíirooming kunnen
behoeden , hoe dan zal het mogelijk zijn ,

door zoo eene geringe berekende hoeveel‘
heid van af te leiden blank Water, de Over—
llroomingen voor te komen.

Ter oplosﬂng van deze bedenking diend, dat
het niet is de meerdere hoeveelheid van afko

mend Water , uit de boven op de beneden Ri
C 5
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vier, welke de Overíiroomingen veroorzaakt,
was dit waar, dan moest bij een open Rivier
het zelfde plaats hebben; want of 1choon b_o;

ver:v Grieîhuifen de Rivier van Bandijk tot
Bandijk ruim 1400 Roeden (of 5.2] kilome‘
ter‚) wijdte heeft ,‘ zoo; zal daar naauwlijks de

gewoonen Rivier n‚“o Reden (of7. 53 hectome
ter) wijdte. hebben, en het overige zijn hoo‘

gen Uiterwaarden', daar het Water uithoofde der
ondiepte langzaam overloopt. Dat nu hethoog
ﬁe Opperwarer zedert het jaar 1775. onfcha
delijk door de Rivieren van dit Rijk naar Zee
geleid is kunnen worden, heeft de ondervin
ding geleerd, wijl het Proﬁl der Rivier in die
groote wijdte , gemiddeld niet meer Water
zal aanvoeren, als de ‚boven Rhijn en Waal,
met behulp van het Pannerden/èken kanaal on
fohadelijk kunnen aﬂeiden. Maar met het 2”:

dat in de oppervlakte der Rivier drijft, is het
geheel anders gelield, daar bepaald zich alles

tot ‚- die ruime oppervlakte en_dikte van het
Ys , voeral als bij het begin der Vorst de
Uiterwaarden met opperwarer onderliaan en
bevriezen, en Welk Ys bij dooiend weer ge’

woonlijk verzeld met opperwater aan het drij
ven gerakmde , van Bandijk tot Bandijk de
Rivier bedekkende, op de naauwen beneden

Rivier de Bandijken doende bezwijken , op
‚‚
‘.

’

’

de
l.

(43)
de Waal en in het Pannera'en/èkep kanaal Y;
veri’roppingen veroorzaken , welke de doorloop
van het Water der Rivier beletten, en de rij
.2ing des Waters voor de verliopping bewer
ken.

-

’

‚.

,

Bij Overi'troomittgen, moet zich dan ge

noegzaam de ganfche Rivier door de dijkbreu_
ken ontlasten, en in evenredigheid der veel‘ ’
heid en grootte der dijkbreuker; , 200 word

hier door de toevoer van Water Ên Ys ver
meerderd, en door de ontlasting van Water en
Ys op de binnen landen, de Rivier voor de
‘opﬂzopping verlaagt, met: dit gevolg dat de T;

wrﬂappz‘ng in de Rivier des ‚te langer blijft
‚zitten , en"de overﬁrooming te ongelukkiger
wordt.
‘
‘
’
‚ ’
- De hoeveelheid van Wateren Ys bij Over’
ítroomingen, kunnen dus niet vergeleken wor‘

den met die van mijn Plan ;. want de voort
gang des strifts word geﬂuit door mijn voor
’ ‚geﬁelde Trbokken ,

welke t0t‚ ;EQH Barriere

vwerftrekken om den overloop van _-Ys over den
post weg te keeren ,

zoo dat ‘geen opening

voor den doorloop van het Ya overblijft, dan
‚de 140 Roeden -( of 5.2732Ihectometerlwíjd

te aan het Spijki‘che Veer, zijnde ‚naauwlijk‘s
‘her tiende gedeelte van de oppervlakte de:

