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OVER DAMP EN WOLKENVORMINGs 

Door a. eye BEEK: 

Wanneer bij eenen warmen zomerdag, geeù enkel 

wolkje ons het gezigt van den bläauwen hemel ontrooft, 

valt het voor den oppetvlakkigen befchouwer rtioeijelijk 

te gelooven; dat de lucht, welke men alsdan inâdemt, 
fomwijlen zeer vochtig en bijna verzadigd kán zijn met 
waterdimp. Dit is echter inderdaad menigmäal het ge= 
val, en men kan et zich fpoedig van overtuigen, wari- 

eer men flechts de hygrometefs raadpleegt: 
Deze werktuigen; welke voorheen uit vêrfchillende 

hygroscopifche zelfltandigheden werden Zamehgefteld, wa 

ren volftrekt niet vergelijkbaar , en gaven (lechts dei 

betrekkelijken wochtigheidsgraad van den dampkring te 

‘kennen. Het ís eerst onlängs door den vernuftig uitge- 
“dachten hygromiëter van den Engelfchen natuurkundigen 
DANIELL ; dat men in ftaat gefteld is, elk oogenblik op 

de naauwkevrigfte wijze te bepalen; hoe veel waterdamp 

er zich in den dampkring bevindt, en-welke drukking 

-dezelve op het kwik in den barometer uitoefent. 

BIJDRAGEN , D. ÍÌ, STe te A De 

hd 
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‚ De zamenftelling van dit fraaije werktuig rust geheel 

op de meer naauwkeurige kennis van den waterdamp „ 

zoo als deze zich in onzen dampkring ophoudt; welke 

. wij aan de jongfte vorderingen der natuurkunde te dan- 

ken hebben, en wel bepaaldelijk aan de belangrijke en 
onbetwistbare daadzaak , dat de hoeveelheid water, wel- 

ke zich in den dampkring als onzigtbare damp kan op- 

houden, niet afhangt van de meerdere of mindere digt= 

heid der lucht, maar alleen van „haren warmtegraad „ 

zoo als die door den thermometer wordt waargenomen 5 

zoodat er voor elke temperatuur der dampkringslucht 

flechts eene zekere hoeveelheid water in eene gegevene 

ruimte als onzigtbare damp kan worden opgenomen, 

welke hoeveelheid volftrekt niet-kan vermeerderd worden. 

Bij deze aanwezigheid van den „waterdamp „ ook; dan 

zelfs, wanneer de-lucht daarmede bijna volkomen verzar 

digd is, kan het oog denzelven niet.ontdekken , de, lucht 

behoudt hare volkomene doorfchijnendheid, en niets kan 

ons van het beftaan van,zoo veel water overtuigen, dan 

onze hygrometers. ï AN 

Behalve dezen ftaat, waarin het. af zich le eer 

bare „damp in, onzen „dampkring ophoudt, kan hetzelve 

nog in eenen geheel anderen;voor ‚ons. zigtbaren „vorm 
daarin beftaan, te weten: als veficulaire damp, Wan: 

neer, namelijk, de lucht, welke met den „zoo even ber 

fchreyenen ‚onzigtbaren waterdamp is verzadigd, eense 
klaps verkoeld wordt, en dus ‚de hoeveelheid waters 

damp, welke zij bij hare vorige temperatuur inhield, in 
dien {taat miet meer „kan. bevatten, vereenigt „zich het 

au vrij gewordene water tot kleine „waterblaasjes ‚of. bele 

letjes, welke, in, de lucht zwevende, aan ons oog als 
een 
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een witte damp. zigtbaar worden, — Wolken en nevels 
zijn’.niets anders , dan ‚groote verzamelingen van zooda- 

nige-„waterbellétjes „welke door. verkoeling , in eene met 
waterdamp. gevulde’lucht zijn ontftaan. Aan den be- 

roemden reiziger en natuurkundigen pr sSAUSSURE is men 

vooral eene meer „naauwkeurige kennis der veficulaire 

dampen verfchuldigdee> Op de gebergten van Zwitfers 

land „zich  tdikwijlsvinden nabij de wolken bevindende 4 

had, hij meermalen. gelegenheid deze „waterbelletjes , wan 

neef de wind dezelve-voorbij zijne oogen „in het brande 

pint van een, fterk svergrootend glas heenvoerde, op= 

merkzaam gade tes flaan.. Zij beftaan, naar zijn gevoe 

leny ruit {ferifche holle, waterblaasjes, waarvan het water 

vliesje oneindig dun,ìs, = Volgens de meening van andes 

renechter;-zouden, de‘ waterbelletjes van’ den veficulairen 

damp „niet hol zijn, maar geheel uit water beftaan. — 

Men kan (zich ‚door „eene fraaije en minder bekende proef» 
neming „van het beftaan- dezer ronde: waterbelletjes in 
de-veficulaire dampên,-en tevens van derzelver identi= 

teit amet die der wolken overtuigen, door de volkomen 

gelijke werking ‚ welke zij op het licht: uitoefenen. — 
Ieder opmerkzaam waarnemer heeft voorzeker meermae 

lenvopgetherkt, wanneer bij onftuimig weder, of bij 

eerie; mevelachtige lucht, dunne wolken door den wind 

voorbij de volle „maan gedreven worden , hoever zich op 

enige afftand-van de maan, gekleurde kringen rondom 

dezelve vertoonen, en hoe de kleuren dezer kringen, 

zoowel als de levendigheid derzelve, telkens veranderen, 

naar mate zich een meer of minder digt gedeelte dezer 

wolken voor de maan bevindt, 

A2 Ve 
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Vele, en daaronder «de bekwaamfte natuurkundigen 3 

ZOO als NEWTON ; HUIJGENS en „meer andere , hebben 

zieh met de verklaring der Zalos of gekleurde zon-sen: 
maanringen bezig gehouden 5 waarbij’ zij beurtelings 

bijna al de bekende cigenfchappen van het licht hebben 

te hulp geroepen; doch geen van vallensis welligt zoo 

gelukkig daarin geflaagd, als de „ onlangs door-den-dood, 

aan de wetenfchappen ontrukte „beroemde, Duitfche na= 

tuurkundige j. FRAUNHOFER van Munchen. — ‘Deze 

geleerde, zich grondende op zijnevbelangrijke proefne= 

mingen , waardoor hij niet alleen de wetenfchap krachtig; 

bevorderd, maar vooral ook het praktifche gedeelte ‘der 

gezigtkunde tot eene hoogte heeft opgevoerd , waarvan! 

de fraaije werktuigen, uit het Reichembachfche Inftituut 

voortgekomen „ het fchoonfte bewijs’ opleveren; beweer= 

de,- dat ‚de kleinfte foort van: ha/los wordt gevormd 

door de buiging, welke de lichtf{tralen bij derzelver doot 

gang, door de tusfehenruimten der fferifche waterbelles 
tjes, langs derzelver randen ondergaan; waarbijhet 

witte licht, door de verfchillende- buiging der onders: 

fcheidene ftralen, waaruit hetzelve beftaat , in’ kleuren 

ontleed wordt, welke maanringen vormen, wier leven= 

digheid van kleur. afhangt van de meerdere of “mindere 

grootte der tusfchenruimten , welke tusfchen de water- 

belletjes overblijven. Hij ftaaft dit zijn gevoelen door 

vernuftige proefnemingen, waartoe zijne betrekking als 

Opziener van het Reichembachfche Inftituut, «en de 

vermogende middelen, welke deze inftelling aanbood, 

hem in de fchoonfte gelegenheid flelden. Zijne belang- 

rijke en uitgewerkte verhandeling over dit onderwerp, 

kort 
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kort voor zijnen dood uitgekomen, vindt men in de 
jongfte natuurkundige tijdfchriften (*). 
Men kan zoowel de vorming der ronde waterbelletjes, 

waaruit de veficulairé dampen beftaan, als derzelver 
werking op de lichtftralen, gelijk wij die bij de wol- 
ken waarnemen; door de volgende fraaije proefneming 

nabootfen. 
In eenen glazen bol, welke van boven met eene ko- 

peren kraan voorzien is, en waarop eene perspomp 
kan gefchroefd worden, perfe men de lucht, welke 
zich in dien bol, boven de oppervlakte van een weinig 
water, bevindt, eenigzins te zamen; deze zamenge- 
perste lucht, boven de oppervlakte-van het water, nu, 
kan wel de vorming der dampen vertragen, maar in het 
geheel niet verhinderens zij kan niet beletten, dat er 
zich inde ruimte van dezen bol eene zekere hoeveelheid 
waterdamp vormt, welke geëvenredigd is aan den warme 
tegraad der lucht, in denzelven bevat. - Deze waterdamp 
bevindt zich echter in die lucht in’ een’ onzigtbaren 
flaat; de Incht heeft hare volkomene doorfchijnendheid 
behouden, 7 

Wan= 

C°) Men zie scnunmacner’s Astron. Abhandlungen, 3 Heft , 
1825, en Bibliothèque Univerfelle, Mai et Juin 1826. De 
groot{te foort van zon- en maanringen, waarbij de kleuren in 
eene tegengeftelde orde, als bij de kleine, worden waarge- 
nomen, laten. zich, naar zijn gevoelen, niet anders verklaren , 
dan door den invloed, welke kleine prismatifche, in de luckt 
zwevende, ijskristallen op het licht uitoefenen. Zijne verkla- 
ting der parheliën of bijzonnen, is ook zeer vernuftig, en 
rüst geheel op belangrijke optifche proefnemingen, welke zeer 
gemakkelijk zijn ‘in het werk te ftellen, 

43 
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“Wanneer tmen in dezen’ ftaat de Kraan opent; en’ aan 

een gedeelte der zämengeperste lucht uitgang verléent ; 

wordt er eene aanzienlijke koude in de lucht van den 

bol geboren; want het is eene bekende zaak , dat, wan 

neer zamengeperste lücht eensklaps verijld wordt, de 

temperatuur daarbij daalt. Door deze oogenblikkelijke 

verkoeling nu, kan de lucht in den bol de waterdam= 

‘pen; welke zij, warmer zijnde; ín eenen onzigtbaren 

ftaat opgenomen ‘had, niet meer behouden; een gedeelte 

keert tot waäter terug, ener vormen zich veficuläire 

dampen, welke men als eer witte damp: of nevel door 

den bol ziet heenzweven. Men kan zelfs; naduwkeurig 

acht gevende; op deze wijze de witachtige ronde water= 

belletjes zien, waaruit zij beftaan;s men ziet, koe zij 

door hunne zwaarte weldra op de oppervlakte ván het 

water nederdalen, “en wafneer de werkoelde lucht zich 

eindelijk weder met de buïtentuêht in evenwigt gefteld 
heeft; wordt die veficulaire damp weder in onzigtbaren 

damp veranderd; en het verfchijnfel houdt op. 

Indien men, op het oogenblik wan de vorming der 
weficulaire dampen in den bol, een lichtend ligchaam 
achter denzelven plaatst, zoodat de dampen zich tus- 

fchen dit licht en het oog bevinden, ziet men op de 

Volkomenfte wijze het verfchijnfel der gekleurde ringen 

Welke men bij vochtig nevelachtig weder zoo dikwijls 

rondom de maan waarneemt, en teregt als een voortee- 

ken van ftormachtig en ruw weder aanmerkt. 

Men ziet bij deze proefneming de kleuren fomwijlen 

op de fchoonfte en meest verrasfende wijze veranderen 3 

blijkbaar naarmate van, de meerdere of mindere hoeveele. 

heid waterbelletjes, waaruit dè vefieuldire dampen bes 

ftaan , 
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fläan, welker vorming bepaald wordt. door het meer- 
der of minder fel verijlen der lucht; bij het openen 
der kraan, als oorzaak: var verkoeling (@*) 

Eene zwarigheid, welke dé natütirkundigen ten allen 

tijde drak heeft bezig gehouden, is de verklaring van 

het ophouden der wolken in onze dampkring: daar het 
toch, bij de vooronderftelling, dat de wolken als groo- 

te verzamelingen van veficulaïre dampen aan te merken 

Waren ; onverklaarbaar fcheen, dat het water, hetwelk 

zoo véel Zwaârder is, dan de lucht, áls zoodanig i 

de hoogte zoude kunnen blijven zweven, en fiet oogen= 

blikkelijk nedervallen, zoo als men dit van masfieve 
waterbelletjes, of ook zelfs van waterblaasjes, welke; 

met lücht gevuld zijnde, toch altijd zwaarder zijn, dan 
de omrifgende lucht, mét reden zoude fchijnen te móes 
ten verwachten. Om er zich uit te redden, tiep mett 
in latere tijden de hulp der electriciteit in, zeggende, 
dat deze de tucht en de waterblaasjes uitzettende , 
dezelve ligter deed worden, 

Deze verklafing, welke, op geene genoegzame grórnt- 

den fteuneride; daarenboven met fommige bekende wet- 
ten der electriciteit ftrijdig was, trachtêde men te ftaveni 
door eene proef, welke inderdaad niets bewijst. Men 

bragt, 

A) KRATZENSTEIN, aan wien men deze frazije proefneming 
verfchuldigd is, meende, in de vooronderftelling van holle 
waterbelletjes, de dikte van het watervliesje, door middel der 
waargenomene kleuren, te kunnen berekenen, Volgens hem 
zoude deze Ke in den natuurlijken ftaat der lucht, flechts 
Hagehoeg oomog Vn Eenen Engelfchen duim bedragen. Men zie 
De SAUssuie, Esfais fur PHygrométrie. 

A4 
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bragt, namelijk, eene zeepbel in aanraking met een’ 
flerk geëlektrifeerden conductor, waardoor de zeepbel 

oogenblikkelijk werd afgeftooten, en niet zelden maar 

boven rees. Hiermede meende men nu het verfchijnfel 

der wolken verklaard te hebben; doch, mijns ‘bedun- 
kens, bewijst deze proef niets anders, dan hetgeen wij 

reeds wisten, namelijk, dat ligchamen, welke gelijkna- 

mige electriciteit bezitten, elkander afftooten; de fterk 

geëlectrifeerde conductor deelt zijne electriciteit aan an» 

dere ligchamen in de nabijheid mede, en zoo worden 

dezelve , wanneer zij ligt zijn, afgeftoaten; de bewe- 

ging gefchiedt hier niet door de electriciteit der lucht, 

in de zeepbel bevat, maar door de electriciteit, welke 

het buitenfte watervliesje ontvangen heeft, Al fpoedig 

zal men dan ook de zeepbel , indien zij niet berst, aan 

de gewone wetten der zwaartekracht zien gehoorzamen 

en nederdalen, i 

Deze zelfde zeepbellen {tellen ons echter in de ge- 
legenheid, eene andere proef te nemen, die veel meer 

bewijst, indien zij het verfchijnfel al niet geheel mogt 

verklaren. Wanneer men in een befloten vertrek eene 

zeepbel blaast, zal dezelve oogenblikkelijk, even als elke 

ander zwaar ligchaam, nedervallen, Dit gefchiedt niet 

alleen, wanneer de zeepbel met lucht uit onze longen 

gevuld wordt, die door het werk der ademhaling 

met een gedeelte koolftofzuurgas vermengd, en dus 

zwaarder is, dan de gewone -dampkringslucht; maar 

hetzelfde verfchijnfel heeft ook plaats, wanneer men de 

zeepbel met zuivere dampkringslucht vult, 

Blaast men, daarentegen, eene dergelijke zeepbel, in 

de opene lucht, in den zomer, boven eenen, door de 

Zon 
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zon fterk verwarmden grond, dan ziet men dezelve niet 
gelijk in het vertrek nederdalen, maar integendeel oogen- 

blikkelijk omhoog ftijgen, en niet zelden , eene aanzien= 

lijke, hoogte bereikt hebbende, eindelijk. bersten, De 

bel zoude ongetwijfeld nog hooger opgevoerd worden, 

indien het watervliesje, door de gedurige-uitdamping veel, 

_ verliezende, niet eindelijk al te dun werd, om aan de 

_pitzettende kracht der lucht wederftand te kunnen biedene 
„Wat drijft nu hier de zware zeephel ngar boven, die 

wij in het vertrek aogenblikkelijk zien nedervallen 2. Het 

is een warme luchtftroom, welke, van den verwarmden, 

bodem opttiĳgt, en in zijne vaart ligte ligchamen met 

zich medevoert. ' 

De lucht, waarin wij leven , is, hoewel wij dit niet 

zien, in eene gedurige beweging: warme lucht ftijgt 

onophoudelijk naar boven, en wordt daor koudere lucht 

vervangen.’ In een warm. vertrek behoeft men flechts 

de deur te openen, en men kan zich door de beweging 

der vlam eener kaars overtuigen, dat er twee tegenge- 

ftelde luchtftraomen door die opening heen vlocijen; van 

boven een ftroom van verwarmde lucht, welke naar 

buiten gaat, en van onderen daarentegen een ftroom 

van frisfchere, koudere lucht, welke het vertrek indringt. 

Zoo ftijgt ook van elke fterk verwarmde ftreek. gronds 

een ftroom warme lucht opwaarts, en deze kracht, wel- 

ke wij zien, dat in ftaat is, om eene zware zeepbel 

aanzienlijk hoog op te voeren, is voorzeker ook ger 

poegzaam „, om de oneindig kléine en ligte waterbelletjes „ 

waaruit de veficulaire dampen beftaan, hoog in den 

dampkring op te voeren en-te doen blijven. zweven , 

daar waar de zwaartekracht, welke hen, naar, beneden 

drijft, in evenredigheid (taat met de kracht. van 

; A5 _ den 



Cr ) 

den. kchtftroom, waardoor zij worden ópgévoerd. 

„Hier komt nog bij, dat volgéns wiskundige berekenin= 

geïr van LA PLACE ‚; wanneer het water tot een oneindig 

dun vliesje gevormd is, deszelfs deeltjes onderling min- 

der cäpillaite aantrekking op elkander uitoefenen : waar- 

door dè fpecifique zwaarte van het geheele waterblâasje 
minder wordt, en er dus mindet kracht wordt vereischt , 

ein hetzelve op te houden. 
“ Geefie waarneming was ooît vruchtbaarder in toepas- 
fingen en voldoende verklaringen, van vele anders on= 

verklaarbare verfchijnfelen in onzen dampkring, dan die 

def verwarmde opftijgende lucht{troomen, zoodat men 

veilig zeggen kan, dat zij de fleutel is der geheele me- 

teorologie; en waaruit zich bijna âlle, zoo wel alge- 

eerie als locale weêrkundige verfchijnfelen laten ver- 

klaren. 
> Zoo mogen wij dan de wolken in onzen dampktig 

teregt aanmerken als groote verzamelingen van veficulais 

te waterdampen, welke zich door de eene of andere 

verkoelende oorzaak in eenes met onzigtbaren water- 

damp verzadigde, warme lucht gevormd hebben „ ef be= 

halve door andere oorzaken , voornamelijk door de, vari 
de oppervlakte der aarde opftijgende , „warme luchtftroo= 

neh, iù de hoogere gewesten van onzen dampkring 
worden opgehouden (*). 

Wannéer de zuidweste winden ons, b, v. , lucht uit 

wârmete ftreken aanvoeren; welke door de groote wate= 

d ren s 

(*) Volgens de waârnemingen Van ALEX, VON HUMBoLDT , 

Onder den“ Equator gedaan, is de hoogte def onderfte laag 

wolken aldaar {169 meters, terwijl derzelver bovenfte grenzen 
door hem óp 33oo metefs bérekend worden, De kleine zoos 

gee 
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rè, “Wäarmêde zij ifv aanfaking geweest 18';fnet orizigt 
baren Wwâterdamp verzadigd is, kan deze licht; if onzé 
koudere ‘ftréken gekomen zijnde; al dezêre onzistbate 
waterdamp niet meer bevatten , en er vormen zich wólkefs 

Voert nu in den zomer „ wanneer het zeer warm is „ 

“eem noordooste wind lucht aan, welke, daar zij Över 

het vaste land is gekomen’, zeer droog is „en is deze 

wind miet al te fterk, Zoodat’de daârdöor aángevoerdé 

lucht zich langzamerhand, in onzen dampkring komen 

de, kan verwarmen, dan kan deze verwarmde drooge 

lucht weder eene menigte. veficulaïte dampen, als on 

zigtbare dampen opnemen, en men ziet in zulk een ge- 

val niet zelden de. wolken zich weder oplosfen en de 

lucht helder worden. 
Zoo ziet men ook dikwijls des zomers, dat de lichts 

welke gedurende den dag betrokken was; met dert nacht 
volkomen helder wordt, Gefchiedt dit bij helderen mánee 

fchijn, dan zegt men gewoonlijk: „de fáan hecft-de 

dampen opgenomen3” doch de ware oörzaâk van dit 
verfchijnfel is waarfchijnlijk daarin te zoeken, däts 
wanrieer fegen defi avorid; door de äfwezisheid der zon, 
de warme luchtftroommen opliouden van de aätde naar 

boven té ftiĳgen, of althäns in kracht verthinderen , de 

vêficulaite dampen of wolken âlsdati langzaam naaf be- 

medeft dalén, en op deze wijt in lägeré lüchtlagen ge- 

NE 

‘genaamde fchaapswolkjes, welke men des zomers meermalen 

wadrneemt, Zijn ondertusfchen nog veel hooger, én meer dan 

zooo meters boven der grond verheven. 

Volgens Bior en GAv-Lussac heeft de benedehfte gréhsfcheie 
“ding der wolken in Eupopa, even als ofider der Aquatof , dés 
zomers eee hoogte vafì r2oo meters, — Î id 
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rakende, „welke door de hitte van den dag nog ver- 

warmd zijnde, eene grootere hoeveelheid damp kunnen 

bevatten , aldaar weder als onzigtbare dampen worden 

opgenomen. 

„Wanneer de vorming der vefigulaire dampen in den 
dampkring. voortgaat, zoodat de waterbelletjes niet we 

der: opgelost worden , maar zich meer en meer ophoo» 

pen, dan worden de wolken. dikker en donkerder van 

kleur „ en de afzonderlijke waterblaasjes kunnen zich als 

dan ligtelijk wereenigen tot waterdruppen, die, door 

hunne zwaarte nedervallende , den regen vormen. 

Men zoude zich echter zeer bedriegen , wanneer men 

meende, dat al het water, ’t welk bij eene regenbui op 

de aarde nedervalt, boven uit de wolken kwam, Het 

is wel daar boven, dat de regen begint, doch , eigen- 

lijk gezegd, wordt het nedervallende water opgeleverd 

door de geheele luchtkolom „ welke zich tusfchen de 

wolk en de aarde bevindt, De nedervallende regendrup- 

“pen uit de wolken, veroorzaken in de lagere luchtla- 

gen, welke zij in hunnen val doorloopen , en die, daar 

zij lager en dus warmer zijn, veel waterdamp in den 

onzigtbaren {taat bevatten, een? nederflag van dien on- 

zigtbaren damp tot veficulaire dampen, zoo wel door 

de verkoeling, welke zij rondom zich veroorzaken , als 

door de mechanifche drukking, die zij bij hunnen vere 

fnelden val op. de lucht uitoefenen. 

De regendruppen, zich dus in hunnen val met de 

nieuwgevormde waterdeeltjes vereenigende , worden groo- 

ter en menigvuldiger, en van daar verklaart zich dan 

vok het bekende, door regenmeters waargenomen, ver- 

fchijnfel, dat er op eene zekere hoogte, in den damp- 

kring fleeds minder regen valt, dan aan de oppervlakte 

der 
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der aarde, ent wel des te ntindèr, naar mate men hoos 
ger klimt. Bij een gering verfchil van “hoogte zelfs 
is dit verfchijnfel, in de hoeveelheid van gevallen water 4 

zeer duidelijk zigtbaar,. De ‘hoeveelheid: regen, welke 

jaarlijks valt, bedraagt onder de keerkringen meèr-dan 

1,89 meters , in de Vereenigde Staten op” gon breeds 

te 1,68, en in Ewropa flechts 0,48 nak 

Meermalen’ gebeurt het, dat de riedervallende regens 

druppen: de aarde niet bereiken ‚ maar in- warmere luchts 

lagen ‘komende, weder iedee en“ in ‘onzigtbaren 

damp worden opgelost,” } 300% 73410 

Buiten -op‘het tand ‘heeft’ mefi ; wie Teen ruim ùitzigs 

menigwerf gelegenheid} “dit verfchijnfel waarte nemen 3 

men ziet dah aan den horizon -velë regte „of meestal 
fchuinfche, maar fteeds evenwijdige , -ffrepen „ welke 

van eene wolk haar begin nemende, naar benéden gaan, 
doeh ‘de aarde niet bereiken, of ook; welke van wolk 

tot wolk gaan. In beîde gevallen-regent het bovenlia 
den dampkring, doch de regen bereikt den- grond-niets 

“»Sontwijlen „ en vooral inden zomers “gaat de ontlast 
ting der: wolken in regen vergezeld met geweldige elek: 
trifche werfchijnfelen’; » die’ -de- geduchtfte- verwoestingen 

kúnrien aanrigten, De wolken , waarbij’ dierplaats heeft 

emdchterieiden zich: van: de gewone regenwolken doof 

ééne” bijzonder donker’ zwarte kleurs zij zijnde eigeris 
lijke ““vormplaatfen. van en vesie hetwelk dikwijls 

met hagel gepaard“gaat, 9 dl st hoob ots 

„Onze dampkringslacht is mieten in een?oniet”zeer 

fterk pofitief-elektrifchen toeftand, blijkens-dereenparige 

aanwijzing der electrömeters „- Waarmede “mien* gewoons 
de cleetrieiteit van den dampkting tevonderzoeken.- Over 
de “ware oorzaak dezer electriciteit „vanden! dampkring 

was 
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was men het-onder de natuurkundigen, nimmer „volkos 
men eens3, fommige meenden, dat dit verfchijnfel aan 

de gedurige-uitdamping „ welke op de oppervlakte onzer 

aarde. plaatsheeft „-…en waarbij zich electriciteit zoude 

ontwikkelen; moest toegefehreven- worden „ terwijl: dit 

wederom door, anderen werd tegengefproken , totdat on- 

langs de Franfche natuurkundige pouiurer „door zijne 

proefnemingen over dit onderwerp, veel licht verfpreid- 

de. Hij bewees, „dat, bij de uitdamping van, zuiver 
gedestilleerd water, geene electriciteit, hoegenaamd werd 

ontwikkeld; doch dat de uitdamping van alkalifghe-op+ 

losfingen ‚-teede,met) de vorming van,electriciteit- gepaard 
ging ‚hetwelke, hij; onder „anderen „ „ook bijde ‘ver 
damping-„eener-oplosfing van. zeezoutzure foda ; “bevond 
het geval te zijn. 

„Er is dus-bijna-geen owijfel.: aan, of de ada uit- 

Biabtaes swelke aan. de oppervlakte der zeeën, ven zelfs 

oolvsaan die ‚van „zoete, wateren, „welke „tocly: nimmer 
als volkomen. zuiver, kunnen befchouwd worden ‚plaats 
heeft, moet -als eene „der voornaamfte bronnen:;;der,elec- 

triciteit van onzen dampkring worden vaangemerkt., 

Wanneer „zicht: mu veficulaire, dampen inden .damp- 
kring gevormd. hebben, dan „begeeft, volgens de bee 

kende + wéttenig- de electriciteit zich in eene meer of min 

dunne vlaagiop':de oppervlakte,der. waterbelletjes , waar 

wit déze veficulaire dampen: ,beltaan „en wanneer „dee 

zelve, door de eene of andere oorzaak „tot eener digte 

wolkssiwofden „zamengedrongert „kan -men-deze wolk, als 

eenen onafgebroken! geleider befchiouwen;- zoodat alde 

electriciteit der ‚ verfchillende, „deeltjes, waaruit dezelve 

‘oorfpronkelijk--beftond , « zich naar deszelfs oppervlakte 

begeeft, … Im-deze, vooronderftelling gevoelt. men; „dat de 

gee 
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geringe hoeveelheden electriciteit. der afzonderlijke wan 
terbelletjes, nu bij elkander op de oppervlakte eener 
wolk. verzameld „aldaar eene vrij dikke laag yan,electrie 

citeit kunnen vormen, en dus eene aanzienlijke fpanning 

kunnen, uitoefenen , welke {panning. noodwendig, duizend- 

voudig moet gewijzigd. worden. doorde iaieen” 

verfchillende gedaanten der wolk. zelve., 

Door deze electriciteit, opde oppervlakte. van een 

onwederswolk verzameld „wordt de, aarde, waarboven, zij 
zich. bevindt, of worden ook andere wolken in derzelver 
nabijheid, in. eene tegengeftelde elektrifche-fpanning ‚ger 
bragt, en wanneer de: pogingen: der beide velectriciteis 
ten:,t‚om,,zich. te „vereenigen ‚de 1 drukking, der, lucht 

welke, deze, vereeniging tracht. tessbeletten ,:„ovérwint 4 

dan fpringt de vonk-met, geweld over, ‚en, de geduchte 
blikfemflag rigt fomwijlen de grootfte verwoestingen. aan. 
„Deze verklaring wan:’de vorming-eener onweêrswolk 

bevalt. mij. beter „ dan eenige andere , dewijl zij voldgens 
de „redenen, geeft vanhet ontftaan der, hevigfte,onwes 
ders „ alleen: met behulp der weinige electriciteit, „welke 

in den gewonen: {taat ín onzen dampkring aanwezig ist 
Zij behoort aan GAY-Lussac , zoo als-hij,dezelve in 

eenen sbrief aan den beroemden von mumpoLpT heeft 
medegedeeld, o sat 

Dat hooge boomen, en in het ait de herlabting 

van «den ‚grond, veelssinvloed -hebben:op-de -gefteldheid 

van den dampkring „wordt algemeen. erkend; zelfs, heeft 
de ondervinding geleerd „ -dat.men het “klimaat van eenig 
land door ‘het vellen. der ‘bosfchen gebeel kan doen wers 
anderen. De -bosfchen- en. bergen’, „zegt ‚men gewoons 

lijk „strekken ‚de wolken aan, Doch ‘zoude dit wel juist 

zijn enhis «het niet „waarfchijnlijker 3 anet von pucH 

te 
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té denken, dat de bosfchen en Bergen; door de weraft= 

dering, welke zij in, het condenfatiepunt van den wa 
terdamp in den dampkring, boven zich te weeg bren= 

gen, oorzaken zijn van wolkenvorming? 

Laat in de nevensgaande figuur-A; C, D, B eene 
ftreek gronds verbeelden ; waarvan een gedeelte C;‚ D 
met zwaar geboomte: is beplant, doch de beide deeleri 

A; C ‘en D, B, uit kalen zand- of fteenachtigen 

grond beftaan.— Deze zullen ‘in den zomer ongelijk 
flerker door de zonneftralen verhit worden; en meer 

warmte uitftralen, dan het digte geboomte, waarmede 
de grond van “C tot D bedekt is. Op dezelfde hoogte 
boven den grond: zal dus de temperatuur in den”damp- 
kring boven de deelen A, C en B, D' ongelijk veel 
hooger -zijn '-dan’ boven’ het boschrijke gedeelte C, D3 
zoodat men b.v. Boven de deelen A, C en B, D tot 
1, K en L,*M zal moeten ftijgen , om dezelfde lage 

temperatuur te“ vinden, welke men bovett het boschrijk 

gedeelte C‚ D reeds bij G, Haantrefts — Gefteld nu 

dat bij Es G, boven A, Cen bij H,F boven Dy 

B, de temperatuur der lucht zoodanig is, dat dezelve 

nog meer. water als onzigtbaren damp zoude kunnen op= 

losfen , maar dat bij I, KL, M en dus ook bij G, 

H het condenfatie punt van den waterdamp geworden 

wordt ‚welke în den dampkring aanwezig is. 

L Wanneer nu: door den wind, welke in de rigting des 

pijls' waait, desmet onzigtbaren waterdamp vervulde lucht 

van -E naâr” G ‘gevoerd wordt „ ontmoet, dezelve in G 

komende, al dadelijk eene mindere temperatuur, éene 

koudere lucht, waarin zij het water niet meer als on 

zigtbaren damp zal kunnen behouden, en er vormen 

zich, dus wefinnlaik dampen of wolken, over de geheele 
uite 
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uitgeftrektheid van den dampkring boven de boschrijke 
ftreek C‚, D. 4 

Zij zullen zich echter niet verder kunnen uitftrekken 

want worden de veficulairé dampen, waaruit die wolken 

beftaan, door den beftaanden wind, verder voôrbij het 

‘punt H gevoerd, dan ontmoeten zij al dadelijk de war= 

mere lucht boven D, B, die dezen veficulairen damp 
weder als onzigtbaren damp oplost. 

Het fchijnt ons derhalve ,. volgens deze vooronderftel- 

ling, wel toe altijd dezelfde wolk te zijn, welke boven 

het geboomte blijft hangen, en door hetzelve, als het 

ware ‚ wordt aangetrokken, doch het zijn inderdaad tel- 

kens wederom andere. waterdeeltjes, waaruit dezelve is 

zamengefteld. Dezelfde redenering geldt nu ook omtrent 

hooge boschrijke bergtoppen, welke insgelijks de wolken 

fchijnen aan te trekken. 

BIJDRAGEN » D. II, sr. 1. B OVER 



OVER EENIGE VERSCHIJNSELEN , BĲ DE ONTPLOF- 

FING VAN BUSKRUID WAAR, TE NEMEN. 

DP: 45) „ io | 

Door Gy J. MULDER, 

He is algemeen bekend, dat het. buskruid.„ wanneer 

shet ontvlamt „ „eensklaps„ontbonden „en grootendeels, in 

duchtvormige vloeiftoffen veranderd wordt, , Deze zijn, 

“om derzelver: veel grootere uitgebreidheid „--dan die van 

shet buskruid, in {taat «zelfs, zeer „‚zware ligchamen 

tot op eenen verbazenden afftand: vande plaats, waar 

de ontbranding van het buskruid, gefchiedt „over te 

brengen. Deze luchtvormige vloeiftoffen zijn koolftof- 

zuur, flikftof, koolftof oxyde, koolftoffig maglole. 

zwavelwaterftofzuur en waterdamp terwijl er bov 
nog eenige vaste ligchamen overblijven; als-z O= 

tasfium , zwavelzure potasch en een weinig kool, 

rn HA hebben eenige honderd malen meer uitge- 

breidheid , dan het buskruid, waaruit zij zijn ontfta & 

en kunnen „door de warmte, die tevens onderde 

binding vrij wordt, bovendien Zeer uitgezet, vo & 

dafì zware lasten doen wegfnellen„ wanneer. de_ontbran- 

ding van het buskruid in eene beflotene plaats gefchid te 

Dit is dan ook de reden, waarom een kanonskdgel 

van vele ponden uit een kanon ver wordt voortge 

pen; het buskruid in de gehoemde luchtfoorten mer. 
gegaan zijnde, zoeken „deze. eene uitkomst „ „endrij- 
ven den kogel niet alleen uit het kanon, daar zij, door 

hat ada de 
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de’ kleinete opéning, waardoor het kruid is aängefto= 
ken, geenen genoegzamen uittogt vinden, maar doen 

dezen “fteeds voortgaan, tot zoo lang zij bijna met de 

Omringende lucht vevenwigt zullen maken. Zij deelen 

aldus in het begin aan, den kogel eenen fchok mede, die 

hem in ftaat ftelt, eenen zeer grooten weg af te leggen. 

De weg, dien de kogel aflegt, hangt echter van eene 

fhenigte omftandigheden af, die voor ieder geval ver- 

fclfilen. — Vooreëfst van de hoeveelheid ‘kruid en de 
zwaarte «des kogels, maar ook’ van de verhouding 

der diameters , zoowel van het kanon; als van den ko= 

gel,” ‘van ‘de al’ of niet vaste “plaatfing des kanons 3 

van den hoek; onder welken” denzelven jer 
wordt, enz 

“Wanneer wij de werking der zwaartekracht op den 

kogel nagaan, zien wij weldra, dat deze niet altijd in 

die rigting der voortftuwende luchtvormige ligchamen 
bewogen wordt, welke denzelven het verfte van de 

plaats des kanons zouden kunnen afvoeren. Wij kuns 

men ons immers deze ontftane luchtfoorten voorflellen , 

(als eenen kegel uitmakende), waarvan de punt in den 

“mond van het kanon, en de bafis aan de grenzen der 
‘voortgedreven luchtfoorten te vinden ís. In de rigting 

‘der as van dezen kegel zullen dus ook de lucht- 

foorten het verfte worden voortgeftuwd, omdat zij hier 

“het meest zamengeperst zijn. Bleef de kogel hiefin, 

‘zoo zou hij door dezelfde luchtdeelen fteeds worden 

voortgeduwd, tot deze, in fnelheid verminderende, 

“door ‘het afnemen der achtervolgende hoeveelheid lucht- 

foorten, ook den kogel minder fnel doen voortgaan. 

Eindelijk zouden zij ophouden dezen voort te ftuwen, 

B 2 wan- 
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wafmeer er geen aandrang van achteren meer plaats, 

had, en dus de eerst ontftane en uit het kanon, gedre= 

vene gasfen ophielden voortbewogen te worden. De 

kogel wordt echter eensklaps uit het kanon gedreven, en 

dus flechts een eind wegs door de gasfoorten gedrukt. 

Hierom heeft dit in het eerfte oogenblik van het fchot plaatse 

Dit gefchiedt dus, wanneer een kogel loodregt wordt 

opgefchoten, 

Wanneer echter het kanon horizontaal is geplaatsta 

in de nabijheid eener gelijke aardoppervlakte, zoo zal 

deze kegel flechts voor iets meer, dan de helft, be= 
flaan, daar de andere helft door de oppervlakte der 
aarde wordt teruggekaatst. De kogel wordt dus in het 

eerst in de rigting van de as des kegels voortbewo- 

gen doch zoodra de zwaartekracht denzelven eene para- 

bel doet befchrijven, en hij dus naar de aarde wordt 

getrokken, kunnen niet meer deze luchtfoorten, die in 

de rigting van de as des kegels worden voortgeftuwd, 

den kogel doen voortbewegen, maar wel de omder 

deze as voortfnellende gasfoorten. Deze nu worden hier 

gevormd door de helft des kegels, welke door de op- 

pervlakte der aarde teruggekaatst wordt. En daar deze 

dus eene grootere digtheid zullen hebben, dan de gase 

fen, in de andere helft des kegels bevat, zoo zullen 

zij den kogel ook verder doen voortgaan, dan de ande- 

ren, het overige gelijkftaande (waartoe wij vooral. bren- 

gen den fchok, dien de kogel bij den uitgang uit het 

kanon heeft verkregen, de wederftand der lucht, enz. )e 

Zij zullen het uitwerkfel der zwaartekracht langer. kun- 

nen overwinnen, en dus den kogel langer beletten, op 

de aarde neder te vallen. 

Wordt 
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«Wordt de kogel nu onder eenen zekeren hoek: ge- 

_fehotén, zoo is -de gedaante van dezen kegel van gas- 

feorten verfchillend , naarmate deze hoek groot is. Hoe 

meer de hoek” den regten nadert, hoe volmaakter ook 

de“ kegel zal zijn, hoe minder de oppervlakte der aarde 

er een- gedeelte van zal terugkaatfen, hoe minder ver- 

fchil er tevens zal beftaan tusfchen de digtheid der we- 

derzijds ván de as geplaatfte kegelhelften; door welke 

redenen de kogel minder van deszelfs weg zal afdwalen. 

“Men heeft door naauwkeurige proeven opgemaakt, 

hoe groot de hoek moest zijn, onder welken men den 

‘kogel het verfte konde brengen, en welke hoeken ver- 

eischt werden, «om met denzelven eene zekere plaats te 

bereiken. Men ondervond hier altijd eenige afwijking 

van de parabel ontftaan, en fchreef dit aan den weder- 

‘ftand der lucht toe. Uit het vorige volgt echter, naar 

‘ons inzien, dat dit niet aan den wederftand der lucht 

alleen moet toegefchreven worden, maar aan het ver- 

fchil van dezen wederftand en de grootere fnelheid, die 

de digtere, bij de oppervlakte der aarde voortgeftuwde , 

Juchtfoorten zullen bezitten. Met is mij niet bekend, 

dat men hieromtrent eenige vergelijkende proeven heeft , 

in het werk gefteld, welke eenige zekerheid, omtrent 

dit verfchil der gedaante en digtheid van den kegel 

en de afwijking van den weg des kogels aid op- 

leveren. 

