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LEVENSSCHETS 

I S A A C P AU L DEL P RAT. 
DOOR 

D. BIERENS DE HAAN. 

-.-
Toen in de voorlaatste maand des vorigen jaars een onzer 

oudste medeleden wegens redenen van gezondheid naar bui
tenslands vertrok, werd aan mij verzocht een levensbericht 
te leveren van wijlen ons vroeger rustend medelid I. P. DEL

PRAT. Hoezeer de kring, waarin hij zich meerendeels althans 
bewoog, mij vreemd was, en ook onze leeftijd anderzijds te 
veel verschilde, heb ik echter aan den vriendelijken aandrang 
en aan mijn eigen gevoel van wanne hoogachting voor den 
beminnelijken man gehoor gegev~n. Daar echter de tijd drong, 
verwachte men hier niet meer dan eene korte, zeker te dorre 
levenschets van ons medelid, die eene meer opzettelijke stu
die van zijn leven en werken ten volle verdiend had. 

1. ISAAC PAUL DELPRAT werd den 25sten November 1793 
te 'sRage geboren en 22 December daaraanvolgende in de 
Waalsche kerk gedoopt: zijne ouders waren DANIEL DELPRAT 

en FRAN:ÇQISE MAy. Die vader was Waalsch predikant, vroe
ger te Zutfen, alwaar hij, als wetenschappelijk man van veel
zijdige liefhebberij, zeer bevriend was met den kolonel VOET, 
direkteur van eene artillerieschool te Zutfen. Deze vriendschap 
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met den vader is wel niet zonder invloed geweest op den 
loopbaan van den zoon, die eerst als leerling, later als leemar, 
onder het commando van generaal VOET aan de Militaire 
school vertoefde, en steeds door hem zeer werd gewaardeerd. 
Te 's Hage beroepen, werd Ds. DELPR.AT· spoedig hofprediker, 
en tevens geheim secretaris van buitenlandsche zaken; hij 
bewoonde het eerste huis van 'sGravenhage, op de Plaats. 
Behalve met de wetenschappen had hij veel op met lichaams
oefeningen, paardrijden, schermen~ enz., zoodat onze DELPR.AT 
al vroegtijdig zich in de laatste oefende, hetgeen toen,maals 
niet tot eene militaire opleiding behoorde. Evenzeer leidde 
zijn vader ook zijne eerste wiskundige vorming; Marna kreeg 
hij onderwijs in wiskunde van den Heer VAN DER. SPUI, die 
later de vijvers in het Haagsche bos<!h ontwierp, en nog la
ter leermeester werd van de koninklijke prinsen onder WIL
LEM IT. 

En zoo. was de grond gdegd tot eene wetenschappelijke, 
militaire opleiding, die hem voortaan zoude te beurt vallen. 

2. Den 2den Juli 1810 werd hij benoemd tot cadet pensi
onnaire . N°. 155 [het kostgeld bedroeg f 450 'sjaars] aan 
ue koninklijke militaire school te 's Hage,. onder kommando 
van den generaal-majoor J. H. VOET. Na de vacantie, 23 
Augustus, trad hij daar in dienst, maar reeds 31 December 
moest hij die ...school verlaten bij hare sluiting tengevolge van 
het keizerlijk besluit van 31 Oktober van dat jaar. Hij werd 
toen ter dispositie gesteld van den- direkteur-genenlllol van de 
Waterstaat, en' 12 J~ni 1811 voorloopig geplaatst bij den 
hoofdingenieur Ä. BLANKEN JZN. 

Inmiddels was aan zijn vader de keus gegeven tusschen 
de plaatsing aan het militaire Prytanée de la Flèche, eene 
opleidingsschool (kosten frs 825), en aan de militaire school 
voor de Eleves der infanterie te Saint-Cyr, of der cavallerie 
te Saint-Germain: beide met een kostgeld van frs 1200. 

Waarschijnlijk echter tengevolge van gunstige rapporten 
werd hij met eenige anderen o. a. BAUD, LAKERVELD, BLAN

KEN, NOOT, FERRAND, den 20sten November 1811 geplaatst 
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als Eleve aan de Ecole des Ponts et Chaussées, waarbij tracte
menten verbonden waren van frs 700 voor de 3de klasse, 
frs 800 voor de 2de klasse en frs 900 voor de late klasse, 
benevens 2 frs reiskosten per myriameter. 

Het onderwijs werd daar vrij oppervlakkig gegeven, naar 
de gewone fransche wijze, als een Cours voor de in groepen 
verdeelde leerlingen in dezelfde zaal, terwijl de leerlingen bijv. 
onder de hand hun medegebracht ontbijt verorberden. Maar 

DELPRAT voelde zich toeb. zeer aangetrokken door de lessen 
vanM.\NDAR, fuSSENFRATZ en POINSOT; welke laatste inzon
derheid propaganda maakte voor zijne theorie der koppels; 
en deze theorie werd ook later de lievelingsmethode van 
POINSOT'S dankbaren leerling. Men verhaalt, dat hij, wegens 
eenige vermeende gelijkenis met NAPOLEON, voor zijne kame
raden dikwerf met op de borst gekruiste armen poseerde 
als »le grand Empereur." 

Gedurende de campagne van 1812 werd hij 1 Mei naar 
den Helder gezonden, om aldaar bij de havenwerken behulp
zaam te zijn . 
. Te Parijs leefde DELPRAT op èen klein bovenkamertje, zeer 

eenvoudig j hij hield getrouw de belofte, aan zijn vader ge
daan, om nimmer herberg, café, schouwburg of andere pu
blieke plaats te bezoeken, maar werkte des te vlijtiger, zoodat 
hij dall ook het, later steeds met welgevallen ~erdachte, ge
noegen smaakte, de eerste te zijn, die van deze fransche 
school weder naar zijn "'aderland terugkeerde. 

3. Den 24sten December 1813 werd hij door het Algemeen 
bestuur der Vereenigde Nederlanden tot luitenant-ingenieur 
aangesteld: en deze voorloopige benoeming werd door den 
Souvereinen Vorst bekrachtigd, die hem bij besluit van 16 
Maart 1814 tot 2den luitenant-ingenieur benoemde, en hem 
den 18den Maart bij de brigade ingenieurs te velde indeelde; 
waarop al dadelijk, den 21sten Mei, zijne benoeming volgdl 

(met eene extra toelage van f 300) tot assistent bij de artil 
lerie- en genie-school voor het wapen der genie, die te Delf 
was gevestigd onder directie van den generaal-majoor Vom 
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En hiermede was de richting aangegeven van DELPRATS 
'erderen loopbaan, waarbij het militaire en de praktijk van 
let ingenieursvak meer op den achtergrond bleven, om de 
'oorste plaats te laten aan paedagogische en wetenschappe
ijke ontwikkeling. 

Toch bleef een spoedig avancement in militairen rang niet 
lit, als een blijk hoezeer men over zijne werkzaamheden te 
Delft tevreden was. 15 December 1814 werd hij tot lsten lui
tenant-ingenieur, 17 December 1817 reeds tot 2den kapitein 
ingenieur, en 11 Maart 1825 tot Isten kapitein ingenieur be
vorderd; terwijl hij altijd te Delft werkzaam bleef tot Sep
tember 1828, hoe gaarne ook o. a. de hoofdingenieur VAN 
DEN POLDER, bij wien ~ in het einde van 1818 te Bergen 
op Zoom was werkzaam geweest, hem bij' zich behouden had. 

Den 29sten Maart 1823 vormde hij met den luitenant
kolonel CAMP, den referendaris Jhr. H. J. CAAN en den Heer 
ONDER. BE W IJNGAERT CANZIUS eene commissie betrekkelijk de 
buskruidfabrieken en het vervoer van buskruid in het Rijk. 

Gedurende deze veertien jaren van paedagogischen arbeid 
aan de artillerie- en genie-school te Delft, had DELPRAT goede 
gelegenheid tot beoefening zijner wetenschappen, en gaf als 
vrucht daarvan eenige werken in het licht. 