Rivier hoven Grietbui[m ldrìai‘îilml9133.16.“ .d"°1'
‚. ‚

de
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de Rivier Op een niet gevaarlijk hoog Rivier

peil te houden, de ster/loppinge naar be‘
'neden ook eenen minderen toevoer van Ys
zoude verkrijgen; want is het fchadelijke van
den Ysgang meest gelegen in de fnelheid welke
de llerken ﬁroom aan de Trﬁ:horfen geeft, en
dat bij de mindere í‘nelheid der Rivier voor
de graving van het Pannerdemc/z en Byland‘
fake Kanaal, er geen Overliroomingen door
Tsver/loppinge in de hoven Rhíjn zijn geweest,
gelijk ik bewezen heb, -- dan is alle ﬂraams

vermindering, bij zulken oml‘tandigheden voor‘
deeh‘g ‚ maar ook integendeel alle middelen
nadeelig, - indien men eene al reeds te í‘ter‘

‘ken aﬂeiding ‚ gelijk de Oude Rhijn mond,
nog verlierkt in bare werking, 200 als gedaan
is door de afgraving van de Lymerrc/z en La
thumfche Bandijken.
Een konst Overllrooming, waardoor het Tr,
zoo dra de Rivier maar op 13 voet (of 4. 08

meter) Arnhems Rivier peil komt, al begint ‘
te werken met eene, bij wasling der Rivier

ﬂeeds toenemenden fnelheid , welke op en
voet (op 7 meter) Rivier peil, 23 (of 7. 325
/meter) voet per fecunden de fnelheid is ,
waar mede Water en Ys op de binnen lan
den valt. - Heeft nu een stchots van 100

voet vierkant met 5 voet fnelheid per l‘ecunde
een

‘11
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een aanbotﬁngs- kracht van 25000 Ĳ (of
1 196.1 kilogramme) zie de vorige berekening,
dan is die van 23 voet (of 7. 325. meter)
fnelheid bij zijn eerl’ten inval 50 x 100 X 23:
115000 ﬁ (of 51629 kilogramme), en daar
er in deze wijdte van den Ouden Rhijn
mond, zich ruim 100 zulke stchotl‘en gelijk
tĳdig en agtervolgens kunnen ontlasten, wat
menschlievend hart beef: dan niet over het
rampzalig lot dat alle bewoonders van die

landen te wachten zullen hebben,bijdiergelij.
ken ongelukkige omlia-ndigheden als in het
Jaar 1809.
Het ﬁrekt zeker niet tot eer der konst, dat
naar mate de Theorerifche kunden in de Wa
terbouwkunde is toegenomen, — de ongeluk

ken in ’s Lands Rivier‘ liaat bij Ysgang, meer
dan evenredig zijn toegenomen , en dat wel

door verzuim van achrgevingop de Wetten van

beweging, en derzelver krachten in de Wer—
king der Natuur.

‘Was men van die Oude dwaling door mij
al over eenigen Jaren geleden aangewezen in
tijds afgegaan , dan ware die ongelukkige

Volks’rampen van het Jaar 1809. (waar van
de fchade voor ’s Rijks Finantien en Onderda

nen eenige Millioenen bedragen) denkelijk
voorgekomen geweest, en al het welken nog
door
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door de verkeerde‘kostbare gemaakte werken

gelijk ik bewezen heb grootelijks liaat te verer
geren.
Te‘ongelult’kigerv voor ’die - landen, wijl" het
vervolgens van onzen bra‘ve, doch nu groote

lijks verarmde Menl‘chen vrienden niet gevergt
zal kunnen worden, om telkens bij Overllroo.

mingen h’unne ongelukkige Landgenotcn te-'
o’nderlleunen, als men niet nalaat af te gaan

van wanbegrippen, welke eindelijk het totaal
bederf van het beste gedeelte dezes Lands na
zich Zullen liepen.