Hoe dit ook zijn moge, wanneer buskruid in eene 

beflotene ruimte ontbrandt, waarvan de opening naar 

ééne zijde is gerigt, zal de kegel der ontftane gasfoor- 

‘ten aan deze zelfde zijde van de opening gevonden 

worden, 

B 3 Ont- 
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Ontvlamt het buskruid integendeel op de opper- 
vlakte der aarde, in de opene lucht, zonder door het 

een of over te worden belet, zoa zal deze kegel van 
luchtfoorten met zijne punt op de oppervlakte der aarde 

zijn geplaatst, en met zijne bafis naarhet zenith zijn 

gerigt. De kegel zal hier eeng grootere uitgebreidheid 

hebben, dan in het eerfte geval,-doch, zal echter 
altijd. een kegel blijven, en nooit. eene halve ffeer kun- 

nen. worden, omdat de gevormde luchtfoorten in de 

rigting der verticaal den minften tegenftand ondervinden, 

Vooral zal dit het geval zijn bij ontploffingen van eene 

groote hoeveelheid. buskruid , en worden de ontftane 

gasfen door nabijgeplaat{te gebouwen, bij voorbeeld, 

belet zich uit te breiden, in zullen zij allen opwaarts 

worden gevoerd, 

Alle ligchamen, die zich nu in de rigting van hie 

fnel: voortbewogen gasfen bevinden, zullen uit hunne 

plaats worden gedreven, ten zij zij aan deze kracht in 

ftaat zijn tegenftand te biedenz doch zijn zij ligt 
breekbaar, zoo zullen zij meestal door den fchok wor- 

den gebroken, en dit in de rigting van de plaats af, 

waar het buskruid ontvlamde, 

Voor eenigen tijd had er, in de nabijheid der-ftad 

Rotterdam, eene ontbranding van, zoo men zegt, 

negen honderd kilogrammen buskruid, in een van de 

gebouwen van den kruidmolen, plaats. Het gebouw was 

uit elkander gerukt, en de nabijgelegene huizen waren 

insgelijks. befchadigd5,-doch alle de huizen, op eenigen 

afftand van den kruidmolen geplaatst, hadden insgelijks 

eenig let{el ondervonden, niettegenftagnde, zij niet in, de 

rigting der voortgedrevene gasfoorten waren gelegen. 

Dit, 
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„Dit, alhoewel bij. iedere. groote ontplofling van bus- 

kruid waargenomen „ trok. mijne aandacht, vooral om de 

navolgende bijzonderheden. De glazen der ramen „waren 

niet van. buiter naar, binnen, maar omgekeerd. gebro, 

ken, en in eenen ‚koepel, met holle glazen voorzien, 

waarvan. de. holle zijde naarbuiten is geplaatst, was flechts 

een, glas. gebroken, terwijl de platte glazen van dezen 

zelfden koepel bijna allen gebarften waren. De luiken en 

venfters waren. allen buitenwaarts gebroken, en fommigen 

dezer, die niet „gebroken waren, ftonden zelfs nog in 

deze rigting gebogen, zoodat er geen twijfel aan was; 

of eene kracht, die hen van binnen uitde vertrekken 

naar buiten had gedrukt, was hier werkzaam, geweest, 

Op ééne plaats was ook eene gordijn, door eenige ger 

brokene ruiten heen gedrongen. 

Was dit alles door den aandrang ee ontwikkelde 

luchtfoorten gebeurd, zoo zou. het omgekeerde, hebben 

plaats gehad „en „hetgeen nu buitenwaarts was, ge= 

plaatst juist omgekeerd zijn. geweest, „De fchok , dien 

de. ligchamen „door middel van ‚den grond hadden onte 

vangen, kon hiervan, geenszins „oorzaak zijn, en zou 

niet geregeld alle de genoemde voorwerpen buitenwaarts 

hebben kunnen voeren. 

Wanneer wij echter nagaan, „wat „er‚na de ontplof= 

fing van buskruid. gebeurt „ zullen wij. ons; dit, ver- 

fchijnfel kunnen verklaren. De ontftane gasfoorten, van 

eene groote hoeveelheid warmte-voorzien, worden met 

kracht bovenwaarts gedreven, wanneer het kruid in 

eene vrije „ruimte ontbrandt, … Zoodra „heeft echter: de 

ontbranding niet. plaats. gehad, of er wordt op deze 

plaats een ijdel daargefteld, althans eene ruimte, met 

B4 Zeer 
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zeer verdunde luchtfoorten, door de grootere vrij geworden 

Warmte uitgezet, gevuld. Dit verbroken evenwigt moet 

dus worden herfteld, en wordt dit ook oogenblikkelijk 

door de omringende lucht. Intusfchen is er voor de gas- 

foorten, in de rigting van boven, weinig mogelijkheid, 

dit te doen, omdat dezen nog voortgaan, zich van de 

plaats der ontploffing te verwijderen, De lucht echter 

die de omringende oppervlakte der aarde dekt, is, wan- 

neer er geen wind wordt waargenomen, geheel in rust, 

en dus ook in de gelegenheid, dit evenwigt van alle-kan- 
ten te herftellen. Deze, dé huizen emgevende , zoo wet 

als in de vertrekken der huizen befloten, fnelt naar de 

plaats, waar de bijna ijdele rnimte is, en is in ftaat 

vele hinderpalen in dezen togt te overwinnen, wannéer 

deze ruimte, met verdunde lucht gevuld, zeer uitgebreid 

is, dus, wanneer er eene groote hoeveelheid buskruid 
is ontvlamd. Hierdoor worden dan de glazen der 

ramen maar buiten gebroken, de venfters en luiken ins- 

gelijks buitenwaarts gevoerd, wanneer zij den doortogt 

der lucht, naar de genoemde plaats, beletten. Hierom 

braken dan ook die glazen van den gemelden koepel niet, 

die met hunne bolle zijde binnenwaarts waren gerigt, om-= 

dat zij hierdoor aan de aandringende lucht gemakkelijker 

wederftand konden bieden. 

Om mij van de waarheid van deze vooronderftelling 

nog meer te overtuigen, heb ik eenige proeven in het 

klein, op de volgende wijze, in het werk gefteld. Ik 

nam kleine hoeveelheden buskruid, die ik op een plat 

vlak, in een befloten vertrek, telkens deed ontvlam- 

men, en vervaardigde iets vroeger zeepbellen, die ik 

bij de plaats der ontbranding plaatfte, Hierdoor zag ik 

de 
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de genoemde vooronderftelling bevestigd, en deze zeep- 

bellen. van de plaats der ontbranding gedreven worden 4 

wanneer zij boven, of bijna boven deze werden losges 

laten ; terwijl zij naar deze plaats toe werden bewogen, 

wanneer zij zich ter zijde der oppervlakte van „het /bus- 

kruid ‘bevonden. «Hoe grooter hoeveelheid buskruid 

bezigde, hoe duidelijker dit was. > touf 

Beter nog zag ik deze verfchijnfelen’s „wanneer ike een 

ftukje papier, van omtrent o”,1, aan eenen draad had 

opgehangen, met de platte vlakte naar de plaats gekeerd, 

waarop het buskruid werd ontvlamd. - Zeer digt bij de 

plaats der ontbranding werd het papier van deze afbe- 

wogen, iets verder af, naar dezelve toe. En werd het zoo= 

dânig opgehangen, dat «de zijde des kegels der ontftane 

luchtfoorten „ het-midden van’ het papier doorfneed , zoo 

werd het boveufte gedeelte van. het ftukje- papier terug= 

geftooten, terwijl het onderfte de plaats der ontbranding 

naderde. k 

De gedaante des kegels trachtte ik op deze wijze te 

bepalen, doeh vond hier zoo vele wijzigingen, door 

verandering der hoeveelheid buskruid, ontftaan, dat 

dit voor geene algemeene bepaling vatbaar was. Een 

gram ontvlammend buskruid gaf eenen kegel, waarvan 

de doorfnede aan het toppunt eenen hoek van ongeveer 
40945? opleverde. 

De herftelling der bijna luchtledige ruimte was ook, 

voornamelijk op geringen afftand van de plaats der ont- 

branding, in dezelfde horizontale lijn , terwijl men, hoe 

hooger men zekere beweegbare ligchaampsjes bij. ontvlam- 

mend buskruid plaatst, ook des te minder beweging in 

dezelve na den {chok zal befpeuren, 

Bs Op 
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-„Op twee gevolgen, uit dit af te leiden, „moet ik. nog 

opmerkzaam, maken. ; Vooreerst. zullen groote. verzamel- 

plaatfen van lucht, dus groote vertrekken „ enze-meer 

letfel, van buskruid, dat ontvlamt, ondervinden , „dan 

kleinere , mits, zij op denzelfden afftand zijn geplaatst 

daar het duidelijk is, dat de herftelling van het ijdel 

hierdoor beter kan gefchieden, dan door eene geringere 

hoeveelheid,-lucht, Hier zullen dus ruiten, van de- 

zelfde dikte „eerder gebroken worden, dan in lginere 

vertrekken, 

‚Ten tweede zal op die htm riedn waarvan de wind 

blaast „ meer letfel der ontploffing worden waargenomen , 

dan. aan de tegenovergeftelde zijde; omdat de lucht, op 

deze laatfte. voorhanden, des ‘te minder gemakkelijk 

naar de plaats der ontbranding zal kunnen henen fnel- 

len, naarmate de wind fterker is, 

OVER HET OLEUM-FILICIS MARIS. 

Door C.M. VAN DIJK; 

Apotheker te Utrecht. 

D. wortel van de mannetjes varen (Polypodium filix 

nas), reeds federt lang als een wormdrijvend middel 

aangewend, trok eenigen tijd geleden de aandacht van 

VAUQUELIN, en na dezen van GEBHARD € MORIN tot 

zich. Zij onderwierpen denzelven aan eene ontleding, 

en ontdekten, onder” meer andere beftanddeelen, ook 

eene 
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gene Scherpe olie=harsachtige zelfftandigheid, die zij 

voor-het.werkzaamfte deel van, den. wortel hielden. 
De Heer prenten vooronderftellende, dat dit. beftand= 

deel welligt. een. gefchikt geneesmiddel konde worden; 
ondernam deszelfs bereiding: Te dien einde trok. hij de 

wortels van de mannetjes: varen, tweemaal met aether 

Sulphuricus, en dampte, na een! gedeelte dezer laatfte 

door overhaling terug gekregen te hebben, het overige 

op een waterbad uit: peecuier gaf het den naam van 

Oleum filicis maris, onder welke benaming het ook id 

het. Journaal van nUFELAND voorkomt, en’ aldaar bij 

droppels voorgefchreven “wordt. 

Begeerig Zijnde dit geneesmiddel te vervaardigen „ het£ 

welk „ volgens proefnemingen van. Dr. M.-PECHIERs bij= 

zonder gefchikt was, om de Taenia vulgaris-te dooden 

en af te drijven, ondernam ik de bereiding op de vole 

gende wijze: 

Twee med. oncen Rad, flies mar. tot een matig fijn 
poeder gebragt, werden tweemaal , telken reize met zes= 

tien med, oncen zuivere aether in de koude: getrokken; 

De actherifche tinktuur bezat eene donkere geelachtig= 

groene: kleur„-en werd in de befloten filtreer'- machine 

Val DONNIVAN gefiltreerd. Nadat de aether, door mid- 

del wan den {toom tot‘op een achtfte was overgehaald; 

werd het terugblijvende op eenen glazen uitdampfchaal 

gegoten, en op het dampbad tot de lijvigheid. van Be 

nig uitgedampt. 

Offchoon de aether tegenwoordig zeer laag in prijs is, 

zoö is échter derzelver groote vlugheid oorzaak van een 

aanmerkelijk verlies: wenfchelijk ware het dus, zoo men 

de bereiding van dit geneesmiddel door alcohol konde 

bewerkftelligen. Bücu- 
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‘ Bücurer, zoo het fchijnt, opmerkzaam. ”gemaakt , 
door de gemakkelijkheid, waarmede het door aether bereide 
extract zich in alcohol oploste, befchouwde deze laat» 
fte even zeer gefchikt ter bereiking van het begeerde 

oogmerk (*).: 

Ik ‘bereidde, volgens zijn woorfeheif:, het meergenoem- 

de extract met: alcohol , ensverkreeg uit acht med. oncen 

poeder, ruim drie oncen extract, terwijl ik, door middel 

van aether, uit twee oncen flechts zeventig greinen be= 

komen had. 

‚ Oppervlakkig befchouwd, zoude ons deze bereidings- 

wijze als zeer voordeelig voorkomen; of «men echter 

langs dezen weg het begeerde geneesmiddel zuiver ver- 

krijgt, is eene vraag, die ik meen- ontkennend te moe- 
ten beantwoorden. 

„De befchouwing van de cigenfchappen der beide cx= 

tracten , zal dit nader ophelderen. 

Het met aether bereide extract is donker olijfgroen 

van kleur, riekt en fmaakt even als ranfe olie, heeft de 

liĳjvigheid van honig, is wettig op het gevoel , en laat, 

even als de olie, eene vlek op het papier achter. Het 

lost zich in alcohol , op eenige zeer weinige vlokken 

na, volkomen op, het water wordt door deze oplosfing 

melkachtig wit gekleurd; het extract lost zich in water 
volftrekt niet op. ä 

Het met alcohol vervaardigde extract is groenachtig 

bruin van kleur, heeft de lijvigheid van een taai ex- 

tract; riekt en fmaakt als het eerstgenoemde, doch, op 

verre na zoo fterk niet; lost zich in alcohol volkomen 

Ops 

(*) BücunNer, Repertorium, Bd, XXIII, H.8. S. 439. 
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ops „het water wordt door. deze. oplosfing geelachtig 

bruin, even „gelijk een afkookfel van kina 3 na eenigen 
tijd ontftaat hierin een zwaar bezinkfel, terwijl eene 

groene vliesachtige ftof op. de oppervlakte drijft, „Dit 

extract lost zich gedeeltelijk in koud water op. _ ; 

De -verkregene. drie oncen alcoholisch extract, zoo 

lang met aether behandeld, zijnde, tot deze ongekleurd 

bleef, hield ik. eene zeer. taaije bruine masfa over „ die 

zich met aether volftrekt niet liet vermengen. De aethe- 

rifche tinktuur tot de dikte van honig uitgedampt zijn= 

de, leverde eene zelfftandigheid op „die “in. alles vol 

komen gelijk. was aan het,zoogenaamde Oleum filicis 

maris. De hoeveelheid nu-bedroeg zes dragma’s, 

„Het blijkt alzoo uit de befchrevene eigenfchappen, 

zoo wel als uit deze laat{te proefneming, „dat er een 
‘groot verfchil „tusfchen beide extracten plaats heêft,. 

en dat, offchoon de alcohol -gefchikt: fchijnt te zijn, de 

werkzaamfte beftanddeelen uit de rad, filic, mar, op te 
nemen „ deszelfs vatbaarheid „om zich met eene groote 

hoeveelheid minder werkzame, beftanddeelen. te vereeni- 

gen denzelven ook minder _ gefchikt maakt een zoo 

krachtig geneesmiddel te bereiden » als dat is, hetwelk 

door zuivere aether fulphuricus verkregen wordt. 

Vreemd moet het ons intusfchen voorkomen, dat 

BenNeR dit verfchil niet alleen ziet opgemerkt heeft, 
maar dat de eigenfchappen, die hij van het met aether 

bereide Oleum filicis maris- opgeeft, volmaakt overeene 

komen met die, welke ik zoo even van het alcoholifche 

extract befchreven heb. 

Wat de oorzaak hiervan zij, betuig ik niet te wee 

ten, te meer, daar de hoeveelheid, die hij uit een once 

vere 
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verkreeg OVereenkomt met “die ; welke’ ik heb overge- 
houden (*). Te vötohädmelfen wan: hek ‘eehe onnaauwe 
keurigheid “zoude zijn; im zijne proefnemirigên ,' zoude 

‘Eene beleediging zijn voor eén” man als BÜCHNER , van 

wien ik, zoo verre mij bewust is , zoo iets nog nimmer 
zag. Wij willen dus den man’ zelven laten beftisfer, en 
van zijne kunde de begeerde opheldering afwachten. 

Uit hetgeen BücHNER aangdarde de phryfifchë en chie- 

mifche eigenfchappen van ‘zijn extract gezeed heeft, et 

het “zich gemakkelijk verklaren, waarom Hij“dies” 

plaats vänOleum « filicis maris, Extractiim” eli 

wil genoemd hebben. Letten wij echter op de ‘eigen- 
he ik van het met aether bereide héb opgeBe: 

, dan ‘duikt mij, dat de naam door PECHIER ; » in 

Basie van GEBHARD en \MORIN gegeven; doeliiatiger 

is,’ offchoon ik evenwel erkennen moet, dát cené an- 

dere, méer ‘op de cigenfchappen gegronde benaming, 

pd rije bNgEEs enten ik 

Naardien de wortels van de mannêtjes varen,’ zoo fpne- 

dig” derzêlver vermogen verliezen , heb ik vi voorkeur 

gebruik gemaakt van’ die, welke jk dit jaar versch ver- 

_zameld en ‘gedroogd heb bi 

Volgens BücHNer is de beste tijd ter inzameling, 

van pee or Ì in het midden van September. 

Aan- 
x ia gia a KEN dvds tet 

C°) Pecmien verkreeg uit,een. once vieren zestig greinen 5 

‘waarfchijnlijk. moet, dit, ‚verfchil, aan de mindere visje, Wore 

den toegefchreven. 

(4): Volgens: her gevoelen, van, Kaenders zouden: de rd 

‘die meer dan ‚cwee jaren „oud waren, weinig, geneeskracht 

bezitten. 
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Aângenaam zoude het mij zijn, door dezen arbeid iets 

bijgedragen te hebben, «tot het naauwkeurig vervaardi- 

“gen “en duidelijk onderfcheiden van een geneesmiddel, 

dat, beantwoordt het aan-het oogmerk, voor vele lijders 

een ‘waar redmiddel zijn kan. 

s m © x { er E 03 _ 

En | 

OVER NEDERLANDSCHE DELFSTOFFEN. 

Door „Mr. ‚PS. SCHULL 5. 

Advocaat te Dordrecht. 1 

Sur quoi y marche-t-on 2 

„DAUBENTONe 

Lida Gat „Edo ERN e'à vertiek 

D. delfftofkunde „als omvattende het „derde rijk der 

natuur is buiten kijf eene ‘hoogstbelangrijke _ weten- 

fchap, voor ieders die eenigzins bekend: wil zijn ‚- niet 

alleen, met hetgeen hem omringt, maar ook, waárop 

hij ftaat. Deze wetenfchap heeft echter in de noot- 

delijke. gewesten van ons vaderland weinig, beoefenaars 

gevonden. Er beftaat eene vertaling van WALLERIUS: 

het eenige handboek over deze wetenfchap „welke federt 

zulke reuzenfchreden heeft. gedaan, dat» hetzelve thans 

onbruikbaar is. De LINNAEUS van HOUTTUIN, zelfs de 

„Lithologia van BRUGMANS, zijn almede verouderde werken. 

„De werhandeling van VAN ‘DER BOON 'MESCH is de eenig 
belangrijke, in derlaatfte dagen verfchenen, en de kùn- 

di 
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dige’ fehrijver, die aan de voeten zijns grooten,mees- 

Aers: BRUGMANS gezeten heeft, zal de recenfie- van, den 

beroemden LEONHARD. ten volle beamen, welke deze ver- 

‘handeling over den Graniet eene opfomming noemt van 

bekende daadzaken. In de zuidelijke gewesten heeft 

deze wetenfchap meer beoefenaars gevonden; de reden 

is niet ver te zoeken; immers is er in die gewesten 

beter gelegenheid tot dadelijk onderzoek. De vereeni- 

ging echter der zuidelijke en noordelijke provinciën 

tot “het fchoone rijk der Nederlanden, de verbroedering 

tusfchen deszelfs bewoners, maken het tot eenen vader- 

landfchen, pligt voor den natuuronderzoeker , niet langer 

geheel vreemdeling te zijn in eene wetenfchap, welke 

thans in zulk een naauw verband ftaat met het land 

zijner inwoning, en het gevoel van deze verpligting 

heeft bereïds “een? weldadigen invloed op de liefhebbers 

der natuurlijke historie, ook in de noordelijke gewesten 

uitgeoefend, van welke er bij ons reeds velen bekend 

“zijn, zich met iĳver onledig houdende in de beftudering 

-der voorwerpen van de onbewerktuigde fchepping. 

„De ‘hooge regering, zoo ijverig voor alles, wat de 

“uitbreiding van kennis en wetenfchap betreft, heeft ook 

„hare belangftelling, niet ondubbelzinnig aan den dag ge- 

degd. Getuige zij de voorziening in de. leerftoelen voor 

„Mineralogie, ‘Geologie en bergbouwkunde; getuige de 

“belangrijke taak , aan mijnen hooggefchatten en belen 

kie VAN BREDA Opgedragen. Ai 

‚ Wanneer wij zien, dat, buitenlandfche eedeciidi met 

rs ijver onzen , voor de delfftofkunde zoo be- 

langrijke, grond Onderzoeken en befchrijven ; dat een tijd» 

Schrift, pralende met den naam van von mumsoLDT, en 
dien 
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dien grooten naam waardig, vervuld is met de befchrija 

wing onzer bergen; dat in NoccERATH’S verzameling one 

derfcheidene verhandelingen zijn opgenomen, over onder- 

werpen, in dadelijke betrekking {taande met de natuurlijke 

gefchiedenis van onzen grond; wanneer wij, eindelijk , 

maar een’ oppervlakkigen blik flaan op de natuurlijke ge- 

fteldheid van onzen bodem, dan zal het geen’ langen 

‘omhaal van: woorden behoeven, om te betoogen, dat 

het fchandelijk zoude zijn, hierin langer achterlijk te 

blijven, 
Wij twijfelen bit geen oogenblik, of weldra zullen 

de Bijdragen voor de Natuurkundige Wetenfchappen de 

bewijzen met zich voeren, dat onze natuurkundigen 

zich deze wetenfchap aangetrokken hebben. 

Inmiddels hebben wij gemeend, eenig gewag te mo= 

gen maken van belangrijke voorwerpen uit de Minera- 

logie en Geologie, in ons vaderland, of op deszelfs 

grenzen , (want de natuut trekt eene andere lijn, dan 

de ftaatkunde „) aanwezig, 

L Draderige Zwaarfpaat. Baryte fulfatéé cons 

erétionnde fibreufe. Faferiger \Schwerspath. _Fibrous 

heavy fpar. Verg. LEONHARD, Orycton., pag. Ólte 

Van Chaud Fontaine, bij Luik. NoeceRATH, 
VON MOLS», Jahrb. 1812, S. 362. Een belangrijk en 

fraai mineraal, en een fieraad der verzamelingen, hete 

welk «elders zeldzaam zoo” fchoon gevonden wordt, 

en hetgeen, in andere oorden, waar het voorkomt, 

in Beieren en in Noord- lm k naauwelijks fraaijer 

wezen kan. 

_Hetzelve komt voor in /chieferley, en beftaat, naar de 

opgave der chemifche öntledingen , bijna geheel uit zwa 

BIJDRAGEN; D. ÏI, sT‚ 1. C vel. 
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velzure zwaarfpaat, De kleur is helder bruingeel, 

met eenen glans, het midden houdende tusfchen was 

en paarlemoer, 

II, Ovreliet. Schitterfpaat. Diallage métalloide, van 
Ottré, in de omftreken van Spa. Kleine helder zwart 

fchitterende blaadjes, glinfterende in eene talkaardige fteen- 

foort, zoo metaal gelijkend, dat de eerfte vinders, de 

Heeren worLr van Spa, en DETHIER van Theux, mij 

verhaalden, een nieuw mineraal te hebben gevonden, 

en hetzelve ter beoordeeling aan VAUCQUELIN zonden, 

welke, hetzelve fcheikundig ontleed hebbende, het voor 

Diallage mtétalloide verklaarde, De variëteit echter, 

onderfcheidt zich uiterlijk zoo van de overige fchit- 

terfpaatfoorten, dat hetzelve bij de natuurkundigen den 

naam van Otreliet bekomen heeft. 

Het verdient eene plaats in elke verzameling van 

delfftoffen , maar vooral in eene Nederlandfche, 

UI. Ruitenkwarts. Quartz hyalin primitif. _On- 

der de zwarigheden, welke het aanleeren van het fys- 

tema van Hauy bemoeijelijken , behoort voornamelijk de 

zeldzaamheid van den oorfpronkelijken kristalvorm, in de 

natuur zelve; eene zwarigheid, welke in de uitgebrei- 

de afdeeling der kwartfen zich hinderlijk zoude opdoen, 

bijaldien bij TAeur geene uitmuntende exemplaren ge- 

vonden wierden van den ftomp-rhomboïdenvorm, welke, 

volgens dien grooten delfftofkundigen, die op wiskun- 

dige gronden het mîneraalrijk heeft pogen te ordenen, 

de oorfpronkelijke is. Zoo wij wel onderrigt zijn, bee 

vindt zich in het kabinet der Gentfche Hoogefchool een 

uitmuntend exemplaar; gelijkt het, op hetgeen wij aan de 

vriendelijkheid des jongen per nier’s verfchuldigd zijn, dan 
zijn 
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zijn de lompe rhomboïder-kristalten in één’ dolomietachtie 
gen fteen gevat, en door bloedfteen (hematiet) gekleurd, 

IW. Zwart Martmer van Theux. Met regt verhoo- 

vaardigen zich Griekenland, Spanje en Iralië op hunne 

fchoone variëteiten van den digten kalkfteen, maat ook 
de Nederlanden zij het vergund, op derzelver frâaije 

marmers prijs te ftellen, en Frankrijk is deswege ons 

tijnsbaar. Wij houden het voor pligt, bij de befchrijving 

van woorwerpen, tot de natuurlijke historie betrekke- 

lijk, flechts van die te gewagen, waarvan Wij zeker zijf 

door eigen’ befchouwing, en toemen alzòo het zoogenaamd 

Fransch marmer van St. Anna bij Bedumont, dat Van 

Busfierts, van Fontaine PEylque, van St. Remt, van 
Malplaquet , van Gesfontaine, wan Chemai, van Phia 

lippeville, van Franchimont, van Florennes, van 
Theux, énz.; maar zeldzâmer zijn de zwarte tiara 

mers, en noemde men Ons zwart marmer, dat var 

Luik, Namen en Dinant, als het fchoonfte van Zus 

Hopa; men plaatfte het echter tegen dat der ouden, en 

wij moesten erkennen, dat het minder zwart {cheers 

Sedert echter de breuk bij 7%eux wedet geopend is, 
durven wij gerust met elk ander zwart marmet mone 

fteren, en twijfelen niet, of ons behoott de kroons 

En fpreekt BiLperpijk ergens van gouder dan goud, 
wij zouden het marmer van Theux, zwarter din zwart 

durven noemen. Het neemt een heerlijk fpiegelpolijst 
aan, en kan zelfs als fpiegel gebezigd worden. Wij herz 

inneren ons, te Theux zodanig een’ fpiegel gezien te 

hebben, waarvan de eigenaat ons verhäalde, dat wijle 
de delfftofkundige FAüjAS De sAINT FOND Zich van 
denzelven bediend heeft. Het wordt uittemend voor 

Ca pet 
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pendules en ander huisraad bewerkt. Wij zagen, 

onder anderen, een” fraaijen: fnuiterbak , voor de Her- 

togin van Devonshire vervaardigd, terwijl het voor 

fchoorfteenmantels en _grootere behoeften niet minder 

gefchikt is. Een aanmerkelijk blok is onlangs uit de 

groeve gehaald, zoo groot, «als zeldzaam uit andere 

marmergroeven voortkomen. In vroegere dagen moet 

echter dit eenig. marmer niet onbekend zijn geweest. 

Trouwens, de kelders van het oude flot van Fraxuchis 

mont zijn van deze fteenfoort. Het is, vooralsin be- 

trekking tot deszelfs voortreffelijkheden , niet duur, en 

verdient allezins aan de bouwkundigen en beeldhouwers 

te worden aanbevolen, Verg. BRARD, Minéral, ap- 

plig. auw Arts, Tom. II. p. 283. 
V. Bergkurk. Asbeste tresfl, van Ottrd, bij Spa. 

Een. zeer fraai mineraal, helder wit, met dooreen ge- 

vlochten draden, duidelijk echter, den overgang too- 

nende, of verwantfchap aanwijzende, met het ‘hout 

Asbest, eene eigendommelijke variëteit van die ftreek, en 

het onderzoek der delfftofkundigen overwaardig. 

Wij zouden hier nog een aantal zeer belangrijke 

fteenfoorten kunnen bijvoegen, maar befparen dit tot 

eene volgende gelegenheid , om deze bijdrage niet te uit= 

gebreid te doen zijn, en dewijl wij nog een enkel woord 

wilden zeggen, over den merkwaardigen vond van Aya- 

cinten in het naburig Zevengebergte. Men meende, 

eenige jaren geleden, fporen van zirkon te hebben ont- 

dekt; men befloot, uit den aard van het trachytisch 

pfeudovulkanisch Domitisch terrein, dat dezelve aan- 

wezig moesten zijn. Auvergne, Bohemen, Spanje en 

Ceylon waren de oorden, waar dezelve onder gelijke 
om 
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omftandigheden voorkomen, De uitkomst beantwoordde 

aan de verwachting, en KANTEN vond den hyacint, 
in den Onkeler fteenbreuk, in bafalt (1822)3 federt 
(in 1824) zijn er meer gevonden, enin de verzame-: 
lingen der liefhebbers gekomen. Aan de vriendelijkheid 
van de Heeren corpruss en NoccerATuH, Direkteuren 
van het Mufeum der Univerfiteit van Bonn, met wien 
ik over bafalten in correspondentie getreden was, ben ik 
een uitnemend exemplaar verpligt, zijnde een fraaije hyacint 
in bafalt, uit Qwegflein. De kristalvorm is zeer dui= 
delijk mauv’s dodekaëder van eene heerlijke hyacintkleur, 
helderglanzend, bijna doorfchijnend, volkomen den Cey- 
lonfchen gelijkende. 

Wanneer wij in overweging nemen de nabuurfchap 
. . / / » van den grond en de vulkaniteit van den paf, waar= // * 

aan niemand meer twijfelt, dan zouden wij bijna met 
zekerheid durven voorfpellen, dat in-het Nederlandsch 
gedeelte van de voor de Geologie zoo merkwaardige, 
door den Rijn, Maas en Moezel begrensde, ftreek „ 
hyacinten zullen gevonden worden, 

C 3 OVER 



PROEVEN, OVER DEN INVLOED VAN VERGIFTEN OP ZOOs 

GENAAMD GEVOELIGE EN EENIGE ANDERE PLANTENe 

Door CLAAS MULDER, 

Hoogleeraar te Franeker. 

La nature est infiniment étendue, 

et. je fuis, un homme très-borné, 

BERNARDIN DE ST. PIERRE 3 

Oeuvres, IE. p. 2e 

His de uitmuntende BONNET zijne naauwkeurige en 

met zoo veel beleid telkens gewijzigde proeven over de 

bladen der planten gedaan had, mogt hij met alle regt 

zeggen, „ hoe gering en hoe onvruchtbaar eenig voors 

„ werp der natuurkunde fchijnen moge, het breidt zich 

„ uit, en wordt in dezelfde evenredigheid vruchtbaar in 

„ ontdekkingen , als men er in doordringt. Van deze 

„ kiem ontfpruit weldra een boompje, hetwelk van dag 

„ tot dag meer aangroeijende , zich in eene menigte tak- 

„ken en takjes uitfpreidt, die even zoo vele nieuwe 

in C°? hijnt bet ook gelegen te ‚„ waarheden zijn (*)” Zoo fchij geleg 

zijn met de proeven van MARCET El MACAIRE -PRIN= 

sep, die den invloed van vergiften op het plantenrijk 

begonnen te onderzoeken, hebbende de laatstgenoemde 

i 
zich 

(*) Recherches fur Vufage des fouilles. Name Mém. fs 23e 
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zich bijzonder met de zoogenaamd gevoelige planten be= 

zig gehouden. Deze proeven immers, hoe eenvoudig 

uit haren eigen aard, zijn van den uitgebreidften invloed 

op onze kennis aangaande de werking der vergiften op 

de levende ligchamen , en niet minder nuttig in de toe- 

pasfing op het dagelijkfche leven. Want hoe uitnemend 

wij ook voorgelicht zijn door orriLa en andere Toxico- 

dogen in de kennis der werking van de vergiften, zij 

laten zeer veel te wenfchen over, ten opzigte van die 

werking op zoogenaamd min volmaakte dieren, zoo als 

de ongewervelden, en op de planten. Een onderzoek 

evenwel , hetwelk, dunkt mij, ons meer zal doen on= 

derfcheiden „ welke ftoffen als volftrekt nadeelig voor 

alle leven mogen befchouwd worden, en welke daaren= 

tegen meer op bijzondere organen of (zoo men liever 

wil) ook op bijzondere werkingen in bepaalde foorten 

van levende fchepfels nadeelig inwerken. Ja, dat onder. 

zoek kan ons eerlang tot eene andere, welligt betere 

rangfchikking der vergiften brengen, dan wij thans be- 

zitten. Doch ik wil mij nu niet in verre vooruitzigten 

verliezen, noch mij uitlaten over de gevolgen, die ik 

uit de tot nu toe genomene proeven reeds meen te mo= 

gen opmaken, maar flechts mededeelen, wat ik met 

naauwgezetheid waarnam, hopende daardoor den Leze- 

ren van dit Tijdfchrift op dit belangrijk onderwerp op- 

merkzaam te maken, en dezelve tot het mededeelen hun- 

ner proeven uit te lokken, te meer daar de mijne eenig 

verfchil opleveren met die van gemelde Geleerden. Na 

het nemen. van meerdere proeven, die ik deels reeds be- 
gonnen heb, deels nog in het-werk (tellen moer, zal ik 

C 4 mij= 
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mijne theoretifche befchouwing (om het zoo eens te 

noemen) mededeelen, 

Tot de proeven van MACAIRE=PRINSEP , genomen op 

zoogenaamd gevoelige of met opwekbare bewegingen 

(mmouvemens excitables) begaafde planten, mij nu vooral 

bepalende, deel ik dezelve eerst mede, zoo als ze in 

de Bibliothèque Univerfelle voorkomen (*). 

„De eerfte van die in getal zoo weinige planten,” 

zegt de Heer MACAIRE=PRINSEP, » welke ik tot deze 

proeven bezigde, was de gewone Berberis (S'épine vin 

nette; Berberis vulgaris) CH)” 

„ De tweede van de met opwekbare beweriigen 

wate planten, welke ik aan dezelfde foort van 

proeven vermogt te onderwerpen,” vervolgt hij, „ was 

het. Brda roer mij niet (la fenfitive 3 vaat à 

dica). 

„ Het is onnut, hier de bewegingen te befchrijven , 

welke deze plant in den gezonden ftaat vertoont. De 

5ê- 

(*) Zie Bibl. Univ. 1826. Mars, Tom. XXXL. d Sc. e£ 

Arts. Pp. 244—25te Extrait des Mém. de la Soc, de Phys, et- 

Hist. Nat. de Genève, T. III, 1 ef 2 Part, 8 

(F) Om nu niet te veel plaats te beflaan, laat ik de mede- 

deeling der’ proeven met de Berberisfen achterwege, hopende, 

op dezelve eerlang terug te komen; want toen de proeven 

van MP. ter mijner kennisfe kwamen (den gden Julij), was 

de bloeitijd der gewone Berberisfen reeds voorbij, en konde 

ik alzoo met dezen geene proeven in het werk ftellen. Zij 

hebben, zoo als men gemakkelijk begrijpt, betrekking tot de 

bekende beweging der meeldraadjes in dit heestergewas. 
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geheele. wereld kent ze, en een aantal kruidkundigen: 

nebben dezelve beftudeerd, onder welke het genoeg zal 

zijn, DESFONTAINES, en nieuwelings DUTROCHET } 

genoemd te hebben, “welke belangrijke daadzaken bij die- 

zijner voorgangers gevoegd heeft.” 

„ Wanneer men een blad van de /enfitive afínijdt 

en hetzelve vallen laat in een fchaaltje vol zuiver wa- 

ter, dan trekt het, naar gewoonte, zijne blaadjes in; 

maar fpreidt ze op nieuw, na eenige minuten, uit, 

en wordt weder bekwaam, om ze zamen te vouwen, 

bij aanraking, met een vreemd ligchaam , even als voor= 

‘maals, „Men kan het, gedurende eenige dagen, aldus 

gevoelig (fenfible) houden, door de takken in frisch 

water te dompelen.” 

„ Met gomwater gelukt het eveneens.” 

« 

WERKING VAN BIJTENDE MIDDELEN. 

Sublimaat. 

Wanneer men een blad der (ezfitive affnijdt, en 

laat vallen in eene oplosfing van bijtend fublimaat, dan 

neemt men vrij vaardige zamentrekking van het blad 

en van de blaadjes, die zich op een ongewone wijze 

plooijen, waar; maar de blaadjes fpreiden zich niet 

weêr uit. Beproeft men, -om het blad in zuiver water 

te doen, zoo is dit vruchteloos; de blaadjes zijn flijf 

en onbewegelijk; de vinger vouwt dezelve niet dan on- 

gemakkelijk.” 

„ Men voege bij een glaasje, bevattende een uitge- 

fpreid takje der /enfitive, een weinigje van eene oplos- 

C 5 fing 
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fing der /ublimaat. De blaadjes draaien zich allengs 

op eene zonderlinge wijze „ fluiten zich daarna toe, en 

hangen. neder. Is de oplosfing zwak, dan openen zij 

zich des anderen daags weêr, en zijn nog gevoelig; 

maar zij trekken zich, door zich om te draaijen , za= 

men, en zijn tot aan den dood ftijf en gefpannen.”” 

»„ De oplosfingen. van ar/enicum en van arfenias 

potasfae vertoonen dezelfde verfchijnfels.” 

WERKING VAN BEDWELMENDE MIDDELEN 

Opium. 

„ Eene oplosfing van opium in kokend water werd 4 

na bekoeling, genoegzaam verdund, en te half twee 

uren een blad der /enfitive in dezelve geplaatst. Na 

eenige minuten ontlook hetzelve even als in water, en 

na een half uur beproefd zijnde, gaf het de gewone 

teekenen van zamentrekbaarheid, Te zes uren was het 

fchijnbaar in den natuurlijken toeftand ontloken, maar 

niet vatbaar, om bij opwekking bewegingen te ver- 

toonen, De blaadjes waren buigbaar in de geleding, en 

vertoonden eene blijkbare tegenftelling van den toeftand 

van irritatie der blaadjes, aan de werking des /ub/fe 

maats blootgefteld.” 

„ Het zuivere water riep het vermogen van zamen= 

trekking niet terug.” 

„ Een uitgeftrekte tak, te elf uren en vijf en twintig 

minuten in eene oplosfing van opium gedompeld, fpreidde 

zich uit, en ontwikkelde hare blaadjes; maar te twaalf 

uren: bad. zij reeds een groot deel harer gevoeligheid vers 

lo- 
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loren, en de blaadjes, hoewel levende, waren, als het 

ware, ingellapen, en moesten verfcheidene malen op= 

gewekt worden, eer zij zich zamentrokken, Te half 

een ure hielden. de. zamentrekkingen geheel op; een uur 

later fcheen de tak: dood,” 

Pruisfisch Zuur. 

„Een blad der fenfitive, geplaatst op de opper 

vlakte vam eene oplosfing van gemeld zuur, van fterk- 

te, als dat van sCHEELE, trok zich dadelijk zamen» 

ontvouwde zich. daarna eenigzins, maar is volkomen 

ongevoelig; de geledingen der blaadjes zijn buigbaar 

water herftelt de vermogens niet, Indien het zuur ver’: 

dund is, met vier- of vijfmaäl zijn gewigt aan water, 

dan fpreiden zich de blaadjes, even als in fchoon was 

ter, uit, en fchijnen zeer levendig; maar er konde 

geene beweging opgewekt worden.” 

„Een druppel blaauwzuur, op twee blaadjes van 

een blad eener plant in goeden ftaat, trekt allengs al. 

de blaadjes, paar bij paar, zamen, alhoewel het wa= 

ter, de oplosfingen van opium en van bijtende vergif= 

ten, op dezelfde manier geplaatst, geen effect deden. 