Het eerste, Verhandeling over de zijdelingsche drukking der 
aarde tegen bekleedingsmuren en be8choeijingen, 1821, werd door 
hem opgedragen aan Baron KRA.IJENHOFF; het werd in militaire 
kringen en ook daarbuiten goed ontvangen. Veertig jaren 
later heeft hij ditzelfde onderwerp, maar nu in den vorm 
van een leerboek, afzonderlijk behandeld, over de drukking der 
aarde tegen bekleedingsmuren, benevens ontwikkeling der voor
naamste formulen voor de afmetingen dezer muren (3de druk 
in 18'12); waarop later nog een paar opstellen volgden bij het 
Kon. Instituut van ingenieurs j Aanteekening over eene alge
meene theorie van bekleedingsmuren, 1869/70, en over de theorie 
van de drukking der aarde tegen bekleedingsmuren, 1871/72. 

Zijn tweede arbeid was een antwoord (1825) op de Prijs
vraag: Welke vorderingen heeft de aanval en de verdediging 
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der sterke plaatsen gemaakt sedert het beleg van 's Herto,qen
bosch il; den jare 1629. Hij scheen daartoe de geschikte per
soon, daar hij reeds vele bouwstoffen hieromtrent verzameld 
had, in zijne betrekking als onderwijzer in de fortificatie aan 
de Delftsche school. Doch zijn antwoord werd niet bekroond, 
maar toch op 's rijks kosten gedrukt. Welke zij ne gevoelens 
hierbij waren, heeft hij zeer geschikt wedergegéven in de vol-
gende woorden der voorrede: , 

» ••• Doch mijne poging hierin had niet den gewenschten 
uitslag. Volgens de uitspraak der Heeren Beoordeelaars van 
de jngezondene antwoorden, werd de verhandeling vau den 
Heere Luitenant-Kolonel Ingenieur VALTER, over het ge
noemde -onderwerp bekroond j terwijl, naar aanleiding van de 
gunstige gevoelens der heeren Beoordeelaars, omtrent de tweede 
ingekomene verhandeling, zijne Excellentie de Heer Inspecteur
Generaal der fortificatiën, door Zijne Excellentie den Reere 
Commissaris-Generaal van 0orlog gemagtigd werd, om aan 
den schrijver dezer laatste verhandeling te doen weten, dat 
hij niet alleen vrijheid had zijne verhandeling te doen druk
ken, maar dat de Heer Commissaris-Generaal dit zelfs met 
genoegen zoude zien. Aan deze vereerende bepaling, van laatst 
genoemde Zijne Excellentie, meende ik niet anders te kunnen 
beantwoorden, dan, met· ter zijde stelling van alle andere ge
voelens, mij, als schrijver dilr bedoelde verhandel~ng te doen 
kennen; en mijn antwoord op de uitgeschrevene Prijsvraag 
te lateu drukken." 

Zij behoeven geene commentaar. 
Het derde werk was eene verhandeling over de baan der 

vOf>rtgeworpene ligchamen, den tegenstand der lucht in aanmer

king nemende, 1826. Het was een gevolg van eenepoging om 
de zeer omslachtige theoretische formulen voor de kogelbaan 
in verband te brengen met de veel eenvoudiger formulen iu 
de praktijk; daarbij gelukte het hem deze laatJRte in nog een
voudiger vorm te brengen, die veel geschikter was tot het 
onderzoek van verscheidene wetenswaardige bijzonderheden 
omtrent deze kogelbaan. 

• 

I 
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Ook valt nog in dien tijd de uitgaaf van SCHARNHORST, 
.. Iilitair Zakboek, 1826, door SEELIG en DELPRAT. 

Deze wetenschappelijke arbeid moest de aandacht vestigen 
op den jongen ingenieur; en toen reeds ontving hij menig 
bewijs van waardeering. 6 Nov. 1820 werd hij benoemd 
tot lid der WeteDi';chappelijke Commissie van het Genootschap 
Een Onvermoeide Arbeid, enz.", waaraan hij in 1826 nog 

I nauwer verbonden werd door het aanvaarden der werkzame 
betrekking van Eersten Secretaris; en deze bleef hij bekleeden 
tot Oktober 1830. Voorts werd hij 29 Juni 1.822 benoemd 
tot lid van het Utrechtsch Genootschap van Kunsten en We
tenschappenj en den 29 Oktober 1827 tot Correspondent 
van het Kon. Nederlandsch Im;tituut. 

4. En die waardeering bleek hem nog van eene andere 
zijde op schitterende wijze, toen hij 22 Mei 1828 eene op
roeping ontving van den luitenant-Generaal G. A. GUNKEL, 
om aan het hoofd te worden gesteld van de Wis- en Natuur
kundige Instructie van de. Kon. Militaire Akademie te Breda, 
waarvan genoemde generaal de Directeur zoude zijn; en reed:;; 
11 Augustus werd hij daadoe benoemd onder den titel van 
eersten hoogleeraar in de Wis- en Natuurkunde (met een 
toelaag van f 800), om op .den 18dcn September den cursus 
te beginnen. 

Het doel van de Kon. Militaire Akademie, opgericht onder 
de bescherming van onzen waardigen Prins FREDERIK,. des
tijds commissaris generaal van oorlog, was om het militair 
onderwijs, dat zeer laag stond, en eerst door de zorgen van 
den generaal VOET aan de school te' Delft reeds veel verbe
terd was, tot een hooger wetenschappelijk peil op te voeren j 
en hiervoor was DELPRAT 'de rechte man op de rechte plaats. 
Aan den eenen kant was hij door zijne betrekking aan de 
school voor artillerie en genie te· D~lft vQlkomen op de 
hoogte van den toestand van dat onderwijs, van den oogen
blikkelijken stand, - de vorderingen, reeds daarin gemaakt, -
de wenschen, die daarbij nog te bevredigen waren. Aan den. 
andereu_ kant was zijne wetenschappelijke, strenge ontwikke-
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ling van dat gehalte, dat hem stempelde als den persoon 
om dit onderwijs te organiseeren, en den besten weg aan te 
geven, om het hooger op te voeren, en meer aan het doel 
te doen beantwoorden. En daarbij kwam nog een gewich
tige factor, van bijzonder gewicht juist bij zulk onderwijs, 
aan zulke jongelieden, aanstaande officieren; DELPRAT was 
door en door een uitstekend paedagoog; hij wist den rechten 
snaar aan te roeren, den rechten geest te kweken. Het is 
altijd, en terecht voorwaar, als een groot voorrecht voor de 
Akademie beschouwd, mannen als DELPRA'f en SEELIG te 
hebben bezeten; beiden werkten dan ook ijverig en volhar
dend zamen tot het groote doel, de ~Iilitaire Akademie aan 
de eischen des tijds te laten voldoen, haar tot grooter bloei 
te brengen. 

In 1828 reeds had DELPRAT een uitvoerig rapport inge
diend over de Uitkomsten bij een tiental daartoe aangewezen 
militairen omtrent de op hen door den Heer DE SÉPRÉs te 
Antwerpen toegepaste methode van het Enseignement Uni
versel [de Méthode Jacotot zoogenaamd]. 

Dan te midden van dien arbeid kwam er op noodlottige 
wijze treurige' stoornis. De onlusten in Belgie braken uit 
in Augustus 1 830; en de kweekelingen ook der Militaire 
Akademie moesten hunne wetenschappelijke; vreedzame stu
diën verwisselen met het rumoerige, praktische leven op het 
oorlogsveld. De Militaire Akademie van Breda werd tijdelijk 
opgeheven. 