‘

„ Het is derhalven te hopen, en daar mede

,’, zal ik ﬂuiten, dat een Keizer, wiensgrooîe
„ genie geene voorlichting noodig heeft over
„ onderwerpen, welke zuiver uit kennis van

„ Wis en Natuurkunde bellaan, het door mij‘

opgegevene tot geluk zijns Volks, zelfs zal
„

gelieven te onderzoeken en beoordeelen, -—
”

en omtrent het practicale van dien daar op
”
innemen het advies der des kundigen On
„
‚, derdanen onder de Prefectl‘chappen van den

„ Rhijn en Opperijrﬁ’l, welken het proe on
,‚ derw'ndelz'jke der Warerbouwkunden aldaar
,’, kennen, met last zoo dezelve nog eenige

„ bedenkingen op mijn Plan mogten hebben, zij
„ voor het doen vanrapport‘,mijdie dan ter be
„. a’mweordingeersr med’e’ deelden, ren eig
"

”

e
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de dit allergewigrigst íiuk‘ hier mede tot‚
,’

”

grooter voikomenheid koude komen.
„ Een Plan‚dat zelfs daar gelield kondewor;

’7

dein, - zender eenigebezwaenr war ’s Rijks
Finantieín , gelĳk ik , des gewaagd, aanneem te

„

bewijzen ,

daar anders de gedurige Over

”

’9

ﬁroomingen, ten uiterlien fchadelijk voor
’sRijks Finantien zijn,‚zoo aan het geven
van remisí‘en voor eenigen Jaren in fommige

”

Rijkslasteri ‚als herﬁellen der kostbare door‘

7!
”

”

gebroken Rivier dĳken. Een/fchade voor
’sRijks Finantien federt‘ het Jaar 1775. van

,’

een groot aantal Millioenenguidens, bo

”

39

ven en behalven het verlies, der Onderdanen

”

aan hunne Woonhuifen, bezittingen , om

komen van M‘ení’chen en Vee, en gemis der
”

middelen van befiaan in de overí‘troomde

”

landen. Volks rampen, welke door mijn

”

Plan,niet alléén allevoorgekomen konnen
worden, maar die bij daari’relling der opge

„

geve middelen tot een zegen voor den land‘

_„

”
”
„
”

bouw zouden verlirekken;— Zullende de op
gever dezes, indien hij tot de plaatfelijken
opneming geauthoril‘eerd mogr worden, de
verdere bij hem zedert Jaren overdachte
verbeteringen in ’s Lands Waterliaat, bĳ
een uitgewerkt Plan dan opgegeven, met
aanwijzing" hoe
eenl groot gedeelte „dezer
I
lm'.
\‘\L
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„ landen, met des2elfs Rivieren, aanmerke‘
„ lijk te verbeteren zouden zijn , daarop den oui
” den voet voortgaande vele dezer landen ‚
’! tot Poelen en Moerasfen zullen wederkee

ren , waaruit zij voortgekomen zijn.

den

Urnacrrr,
Maart 1812.
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Befr‘hrijvíng der 3 getekende Figuuren
behoorende tot de Kraanduiker. ( ._

Fig. 1. Vertoond de blaauw’l’teene ﬂeutel met
t, zijn houte _As , op zichzelve te zien ,_zoo
-,‚‚als dezelve ílaat _iriîíde‚ Kraanduiker van
‘ ,= ‚Fig, 9. abcd is de openingdezer lleu- _

’ ‚tel waardoorphet Water, ingelaten word,
«‚ _e‚en, opening_yan‚ grooten als in Fig. 2.
"

Ìg‘3-s 3’ 4;’ 5’ 69 7’ 8’ is

‘1 de‘bpven en onderrand der ﬂeutel ,‚‚llaam
„‚ ‘‚de_ in Fig. a._‚tusfchen deblaauwe_ í’reenen
der. Kr;aan_duiker r,._n , 3 , 4 ‚5 , 6,7, 8, en

ﬂuitende_ tulechen de rollen g,g,g, van
Fig. 3. e, e, is de. vierkant ingewerkte
houten as in de boveuﬁe rand der ﬂeutel,
1 , |‚, 13., 4, f, is het gat in de houten as

‚;‚ „boven op. den dijk uitkomende,en in welk
;. ga_t f, niet een hout‚hefboom,‚.de‚‚lleu
’r“‘ tel'der Kraanduikerĳìopenen toegedraaid

werd , h -is gen,ijzere l‘pil, ﬂuitende in
een holle buseh‘ der ﬁec„qj, 8, 9‚_ ‚153 Van