De blaadjes fpreiden zich, na eenigen tijd, weder uit, 
maar zijn ongevoelig voor eene vreemde irritatie, en 

de gevoeligheid begint niet terug te komen, dan na 

verloop van een half uurs maar allengskens fchijnen de 

blaadjes als verdord.” 

„Een blad der /enfitive blootftellende aan de uitwa-. 

feming van een open fleschjd, met blaauwzuur van 

SCHEELE , Ziet men; na ééne minuut, al de blaadjes 

zich 
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zich paar na paar zamentrekken , en als zij zich allengs 

weder openen, vindt men ze evenwel „ gedurende eeni- 

gen tijd (een kwart tot een half uur), ongevoelig, en 

“gedurende bijna een uur verflensd, welke tijd noodig 

fchijnt te zijn, om de eigenfchap van zamentrekking 

geheel en al te herftellen. De ammoniak fchijnt deze 

herftelling te bevorderen, en eenigen invloed te heb- 

ben, om de verdelgende werking van het zuur te bee 

ftrijden (*).” | 

»„ Indien men den hals van een fleschje, hetwelk het 

zuur bevat, onder de aanhechting der bladfteelen brengt, 

zonder dat het deze kan raken, dan fluiten zich wel- 

dra de blaadjes van zelf in de vijf bladen, die aan de 

werking van het uitdampend zuur bloot ftonden, be- 

gin- 

(*) Ik herinner den Lezer hierbij de Waarnemingen over het 

vitwerkfel van vlug loogzout op het Kruidje roer anij niet, door 

GOUAN ‚ RICHE €en DORTES5 aan onze landgenooten medegedeeld 

door de beroemde BoNprT en DEIMAN, in hun vervolg op KAs- 

TELEIJN's Chem, en Phyf. Oefeningen, III. D. bl, 336—338. 

Ter zelfder plaatfe wordt de invloed van dcetum radicale op- 

gegeven, doch aan de vlugge oliën eenige werking ontzegd. 

In dat Deel heeft men ook de wáarnemingen van DEIMANs 

TROOSTWIJK, BONDT CN LAUWERENBERG, over de uitwerking 

van Awik op de Vicia faba, Mentha crifpa,” M. viridis, Spin 

raea falicifolia, welke ftukken als bijdragen tot de kennis der 

werking van vreemde ftoffen op het plantenleven mogen be- 

fchouwd worden, Bij de proeven van MARCET zal ik op de 

litteratuur van dit punt moeten terugkomen. Vergelijk intus- 

fehen ook SCHWEIGGER-SEIDEL in SCHWe Journ. f. Chem. uid 

Phyf. Bd. XLV. S. 397. TREVIRANUS, Biologie, Dd. Va 

S, 231, Enza f 
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ginnende. gewoonlijk „aan. den voet (hafe), evenwel ook 

foms in het midden, of ook aan het uiteinde des blads. 

De blaadjes zijn ongevoelig, als zij zich geopend: heb- 
ben, en de gevoeligheid komt niet, dan allengskens, 

terug.” 

„ Na den opmerkelijken invloed van het verdund 

blaauwzuur nagefpoord te hebben, welke, gedurende 

eenigen tijd,-naar de omftandigheden, het vermogens 

om na opwekking bewegingen uit te oefenen (cene cir 
genfchap „ die ik, ter bekorting , dikwerf gevoeligheid, 

fenfibilité, genoemd heb), vernietigt of verzwakt, fcheen_ 

het mij belangrijk toe, om;dezen invloed te verlengen, 

veranderende , zoo min mogelijk , de omftandigheden der 

plant. Ik heb op den pot, welke de fenitive bevatte, 

een? beker, met zwak blaauwzuur gevuld, geplaatst 4 

zoodat één of twee bladen, en foms een tak, in het 

vocht „gedompeld waren, of op, de oppervlakte ruster 

den. De blaadjes bleven uitgeftrekt en frisch, even als 

in den natuurlijken toeftand, doch zij waren bijna dade= 

lijk volkomen ongevoelig.” 

„ Na de blaadjes, gedurende twee uren, in het zuur 

gedompeld gelaten te hebben, nam ik den beker Weg, 

en welke bewegingen’ ik ook aan de blaadjes mededeel- 

de, zij bleven verflensd en zonder zamentrekking, zoo 
als ik het vroeger gezien had, en evenwel ware het 
onmogelijk geweest, er enig fpoor van uitwendige ver- 
andering of van kwalijk bevinden aan te erkennen. Des 
avonds te vijf uren was de proef afgeioopen, en wer- 

den de blaadjes aan zich zelven overgelaten. Te zes, 
zeven en acht uren werden zij nagegaan, geopend en 

ongevoelig bevonden. Te middernacht werden zij nog- 

maals 
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maâts onderzocht, en ik was verwonderd, te zien , dat 
de blaadjes, aan de werking van het blaauwzuur bloot- 

gefteld, altijd verflensd en in den toeftand van waken 

waren, terwijl alle overige deelen der plant en de na- 

bijftaande /enfitiven nedergebogen, zamengetrokken en 

in den zoogenaamden toeftand van flaap waren. Des 

anderen morgens hernamen zij een weinig hare gevoe= 

tigheid, doch waren den geheelen dag verlamd. Ik ben 

er eveneens toe gekomen, om eenige andere planten te 

beletten, om die bewegingen te volbrengen, welke men 

den flaap noemt, en het blaauwzuur zoude toereikend 

zijn, om het kruidkunftig horologie van den beroemden 

LINNAEUS in de war te helpen.” 

Men kan aldus, zonder het leven van eche gevoe 

lige plant (Plante fenfible) te veranderen of te ftoren , 

dadelijk op het orgaan werken, hoedanig een dat dan 

ook zij, hetwelk dezelve deze bijzondere bewegingen 

doet verrigten; en zonder befchuldigd te worden van 

al tè gewaagde onderftellingen, zoude men er uit kun= 

nen afleiden, dat deze bewegingen nietafhankelijk zijn 

van dezelfde krachten, welke de hoofdrol fpelen bij de 
voeding van de plant (*)?” 

Ik laat hier nu nog dat gedeelte der proeven van 

MARCET volgen, hetwelk tot de (enfitiye betrekking 

heeft. Deze opmerkingen zijn eveneens aan de Sociëté 

de Phyfigue et d'Histoire Naturelle de Gendve, doch 

vroe- 

(*) Er volgt hier nog een enkel. woord over DUTROCHET’S 

gevoelen, dat de JMimofa pudica, en eenige andere planten, 

zenuwdeeltjes (Corpuscules nerveux) zouden bezitten, waar- 

over wij ons nu niet uitlaten, 
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vroeger, dan de vorige (in December 1824), voorge= 

dragen (*). : A 
„ Een of twee druppels geconcentreerd blaauwzuur ,” 

zegt MARCET», „ werden op den top van den tak van 

eene fenfitive , aan welken zich eenige bladen. bevonden, 

gedruppeld. Na eenige fekonden hadden zich alle blae 

den gefloten. Vele malen gebeurde het ook, dat niet 

alle blaadjes van denzelfden tak verlamd waren, maar 

flechts die, welke het naast aan den top van den tak 

{tonden, op welken het blaauwzuur geplaatst was. De 

bladen openden zich, na een kwart uur weder, doch 

hadden, voor. het meerendeel , hunne gevoeligheid ver- 

loren, „welke zij eerst na eenige uren terug erlangden.’” 

„Wanneer men. het blaauwzuur in eene fchaal een? 

tijd lang onder de bladen van de plant hield, floten 

zich, na weinige fekonden, eenige bladen; en wanneer 

mende flesch met blaauwzuur, geopend aan eenen 

tak hield, dan floten zich zeker alle bladen oogenblike 
kelijk, Ja beide gevallen herkregen de bladen, met 
welke de proef genomen werd, eerst na verfcheidene 
uren hunne oorfpronkelijke gevoeligheid. Het fchijnt 
aldus, dat zelfs de damp van blaauwzuur op de bladen 
der /enfitive eene werking uitoefent (}).” 

Zie 

C*) Deze proeven zijn geheel vertaald in meijLINg’s Schefe 
kundige Bibl. Il. p. 152 volgg. j 

(4) Vroeger zijn er nog proeven door c. Je TH. BECKER, 
over de werking van blaauwzuur op planten, in het werk ge- 
fteld; doch ik heb ’s mans werk hierover: niet gezien. De 
titel iss Dis/. de geidi hydroeynaiaë vi terniciofda in plantas. 
Jena. 1823. 4°. e 
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Zie hier mijne proeven. 

Lerfle Proef. — Op den zden Julij fneed ik een gee 

heel blad van eene gezonde Mimofa pudica af ‚en 

plaatfte hetzelve, met den algemeenen bladfteel, in water. 

Dit blad had «den 8{ten nog dezelfde gevoeligheid (*) , 

als die, welke aan de plant gebleven waren; de blaad- 

jes waren flechts een weinig binnenwaarts gekruld, en 

konden zich daarom minder digt aanfluiten. Het blad 
geheel op het water, in het fchaaltje, latende drijven, 

werd, door vermeerderden toevoer van vocht, dit gebrek 

weggenomen. De gevoeligheid van het aldus drijvende 

blad bleef volkomen volhouden3 flechts in de allerlaatfte 

‘dagen van Julij meende ik eenige vermindering te be= 

fpeuren. Evenwel bleef het blad zich des avonds regele 

matig fluiten en des morgens openen, ‘tot in Augus- 

tus, toen: er, van tijd tot tijd, een geel geworden 

blaadje zich afzonderde, en eenige ongevoelig bleven 

zitten. 
Deze proef bewijst dùs genoeg, dat de gevoeligheid, 

door het afzonderen van de moederplant, in de bladen 

der MZimof/a niet verloren gaat. f 

Sublimaat. 

Tweede Proef. — Den Óden Augustus, des namid= 

dags te drie uren, werd een gezond blad der /ezfitive 
zeer 

…_ (*) Gevoeligheid bezig ik, in mijne proeven, in denzelfden 

zin, als M-P. Overigens zie men hierover, onder anderen , 

Disf. de mutata humorum indole in regno organico, etc, van 

onzen geleerden J. VITRINGA COULON , P» 30-36 
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Beer voorzigtig, zoodat de blaadjes, voor het minst 4 

«half open bleven, op eene oplosfing van /ublimaat ges 

plaatst, Van een paar afdeelingen van het blad floten 

zich de blaadjes meer , hoewel onvolledig; van de twee 

andere floten zich onregelmatig eenige blaadjes. Ter- 

{tond daarna aangeroerd wordende, waren allen onge- 

voelig, flijf, konden geopend, of van een verwijderd 

worden, en gingen niet terftond weder digt; in één 

woord, fchenen verlamd en verftijfd tevens, 

Den zden Augustus, des morgens, dreef het blad; 

in een gezond, groen voorkomen, op het vocht; alle 

blaadjes waren regelmatig digt, doch met de toppen 

buitenwaarts omgebogen; volkomen ongevoelig; lieten 

zich niet fluiten, door ze tusfchen duim en vinger te 

drukken; overigens waren de ftelen der afdeelingen flap 

en buigzaam. Op water geplaatst wordende, onderging 

dit blad, gedurende verfcheidene dagen waargenomen 

zijnde, geene verbetering of verandering meef. 

Derde Proef. — Den zden Augustus; een blad der 
zelfde plant, geheel geopend en frisch op water ih 
eene fchaal drijvende, gaf aÎle teekenen van gevoelig- 
heid (twaalf uren). Er werd, zeer voorzigtig, bij het 

water eene oplosfing van /wblimaat gegoten. Het blad 

dreef dus nu op eene zeer verdunde oplosfing. Het 

duurde niet meer dân twee minuten, toen eenige blaad- 

jes zich van de oppervlakte trachteden op te heffen , 

en zich min of meer kromden, Deze toeftand duurde 
meer dan drie utenz te drie en een half ure vond ík 
eenige blaadjes nabij de bafis zamengevouwen, doch 
tnet omgekrulde toppen. De overige blaadjes waren nog 

uitgefpreid, maar buitenwaarts omgebogen, Op aafra- 

BIJDRAGEN , D. II. sr. È. D kilg 
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king toonden de blaadjes nu veel gevoeligheid, «en trof 

ken zich zamen, doch onvolkomen, uit hoofde wan de 

omgekrulde toppen. Toen zij aldus waren zamenge- 

vouwen , fchenen zij ongevoelig , doch het bleek des an- 

deren morgens (den 8ften Augustus), dat hun vermo= 

gen, om zich te openen, niet verloren was gegaan 5 

want in eenen fchijnbaar gezonden toeftand dreef het 

geheele blad uitgefpreid op het vocht. De rigting van 

de afdeelingsbladftelen was alleen veranderd, zijnde de- 

zelve meer naar elkander genaderd, zoodat eenige blaad- 

jes over elkander fchoven, en eenigzins gedraaid op den 

algemeenen bladfteel zaten. Geene de minfte teekenen 

van gevoeligheid toonde nu het blad, noch voor mecha- 

nifche prikkels, noch voor de vlugtige des ammonia’s „ 

die er op gedruppeld werd. Men kon het blad veilig 

opnemen , terwijl het zich evenmin veranderde, als ware 

het gedroogd geweest. Koud water bragt ook, in vere 

fcheidene dagen, geen herftel te weeg. Er had hier 

geen omdraaijen en zamentrekken weder plaats, zoo 

als MARCAIRE-PRINSEP vermeldt (zie boven, bl. 41), 

hetgeen misfchien van den graad van verdunning des 
vochts afhangt. Ik nam daarom nog de volgende 

proeven. ” 8 
Vierde Proef. — Den sden September werden er vijf 

wigtjes, of o,o0o5 Jublimaat, opgelost in 0,080 wa- 

ter, zoodat wij eene verzadigde oplosfing hadden. Hier- 

op werd in een fchaaltje een frisch blad der /ezfitive 
geplaatst, zoodat de blaadjes open bleven (*). Dit 

R ‚ge- 

(*) Men neme een vlak fchaaltje of fchoteltje, met zoo veel 

water gevuld, als noodig is, om er een blad, van bepaalden 

om- 
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gefchiedde op den middag, te twaalf uren. Bijkans 
vogenblikkelijk bewogen zich de blaadjes onregelmatig 
en als fchokkende, zich tevens eenigzins met de top- 

pen omkrullende. Allengskens floten zich nude blaad= 

jes half, de topjes wat binnenwaarts gebogen, welke 

smanier. van fluiten bij een aantal. blaadjes gelijktijdig 
plaats had, namelijk, ongeveer twaalf minuten na het 

plaatfen des blads op het gifvocht. In ééne afdeeling 

des “blads had het fluiten onregelmatig plaats, doch in 

de overigen van ‚den top naar de bafis. Op het aan 

raken zag ik flechts twijfelachtige teekenen van gevoe- 

ligheid. Binnen één half uur was alles gefloten, en, 

bij aanraking, volkomen ongevoelig, flechts enkele 

laadjes van ééne afdeeling uitgezonderd, Des avonds 

te negen uren, zoo als ook den volgenden morgen, 

vond ik de geflotene blaadjes eenigzins ontfloten , of 

liever, een weinig ontfpannen, als ware er eenige flap= 

heid in de gewrichten van aanhechting; overigens van 

ééne afdeeling de fteel en de blaadjes in eene meer lood= 

lijnige rigting op het vocht drijvende; de anderen met 

de ftelen zijdelings gedraaid, zoodat zij met de blaad- 

jes meer in eene horizontale rigting lagen. Op water 

in de zon geplaatst, had er geen herftel hoegenaamd 

plaats 

omvang, op te doen drijven, Na eenige rust zijn de blaadjes 

allen uitgefpreid, Nu giete men zeer zacht het warer uit het 

fchoteltje, dan zal, bij eenige oefening, het blad volkomen 

uitgefpreid in het drooge fchoteltje liggen. Dan giete men 

even voorzigtig, zonder golvende beweging , de begeerde op- 

losfing in het fchoteltje, en men zal veelal het blad met ge- 

opende blaadjes behouden. 

Da 



plaats, maar bleven de blaadjes ongevoelig en bijkans 

gefloten. Elk weet anders, hoe magtig.de prikkel des 

zonnelichts is, om het plantenleven op te wekken, 

zoo als vele vroegere geleerden reeds bewezen, en ook, 

door de verplaatfing van Mimof/ae-foorten uit het zonne- 

licht in de duisternis en in kunstlicht, door PHILIPS 

bevestigd fchijnt. 

Afd. Proef, — Den 6den September werd bij de op- 

losfing der vorige Proef gevoegd 0,080 water, en een 

geopend blad op dezelve geplaatst, als voren. Er had 

terftond eene flechts geringe zamentrekking plaats. Na 

drie minuten krulden zich eenige blaadjes buitenwaarts 

om. De gevoeligheid was toen matig. Zeven of aclit 

minuten later gefchiedde de zamentrekking bij aanraking 

‘onregelmatig, Na den middag, te drie uren, was het 

blad volkomen ongevoelig, de blaadjes bijkans zamen- 

gevouwen. Den volgenden morgen had het blad de na- 

tuurlijke groene kleur; de blaadjes waren half geopend, 

bij aanraking ongevoelig, Wanneer men ze met den 

Vinger meer van een verwijderde, of geheel uitfpreidde , 

dan vielen ze weder zamen tot den vorigen verwijderings= 

graad. Aan ééne afdecling nam ik hierbij aan twee paar 

blaadjes nog min of meer teekenen van gevoeligheid 

waar. Aan de bafis waren zes miskleurige blaadjes „ 

geheel uitgefpreid op het vocht liggende, volkomen 

ongevoelig, en zich niet latende oprigten, zonder we- 

der neder te vallen, Den anderen morgen (den 8{ten 

September) waren alle blaadjes even ongevoelig en half 

geopend; doch er waren er meerdere miskleurig gewor- 

den, namelijk, als ware er een bruinachtig of grijs 

waas over verfpreid. De toeftand van dit blad bleef 

voorts 
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voorts. verfcheidere dagen geheel gelijk, behalve, dat 

alle blaadjes de natuurlijke kleur verloren, en naar het 

bruinroode helden, „Zelfs in. de laatfte dagen van Sep- 

tember dit blad op het vocht, onder eene glazen klok, 

zijnde blijven drijven, heb ik wel gezien, datde blaad- 

jes meer op het vocht gedaald waren, maar de topjes 

bleven even ver van een verwijderd (zoodat zij, om 

zoo te fpreken, zuiver nedergezakt waren in de 

rigting der werfchillende loodlijnen), en geen blaadje 

had zich losgelaten of afgezonderd, zoo als men, 

bij voorbeeld, bijde zevende en achtfte Proef zal zien, 

dat “met opium-oplosfing gefchiedt. Schimmel heb ik er 

ook ‘niet op vernomen. 

Zesde Proef. — Bij de beide vorige proeven , waarbij 

de graad van fterkte des gifvochts is opgegeven, voeg 

ik hog-de volgende. 

Een gezond bladder Mimof/a werd, twintig minuten 

na vier uren, geplaatst op o„1oo-water. Hetzelve 

bleef digt, zoo als het er op geplaatst werd, en. was 

dus in den zoogenaamden flaaptoeftand. Twaalf minu- 

ten na vijf uren druppelde ik dertig druppels van eene 

verzadigde fublimaat-oplosfing (zie de vierde Proef) in 

gemeld water. De afdeelingen des blads naderden elkan- 

der allengs meer en meer, zoo als men dat ook ziet 

“ bij de bladen, op water geplaatst, of nog aan de plant 

vastzittende, Omftreeks negen uren wasdeze gannae 

dering toch fterker, ‚dan gewoonlijk , en drie der afdee- 

lings-bladftelen zoo gedraaid, dat de blaadjes zamenge- 

vouwen en. plat op ‘het water lagen, en één fteel „ de 

gewone ligging houdende, de blaadjes loodlijnig op- 
ftaande wertoonde. De topjes der blaadjes waren min 

D3 of 
‘ 
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of meer omgebogen. Den anderen morgen „ te acht 

uren; vond ik het geheele blad omgekeerd „ „zoodat nu 

de benedenoppervlakte van: {teel en blaadjes boven;dres 

ven. Opmerkelijk was hierbij, dat de vier afdeelingen 

nu weder van een verwijderd waren, en opwaarts {lots 

den (eigenlijk nederwaarts gebogen waren), zoodat de 

blaadjes het vocht niet aanraakten; Op hunne sbeutt 

hadden. wederom de blaadjes dezelfde rigting, met be- 

trekking tot de afdeelings-bladftelen, “dat is, waren 

nederwaarts gebogen, en dus, als -het ware, te veel 

open. Op het aanraken. was het meerendeel der blaadjes 

nog gevoelig. Deze gevoeligheid. verminderde allengs’, 

en te twaalf uren vond ik twee afdeelingen geheel on» 

gevoelig en ftijf, van ééne de topblaadjes nog gewoe- 

lig, terwijl ééne nog gevoelig was De blaadjes 

lagen nu meer op het vocht. Ik keerde het blad 

om, en plaatfte het dus in het zonnelicht. Het-dreet 

nu vlak op het vocht, Na een half uur fcheen de gee 

voeligheid van ééne afdeeling vermeerderd „ trekkende 

zich de geopende blaadjes, bij aanraking, zamen, doch 

met eenigzins, buitenwaarts gekromde topjes. Van de 

andere afdeelingen was het meerendeel blaadjes geopend 

en ongevoelig, fommige half gefloten. Des avonds, 

te negen uren, vond ik alle blaadjes, volkomen gee 

opend, geheel ongevoelig;s fommigen vielen, bij aanta- 

king, af. Des anderen daags waren. velen. reeds geel- 

achtig gekleurd, en zonderden zich allen, bij de minfte 

aanraking , van de ftelen af. [ 

Ik geef hier nu nog mijne bevindingen, bij de behan- 

deling met 

Meul- 



E55 3 

Heulfap of Opium. 

Zevende Proef. —. Tot deze proef werd gebezigd 

9,002 opium, in 0,235 water opgelost. 

Den zden Julij, te half tien uren, plaatfte ik een blad 

van dezelfde ‘plant, als in de eerfte Proef, met den alges 

meenen bladfteel, in de doorgezegen opium-oplosfing. Gedu= 

rende dezen en den volgenden dag behield dit blad des» 

zelfs. gevoeligheid, welke toen tegen den avond vermün- 

derde, en den gden. bijkans. onmerkbaar was. Na eene 

afwezigheid van eenige dagen, vond ik het blad: bruin 

en fchimmelig„ verdeeld. in. bladfteel en blaadjes, even 

als bij het afvallen van zamengeftelde bladen. plaats 

grijpt 5). . h 
„dchtfle Proef. — Den. gden Augustus; des morgens 

te zeven uren, plaatfte ik van twee frisfche Mimofa- 
bladen er een (1) op regenwater, en een (e) op de op- 
losfing van opium. N°. r was te half acht uren reeds 
weder geheel geopend; toonde vervolgens te tien uren 
de natuurlijke gevoeligheid bij aanraking; opende zich 
weder; was des avonds, te zeven uren, in den gewon 
„nen flaaptoeftand, en bleef gezond, gedurende de vol- 

gen 

_() Vergelijk ce. vrorik, de defoliatione vegetabilium , (L. 
B. 1797.) pag. 18: Maakt men, zoo als in de volgende 
proef, vergelijking tusfchen twee of meer bladen, dan neme 
men dezelve„ Zoo: veel mogelijk, van denzelfden ouderdom, 
Ammers, de vitaliteit {kaat in verband met het leveustijdperk, 
Zie G, vroLik, L. /, pag. 14 Jeg. 

Da 
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gende dagen. Vergeleken met N°, 2, bleek het, dat 
deze zich veel langzamer opende, zoodat dit te tien uren 

naauwelijks gefchied was. Terftond daarna floten zich 

de blaadjes, bij aanraking, natuurlijk. Zij openden 

zich fpoediger, dan des morgens. Te twaalf uren was 

de gevoeligheid uitnemend wel, en de blaadjes wertaan- 

den zich meer uitgefpreid, dan vroeger. Ook openden 

zij zich vrij fpoedig na zamentrekking, Te vier uren 

dezelfde verfchijnfels waargenomen. Te zeven uren wa- 

ren de blaadjes natuurlijk gefloten. 
Den 4den Augustus gaf dit blad, van tijd tot tijd 

aangeraakt zijnde, alle teekenen van grade en 

floot zich des avonds’ natuurlijk. ‘ 

„Den sden Augustus, des morgens, was het blad na= 

tuurlijk geopend, en flechts drie of vier blaadjes fche« 

nen wat trager, dan de overigen. Des avonds floten 

zij zich naar gewoonte, zich den volgenden morgen 

(den 6den Augustus) weder openende, alleen met dit 

onderfcheid, dat de afdeelings-bladftelen krom getrok- 

ken waren. Des namiddags, te twee en een half 

uren, was ééne afdeeling (a) des blads volkomen on- 

gevoelig, en bleven, bij allerhande aanraking, de blaad- 
jes open ftaan; ook was dezelve een weinig gezonken 

en eenigzins miskleurig, hetgeen reeds des morgéis 

wagr te nemen was. Eene tweede afdeeling (4) was 

mede ongevoelig, doch meerendeels gefloten, en onder 

de oppervlakte des vochts gezonken. De twee overige 

afdeelingen dreven, waren frisch en gevoelig, eenige 

blaadjes van den top der eene uitgezonderd. 

Den 7zden Augustus, des morgens, had zich deaf- 

deeling a van den algemeenen bladfteel afgezonderd, en 

dreef 
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dreef vopen, doch ongevoelig, op het vocht. De af- 

deeling od - was, nog. invdenzelfden. toeftand;, de „beide 

overigens} waren „ongevoeliger, dan gisterene, Des nas 

middags-waren, er weder-‘meerdere, paren van landjes 

ongevoelig. 

Den 8ften Augustus had zich ook de afdeeling & af. 

gezonderd; de gevoeligheid was, overigens in alle afdees 

lingen-nu-zeer verminderd en als, vernietigd, De meeste 

blaadjes-zonderden zich „ bij geringere aanraking , van de 
algemeene ‘bladftelen af, t 

De volgende proef werd, nu met eene meer geconcen- 

treerde -oplosfing ‚genomen, en ‚wel. van o,oo5, opium 

in ojtao- kokend water „wordende de. vloeiftof niet ge 

filtreerd, N N 

Nikende Proef. = Det raand vijftien hiltien voor 

vier urenevan-den 6den September, hebrik eén blad van 

de imofa afgeknipt, en; met -digtgevouwene blaadjes 

op het koude vocht geplaatst. Na zes minutên fchenen 

de blaadjes; van. ééne afdeeling te ontluiken. Ook «de 

anderen ‚gaven vervolgens. teekenen van, ontwikkeling’, 

doch «zeer langzaam. , Ik zag:'bij! deze gelegenheid, hoe 

noodig het is, den invloed van het weder op de, ont» 

wikkeling: der blaadjes op te merken; want;ook aande 

moederplant had, bij-het betrokken regenachtige weder, 

egené traagheid plaats „-zoodat-al de bladen. vam dezelve „ 

die doof aanraken gefloten „waren, eerst ongeveer half 

vijf uren weder geopend waren. Ten. Jaatstgenoemden 

tijde, vertoonde het blad “op: de “oplosfing twee afdeeline 

gen, half geopend; twee daarentegen „met; bijna „ges 

flotene blaadjes. Allen openden zich evenwel meer en 

meer , hoewel niet volkomen, tot weinige minuten voor 

Ds half 
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half zes uren, na welken “tijd zij zich weder floten, 

hetgeen. toen, met het vallen van den avond , ‘ook réeds 

aan de. moederplant begon té “gebeuren, Het waren 

voornamelijke de jongfté bladen, die. den hi earn 

het naaste bij waren. B 

„Dem 7den September. De blaadjes vertoonden zich 

des morgens: natuurlijke geopend, «Tehalf elf airen trok- 

ken zij zich. nog, bij- aanraking, vaardig zamen, en 

openden. zich: binnen één uur weder, Ben kwartier na 

„twaalf uren moest het blad meer“ geprikkeld “worden , 

om de fluitende “beweging der blaadjes voort te bren- 

gen,” en zelfs floten dezelve zich geenszins volkomen: 

Het vopende zich, evén als’vroeger, weder volkomen, 

Te vier uren floten zich de blaadjes, bij aanraking, 

flechts half; doch, openden zich allengs weder vrij vol- 

komen. Te zeven’ uren vond ik de blaadjescix eenen 

toeftand „ die zeer weinig: van den natuurlijken zooge- 

naamden flaap: des- blads verfchilde., Het-fcheen mij toe; 

dat, in het algemeen, de toenadering der blaadjes min> 

der fterk was, dan bij de moederplant, en wel bijzon- 

der’, dat dit met de blaadjessder. toppen: en cenige daar- 

op: volgende plaats had, 

Den 8ften: September, des morgens te! half acht uren, 

hadden zich eenige blaadjes geopend’, hetwelk onregel= 

matig voortduurde, tot dat, ‘ongeveer’ tien uren. allen 

twee of. drie uitgezonderd, “geopend waren. De kleur 
des blads was ook nog-gezond. De blaadjes, em vooral 

die aan de toppen „ ware niet geheel ongevoelig, doch 

bleven bijna in de horizontale rigting (*). Te twaalf 
uren 

(*) Ten tijde, dat de werking der blaadjes begint te ver- 

zwak. 
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prei waren. nog de blaadjes. der toppen des gevoeligfte , 

en floten: zich, bij aanraking, bijna Halfs-sNà den midk 

dag verminderde de gevoeligheid» allengskens meer en 

meer, Des avonds. floot zich het blad niet tot den flaaps 

Den gden September, des morgens te half acht uten:; 

vond ik «bet blad “geopend‘en “plat liggend. … Hetzelve 
toonde,” noch door aanraking, noch: door bewegenoen 

ronddraaijen „im de’ lucht'eenig téckem van Lohe 

meer. ' WIM 15u tab 

“De blaadjes waren nw huinkiind in kalf zoô 

als “MARCAÏRESPRINSEP opgeeft (bl 42): en leveren: 

zoo als vervolgens mader blijkt „» eenen: tegerrovergeftel- 

den toeftand met /idevrdoor fublêmaat” beproefde > om 

Men ziet, dat” ereen aanmerkelijk onderfcheid-tusfchen 

den: tijd, waarop de ‘bladen, de-tverking: vän ‘het opium 

aantoonden, vin «de proeven! vamodien geleerden: ensvan 

mij t@ vinden is. „Of dit wan de gefteldheid» der planten:; 

waarvan”‘de- bladen! genomen zijn; vof. vam iets aïders 

afhangt, weet ik niet. , „Mijne planten wabe: fterk ;onte 

wikkeld en: zeer “gezond. Het Zal rookrtvelt- niet daaf- 

van afhangen, dat iks Hog meer Kid im: ne water had 

moeten doen, „…| NEE 
h. zabtoenr * esl p nsbor Tien 

zwakken, prikkel ‚ik, de bladen piet alleen, terwijl ze op 

de oplosfi irg blijven drijven, maar neem ze er ook af in de 

vrije lucht; want de aankleving, die er tusfchen de beneden- 

vlakte der’ blaadjes &tb” hee “voefit pluats* grijpt, kan door ‘het 
nog’ frisfchie blad” gemakkelijk overwonnen wördény en! is! zelfs 

ook geringer, doch moeigelijkk; “door “dé? verzwakte krachten. 
Laat men dus het verzwakte blad” ‘in delicht werken , dan 

heeft men. minder misrekening’ in: ej Ahtechaicd met’ de moê- 

derplant, 8 
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Tiende: “Proef. — Om de werking der. opium-oploss 

fing op, de gevoeligheid der bladen te zien, zonder dat 

deze in onmiddellijke ‘aanraking met de oplosfing wa- 

ren» jas om eenen toeftand te weeg te brengen, die 

meer. (*)- met de gewone gevallen van vergiftiging bij 

dieren overeenkomt, doordien het gift in het ligchaam 

wordt ingevoerd. langs den gewonen weg des voedfels , 

werd de, proef: met de geheele plant genomen. De bei 

de ftengels waren frisch en gezond, o”‚62 hoog, het 

laag{te blad o”,2g vanden -grond;-twee bladen, elk 

aan: eenen» ftengel , op “eene hoogte van 0”„363. twee 

andere op o”,4255 één, aan den eenen ftengel, op 

o°,493, en Één, aan den anderen ftengel, op o”,496. 

De opium-oplosfing van de vorige proef werd den gden 

September ; des ‚namiddags te vier en een half ure, 

toen alle bladen geopend ftonden, op de aarde in het 

bloempotje gegoten. „Het drabbig deel: bedekte de bor 

venfte vlakte der aarde geheel; een klein gedeelte vochts 

-zeeg vrij helder, door de aarde „beneden uit het potje, 

doch bleef, in een fchoteltje, in-aanraking met dezelve, 

De plant toonde, gedurende dezen avond, niets dan 

volkomen natuurlijke verfchijnfels, 

Den zoden September, des morgens te acht uren, 

was de plant g geheel in dei Benen toeftand, en toon- 

de, 

(2) Ik zeg meer, want daar,de bladen der tje ook on- 

middellijk, voedfel, opnemen „zelfs. wanneer. zij van de moe- 

derplant zijn,afgezonderd , mag ‘men vooronderftellen, dat een 

deel der opiumsoplosfing. door de daarop drijvende. bladen 

wordt opgenomen, en dus ook langs, eenen gewonen weg des 

voedfels Zij de planten wordt gevoerd, 



C6) 
de, bij aanraking, gevoeligheid, ontluikende ook weder 

fpoedig. Des namiddags, ongeveer twee uren, fcheen 

de beweging der blaadjes,, in de drie benedenfte bla- 

den, onregelmatig te worden , ‘zoodat, zoowel toen als 

later, een paar afdeelingen, bij aanraking, open bleven 

ftaan, en van vanderen fommige blaadjes zich ook niet 

floten. In het algemeen was het duidelijk, dat de 

blaadjes. zich niet zoo digt aan een floten, als in den 

volkomen gezonden ftaat. Evenwel geraakte de plant 

geheel in den natuurlijken flaaptoeftand met het vallen 

van den avond, en waren des nachts (omftreeks een 

uur)-de blaadjes, zoo volledig mogelijk, zamengevou- 

wen. De bladen zakten ook nu, bij aanraking, be- 

hoorlijk neder. 

“Den 1iden September, des morgens te zeven ùren; 

begonnen de blaadjes zich te ontfluiten, en ontvouwden 

zich ook volkomen. De eenige verandering, die ik nu 

waarnam, was, dat de algemeene bladftelen niet zoo 

opgerigt ftonden, als in den natuurlijken toeftand, zoo= 

dat zij bijna loodlijnig op de ftengels zaten. Zij fche= 

nen eenigzins verflapt in de aanhechtingsgeledingen. De 

topjes der blaadjes van het benedenfte blad waren geel. 

Bij aanraking toonden alle bladen zich volkomen gevoe 

lig. Zij openden zich fpoedig weder na het fluiten. 

Deze toeftand duurde wel den geheelen dag voort, doch 

was het vooral na den middag zigtbaar, dat de blaadjes 

zich niet meer volkomen aanfloten. Bijzonder bewegee 

lijk waren de aanhechtingsgeledingen, vooral der bene= 

‘denfte bladen, zoodat, bij het zacht aanraken van het 

uiteinde der bladftelen, dezelve fpoedig nederzonken. 

Des avonds, omftrecks zeven uren, ontwaarde ik den 

flaap= 
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flaaptoeftand der bladen , en, hoewel langzaam , floteri 
zich toch de blaadjes zeer En en en daalden de 
bladftelen. } kj 

Den reden September, ds morgens ongeveer zeven 

uren, vond ik de vijf. benedenfte bladen vrij wat neder- 

hangende „doch de twee bovenfte nog boven de. hori- 

zontale tigting opgcheven. De meeste afdeclingen ver- 

toonden. half geopende blaadjes, fommigen nog volko- 

men geflotene, Onder anderen waren de “twee middelfte 

afdeelingen wan een der bladen, die op o”,36 ftonden, 

half open, terwijl de ‘twee buitenfte afdeelingen van 

hetzelfde blad zeer digt geflotene blaadjes hadden; een 

toeftand, die ook des namiddags van def rrden Sep- 

tember reeds in dit blad eenigzins was waargenomen. 

Dit blad, zoowel als alle overigen, floot zich volko= 

men bij aanraking, evenwel niet bij zeer voorzigtige 

aanraking. Het benedenfte blad had verfcheidene ‘gele 

blaadjes. Des avonds floten zij zich natuurlijke 

Den rgden September heb ik geene andere verfchijn= 

fels waargenomen, dan den vorigen dag. Alleen was het 

met het-nederhangen der bladftelen niet beter, en fche- 

nen mij de bladen in het geheel flapper toe, De ont- 

wikkeling van nieuwe blaadjes, aan den top der ften- 

gels, fcheen natuurlijk voort te gaan. De blaadjes der 

benedenfte bladen waren cen weinig binnenwaarts ge= 

kromd.' f 
„„Den ryden September, Natuurlijke opening der bla= 

den. Om te zien, of, door het weder plaatfen in de 

warme kast en bevochtigen, de plant geheel zoude here 

flellen, werd dezelve in die omftandigheden gebragt. 

Er had hier dus cene tweeledige weldadige werking op 
het 
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het leven van de plant plaats: 1°. die van. vermeerderde 

warmte en Jicht, 2% van het vocht, hetwelk er als 

mieuw voed- ch opwekmiddel en als het vergif verdun- 

nende mag ‘befchouwd worden. Althans het eerfte {taat 

vast5 tegen het laatfte zou «men kunnen aanmerken, 

dat het” water door, het drabbig opiumdeel der oppere, 

vlakte, welligt nog eenig gift met zich voerde, doch dit 

zal wel fpoedig een einde genomen hebben. Voorts 
kan men vragen, of ik dan het aanzijn. van opium-op- 

losfing ín de plant vooronderftel „ en_dus de verdunning 

daarvan bedoel? Zoo {tel ik evenwel mij de zaak 

niet voor, maar vooronderftel op phyfiologifche gron- 

den, dat in de vochten der plant eene verandering is 

voorgevallen , die zoowel het gevolg van dadelijke wer= 

menging der giftoplosfing met dezelve, als van de te- 

genwerking der vaste deelen op dat mengfel is. Het 

vereenigen nu van het water met het gewijzigd plan= 

tenfap «en het verarbeiden door de vaste deelen , mag 

men in ‘het levend. ligchaam eene verdunning der voch- 

ten noemen. Doch, om tot onze plant terug te 
komen. 

Den 1sden September, des morgens „ zag ik de blaad- 

jes geopend, als voren. Het nederhangen der bladfte- 

len was aanmerkelijk, doch verbeterde zich, gedurende 

den dag, zonder dat nogtans een derzelven tot de ho= 

rizontale lijn kwam, Dit laatfte en het volgende, zeg 

ik in vertrouwen, op de waarneming van den Hortu- 

Janus HOFFMANN, daar ik, door afwezigheid, de plant 

niet voor den e4ften weder zag. De volgende dagen ver- 

lamden de bladftelen al meer en meer; de afdeelings- 

ftelen begonnen mede zich minder van een te verwijde- 

rcn. 
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ten, De benedenfte bladen ftierven eetst,-daarná oft 

regelmatig de bovenfte. Alles werd flap, zoodat het 

bijftaand ftokje flechts de ftengels ophield; de eene top 
hing neder. 

Ik vond de plant op den ‘o4ften September in dien 

toeftand. Zij was geheel verftorven, geelbruin van 
kleur; hier en daar fchimmeligs alle bladen hangend; 
‘de blaadjes bijna gefloten; alle geledingen flap en buig- 

zaam, doch geene blaadjes afgevallen. 

Nos geene proeven met blaauwzuur genomen heb- 

bende, bied ík de volgende aan, met andere planten 

genomen, dan de door MARCET en Map cAmE-PRIN- 

srp beproefde. E 

Algemeen bekend is de gevoeligheid van het ftamper= 

tje (Pistillum) van verfchillende foorten, van het ga- 

flacht Mimulus, Ik achte het daarom van belang, tak- 

ken van de Mimulus luteus in giftige oplosfingen te 

plaatfen, zoo als MAIKCAIRE-PRINSEP met die van, Ber= 

berisfen deed. Men dient hierbij evenwel op te mer- 

ken, dat bij de mannelijke organen der Berberisfe , de 
beweging plaats heeft aan den grond (baffs) van het 

helmftijltje , terwijl die van de Mimulus alleen beftaar 
in het fluiten der beide lipjes van het merk of den ftem- 

pel (#ligma) ; een verfchil, hetgeen welligt nuttig is in 
het oog te houden. 