Inmiddels werd DELPRAT door het Genootschap >Een On
vermoéide Arbeid, enz." 22 April 1829 benoemd tot buitenge
woon lid van verdienste in het wetenschappelijke vak; daarop 
volgde 3 November van' hetzelfde jaar zijn benoeming tot 
lid van het Bataafsch Genootschap van Proefondervindelijke 
Wijsbegeerte te Rotterdam, en 13 November 1831 zijne ver-

. heffing in de orde van den Nederlandschen Leeuw. 
5. DELPRAT zelf ging nu ook in praktischen dienst over, 

en werd naar de Citadel van Antwerpen gezonden, onder 
kommando van Baron CHASsÉ, die veel met hem op had en 



- 9 -

b 

( 21 ) 

hem in Februari 1832 noode zag vertrekken. Maar dit ver
trek was noodzakelijk, omdat elders zijne diensten niet konde 
ontbeerd· worden; den 14uen tOch van die maand trad hij 
aan het Instituut voor de Marine te Medemblik op als Hoog
leeraar, belast met de directie van de studiën der kadetten 
voor het wapen der genie: eene benoeming, die eene, hem 
zeker aangename, erkenning was van zijne groote verdien
sten als onderwijzer. Hij bleef die betrekking waarnemen 
tot Juni 1836. 

Hij behoorde tot hen, die den 28sten Maart 1832 het Meta
len Kruis ontvingen. Zijn dienst in de Citadel liet hem ech
ter nog tijd over voor wetenschappelijke studiën; het was 
hier, dat hij partij trok van het vroegere onderwijs van POIN

SOT, en met behulp van de theorie der koppels den grond
slag legde tot zijn onderwijs in werktuigkunde, zoo als dat 
later in zijne leerboeken werd nedergelegd. Ook verschenen 
er weder een paar verhandelingen van zijne hand. 

In 1832 reeds gaf hij zijne verhandeling in het licht over 
den wederstand van balken en ijzeren staven, derzelver veerkracht 
in aanmerking nemende, die in 1852 een tweeden, op de 
toenmalige hoogte der wetenschap bewerkten, herdruk beleefde. 
In dezen arbeid werkte hij de theorie van JACOBUS BERNOULLI, 

zoo als die door latere nauwkeurige proeven bevestigd was, 
verder uit, en maakte haar geschikt voor het gebruik door 
goede, steekhoudende regels af te leiden voor de praktijk, 
en die ook op meer ingewikkelde gevallen toe te passen. 
Later kwam hij nog meermalen op dit onderwerp terug; 
zoo ,handelde hij bij het Kon. Instituut van Ingenieurs over 
den wederstand van staven volgens W. H. BARLOW, 1856/57; 
over eene formule van J. G. SCHWEDLER ter berekening van 

den weder8tand van ijzeren 8taven, volgens de lengte fJedrukt, 
1862/63, waarop hij 1864/65 nog eens terugkwam; over het 
berekenen der dikte van cilindrische wanden, aan uitwendige 
loodregte drukkingen onderworpen, 1866/67; over den weder
stand van cilin~r8 eu ronde Zigchamen tegen zamendrukking, 
1869/70; en gaf hij beschouwingen omtrent de proeven van 
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Lagerhjelm met zweed~ch en engelsclt ijzeren staven genomen, 
1874/75. Reeds in 1861 was in de Verh. der Kon. Akad. v. , 
Wetenschappen een stuk opgenomen over den wederstand van 

holle cylinders of buizen tegen inwendige normale drukkingen, 

Een tweede- arbeid volgde in 1834, Verltandeling Ol'er de 

gedaante der gewelven en de afrnetingen hunner regtstanden : 
afgeleid uit de eerste gronden del' Statica; door eene eeuiger
mate gewijzigde voorstelling van de werking der wrijving 
verklaart hij het groote voordeel verkregen te, hebben, om 
de berekening van haren invloed zeer gemakkelijk te maken, 
Ook op dit onderwerp kwam hij later bij het Kon. Iustit, 
van Ingenieurs terug in eene aanmerking op eene mededee
Zing Ot'er verdeeling van druk: bijdrage tot de Statica der bouw

kunst (door J. VAN STRALEN), i851j52. 
6. Bij Kon. Besluit van 10 Juni 1836 werd de Kon. 

Militaire Akademie te Breda weder opgericht, en toen werd 
DELl'RAT wederom daaraan verbonden, ditmaal als 2de Kom
mandant, onder generaal H. G. SEELIG. Spoedig daarop, 
17 Sept. 1836, werd hij bevorderd tot majoor-ingenièur (trak
tement f 3000). Vijf jaren 'later, 23 Aug. 1841, werd hij 
zelf Kommandant der Milit. Akademie (traktement f 4000); 
en bij de nieuwe formatie van het kader dier Akademie, 
19 Oct. 1843, werd hij daarvan afgevoerd en bij de staf 
van het wapen der ingenieurs gedetacheerd; terwijl den 5uen 

November van dat jaar zijne bevordering tot luitenant-kolonel 
(traktement f 3400) en 2 Augustus 1852 tot kolonel (zonder 
verhooging van traktement) plaats had. In dit zelfde jaar 
trad hij af als Kommandant der Militaire Akademie. Een 
zestiental jaren dus was DELl'RAT aan haar nauw verbonden 
en heeft hij veel voor haar gedaan en gearbeid. 

Vooreerst eenige leerboeken voor de kadetten der artillerie 
en genie, behoorende tot den Wiskundigen Leer-Cursus aan 
de Militaire Akademie. Wel was eerst het plan dezen te 
laten lithographieeren, - en waren daartoe ook reeds de 
voorbereidende maatregelen genomen, - maar al spoedig werd 
tot het drukken besloten; hetgeen daarenboven nog het dub-
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bele voordeel gaf, dat die leerboeken ook buiten" het militair 
onderwijs gebruikt konden worden. En zoo geschiedde het 
werkelijk: de leerboeken van dien wiskundigen cursus waren 
zoo gedegen, zoo wetenschappelijk, zoo. op de hoogte van 
den vooruitgang, dat zij ook bij het onderwijs aan de Hooge
scholen gretig werden opgenomen en gebruikt; en daaraan 
waren de leerboeken van DELPRAT voornamelijk schuld. 

Zijne Beginselen der Statica en Hydrostatica, 1840, die in 1861 
een derden druk beleefde; zijne Beginselen der Dynamica en 

Hydrodynamica van dat zelfde jaar, waarvan evenzeer een der-. 
de druk in 1861 verscheen; zijne Beginselen der Werktuig
kuude, 1842, met een derden herdruk in 1867; eindelijk zijne 
Beginselen der Mechanica, 1843, die een derden druk beleefde 
in 1850; - men ziet het, hun gebruik overleefde de tegen
woordigheid van den Kommandant -.:. waren even zoo vele. 
modellen van leerboeken naar streng wetenschappelijke methode 
en naar de eischen der beste paedagogiek bewerkt. De grond
slag van deze leerboeken zoude reeds gelegd zijn gedurende 
het verblijf in de Citadel te Antwerpen. Zij hebben voor
zeker bij het onderwijs aan de Militaire Akademie veel kwaruls 
voorkomen, ook toen daar later, wel niet geheel ten onrechte, 
Over te groote opeenhooping van leerstof werd geklaagd. 

Nog leverde hij met WENCKEBACH eene Verzameling van 
wiskundige tafelen (waarvan herdruk in 1861). 

Maar niet alleen voor het bewerken en zamenstellen dezer 
leerboeken vond DELPRAT tijd; maar ook tot het leveren van 
vele wetenséhappelijke verhandelingen over zeer onderscheiden 
onderwerpen, eerst aan het Kon. Nederlandsch Instituut, 
daarop aan de Kon. Akademie van Wetenschappen, .later 
ook aan het Kon. Instituut van Ingenieurs. 

Wat de theorie der werktuigkunde betreft, leverde hij in 
de Verhandel. van het Kon. Ned. lust. van 1840 een opstel 
over de drukking van eenen last op zijne steunpunten voortge
bracht, 1Janneer. de 'steunpunten ir, eene regte lijn of in een 

plat vlak gelegen zijn; terwijl hij in 1846 schreef over ket in 

rekening brengen van hoeveèlheden beweging, Maar evenzeer 00-
JAARBOE~ 1881. 3 
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handelde hij. de toepassing dezer theorie bij werktuigen. Zoo 
leverde hij aan het Kon. Ned. Inst. in 1846 eene verhande
ling over ltet gebruik van den k7'1.lkarm bij de ronddraaijende 

beweging van werktuigen; in 1849 orer het overbrengen van 

draaijende bewegingen door raderen met schroefvormige tan

den; waarop hij later in 1874/75 bij het Kon. I nst. van In
genieurs terugkwam .jn e~n epstel over epicycloidale tandrad'!
ren. In 1850 verscheen bij bet Kon. Ned. Instituut eene 
vergelijking 1,'an het zoogenaamde Paralellogram 'fan WATT met 

een later t'oorgestelde toestel, en in 1852 een opstel over eellc 

voorgestelde verbf'tering aan de tappen van kranen en aan de 
taatsen van de spillen in werktU1:gen. 