-F.ig..n.—
_
‚.î
‚
Fig. —a‘ Tuskhen‚9, ‚10, r__‚r‚ 12 ziet men het
'îvíoorl’te gedeelten ‘ gier ‚KFQPĲdPÌkCÎ ’ z.ilnde

‚ ;;geheelìîv‚an blaauwen (leen, bij a b cd, is
.‘= ‘; 5dezelve geﬂoten,jimi, i, i, vertoond het
-‘: ;‚_ïarﬁar „buiten, uitfpringend g‘ede_eltg der

-= ‚ Kraanduiksrrxeeî‘arqgîsnﬂa i‚n‘ Fír’ 3‚
j

‚‚

D

‚

‚‚

bĳ

(5°)
Bij‘ì, i,‘i, i,’ Tuàfchen I-, 2, 3, 4,- 5, 6,

7, 8, ﬂuit ‘dë ﬂeurel van Fig. 1 ‚ màar de
ze ﬁeenen zijn van boven en onder zoo
veel uitgehakt, dat de Hemel bij bmdraing
aan he: bwenlte of emierﬁe gedeèlten de—

‚

?

zer ﬂeeuen niét kan rakén of vrijving ver
Òorzak‘en , op zij, ‘en van agter’en-Zĳn in
dezen gem. ﬂeèneù geplaats de omvìente
1cnden ‘rolle g,g, g, va’n Fig. 3’,‘eﬁ Waar.
Goor de (leute! váu ‘Fig. 1. geen vtĳ‘víng
kap hebben al’s !n‘ de ’t'ahkﬁjnëh dém rol
len ,’eh ‘àes’zelf3 boven en on’der rund ‚daar

‘ miíder deze vodrzîehìng, d’oor"dè öruk‘
ki1’1g de‘s buiteú Waters, alà de Kì‘aàndui‘
‘ ‘ ‘Ìiëi'roè is, de‘ﬂeu‘tèl der Kraanduiker niet
ﬁg: ‘0‘pehgedraùi: zòu kùnnen worden , 1 ‚

.'q

9,‘_ÏI , en m í‘s deh‘ algeineene ü'rküeen ‘
: “de’r Ktn'anduì‘ker, ëxî‘_Wuarín‘ èen gàt‘îs voor
‘dö‘o‘rgang ’äer ‘honren_ is e e vamFíg. 1. op

"‘ ‘áe’ oppervla’kte dët—ûeen u, v1"2,1s om

’ ’ dè houten as e’e‘van ‘Fig. ‘1. ’de gemerzel
’ 8e ﬁ‘eenta kò‘ke‘r‘ kk‚ bov‘en op'den dijk
uìckomenden , èd tusfcben welken de’ às e e

’ bmgedràaìd ka_n‘ worden, 11, m, is het van

_îteen ‘g‘emetzbfd ròn’d vermifsél, ﬂuiten
' zäe‘n agze'r ‘r'egen ‘&ë“”Kraahdrĳiktr, ‚maar
’ ' "zîj‘ﬁâe '3 m’aal zòoïyvĳdc, als d‘e’immd der
J

Kräaﬁäù‘ikeî, ‘ hob‘é’u &en 8itﬁërmxùtl ge

‘; ‘ì‘ee1 ‘brr’dër’ ’aëĳ"aĳ|îî”còî ìúi"bswlüë 8°‘
1.

J

deel
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deelzen de: dijk. Op de. Kraanduiker bij
u, en m,enverderzĳliqgsbijo, 0,0, 0,

ﬁaa: de gemerzelden ‚venicalen ﬁeenen
_

muur 1, ‚1, 1, ’1, tot boven qp den dijk,

-,
’‚

waar agzeri de koker ‘k, k, en begin van
het verwufzel m , m, van ‚hen: begin van dit,
_ ‚ yerwufzel ‚m_, m, tot aan: de voormu1_‚1r.