_ Elfde Proef. — Den azften Julij, een tak der MZä- 

mulus luteus, hebbende twee goed ontwikkelde. bloe- 

_men, in eene opium-oplosfing geplaatst, behield alle tee- 

‘kenen van gevoeligheid en gezond leven, tot den 

“ooften, toen de bladen en bloemen verflensd waren, doch 

“het merk nog volkomen gevoelig. Den goften Julij vond 

ik 



(65 ) p 

ik hetzelve zämengetrokken en gefloten, gaarde niet 

weder open. De opium-oplosfing was gelijk aan die 

van de zevende Proef: 

Twaalfde Proef. — Een gelijke tak, die, federt dert 

azften Julij, in water frisch en gezond gebleven was 4 

werd den goften in voormelde oplosfing geplaatst. De- 

zen dag bleef alles gelijk, doch den gaften waren de 

bloemen en bladen verflensd, en fcheen de gevoeligheid 

“ van ‘het merk eenigzins verminderd, hoewel het bij de 

prikkeling zich “nog floot en daarna langzaam weder 

open ging. Den zften Augustus was de geheele tak 

verflensd en het merk digt en zamengevallen. 

Derttende Proef. — Den zíten Augustus, des ná- 
middags te vier uret, nam ik twee takken van eer 

Mimilus luteus, beide met wottels voorzien. Van de- 

zen werd de kleinere (1) in watet geplaatst, de 

grootere (2) in meefgemelde oplosfing van heulfap. 

Den eden Augustus, des voormiddags, ftond N°, t 

vrij frisch, doch de bloemen fchenen weldra uitgebloeid 

te Zullen zijn, des namiddags vielen ze af, en lieten de 

ftampertjes gefloten en ongevoelig nà. 

N°, 2 ftond tamelijk frisch, wat de benedenfte bla= 

den betrof; de bovenfte takken met de bloemen ftonden 
zeer goed en deze waren gevoelig; gedurende den dag 

wvefminderde de fleur; des avonds te zes uren; vond ik 

de boventakken hangende en verflensd. 

Den gden Augustus, des morgens te zes uren ; waren 

de grootere bladen van N°, r dor en ineen gekrompen, 

de-kleinere frisch, zoo als ook de zaadliuisjes, kelken 

en nog regt (taande, hoewel digte en ofigevoelige ftam- 
pettjes. zi: 

BIJDRAGEN , D. ÏL, ST. 1. E …_N9, 
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‚N°. 2 had geheel, verdorde groote en flappe kleine 

bladen flappe -bloemftelen „ ineengeyallene bloemen; 

verdraaide en flappe ftampertjes van tiïtgebloeide. bloe- 

men; en digte ftampertjes in de nog aanwezige bloem-- 

kroonen. 1 

Den 4den Augustus en volgende dagen, bleef N°? 15 
over het geheel, „frisch, terwijl N°, 2 toen reeds vak 

komen verdord. was. 

Veertiende Proef, — Den gden Augustus, des voor= 

middags, te half elf uren, werd een-takje (1); voors 

zien. met ééne bloem, waarin een gevoelig; doch nu 

gefloten merk aanwezig was, in water geplaatst; een 

andere” (2) aan den vorigen gelijke“ tak in eene op- 

losfing van opium gezet. Van beiden was, na vijf mie 

nuten, het merk weder geopend, en bleef gevoelig. — 

Te twaalf uren waren beide ever fleurig, het merk 

zich bij aanraken fluitende, en kort daarna weder ope- 

nende, Te vier en te zeven uren wederom bij beiden . 

dezelfde, verfchijnfelen. waargenomen, 

Den aden Augustus was van N°, 1, des morgens vroeg, 

het merk nog gevoelig, de bloemkroon los; tegen den 

middag, de bloem ‚gezond afgevallen, het merk een weie 

nig open, doch ongevoelig. Overigens was het geheele 

takje frisch, 

> Van,‚N?®.-e was 4-des morgens „ de bloemkroon volko» 

men frisch, doch het merk gefloten; de toppen. der lipjes 

omgekruld, ongevoelig. Des daags geene verandering. 

„Den 5den Augustus, , N°, rt, gelijk der vorigen dag. 

N°. 2, De bloemkroon verflensd, bag daarna 

afgevallen. De bladen tamelijk frischt. 
Den 
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„„Den-6: en yden Augustus, alles’ als boven, flechts 

ureerder verwelken van den geheelen tak N° 2. 
„Ik had nu geene gezonde bloeijende Mimélus luteus 

meer „ en moest daarom dit Onderzoek voor als nog ver= « 

der ftaken. Men vergunne mij hier nog iets aan te 

bieden over den invloed des heulfaps, op de bh 

van ftraalbloemen. 

Vijftiende Proef. — Den 2glten Julij werd een uitge- 

breide tak (1) van de Calendula flellata in water ges 
plaatst; een. gelijke tak (2) in opium-oplosfing. 

Den go en giften Jalij wertoonden beide volkomen 

gelijke verfchijnfelen en tijden ín-hiet openen en fluiten 

en eindelijk natuurlijk’ oprollend- verwelken der bloem- 
kranfen van de oudfte bloemen, 

‘ Den ztften Augustus, N®% 1 in natwudijken toëftahd. 

N°. 2 was, ten opzigte der bladen , merkbaar flap= 

per, dan He gezonde plant, had minder rigiditeit. 
Den eden Augustus, N?. z bleef als boven. 

N°. 2. Hoewel de bleemen goed uitbloeiden , wer- 

den de bladen nog flapper, terwijl ook de bloemkroo- 

nen niet afvielen, zoo als bij N°. r plaats had. 

Den gden Augustus waren in N°. 2 de bladen flap, 

enkele verdord; een bloemknop en omftaande bladen 

waren nog frisch, hoewel aan het benedenfte gedeelte 

van den tak en dus zeer nabij de opium geplaatst. 

Den 4den Augustus. De tak N°? 1 bleef gezond, 

ontwikkelende nieuwe bloemen, 

N°, 2 vertoonde vele flappe, langs de hoofdrib wite 

geel gekleurde bladen, fchijnende evenwel de bovenfte 

bladen, in het algemeen, de gezondfte. Nogtans hangt 
Ee dit 
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dit niet van den afftand van het gift af, want riet alleen 
de bladen, om den bloemknop, die hoog geplaatst was 3 

maar ook, die om een’ zeer laag ftaanden knop , waren 

wel eenigzins flap, doch volkomen groen. De boven= 

fte knop toonde beginfelen van ontwikkeling. De bloem- 

kroon der uitgebloeide bloemen naderde nu meer het 

eigenlijk afvallen. 
Den sden Augustus. Geene verandering. Alleen viel 

er bij beweging ééne bloemkroon van N?. a af. 

Den 6den Augustus. Geene verandering, dan meerder 

verdorren der bladen van N°. 2, — 

Den 7den Augustus. De bloemen van N° 2 vielen 

af, de bladen bij de knoppen werden geel en vlekkig, 

de knoppen zelve fchenen gezond. 

Den 8{ten Augustus en volgende dagen, bleef N°, 

nog even gezond, terwijl N°, a geheel verdorde. 

- [18261 

VERS 
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VERHANDELING OVER DE RANUNCULACEAE. DER 

NEDERLANDSCHE FLORA; 

medegedeeld door A. L. S. LEJEUNE, 

Med. Doet. , Correspondent van de eerfie Klasfe van 

„het Koninklijk Nederlandsch Inflituut; van de Keis' 
„aerlijke Leopoldinifche Akademie der Natuurs 

g onderzoekers te Bonn, enz. ens. 

en Re COURTOIS 3 

Med. Doct. „ Onderopzigter van den Plantentuin, aan 

' de Hoogefchool te Luik, S 

DA natuurlijke familie der Ranunculaceae is, onder 

de inlandfche planten, eene der belangrijkfte, om te 

“leeren. kennen , zoo wel voor den geneesheer, die in de- 

zelve “voortreffelijke hulpmiddelen, bij de behandeling 

van .fommige. hardnekkige ziekten, en vergiften aan- 

treft, wier nadeelige uitwerkfelen hij even zeer moet 

kennen en weten te beftrijden, als voor den landman , 

die, dezelve bijkans in al zijne weilanden vindt, en 

voor. den Botanist, die onder dezelve een groot aantal 

foorten, om te onderfcheiden en te befchrijven, ont- 

dekt, ® 

Hare groeiplaatfen zijn zeer onderfcheiden. Eenigen 

wasfen tusfchen de heggen en ftruiken , welke zij ver- 

E3 fiee 
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fieren, en met hare welriekende geuren doordringen; 

anderen zijn mêer eîgen adn vochtige weilanden eï val- 

leijen, aan fchaduwrijke- bosfchen, aan ftilftaande wa- 

teren , of aan rivieren; anderen wederom alleen aan 

onze bouwlanden, eenigen aar de hooge en-drooge wei 

den, anderen aan de hoogfte bergachtige ftreken. 

In haar uitzigt heerscht ‚geene mindere verfcheiden- 

heid, dan in hare woonplaatfen. Zij zijn, behalve 

de Clematis Vitalba, alle kruidachtig; hare wortels 

in’ bundels vereenigd, vezelachtig of bolachtig; * Hère 
bladen „meestal overhoeks geplaatst, behalve in eenige 
Clematideae ‚zijn gaaf of op verfchillende wijzen inge= 

fneden, met eenen aan den voet fcheedevormenden blad» 

fteel; fomwijlen zijn--‘het alleen wortelbladen , even als 

de bloemen in de voorjaarsfoorten, wier afwisfelende 

en fchitterende kleuren haar vaak ter verfiering der tuis 
nen doen zoeken: 

Te midden van al de afwisfelende vormen in deze 

plantenfamilie, kan men echter gemakkelijk den natuur 

lijken band erkennen; welke haar alle onderling veréenigt, 

hetgeen , naar ons „oordeel, door niemand beter, dan: 

door den beroemden pECANDOLLE „ is uiteengezet, in 

deszelfs Regni vegetabilis’ fystema. natwrale , Vol. Ey 

en in den Prodromus fysteimatis naturalis vegetabilium gy 

Vol. 1, van denzelfden Schrijver, f 

Wij zullen de verdeeling van dezen verdienftelijke Na- 

tuurkundigen in deze verhandeling volgen, doch gaans 

kortheidshalve , ‚de. kenmerken der familiën , vafdeelingen 

en geflachten met opzet voorbij, wijl deze in al de ges 

wone werken, en bijzonder in de aangehaalde gefelirif- 
ten, van DECANDOLLE Voorkomen, 

Ras 
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1 RANUNCULACEAE: (Jussteu, Gen, Pe 23E. De, 

sjst. 1: pe 127.) 

Eerfie Afdeeling. (Tribus.) Crrmaripeae. Do., 

Syste L. p. I3Ie 

Geflacht I, CLEMATIS, LINNe Dc.s Syst. 1. p. 131. 

1. Clematis Vilalba , LINN., caule fcandente, foliis 

pinnati-fectis, fegmentis ovato-lanceolatis fubcordatis den- 

tato-incifis acuminatis , „pedunculis folio fubbrevioribus. 

De., Syst. Le pe 139. == DODOENS, DE GORTERJ 
KICKX ‚ ROUCEL „ LEJEUNE ‚ VAN HALL. Jork 
„Clematite des: haies, herbe aux gueux; in ‘het 

Waalsch: Range, Bois dtoubac. In het Hommanis 
hin, hegge Clematis. v. H. 

Bloeit met welriekende witte bloemen, in ade en 

diaken: h. 

‚In de heggen van Zuid-Nederland , vooral in de pro- 

vincie, Luik; in de omftreken van Brwsfel Me), 
en in Noord-Nederland, bij Nijmegen, Zutphen, in 
Overijsfel en de provincie Utrecht (pr GORTER, VAN 

HALL). 

Var. foliolis intearis baft ovatis. Bes verfcheidens 

heid fchijnt aan de kalkachtige gronden van de provincie 

Luik eigen te zijn. (Vidi vivam.) ° 

2. Clematis erecta, ALLIONI, caule ereeto, foliis 
pinnati-fectis, fegmentis petiolulatis ovato-lanceolatis in- 
tegerrimis. = LrJBUNE, FJ, Spa revue, ps 242, 

Clematide dresfte. 

Bloeit. met witte bloemen, van Junij tot Septem- 
ber. 2%. 

E 4 Op 
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Op de drooge heuvels van het Groothertogdom 

Luxemburg, bij Habay CTINANT) ,-en bij Maastricht. 

(NIST)? (Ve Sa) 

Tweede Afdeeling. ANEMONEAE, Do., Syst. bf Pe 
168. 

Ï. THALICTRUM, LINN. DCes Syste Te pe 169, 

„Eerfte fectie. Jwipterium, DC. 
Ie Thalictrum aguilegifolium, LINN., ftipellis ovas 

tis binis ad bafin petioli ramificationum, panicula co= 

rymbofa, fructibus triquetris, Dee, Syste Jom 

Drxin en passy, FJ. Brugell., LEJEUNE, El. Spas 

Ip. 247, 
Bloeit met witachtige bloemen, in den zomer. 2, 

In het bois de Foret, bij Brusfel, en in de wouden 

van den Eiffel. (wv. S.) 

Tweede fectie. Thalictrum, Do. Syst. Te Pe I72e 

a. Thalictrum elatum (MURRAY , WALLROTHs Scheds 

Crit. p. 260), caule teretiusculo polline glauco destia 

tuto, foliorum fegmentis glabris ovatis fubcordatisve 

trifidis, floribus paniculatis erectis (aut fubeernuis) cars 

pellis bafi obtufis, costa exteriori praminula, WaALrs 

ROTH. 

Var. te. Multidentatume 

a. Cuneifoliume 

3. Rotundifolium, volgens WALLROTH, 

Th. faxatile bij LEjEuNE, Fl, Spa revue. Th. mie 

nus bij vele anderen. 

Bloeit in den zomer, met geelachtig-groene bloes 

men. 
Aan 
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Aan de boorden van de. Moezel; bij Mears Trar= 

bach, enz. (ve V. ed S.) 

Aanm. Het geflacht Zhalictrum is zeer “moeïjelijk 

ten opzigte van de onderfcheiding van fommige van des-- 

zelfs foorten, en het is daarom niet onmogelijk, dat 

wij, «bij de bepaling van deze foort, eenige dwaling bes: 

gaan hebben, niettegenftaande wij, met alle mogelijke 

oplettendheid, de befchrijvingen van DECANDOLLE ; 

WALLROTH, enz. met onze plant hebben vergeleken. 

Het zoude eene zeer wenfchelijke zaak zijn, zoo REI- 

CHENBACH in: zijn uitmuntend critisch. werk : Zeones ef 

descriptiones plantarum minus eognitarum cact.…, deze. 

foorten afbeeldde, 

„Fot welke foort moet men de 74 minus van DE 

GORTER , Val  DEKIN € _PASSY, env van de overige 

Nederlandfche Botanisten , brengen? Tot welke de 7Aer 

foetidum van DE GORTER ; enz. 2 (*) 

3 Thalictrum galioides, NestTLer,vcaule tereti fub= 

fulcato ftricto, radice repente , panicula ftricta, floribus 

nutantibus , foliorum  fegmentis -linearibus -angustisfimis- 

integerrimis , margine revolutis , ultimo. fubfesfili. ‚ Dees 

Syst. Iep. 160, LEJEUNE, Fl. Spa revue, p.- Tro. 

De Heer possiN, een zeer bekwaam Botanist, heeft 

roi de= 

(*) Deze belde foorten noch zelf gevonden, noch van ane 

deren gezien hebbende (gelijk dit anders, door het bijgevoegde 

teeken (!), in mijne Flora België Septentrionalis, tweede Stuk , 

bl, 415, zoude zijn aangewezen), mag ik voor onze noordes 

lijke gewesten mij niet in die moeijelijk gefchilpunt mens 

gen. wv. He 

Es5 
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deze foort in. de provincie. Luik. gevonden. Een onzer 

heeft haar in deszelfs Herbariuut gezien. 

«4» Thalictrum: heterophylltm pref Pl Spa 

revue , P. 109)z tadice fubfusca intus flavescente „ longe 

horizontaliterque, protenfa „ „ftolonifera , annulis- fibrofis 

interrupta „ caule-fulcato „ panicula multiplici erecta; fo- 

liorum, radicalium fegmentisellipticis aut cuneatis trifie 

dis, fuperioribus -linearibus aùt lineari-lanceolatis, — 

Lfze 405) 

„Fh. nigricans, vrjes Fl, Spa an CANDoLLU? Th, 

Pratenft majts; RuPP., Jen. 69, volgens -WALLROTH „ 

sSched, Crite pe 263. : 
Bloeit met gele bloemen, in den zomer. 2e: (we V.) 

„Deze foort-groeit aan de oevers van de Vesdre ‚ tus- 

fchen Verviers: en Limburg , en avaarfchijnlijk op: meer 

plaatfen “in Nederland,» Zij-verheft zich ter hoogte van 
vijf of zes voeten, evenals «de. Zhalictrum flavam, 

van‘ welke :zijs"voornamelijk „werfchilt door eenen hori- 

zontalen wortel „die hier’ ven daar uitloopers maakt, 

welke nieuwe ftèngen vormen; en door hare wortelbla= 

den, die van “de ftengbladen zeer onderfcheiden zijne 

De eerfte-gelijken- naar die van 7%. flavum „de fleng= 

bladen naar die van 7%. angustifolium , Dc. 

<5. Th. flavum, LINN., radice fibrofà, caule erecto 

ramofo fulcato, panicula erecta corymbofa, foliorum 

omnium -fegmentis. cuneiformibus trifidis acutis. Dees 

Syst. Tp. 182, — Auct, Bela! LerjBUNEn Fl, 
Spa. I. p. 246: Kors, Fl Baten? 303, cum vigond. 

VAN HALL, Fl. Belg. Sept. p. 414. 

Pigamon jaune, Rhubarbe des pauvres. In het Hot- 

landsch : 
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Jandsch : Waterruit , valfche Rabarber, vind gehe 

Zalictrum „v. H. 

Var. B’ Th. peuperculum „ (De. prul wette 

pauciflora caule og -pedali, foliorum fegmentis corda- 

tis trilobis‘obtufis, — Aan het meer- van Leo, 
Vars: y. vaginatutn , petiolorum vaginis in auriculas 

expanfis , foliorum fegmentis: latioribus, quam in Th. 

flavo vulgari. — Tusfchen Goer en Eupen; in de pros 

vincie. Luik, 

„Bloeit smet gele bloemet var Ju tot rees %. 

Cv. V.{trrroonsaad [ld 
In. vochtige. aad abon aan ‘de oevers van ftroomén , 

rivieren meren … en ev” door ah diend 

Beaches 5 ip RAA : 

am Ki, DER, sabers Lp. GEE jen 

oat fpecies s°LINN:. 3 wia 

Eerfe wetie. pins MIER. © Leven Ô 

1. Anemone Pulfatilla, (LINN., pe; Syst. E Pe 

191), foliis pinnatifectis; fegmentis multipartitis , lôbis 

linearibus,/flore fubnutante , fepalis fex patentibus. — 

De: correr, Fl. VIL' Prov. p. 1433 Rovers FL. 
du Nord, p. 4535 LEJEUNE, PI. Spa Rev. p. 1083 
VAN HALL „ FJ. Belg. Sept. p. 412, 
=… Paarfhe „Anemoon ‚ v. H. 

Bloeit miet paarfche bloemen in het voorjaar. 2%. (v. 9.) 

Op’ “dorre” heuvels in den Zifel, bij Crónenburg, 

Hildesheim en ‘Stadkil, (DuMmorTIER en MremeL); 

in het Groothertogdom Zwxemiburg, ‘en volgens pr 

GORTER, te Bronsbergen, buiten Zutphen, en op den 

Paasch- 
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Paaschheuvel , bij” ter Porche Zij is naderhand: weder- 

gevonden te Bronsbergen, buiten Zutphen, door den 

Heer VAN: DEN/ENDE, Volgens VAN HALL, bl. 413. « 

_ 2. Anemone pratenffs, (LINNe> DC» Syste Te p.192) 

foliis pinnati-fectis, fegmentis multipartitis „lobis. linea= 

ribus:, flore pendulo, fepalis fex erectis , apice reflexis. 

De bloemen zijn donkerder. paarsch, dan bij-de vo 

zige foort, de kelkblaadjes fimaller, fpitfer, ‘aan „den 

voet vereenigd en regtftandig, aan den top omgeflagen. 

In den Eiffel ‚volgens Mejufvrouw LiBerT. ijd ede 2%. 

Tweede fectie, (de derde bij DECANDOLLE.) * 

…$- 15(S--2-bij DECANDOLLE), de blaadjes van het 

omwindfel gefleeld , de wortelflakveirond en. gefleeld. 

3. Anemone apennina, (LINN., DC., Syste Ia pe 

2o2), foliis petiolo ramofo triternatim fectis, fegmen- 
tis lanceolatis. incifo-dentatis, acutis, involucralibus pe- 

tiolatis trifectis. incifo-dentatis, acutis, fepalis 1214 

oblongis obtufis. — Dop., pempt. 434» f. 23 DEKIN 

en passy, Fl. Bruz. p..313 VAN esi Fl Belg. 
Sept. Pe 42 ah ds 

draliaanfche Anemoon ; Ne (Ey î ster Crer 

Bloeit met blaauwe bloemen, in de maand Mei. (vsS-) 
Op befchaduwde plaatfen, bij Brus/el, in, de heggen 

bij Anderlecht, (DEKIN en Passy)s bij Douai? /Lrse 

TIBOUDOIS in ROUCEL, PJ. du Nord, DECANDOLLE 

verklaart in het Herbarium van Jussieu, een Exem- 

plaar dezer plant gezien te hebben, mede van. Brusfel 

herkomftig. — Merkwaardig is de groeiplaats van deze 

foort op fchaduwachtige plaatfen te Vleuten; nabij 

Utrecht, gelijk van maLL, bl, 413 opgeeft, volgens 

de 
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Cm 

de door hem geziene Exemplaren, gewonden door de 

Heeren BERGSMA en NIJHOFF (*). 

$. 2 ($- 3 bij DECANDOLLE), de blaadjes van het 
omwindfel gefteeld, de wortelftok rolrond, dun en uit= 

gerekt, 

4. Anemone nemorofa, (LINNs, DC. Syst. 1. fe 

203) foliis ternatim fectis, fegmentis trifidis’ incifo-den- 
tatis-lanceolatis acutis, involucralibus petiolatis confor= 

‘mibus, fepalis fex ellipticis —- DE GORTER, ROUCEL 3 

KICKX , LEJEUNE , VAN HALLe 

Sylyie, Anémone des bois. In het Hollandsch: bosch 

Hanevoet, Windbloem , enz. , bosch Anemoon, v. H. 
Bloeit in April en Mei, met bloemen, die, enkel 

of dubbeld, dan eens wit, dan rozenrood , dan weder 

paarsch , maar nimmer geel, zelden blaauw zijn, 

In de bosfchen van geheel Nederland, 2e. (v. V.) 

5e Anemone trifolia, (LINN.), wordt als. inlandsch 

vermeld door ROUCEL en DODOENS; daar wij echter 

nog nooit Exemplaren dier plant hebben kunnen te zien 
krijgen, durven wij deze plant op hun gezag alleen nict 

‘aannemen. 
6. Anemone ranunculoides, (LINN., DC.» Syst. E. 

p. 206) foliis radicalibus 3—s-fectis, fegmentis fubtrie 

fidis incifo-dentatis, involucralibus fubpetiolatis tripare. 

titis incifo-dentatis, fepalis 56 ellipticis — pE GOR« 

Rae. 

_ (*) Deze zeldzame plant is, in 1826 , wedergevonden door 

den Heer c. groers, Student te Utrecht, die mij Exempla- 

ren der aldaar vrij algemeene Zrafiaan/che Anemoon heeft laten 

zien. v, H. 
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_ Ranonkelachtige Anemoon, N. H,- 

De bloemttelen dragen fomitijds twee bloemen: 

Bloeit met gele bloemen. in Maart, April en Mei, 

2. (Vv. Vi) 

In bergachtige weiden , heggen en bosfchen, bij Luik, 

Chaud-Fontaine , Nesfonvaux , Gronsveldt ; bij Brusfel, 

(KICKXj DEKIN. en, PASSY), bij lost, (roucer), bij 

Gosfelies „ Fontaine , (oecQqvarT), in. het bosch van 

Baudour , (DESMAZIÈRES, Cat. pl. omifes.) In het 

bosch van Montigny, enze 

In Noord-Nederland, bij Haarlem; in het Haagfche 

bosch, (/9/va Hagana); omtrent Franeker , Oranjes 

woud en klein Katlijk in Vriesland; bij Leyden en bij 

Leeuwarden, volgens DE GORTER, ‘MEESE EN VAN 

HALL, bl, 413: 

S. 35 (S- 4 bij DECANDOLLE), de blaadjes van het 

omwindfel gefleeld, de wortels. vezelachtig en _bosvor- 

mend. 

7. Anemone fylyestris , (LINN:s DC 5 Syst. Le Pe 207) 

foliis triternatim quinatimve fectis, fegmentis apice in= 

cifo-dentatis, involucralibus petiolatis conformibus, pe- 

dicello folitario , fepalis fex (aut quinque) ellipticis, 

fruêtibus hirfutisfimis — KICKX, LEJEUNE, Pl Spa 

et Revue — A. pannonica, DOD. pempt. vate minor. 

LINNe» Syste plant. Ed. Zas p. 7ÓLe 

De bloemen zijn wit, fomwijlen van buiten paarsch- 

«achtig en behaard, Bloeit in het voorjaar en fomtijds 

„ook in het najaar. 2e. (V‚ Se ct v. V.) 

‚dn de bosfchen- tusfchen Ferrières en Havelange, in 

het Groothertogdom Luxemburg bij Grunewald en Du= 

delange , (TINANTs MARCHAND); in het bosch van 
Ro- 
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Rovés , (DESMAZ. Cat); bij Freyze, (DE CuOET)5 

tusfchen,Brusfel „ Itterbeek en Delbeek ; (kICKxe) 

IV, HePAricaA, DiLtEN., DC. , Syst. — 

Anemones Spec. , LINN. 

1. Hepatica triloba, (nes, Syst. Te. pa 256) foliis 

eordatis, trilobiss- lobis integerrimiss Zrifolitm au 

TEUM, DOD. pempt. — Hepaticum trifoliuinj LOBELe 3 

Anemone. hepatica; LINN.s LEJEUNE, Fl Spa et Rey. 

Bloeit in Maart en April met blaauwe en witte bloemen, 

In de bosfchen aan de oevers van de Vesdre, tus- 

fchen Verviers en Limburg, en tusfchen Verviers en 

Enfival , op de plaats, die men noemt Aé de Pepinfler ; 

bij Pepinfler; bij Poleur en in het bosch van Meek , 

(STEPHENS) , (Ve Ve) 

Ve ADONIS, LINNes DCes Syste 1, pr 220. 

Te Adonis autumnalis, (LINNes Dees: Syst. Ls b. 
aar) calyce glabro, petalis concavo-conniventibus, ca- 
Iyce vix majoribus, carpellis fubreticulatis in capitulum 
ovatum aggregatis , caule ramofo, Lejeune, FL. Spa, 
1. p. 248 et revue. REICHENBACH, Joon, cent. 4e f. 497. 

Bloeit met bloedroode bloemen, in den, zomer. ©. 

In de koornvelden, (wv. V.) 

Aanm. „De bloembladen zijn fomtijds ook Pledat 
grooter dan de kelk, die aan den woet ftekelharig is. 
Is dir de Adonis gestivalis van LINN. en Do.» Syste 
I. ps 223? 

2. Adonis flava, (mee, Syst. I. p. 222) calyce gla 
, bro 
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bto bafi foluto, petalis planis oblongis calyce duplo 

longioribus, carpellis fublaevibus in. capitulum” oblon- 
gum aggregatis, caule fubfimplici, Lejeune, FL Spa 

Revue; Pe*hioe À. aestivalis REICHENBACHs J. ca 

Á. 495: f 
Var. 1. Subflammea „DC. 

eo. Parviflora , DC. 

Bloeit met gele, of min of meer roodachtige bloemen 

van verfchillende grootte. ©. 

In de koornlanden bij Remich, Luxemburg en Mont- 

joie, Cv. -Ve €£ Vo S.) 

Derde Afdeeling. RANUNCULACEAE, DC., Syst. 
Ps 228. 

VI. Myosurus, LINN.s DC.» Syst, E. p. 229. 

re Myofurus minimus, LINN., =—= DE GORTER; 

ROUCEL, LEJEUNE, KICKX, KOPS, Fl. Bat, VAN 

HALL. — Cauda murina, Dop., pempt. Holosteon, Loser. 

Gras Muizenflaart. Vv. H. 

Bloeit met geelachtige bloemen in het vroege voor- 

“jaar. ©. 
Op de akkers, door geheel Nederland, (v. V. et v. S.) 

_Niettegenftaande de overeenkomst van dit geflacht met 

het geflacht RANUNCULUS, gelooven wij echter hetzel- 

ve, in navolging van DECANDOLLE, afzonderlijk te 

moeten behouden, wegens de kenmerken in den kelk 

gelegen. LirjeBLAD, AFZELIUS En VON SCHLECHTENe 

DAL, noemen deze plant Ranunculus Myofurus 

» 

VIL 
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vi RANUNCULUS, Dc. , Sjst. I. pe 231: Ade 
nunculi Species; LINN., Gen. 

Eerfte fectie. Batrachtum, DC:, dé vruchtjes 

eirond, ongewapend, met dwarfe rimpels voorzien $ 

de bloemen wit met een geel nageltje ; een honigdrde 

gend groefje aan den voet der bloembladen, doch geent 

‘fchubje. Het Zijn waterplanten. 

1. Ranunculus hederaceus, (LINN., Dö.; Syst. Le 

Pe 233), caule repente, foliis fubreniformibus fub-3-$- 

lobis, lobulis latis integris obtufisfimis, petalis oblorte 

gis calyce vix longioribus, ftaminibus 513, carpellis 

glabtis. — De GORTER, ROUCEL, LEJEUNE, DEKIN 

en PASSY, KICKX, MUSSCHE, Cat. A. Gand. , KOPSs° 

FI, Bat. n°. 328, VAN HALL, P. 422. 

Klimopbladige Ranonkel, v. H. 

Bloeit met witte bloemen in April, Mei, enz. %, 

In moerasfen eù onder water ftnande plaatfen, in ges 
heel Nederland: bij Harderwijk, Haarlem, Gron. 

gen, Arnhem, enz., in de noordelijke gewesten, (pt 

GORTER En VAN HALL)s bij Diligen, (RICKX) , Mechen 

len, (bekin en passy), Heufy, Nesfonvauz, enz. ; 

(LEJEUNE en courrois), (v. V.) 

a. Ranunculus tripartitus, (pc. Syst, Ip. 234), 
caule natante, foliis fubmerfis capillaceo -multifidis , 
emerfis tripattitis, fobis cutieatis apice dentatis, carpel= 

lis glabris. Dc., Ze. rar. Gall. Tab. 195 LÓISELEUR 4 
Notice, p. 915 MERAT, FI. Paris, ed. 1. P. 217. 
‘ Var, «. micranthus, petalis oblongis acutiusculis, 
calycis longitudine. 

BIJDRAGEN D. IL, st, 1. F Var, 
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Var. B. obtufiflorus, petalis obovatis obtufis, calyce 

longioribus, 

Bloeit met witte bloemen in den zomer. In Kempen- 
land, (v. V. éé v. S.) 

Het is mogelijk, dat deze plant niets anders ie, dan 

eene der talrijke wijzigingen der volgende foort. Men 

ziet haar met volkomen onbehaarde vruchtjes en met 

vruchtjes van eenige ftekeltjes voorzien; zij is dan eens 

geheel onbehaard, dan wederom zeer behaard. 

"3e Ranuneulus aguatilis, (LINN., DCe, prodr. I. 

P. 26, excluf. var. €), caule natante, foliis fubmerfis 

capillaceo-multifidis , emerfis tripartitis aut 5-lobis (etiam 

capillaceo-multifidis) lobis cuneiformibus (aut rotunda- 

tis) apice dentatis (integrisque) petalis obovatis calyce 

majoribus;- carpellis laevibus aut fetis rigidis hispidis. 

Nobis. 

Syn. Re aguatilis et R, Pantothrit a et y. DC. ; Syst. 

Var. «. heterophyllus, foliis emerfis tripartitis. — 

R. heteropliyllus, HOFFMe, Germ. 197 

R. aguatilis var. ad, DE GORTER, Pe 151, VAN 

HALL P. 422. R. aguaticus B, RovcEL IL. pe 4553 

R. agquatilis, LEJEUNE, PJ. Spa, Ie p. 252, 

Men vindt deze plantenvorm met de drijvende bladen 

fchildvormig (peltata), en niet fchildvormig, met gladde 

en ftekelharige vruchtjes. Zie WALLROTH, sSched. Crits 

P. 282, 283. 

War. B. capillaceus, (me., prodr. d. e., foliis pe: 

tiolatis , omnibus immerfis, in lacinias filiformes tenues 

disfectis. A. Pantothrix var. &, DC. (Syst) R. capil= 

laceus, LEJEUNE, J. c« R. aquatilis B, Dr GORTER 
et 



C 83 ) 

et-VAN HALL, Á. ec. R, aguaticus B, ROUCEL, Le Cs 
R. aguatilis, KICKX, 
“Zij komt voor met meet of min groote bloemen, met 

ftekelharige of zelden onbehaarde vruchtjes. 

Var, y cacspitofus , foliis petiolatis omnibus emerfis, 
eircumferiptione fubotbiculatis in laeinias divergentes ris 

gidulas disfectis, petiolis bafi late vaginato-auriculatis, =— 

R. rigidus, Pers. HorFM. R. aguatilis, Var. ò;s 

VON SCHLECHTENDAL, Fl. Berol. I, pe 303: R. aqua 

tilis, Var. y» cacspitofus VAN HALL, /. Cc» 

Var, 8, R. flagnatilis (warrrotu, Sched. Crit, pe 

285), foliis fesfilibus, omnibus immerfis capillaceo-muls 

tifidis circinuatis laciniis abbreviatis, waginis obfolete 

auriculatis, carpellisque glabriuseulis, acutiusculis,. =— 

R. aguatilis, Var. Ò, flagnatilis, VAN HALL, Je Ce 

Renoneule aquatique, flottante, Grenouillette. In 

het Waalsch: Sankisfe, fleur di crapo. In het Hol 

landsch : water Ranonkel, 

Bloeit met witte bloemen, met gele mitrliices in den 
zomer. 4. 

In ftilftaande watefen en moerasfen van geheel Mea 

derland, De verfcheidenheden « en 2 in de meer diepe 
wateren , y in de overftroomde ftreken, die des zomers 
droog zijn, 8 in de flooten, met de overige, maar veel 
zeldzamer. (yv. V.) 

4. Ranunculus peucedanifolins, ALLIONI, caule na= 
tante, foliìs omnibus fubmerfis, di-trichotome repetitoa 
disfectis, laciniis longisfimis linearibus parallelis, petas 
ks calycem vmulto- fuperantibus, — SPRENGEL , Syste 
AL, pe 646. Re fluviatilis, witLb., LEJEUNE, Fl 
Spa. dc. Krexx, Fl, Bruwell. p‚ 208. Rs aqud- 
-4) Fa tis 
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hslis 3; DE GORTER, Je co _R. aguatilis, Var. «, peus 

cedanifolius, DC., Prodr. Je C., VAN HALLs Á ce 

R. flwitans, LAMARCK, Fl. Fr., roveeLy, Fl du 

Nord, I. p. 456. R. Pantothrix y, DC., Syste 

veget. de ca / 
In de rivieren en fnelvlietende ftroomen, zoowel in 

de zuidelijke als noordelijke gewesten. 

Bloeit als de vorige. 4. (ve V.) 

Aanm. De waterplanten verfchillen doorgaans veel, 

naarmate van de diepte en de fnelheid der wateren, 

waarin zij groeijen. De kenmerken, die wij opgegeven 

hebben, om de foorten 2, 3 en 4 te onderkennen ; 

zijn eenigzins onzeker, en nogtans zijn de vormen, die 

zij vertoonen, kennelijk onderfcheiden. Men heeft daar- 

om wel gedaan, dezelve grootendeels te vereenigen. 

De vierde foort wordt echter bijna overal met vore 

kenteekenen wedergevonden.’ 

Wij zullen al deze vormen te zamen gedroogd uitge- 

ven in onze Choix des plantes de la Belzigue. 
Tweede fectie, Ranunculus, pe. (Syst. Ip. 237); 

de vruchtjes glad of ftekelig, en niet geftreept, gee 

punt door een bijkans aangegroeid ftijltje; de bloem- 

bladen aan den voet «met een fchubje voorzien; de 

bloemen wit of geel, eindelingsch of zijdelingsch; 

de bloemftelen zelden aan de bladen tegenover- 

gefteld. ‚ 

S. 1. De bloemen wit; de bladen tobachtig-veelfple« 

tg of getand; de vruchtjes glad. 

5. Ranunculus aconttifolius (LINN.; De.» Syst. I. 

P. 240), foliis palmatim 3—z-partitis, partitionibus 

incifo-dentatis, fupremis fesfilibus im lobos lineari-lan- 

ce- 
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ceolatos fisfis; caule, ramofo multifloro; calycibus ad. 

presfis. 
„Est Var. ò (pc., Ae foliis radicalibus 5-7 lo= 

BE. lobis acuminatis„ bracteis linearibus integris. 

Sy. Ranunculus flore albo. Dopon., Pempt. 429. 

f. 2e \R. montanus, IV. Crus. , Hist. I. p. 236. fe 

z, A. platanifolius. LiNN., Mant. Ley, Fl. Spa. 

IL. p. 249. 

Renoncule à feuilles dAconit, R. à feuilles de pla- 

tane. 
Deze foort groeit in de bergachtige wouden van de 

Ardennes, bij Malmedy, Eupen, Rhenaftein; in. het 

Groothertogdom Luxemburg , bij Arlon (FR. TINANT). 

Bloeit, met witte bloemen, in de maand Junij. %. 

(vS: et v. V.) 

Men kweekt in zeer vele Nederlandfche tuinen eene 

verfcheidenheid van deze foort met dubbele bloemen. 

S-2. ($. 3e DC.) De bloemen geel; de bladen 

gaaf ; de wortels in bundels vereenigd. 

6. Ranunculus graminifolius (LINNe, DC., Syst. 

L. p. 245), foliis lanceolatis linearibusve integerrimis ; 

caule «erecto glaberrimo ad collum fibrillofo, fquamula 

petalorum tubulofa, radice fasciculata. Dc. DESMA= 

ZIÈRES, Cat. pl. omifes, p. 102. 

„„Renoneule à feuilles de. graminde. 

In. Oost-Vlaanderen in de weilanden, die van tijd tot 

tijd onder water ftaan, nabij Gent (musscuHr, Cat. A. 

Gand, — DersMAZIÈRES), en bij Binche, in Henegou- 
wen (DESMAZ. s L. ca). 

Bloeit in Mei en Junij, %. (v. v. Comm.) 
De Er 
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Er is hiervan in de tuinen eene verfcheidenheid iet 
dubbele bloemen. 