Voor waterloopkunde leverde hij aan dat Instituut reeds in 
1844 eene verhandeling over de wateropbrengst van deA'1'{'hi

medische sr/troef of Vijzel; maar zijn geliefkoosd onderwerp 
was de waterstrooming in rivieren. Daaromtrent bevatten de 
Verhandelingen van het Kon. Ned. Instituut een opstel over 

ltet b't!rekellen van de gemiddelde snelheid van waterstroomen. 1844, 
en over "'et [Jerekenen van de gemiddelde snel/uid der water

stroom en uit hun t'erllOng en de afmetingen van ltU1/,ne dwars

pojilen, 1850. Hieraan sluiten zich nog aan. eone verhande
ling Ot'er de betrekkill{l tus8clten de gemiddelde snelheid van lwt 
water in rivieren en de werkelijke snellteid, door de Kon. Aka
demie vari Wetenschappen in 1856 opgenomen;.en vervolgens 
bij het Kon. In~t. van Ingenieurs een opstel over ltet bepalen 

der middelbare snel/teid in groote waterstroomen naar aanleiding 

van het Rapport upon the Pkysics and Hydraulics ofthe Mis
sissippi River 9-c. by Art. HUMPHREYs' and H. L. ÁJiBOTl', 

·1864/65, waarop hij later 1867/68.DOg eens terugkwa.n1; 
eene Aanmerking naar aanleiding van eene verhandeling 

van G. HAGEN oeer Je beweging van ltet water in rivieren, 

1868/69; over waarnemingen betrekkelijk stroome'llde wateren, 
1869/70; over d(1 af ha'llkelijklleid tUBse/ten de gelijktijd~qe 
waterhoogten op onze lWQfdrivieren, 1871/72, waarover hij 
1873/74 nogmaals handelde; over het meten van stroomsnel
heid, 1873j74. 
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Nog leverde hij eene bijdrage tot de' landmeetkunde, over 
. ltet berekenen van de secundaire triangulatien bij geodesisclle 

waar:zemingen, opgenomen in de Verh. 1846 van het Kon. 
Ned. Instituut. 

In 1848 gaf hij met' F. J. STAMKART en G. J. VERDAM 
een Ver..zag over eene brochure van den heer J. A. ScHOLTEN : 

Gedachten over de wind- of stoombemaling voor Polders. La
ter gaf hii over dit ond~rwerp bij het Kon. Illst. van Inge
nieurs iets ovér de werking van !tet Stoomgemaal te Steenen 

Hoek, 1867 l 68, waarop hij nog eens terugkwam, en later in 
dat zelfde jaar handelde over de werking va?'L stoomgemalen 
in ltet algemeen. 

Ook in dit Breda'sche tiidvak ontbrak het hem niet aan 
erkenning zijner verdiensten, Den 14dcll October 1836 werd 
hij benoemd tot lid der Eerste Klasse van het Kon. Neder
lalldsch Instituut; 8 Maart 1837 van het Noord-Brabandsch 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te 's Hertogen
bosch ; 18 Mei 1839 van· de Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen te Haarlem; 7 Augustus 1842 tot Comman
deur van de Orde der Eiken Kroon; en 28 November 1844 
ontving hij het onderscheidingsteeken . voor langdurige dienst 
met het cijfer XXX. 

Bii de oprichting van het Kon. Instituut van Ingenieurs 
te Delft, werd hij 13 Juni 1848 tot gewoon lid benoemd, 
en in 1853 tot lid van het Bestuur; in 1854 werd hij Vice
President, en bekleedde in 1860 en 1861 den Presiden~ 
zetel; 13 Juni 1861 werd hij tot Honorair Lid benoemd. 
Seder 1865 trad 'hij op als medewerke! aan het Jaarboekje 
van het Institnut. 

7. Keeren wij terug tot DELPRAT'S betrekking als Kom
.mandant der Kon. Militaire Akademie ~ Breda. Hij was 
daar volkomen op zijne plaats, en slaagde er uitnePlend in, 
Om eene aangename verstandhouding en harmonie bij het 
'Onderwijzend personeel te ~houden. Hij. bezocht getronw des 
avonds hunne gezellige bijeenkomsten, maar verscheen daar 
nimmer voor dat hij eerst de eigen oefening. der kadetten had 

8* 
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bezocht en ieders bezigheden had nagegaan; ook keerde hij 
altijd stipt te 11' uren huiswaarts ter wille van de lessen, die 
des morgens te 7 uren een aanvang namen. Bleven de heeren 
leeraars des morgens op hUil docentenkamer in de Akademie 
wat veel tijd wijden aan bijzondere gesprekken, dan verscheen 
hij even . met het horologie in de hand aan de deur; zijn 
»goeden morgen, heeren" dreef dan ieder onmiddellijk stilzwij
gend naar zijne taak. En niettegenstaande de Militaire Aka
demie menigmaal met tegenwerking van hooger hand te wor
stelen had, bleek daarvan nimmer iets aan anderen; de 
Kommandant was zichzelven altijd in hooge mate meester; 
het personeel der Akademie konde nooit anders denken, dan 
dat alles op effene baan liep, zonder eenig vermoeden van de 
opkomende of verdwijnende wolken. 

Eindelijk evenwel, bij het begin van den cursus 1852/53, 
meende DELPRAT zijn' ontslag als Kommandant der Militaire 
Akademie en tevens zijn pensioen te moeten vragen; dit laatste 
op grond van zijn bijna veertigjarigen diensttijd bij het militair 
onderwijs, en het zestien jaar bekleeden der voornoemde be
trekking. Zijne diensten werden echter, en terecht voorzeker, 
op zoo hoogen prijs gesteld, dat, na eenige briefwisseling dien
aangaande met den Generaal NEPvEu, Voorzitter van de Spe
ciale Commissie van Inspectie voor het Militair onderwijs, en 
den Minister van Oorlog, FURSTNElL VAN DAMBENO~. zijn eerste 
verzoek werd ingewilligd j en hij 10 November 1852 zijn 
e~rvol olJtslag ontving als Kommandant der Militaire Akade
mie. In plaats echter van gepensionneerd te worden, nam 
DELPRAT zijne benoeming aan tot lid van het Comité van 
Defensie, en vestigde zich dientengevolge te 's Rage met 
der woon • 

. Alzoo was ziju militaire loopbaan èigenlijk afgesloten, en 
begon voor hem op zestigjarigen leeftijd eeu nie\lw leven. 

8. Spoedig toch bleek het, hoe DELPRAT de algem~ne ach
ting en waardeering genoot, toen hij in 1854 tot lid der Tweede 
Kamer werd benoemd, en den 8~ten Juli als zoodanig zitting 
nam; hij bleef dit tot den zomer van het jaar 1862. 
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Dit was voor hem een geheel nieuwe werkkring, maar toch 
bleef hem nog tijd over voor velerlei andere bemoeingen. 

In 1856 werd in de Kon. Akademie van Wetenschappen 
het wenschelijke betoogd, om te geraken tot eene geschiedenis 
van den Wat.erstaat hier te lande, en' werd daaromtrent eene 
commissie benoemd, DEI,PRAT en STORM· BUYSING; maar deze 
zoo belangrijke zaak, aan zulke juist geschikte dei"kundige 
handen toevertrouwd, stuitte bij de Regeering af op geldelijke 
bezwaren. 