1‚_1,‚1, l, is’alles aangevuld met gemer-.
zelde ﬂe‚ezn ‚, en heeft de‚z‚e ‚voormuur de

‚ ‚. ‚ ugeme:zclde uitfpringpndc‘viqllgels m‚, m,‘

‘ ‘ Qp‚dî2e i.n diervoezens’ﬂ‘nwgeíìêléé
" . Kraanduike: ligt de hooge/Rivierdĳk,
‘ welken dpor deze anﬁr_neîìe :er _dieg

. ;;’‚ ‚plaatfe ﬁerker word, als,ge_wom:lijk dG
;; Rivierdijken zijn. ‚ „„;. .„ ‚
:‚
;‘ ‚
Eíg. 3. Ziet men van boven qp d‘eﬁeen ‘l, 2, 3,4,

= „van‚Eig‚îeì de ﬁa_nd derivmwemelendèsqlî
.=’‚’ ,1e„g‘,g.,‚g,en waarvan er in‚íleen5,ó,!z‚,i8
J_,j ’ ‘ _‚'Van gelĳken zulken 3’ vollen‚ﬁetnmsfchen

; ?_7 welke de Hemel qmgedraeidyvpr_d„ x, 5:,

. Ê‘_‘ xj,‚x‚ is—de plaats denﬁui;ìpg als de ﬂeu;éi
van Fig.. ‘1 ‘toegedraald’isîùí’líĳen‚ﬂuitiqg
‚ _‘ welkem‚zpp‘digt gewerkt kan ,wohgien, ‚Ja:
.! .. de Knanduiker veel‚mìnderlekk‚agie heef;

—E 5; dan de ge—woonen ﬂuis‘. „.
Alle de:binauwen ‚ﬁeenen moeten met diepe
. ‘—. ‘qunningen zoo onbeweeglĳk in een gewerkt

worden , even als of de ﬂeurel van Fig. 1.
D 2
en

( s’ Í
en Kraanduikêr van Fig‘ 2Ì.‘ ieder‘öp ìicl1 zel‘
we maar ’ee'ne {leen wat’en.‘ “’« ‘ ' ’ ’ ‘ ”

_

Dezen nieuw geënvenreerd'e’n'Kûaúduiker,
is‘he: eenvoudiglle‘ en vòlk<lménﬂé werktuig

tö; het in ’: Plan befchreve ‘Qzòg’m’ﬁrlt.leóOter
en kleinder gemaakt: ‘kunnende" worden 'naar
welgevallen ,‘ is ‘de-zelve ook _-zer ‘(Puijing om
havens diep te houden, ter plaatz‘en ‘alwaal’ een

genoegzaam ve’rfchil‘rusfchens Ì‘Ebe‘n’v’loed «is
beter dan de b’esre l'l’lCl‘ toeingerigren»iluizen ,
om dat men m‘et”z‘o‘o veel of wijni‘g“Warei kan

fpĳijen als inen wil, daar de"o;ihaal‘fclíàiven
in? ot zĳlings der’ﬂuls deuren’ ,’ die groore’hoe’
veelheid van Wárerniec kunnen doorlaten, en
‚ haar opening en ﬂuiting‘ zoo ge‘rĳakk'elijk niet
kan‘gefchieden, als ’bij"de opgegeven Kraaììö.‘

duiker, Welke zelfs‘bĳ Schat nuîmî de voor”
keur. zou verdienen ‚boven d’e‘oﬂdinail‘en‘fchui‘

ven , of ‘tolden'rení’Een wetknîigíäeÎer gef’chikl
om ’s Winteis' als‘ het Ve‘e “‘òp“?de” itàllen is ,
door inlatìng vanie'e’ne genoëgìamen ‘hoeveel‘

heid van dik Rivier Water,’deîlagéîaﬁdm ag
ter de Rivierdijken door de“cĳd‘ìeîveihoogen
en bemesten”; tot groot vooriieëlﬁva'nïde Land

bouyv, blĳkens aan’de‘UiìerWáarìdeií’in âe_ Ri
vieren liggende , en waardoor deze K1 aanduikù

dú‘s ’wìe‘rd een uiìiìlmling van«hetìallergrootst
gevvig‘c.“ ’ l“’“”l! Î” ‘
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