"$. 3. (S. 4e Dee) De bloemen geel; de. bladen 

gaaf of getand; de wortel vezelachtig, Á 

7. Ranunculus Lingud (LINN., pe., Syst. Tip. 

246), foliis lanceolatis fubferratis , fesfilibus , -femiams 

plexicaulibus , cauleé.-erecto glabro- (aut pilofo)  tnultis 

floro 3 carpellis hirfutis, — Der GORTER, pe 1485 LEJes 

Fl, Spas l. p‚ 248, revue pe 1113 VAN HALLy de Ce 

p. 416. — R. Jongifolius, LAM., Fl. Fr. RovceLs 

bc. Ip. 457. — DEKIN et passy !_ Musscue ; Cat, 

Reénoncule grande Douye, In het Hollandsch: Egel. 

koelen, pe GORTER3 Zroote Ranonkel, wv. He 

Groeit in de moerasfen, tusfchen het riet; aan het 
meer van Zeo, bij $%. Trond; in Kempenland (Lryss 
CouRrT., MicHer)s te Frelange, bij Arlon (FINANT); 

in het Groothertogdom Luxemburg ; om de dorperi pe 

Pels, Derleor en Uitbergen, bij Termonde (ROUCEL); 

bij Gent en Brusfel, In de noordelijke gewesten in de 

Betinve; bij Buren, Haarlem, Utrecht ; in Vriesland ; 

in de flooten , tusfchen Deventer en Zwol; ook op vere 
fcheidene plaatfen in de provincie Groningen (DE Gor» 

Fer); zeer algemeen in de flooten , volgens VAN HALL 

(F1. België Sept. pe 417). 

Deze foort heeft eenige overeenkomst metde. vol. 

gende, doch verfchilt van dezelve, door fteviger, op- 

gerigte, pijpachtige fteng; door. hare zeer groote bloes 

men en door hare vruchtjes. Meh vindt haar met be- 

haarde en onbehaarde fteng (R. lingua, & glabratus 

gi hinfutuse WautrotTh, Sched, Crit: p. 283). 

, Rlocit 
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„Bloeit in het voorjaar en den zomer. %. (yv. Vo et 

ve9.) 
8. Ranunculus Flammula (LINN., DC.> Syst. Ie pe 

247), foliis glabris , linearibus , lanceolatis fubovatisve , 

fubintegris;. inferioribus petiolatis; caule declinato, ple- 

no, bafi fubradieante, pedunculis oppofitifoliis , carpel- 

lis laevibus. Dc, 
„Flammula Ranunculus, DODON., Pempt. 432, f. Te 

Ranunculus Flammula, LINN«, DE GORTER; lc. pe 

1473 ROUCEL, Jets Tepe 4585 LE), FL Spa. IL. pa 

248, revue Pe IIIJ KICKK, Fl; Brux. p. 206; VAN 

BALL» J. C+ DP. 416. 

Petite Douves In het Hollandsch: kleine Kanes 

dens ‘Egelgras; Egel Ranonkel, v. H 

„Zij ‘wordt op vochtige plaatfen door geheel Neder 

land gevonden. k 
Bloeit in het voorjaar en in den zomer. %. ï 

„Aanm. 1. De bloembladen zijn een weinig 5 grooter, 

dan de kelk. (v- V.) 

—_Aanm. 2. Deze plant wisfelt af met gave en zaag- 

tandige/bladen (R. flammula (B ferratus, nc.), met 
hare meer of min hoog groeijende fteng, dan eens op- 

gerigt, dan weder kruipende (az A. reptans?); in de 

grootte der bloembladen, die gewoonlijk een weinig 

grooter dan de kelk, zijn, maar fomwijlen bijkans die 

van A. Lingua evenaren. Deze laatfte verfcheiden- 

heid, door den Hoogleeraar KOPS, in de Flora Bata- 

va, II, n°. 239; onder den naam van R. fammula 

afgebeeld „ fchijnt de A. flammulacformis van BERN- 

HARDI, te wezen. Men zoude de rijpe vrucht moeten 

hebben „ om ‘hieromtrent iets naders te kunnen bepalen. 
F4 $. 
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S- 4, (S. 6, e.), de bloemen geel; de bladen lob= 

achtig of veelfpletigs de wortels vezelachtige; de vruchs 

tjes glad. 
9. Ranunculus auricomus, (LINN., De.» Syst. Ie 

Pp. 268), folis glabris (aut fubpubescentibus) , radica= 

libus petiolatis, cordatis , plerisque tripartitis lobatisve 4 

caulinis in lobos lineares integros aut fubdentatos parti- 

tis; calyce pubescente petalis breviores carpellis fubpu- 

bescentibus, flylo brevi, incurvo terminatis. Nobis. 

RovcerL, Le. I. p. 4635 Lej-» Fl. Spa, Ie pe 2493 

Revue 1. €. VAN HALL, J. C« P. 418, 

Renoncule tête d'or, 'R. blonde, Re. douce, R. prins 

tanière, In het Hollandsch: gu/de Ranonkel, v. H. 

Groeit in de bosfchen en heggen, in den omtrek van 

Verviers, Luik, Brusfel, enz. Ook bij Leyden en 

Utrecht, volgens MULDER en BERGSMA» bij” VAN. 

HALL „ bl, 419 (*). 

Aanm. Deze plant heeft zeer vele verfcheidanheden, 

VoN SCHLECHTENDAL > (Anim. in’ Ranune, Cand.), 
telt er twaalf van op , welke men evenwel ligtelijk tot 

een kleiner getal zoude kunnen terugbrengen. Wij heb= 

ben dezelve aangetroffen met. de wortelbladen meer of 

minder diep ingefneden, dan eens’ onbehaard, dan wes 

der zachtharig; de ftengbladen in gave of dien 

lobben verdeeld, de fteng eenblaemig en veelbladmig, 

dan 

(*) Dezelve is vrij algemeen in de boschjes te Haren, nae 

bij Groningen, alwaar de door de Schrijvers opgenoemde vere 

fcheidenheden, ook nu en dan voorkomen, Die met bijna ge= 

„ heel ontbrekende bloembladen, is dogr den Heer 6. A, STRA= 

TiNGu in het vroege voorjaar bij Harex aangetroffen, v. H‚ 
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dan ‘eens naauwelijks eene palm (decimeter) , dan’ weder 

bijkans eene el (meter), hoog; met bloembladen, die 

meestal in het voorjaar misdragen, doch in de maand 

Mei, ten getale van 2, 3» 5» ENZ. ‚ aanwezig zijn. 

Aänm. Men zegt, dat deze foort als groente kan 
gebruikt worden ? Ì 

toe: Ranunculus fceleratus, (LINN., Dpe., Syst. Le 

p. 268), foliis glabris, radicalibus petiolatis„ tripartie 

tis, lobis trilobatis, obtufe fubincifis, fummis tripar= 

titis „ lobis oblongo-linearibus integris , floralibus ‚oblon- 

gis, calyce glabro, carpellis minimis in: {picam oblone 

gam dispofitis, pc. /. €. 

Ranunculus fylvestris, IT. DODONe pempt. 426. f. 2. 
R. palustris rotundiore folio, Lonen, Hist. 382, Ic, 

669. f. 2. 

Ranunculus féeleratus, LINN. , DE GORTER, J. C. pe 

148; ROUCELs Ze-c. [ Pp. 4625 LEj., FJ. Spa, 1. De 

249, Revue p. IIj KICKK, FJ. Brux. pe 2073 DE- 

KIN @U-PASSY-, /. 0. , MUSSCHE , /. c., KoPss Fl, Bat. 

n°, 260 cum ic, ; VAN HALL» J.C. p. 418. 

Renoncule feélérate. In het Hollandsch: water Hanee 

voet ; Jeukkruid, Jichtkruid (koers) , Fielkruid (KICKX) 5 

blaartrekkende Ranonkel, v. H. 

‚In flooten, grachten en vochtige weilanden, door gee 

heel Nederland, 

Bloeit in Mei en in den zomer, 4. (v. V.) 

‚ Áanm. De kleinheid der bloemen, het aarvormende 

der vruchtjes en de groeiplaats, onderfcheiden deze 

foort genoegzaam van alle onze inlandfche Ranonkels. 
Zij is de gevaarlijkfte van allen. 

F5 In 
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In Kempenland vindt men eene verfcheidenheid, 
‘Waarvan al de bladen in rondachtige lobben zijn inge- 

fneden. ‚ 

ri. Ronmimetlus aeris; CLINN.; Des, Syste 1. pe 

277), folijs pubescentibus fubglabrisve ‚ palmato-pe 
tis, lobis incifo-dentatis acutis, fummis linearibus „ cau- 

le erecto  multifloro pubescente (pube adpresfä) pedun- 

culis teretibus , calyce fubvillofo „ carpellis C*)- mucrone 
fubrecto‘tefminatis, Dc., Ze. 

R. hortenfis, IL. nonoN., pempt. 426 fe vj R. de 

zenfis” furrectis. cauliculis’ Loner ; Je. 665 fot. „Ae 

acris, LINN-; DE GORTER > ps: 149} ROUCELs Lp 

4615 ref. Fl. Spa, Le pe â5t, Revue, pertes 

KICKX 5 p. 2073 VAN HALL, Z. C. p. 420. 

Renoncule acre. In het Hollandsch: veld. Heves 

of Hanepoot; Boterbloem, (pr GORTER)) gemeene 

Ranonkel, v. Hs In het Waalsch: Pconêtte € 1, hete 

geen overeenkomt met het Franfche woord Pisfenlit ; 

hetwelk men ook voor de Turaxacum vulgare:gebruikts 

Men noemt vele foorten van Ranonkels met t gele bloe 
men op dezelfde wijze. 

Men heet de verfcheidenheid met dubbele * bloemen 
goude Knoppen; in het Fransch Bowton wed vin het 

Waalsch :.Bótón d'or, | t af 

In weiden en bosfchen vrij algemeen. » 

Bloeit in-Mei en Junij, 4. (w. V.) 

Er zijn drie verfcheidenheden ‘van deze foort. 

«. Met dubbele bloemen. Gouden Knoppen, uv, « 
B. Sylvaticus „ petiolis foliisqué fubtus velatino-villoe 

p ve fis, 

C*) Carpiis, REICHENBACH. 



C'pa 

fisy caule velâtiore. A, fylvaticus, THUILLIER, Ae 

lanuginofus, B. Fl. Franc, ed. pc. 

ye-Multifidus , foliorum lobis incifo-multifidis. 

Zij verfchilt van R. polyanthemos, door niet gefleufde. 

bloernftelens van A. Januginofus, door dieper ingefhe= , 

den. bladen, en met fmaller {lippen , door de haartjes aan 

de bladftelen en ftengen aangedrukt en regtopftaande 3 

van A. repens door regtopftaande en niet kruipende 

fteng, dòor hare rolronde Grrr A hare bias 

dens enzs 

„Zij. wisfele aken af met: zwart rea erf 

niet nd bladen, | 

25, Ranunctulits pPolyanthemos , (LINN. 5 'DC« 5 Syste 

1. ‚, 279), folis tri-quinque-palmato-partitis, incifós 
multifidis, lobis fublinearibus , caule erecto.multifloro , 

petiolisque -patentim pilofis , pedunculis “fulcatis, calyce 

hirfuto, fructibus fubmuticis, pc. , Z. C ; VON SCHLECH® 

TENDAL, Fl. Berols p‚ 3085 vanimady. ir -Ranune. p. 
Ons hi tte B. WALLRONED; Sched.-ctit. 

Pp: 292. 

R. nen: LEJes Fl. Spa, Iep. 2314 msi 

P-I12, KIGKX, Fl Brum? DE GORTER, p. 1493 

VAN HALL; P. 420. 

… Ranoncule. multiflore. In het Hollandsch: “veelbloe= 
mige Ranonkel, v. H. 

_ In-de weiden en hakbosfchen , bij Harniafss ires 

COURT), Mormal, (pesmaz., Cat.) In vette. weiden 

in de Betuwe, (DE GORTER). Bij ’s Gravcfande „(vrRIJ- 

DAG ZIJNEN; bij VAN HALL , p. 421») 

Bloeit in Junij % (v. V.) 

dAanm, Deze foort onderfcheidt zich van R. acris 
door 
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door gefleufde bloemftelen en openftaande haartjes} van _ 

A. repens, door regtopf{taande en nimmer rankmakende 

fteng, en door den vorm der bladen; van R. zemoro- 

Jus, door hare bladen, die tot aan den voet toe, en 

niet, zoo als in die foort, tot op de helft zijn inge- 

fneden; van R. lanuginofus, door rolronde bloemftelen 

en fmaller lobben der bladen, 

13e Ranunculus nemorofus (De. , Syst. 1. pe 280), 

foliis radicalibus ‚ultra medium tri-quinquefidis, Jobis 

cuneiformibus trifidis, lobulis apice dentatis, caule erec- 

to petiolisque patentim pilofis , pedunculis fulcatis, car= 

pellis ftylo uncinatis. De., Z. ec. 

Ranunculus —polyanthemos « latifolius, — WALER., 

Sched. Crit. p. agr (fide fpec. ipfius !). 

R. nemorofus, Ley. Fl. Spae revue, p. Has A. 

Breyninus, CRANTZ» /éC, REICHENBACH, Jc. Var. é. 

140, n°. 162. 

Var. «… multiflorus , caule multifloro. 

Var. B. pauciflorus , caule uni-vel bi-floro. 
Renoneule des bois. 

In de bosfchen en bergachtige weiden van de provin- 

cie Luik; in den omtrek van Limburg, Verviers, enz. 

Bloeit in den zomer. X. (wv. V.) 

14. Ranunculus lanuginofus (LINN., DC.5 Syst. Ia 

pe 281), foliis trifidis hplofericeis, lobis latis dentatis 

fubincifis , caule erecto, multifloro petiolisque reflexo-pi= 

lofis, pedunculis teretibus, carpellis ftylo uncinatis, 

pc. — Ley, Fl. Spa. Te p. 251, revue p. IIJ. 

De GORTER, Je ce pe 150, Jecundum BOERHAAVIUMs 

Lugd. Bat. 1. p. 31e 

Var B geraniifolius, pc. foliis fuperioribus tripar- 

ti- 
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tis , tobis oblongis acuminatis grosfe ferratis, Fl. ple 

nis. — In de Nederlandfche tuinen gekweekte 

‘ Renoncule laineufe, In het Hollandsch: wolachtige 

Ranonkel, v. H. 

In de bergachtige bosfchen van de ‘provincie Luik. 

Bloeit van Mei tot in Juli. X. (v. V.) 

Aanm. De wortelbladen gelijken naar de bladen van 

Aconitum thelyphonum , REICHENBACH. 

15. Ranunculus repens (LINN., DC., Syst. IL. pe 

285), foliis pinnatim-trifectis, fegmentis cuneatis trilo- 

batis incifo-dentatis; caule flagella proftrato-repentia' e 

collo agente, florifero » fuberecto, calyce adpresfo , car- 

pellis acumine recto. De., A c. — VoN SCHLECH- 

TENDAL, FL. Berol. p. 3075 DE GORTER, Je C Pe 

1493 ROUCEL, J. c. 1. p. 4603 nej, FI. Spa. I. p. 
250, FEYUC Pe III KICKXs Pe 2095 VAN HALL 3 Á C. 

Pp. 418. 

Var. «. erectus, caulibus floriferis erectis, flagellis 

repentibus nullis, DE GORTER; Z. c. LrjEuNeE! ROU- 

CEL ! 7 

Var. B. glabratus, foliis cauleque glabris, LEJ. , revue! 

Var. y. floribus plenis. 

Renoncule rampante, In het Waalsch: Poupeie. In 
het Hollandsch: groote Boterbloem (krekx)3 kruipende 

Hanevoet of Hanepoot; kruipende Ranonkel, v. H. 

In de weiden, de flooten, aan de kanten der wegen 

en op bebouwde landen door gansch Nederland. 

Bloeit in de lente en in den zomer. % (Vv. V.) _ 
Eene zeer wisfelvallige plant! 

16. Ranunculus bulbofus (LINN., De., Syst. T. p. 

295)» foliis-radicalibus petiolatis trifectis , fubpinnatie 

fec- 
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fectis, fegmentis trifidis incifo-dentatis medio petiolus 

lato, caule erecto ad collum bulbofoz calyce reflexos 

De., VON SCHLECHTENDAL , /. c. pe 309. 

R. tuberofus, DODON., Pempt. 431. f. Ie == Re 

bulbofus, LÒBEL, Ic. 667. f. 15 LINN-, DE GORTER, 

l.c. p. 1495 RouceL, 1. p. 4605 Ley, PJ. Spa. I. 

Pe 2505 Feyve Pp. Ills KICKX, FJ. Bruw. Pe 2095 

Kops, FL, Bat. n° 26, eum Ic.; VAN HALL) J. 6 

pe 418. i h en 
Var. fl. penis. Dopon., Pempt. 431 fe 23’ LOS 

BEL» Jc. 666. f. 25 Lry. PL Spa, revue. 

Var. caule unifloro parvulo. 

Renoncule bulbeufe. In het Hollandsch: St. Anthos 

nis Raapje; knol Ranonkel, v. H. 

In de weiden en bosfchen zeer algemeen. 

Bloeit in de lente en den zomer. %. (v. V.) 

S. 5: (Se 79 DC.) De bloemen geel; de bladen ge 

lobd, veelfpletig of getand; de wortels vezelachtig , 

eenjarigs de vruchtjes aan weerszijden knobbelig of 

ftekelig. 
17. Ranunculus Philonotis (RETZ., DC. Syst. IL. 

pe 296), foliis trilobatis trifectisve, lobis obtufis inci- 

fis dentatis, medio pedunculato, calyce reflexo, caule 

bafi non bulbofo, carpellis ad margines tuberculis mini- 

mis adfperfis. Dc. VON SCHLECHTENDAL, Pl Be- 

gol. p. 309. Ranunc. p. 33. — Lry. Fl. Spa. L pe 

250, TEYUE P. III DEKIN Et PASSY, p. JI} DESs 

MAZ.; pl. om. — VAN' GEUNS, Spicil, n®. 1455 DE 

GEER, Spicil. n°. 453, aangehaald bij vaN HALL, 4, 

c.p. 418. 

Renoncule des fosfés, — In het Hollandsch: behaarde 

Ranonkel, v. H. Op 
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Op de mepr of min vochtige velden, in bebouwde 

en onbebouwde plaatfen „ op vochtig liggende wegen, 

enz. door bijna geheel Nederland. In de zuidelijke 

gewesten, onder anderen, bij Verviers, Comblain au 

Pont, Brusfel, Ath, enz, In de noordelijke bij Har- 

derwijk en Doornfpijk; bij Haarlem (VAN HALL; bl. 

419). 
Bloeit in de lente en in den zomer. ©. (v. V.) 

Deze veelvormige plant vertoont ons de volgende 

verfcheidenheden : 

B. intermedius, folis fubglabris (R. intermedius, 

POIRET). 

ye parvulus, caule nano fubunifloro, 
8, floribus plenis, bij Verviers. 

Men vindt deze plant ook wel met eene onverdeelde 

fteng ‚ maar meermalen met eene getakte veelbloemige fteng. 

De bloemen hebben dan eens de grootte van die van 

R. bulbofus, dan eens zijn zij wederom zeer klein; de 

bladen zijn op verfchillende wijzen ingefneden, bee 

haard, enz. 

18. Ranunculus arvenfis (LINN.> DC., Syst. I. pe 

297)» foliis glabris, primordiglibus apice dentatis; rae 

dicalibus tripartitis, caulinis multifidis, lobis lineari= 

bus, caule erecto multifloro ; carpellis utrinque longe acu» 

Jeatis, DC.» VON SCHLECHTENDAL , J. C. p. 310, 

Ran. fylvestris Za, DODON., Pempt. 427. fa 2. Re 

arvorum „ LOBEL , Je. 665. f.a. R, arvenfis;, LINNes 

DE GORTERs P» 1503 ‘ROUCEL, Il. p. 46435 1rj., Fl. 

Spa. 1. p. 251, FEVWEP. 1135 KICKXs d. €, P. 2093 
Kops, Fl, Bat. cum ic, n°, 2895 VAN HALLs Je g 
Pe 424. 

Ree 
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Renoneule des champs. In het Hollandsch: akker 
Hanevoet, akker Ranonkel, v. H. 

In de velden van geheel Nederland, 

Bloeit met kleine gele bloemen, in Mei en Junijs 

(v. V.) \ 

Aanm, 1. De plant is zeer vergiftig! 

Aanm 2, De afbeelding der Flora Batava vertoont 

ons deze plant met nedergebogen bloemftelen ! 

19. Ranunculus parviflorus (LINN., DC., Syst. .L. 

p. 3oo), foliis villofis orbiculatis trilobis grosfe denta- 

tis “incifisve, caulibus molliter pilofis decumbentibus, 

pedunculis folio oppofitis, calyce demum reflexo petala 

aequante, carpellis granulato-tuberculatis. Dc. DES- 

MAZ., pl. omifes,-p. 1023 DR GORTER, /. C. Pe 150, 
fecundutn BOERHAAVIUM. 

Renoncule à petites fleurs. In het Hollandsch: klein= 

bloemige Ranonkel. 

Aan de kanten der velden in den omtrek van Rijs/e/, 

Bij Leyden, volgens BOERHAAVE. 

Bloeit in de lente en in den zomer. ©. (v. S; 

comm. a Cl. , DESMAZIÈRES.) 

ao. Ranunculus muricatis (LENN., DC., Syst. Fa 

p. 128), foliis glabris petiolatis fuborbiculatis trilobis 

grosfe dentatis, caule erectiusculo aut diffufo, peduricu- 

lis oppofitifoliis , calyce patente ; carpellis utrinque tuber= 

culofo-aculeatis , in cornu acuminatum’ rectum definen- 

tibus. Dc., /. c.s Mrrsr, Fl, Frifica. p. 2465 

DE GORTERs P. 1505 VAN HALL, P. 424. 

Op- vochtige gronden in Vriesland (mresE); bij 

2s Gravenhage. (COLITZE, bij VAN HAEL, U €.) 

Bloeit in den zomer. 

Wij 
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„Wij hebben nog geene inlandfche exemmplaten van deze 
foort gezien (*)e 

VIII FicARta, DILLEN., JUSSIEU. == Dc. ; Syst. 

L pe 3043 Ranunculi fpecies, LINN. 

„Ficaria ranunculoides (morncn, Meth.; De.s 

Pins Ì. p. 304), radice grumofa, caule foliofo, foliis 
cordatis, pc. 

Ficaria verna, HUDSON. — Chelidonium minus, Doe 

DON.» Pempt. 49 , cum icone; LOBEL, Adverf. 256, 

Je. tab. 592. f. 25 Ranunculus Ficaria, LINN., DE 

GORTER, P. 1485 ROUCEL, 1. p. 4585 LEJe» Fl. Spa. 

L pe 248, zevwe pa IIN5 KICKXs Pe 2063 KOPS, FJ, 

Bat. cum. ice n°. 763 Ficaria ranunculoides, VAN 

HALL; Z. c. De 416. 

Ficaire fausfe renoncule, petite Chelidoine. In het 

Hollandsch: Speenkruid, kleine Gouwe, Haneklootjes , 
ranonkelachtig Speenkruid, v. H. 

Var. fl. plenis (BOERHAAVE , LEJEUNE). 

In de weiden, heggen, en tusfchen de ftruiken, in 
Nederland algemeen. 

Bloeit vroeg in het voorjaar. %. (v. V.) 

Aanm, Men vindt deze plant ook met gevlekte en 

ongevlekte bladen; de okfels der bladen zijn dan eens 

naakt, dan weder met bolletjes bezet; het getal der 

kelke 

C°) De plant van couirzr is oolk door mij niet gezien, ge- 

lijk ik dit anders door het teeker (!) in mijne Fora zoude 
hebben aangewezen. v. H‚ 

BIJDRAGEN , D, IL, ST. 1, G 
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kelkblaadjes wisfelt, af swan!-dries tot vijf en'dat Ber 
bloembladen boven de vijf. «{*) asisog 100} 

Deze foort is minder fcherp, dan de overige Ranun- 

culaceac ‚ en isge nas voorafgaande: koking jy eetbaar. !!. / 

Afd. kj Syst. ti! 306). 

e Chr CEES De, seal L Pe 50) il 
eist za rr 

1. Calha ee. (LINN. > DC: 3 ive nj pe ws 

eaule verecto j -foliis  cordatis fuborbiculatis rotunde cre- 

natis, auriculis. rotundatis ‚DC. —. Dopone , « Peupteé 

589. fe 23° LOBRL ddy. 2565 ie. 594. fe Tj DE GORS 

TER». Pe 152} 'ROUCEL ) Te: Ds 4495 LEJe3 Fl Spas 

TL. pe 254, revue Pe 1135 KOPSy FI, Bat, cum ic, n°% 
55 VAN HALL 5 Pe-424e De a of 

Var. minor, caule fubunifloro adftendene (Ce mia 

Hor j MILLER Dièt.!) \ssmalk 
…“Sottei ‘des’ ‘marais. In hèt Hollandsch Boterbloem 
Dotterbloem, kleine pin vertn watcr Borerbloens; 
v. H. zus Pek 

= In „vóchtige woreitiiden. en „aan de kanten van: beekjes 

door geheel Nederland. wenken 

Bloeit gewoönlijk’in het begin van vagans doch itt de 
hooge weiden wan de Ardennes in Mei en Junij, — — 

«De Var. minór wordt op drooge gronden, bij"Vere 
wiers en Luik,-gevohden. Ook bij Doorn , in de pros 
wincie Utrecht (VAN HALL, p. 425). 
„„Aanm. Inde, tuinen, kweekt, men algemeensde. Ca/- 

tha radicans ‚FORSTER; uithoofde wanvhare fraaïjé 

“dubbele bloemen, die grooter Zijn, „dan” de -dubbelé 
4) rare Mod , manandie/- 
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Celihe paluflris, vm De wijze, waarop de. bloemen. zich 
verdubbelen; bewijst genoegzaam, ‚dat het bloemdek 

(perigonium) inderdaad eene kelk is. wasted 

Het getal der kelkblaadjes is ongelijks men vindt er 

meestal vijf, fomwijlen zes-of zeven, en zeer zelden 

acht. $ \ 

‚De bloemen. deelen «eene „ok dénk aan de botet mes 

de, riding DECANDOLLE , (Boterbloem). à 
did Or | 

X. baard zaten DO. 5 Syst. Tepe ZIIe vl | 

1e Trollius europaeus CLINN.s- DC.s Systerl. Pe 

312), fepalis quindecim in globum, fere conniventibus , 

„petalis sto, longitudine ftaminum. Dc., LEjes Fl 

Spa. I. p. 253, revue ps 11Je 
‚ Frolle Europe, Boule d'ore 
«Zij „groeit op. de bergachtige weiden en heidevelden, 

tusfchen. Pepinfler en Enfival, en tusfchen. Verviers 

en. Blifvain, in,de provincie Luik, op de hoogte van 

tweehonderd ellen (meters) boven. de oppervlakte der zee, 

„Bloeit in Mei. %- (wv. V.) 
Aanm. Men kweekt haar dikwijls in de tuinen, tes 

gelijk. met Zrolliws-afidticus, welke de Heer Roucer 
in zijne Flora heeft opgenomen, met vele andere plane 

ten, die men nooit dan in de tuinen, ziet, - 

4 ERANTIUS (saLIs5.» DC, Syst. L, p. 314). 

8 Hellebort JP.» LINN. =— Robertia mÉRAT FI. Paris! 

1. Eranthis hyemalis (saLiss., DC., IL p. 3145 
315); fepalis 68 wida 

Ga Hele 



€ wo ) 

Helleborus hyemalis, LINNes- Spe ROUCELs 1. Pe 

448 (gekweekt), Ley, MZ. Spa, MH. p. 3195 Revues 

P. 113, DESMAZ., Cat, p. 103e 

- Hellébore d'hiver. Ì 

Groeit in befchaduwde plaatfen in den omtrek van 
Jalhay, aan den voet der Aautes Fagnes, in Oost- 

België (Lej.), en in het bosch van MJavré en van 

Hermitage ‚ tusfchen Condé en Bon/ecours (DESM. ‚ Cat.). 
Bloeit in het vroege voorjaar, zoodra de fneeuw aan 

het fmelten is, 4. (Ve V…) 

XII. Melleborus, LINN., excl, fp, — DC, 

Syst. 1. pe 315, 

$. 1. Scapo aphyllo uni-vel bifforo. 
1. Helleborus niger (LINN.; De. Syst. 1. pe 316) 4 

foliis radicalibus pedatifectis glaberrimis, {capo aphyllo 

uni-vel bifloro, DC. /. C+, LOBELs Je. 681. — CLu- 

sius, Ze. rar. Veratrum nigrum E, poDoN., Pempt. 
385, figura Clufiie 4 

Helleborus niger, LINN., KICKX, FJ. Brum. pe 

a1o. — DEKIN, MUSSCHE, Etc. 
Hellebore noir, Rofe de noël. — Swart Nieskruyd. 

(Rouvcer.) 

Zij wordt gevonden in de bergachtige bosfchen van 

Zuid-Braband, in het bosch van Soigny , tusfchen Zer= 

vueren-en Oudegem, (RICKX, DERIN et PAssy) 5 in die 
van Oost-Vlaanderen (MUSCHE), en in het Groot- 

hertogdom Luxemburg, bij Rosport, (MARCHAND, 

KROMBACI.) 

Bloeit in het midden van den winter, met witte, 

eenige 
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eenigzins rozenroodachtige Bloenien. (wv. V- C. etS. 

Spont. Comm. à doct, MARCHAND), %. 
dAanm. De befchrijving van de Helleborus niger, 

van ROUCEL , behoort bij Helleborus viridis. 

S. 2, caule paucifloro fybdichotomo, folia korule Je 

fubfesfilia, fisfa aut incifa gerente. 

a. Helleborus viridis, (LINN.s DC.s Syst. LL p- 

318), foliis radicalibus glaberrimis pedatifectis ‚ caulinis 

fubfesfilibus  palmatipartitis, pedunculis faepe  bifidis, 

fepalis calycinis fubrotundo-ovatis viridibus , pc. 
Veratrum nigrum, II, popon., pempt. 385, de. 

Erus. ‚ Histe 274 Jc. Helleborastrum, LoBeL , Ze. 680, 

Helleboris viridis, LINN., LEJ.s £/, Spas IL. p. 253 

KICKX, p« 210. U, niger, ROUCEL, /. co 1. Pp. 447» 

_…Hellebore verd. — Vuerkruyd, (kickx.) 

In de bosfchen en heggen bij Comblain-au-Pont, 

Sprimont „Foret, enz. , en in de weiden bij Theux, 
(provincie Luik;) in den omtrek van Brusfel, tusfchen 

de Vlaamfche poort en de poort van Anderlecht, 

CRICKX , DEKIN et PAssy); in het bosch van Leuze, 

in den omtrek van Grandmetz, Ligne en Bauffe, (noc- 
QUART, Fl. de Jemmappes), Aubin, (prsmaz.) 

„ Bloeit met groene bloemen in April en Mei, %. (v. 
V. et v. S.) 

*$. 3, caule foliofo multifloro , pedunculis bracteatis. 

3- Helleborus foetidus, (LINN., pce., Syst. LL. p. 
329), caule multifloro foliofo, foliis pedatifectis gla- 
berrimis, fegmentis oblongo linearibus, pc., rovcet, 
L. p. 448, (gekweekt), rEj., FA Spa, L L. 253 
Revue, p. Tije 

Veratrum nigrum II, popon.; Maps 586, Ze. 
G 3 CLUSEs 
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etuêt,- Hist. à74.  Helleboraster maximus fore ver 
femine praegnans, LOBBL: 4" Je: 680, < —— n 
« Hellebote fetide, pled de griffon. 
Op de kalkaektige' rotfen : vaan de oevers der Amblève; 

tusfchen iet dorp - Srinden en»-Comblain-au-P ont ; ‘en 
aan de Maas, bij Hoet en Namen ; tusfchen" Eéhters 

zich ‘en Menningen 3” AED Ladis; S(MARCHAND , 

KROMBAcr) , bij Gert; Mrs ers Chimay’, (prsMaz.® 
Ii de bosfchen van Oost Vlaanderen , zoo’ als MUSSCHE 
opgeeft 4 (Cäth. hw Gand) weten Glegsk 
Bloeit in Februarij, Maart en April; %. (v. VJ)’ 

Aarm * De kelkblaadjes’ zijn gröen , eerïigzins foods 
achtig; de féhutblaadjes zijn blöeïbladen (folia ‘floralia), 
tof » eerên ‘vliezigen”bladftéel verkleind, “Zij zijn ovaalg 
gaaf , ingefneden óf ‘getand’ an) «den top 5 groenachtig- 

geer Vaettnknind jd mongol go, sediland ab val 
“De geheele plant ís finkende „Altoos groen: devwars 

tel of de fteng wórdt door ovesirefén gts „van een 
feton gebrhikts odd nd, Moog Brik Vd 

4 fat zCretaar te wide wer) 

net), XL IsôrvRuM LINN., DE: ’ Syste sb at 
8 de A e in A \ ® E Pt ar dj 

ye 4 Tea ui 

Ee Boban inn LINNe > DC.» et L 

Peslinnse eitvont 

‚ Deze is door. cn, VAN HOREBEKE ‚opgegeven; zn 

groeten in de bosfchen, bij, Gent, , (MusscHe, Cat. 

hb, Gand.) . Wij, rwijfelen, echter zeer aan het lande 

cl he van deze plant, en hebben. althans, nooit exel ple 

‘ten derzelve van de opgenoemde plaats gezien, pe 1 

…e flan MD age dre 
ie £ XIV. 
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wan pp: Nrektin; LNN?s Des’; Syst. Lp. 26. | 
OE ailaqs? 8 GETH dì toile Ì } uio ver end hicÂ Ke 

1. Nigella er F (LINN. , DC. Snip. -626). 
anthieris,/apiculatis „ ‚oftyliss 5-7, extus'circinnatim rêvo- 

Jutis; capfulis laevibus in--fructum- obcónicum  bafi. an= 

„gustatum/sulttar medium connéxis;” caule * glabro ;fämis 

fubdivergentibuse- De. 5 LEJ«; Al Spa, T.p.1245, 
Revue: ps 108. Melanthium Sphveee DÓDON. , Pempt. 

pugaaplgenns doubreiai dog sor wit do wa Hedler JW 

Nielle des Champs. de | 

Tusfchen het koorn ‘in der omftrekét van’ Maastricht , 
en in het Groothertogdom Luxemburg, bij den Romein- 

fchepe pag ,„KTINANT Aa onmis aiosnugd VE 
Bloeit in den zomer met wits of blaauwe bloemen 

Evas NS Sedans) errodkur nhlegh 
-ordanm, Behoort, de Nigella. arvenfis van mount, en 
mussen; bij deze, of bijde volgende faort®oroor io: 
un ‚Nigella Jativas (LinNes Des, oSysbe der zip 30), 
antheris.mutieis „» caplulis’muricatis- in fructum. ovatum 
ad apicem: usqueconnexis:y caule. erecto-pilofinsculo „fla- 
ribus nudis, pc., Lry, Fl. Spa, Revue, pe -24% 
Brurr et FINGERHUTH3: Comps Fl. Germ, Ii pi-7Y6. 

„; Melanthiuim , «Dopon:% Pempt. zog des Melanthium 
five-Nigella- Romana fativa, Loner sy Jostpe 74de f. de! 

rt 

Nielle cultiyée. Lew ehh, 

… Met de vorige «Opvder“bouwlandén “in: het: Groother- 

togdam., Ewremburgsarseik mur De beeke ei 

… Bloeit, in den zomer (vs S- commaiab «amico rR‚ 
WINANDSJ Letra oi PORZonT 19 vand) Aamdard- sier 

„3e Nigella Damascena -CCINNes DE. (Syst: Ip» 
331) 5 antheris muticis, capfulis 5 laevibus biloculari- 

G 4 bus 
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bus, in unicam ovato-globofam ad apleem, usque, con» 
nexis, floribus involucra foliofo - cinctis ; den pakor 
tibus. Dc. 

Melanthium damascenum „ popon. , Pempt. 304 dk 
Nielle de Damas , Araignge, > eau! 
Deze plant wordt veel in de tuinen gekte ‚Mus 

SCHE (Cat. A. Gand.) verklaart, dat. zij op de bouw- 
landen in Oost-Vlaanderen wordt aangetroffen 3 „doch 
wij hebben er tot nu toe geen inlandsch exemplaar van 
gezien, 

Bloeit met blaauwe, bloemen in den zomer, ©. 

XV. AQUILEGIA , LINN.» DC4» Syst, I.- pe 333 

Ie Aquilegia vulgaris, CLINN., pe. Syst. TI. pe 
334); calcaribus incurvis, capfulis villofis, caule fo- 

liofo multifloro foliisque glabriusculis, ftylis ftamina 

non fuperantibus, DC. — DE GORTER, Pe 1445 ROU- 

CEL, Ï. p. 4353 LEJ.s Fl Spa, I.'pa 24535 revues pe 

108 et 2423 DEKIN et VAAG MUSSCHE /, C+, VAN 

HALL > Pe 406. 
Aquileia, DODON.s pempt. 180. 

Ancolie commune. In het Waalsch: . Aucolette, In 

het Hollandsch: wilde Aquiley of Akkelei;s gewone 

Akelei, v. H. 

In de vochtige bosfchen en op de kalkachtige rotfen 

in Luikerland , Werviers , Limburg, Sougnez „enz.d3 

in de provincie. Namen en Luxemburg (TINANT)3 in 

Zuid-Braband (DEKIN et passy)5 in Oost-Vlaanderen 

(musscHe.) In Gohtonland en bij Utrecht (nr cor- 

/ TER) 

IE 
Î 
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ER:) Bij Baarn, Dordrecht, Vianen „enz. ‚ volgens. 

VAN HALL, p. 407 
‚… Bloeit,’ doorgaans “met blauwe bloemen, in 1de 

rans Junij. 4. (v. V. et v. S.) 3 

Deze plant telt, in de tuinen gekweekt, vile» ver- 

fcheidenheden. Men vindt haar met eenvoudige en dub- 
bele gefpoorde bloemen, ‘met ongefpoorde bloemen, 
wit; “rood, violet, bruin of bont, en zelfs met groen 
pil bloemen, 

XVL DELPHINIUM, LINN.> DC. s Syst. TI, pe 340» 

Bere fectie. Confalida. 

te Delphinium Ajacis (LINN:, DC; Syst. Ie pe 

342) „ caule recto , . fobglabro , fubfimplici, ramis vix 

divergentibus longe floriferis, floribus. denfe' racemofis:, 

pedicellis bracteae longitudine, capfulis pubescentibus, 

DC) ROUCEL.5 Ïe Pe HILLE), FL. Spa. IL. Pe 244. 
Flos regius, DODON., Pempt. 252. f. te 

Bperon, Pied. d'alouette, In het Waalsch: an: 
In ‘het Hollandsch : Ridderfporen. 

o:Men kweekt „deze plant: zeer algemeen in de he. 

In het wild hebben wij haar ook: dikwijls ontmoet tus- 

fchen het fteengruis, aan de oevers der Wesdre. Zij 

wisfelt zeer af in de kleur der bloemen, die dan eens 

eenvoudig, dan weder dubbel zijn, en in de 

der fteng, die nu en dan takkig is. 

2. Delphinium confolida (LiNN:, De. Syst. 1. Pe 
343) „ caule: erecto (fubglabro) divaricatim ramofo, flo- 
ribus paucis laxe racemofis, pedicellis bractea longiori- 
bus „ capfulis glabris, pcs == DE GORTER; pe 1445 

' 8 ì ROU- 
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_ROVCEL, Jp, 4305 LEJis FI. Spa. Koopa “0445 KICO 
P- 1995 VAN HALLs Pe/406. 7 won di, MA Har 

ebFlos regiussfylvestris,-DonoN.;-Pempt. 25%efs 2. 

Segetum confolida regia ftrigofior: tota, LOBEL vg. 

RBD pAw 2e Hldowdales  autiet ob nf cor ani osall 

„cuWeld Ridderfporeng va Mosair aol wobodasbiand: 

et-Aanm, „Deze, plant heeft in-de-Franfche en Holland- 
„fichestalen „ ensin-her Waalfche, dialect; denzelfden naam 
met de vorige foort gemeen, Zij wordttusfchen het 

koren, hier en daar, door geheel Nederland gevonden. 