'roen in 1855 de Hoofd-Commissie tot het Geologisch On
derzoek van Nederland, wegem de in haren boezem ontstane 
geschillen, . moest worden ontbonden, behoorde DELPRAT, met 
J. VAN DER HOEVEN, HARTING en W. VROLIK tot de, den 
29sten April 1855 door de Kon. Akademie der Wetenschap
pen benoemde, commissie, die dien boedel (onder benefice van 
inventaris) aanvaardde, en in haar Rapport van 23 Februari 
1856 voorstellen deed omtrent diem. bestemming. In het be
ging van 1857 werd door den nieuwen Minister van Bin
nenlandsche Zaken, VAN Run RD, aan diezelfde heeren nog 
eens opgedragen om, buiten alle persoonlijke consideratien 
om, - die vroeger tot groote behoedzaamheid in het advies 
genoopt hadden, - de beste maatregelen te beramen, om van 
de bijeenverzamelde bouwstoffen, in zooverre die bruikbaar 
waren, het meest mogelijke nut te trekken. Aan die bemoein
gen zijn wij de Geologische Kaart van Nederland door STARING 
verschuldigd. 

Den 28sten Juli 1856 werden DELPRAT en VAN REES door 
de Kon. Akademie van Wetenschappen benoemd als Rappor
teurs over eene aanvraag van de Regering omtrent het stellen 
Van bliksemafleiders. Hun Rapport verscheen 20 September 
1856. In het einde van 1858 werd andermaal dit punt bij 
de Kon. ~emie van Weteni"chappen ter' sprake gebracht, 
ingevolge een adres van Gedeputeerde Staten van Noord
Holland, nopens het· plaatsen van bliksemafleiders op het Ge
sticht Meerenberg. Ook toen werd lliLPRÀT in de commissie 
benoemd met VAN REES en Buys BALIDT. Hun Rapport van 

.. 
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9 Januari 1859 gaf aanleiding tot het uitbreken van het be
k~nde hevige onweder, waaruit het echtpr ongedeerd te voor
schijn trad, zonder van het verzengende vuur der tegenstander" 
geledell te hebben. 

In December 1857 werd aan DELPRA.T en F. W. CoNR,\D 

een onderzoek opgedragen naar de verzakkingen te Nijmegen. 
Zij brachten daarover aan de Kon. Akademie een· uitvoerig 
Rapport u~t in 1 R58; maar verloren deze belangrijke zaak 
niet uit" het oog, getuige de zes vervolgen op dit Rapport 
in 1860, 61, 62, 63, 65 en 66. 

In Juni 1858 behoorde hij tot eene commissie, om aan de 
Koninklijke Akademie te Delft het eindexamen af te nemen 
voor aanstaande Oost-Indische ambtenaren, Ie en 20 klasse. 

Twee jaren later werd zijn advies ingeroepen bij de uitba-
. kening van het ware Noorden, zonder behulp van sterrekun

dige waarnemingen, in den .driehoek tussehen Emden, Mid
wolde en Leer; een onderzoek, reeds indertijd door VAN SWINDEN 
en OLBEItS ingesteld, maar door hen slechts tot eene gemid
delde uitkomst gebracht. 

Maar niet· alleen van Rijkswege werden zijne diensten ge
vraagd j ook verschillende gemeente- en andere besturen wisten 
van zijne uitgebreide kennis en onbekrompen welwillendheid 
voordeel te trekken. 

Zoo was hem in December 1854 door Curatoren van het 
"Gymnasium te Leiden een" onderzoek opgedragen naar "het 
wiskundig onderwijs aan die inrichting. 

Den l4den April U354 had hij de benoeming aanvaard in 
de commissie van toezicht bij de oprichting der Indus~rie- en 
Handwerkschool te 's Rage. 

In 1862 herhaalde hij zijn verzoek om pensioen, en "ver
kreeg dit den 14den September (ten bedrage van f 2400), 
op welken datuIh hij tevens benoemd werd tot Commandeur 
van den Nederlandschen Leeuw. 

Inmiddels was hij den 29stcn Maart 1858 tot Generaal
Majoor hevorrlBrd op non aetiviteits-traetement van Kolonel, 
en was hii d,en 27stcII Juni 1861 ter gelegenheid v:an het 
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225-jarig bestaan der Utrechtsche Hoogeschool tot Doctor in 
de Wis-' en N atuurkunüe benoemd, een titel, dien hij stet>ds 
toonde zeer op prijs te stellen. Del! lOden Augustus 1863 
werd hij Lid Consultant van het Bataafsch Genootschap te 
Rotterdam, en 20 December van dat jaar rustend lid van de 
Kon. Akademie van Wetenschappen. 

In dit tiental jaren gaf hij in vele verhandelingen de proe
ven van zijne werkzaamheid op wetenschappelijk gebied. 

In 1855 verscheen in de Verhandelingen der "Kon. Aka
demie van Wetenschappen zijn stuk over het evenwigt op ,het 

hellende vlak, als de krachten niet in een vlak gelegen zijn. 

Bij het Kon. Instituut van Ingenieurs gaf hij eene Aanmer
king op eene mededeeling over draaijende wrijving, 1851/52, en 
over de spanning tusschen de deelen van een zwaar touw of 

kabel, I erticaal in het water: nedergelaten, 1857/58. Nevens 
deze onderwerpen van theorie, handelde hij in 1859, met 
betrekking tot toepassing, bij dit Institnut over de, berekening 
van de afmetingen van trcûiebruggeni waaraan zich later aan
sloten twee opstellen, bij de Kon. Akademie behandeld, over 

het bepalen der krachten door de belastin.'l der traliebruggen 

in de deelen van, de liggers ontwikkeld, 1863, en over den 

wederstand van de horizontale kuppeling der tralie~iggers bij 
spoorwegbruggen tegen zijdelingsêhe uitbniging, 1865. 

Verder sprak hij - bij het Kon. Instituut -van Ingenieurs 
over den afstand der steunpunten voor de metaaldraden bij. 

eleldrische telegrafen, 1852/53 j gaf een Bijvoegsel op eene mede

deeling van J. A. BLAKELY over het vervaardigen van geschut, 
1859/60; en een Verslag omtrent eenige proefnemingen met 
Javaanse/te houtsoorten, ] 854/55. 

Wat waterloopkunde betreft, sprak hij bij het, Kon. Insti
tuut van Ingenieurs 18~1/52 twee~aal over' den afvoer van 

uitwaterende .sltdZèn; in 1853/54 over de berekening van het 
uitlozend vermogen van sluizen naar aanleiding van de waar

nemingen van den ingenieur P. CocK; en gaf 1855/56 een 
Ver8lag O'IJer de proeven, genomen te Honswijlc, tot het bepa
len van ket vermogen van overlaten ; later volgde hierop een 
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opstel over eene benaderde formule tot liet berekenen van den 
waterafvoer in kanalen en watera.fleidingen, 1860, bij de Kon, 
Akademie van Wetenschappen. Nog handelde hij bij het 
Kon. Instituut van Ingenieurs in 1860/61 over een ontwerp 
van CALIGNY tot besparing van schutwater bij !tet schutten van 

vaartuigen in kanalen; terwijl hij reeds' 1854/55 gegeven had 
opmerkingen naar aanleiding van de bedenkingen van A. GREVE 
omtrent de beoordeeling der .prijsantwoorden over de doorgra
ving van Bolland op zijn smalst. 

9. Nu DELPRAT op 6!)jarigen leeftijd zijn pensioen ver
kregen had, was hij daarom evenwel nog geen rustend lid 
der maatschappij geworden; hij bleef steeds voortgaan vol
ijverig met zijn tijd te woekeren. 

Den 22sten Augustus 1862 werd hij door THORBECKE be
noemd tot voorzitter eener commissie, bestaande uit &roR1I 

BUYSING en DE BORDES, om de plans en bestekken te onder
zoeken voor den bovenbouw der spoorwegbruggen te Zutfen 
en te Venlo, door de firma HARKORT te Keulen ingediend, 
Dit onderzoek, dát op eene versterking van den bovenbouw 
uitliep, en de latere besprekingen met die aannemers en met 
de Commissie voor de staatsspoorwegen was een werk van 
grooten omvang, dat eerst in Maart 1863 zljn beslag erlangde. 

In het begin van 1864· bracht hij, als voorzitter, met. 
BEIJERINCK en RIJSTERBOIWH een rapport uit omtrent het 
Dok te Willemsoord. 