„Der bloemen zijn „dan eens: -witven-dan: eens Hlaatw 5 
de oppervlakte der plant dan eens geheel onbehaard, 

dan weder aan den top met korte haartjes bezet De 
„truchten- zijn „echter valtoos onbehaard: door.swelk „ken- 

merk zij: van: De. er mj „De. ; nSyst. Tei-pe, 34F> 
„wordt onderfcheiden. e 2E vikoft oynaol ouda rlk 

eBudiraonaading, di sie: enignal. orasoerd , ziljsaibeg 
XVII ver dn ze LINN 9 DC 5, tegaan ngen 

sk A staa WI HOO op ROT OLE 

ensBerfte fectie, Eter ape.) » Lycoctonum (BCe, 

Syst. I. pe 3675 SERINGE," Mu/le! Helvetigde „ital 

rz fa 55 6525 89°9s 1Oy EI et-48) j- flores „ochro- 

-esdeuci, galea’ conica, elongata , vantide_ vix. mucronata; 

vofolia“in- lobos euneiformes. lobata. „Radix stuberofas, 
efibrillas-emittens. > + «> + sle too, salat 
heen trader ht (LINNes De. Prodredn 

p. 57), galea conicoseylindracea, calcare „gracili pirali, 

ter ‘contotto,labio-divaricato, filamentiss{taminum. bafi 

alatis.s. alis “fubmutieis « foliis palmatis:j> ultra medium 
35 lobatis, « lobis vcuneatis. trifidis vmervis „frequenter 

anastomofandbus feminibus Nans ke: srú- 
UR goe 
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gofis, seRINers Ac. 1, P. 1325 Le). „FI. Spa. 1. 
D- 2445 Fev p. tor. nev gaiiierd zo ermknlsooA ob 

v-Acrit-tuêdloup. In het Waalsch: genné eou-d'chause 
fe Palleinanl Need rd lov ob q6 eva 

“In “Befchädüwde bosfchen , aan de oevers def Wesdpe;, 
bij VEB S Limburgs Erifwal; Pepinfler , enz en 
tn *êe. Groothertogdom Luxembirg, bij izin 
(KROMBACH). veen 

Bloeit in Junij en Juij. Cvi°V. et wv. 8) J.S 
htm Onze“ plant “ie ‘volkomen: “dezelfde,” welke 
REICHENBACH (Ullistr: gen. Aconiti) onder den” tiäam 
vn “Ae. thelyphionum leeft afgebeeld.  Sprenctr Heeft 
in Zijn Sybfema”weget.” deze foort aangewezen; “doch 
serinGe heeft haar, in den prodromuús vn DECANDOL- 
Led als “éne Verfcheidenheid” van” Ae. “Lycoetonum?be- 
fehouwd. Het is ons ontmogetijk, “om, volgens “dit 
wérk , ' te ‘bepalen, tot welke vérfcheidenheid“ónze plánt 
Hos ‘gerekend worden. heft serrofieong ovaúl « kelwoiw 

Weide Fectië, '(Stét 33 BEL, Prodri)® Cainnfld- 
Spil s”fepala decidua, galea conica compress ovaria 
_g==5; lobi foliorutm ‘trapeziförmés pinnatiféêtig Adik 
““tuberofa% flores (ir fiostrate) coeruleï. 
“8. “deontttm’ intermedium Coc; Syst. W"pe"3I, 
pânteula “Yaxfüsculà; ‘fäïmis ‘adfeendentibus “rigiditsculis!, 
‘galc valde convéxa fubconiei ; ròstro” brevi“horizöntalrs 
faccor cuctiflorum fubeonieo, câtearé” erasfo -incùrvoe, filâ- 
úentis “flaminur pilofis, afis“mucronâtis“vel evânêscei- — 
‘bus, ovariis gas Blabris (sERINGE in'pe., Lrddh 1. 
B: 6D, Tej: PL Spa. revue) pe “1óri — Aes na 
pel, “stoner; Lib. de Stramms “Her porkeanum, 
RETUREndRti sold mb mi Ca sdew som sboog 

De- 
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„JDeze foort is-algemeen in de tuinen, „en wordt door 

de Apothekers ter bereiding van het Extractum Aconiti 

gebruikt. Zij groeitsinr het wild, aan de, oevers ‚der 

Vesdre, op de heuvels bij Chaudfontaine en Pepinfler. 

De Heer TINANT heeft ons dezelve, gezonden van uit 

de moerasfen van Zrale en Vence, in Luxemburges “4 
„Onze “plant heeft veel overeenkomst met es panic 

datum, f 

Bloeit in Junij, Julij en Augustus, (2). 
Derde fectie. (Sect. 4»-DC.s Prodr.) Napellus. 

Sepala decidua, galea femicircularis raro navicularis, 

ovaria 3—5» Tarisfime pilofa,, Foliorum lobi cuneati 

bipinnati-fecti (fégmenta angustiora latioraque) , “radix 

__tuberofa, flores coerulei, Ei 

…3.. Aconitum _Napellus  (LINN., SERINGE,. Mu/, 

Hely, Ip. 162, t. 15. f. 41, 42p 50). floribus denfe 

fpicatis vel laxe paniculatis in femicirculari, raro, nas 

viculari , facco cucullorum fubconico „ calcare brevi CIas- 
fo inclinato, alis ftaminum cuspidatis vel evanescenti- 

bus, foliorum lobis. cuneatis. pinnatifectis, ovariis, 3, 

Faro 5, glabris vel pilofis, SERINGE. 

Aanm. Deze plant wordt in alle Nederlandfche fut. 

nen gekweekt, maar, groeit ook in het wild in de bos- 

fchen te Mangonbroux, bij Verviers, Dit is de dean 

nitum Napellus verus (LormL, Stirp. Ed. 1756. pe 

387)» Ac. Napellus lobelianum (REICHENBACH, Jl, 

g. Acons 1. t. z11). De zeer fmalle en uitgerekte flip- 

pen der bladen, de eenvoudige en gedrangene bloem- 

aar, de vorm van het. helmpje onderfcheiden haar ge- 

noegzaam van de vorige foort. Zij verfchilt van de vol 
gende; met welke zij in den bloemvorm overeen- 

komt, 
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komt, door de bladen en de plaarfing der bloemen. 
Bloeit in Junij en Julij. ©, 

4. Aconitum frrictúm (BERNARDI)? De. (Syst) s 

caule firmo flricto foliofo , floribus laxe paniculatiss „fo- 

liórum citrcumfcriptione orbiculari, partitionibus terrato= 

trifidis approximatis, laciniis patentibus obtufis” pe= 

dunculis - patentibus ‚ flore füperne brevioribus; galea 

convexoshemisphaerica,: patula, nectarii brevisfimi labio 

elongato adfcendente, BLUFF et FINGERHUTH; J. Cs 

Ac. napellus var. neuburgenfe, (SERINGE in pc., 

Pradr.) Ac. eiffelienfe, LeJ., revue. Ac. flrictum, 
REICHENBACH , Monogr. t. 17e f. 1. 

Groeit in den Eiffel (DUMORTIER, MICHEL), DC., 
Syst t (VV. Cs et v.:S.) (2). 

Het geflacht Zconitum is nog bij lang na niet in al 
zijne foorten bekend! N 

« 

RANUNCULACEAE SPURIAE, DC., Syst. 

Afd. V, PAEONIACEAE, DC. , Prodr. 1. p. 64. 
Antherae introrfac, 

XVIII. ACTAEBA, LINN., DC. ; Syst. Tu Pe Bte 
eet, 3. : 

1. _Actaca fpicata (LINN., me. , Syst. Ip. 384); 
baccis fubglobofis, petalis ftaminum longitudine , race- 
mo ovato, foliis bi-triternatimve fectis, fegmentis ovae 
to-lanceolatis ferratis incifisve, pC., Lrj., Fl. Spa. Te 
Pe 240, FEVUE Pe 104. n 

„Christophoriana, CLUsIusS, Hist. TI, P. 86, f. 23 
DODON., Pempte 4O2e fe 15 LOBEL, fc 682, Jee 
Christophoriana fpicata, MOENCH. 

Hes 
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aBlerbe de St Christophe, Wette en epi worn etat 
In befchaduwde en bergachtige ftreken (inZ uskerland , 

bij- Enfival Limburg zenze erin ‘het Owddekekogdon: 

Eoxanbaherjaetizonl eudisolt „ dhoito} vsskilk ond slaan 

Bloeit emête ‘witte bloemen,’ in Mei en Junijs» 4 
(vs Veoddusdo „eurctianoind 

v-Aanme In de tuinen heeft: men weel:de-Actaea ras 

cemofa 5 LÌNNe), welks: bloemen meer, pe die be sanend 

foort, in eene vaar pakor en e strobaetssit 
DT: B Ate EE dn WR 0d 

aiinian AURUIK TR ais Air? 

elek ed vate vv BIKE ARDOER 

Eee CATO 'e BAUEAMEI) mob df, iden) 
TWEEDE eeh op, DE FLORA” BELGI SERTEN: 

' sERIONALIS G (4 vou  o slaslog zat 
meel 

ever 1 

6 ra Pie 

door H. C. VAN HALL. Oe 

D. meer en meer , hier te lande „aanwakkerende zucht 
voor de beoefening der plantkunde, en hierdoor ver- 

oorzaakte » belangrijke ontdekkingen „voor onze. Flora , 

maken het mij nu reeds mogelijk , eene tweede nalezing 

op mijne Flora te geven, tén vervolge op die, welke 

ins het vecrfte- Deel. onzer Bijdragen ‚bl. “138150, 
geplaatst is. Wat ik, ma’ eigen onderzoek , hierbij aan 

anderen: verfchuldigd ben, is, bij de vermelding: vân 

iedere « plantfoort, «opgegeven. Ik ‘heb’ hier ‘derhalve 

niets bij te voegen, dan mijne opregte dankzegging aan 
al de hiérorder vermelde: Botanisten ; “met wièn ik het 
genoegen fmaak, van onze vaderlandfche Flora: langza- 
merhand tot hooger en hooger volkomenheid te zien op- 

ge- 



Cm) 

gevoerd, «Moge, hek volgende hiertgs wedn” dienst» 

zijn. A gd nopinad 

„8, Blitum wirgatum; » okfelbloei pap rend „Fle 
Belg. Sept. p.8etg. « > debit 

„De „Heer, : DUMORTIER neeft den Heer pe, grijem sen 

tik oplettend gemaakt, op eene iu mijne Flora, blu gy 

ingeflopene ‚fout, dat wij , namelijk „» deze. «plant Vers, 

meld hebben, als ‚groeijende bij. Nijmegen sen: Beek. „De 
door den Heer ‚DE, BEIJER, aldaar aangetroffen. plant,is 

niets dan de Chenopodium rubrum ,(roode _Ganzens 

voet), welke, jong.;zijnde , „veel. op„de-okfelbloeijende 

Sapkelk. gelijkt. Men zoude hieruit welligt, vermoedens 

dat, de opgave van MEESE., dat. deze „plänt in Vriesland 

groeit, geen geloof verdiende „en -dat-deze foort, ders 

halve uit de lijst onzer inlandfche planten moest verbân- 

nen worden; indien niet de. Heer KUIJPER vaN“ wiscns 

PENNING, de Blitum, virgatum in „de. omftreken van 

Breda aangetroffen „en dus. het inlandfche dezer zelds 

zame plant op nieuw bevestigd had, -De;door- hem vaan 
mij toegezondene exemplaren. laten. geenen. den minften 

twijfel nopens-de echtheid dier foort overe 

„63* Eriophorum, latifolium:, culmo fubtriquetro , ri 

lis planis carinatis, apice triquetris, fpieis pluribus 

- pedunculatis ‚ pedunculis fcabris.- BLurF et FINGER- 

HUTH, Comp. Fl. Germ. I. pe 73e q 

„ Eriophorum latifolium, „Horre , RS., MERTENS: en 

KOCH» EL Pe 454« foas dub ernorm 
ae vulgare, P, IL, pe 70. ) sb 
Pe za polyflachium. WW. sms, Dee 1267. +1 

len Engl. 563. wants ns es 
Re: Aprili, Majo. X, 

63* 
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63* Breedbladig Wollegras,' met eenen bijna dries 
kantigen halm, de bladen vlak gekield, aan den top 
driekantig, de aartjes talrijk en gefteeld, de fteeltjes 

ruw. BrurF en FINGERHUTH. 

Deze foort is door vaste en niet twijfelachtige ken- 

merken van het fmalbladig Wollegras , Eriophorum an= 

gustifolium , (n°. 63) onderfcheiden: de bladen zijn, 

namelijk, in het breedbladig Wollegras veel korter, aan 

den voet vlak, aan den top volkomen driekantig, de 

omwindfels eh de bladfcheede zijn lijmerig, de aren 

“talrijk, met zwwe bloemftelen, die in de andere volko- 
men glad en onbehaard zijn. De wol der zaden einde- 

lijk is in gene meer dan drie Nederlandfche duimen 

Jang, in het breedbladig Wollegras veel korter. 

„ Deze is door mij gevonden in lage veenachtige ftre= 

ken te Paterwolde, bij Groningen. 

De Eriophorum polyflachtum van nr GORTER, bee 

hoort waarfchijnlijk bij Er. angwstifolium , dewijt deze 

in ons land, verre weg, de algemeenfte is. 

153 Festuca duriuscula; hard Zwenkgras. 

Var. y. dumetorum , panicula fpiciformi pubescente. 

Festuca duriuscula, € dumetorum, GaUD. IL. p. 253. 

Flor. Junio, %e 

-_Verfch. y. boschachtig Zwenkgras, met eene aarge- 

lijkende zachtharige pluim. 

De pluim is in deze verfcheidenheid zeer zamenge= 

drongen, de bloempjes zijn zachtharig en kleiner dan in 

de overige verfcheidenheden van het harde Zwenkgras. 

De halmbladen zijn fmal blaauwachtig van kleur. Van 

Festuca cinerea (n°. 151) verfchilt het genoegzaam 
door 
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door die kenmerken, welke ik in mijne Flora, bl, 110 

„en rr1, heb opgegeven. 

Deze verfcheidenheid is zeer algemeen in de bosfchen 

en onder het kreupelhout te Maren, niet ver van 

Gröningen. ; 
zi* Tirraea. Calyx tripartitus. Petala 3. Fila- 

„menta 3 fterilia hypogyna, Capfulae 3 dispermae in- 
tus dehiscentes. SPRENGEL, Syst. veger. Il. pe 1385 

_(Triandria trigynia.) 
_176* Tillaea muscofa, caulibus procumbentibus , flo- 

ribus fesfilibus , plerumque trifidis. SM., (Brit. p. 

7 aol. ) 

Tillaea muscofa, Et W.;, P. Pi Pe 153: De. 3603. 

BLUFF €t FINGERHUTH, I. p. 172. 

Ie. Engl. 1116. 
Flor. Majo, Junio, ©. 

… zi* Tirrara. De kelk is driedeelig.. Drie bloem- 
bladen. Er zijn drie onvruchtbare helmdraden aan den 

voet der vruchtbeginfels geplaatst. Drie tweezadige , 
naar de binnenzijde openfpringende zaaddoozen. Spr. 

176* Mosgelijkende Tillaea, met nederliggende ften- 
gen, de bloemen ongefteeld , meestal driefpletig. Sm. 

Dit zeer zeldzame plantje was, voor zoo verre ik 

weet , in het noordelijk Europa nog nergens gevonden, 

dan in Engeland en in Westfalen. Op de laatfte plaats 
door C.M. F. VON BÖNNINGHAUSEN, nabij Coesfeld. 

(Prodromus Florac Monasterienfis Westphalorum. Mo- 

nasterii, 1824; p. 39.) Thans echter is hetzelve ook 

in ons vaderland gevonden te Hees. bij Nijmegen, door 

den Heer c. BROERS , Med. Stud. te Utrecht „die de goed- 

heid had mij een paar. exemplaren daarvan over te zen= 

BIJDRAGEN , D. I]. sT. t. H den , 
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Oden, welke ik heb vergeleken ‘met ardêre exémplaren , 
die ik uit den omtrek van Parys, in mijn Herbarium 

bezit, en die wollkonten” met die van den Heer prorrs 

“en ‘de befchrijvingen van smrrm; BOENNINGHAUSEN én 

_anderen overeenkomen. en, 
Op: “het eéerfte ‘gezigt gelijkt de STillaca veel naar cen 

“Schraal “exemplaár ‘van’ Zilecebrum' vertichtlatam. Het 
« geheele plantje is*zéer dein „ onbelraard , roodachtig 
van kleur, De bladen zijn tegenovergefteld., zamenge- 

“groeid en ftomp. Dé geheele vereeniging “der ‘tegen 

“elkander overftaande bladeren, waar de fteng doorheen 

wast, maäkt inzonderheid een merkwaardig en duidelijk 

“kenmerk van deze foort uit. ' 

297** Viola Rivintana ; adfcendens , foliis profunde 

cordatis , fupra hispidulis, calcare apiee ematginatd. de- 

colore , calycis_ appendicibus fupérioribus tn in 

“fructa acuto® immutatis. Burr et FINGERHUTH, 
“pe 318, net " 
tl ReiCnENBacH, de. rar, p. 8r. E 95 vl 

“Fior. Aprili, Mäjo. %. eren 
“597 Riviniaansch Viooltje, opg nde ‘de, bladen 

diép-hartvormig, van boven eenigzins ftekelharig,” ‘de 

fpoor aan den top witgerand en ongekteurd; de bòvénfte 
“âanhangfels van den kelk kantig, bij de rijpheid der 
Spiele | Hah onveranderd. Butt en FINGERHUTH. 
De Heet BERGSMA verzekert mij, deze foort bi ‘de 
“ad Bor gevónden, en met de befchrijving- en afbeel- 
ding” Van REICHENBACH, naauwkeurig vergeleken te 

“Hebben. Ik voor mij heb geene reden, om aan deze 
“opgave gcloof te weigeren; doch twijfel enigzins, of. 

‘al de door REICHENBACH in dit geflacht onderfchei- 
ê des: 

\ 
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"denes piäntenvorwien 3: ‚wel „inderdaad ds beflendige [5 pin en 

Zen kúrinen aangemerktìworden (*), 11 onu 

448% Runiex-lydrolapathum , Aoribus heechdpnvoere 
RIS, landis Anterióribus -ovato=triangularibus fubcartila- 

wikeisderieularonervofis Antegris- fubdentatis., ómnibus 
graniferis; foliis radicalibus oblongo-lanceolatis acutís 

sh Bäfin ratrenuatam deeutrentibüs , Atictis’, erófo-crispue 
lis, caule ftrieto’ angulató,: Wattrotu, nLúrr ct 
eibeied pl ge 
e Rie Hydrölopainam; si AITON, BE LE Í sot 
“ahrórs Fuhio; Augusto; w. 

oluy 488% "Oever Zuring} wet gvilont bloemet, de 
Bihefte® flippen” derzelve’ cirond-driehockig KHANDIER. 

achtig, netvormig-geaderd', “gaaf of“ eeh weinig getand , 

AE korrelragends de “wortelbladen * langwerpigslancete 
vormig fpits, in eenen verfmaldef voet uitloopende , 

geftrekt, aan den rand ‘en „weinig gekruid, de fteng 

pees, en kantig. Warrrotu, 

SDL foort verfehilt vans eigenlijke water Zilte, 
am wguêtieus Ho 438), wadriede” zij tót nu 
KOE vdilwijls Verward” is',“döör “de Wörtëïbladen, die 
Baller zijn aan den ‘Vöer; in den bladfteel fpits uitloopen 
riet) nartvóbnig zijds, dóór dit bijkdrbepldaerte bloem- 
esami otiolf 

‚„kran- 
bû dinidio hoer: id 

1) Der Heer gok dn dba! fchrijfe mij, dae 

darse roti welkebij „Breda en ’s Prinfenhage reeds 
federt Jang , jaarlijks „vanszelfs,-in ‚de tuinen. opkomt „* thäs 
„oolk,door, hem in het, ‚wild, bij, het dorp, Ogsterkout „is ge- 
vonden, , „Ik meen echter, nog 1 nadere waarnemingen dienaane 

gaande te „moeten inwachten eer ik, eene, Zoo algemeen ge- 
kweekte pläne als flellig inlandsch mag aannemen. 

H a 
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kranfen , enz 5 gelijk men dit uitvoeriger’ vindt opgeger 
ven bij WALLROTH, \Sched. Crit. p. 17%, en bij-BÖN- 

NINGHAUSEN „ Prodr. Fl. Monast. Westphes Pe 109. 

Volgens WAHLENBERG , is-de Rumex acutus van 

LINNAEUS , niets anders, dan «onze Rwmex  Hydrola- 
pathum. 

Ik heb deze plant in Julij 1826. gevonden, aan de 

oevers van diepe wateren bij Zwartfluis. 

440* Rumex conglomeratus „ foribus hermaphroditis , 

laciniis interioribus _angustato-oblongis- integerrimis „ 

omnibus graniferis, foliis inferioribus oblongis „in ba= 

fin ovatam inaequalem abeuntibus, fubundulatis „+ caule 

ramofisfimo , patentisfimo. WaALLROTH, J. c.p. 156. 

BLurFrF et FINGERHUTH, I. p. 482. 

Rumex conglomeratus. SCHREBER, ROTH> BÖNNIG- 

HAUSEN, Á. C.P. 106. 

Je. Loer. Icon. 284. fa 2e 

Flor. Julio, % 

44o* Getropte Zuring, met tweekunnige daer 

de binnenfte flippen verfimald-langwerpig gaafrandig, 

alle korreldragend, de onderfte bladen langwerpig, aan 

den voet eirond en ongelijk, aan den rand eenigzins 

golvende, de fteng zeer takkig en openftaande. WaLLR. 

De bloemkranfen (werticilli) beftaan uit kleine zamenge= 

drongen bloempjes „ en zijn bijkans alle door een openftaand 

Jancetvormig blad gefteund. «De klepjes dragen alle 

kleine korreltjes aan den voet. In de wijdbloeijende 

Zuring, (Rumex Nemolapathum , n°. 440) , zijn alleen 

de onderfte kranfen door een blad gefteund en van de 

klepjes draagt er maar één een korreltje aan den voete 

Zij is door mij bij Utrecht gevonden op vochtige 

fcha= 
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fchaduwachtige. plaatfen. Waarfchijnlijk komt zij op 
nog meer plaatfen in-ons vaderland voor, tot nog toe 

met de Rumex Nemolapathum verward. 
1g2* SCHEUCHZERIA. - Perigonium Ó-partitum. Sta- 

mina: 6, antheris longis. Ovaria 3—6, Capfùulae com- 

presfae, “inflatae, o-valves, 1=2-fpermae. De., gen 

224. (Hexandria trigynia.) 

449* Scheuchzeria paluftris, foliis alternis femiteree 

tibus vaginantibus.  BLuFF et FINGERHUTH, Í. p. 476. 

Scheuchzeria paluftris; L. W.P. I. p. 396. Dc.» 

1891. Lejeune, FJ. Spa. revue, P. 74e 
Je. Dan. 76. Engl. 1801. 

Flor. Majo, Junio. 4. 

192* SCHEUCHZERIA. Het bloemdek zesdeelig. De 

meeldraden, zes in getal, met lange helmknopjes. Drie 

tot zes vruchtbeginfels. De zaaddoozen zamengedrukt?, 

opgeblazen, tweekleppig , een- en tweezadig. Dc. (Zes- 

helmigen ; drieftijligen.) 

449* moeras Scheuchzeria, met overhoekfche half= 

rolronde fcheedevormende bladen, Brurr en FINGER- 

HUTH. 

Deze zeldzame, en voor de Flora van ons vaderland 

allerbelangrijkfte, plant is, op vochtige veenachtige 

plaatfen, in de Wijchenfche veenen, bij Nijmegen, ge= 

vonden door den Heer c. BROERS, Med. Stud. te 

Utrecht. De Heer Broers en de Heer pe BEER heb- 
ben de. goedheid gehad, mij fraaije exemplaren dier 

plant mede te deelen, welke aan hare echtheid geenen 

den -minften twijfel overlaten. 

Deze plant ís eene van «diegenen, welke wij met de 

Noordfche Flora gemeen hebben. In Zwitferland is zij 
„H3 uie 
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uiterst zeldzaam “{CGAUDIN/, AGF, Alelyaor IE npe 5), 
‘even Zvo in Duitschland (BLuFr Ên wiNGERHUTE zl; 
c.). In Frankrijk” wordt zij “ops de -dlpén gn shet 
„J“ra-gebergte gevonden (Dc. 1 Lr 2) „Ovêrigens: in 
Frankrijk; zoover ik weet, nergensòs In onze zuide- 
dijke . gewesten’ is. zij zeer zeldzaam (LEJEUNE „ 4a\01)5 
in Zweden, daarentegen, en Lapland (wAnvenBeRGs 
Fl. Lapp. p. 90)! vrij algemeen svook in: Rwsland. en 

Siberië. WAHLENBERG, (Z. ep. XVD telt devmoeras 
scheuchzeria op onder die planten, welke zich waar- 

fchijnlijk van uit het vaste land. van Siberië doorvhet 

noorden van ZEugopa verfpreid hebben, ot VP 

De Heer 7. An KUIJPER VAN WÄSCHPENNING% “die 

met allen ijver de. omftreken „der ftad Breda titvreen . 

Botanisch oogpunt doorzoekt „ heeft}: behalve hetbiroe= 

ger gevonden geflacht Crocus (Bijdragen, Lr, bharg), 

onze Flora met nog cen tweede en vallerbelangrijkst 

‘plantengeflacht verrijkt, hetwelk in ‘mijne > Alasgistas. 

“fchren-de gefÄehten Polygonivm en Adova in-de Octan- 

dria terragynia moet geplaatst: worden. 

ao4g* Parts. Calyx tetraphyllus. Petala 4, anguse 

tiora. Antherae “(lineares) filamenta medio adnexac, 

Bacea quadrilocularis. «P. IL. p. 446. / 

437* Paris quadrifolia, foliis quateenis. hi Ls 

446. 
Paris guadrtfolia, Te. ; We SM. DC; os 

Ie, Dan. 139; Engl. 7. id 

Flor. Majo. %. : Ì 

oog“ Pariskruip. De kelk is wiefbladig. „De bloems 

bladen vier in getal, Faller dan-de- kelkblaadjessv De 

lijnvormige helmknopjes op het midden der helmdraden 
vaste 
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vastgegroeid. De, bes vierhokkig, P. Gshbelanigen, 

viertkijligen,) 

ve487* vierbladig. Rariskruid s met viervoudige bla= 

el B, ' 

„De fleng is zeer eenvoudig, éénbloemig „ aan den top 

voorzien van vier. (fomwijlen drie. of vijf) gekranstes: 

eironde, gave. en onbehaarde bladen, De eindelingfches 
bloemfteel draagt. eene geelachtig-groene bloem, met ein 

ronde gefpitfte kelkblaadjes en zeer fimalle lijnvormige 

bloembladen. Allermerkwaardigst is in dit geflacht de 

vorming der meeldraden „ wier lijnvormige. helmknopjes 

in hunne ganfche lengte, op het; midden der helmdza 

den (#lamenta), aan derzelver binnenzijde zijn vastge 

groeid. 

„Deze foort wast in de bosfchen rondom Breda, „vas 

waar de Heer KUIJPER VAN, WÄSCHPENNING mij de gee 

droogde plant heeft toegezonden. Hij heeft qok exem- 

plaren met vijf bladen ‘hier en daar, in plaats van:de 

gewone met vier bladen, aangetroffen (*). 

578* Crataegus oxyacanthoides, Spinola, foliis fub- 

trifidis obtufis dentatis glabris, floribus fubcorymbofis, 

digynis , fegmentis calycinis acutis. De. 3687. 

Mespilus oxyacanthoides, nc. 

Crataegus axyacantha, Le? JACQuIN, P. IL. p. 59. 

„Jens JACQUIN , duflr. t. 992, t 
Flor. Majo. h. 

Ì „828 

(C°) Men zie ook de eerfle Naamlijst van ziethaarblocijend 
Planten „ welke ín de vomfireken van Breda gevonden word 
Door J. A, B. KUIJPER VAN WÄsCHPENNINGs  Bi'eda 1856 y 
bl, 15. … 

Ha 
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’ 578* flompbladige Haagdoorn, doornig; de bladen 
bijna driefpletig, ftomp, getand en onbehaard; de bloe-' 

men bijna tuilvormende, tweeftijlig; de kelkflippen 

fpits. Dc. } 

Deze foort van Maagdoorn, welke ik in boschjes, 

nabij Groningen, heb aangetroffen , is foortelijk onder- 

fcheiden van de gemeene Haagdoorn (Crataegus oxya= 
cantha, n°. 578), welke laatfte in Groningen met den 

naam van Steendoorn wordt beftempeld. Zij bloeit een 

weinig vroeger, dan de gewone foort, en kan, bij 

eenige oplettendheid, niet met dezelve verward wor- 

den, gelijk uit de volgende vergelijking der kenmerken 

lijkt : 

Crataegus (Mespilus) oxya-[Crataegus (Mespilus) oxya= 

cantha, DC. canthoides , DC. 

Folia petiolata, petiolisj Folia petiolata, petiolis 

parum longiora, rhomboideajmulto longiora, ovato-oblon- 

vel deltoidea , 3—5-partita, la-|ga , 3—5-loba, lobis obtu- 

cinijs acutis divergentibus in-|fis ferratis, interdum inte- 

cifis, apice ferratis glabra. |gra, fubrotunda, petiolo ner= 

visque fubtus hirfuta. 

Stipulae faepius integerri-| Stipulae femper ferratae. 

mac, | Ovarium extus glabrum, 

Ovarium extus hirfutum.jnitidum, 

Styli 13. Styli 13e 

Waarfchijnlijk zal deze foort op nog meer plaatfen in 

ons vaderland gevonden worden. 

597* Rubus Sprengelit , caule decumbente fubangulofo 

acu 
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aculeato fpatfim pilofo, ramo florifero denfe villofo; 

foliis ternatis ovatis fubcordatis, fupra glabriusculis, 

fubtus « pilofis, caulis floriferi utrinque pilofiss pani- 

culae ramis elongatis divaricatis paucifloris, Werme ct 

NEES VON ESENBECK (Rubi Germ. p. 32. t. 10e 

Rubus Sprengelii, BLUFF Ct FINGERHUTH, pe 6735 

BÜNNINGHAUSEN, /, €. p. I5I. 

‘Te. Dan. 1697. 

Flor. Jwnio, Julio. tje 
597* Sprengels Braambes, met nederliggende, eenig- 

zins kantige, ftekelige eén weinig behaarde, fteng; de 

bloemdragende takken digt-behaard; de blaadjes drievou- 

dig eirond, eenigzins hartvormig, van boven bijkans 

onbehaard, van onderen behaard, die van de’ bloemdra= 

gende fteng-aan weêrszijden behaard; de takken der 

bloempluim uitgerekt, wijd uitgefpreid, fchraalbloemige 

WEIHeE en NEES VON ESENBECKe 

Deze is een der kennelijkfte van de menigvuldige vor- 

men van het geflacht Braambes, welke ik te Haren, 

bij Groningen, heb aangetroffen. De aangehaalde af- 

beelding der Flora Danica is zeer goed; doch wij le= 

zen in de daarbij gevoegde befchrijving, dat de bo- 

venfte blaadjes ongefteeld zijn (*), hetgeen noch met 

de afbeelding der Flora Danica, noch met de natuur 

zelve overeenkomf{tig is. 

De 

(*) De phrafis fpecifica van HORNEMANN, /, c.,-luidt aldus: 

» Rubus fprengelii, totus pubescens, foliis ternatis, foliolis 

» Ovalibus mucronato-ferratis, ciliatis, (ummis fesfilibus , caule 

»„ Petiolis pedunculisque aculeatis, petalis fubrotundis crenatis 

» tofs.” 

H 5 
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‚De pluimis wijd; de, bloemen fraai rozerood 31de 
kelk uitwendig. met digte,, korte, witachtige. haartjes 

bezet. In de bosfchen, -zegt BÖNNINGHAUSEN , Jvc 3 

is zij nederliggende , en kruipt met hare, ranken „tus- 

fchen het gras en. de-dorre bladeren voort; inde ‚heg- 

gen. en, ftruiken, klimt. zij hooger op. In edes ge- 

daanten heb ik haar bij Maren aangetroffen. nr 

695* Thymus Calamintha, pedunculis axillaribus ard 

tifloris dichotomis corymbofis, foliis vovatis obtufis: ar- 

gute ferratis cauleque hirfutis, dentibus calycinis. infe- 

rioribus.villofis. longioribus., Dc. 2597. 

_ Thymus Calamintha , SMe 

Melisfa Calamintha, Le, W.P. H. Pe-L324 

andes LOBBL o4den 513 fer:En 

„Flor. Julio, Augusto. %, ä 

„605% Calament Tijm, met veelbloemige, ‚gegaffelde 

tuilvormende bloemftelen in de okfels geplaatst; de blae 

den eirond, ftomp, fcherp - gezaagd „ en „ even. alsrde 

{leng ruig=behaard; de onderfte kelktanden“vlokkig , 
langer dam de overige. „Dc. jy 

… Deze foort verfchilt van,de aanverwante Zhymus Ne] 

teta (Neppe Thijm ‚n°. 696), welke nog maarvalleen 

door pe GORTER als inlandsch is opgegeven, inzonder= 

heid door hare „bloeibladen (/o/ia floralia)., „welke Jan= 

ger zijn, dan de bloemftelen, em door de ongelijkheid 

der kelktanden. In de Neppe Thijm zijn de bioeibladen 

altoos korter dan de bloemftelen, en _ de kelktanden, 

waarvan de beide bovenfte opgerigt zijn, alle omtrent 

even lang. 

De Heer pr Beijer heeft mij van deet Plant excue 

plaren gezonden, reeds voor eenige jaren niet zeldzaam, 

door 
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door” tem gevonden in de vestingwerken,van,. „Nijmegens 

n-de drooge ftadsgracht, nabij de Hertog gspoort. Ì 

907" Cirfium anglicum, foliis inferioribus, petiolatis, 

fuperioribus amplexicaulibus, lanceolacis ingequaliter , denr 

tatis--ciliatoefpinulofis „ fupra hispidulis, fubtus arach- 

noideis,: fquamis involucri ‚linearibus appresfis fubpuar 

gentibus. Spr, III, p. 372. | 

_-Caulis,fimplex „ z-florus „, rarius a-florus, as 

paucifolius,. Folia lanceolata, inaequaliter dentata, quan 

doque finuata „fubtus arachnoidco-lanara, Flos terminalis, 

folitarius, nutans, demum, erectus.  Involucrum, ovar 

tum „ arachnoideo-lanatum, „Sm. 

Cirfium anglicum. Ray, LOBEL, DC. 3088. 

Carduus pratenfis. SM’ pe\S 54e 

Jc. LOBEEs 593: feel. Lngler177e n 

Flor. Junios Xe 

go7* Engelfche Vederdistel, met de te bladen 

geftecld:, de, bovenfte tlengomvattend, lancetvormig „ on= 

gelijk-gerand en met kleine le op den rand , ‚van 
boven vecnigzins. ftekelharig,, van onderen met fpinnee 

webgelijkende haren „bezet, de fchubben wan het. om 

windfel lijnvormig; aangedrukt, een weinig fteken- 

de,: Ser. tE f 

De fteng onverdeeld, éénbloemig , zelden tweebloe- 

mig „- wolachtig , met weinig. bladen. Deze zijn. lancet- 

vormig, ongelijk getand, fomwijlen. gegolfd; van on- 

_ deren, ‘met fpinnewebgelijkende ‚haren. of „wolachtig. 

De bloem is, eindelingsch , alleenftaande „ knikkende , ten 

_laatfle opgerigt. Het omwindfel eirond, als een fpinne- 

web of wolachtig op deszelfs oppervlakte. Sm. 

Deze foort is door mij algemeen aangetroffen in voch= 

ti- 
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tige veenachtige gronden bij Haren, en in het Onland , 

bij Groningen, waar zij waarfchijnlijk tot dus verre 

met Cirfium heterophyllum verward is geweest. Nader- 

hand is zij ook gevonden bij Zienhoven in het Sticht , 

door den Heer G., BROERS, en door den Heer T. D, 

VRIJDAG ZIJNEN, in eene lage en moerasfige duinftreek 

bij %s Gravenhage. 

987* Ophrys myodes, caule foliofo, labello pubes- 

cente tripartito, laciniis lateralibus lineari-lanccolatis, 

media oblonga biloba longiore, perigonii fegmentis pa- 

tentibus „ tribus exterioribus lanceolatis obtufis, duo- 

bus interioribus linearibus brevisfimis. Dc. , eo31. 

Ophrys myodes. JACQUIN, W., P. IL p. . 

infectifera myodes. L, 

muscifera. HupsoN, sMm., p. 937- 

Ze. Engl. 64. 

Flor. Junio, %. 

987* Vlieggelijkend Tweeblad, met eene bladrijke 

fterfg, het lipje zachtharig, driedelig, de zijdelingfche 

flippen lijn-lancetvormig, de middelfte langwerpig twee- 

lobbig en langer dan de overige; de flippen van het 

bloemdek: openftaande, de drie buitenfte lancetvormig 

‘ftomp , de beïde binnenfte lijnvormig en zeer kort. De. 

De Heer T. D. VRIJDAG ZIJNEN- had de goedheid, 

om mij de gezegde nieuwe inlandfche plant als zooda= 

nig in zijne brieven op te geven, zijnde hem door den 

Heer van cirrErs uit Zeeland toegezonden. Dezelve 

groeit Jn-menigee) op het eiland Walcheren. 

VER» 



VERGELIJKING TUSSCHEN DE TAST-; KAAUW- EN 

BEWEGINGORGANEN DER GELEDE DIEREN, … 

Door w. DE HAANe 

He is voor. den ‘Natuuronderzoeker het belangrijktte 

veld van nafporing, om de veranderingen te befchou- 

wen „die, hetzelfde fystema van organen in onderfchei- 

dene klasfen. def bewerktuigde wezens aanneemt. Dik- 

wijls is deze verandering zoo groot, dat men moeite 

zoude hebben „ om hetzelfde orgaan te erkennen „ zone 

der de overgangen na te gaan, die er bijna altijd aan- 

wezig zijn, en die zich als het ware als wegwijzers 

opdoen waardoor men van het eene uiterfte tot het 

andere geleid. wordt. 

„Hoe meer: men ‚de natuur onderzocht heeft, des te 

meer overeenkomst heeft men ook gevonden in de on- 

derfcheidene takken der bewerktuiging. Savreny heeft 
voorzeker hiervan - een «zeer merkwaardig « voorbeeld 

bijgebragt, door dat hij het eerst. ontdekte, datde 

deelen van den mond altijd dezelfde bleven, in de 

verfchillende orden der infekten} op hoe onderfcheidene 

wijze zij ook gewijzigd mogten zijn. (Zie Memoires 

Sur les Animaux fans Vertèbres, Part.-I. Fasc. L 

Mem. 1, Paris 1816.) 

Hetzelfde onderzoek echter van de infekten verder 

uitftrekkende op de fpinnen en kreeften, zoo is deze 

uitmuntende Schrijver in de meening vervallen, dat de 
, na- 
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nâtuur bij deze laatfte, van. den, weg. afgeweken. was , 
welke zij bij de eerfte zoo getrouw gevolgd had, door 

het voor tbrengen van nieuwe organen, welke bij ie in- 

[etten niet “aanwezig waren. Het is het oogmerk ech. 

ter der vólgende bladzijden, om tusfchen beiden eene 

harmonie na te fporen, en om te bewijzen, dat de 

fpinnen en de kréeften “op” denzelfden grondvorm ge- 
bouwd zijn als de infekten. 

„Alvorens! vechter” verder « te' gaai Zoo” móet! ebk 
verontfchuldigen-“over”de vermetelheid van iets'woor té 
ftellén , vaarritegenftrijdig is aan: het gewoelen“\An «fiat: 
mieh', wiertmamen met de meeste dcliting “ fóëten®iger 
nóemd worden’, eh-die reeds vgrijs geworden zijn ale 
de“beoefening” der ‘Zoölogie „dan dat wan “CUVIERS DAs 

ÉREIULE SAVIGNY ; LAMAREK “En * EREVIRANGS , die 

over’ dit onderwerp’ in den laatftón tijd gefchrevenhébberi! 

‚ Dürfák ‘echter van de hangenómene“meerins afwijken 

zoo is het niet, om mij als beoordeëldar opte “wêr: 

per van die Geleerden ; vaan) Hwiën“allévaklten' der Zbö- 

lógie zoo veel verfchuldigd zijn: hetis aleer "êne“pö- 

ging, vom’ vder waarheid’ nadér >te ‘komen, ' SwEikelm 
‘onderneëm voorstë dragen: ‘Mogt ik“niij’in cên of a. 
der “opzigt bedrogéh” hebben „ zoo"! zat niets “sij “daf 
rib zijn 3 larf Hierin overtuigd” té wotder;e Uelssb 
omeen weep mij, dhr de ‘ver Len Vân an ied 

ren” “lierwaarts , om de omtchren eland ‘Kläsfën’’ der elve 

te vvereenigen. Het verwonderde mij derhalve , “bij ‘ecrié 

zoo’ grote gelijkenis , zoo veel ‘onderfcheid ‘te “vinden 
in 

' 
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har de “décläni, die: tot "ae Vart- ; Kaziiplen Bewegings 
sbezanön Vehooren, daar deze, volgens de “beroemde 

HSEhrijerse van het ALBrie Animal, getreel uiceenloopen. 
or Vooreerst windt” ien bijde kreeften melding gemaakt 
Hb éd wan” vier fprictef miet witzondering “van! de 

“meeste “Branchiopode } van!°&en . gêdeeltë def >Z/opöda 

“Pitryoibranthiata , dit er. (léctits- twee, en vvan de 2gë- 

Mächten” Boppris En Liklu'z He et” volftreke geene 
“hebben; af” eië bovenlip $\die “bij “de Branokhies 
Sponiet“teer tevetkénmen/ ig} gP4 van twee bovenka- 
ken @), die ook dikwijls bij laatstgemeldenvontbrekèn : 

vre drag etästers bij "de “Decapoda , Stomapoda. en 
ShpdiphspoWa 3 len- ohtbrékeri= dezelwe „bijv de“ Zfopodar ven 
ode? Braniëhliopoda ; “veo zij “bij “eze- laattte- aanwezig 
wzlins “porta bijne noolekminders dar drievpaten on- 
benerleaken j ‘over shet “algemeen Us le. ps”5) 5 waatvan tr 
veehtef. ndg- maar twee aanwezig zijn bijde „Stomapoda 

Hiziverop rjg en van mvelkerdevonderfte te: zamen «de 

Leddbrlip “vormen. bijde Amphipoda en de Afopoda-l. e. 
Kik car in wid de kern bin serrin fommige 
AG Barat) u E nsrsaalnal 1ge= 

ú © Zo Vils de “puttters de“ Mandibulae van de Mawiftie 
rfdiden door de” eerfte Licfer “ch de“anderd ‘Krnnlalién 

“EE Boeken , Zoö Zoude' fen “ih ‘onze WAV Od8te Veelén oëk 
-kunitiën redenen: dor kaken. en kinnebakken zaait wegens 
e het onwelluidende van hee, laatfté woord ; ‘is ‘het! beter dezelve 

‚gdoor-Abvei- jen „onderkaak aân ve duiden. „Geén, gefchikter 

„woord;„hebbende kunnen, vinden ‚voor, het Lijnfche Patpus , 

„Z00,„heb ‚ik, gemeend hiervoor taster te moeten gebruiken: de 

Papi mandikulsr es, aldus, ‚bevenkaaktasters, de Papi, maxillg- 

5r onderkaaktasters, de Palpi labiales , onderliptasters noe- 

mende, ! 
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geflachten twee paren voorhanden, die in-andere vol- 

komen „ontbreken; 5%, van geene wezenlijke onderlip, 

U cpe 5) =— Ten opzigte der Spinnen , vindt men 

in bovengemeld „werk de volgende karakters? 1°, geene 

fprieten 32° geene bovenlip 3 3% bovenkaken „ dan dub= 

bel, “dan ‘enkel, altijd. zonder tasters;-4°. onderkaken 

„met. pootvormigetasters 3 59. onderlip zonder tasters. 

Eenige geflachten hebben. den- mond in den. vorm van 

eenen zuiger ({ucoir) , doch waarvan de deelen even- 

„wel fchijnen overeen tekomen met, die der. vorigen 

U ce pe-73) fer tt k 
De monddeelen van de in/ekten pl op het eerfte 

gezigt, zeer. verfchillende van elkander. De. MZyriapoda 

hebben: 21°, twee fprieten ; 2°. geene bovenlip ; 3°. twee 

bovenkaken. 4°. eene onderlip, zonder tasters ,  be« 

ftaande uit vier deelen, die aan «elkander gegroeid 

zijns 5°. een onbepaald getal pooten (Jc. p. 49). 

De overige infekten. worden verder onderfcheiden in 

diegenen „die hunne fpijzen- opzuigen „ door middel van 

eenen zuiger,-of die dezelve fijn malen door middel 

van kaken, De eerften worden zwigende (fuceurs) , de 

anderen kaauwende. (broyeurs) genaamd. Bij de laatfte 

vindt men eene bovenlip, twee bovenkaken „ twee onder- 

kaken, eene onderlip en drie paren pooten. Bij de an- 

deren daarentegen zijn de boven--en onderkaken vervan- 

gen door borftels „‚ die te zamen eenen-zuiger vormen , 

welke befloten wordt in de onderlip, vof -de-bovenlip 

en de bovenkaken zijn bijna vernietigd, en de onderka- 

ken zijn vervangen, door twee lange hoornachtige ve- 

zels, die zich VERRES eene fpiraalvormige tromp 

vor. 

/ 
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vormen. Het eerfte heeft plaats bij de Memopteras 

enz. „ het laat{te bij de Lepidoptera (l. c. p. 127). 

‚„Daar het noodig is, grondige kennis te hebben van 

de veranderingen , welke deze deelen bij de infekten on= 

dergaan „ voor dat men van dezelve eenige gevolgtreke 

king kan ontleenen tot de fpinnen en kreeften, zoo zul 

len wij de zamenftelling van genen eerst volgen. 

I. De monddeelen beftaan bij de Coleoptera uit eene 
bovenlip5 2%. uit twee bovenkaken, beiden zonder tas- 

terss 3°. uit twee onderkaken; 4°, en eene onderlip , 

beiden met twee tasters voorzien. Deze deelen zijn, 

over het algemeen genomen, allen van elkander afge- 

zonderd. Bij de Carabica en ‘de Hydrocantharidea 

vindt men echter twee tasters aan iedere onderkaak, en 

bij de Curculionidea zijn de bovenlip, de twee boven= 

kaken en de onderlip in eene meer of minder lange 

buis verlengd, en dikwijls geheel te zamen gegroeid. 

Bij het geflacht Brachycerus, waar alle deelen nog van 

elkander afgezonderd zijn, ziet men, hoe deze buis 

zich vormt, 

II. De Orthoptera wijken van den algemeenen vorm 

der monddeelen bij de Coleoptera niet af, als in zoo 

ver, dat de onderkaak in twee deelen gefpleten is, van 

welke het binnenfte getand, als ook hoornachtig, en 

het buitenfte vliesachtig is (*). Bij Loeusta, Gryllus „ 

Blatta, Forfieula, Truxalis is de onderlip in twee af- 

deelingen verdeeld. Bij Mantis en Acheta in vier, 

î wel= 

“ (*) Dit buitenfte orgaan wordt door raBRrICIus Galea ge- 

maamd , en zoude dus in onze taal door Helmpje vertaald kun- 

nen worden. Hetzelve is bij de Larven ook voorhanden. 

BIJDRAGEN ; D. Ï], ST. 1. I 
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welke aldaar van gelijke lengte zijn, maar ‘waarvan de 

buitenfte veel langer worden, dan de binnenfte, in het 

geflacht Phasma. Savieny heeft deze deelen der on-= 

derlip aangezien als een tweede paar onderkaken, Daar 

zij echter de plaats innemen van de onderlip bij de 

Coleoptera, zoo is het misfchien beter, om dezelve te 

houden voor een aanhangfel van deze laatften, 

HI. Bij de Neuroptera Subulicornia, LATR., of de 

Libellulina, ziet men de onderlip in drie vliezen 

afgezonderd, welke van onderen te zamen gevoegd 

zijn (*). Onder de Planipenna, ‘LATR., heeft het 

geflacht Myrmeleon de onderlip, uit één ftuk beftaan= 

de, met zeer groote tasters, en de onderkaken zijn 

hier óp dezelfde wijze, als bij de Orthoptera, ge- 

vormd. 

IV. De Hymenoptera hebben de -monddeelen op 

eenen anderen voet gewijzigd; zij maken den overgang 

van de kaauwende tot de zuigende infekten, daar zij 

tot ‘beide, functiën in ftaat zijn. Bij het geflacht /o- 

copa, bij voorbeeld, zijn de bovenkaken zeer fterk onte 

wikkeld; de onderkaken. zijn zeer verlengd, met korte 

tasters, en fluiten de onderlip in, welke aan haren bo- 

venrand zeer lange tasters draagt, In deze onderlip 

ligt de tong, welke in gemeld geflacht eene enkele {pits 

heeft, 

(*) Bij hunne Larven ís dezelve nog veel meer  ontwik- 
keld; zij vormt aldaar eene platte buis, die zich bezijden 

lepelvormig uitftrekt, en aan hare beide uiterfte hoeken twee _ 

tasters, of vliezen, draagt, die zeer groot, bol en driehoe- ' 

kig zijn, terwijl al de overige monddeelen door hen bedekr 
werden, 
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heeft; «terwijl deze in drie deelen gedeeld is bij de 

Seoliae, Buitendien vindt men nog bij deze infekten 
bijzondere vliezen, die aan den boven- en onderrand 

van de Pharynx wast. zitten, en ‚door SAVIGNY Epi 

pharyna en Hypopharytx genoemd zijn geworden (4 cs 

pra en 13). 
„V. Voor de orde der Diptera heeft sAvienv de 

Tabani” onderzocht, en bij dezen de Seta f/uperiors 
LATR,; voor de bovenlipz de sSetae fecundî ordinis 

voor de bovenkaken; de Geta tertii ordinis, LATR-s 

voor de tong; de Setae quart ofdinis, LATR., Voor 

de onderkaken; de tromp, ten laatfte, voor de onder- 

lip_… gehouden. Er beftaat bij deze afdeeling. een 

groot verfchil, ten opzigte der bovenkaken. De Zu- 

bant ‘hebben ‘deze organen wrij en zeer ontwikkeldg 

maar. bij «de geflachten Meliophilus, Musca, Thereva 

zijn zij aan de bovenlip vastgegroeid, hoewel zij zich 

bij velen, zoo als, bij voorbeeld, Meliophilus plumo= 

Jus, zeer duidelijk kenfchetfen , dewijl zij aldaar in eene 
feherpe- punt eindigen. «SAVIGNY is enigzins in tegene 

ftrijdigheid met zich zelven, wat de Zpipharynx der. 

Zabani. betreft; want op bl. 13 leest men: „ £’Hypo- 

ss.pharynx et VEpipharyna font la foie ou des deuz 
s foies intermddiairess” terwijl er op-bl. 23 fhaat:” 

„Epiglosfa) ne fe distingue pas de la lèvre fupdn 

ss rieure:”” _Epipharynx en Epiglosfa is van gelijke 

beteekenis (/. c.p. 12). Hoe bovengemelde Schrijver - 

dit ook heeft mogen verftaan, ik heb bij de Jahan 

niets. gevonden, dat met de Epipharynx der Hymenope 

tera kon vergeleken worden. „Aangaande de onderka- 

ken, zegt SAVIGNY (U. ce p. 13): Quand Jes maa 

Ia „ choie 
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„ Choires femblent disparattre, comme dans les Mou 

» ches proprement dites, c'est gw'elles- fe confondent 

„avec la llyre inférieure” Dit is niet zeer juists- 

want hoewel zij aan de tromp van onderen bij de eí- 

genlijke vliegen vastzitten, zoo zijn zij toch zeer goed 

te erkennen, en met twee tasters voorzien, De onder" 

liptasters vormen bij deze laatften eene verwijdering aan 

beide uiterften der tromp. 

VL. De Neuroptera Plicipenna, LATR«, of de 

Phryganeae, onderfcheiden zich vân de overige Newe 

roptera door hunne lange tasters, maar voornamelijk 

door hunne bovenkaken, Deze laatften worden gezegd te 

ontbreken (Règne Animal. III. p. 445); maar aan bete 

de kanten van den mopd doen zich twee fpitfen op, die 

aan het hoofd vastgegroeid zijn, en, even zoo als bij 

de Heliophili, alhier fchijnen gehouden te moeten wore 

den voor de bovenkaken. Ü 

VII. Onder de Memiptera heeft sAvreNy wvoornd- 

melijk onderzocht de monddeelen der Cicadae. Hij heeft 

het eerst aangewezen, dat er bij alle geflachten dezer 

orde vier borftels of /etae aanwezig zijn, en niet flechts 

drie, zoo als vorige Schrijvers zulks opgegeven heb- 

ben. Twee van dezelve worden door S, voor de- 

bovenkaken, en twee voor de onderkaken gehouden. 

Er zijn echter redenen, om te vermoeden, dat S. zich 

in de bepaling van deze laatfte organen vergist heeft; 

want onder de bovenlip vindt men aan beide zijden de 

bovenkaken gedeeltelijk met de bovenlip vastgegroeid, 

gedeeltelijk van dezelve afgezonderd, zoo als zulks bij 

de vliegen het geval is; dus zouden de /etae hier niet 

boven- en onderkaken voorftellen, maar alleen de laat- 

ften „ 
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ften, met hunne tasters. De onderlip heeft geene tas- 

ters; ket fchijnt derhalve, dat de lange tasters, die 

bij fommige Hymenoptera aan dezelve gevonden worden , 

alhier te zamen verbonden, de tromp uitmaken. 

„VI, Ten opzigte der Suctoria, of van het geflacht 

Pulex, heeft rorserL eene zeer maauwkeurige afbeel= 

ding gegeven van P. irritans (Inf. II. D. Vliegen en 
Muggen, Tab. UL. Fig. 13), waaruit het blijkt, dat 
zij, even als de overige infekten, twee fprieten, twee 

bovenkaken, „twee onderkaken en eene onderlip in den 

vorm eener tromp_ bezitten. De kleinheid dezer deelen 

heeft nog niet toegelaten, om tasters aan de onderka- 

ken te ontdekken. De bovenlip is met het hoofd ver- 

eenigd. 

„IX. Bij de Lepidoptera zijn de bovenlip en de bo- 

venkaken altijd zeer klein. Bij velen, zoo als, bij 

voorbeeld, aan de groote Noctuae, zijn zij echter zeer 

goed te onderfcheiden. De onderkaken worden hier 

voorgefteld door de tromp, die zich altijd in twee dee= 

len laat fplijten, en bij eenige sSpAinges wel tweemaal 

‚zoo lang als het lijf wordt (S. Cluentius, FABR.). 
Hunne tasters zijn altijd zeer klein, hoewel zij bij 
velen, zoo als, bij voorbeeld, de Morten, de Sme- 
rinthî OCHSENHEIMER, zeer duidelijk te zien -zijn. 

De onderlip wordt gevormd door eenen kraakbeenigen 

band, die de holte van den mond van onderen fluit, en 

„aan welken de groote onderliptasters vastgeheclit zijn „ die 

aan beide kanten tusfchen de oogen en de tromp liggen. 

X. Van de infekten tot de Zrachniden overgaande, 

zullen wij eerst de Puhmonaires Pedipalpes, vaTR-, 
13 onte 
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ontleden, welke ons vervolgens tot de Trachtennes zul- 

Jen brengen. 

Bij de fchorpioenen ziet men, 1°. twee dubbele bo» 

venkakens a° twee onderkaken, welke zich, even als 

de vorigen, over dwars openen en fluiten, met tas- 

ters, die, zeer ontwikkeld, met eene fchaar eindigens 

9 eene onderlip, die in vier deelen gefpleten is, 

waarvan de buitenfte het eerfte paar pooten dragen; 

4°. de borst, die in drie afdeelingen verdeeld is, en 

tot aanhechting van even zoo vele paren pooten dient. 

Men heeft beweerd, dat het orgaan, hiervoor als on- 

derlip gemeld, niet wezenlijk daatvoor kon gehouden 

worden (LATREILLE, in het Régne- Animal de G. CU- 

VIER, Vol. IL. p. 103); maar dewijl ik geenerlei on- 

derfcheid heb kunnen zien tusfchen deze deelen en de 

onderlip der infekten, daar zij geheel en al dezelfde 

plaats beflaan onder den mond en tusfchen de 
onderkaken en van de borst afgezonderd zijn, 

zoo, heb ik toch, behoudens alle achting voor 

gemelden Schrijver, van zijn gevoelen. gemeend te mot- 

ten afwijken, en houde deze deelen voor hetgeen zij 
wezenlijk voorftellen. Aangenomen derhalve, dat zij de 
onderlip Zijn, zoo is er hog minder reden, om de poô- 
ten, aan hunne zijden gehecht, den rang van onderlip. 
tasters te weigeren, aangezien de {charen, die nog veel 

meer afwijken van hetgeen onderkaaktasters genoemd 
worden bij de infekten, evenwel daarvoor gehouden 

worden, dewijl deze laatfte gewoonlijk bij de fpinnen 
den vorm van pooten aanhemen, 

Bij Thelyphonus Proscorpio fluiten zich de bovenka- 
| ken 
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ken loodlijnig en de onderkaaktasters daarentegen over 

dwars. De onderlip is van één ftuk en zeer (mal; de tasters 

der onderkaken zijn kort, hebben hunne leden alle van 

dezelfde dikte, en eenen doorn aan het voorlaat{te, welke 

bij de fchorpioenen niet aanwezig is; die van de onder- 

lip zijn tweemaal zoo lang als de vorigen, hebben den 

vorm van fprieten, en het laatíte lid in verfcheidene 

kleinere ringen verdeeld. 

Het geflacht PAryuus wijkt van Proscorpio cenigzins 

af: de tasters van de onderkaken hebben geene fchaar 

aan hun uiteinde, maar flerke dorens , die binnenwaarts 

gebogen zijn; hun eerfte lid bevat inwendig eene klier, 

terwijl hetzelve, van buiten aan den onderkant, eenen 

doorn draagt, die aan het einde eene opening heeft, 

en waarfchijnlijk dient tot het mededeelen aan hunne 

prooi van een gift, dat in de klier afgezonderd wordt. 

De onderlip-tasters zijn, in vergelijking, ‘veel langer 

en hun laatfte lid is eveneens in eene tallooze menigte 

ringen verdeeld. 

De Galeodes, orrv., hebben dubbele en fterke bov 

venkaken. De onderlip is in twee deelen afgezonderd, 

-die beide van achteren met de onderkaken vastgegroeid 

zijn, De tasters van de onderlip en van de onderkaken 

komen bijna geheel in vorm overeen, en beftaan „uit 

vier langwerpige leden; het hoofd draagt beide paren, 

“terwijl de borst, die bij deze fpinnen van het hoofd 

afgezonderd is, zes pooten omderfteunt, 

In de Phalangia vindt men twee dubbelde bovenka- 

ken, en op deze volgen drie “paren onderkaken , zoo 

als men uit de volgende woorden van savieny, (/. ce 

9-58), zoude moeten opmaken: Ze PHALANGIUM « 
„ Ta 6 
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6 machoires, dont deuw feulement portent des palpes 
et gwatre autres de wéritables pattes. LATREILLE 

noemt het tweede paar: Machoires du Second Rang, 

en het derde: Zanguettes membreneufes (Listoire 

Naturelle des Fourmis, Paris 1816, p. 358). TRre- 

VIRANUS houdt de eerfte insgelijks voor onderkaken, 

terwijl hij. de anderen gelijk ftelt aan de tasters van de 

infekten. (Wermischte Schriften, B. I. S. 28). — 

Dat het onderfte paar wezenlijke onderkaken zouden 
zijn, komt mij niet zeer waarfchijnlijk voor, dewijl zij 

van de bovenfte geheel verfchillen , en dewijl er in de 

aangrenzende geflachten geene deelen gevonden worden, 

die er mede overeenkomen; dat het tasters zouden zijn, 

komt nog onwaarfchijnlijker voor, daar deze bij de in- 

fekten altijd met de onderkaken, of met de onderlip 

verbonden, zijn, en zulks het geval hier niet is. Bij 

het geflächt Gonyleptes, KiRByY (Zie LINN., Tranfe 
1. XII. Pl. 22), dat zeer na aan Phalangium grenst, 

zijn zij niet te onderfcheiden; zij zijn derhalve geheel 

eigen aan de PAalangia, en het zij mij vergund, voor 

deze deelen eene andere functie voor te ftellen, die, hoe- 

wel door geene waarnemingen nog bevestigd, echter aller- 

waarfchijnlijkst is, Het is bekend, dat deze twee leden 

voor de /cheede geplaatst zijn, die de geflachtsdeelen 

bevat; het is verder bekend uit hunne - door La- 

TREILLE zoo dichterlijk befchrevene minnarijen, dat 

deze laatfte, gedurende de oogenblikken der vereeni- 

ging eene lengte verkrijgen, welke die van het lijf 

overtreft. (Zie LATREILLE, /. c- pe 380. Pl, XII, 
f. 7), en de gedachte dringt zich dus onwillekeurig 

aan ons op, om ze te houden voor deelen , welke hij 

de 
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de bevruchting tot onderfteuning van gemelde organen 

dienen. — Ten opzigte der onderkaken van het tweede 

“paar „ komt het meer overeen met de benoeming, welke 

men bij de infekten aangenomen heeft, om dezelve. voor 

de onderlip te houden, daar zij zich onder en tusfchen 

de eerfte onderkaken bevinden, en den mond van onderen 

fluiten. Volgens de getuigenis derhalve van SAVIGNY 5 

is hier het eerfte paar pooten aan de onderlip vast, en 

hetgeen bij den eerften oogopflag zoo zeer fcheen af te 

wijken van /, de vorming der monddeelen. bij de in= 

fekten , komt bijna geheel met dezelve overeen. 

XI. Vóór dat wij nu tot de eigenlijke {pinnen over- 

gaan „ zullen wij de Crustacea Brachyura laten voorafgaan, 

die in eenige opzigten den overgang vormen van de fchor- 

pioenen tot de Zrachnides Pulmonaires Fileufes, LATRe 

De Schrijvers vermelden bij de krabben, over het 

algemeen: 21°. vier fprieten; 2°. eene bovenlip; 

3°. twee bovenkaken met tasterss 4°. zes paren onder- 

kaken 5 5°. geene onderlip, geene onderliptasters; 6°, 

vijf paren pooten. 

Het onderfcheid, dat wij in de kaauw- en bewegings- 

organen der fchorpioenen en der krabben zien, beftaat 

derhalve in de tasters aan de bovenkaken, in de vijf 

paren onderkaken, in het gemis der onderlip en onder- 

liptasters; ten laatfte in de tien pooten. 

Bij de vorige afdeelingen hebben wij altijd enkele on- 

derkaken gevonden, want het Aelmpje (galète, LATR.), 

dat bij de Orthoptera voorhanden is, is geene wezern- 

lijke verdubbeling, en het tweede paar onderkaken , dat 

men den Phalangia, b. v., toegefchreven heeft, is 

eerder voor hunne onderlip te houden. Het is dus 

I 5 ZC= 
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zeker een wonderbaar verfchijnfel, dàt getal van één op 

zes gebragt te zien, zonder dat er tot nog toe eenige 

wezenlijke overgang bekend zij van zulken, die twee, 

drie of vier paren hebben; maar in het plantenrijk is 

het eene waarneming, die oneindige malen herhaald is 

geworden, dat, namelijk, gewasfen met enkele bloe- 

men, door beteren grond en kultuur dubbele verkrijgen, 

Deze bloembladen zijn alsdan niet alleen ontftaan uit 

veranderde, of tot hunnen oorfpronkelijken ftaat terug- 
gebragte helmftijltjes ({lamina), maar tevens uit eene 

wezenlijke vermenigvuldiging van dezelve; want bij de 

Liliacea, die zes helmftijltjes hebben, ziet men, dat 

de bloemen alsdan veel meer, dan zes bloembladen, er 

bij verkrijgen. Zoo wij dit hier toepasfen, kunnen wij 

dan ook niet zeggen, dat de krabben in voor haar, meer 

voordeelige omftandigheden verkeeren, dan de infekten, 

daar alle uitwendige organen meer bij haar ontwikkeld 

zijn? Door deze ontwikkeling zien wij bij de planten 

de bloembladen, bij de krabben hare onderkaken ver- 

meerderd. Wat aangaat de zes paren onderkaken, zoo 

is het, mijns inziens, naauwkeuriger, het bovenfte of 

kleinfte paar niet voor onderkaken , maar voor eene 

tong te houden, zoo als die bij de fchorpioenen ook 

aanwezig is; want zij zijn altijd zonder tasters , zonder 

haren, meer met elkander verbonden, dan de andere 

paren, en tusfchen de bovenkaken liggende. Hier 

uit zoude dus volgen, dat er geen twaalf, maar tien 

onderkaken voorhanden zijn. 

Maar nu komen wij tot eene moeijelijker dk, om de 

overeenkomst te bewijzen tusfechen de onderlip en de 

pooten der schorpioenen en krabben. LATREMLE Zegt, 
in 
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in zine algemeene aanmerkingen omtrent de Crusta- 

eta (R&gne Animal, UL. p. 5): une lEyre infébrieure 

proprement dite manque toujours, De achting, welke 
iedere Entomoloog koestert voor iemand, aan wien men 

de naauwkeuriger kennis der gelede dieren zoo bijzonder 

te danken heeft, en die door DÉjrAN met zoo veel regt 

le premier des Entomologistes vivans genoemd wordt, 

heeft mij ook geheel doordrongen, en het is derhalve 

met de meeste {chroomvalligheid, dat ik van eene 

ftelling, door zoo groot gezag gerugfteund, heb 

durven afwijken. De waarneming en vergelijking der 

voorwerpen zelven heeft mij echter hiertoe gedwongen. 

Aupouin heeft, door zijne voortreffelijke verhandelin- 

gen over de Thorax der infekten, aangewezen, dat 
deze altijd in drie deelen afgezonderd is, welke Pro- 

thorax, Mefothorax en Metathorax genoemd zijn ge- 

worden (Annales des Sciences Naturelles, Vol. 1. p. 

97). Deze zelfde afdeelingen hebben wij bij de fchor- 

pioenen gevonden; maar bij de krabben (Cancer Pagu- 

zus, b. v.) ziet men zes leden in plaats van 

drie, welke allen aân elkander verbonden zijn, even 

zoo als dit bij de ‘infekten het geval is. Wil men 

echter eene vergelijking tusfchen de borst der krabben 

en fchorpioenen of infekten maken, dan is er geene 

“reden, om alle zes deze deelen, maâr wel, om de drie 

achterften met de Prothorax, Mefothorax en Metathoe 

ram te vergelijken, ten minfte, het zoude op geene 

waarnemingen gegrond, en derhalve zeer willekeurig 

zijn, om te zeggen, dat de afdeelingen der laatften zich 

hier verdubbelen. Dit aangenomen zijnde, zoo blijven 

er drie leden over, welke niet tot de borst behooren. 

Nu 
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Nu vinden wij aan deze drie achterfte deelen, of aan de 

eigenlijke borst, drie paren pooten, terwijl de vier ove- 

rigen aan de drie voorfte deelen gehecht zijn. De zes 

pooten der infekten zijn altijd met de drie deelen van de 

borst verbonden; het zijn dus de drie achterfte paren der 

pooten bij-de.krabben, welke met de overigen overeen- 

ftemmen. Ten opzigte der twee paren, die aan de drie 

voorfte deelen der borst of onderlip vastzitten, zoo kan 

men dezen driederlei functie toefchrijven: of dat de on- 

derlip vier tasters heeft, of dat‚de onderkaaktasters met 

de onderlip verbonden zijn, of dat de twee voorfte leden 

van de onderlip door de laatfte onderkaken gevormd zijn, 

welke bij dezen alsdan te zamen groeijen. Voor de eerfle 

ftelling is er weinig waarfchijnlijkheid, daar zij bijna de 

eenigfte gelede dieren zouden wezen, die dit ken- 

merk bezitten. Voor de tweede meening is er niet 

veel meer te zeggen, daar de tasters altijd aan de kaken 

gegroeid zijn, tot welke zij behooren; maar ten op- 

zigte van de laatfte zijn wezenlijke bewijzen in fom- 

mige geflachten aanwezig. Daar deze echter tot de 

Macrourg behooren, zoo zullen wij dit onderwerp bij 
die afdeeling verder uiteen zetten. 

XI. Bij de eigenlijke fpinnen, of het geflacht 
Aranea, LINN., zijn de bovenkaken enkel; zij bewe- 

gen zich loodlijnig in de geflachten Zheraphofa, Hy- 
pus en Eriodon, en overdwars in de overigen, De 

onderkaken dragen pootvormige tasters: de onderlip 

heeft, volgens de Schrijvers, geene tasters; aan deze 

is de borst verbonden, welke uit één ftuk ‘beftaat , en 

vier paren pooten draagt, — Bij de krabben zijn de 

afdeelingen van de borst door naden van clkander afge- 
fchei- 
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fcheïdens bij deze beftaat zij flechts uit eene afdeeling, 
aan dewelke vier paren pooten vastgehecht zijn. Meest- 

al kan men echter op deze borst vier indrukfels erken- 

nen, welke fomtijds, zoo als bij de fchilddragende 

Epeirae, zeer duidelijk te zien zijn; bij Myrmecium , 

LATR. > Annales des Sciences Naturelles, T. II. p. 233 

is zij in drie deelen afgezonderd, van welke de eerfte 

twee paren pooten draagt. De gemelde indrukfels en 

de afzondering van twee leden, die ieder twee pooten 

dragen, doen wel zien, dat de borst van de fpinnen 

eigenlijk uit vier deelen beftaat, welke aan elkander 

vastgegroeid zijn. Dezelfde redenering als bij de vorige 

nu wederom volgende, zoo vinden wij de drie achterfte 

leden overeenftemmend aan de Prothorax, Mefothorax. 

en Metathorax der infekten, terwijl alsdan het voorfte 

gedeelte tot de onderlip behoort, aan welke het eerfte 

paar pooten, of de onderliptasters verbonden zijn. 

XIII. In het geflacht Zwodes, hetwelk behoort tot 

de Arachnides Holêtres Aearides, komen bij de-acht 

pooten der fpinnen, de-monddeelen der zuigende infek- 

ten terug, Boven en onder den mond vindt men bij Z, 

Reduvius,' DE GEER, een rond ovaal plaatje, dat de 

boven- en onderlip daarftelt; de twee eerfte pooten 

zijn aan de onderlip vast. De organen, die men tasters 

genoemd heeft, zijn misfchien eerder te houden voor de 

bovenkaken, in overeenftemming met die, welke men 

bij Zabanus ziet. De buis, die tusfchen de zooges 

naamde tasters ligt, wordt door de onderlip gevormd, 

Bij Zxodes Pachydermatum, n. fp., die op de Tapyr 

en Rhinoceros voorkomt, kan men binnen in deze buis 

twee 
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twee flijlen waarnemen, welke met de onderkaken overs 
eenftemmen. 

Onder de mijten vindt men vier geflachten : Caris „ 

Leptus, Ooypete en Atoma, die allen flechts zes poos 

ten hebbens zoo men nu niet aannam, dat de twee 

voorpooten ‘der. {pinnen ontwikkelde onderkaaktasters 

zijn, hoe zoude men dit verfchijnfel dan kunnen ver- 

klaren ? 
XIV. De Crustacea Macroura- hebben in het Rèone 

Animal, dezelfde kenmerken met de Brachyura ge- 

meen. Hetgeen bij de laatfte gezegd is, overde vers 

menigvuldiging en «het getal der onderkaken, over de 

pooten en de onderlip is op deze ook toepasfelijk. 

Maar ten opzigte der vorming van de twee eerfte leden 

der onderlip door het laat{te paar der onderkaken , zoo 

is hiervan bij de eerfte dubbel bewijs voorhanden. 
Vooreerst vinden. wij bij Seyllarus arctus , dit gedeelte 

der borst door eene diepe {leuf in het midden verdeeld 

en van voren tot op een derde der lengte uitgefneden „ 

zoodat „men nog zeer duidelijk alhier de twee aan elk- 

ander gegroeide kaken erkennen kan. ‘Ten andere zien 

wij bij de Palinuri, daar,de eerfte pooten minder ont- 

wikkeld zijn, „als gewoonlijk het geval is, dit ver- 

goed door de tasters van het voorafgaande paar der 

onderkaken „welke „alsdan insgelijks pootvormig worden 

en met de borst verbonden zijn, die in dat geval niet 

uit-zes, maar uit,zeven leden beftaat. Dit laatfte lid 

wordt hier. derhalve gevormd door het tweede paar der 

kaken, dat zich bij dezelve aan de borst voegt , dewijl 

alle andere kreeften, bij welke de tasters van. dit paar 
niet 
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niet tot pooten ontwikkeld zijn, ook hunne borst 

flechts in zes deelen afgezonderd hebben. 

‘Hieruit meen ik nog, in het algemeen, te mogen be= 

fluiten, dat de leden der borst, die zich voor de onder= 

lip, of het vierde lid der borst, van achteren af gere= 

kend, bevinden, gevormd worden door onderkaken , die 

te zamen gegroeid zijn, en dat de pooten, die zich voor 

de onderliptasters, of het vierde paar pooten, van ach= 

teren af geteld, bevinden, de meer ontwikkelde tasters 

der onderkaken voorftellen. 

XV. Bij de Stomapoda zijn de volgende monddeelen 

opgegeven: 1°. twee bovenkaken met draadvormige 

tasters; 2°. eene dubbele tong (Languette); 3°. twee 

paren onderkaken met tasters; 4°. een zeer dun paar 

pooten; 5°. een paar pooten, dat zeer ontwikkeld is, 

en van welke het laatfte lid gewoonlijk lange tanden: 

draagt; 6°. drie paren kleinere, die-met een’ haak en 

z°. «drie paren, die met eene punt eindigen. Het ge= 

deelte van het hoofd, dat de middelfte fprieten en de 

oogen draagt, is van de borst onderfcheiden en zeer: 
klein. (Zie Rêgne Animal, 1. p. 40, 41.) 

‚In het geheel heeft men bij de Squillae derhalve gee 

vonden twee. paren onderkaken en acht paren pooten, hete 

welk te zamen op tien nederkomt, hetzelfde. getal, 

dat bij de Brachyura voorhanden was. Wederom dezelfde: 

denkwijze volgende, -zoo «zijn wij genoodzaakt, de zes 

achterfte pooten voor analoog te houden aan die der in= 

fekten, en aldus de drie leden, daar dezelve aan vast 

zijn, en die geheel van elkander zijn afgezonderd, gee 

lijk te ftellen aan de Prothorax, Mefothorax en Mea 

tathorax. Op het gedeelte, dat wij “voor de borst 

hous 
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houden; voigen drie-leden: het eerfte, daar geene poos 

ten aan vast zijns ‘het tweede, door LATREILLE de 

borst genaamd, bevat den mond, vijf paren pooten, 

twee paren onderkaken, de dubbele tong en de boven: 

kaken; het derde draagt de oogen en de middelfte {prie= 

ten. Deze drie leden geen gedeelte van de eigenlijke 

borst smeer uit kunnende maken , noemen wij gezamen= 

lijk het hoofd; het eerfte gelijk {tellende aan het voor= 

hoofd; het tweede aan het middelhoofd; het derde aan 

het achterhoofd der hoogere dierklasfen. De vijf ge= 

melde paren pooten’ kunnen „dus eigenlijk geene pooten 

genaamd worden: het zijn ontwikkelde tasters der on- 

derlip en onderkaken; de drie achterfte, die geheel in 

vorm overeenkomen „ fchijnen te: zamen bij dezen. en tot 

de onderliptasters te behooren; de twee blame zijn 

alsdan ontwikkelde onderkaaktasters. u, ) 

De Squillae leveren. derhalve «een nieuw bsrije van 

de waarheid onzer theorie op, dewijl-men bij dezelve 

de drie paren pooten en de zeven. paren. ontwikkelde tas= 

ters wezenlijk afgefcheiden vindt. ; 

Ten opzigte der dubbele tong: dit is hetzelfde or« 

gaan, hetwelk bij de Brachyura voor het eerfte paar 

der zes onderkaken gehouden was geworden, ZEpipha- 

zynx. Het bekleedt dezelfde plaats, en is hier ook 

altijd zonder haren of tasters. 

«XVI. Het lijf der Amphipoda is, volgens LATREIL- 

LE, wederom op de volgende wijze te zamen gefteld. 

19. uit een hoofd, dragende twee onbewegelijke oogen , 

vier fprieten; eene bovenlip, twee bovenkaken met tas= 

ters, en drie paren onderkaken; 2°, uit een lijf, in 

zeven ringen verdeeld, en gewoonlijk met even zoo veel 

paren pooten; 3% uit eenen ftaart, te zamen gefteld uit 

zes 
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zes tot Zeven leden. De J/opoda wijken hiervan alleen 
af; door hunne bovenkaken, die geene tasters hebben. 

„(Zie Rògne Animal, p. 44 Et 48.) 

Vooreerst komen de drie paren onderkaken en de zee 

ven paren pooten insgelijks te zamen op tien neder, 

zoo als bij de vorige rangen der Crustacea. De drie 

achterfte paren zijn vastgehecht aan de drie achterfte 

leden van het lijf, die dus hier, even zoo als bij de 

Squillae, de borst vormen. 
De overige vier afdeelingen van het lijf, vormen met 

de voorfte, welke de oogen en de fprieten draagt, het 

gedeelte, dat overeenkomftig is aan de drie voorfte le- 

den der Stomapoda, of aan het eigenlijke hoofd der 

infekten. De drie paren tasters van de onderkaken en 

de vier eerfte paren pooten zijn dus analoog aan de vijf 

paren tasters van de onderkaken en aan de twee eerfte 

paren pooten der Brachyura. 

XVII. De monddeelen van de MZyriapoda beftaan, 

volgens LATREILLE, 1%. uit twee bovenkaken, die 

door eenen naad in haar midden verdeeld zijn; 2°. uit 

eene foort van lip, door savieny aangezien, als ana- 

loog aan de vier bovenfte onderkaken der Crustacea, 

welke aan elkander verbonden zijns 3°. uit de twee 

eerfte paren pooten, die tegen de onderlip aanliggen. 

Hun lijf is in een getal ringen verdeeld, dat dikwijls 

zeer groot is. 

Zoo men een punt van vergelijking zoeken wil tus= 

fehen deze en de vorige, zoo is dat zekerlijk niet te 

vinden bij de infekten, of bij de Arachniden , maar 

veel eerder bij de kreeften, en wel bij diegenen, die 

wij het laatst befchouwd hebben, namelijk de Crusta- 

eea Amphipoda. Het getal der pooten, onderlip en 

BIJDRAGEN  D. IL, sT. 1. RU on- 
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onderkaken was bij alle kreeften, in het algemeen, be- 

ftendig te zamen. twintig: bij de duizendpooten. is’ het 
geheel. onbepaald, en klimt bij fommige- tot honderd, 
of honderd en vijftig paren. Bij het geflacht „Po/- 
Iyxenus, ziet men twaalf paren, bij Scutigera vijf- 

tien, bij Glomeris zestien, bij, Lithobius zeventien, bij 

Scolopendra van. zeventien tot honderd acht en veertig, 

bij Ju/lus van. dertig tot honderd vier en dertig paren. 

Indien dan de gegevene verklaring, omtrent de -Zmphi- 

poda ‚ wezenlijk waar is, zal men diezelfde dan wei- 
geren aan het geflacht Glomeris dat bijna geheel en, al 

denzelfden bouw heeft, als de d/elli, of ten opzigte der 

pooten, aan diegenen, die er twaalf , vijftien, zestien 

zeventien paren bezitten 2 

Geen wezenlijke grond kan ons hiertoe brengen, en 

het is dus, om dezelfde reden, als boven, dat wij hier: 

ook meenen te moeten befluiten, dat de drie achterfte 

paren der pooten van de Myriapoda analoog zijn aan. 

de zes borstpooten der Sguillae, of: aan die van de 

infekten, terwijl alle diegenen, die vóór de zes ach- 

terfte paren zijn, alsdan niet als pooten, maar als on- 

derkaaktasters. moeten aangezien worden, die hier in 

pooten veranderd zijns ú 

De eceer heeft reeds waargenomen, dat de jongen 

van Pollyxenus lagurus, en van Julus fasciatus flechts 

zes pooten hebben, welke zich naderhand door gedu- 

rige verwisfelingen verder ontwikkelen. (Zie pr GEER, 

Memoires pour Pllistoire des Infectes, NIT. p. 576 en 

58e.) Dit bewijst van den eenen kant hunne verwant- 

fchap tot de infekten en van den anderen, dat het oor- 

fpronkelijk getal hunner pooten flechts zes is, 

Nog moet hier opgemerkt worden, dat bij JwZus- 

in 
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êndus en _Glomeris- ovalis, de ‘bovenkaken in tweê 

afzonderlijke deelen afgefcheiden. zijn, terwijl deze 

bij Scolopendra alternans, flechts door eenen naad van 

elkander afgezonderd worden. Glomeris en Scolopendra 

hebben aan dezelve, beginfels van tasters in den vorm 

van kleine knobbels, die bij Ju/us ontbreken. 