Den 29sten December 1866 werd hij, als de daartoe bij 
uitnemendheid geschikste persoon, tot voorzitter benoemd van 
eene Commissie, bestaande uit zeven hoofdofficieren ,en drie niet 
militaire leden, om na te gaan, welke middelen zouden dienen 
te worden aangewend om de ergerlijke tooneelen te voorko
men, die in de laatste jaren gedurig aan de Kon. Militaire 
Akademie hadden plaats gevonden, en zich toen in die dagen 
op nieuw hadden herhaald, - en in verband daarmede de 
noodige voorstellen te doen, om de thans bestaande grond
slagen ter opleiding en vonuing van toekomstige officieren 
aan die inrigting te ;verbeteren. Uit den uitslag van den 
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arbeid van. zoo teederen aard dezer commissie bleek het, dat 
DELPRAT niet blindelings vasthield aan hetgeen hij indertijd 
zelf had ingevoerd en bestendigd, maar dat hij gaarne wilde 
partij trekken van het goede in de nieuwe richting der zaken, 
met name van het sedert dien tijd ingevoerde Middelbaar 
Onderwijs. Het rapport dezer commissie gaf dan ook aan
leiding tot de geheel nieuwe regeling van 1869. En ook 
naderhand, bij het opmaken van de instructiën voor den 
directeur en voor de leeraren aan de Militaire Akademie, in 
het najaar van 1870, werd van zijne veeljarige ondervinding 
met goed gevolg een gretig gebruik gemaakt. 

Behalve deze werkzaamheden voor het vaderland, werd 
nog door Gemeentebesturen zijne hulp herhaaldelijk en niet 
te vergeefs ingeroepen. 

Den lsten Oktober 1866 werd hij tot lid benoemd van 
de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs te 
'sHage, waarin hij werkzaam bleef tot 2 September 1873. 

In 1867 werd nog door het GemeentebestuuJ'" van 's Gra
venhage zijn advies ingeroepen omtrent de Ooncessiën voor 
Jen aanleg van eene Duinwaterleiding, toen zich daarbij 
bezwaren hadden voorgedaan ten gevolge van het uitsluiten 
van gelijktijdige levering aan andere gemeenten. Het door 
hem ingeleverde Rapport werd spoedig daarna gevolgd door 
een Nader Advies ter wederlegging van de gerezen bezwaren 
en bedenkingen. Bij Raadsbesluit van 30 Juli 1867 werd 
hem voor dezen arbeid een zilveren beker aangeboden. 

In Maart 1867 werd hij door den Gemeenteraad van Utrecht 
benoemd in eene commissie wegens een ongeval, dat aan 
den in aanbouw zijnde gashouder overkomen' was; den 12den 

Mei werd door hem met W OLFSON en LEBRET, daarover een 
rapport uitgebracht. 

Den 12deu November 1868 werd hem door den Gemeenteraad 
Van Rotterdam een onderzoek opgedra.gen omtrent de plannen 
en ontwerpen eener drinkwaterleiding. Den 23,OOn Augustus 
1869 ontving hij daarvoor den dank van het Gemeen"tebe
stuur benevens een fraaien zilveren schotel. 
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8 Oktober 1869 ei~delijk werd hem door den Raagschen 
Gemeenteraad een ontwerp ter verbetering van het rioolstel
sel aldaar ter beoorJeelillg toegezonden. 

En hiermede is de groote lijst van zijne veelvuldige en 
veelomvattende werkzaamheden ten voordeele van het Rijk 
en de publieke zaak ten einde: hij was nu 76 jaren. Alleen 
als lid van de directie van de Weduwen- en Weezenkas voor 
de officieren van de Landmagt verkreeg hij eerst den 2lsten 

Juli 1875 zijn ontslag, na eene toewijding vandertien jaren. 
Maar met zijne wetenschappelijke werkzaamheid was het 

nog niet gedaan: men vindt dit alles in de werken van het 
Kon. Instituut van Ingenieurs. 

Tot de toegepaste werktuigkunde behoore\l nog zijn onder

zoek in llOe verre brug liggers over meer dan eene opening door

loopend te '1Jerlciezen zijn boven afzonderlijke liggers voor ell.e 

opening, 1862/63; iets over ijzeren rollen bij bruggen in dat 
zelfde jaar, en over BRESSE'S berel.-ening van brugliggers, 1865/66; 
vervolgens over de zamenstelling van kapgebindten, 1870/71, 
en over wrijûngsraderen aan de assen der spoorwagens, 1873/74; 
eindelijk zijne Beschollwing over ltet medegedeelde, betreffende 

lLet vervoermiddel Centrifère (DE QUAY), 1866/G7. 
In technologie sprak hij over de chemisclte werling, welke 

I.operen bouten op hout uitoefe'/te~; 1864/65, en over het LIERNUR

stelsel, 1871/72. 
Zijne opmerkingen over !tet zien door lijl.ers; i863/64, he

hooren bij de Geodesie te huis. 
Maar met voorliefde bewoog hij zich op het gebied van 

het water. In 1870/71 sprak hij over eene onjuiste. toepas
sing van een hydrografisch grondbeginsel; in 1868/69 over 

het berekenen van de werking der golf8lagen; waarop hij in 
het volgende jaar nog tweemaal terugkwam, over de werking 

van den golf8lag en nog eens in zijn Bijvo6fJsel op een opstel 
Qver de grootste werlci'llf! der golven. Vervolgens gaf hij eene 
Aanteekening . op P. A. KOREVAAR's verhandeling 0'M!r acMp
raderen met gebogen 8clwepen, 1869/70, en Aattteekenifig op 

mededeelingen van P. A. KO.R.JlVAAR 0f1er wat~8U1erk-

,-'",. 

, ~--*:'-":',it:':;:-~;' 
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t'ûgen, 1870/71. Dan komt zijn opstel over het in rekening 
Drengen van den wederstand der palen onder de sluisfondee
rin!7en tegen lwt oppe7'sen (naar aanleiding van eene verhande
lin,I.J van J. RTROOTMAN), 1863/64; benevens eene Aanteekening 
op DELocRE's verhandeling over den vorm van de dwarsdoor
snede voor groote gemetselde stuwdammen van vergaarl'ommen, 
1870/71, en het Rapport ter beoo'rdeeling van het wetsontwerp 
tot herstel t'an het Dok WiUemsoord. Ten slotte iets over 

het in beweging raken van grint, zand en slib, 1873/74, en over 
den invloed der digting van het kanaal van St. Andries op 
den waterstand van de Waal tussclten Hulhuizen . en Bommel, 
1875/76. 

En dit was de laatste arbeid van den 82jarigen man. 
In zijne laatste levensjareu verloor hij zijn gezichtsvermo

gen en werd hij door twee familieleden verzorgd, totdat hij 
den 15den Mei 1880 overleed. 

Deze vluchtige, oppervlakkige schets moge u DELPRAT her-
. iunerd hebben, als een lid dezer Akademie, die haar altijd 
ten dienste stond, ook al waren aan zijne werkzaa.mheden 
bezwaren en verdrietelijkheden verbonden j als een grondig 
beoefenaar der wetenschap, van onyermoeiden ijver en uit
gebreide kennIS, die daarvan een nuttig gebruik maakte in 
de theorie zoowel, als voornamelijk bij de toepassing j -

als een militair paed~goog, die veel heeft tot stand gebracht, 
en h~t leger ten hoogste aan zich heeft verplicht j - als 
een ijverig en welgezind burger, waarop men altijd rekenen 
konde, waar het een bélang van Rijk of Gemeente gold;
als een man, die in den loop van zijn leven, meer,malen, . 
en nog wel op gevorderde jaren, in zeer verschillende toe
staullen gebracht, voor zijne taak berekend bleek te zijn, en 
deed wat zijne hand vond om te doen. DELPRAT was ge
trouw aan het devies van zijn geslacht TfUJche tans tache. 
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LIJST VAN WERKEN EN GESCHRIFTEN VAN 

I. P. DELPRAT. 

We1"ken. 

/ 1821. Verhandeling over de zijdelillgsche drukking der aarde 

... 

tegen . bekleedingsmuren en beschoeiiingen, mitsgaders 
over de voordeeligste afmetingen en inrigting dezer mu
ren en beschoeijingen. Delft, P. DE GROOT. 1821. 8°. 
(VI), 137 hlz., 1 pI. 

1825. Antwoord op de Prijsvraag »Welke vorderingen heeft 
de aanval en de verdediging der sterke plaatsen ge
maakt sedert het bèleg van 'sHertogenbosch in den 
jare 1629." Delft, 1825. 8°. IV, 368 blz. 

1826.Verhandeling over de baan der voortgeworpene lig
chamen, den tegenstand der lucht in aanmerking ne
mende, benevens toepassingen op het berekenen der 
schoots- en worpsverheden van het N ederlandsch ge
schut. Delft, P. DE GROOT. 1826 80. (VIII), 120 blz 
·12 Tafels. 

1826. SCHARNHORST Militair zakboek. Door SEELIG en DELPRAT. 
1832. Verhandeling over den wederstand van balken en yze

ren staven, derzelver veerkracht in aanmerking nemende, 
naar aanleiding der latere theoriën en proeven. Breda, 
BROESE & Co. 1832. 80. IV, 123 blz. 1 pI. 
2de Druk. Breda. Id. 1852. 80. IV, 129. blz. 1 Ta

bel. 1 pL 
1834. Vf\rhandeling over dEi gedaante der gewelven, en de af

metingen hunner regtstanden,. afgeleid uit de eerste 
gronden der statica. 'sHage, GEBR VAN CLEEF. 1834.80• 

(VIII), 216 blz. 3 pI. 
1840. Beginselen der Statiéa en Hydrostatica voor de kadetten 
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der artillerie en genie. Breda, VAN GULICK en HER
MANS. 1840. 8°. (IV), 302 blz. 2 Tab. 5 pI. 
3de Druk. Breda, 1861. 321 blz. 4 pI. 

1840. Beginselen der Dynamica en Hydrodynamica voor de 
kadetten der artillerie en genie. Breda, BROESE & Co. 
1840. 8°, (IV), 205 blz. 2 pI. 
3<le Druk. Breda, 1861. 

1842. Beginselen der Werktuigkunde voor de kadetten der 
artillerie en genie en van den waterstaat. Breda, 1842. 
(IV), 206 blz 9 pI. 
2de Druk. Breda, 1855. 
3de Druk. Breda, 1867 

1843. Beginselen der Mechanica voor de kadetten der artillerie 
en genie. Breda, 1843. 
2de Druk. Breda, 1848. 80. (IV), 476 blz. () pI. 
3de Druk. Breda, 1850. 

1843. Verzameling van Wiskundige Tafelen voor de kadetten 
van alle wapenen. Breda, BROESE & Co. 1843. sn. (Door 
I. P. DELPRAT en WENCKEBACH). /,330) blz, 
2de Druk. Breda. Id. 1861. 

1849. Over de drukkingen of botsingen die de affuiten onder
gaanbij het afbranden. Breda, 1849. 8°. 
2de Druk. Breda, 1852. 

'( Over de drukking van aarde tegen bekleedingsmuren, 
benevens ontwikkeling der voornaamste formulen voor 
de afmetingen dezer muren. 
2de Di'uk. Breda, ] 861. 
3de Druk. Breda, ·BaoE8.E & Co. 1872. 30 blz. 1 pI. 

1867. Rapport over de aanvragen van de Concessie voor het 
aanvoeren van drinkwa~er te 'sGravenhage. 's Hage, 
1867. 80. 147 blz. 

1867. Nader advies omtrent de aan~ragen tot concessie voor 
het aanvoeren van Drinkwater te 'sGravenhage, opge
maakt naar aanleiding der bezwaren en bedenkingen 
tegen het eerste advies ingebragt. 's Hage, 1867 80. 
14 'blz. 
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( 86 ) 

Koninklijk Nederlandscl~ Instituut. Eerste A7asse. 

1840. 4°. N. Verh. 
Dl. VID.' 

Over de drukking van eenen last op zijne 
steunpunten voortgebracht, wanneer dE 

steunpunten in eene regte liju of in een 

plat vlak gelegen zijn. 49 blz. 
1844. 4°. N. Verh. Over de wateropbrengst van de Archi· 

medische Schroef of Vijzel. 23 blz. DI. X. 
1844. 40. N. Verh. Over het berekenen van de gemiddelde 

Dl. X. snelheid van Waterstroomen. 50 blz. 
1846. 4°. N. Verh. Over het berekenen van de Secundaire 

Triangulatien bij Geodesische Waarne· 
mingen. 16 blz. 

1846. 

1346. 

1849. 

1850. 

Dl. XII. 

40. N. Vern. Over het gebruik van den Krukarm bij 
Dl. XII. de ronddraaijende beweging van Werktui

gen. 26 blz. 
40. N. Verh.' Over het in rekening brengen van hoe· 

Dl. XII. veelheden "eweging. 25 blz. 
40. Verh. 3e R. Over' het overbrengen van draaijende be-

Dl. 2. wegingen door raderen met schroefvor
migen tanden. 24 blz 

4°. Verh. 3cR. Over het b':lrekenen van de gemiddelde 
Dl. 3 Spelheid der Waterst.roomen uit hun ver- . 

hang en de afmetingen van hunne dwars· 
profilen. 20 blz. 

1850. 40. Verh.3c R, Vergelijking van het zoogenaamde Pa·· 
Dl. 3. rallelógram Van W ATr Illet een later voor

gestelde toestel. 16 blz. 
H352: 80. Tijdschr. Over eene voorgestelde verbetering aau 

Dl. V. de tappen van kranen en aan de t!1at~ell 
van de spillen in werktuigen. 1:.l hlz, 

1 pI. 
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( 37 ) 

Koninklijke Akademie van Wetenschappen, A fdeelinf! 

1855. 4°. Verhandel. 
Dl. 2. 

1856. 4°. Verhandel. 
Dl. ·3. 

N atuu'I'kunde. 

Over het evenwicht op het hellende .. 
vlak, als de krachten niet in een 
vlak gelegen zijn. 14 blz. 
Over de betrekking tusschen de ge
middelde snelheid van het water in 
rivieren en de werkelijke snelh~id. 
71 blz. 9 plo 

1860. 8°. Versl. en Med. Over den wederstand van holle cy
linders of buizen tegen inwendige 
normale drukkingen. 18 blz, 

Dl. 10. 

1862. 8°. Versl. en Med. 
Dl 12. 

1863. 80. Vers!. en Med. 
Dl. 15. 

18G5. 80. Versl. en Med. 
Dl. 17. 

Over eene benaderde formule tot het 
berekenen van den waterafvoer in 
kanalen en wa~erafleidingen. 20 blz. 
Over het bepalen der krachten door 
de belasting der Tralie-bruggen in 
de deelen van dè liggers ontwik
keld. 46 blz 1 plo 
Over den wederstand van de hori
zontale kopp~ling der Tralie-liggers 
bij spoor:wegbruggen tegen zijdeling
sche uitbuiging. 46 blz. 

Rapporten. 

18,t8. 8? 'flidschrift. . Met F. J. STAMKART en G .• J. VERDA.M. 
Dl. Il. Verslag over eene brochure van dell 

Heer J. A. ScnOL'rÊN. Gedachten over 
de wind- of stoombemaling voor pol
ders. 32 blz. 
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( 38 ) 

1856. 8°. Versl. en Med. Met J VAN DEJl. HOEVEN, P. HARTL'IG 

Dl. 5. en W. VROLIK. Verslag en Ontwerp 
Antwoord in zake de werkzaamhe 
den van de Hoofdc.ommissie voor het 
Geologisch onderzoek van Nederland. 
19 blz. 

1856. 8°. Versl. en Med Met R VAN REES. Brief aan den 
Dl. 5. Minister van Oorlog over de regels 

bij het stellen van bliksemafleiders. 
13 blz. 

1858. 80. Versl. en Med. Met F. W. CONltAl? Verslag over de 
Dl. 8. verzakking te Nijmegen 14 blz. 2 

pI. 3 tab. 
1860. 80. Versl. en Med. Dl. 10. Eerste vervolg. 6 blz. 
1861. 80. Versl. en Med. Dl. 12. Tweede vervolg. 7 blz. 
1862. 80. Versl. en Med. Dl. 13. Derde vervolg 32 blz. 
1863. 80. Versl. en Med. Dl. 15. Vierde vervolg. 8 blz. 
1865. 80. Versl. en Med. Dl. 17. Vijfde vervolg. 7 blz. 3 pI. 
1866. 80; Versl. en Med. Dl. 18. Zesde vervolg. 22 blz. 1 pI. 
1859. 80. VersL en Med. Met VAN REES en Buys BALLO'l'. 

Dl. 8. Rapport over een adres van Gedepu
teerde Staten van Noord-Holland over 
het stellen van bliksemafleiders. 8 blz. 

Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 

U. V. 51/52, blz. 127, 128. Aanmerking op eene mededee
ling over verdeeling van druk: 
bijdrage tot de statica der boJ?w
kunst (door J. VAN STRAI.EN). 

U. V. 51;52, »128. Aanmerking op eene meJedee
ling over draaijende wrijving 

(van J. VAN &rltALEN). 
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( 39 ) 

Not. 51/52, bl~. 98, 166. Over den afvoer van uitwate.
rende sluizen. 

Verh.52/53, » 

Not. 53/54, » 

Not. 54/55, .. 

Not. 54j55, .. 

Verh.55f56, » 

Not. 56/57, » 

Not. 57/58, • 

Verh.59j60, » 

. U. V.59(66, » 

J.u.uou 1881. 

47-57. Over den afstand der steunpun
ten voor de metaaldraden bij 
elektrische telegrafen. 

28-43. Over de berekening van het uit
lozend vermogen van sluizen naar 
aanleiding van de waarnemin
gen van den Ingenieur P. C?cK. 

163, 164. Verslag omtrent eenige proef
nemingen met Javaansche hout
soorten. 

166 - 171. Opmerkingen naar aanleiding 
van • de bedenkingen van A. 
GREVE, omtrent de beoordeeling 
der prijsantwoorden over de door
graving van Holland op zijn 
smalst. 

5-16. Verslag eener Commissie over 
de proeven, genomen te Hons
wijk, tot het bepalen van het
vermogen van overlaten. 

89. Opmerkingen omtrent den we
derstand van staven, volgens W. 
H. BAltLOW. 

211), 216. Over de spanning tusschen de 
deelen vau eeu zwaar touw of 
kabel vertikaal In het water 

. nedergelaten (door HOlllERSlUll 

Cox). 
24-27. Over de berekemng van de af

metingen van traliebruggen (naar 
VON KA:VEN) • 

134, 135. Bijvoegsel op eene mededeeling 
van T. A; BLAULY over het 
vervaardigen van geschut. 

4: 
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( 40 ) 

Not. 60/61, blz. 187-;-189. Over een ontwerp van CALJGNY 

tot besparing van schutwater 
bij het schutten van vaartuigen 
in kanalen. 

Not. 62/63, » 116-121. Over eene formule van I. G. 
zie 

Not. 64/65, » 

Not. 62/63, » 

Not. 62/63, » 

Not. 63/64, » 

Not. 63/64, » 

V erh.64/65, :& 

ZIe 

Not. 67/68, » 

Not. 64/65, :& 

. Not. 65/66, » 

Not. 66/67, :& 

SCHWEDLER ter berekening van 
178-181. den wederstand van ijzeren sta

ven volgens de lengte gedrukt. 
174-212. Onderzoek, In hoeverre brug

liggers over meer dan eene ope
ning doorloopend te verkiezen 
zijn boven afzonderlijke liggers 
voor elke opening. 

223-2~5, Over ijzeren rollen bij bruggen. 
83, 84. Over het zien door kijkers. 

186-195. Over het in rekening brengen 
van den wederstand . der palen 
onder de sluisfonderingen tegen 
het oppersen; naar aanleiding 
van eene verhandeling van J. 
&rROOTMAN. 

60-74. Over het bepalen der middel-
5 pI. bare snelheid in groote water-

218, 219. stroomen naar aanleiding van 
liet Rapport upon the Physics 
and Hydraulica of the Missis
sipiRiver&~. by Art. HUMPHREYS 
and H. L. ABBOTl'. 

95, 96. Over de chemische werking, 
welke koperen bouten op het 
hout uitoefenen. 

28, 29. Over BRESSE'S berekening van 
brugliggers. 

64-67. Beschouwing over het medege-. 
deelde betreffende het vervoer

·.middel centrifère(DE QuA y). 
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( 41 ) 

Not. 66/67, blz. 314-316. Over het berekenen der dikte 
van cilindrische wanden, aan 
uitwendige loodrechte drukkin
gen onderworpen. 

Verh.66/67, » 116-122. Rapport eener Commissie ter 
beoordeeling 'van het wetsont
werp tot herstel van het Dok 
te Willemsoord. 

Not. 67/68,. 76, 77. Over de werking van het Stoom-
149-158. gemaal te Steenen Hoek. 

Not. 67/68, • 216-218. Over de werking van stoomge
malen in het algemeen. 

Not. 68/69, » 223-228. Over het berekenen van de 
werking der golfslagen. 

U.V. 68/69,» 93. Aanmerking naar aanleiding 
van eene verhandeling van G. 
HAGEN over de beweging van 
het water in rivieren. 

Not. 69/70,» 17-19. Over den wederstand van cilid-
ders en ronde ligchamen tegen 
zamendrukking. 

Not. 69/70, » 36-38,95. Over de werking van den golfslag. \ 
Tijdschr. 69/70, » 58-74. Aanteekening over eene alge

meene theorie van bekleedings
muren. 

Tijdschr. 69/70, »152-158. Over waarnemingen betrekkelijk 
stroomende wateren. 

Tijdschr. 69/70, »172-176, Bijvoegsel op een opstel over de 
grootste werking der golven. 

Tiidschr.69/7,0, »245, 246. Aanteekening op P. A. KORE

VAAR'S Verhandeling over schep
raderen met., gebogen schoepen. 

Not. 70/71, » 26-30.' Over de, zamenstellingvanijze
ren kapgebindten. 

Not. 70/71, »106. Overeeneonjuistetoepassingvan 
,een hydrografisch grondbeginsel 
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( 42 ) 

'l'ijdschr. 70/71,.blz. 116. Aanteekening op· mededeelingen 
van P. A. Kouv llR over wa
teropvoeringswerktnigen. 

Tijdsçhr.70/71, :. 218-·221. Aanteekening op DJIL()(lB.B's ver
handeling over den vorm vlln de 
dwarsdoorsnede voor groote ge
metselde stuwdammen van ver
gaarkommen. 

Not. 71/72, :. 17-25. Over de a.fhankelijkheid tuBBChen 
Tijdschr. 73/74,» 1-12. de gelijktijdige waterhoogten op 

onze hoofdrivieren. 
Not. 71/72, :. 86-88. Over de theorie van de drukking 

der aarde tegen bekleedingsmu
ren van Dr. G. HAGEN. 

Not. 71/72, :. 181, 132. Over het LmRl'fUB.-ste1se1. 
Tijdschr. 73/74,» 15-27. Over het in beweging geraken 

van grint, zand en slib. 
Not. 73/74, »86. Over het meten van stroomsnel

heid. 
Tijdschr. 73/74, ». 363, 364. Wrijvingsraderen aan de e.ssen 

der spoorwagens. 
Tijdsehr. 74/75,. '36-47. Beschouwingen omtrent dé 

proeven van LAGBltH.J1ILJI met 
zweedseh en engelseh ijzeren sta-

, 
Ven genomen. 

Tijdschr. 74/75, »153-156. Epicyeloidale tandraderen. 
Not. 75j76, »21- 30. Invloed der digting van het ka
Tijdechr.75/76,» 85. naaI van St. Andries op den wa-

terstand van de Waal tusschen 
Halhuizen èn Bommel. 