„Uit het voorafgaande, meen ik dus te kunnen be- 

fluiten, dat alle Articulata, 19, eene bovenlip; 

2°, twee bovenkaken3. 3°, meer ‘of min zamengettelde 

onderkaken, welke altijd tasters dragen; 4°. eene on- 

derlip met tasters; 5°. drie paren pooten hebben. 

SAVIGNY», de Coleoptera tot grondvorm nemende, 

is van dezen gekomen tot de befchouwing van de an- 

dere afdeelingen der infekten, fpinnen en der kreef- 

ten. Dezen weg inflaande, heeft hij gedurig de voort- 

brenging van nieuwe organen aangenomen. Hij is dus 

hierbij van het minst tot het meest zamengeftelde over- 

gegaan, en heeft dus denzelfden weg gevolgd, als die, 

welken de meeste Botanisten ingeflagen zijn, vóór 

den tijd van DECANDOLLE. Deze heeft echter be- 

wezen , dat men’ de enkelvoudige organen van de za- 

mengeftelde af moet lijden, en dat men dus enkele 

bloemen of bladen niet als éénheden aan moet zien, 

maar als ligchamen , die uit vele deelen beftaan, welke 

zamengegroeid zijn. Deze /yntetifche methode, ook 

bij de zamenftelling der Animalia Articulata volgen- 
de, zoo is het volftrekt niet noodig , de natuur geweld 

aan te doen, door het aannemen van nieuwe organen. 

De ontwikkelde vorm der Myriapoda is derhalve de 
volkomenfte, volgens deze wijze van zien : de onderkar 

K 2 °. kel 
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ken der Ju/4 fmelten te zamen, om die van Polydesmus 
en Polyzenus , die der Scolopendrae , om die van Litho= 
bius en Glomeris te vormen; deze laatfte vereenigen 

zich ook weder, om de zes paren der Crwstacea daar 

te flellen, en die vallen insgelijks ineen, om het eene 

paar der infekten voort te brengen. 

Ten opzigte van het middelfte paar der fprieten, 

valt nog aan te merken, dat men deze bij de kreeften 

aan kan zien als tasters der bovenlip: daar zij gewoon- 

lijk aan de bovenlip (vast zijn, en fomtijds ook den 

vorm van pooten aannemen, zoo als de tasters van 

de onderkaken en onderlip; dit laatfte is voorname: 

lijk het geval bij de Palinuri en Limuli (*), 

Verklaring van Plaat 1, 

Fig. L, Ontleding van de Scorpio reticulatus, D. H. 

A. Het geheele zamenftel van de geledingen der 

borst, van de buikzijde gezien. 

a. De bovenkaken. 

5, De onderkaken. 

c. De tasters der onderkaken. 

d. De onderlip met het daaraan gevoegde 

eerfte paar pooten. 
1d € 

(*) Larreire heeft aan de Limuli geene fprieten toege- 

“kend: maar het onderfcheid tusfchen de eerfte pooten van Zi- 

mulus, en de middelfte fprieten van Palinurus is zoo gering, 

dat men den eerften bijna niet weigeren kan, hetgeen men aan 

de laatfte toekent. De buitenfte of eigenlijke fprieten ontbre- 

ken hier echter geheel en al, $ 
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€, f» 8. De drie afdeelingen der borst. 

he De vier plaatjes, onder welke zich 

de opening bevindt van de bevruch- 
tingsdeelen, 

f. De twee kammen. 
B, De voorfte deelen van het lijf van elkander afgezonderd. 

_ 4. De eerfte afdeeling van de borst van 
boven gezien, op welke door m, de 
middelfte, en door #, de zijdelingfche 
oogen zijn aangeduid, 

"&. De twee bovenkaken. ) 
€. De twee onderkaken, benevens dere 

zelver tasters /, 
‚4. De onderlip, welke in vier deelen 

verdeeld is, waarvan de twee buitens 
fte het eerfte paar. pooten dragen, 

e. Het tongbeen of os Ayoïdeum, 
Fig. IL, Ontleding van de Zhelyphonus Profcorpio. 

A. De borst van onderen gezien. 
B. De deelen der mond afgezonderd, 

a. De bovenkaken, 
b. De onderkaken met hare tasters, 
ec. De onderlip met het eerfte Paar pooten, Fig. IIL, Ontleding van de Buprestis gigantea, 

44. De kop van voren gezien met deszelfs 
fprieten. 

6. De bovenkaken, : 
ce. De onderkaken met derzelver tasters. 
d. De onderlip met derzelver tasters, 5 
4. De borst van onderen gezien, aan 

wier zes geledingen de zes paren 
pooten verbonden zijn. 

K 3 EE- 
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BERIGT OMTRENT DE CALLIANIRA TRIPLOPTERA 

LAMARCK. (Histoire Naturelle des Animaux fans 

Vertèbres , Vol. II. pe 467.) pn 

Door W. DE HAAN. 

He verlangen,- om regt te laten wedervaren aan 
eenen beroemden Nederlandfchen Natuurkundigen , heeft 

mij bewogen „ om het volgende mede te deelen, 

‘Bij de Callianira triploptera, LAM., vindt men ge- 

citeerd: Beroë hexagonus, BRUGUIÈRE Encyclop. Meth. 

Vers, p. 176. ff. 3. pl. 90. fz. 5, 6, met het bij- 

voegfel: „ Mabite les mers de Madagascar.” Deze 

gemelde plaat go, fig. 5, 6, is genomen’uit M. SLAB- 

BERs Natuurkundige Verlustigingen, Haarl. 1778, 

pl. 7, fig. 3, 4» zonder dat LAMARCK dit vermeld heeft3 

dezelve is zoo klaarblijkelijk naar deze gegraveerd, 

dat hierover wel geen twijfel beftaan kan: echter zegt 

SLABBER ; dezelve bij Vlisfingen zelf gevischt te heb- 

ben. Zulks deelde mij mijn vriend, de Heer Profesfor 

J- VAN DER HOEVEN ; mede; het verfchil der opgave 

van woonplaats deed mij deze zaak nader onderzoeken. 

De gemelde Beroë hexagonts wordt door BRUGUIÈRE 

hoofdzakelijk aldus befchreven: „„ Son corps a quatre 

“ pouces de longueur, trois pouces et demi de circon- 
„ férence et fes deux bouts font arrondis. Sa fuperficie 

# est marquée de fix angles  longitudinaux, qui lui 

„ donnent une forme hexagone; les intervalles des an- 

„ gles font pew convexes et remplis de petites rides 

„ ot 
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„rou plis- longitudinaux peu profondss. Les côtes cie 
„ liées font placées fur la créte des angles 3 elles ont une 

„ ligne de largeur et {’étendent depuis le point le plus élévé 

„du corps, jusqu’aux bords de ouverture placée à 

‘_» la bafe, où elles femblent finir en fe repliant dans Vine 

» térieure Le diamètre de l'ouverture est d’environ 

„ fept lignes, elle est ronde et on y appergoit par in= 

» tervalles quelques fibrilles femblables à. des cils qui 

ne font vraisemblablement que la continuation de 

„ceux des côtes, Les’ tentacules font au nombre de 

„ deux; ils fortent comme dans le Beroë Pileus du 

„centre de l'ouverture; chacun d'eux confiste en une: 

„ tige fimple, qui est divifée au tiers fupérieur de fa 

„‚ longeur en quatre languettes inégales, etc. etc. J'ai: 

ze obferwé. cet. animal dans la Baie d’Autongil île de- 

» Madagascar.” j 

De zeshoekige Beroë van sLABBER (L-ce Pe. 55), 

is maar even met het bloote oog zigtbaar, zoo als blijkt 

uit fig. 3, waar dezelve in zijne natuurlijke grootte af« 

gebeeld ís. Het ligchaam heeft eene eironde gedaante „ 

loopt naar zijn boveneinde: teelswijze op, eindigt in 

eenen waaijervormigen. mond , en breidt zich wederzijds 

uit in vier vliezen, wier uiteinde begrensd wordt door 
rolronde ligchamen, die dertien- tot veertien geledingen: 

hebben, en met korte haren bedekt zijn. Verder vindt 
men nog tusfchen de twee buitenfte vliezen aan de eene 
zijde van het ligchaam twee’ voelers, die zich in drieën 

verdeelen , bijna op het derde gedeelte der lengte. Srag- 
BER vischte deze Beroë, ta Julij 17683 hij leefde weie 
nige dagen, en zijn Edele is er nooit meer een exem- 
plaar van magtig geworden. Nog moet ik aanmerken, 
dat men uit de afbeelding zoude meenen te moeten op- 

ma 
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máken ; dat-er maar drie zijdelingfche vliezen zijn: ech» 

ter blijkt uit de befchrijving , dat er vier aanwezig waren. 

Hoewel dit zonderling dier mij iz natura nog niet 

voorgekomen: is, geloof ik echter, uit het vóórafgaan= 

de, met zekerheid , het volgende te kunnen befluiten: 

1°, Dat de Beroë hewagonus; BRUGUIÈRE, geheel en 

al. verfchillend is van het voorwerp, afgebeeld in de 

Bneyclop. pl. go, fig. 5» 6» of bij SLABBER (/ ce 

pl. 75 figs 3, 4), dewijl, zoo wel de gedaante van het 

ligchaam , als de grootte geheel en al uitéén loopen. 

Bruecuière immers maakt volftrekt geen gewag van de 

zijdelingfche vliezen, die door rolronde ligchamen be- 

grensd worden, welke zulk een opmerkzaam oog zeker 

niet zouden ontgaan zijn: hij zegt voorts, dat de 

Tentacula , uit den mond voortkomen, zoo als bij de 

overige Beroës, en niet bezijden het ligchaam, 

e°, Dat de Beroë heragonus van BRUGUIÈRE niet 

tot het geflacht Callianira, maar tot Beroë, LAM. 5 

behoort, dewijl de zijden niet wliesachtig verlengd zijn 
en dewijl de voelers aan den mond vastzitten. 

39. Dat de Callianira triploptera, LAaM., pinnis 

utroque latera trilamellofis, als niet waargenomen, en 

uit de plaat van sLABBER opgemaakt, zonder den tekst 

gelezen te hebben, moet verworpen worden, dewijl er, 

zoo als boven aangemerkt is, vier en geen drie vliezen 

aanwezig zijn. De foortnaam dus vervallende, als ge= 

grond op dezen fchijnbaren vorm , zoude men deze foort „ 

naar haren eerften ontdekker, Callianira Slabberi kun- 

nen of moeten noemen. 



BIJDRAGEN 
TOT DE 

NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN. 

mmm 0000 Obere 

OVER DE BLIKSEM-AFLEIDERS. 

Door A« VAN BEEK. 

I. Derzelver ontdekking. 

ANP sac wij den tijd, dien wij thans beleven, uite 

zonderen, waarin de nieuwe ontdekkingen elkander zoo 

fnel opvolgen, dan was welligt geen tijdvak, in de ge- 

fchiedenis der natuurkunde, fchitterender en belangrij= 

ker, dan het begin en het midden der achttiende eeuw. 

De zonderlinge eigenfchap, om, gewreven zijnde, an= 

dere ligchamen aan te trekken, door de ouden alleen 

aan het barnfteen, het electrum, toegekend, was nu ge- 

bleken ook aan vele andere zelfftandigheden der natuur 

toe te behooren, ja, zelfs in alle ligchamen zonder on- 

derfcheid, ongemerkt aanwezig te zijn, en alleen op de 

gefchikte gelegenheid te wachten, om zich op duizend- 

voudige wijze naar buiten te vertoonen. Men had ge- 

leerd, die kracht op te wekken , te leiden, te wijzigen, 

en de electriciteit ftond nu daar in hare volle pracht, 

met haren geheelen fchitterenden toeftel van proefne- 

BIJDRAGEN , D. IL, sT‚ 1. L min. 
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mingen, welker gelijken voorzeker geen ander deel der 

natuurkunde konde aanbieden. Tot leering zoo wel als 

tot vermaak gebezigd, met de gelukkigfte gevolgen op 

de genezing van kranken toegepast, lokte zij natuurlijk 

de aandacht van kundigen zoo wel als van onkundigen 

tot zich, en velen werden daardoor voor de beoefening 

der natuurkunde gewonnen. Het is opmerkelijk, hoe 

zich, in dien tijd, overal vereenigingen van liefhebbers 

der wetenfchappen en van nieuwsgierigen ook in ons. 

vaderland vormden, welke deze zonderlinge verfchijnfe- 

len nader wilden onderzoeken , en welker gemeenfchap= 

pelijke arbeid, ook naderhand in andere deelen der na- 

tuurkunde de vruchtbaarfte gevolgen heeft gehad. 

Sedert den tijd, dat de groote NEwTON, en vooral 

ook HAWKSBEE in 1709 het electriesch vermogen van 

het glas hadden bekend gemaakt, werden de zwavelbol- 

len, waarvan de beroemde oTro vaN GUERICKE zich 

nog bediende , door glazen cilinders , en naderhand door 

glazen platen vervangen. De electrifche werktuigen had- 

den eene geheele andere gedaante gekregen, en de ont- 

dekking der Leydfche flesch in 1746, door onzen land- 

genoot MUSSCHENBROEK, gevolgd door die der zamen= 

ftelling van verfchillende ‘zulke flesfchen tot eene zoo- 

genaamde batterij, welke men zegt aan FRANKLIN vers 

fchuldigd te zijn, deed verfchijnfelen voortbrengen, 

waarvan men zich te voren zelfs geen iis had 

Kunnen vormen. 

Deze verfchijnfelen moesten noodwendig meerderen 

grond geven aan het vermoeden van fommige Natuur- 

kundigen van dien tijd, aangaande den electrifchen 

oorfprong van het onweder, 
Van 
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Van, het ftandpunt, waarop wij thans geplaatst zijn , 

zoude het ons welligt kunnen verwonderen, dat men 

bij eene betere kennis der electrifche verfchijnfelen al 

niet dadelijk daarvan overtuigd geweest zij; doch men 

vergete niet, dat het zeer gemakkelijk is, naderhand 

over de zaak alzoo te redeneren , en dat men, om on= 

partijdig te zijn, zich geheel en al in den toenmaligen 

ftand der wetenfchappen en der menfchen moet ver- 

plaatfen; het valt ons fteeds moeijelijk te gelooven , dat 

men ooit aan zaken heeft kunnen twijfelen , welke wij 

van onze vroegfte jeugd af, gewoon zijn als bewezene 

waarheid te erkennen. Dit althans is zeker, dat te dier 

tijd flechts weinige Natuurkundigen het toute vermoe= 

den dorften uiten, dat de blikfem en het weêrlicht, 

waarvan men, tot op dien tijd, de duistere oorzaak 

in ontvlambare uitwafemingen der aarde, in zwavel, 

falpeter, zuivere geesten of wezenlijke oliën, zoo als 

de Scheikundigen van dien tijd het noemden, gezocht 
had, hetzelfde was, als de vonk , welke uit den ontla- 

der van eene electrifeermachine getrokken wordt. 

Bij Dr. WALL, GREY; HALES, NOLLET € BAR= 

BERET; bleef de identiteit van het onweder met de 

electriciteit, ook flechts bloote gisfing, en het was 

woor den grooten Amerikaanfchen Wijsgeer FRANKLIN 

bewaard, dezelve door eene aaneenfchakeling van waar- 

nemingen en proeven, op de meestvoldoende wijze, te 

bewijzen. 

FRANKLIN» door zijnen vriend HOPKINSON, en door 
zijne eigene proefnemingen bekend met:het vermogen , 

hetwelk: puntige geleiders boven ftompe hebben, om 

de electriciteit in zich op te nemen, en weder te doen 

La weg- 
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wegvloeijen „, begreep, dat het beste middel, om zijn 

vermoeden aan de waarheid te toetfen , zoude zijn , wan- 

neer men eene zeer lange metalen ftaaf, in eene fcherpe 

punt eindigende, hoog in de nabijheid van donderwol- 

ken konde oprigten. Indien dan het vermoeden, omtrent 

den electrifchen oorfprong van het onweder gegrond wa- 

re, zoude men mogen verwachten, dat deze punt de 

electrifche ttof der wolken , even als van elk ander geëlec- 

trifeerd ligchaam zoude opnemen, en naar beneden voeren. 

Dit denkbeeld, hetwelk hij in zijne: brieven ook aan 

zijne buitenlandfche vrienden mededeelde, bleef echter 

een? tijd lang bij’ hem zonder gevolgen , omdat hij des- 

tijds meende „ dat men daartoe volftrekt een? zeer hoo- 

gen tot in de wolken reikenden metalen geleider zoude 

noodig hebben, hetwelk nog al eenige zwarigheden op- 

leverde, tot dat zijn vindingrijk vernuft hem , in een 

gewoon kinderfpel, een gefchikt middel aan de hand 

gaf, om zijn voornemen op eene gemakkelijke en _min- 

kostbare wijze ten uitvoer te brengen. 

Hij zag hoe de papieren vlieger tusfchen de vereenigde 

krachten van den wind en het touw, waarmede dezelve 

werd opgelaten , hoog in de wolken in evenwigt ftond, 

en dadelijk rees bij hem de gedachte op, om zulk een’ 

vlieger met metalen punten te voorzien, en het touw 

door eenen metalen draad tot geleider te maken. 

Aan niemand deelde hij zijn voornemen mede, en we- 

tende , hoe ligt de onkundige menigte berispt en befpot het- 

geen zij niet begrijpt, zag men den Wijsgeer, in den 

vroegen morgen, van eenen voor de natuurkunde altijd ge- 

denkwaardigen dag der maand Junij van den jare 1752, 

in flilte en alleen door zijnen zoon vergezeld , met den 

elec= 
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electrifchen vlieger en eenige andere electrifche werk- 

tuigen voorzien, Philadelphia verlaten en hunne treden 

rigten naar een nabij gelegen veld. Aldaar werd de 

vlieger. opgelaten, en men oordeele over het ongeduld 

van onzen Wijsgeer, toen hij bij elke voorbijtrekkende 

wolk zijne verwachting te leur gefteld zag, en geene de 

minfte teekenen van electriciteit aan zijne metalen koord 

ontdekte. Reeds was alle hoop bijna opgegeven; men 

maakte zich gereed, om dén vlieger weder neder te 

laten, en deze teleurftelling bij zoo vele andere aan te 

teekenen op het register der mislukte proefnemingen , 

toen eensklaps eene wolk, waarfchijnlijk met meerdere 

electriciteit dan-de anderen beladen, het zenith naderde, 

den toeftel electrifeerde en «eene vonk uit het metaal- 

draad deed overfpringene  FRANKLIN’S vreugde was nu, 

gelijk men ligtelijk begrijpen kan, des te grooter, naar- 

mate dezelve minder werd verwacht, en deze vreugde 

groeide niet weinig aan, toen hij, bij toenemende 

kracht der electrifche verfchijnfelen, door middel van 

zijnen vlieger met de electriciteit der wolken , volkomen 

dezelfde proefnemingen herhaalde, welke hij zoo. dik- 

wijls met de electriciteit, door de gewone werktuigen 

voortgebragt, had in het werk gefteld. Zoo was dan 

nu de identiteit van het onweder en de electriciteit vol- 

komen. bewezen, en hij verwierf zich op dien dag de 

grootfche « loffpraak: Eripuit coelo fulmen ; welke 

men nog onder vele zijner borstbeelden. vindt. geplaatst. 

De geleerde Abt norrer , die anders zijn vriend niet 

was; kent hem ten. volle de eer dezer ontdekking toe, 

daar hij, ‘in eenen voor de gefchiedenis der electriciteit 
L 3 gee 
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gédenkwaardigen brief, zegt: „ C’est À vous , Mon= 
» fieur, À qui nous devons originairement la connais- 

„ fance de ce nouveau météore et les moyens de fävoir 

» quand et jusqu'à quel point il est fenfible. Car quoi 

»„ qu'on fe doutât bien, comme vous, que la matière 

„ du tonnerre et celle: de Y'électricité fusfent la mêmes 

» fi vous n’eusfiez concu et vinfpiré Àà d'autres Tese 
 perance de foutirer avec des pointes de fer, le feu 

„ du nuage orageux je ne crois pas que perfonhe êut 

» penfé À Glectrifer du fer ou quelqu’autre corps en 

„ Vexpofant À lair pendant lorage.” Lettres Jur 

PElectricite, T. 1. p. 161. 
De wereld zag dus hier het tweede voorbeeld van 

een groot Wijsgeer, welke zich met kinderfpelen bezig 

houdende, tot de belangrijkfte ontdekkingen geleid 
werd. NewroN vormde zijne theorie der kleuren , 

door het blazen van zeepbellen, en FRANKLIN bewees, 

door zijnen vlieger, den electrifehen oorfprong van den 

blikfem. 
Om het touw, waarmede de electrifche vlieger op= 

gelaten wordt, geleidend en tevens niet al te zwaar te 

maken, is het best eenen dunnen metalen galondraad 

door hetzelve te laten vlechten. Men heeft naderhand 

bevonden, dat het onhoodig is, den vlieger met pun- 

ten te voorzien, ja, zelfs, dat men denzelven door 

een’ zijden toom van het geleidend koord kan ifoleren; 

in welk geval de vlieger dus alleen diende, om hetzelve 

om hoog te houden. Het geleidend koord aldus in de 

wolken opgeheven, was genoegzaam in ftaat, om de 

electriciteit der wolken naar de aarde af te leiden, en 
de- 
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dezelfde verfchijnfelen voort te brengen, alsof de vlie- 
ger, met punten voorzien, onmiddellijk aan het gelei- 

dend koord gehecht ware. 

Dewijl men een? vlieger, welke het geheele gewigt 

van het touw mede moet dragen, flechts tot eene be- 

paalde hoogte kan opvoeren, js men bedacht geweest , 

om nog eenen tweeden vlieger met een’ toom achter aan 

den eerften te binden, Men kan zelfs op deze wij= 

ze verfcheïdene zulke vliegers vereenigen, welke elkan= 

der in het oprijzen behulpzaam zijn, en waardoor dus 

het geleidend touw aanzienlijk veel hooger in den damp- 

kring opgevoerd wordt, dan zulks met eenen enkelen 

‘vlieger kan gefchieden. 

‚De verfchillende en “dikwijls tegengeftelde luchtftroo- 
men, welke in de hoogere ftreken van onzen damp- 

kring plaats hebben, veroorzaken echter, dat deze 
proefneming zeer dikwijls mislukt, 

De proefnemingen met zulk een? electrieken vlieger 

zijn hoogst gevaarlijk, en men kan daarbij niet genoeg 

de voorzigtigheid aanbevelen. Men behoorde in de eer- 
fte plaats, den vlieger met een ifolerend handvatfel op 
te laten, en vervolgens, opgelaten zijnde, denzelven 
daarmede aan een’ paal in den grond vast te zetten. 
De Heer KRAIJENHOFF zijnen vlieger, bij eene donder- 
bui, opgelaten hebbende, werd de glazen? buis van zijn’ 
vonkentrekker door eenen geweldigen vuurftroom aan 
Stukken geflagen, Romis verhaalt ons in een’ brief 

aan NOLLET, in 1756, dat hij vuurftroomen heeft ge-. 
zien, die de dikte hadden van een? duim en de lengte 
van tien voeten, welke met flagen, even als die van 

La4 een 
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een piftoolfchot, zich uit de koord op de nabijgelegéne 

ligchamen. ontlasteden. 

Bijna gelijktijdig met de proefneming van FRANKLIN, 

of zelf nog iets vroeger, hadden de Franfche Natuur- 

kundigen het denkbeeld verwezenlijkt, hetwelk rRANK- 

LIN hen reeds te voren had medegedeeld, om, name- 

lijk, door het oprigten van eenen hoogen puntigen mee 

talen ftaak, den electrifchen toeftand der donderwolken 

na te fporen: in de uitvoering waarvan hij, zoo als 

ik ftraks gezegd heb, was wederhouden geworden, door 

de verkeerde vooronderftelling , dat men daartoe metalen 

geleiders van eene aanzienlijke hoogte zoude noodig 

hebben. 

In Frankrijk was de vreugde niet minder uitbundig , 

bij den eerften goeden uitflag dier proefnemingen , en 

dezelve leverde ook daar treffende tooneelen op „, welke 

van het algemeen belang, hetwelk deze zaak inboezem- 

de, de ondubbelzinnigfte bewijzen opleverden. 

Zoo had, onder anderen, Dr. ALIBARD ; te Marly, 

eene geïfoleerde metalen ftaaf doen oprigten, en de zorg 

der waarneming van dezelve, bij eene korte afwezig- 

heid, waartoe hij genoodzaakt werd, aan eenen cor= 

FIER overgelaten, Het toeval wilde juist, dat op dien 

tijd een onweder zich boven die plaats vormde, en dat 

COFFIER ‘alzoo. electrifche vonken en flagen ‚van den 

metalen geleider ontving. Van vreugde en ontfteltenis 

als buiten zich zelf, liet hij, in aller ijl, den Pastoor 

van Marly, benevens al de buren, roepen, om getuie 

gen van dit vreemde en zonderlinge fchouwfpel te zijn, 

die zich dan ook oogenblikkelijk derwaarts begaven, 

niet 
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„niet zonder groote ergernis en ongerustheid van velen 
uit de Gemeente, die hunnen Herder im zulk een 

verfchrikkelijk onweder met drift ziende uitgaan, meen- 

den, dat ergens een groot ongeluk gebeurd was. 

De Koning van Frankrijk ftelde zoo veel belang in 

deze ontdekking, dat hij in perfoon met den Franfchen 

Natuurkundigen pre ror, eene proefneming met den 

electrifchen vlieger wilde bijwonen, waarbij door hem 

niet weinig lof aan FRANKLIN werd toegezwaaid. 

Het is inderdaad te verwonderen , dat zoo vele proefne= 

mingen als er in dien tijd met electrifche vliegers , en 

vooral ook met geïfoleerde metalen ftaven werden in het 

werk gefteld, geene meer noodlottige gevolgen hebben 

gehad, vooral, daar men geheel onkundig van het ont= 
zaggelijk gevaar, waarin men verkeerde, en den vijand 
niet kennende , welken men wilde ontdekken, veelal zor= 
geloos daarmede te werk ging. Le MONNIER en de 
Geestelijke , BERTIER DE L'ORATOIRE , werden ter aarde 
geworpen door een’ electrifchen fchok, welke zij on- 

verwachts bij zulk eene gelegenheid ontvingen; zij kwa- 

men echter nog met den fchrik vrij, doch de ongeluk= 

kige RICHMAN, Hoogleeraar te Petersburg, werd op 

den 6den Augustus 1753, het flagtoffer zijner zucht 

tot de wetenfchappen. 

Bij een naderend onweder was hij bezig , zijn” zoo= 

genaamden electrifehen Gomon waar te nemen, be- 

ftaande- hoofdzakelijk in eene hooge metalen ftaaf » welke 

door het venfter in een der vertrekken van zijn huis 

ingeleid, aldaar op eenen ifolerenden harskoek , geplaatst 
was. Er bevond zich niemand bij hem in het vertrek, 

dan zijn vriend, de Teekenaar sorokow , die hem fteeds 

Ls bij 
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bij zijne electrifche waarnemingen vergezelde, Om van 

alles oogenblikkelijk eene getrouwe afteekening te ma- 

ken, toen op een oogenblik eene geweldig losbarftende 

vonk van den geleider affprong, en hem voor het voor- 

hoofd treffende, oogenblikkelijk doodde. Zijn vriend 

SorLOKOW werd ter aarde geworpen , terwijl een fterke 

damp in het vertrek oprees, en de deur , met geweld 

uit de hengfels geligt, binnen in het vertrek geworpen 

werd. Alle pogingen der toegefnelde huisgenooten , om 

den ongelukkigen Hoogleeraar te redden, waren vruch- 

teloos , en na tweemaal vier en twintig uren was het 

lijk reeds geheel bedorven. 

Deze verbazend fnelle overgang tot bederf van lig- 

chamen, welke door den blikfem getroffen zijn, is eene 

algemeene opmerking, en bewijst voor de alles door- 

dringende chemifche kracht der electriciteit, welke eene 

fpoedige ontbinding der vochten ten gevolge heeft. Het 

zoude belangrijk zijn, in dit opzigt, op dieren te be= 

proeven, of die wijziging der electriciteit, welke meer 

chemisch werkzaam is, dan of de galvanifche electri- 

citeit dit verfchijnfel in een? nog fterkeren graad zoude 

voortbrengen. 

Toen, vóór vele jaren , de molen, de Walk genaamd, 

bij Amflerdam, door den blikfem getroffen werd , ont- 
dekte onze landgenoot, de Apotheker vAN BARNE- 

VELD „ aan het lijk van den molenaarsknecht, welke 

daarbij omkwam, reeds fporen van verrotting , weinige 

uren „ nadat het ongeval had plaats gehad, 

Nadat nu door zoo vele beflisfende proefnemingen de 

identiteit van het onweder en de electriciteit was be- 

wezen, en de mogelijkheid was aangetoond, om het 

blik- 
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Blikfemvuur door een” puntigen metalen geleider onge- 
hinderd naar de ‘aarde af te leiden, niettegenftaandé 

NOLLET beweerd had: „fe pêrfiste à dire, que le 
» projet d’épuifer une nuüée orageufe du feu dont 

„elle ést: chatgée n'est pas celui d'un phyficien 
was liet aan den grootefì FRANKLIN oogenblikkelijk 

voor den geest, om van deze ontdekking een nuttig 

gebruik te maken, ter beveiliging der gebouwen, voor 

de verwoestingen van het onweder. 
Hij ftelde voor, om boven op het verhevenfte ges 

deelte van een gebouw, eene metalen punt op te rige 

ten en dezelve met ijzeren roeden te verbinden , welke 

langs “het: dak «en de muren tot in het water of in de 

vochtige ‘aarde voortgaande, een’ onafgebroken geleider 

voor de ‘electriciteit der wolken zouden daarftellen. Op 

grond: zijner proefnemingen beweefde hij, dat op deze 

wijze eene dreigende. onweêrswolk „ dikwijls onmerkbaar 

door den puntigen geleider ontladen, en van-deszelfs 

electriciteit zoude worden beroofd} waardoor meesten= 

tijds de fchrikverwekkende uitbarfting zoude verhoed 

worden; ‚of indien dezelve al plaats had, dat dan de 

onafgebrokene geleider, welke eenen veiligen aftogt 

voor den blikfem aanbiedt, die uitbarfting voor het ge= 
bouw zelve geheel onfchadelijk’ zoude doen zijn. 

Het was niet te verwonderen, dat in het vaderland 

van FRANKLIN, alwaar elk met geestdrift voor zijne 

ontdekking ingenomen, en van de waarheid overtuigd 

was „ het voorftel gretig werd aangenomen. Voor Noord- 

Amerika was daarenboven zijne ontdekking dubbel, 

belangrijk, dewijl in dat land de onweders veel gevaar- 

lijker én menigvuldiger zijn, dan in Zuropa, zoodat 

er 
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er bijna geen jaar omging, hetwelk niet door groote 

verwoestingen, welke de blikfem zelfs in bevolkte fte- 

den had aangerigt, was gekenmerkt. Geheel Philadel- 

phia en andere fteden der vereenigde ftaten vertoonden 

zich dan ook welhaast als een bosch van puntige af- 

leiders , en de ondervinding bewees derzelver nut; geen 

huis, met een’ goeden afleider, voorzien, werd meer 

door den blikfem befchadigd „ ook dan zelfs niet, wan- 

neer dezelve de punten en ftaven had doen fmelten. of 

verbrijzelen , terwijl andere gebouwen , zonder afleiders, 

de verwoestingen van, dit verfchrikkelijk behin. 

fel bleven ondervinden. 

Hoezeer men ín andere landen van het nut der onte 

dekkingen van FRANKLIN overtuigd was, of althans 

had behooren te zijn, zoo vond derzelver belangrijke 

toepasfing echter algemeen dien ingang niet, welke 

men, na al het voorgevallene, reden had te mogen 

verwachten. 

Partijfchap tegen den Amerikaanfchen burger en voor- 

oordeel, mengden zich in het fpel. Dezelfde verkeerd 

gewijzigde godsdienstijver, welke de Turken nog dage- 

lijks als flagtoffers der pest doet vallen, en bij de meer 

befchaafde Christenen de hevigfte tegenkanting tegen de 

heilzame ontdekking der koepokinenting veroorzaakte „ 

vertoonde zich ook tegen het gebruik der afleiders, ín 

hare volle kracht: alsof men door wijze voorbehoed- 

middelen te gebruiken, in de regten der Voorzienigheid 

zoude treden, die zelve den mensch deze middelen aan 

de hand geeft. 

Den Heer KRAIENHOFF , aan wien de natuurkundige 

wetenfchappen veel verpligt zijn, komt de eer toe, in 

ons 
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ons vaderland het eerst, dit vooroordeel overwonnen 

te, hebben, waarbij hij met tallooze zwarigheden te 

kampen had, en zich vele onaangenaamheden berokken- 

de. Onder zijn onmiddellijk opzigt, zijn verfcheidene - 

voorname torens van kerkgebouwen in ons vaderland, 

met goede afleiders voorzien. Ì ì 

In Doesburg, aan den Js/el, werd het eerfte. voor- 

beeld. gegeven, en het gebeurde bij die gelegenheid al- 

daar, is zoo merkwaardig,,dat ik niet- kan nalaten, 

hetzelve bij deze gelegenheid mede te deelen. 

Zoo ergens in ons vaderland, dan beftond in Does- 

burg het genoemde vooroordeel ín den hoogften graad 

picttegenftaande de toren van de Martini-kerk aldaar, 

waarfchijnlijk door de ligging van Doesburg , op eene 

oerbedding, of door eenige andere plaatfelijke omftan- 

digheid, van 1737 tot 1774, niet minder dan negene 

maal door den blikfem was getroffen, en de ftedelije 

ke rekeningen getuigden van vele duizenden guldens, 

welke tot herftelling der, fehade verbruikt waren, 

konde men echter niet befluiten, op het voorftel van 

een lid der regering, welke een verlicht man en be- 

minnaar der wetenfchappen was, van de aangebodene 

hulp van den Heer krAENHOFF gebruik te maken, en 
den toren. met een’ afleider te voorzien. 

Nadat dit (tuk reeds meermalen het onderwerp van 
vruchtelooze deliberatiën in den raad had uitgemaakt, 
zegevierde eindelijk het vooroordeel over de wetenfchap- 
pen, en er werd befloten, op den o6ften Junij 1782’, 
geen’ afleider aan den toren te plaatfen , op grond , zoo als 
ik meen, dat de kosten te groot zouden zijn. Doch de 

wetenfchappen werden gewroken. Nog gedurende den 

avond 
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avond van denzelfden dag, waarop dat befluit in den 

raad genomen werd, floeg de blikfem, heviger dan 

ooit, in den toren, én veroorzaakte meer dan duizend 

guldens fchade. Deze flag was beflisfend, ten voor- 

deele der afleiders, en den volgenden dag werd reeds 

befloten, den Heer KRAIJENHOFF te verzoeken, onder 

zijn opzigt, een’ afleider te doen vervaardigen, hetwelk 

dan ook dadelijk gefchiedde. Men oordeele over de er- 

gernis, welke het bij fommigen moest verwekken „ toen 

men, om de uiteinden van den afleider behoorlijk in de 

vochtige aarde te brengen, genoodzaakt was eene aan= 

zienlijke ontgraving op het kerkhof, ter zijde van de 

kerk, te doen. Men tradt, volgens hun gevoelen , niet 

alleen in de regten der Geddelijke Voorzienigheid, maar 

‚men fchond daarenboven de rust der dooden! 

De ondervinding heeft te Doesburg, op de ondubbel- 

zinnigfte wijze het nut der afleiders bewezen. Dezelfde 

toren, welke te voren bijna alle jaren door den blikfem 

befchadigd. werd, is van dien tijd tot op dezen dag, 

dus nu reeds gedurende een tijdvak van meer dan veer- 

tig jaren, niet een enkel maal getroffen geweest; ter- 

wijl de inwoners van Doesburg, bij zware onweêrs- 

buijen, welke zich boven hunne ftad vormen, aan de 

lichtende pluim, die zich alsdan op de punt van de 

afleider vertoont, van deszelfs heilzame uitwerking kun- 

men overtuigd worden. 

De afleiders, in den beginne alleen ter beveiliging van 

„huizen aangewend, werden nu ook weldra op molens 

en fchepen toegepast, en al fpoedig deed de ondervin- 

ding, ook in dit opzigt, het nut dezer werktuigen 

‘kennen. 
Een 

EE tE 
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‚Een fchip van de Oostindifche Compagnie en een 

van den onvermoeiden reiziger cook, lagen tegen het 

einde der achttiende eeuw, naâst elkander op de reede 

van Batavia. Dat van de Oostindifche Compagnie zone - 

der afleider zijnde, werd zwaar door den blikfem bes 

fchadigd, dat van cook daarentegen, hetwelk met een? 

goeden afleider voorzien was, leed geene de minfte 

fchade; men gevoelde alleen eenen fterken fchok,als van 

eene aardbeving. 

(Het vervolg hierna.) 

Def SN 

Brief van den Heer js €. PILAAR aan 
G. Je MULDER» over de verfchijnfelen bij 

de ontploffing van buskruid waar te ne 

men. (Zie Bijdragen, D. IL. St, Ze 
bl. 18.) , 

MIJNHEER ! 
| 

He lezen van UEds. ftukje, getiteld: over eenige 

verfchijnfelen bij de ontbranding van het buskruid waar 

te nemen, heeft bij mij eenige bedenkingen verwekt, 

welke niet geheel en al ftrooken met UEds. geopperde 

ftellingen , omtrent deze zaak; ik neem de vrijheid de- 

zelve kortelijk aan UEd, voor te dragen, in de overe 

tuiging, dat de gevoelens van een ander daaromtrent, 

UEd. niet ongevallig zullen wezen. 
In de eerfte plaats dan , omtrent de werking van het 

bus- 
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buskruid op den kogel, bij ‘het affchieten van een ka- 

non , heeft daarbij , naar mijn inzien, nagenoeg het vol- 

gende plaats: het fterke uitzettings-vermogen der ont- 

wikkelde vloeiftoffen, deelt aan den kogel eenen fchok 

mede, waardoor deze voortgedreven wordt in de rig- 

ting van dien fchok; de monding verlatende , wordt hij 

daarenboven aangedaan door de zwaartekracht, welke 

hem naar den grond voerende, eene parabool doet be- 

fchrijven, welke door den zeer aanmerkelijken tegen- 

ftand der lucht, en welligt ook door een luchtledig , dat 

de kogel achter zich vormt, fterk wordt gewijzigd, 

vooral bij groote fnelheden. — Op de luchtfoorten , 

welke den kogel uit het kanon volgen, werken andere 

krachten , op eene meer zamengeftelde wijze. Derzelver 

voortgang in de rigting der as van het kanon wordt 

insgelijks vertraagd door den tegenftand der lucht; en 

dewijl hier een zelfde luchtvolume deszelfs ftuitende 

kracht uitoefent op eene veel geringere masfa van ftofs 

deeltjes, moet deszelfs uitwerking dan ook op deze 

luchtfoorten zoo veel meer aanmerkelijk zijn, dan op 

den kogel, zoodat zij, door dezen tegenftand veel meer 

dan de kogel vertraagd, door denzelven ver achter zul- 

len worden gelaten, «en alzoo buiten de mogelijkheid 

blijven, om deszelfs vaart, door herhaalde fchokken , 

te vergrootens vooral dus ook als deze gasfoorten, bij 

een horizontaal afgefchoten ftuk, eerst nog den grond 

hebben geftooten, en dus eenen grooteren weg dan de 

kogel afgelegd hebben. — De kegel, welke naar UEds. 

gevoelen, door de gasfoorten wordt gevormd, is mij 

insgelijks niet duidelijk, dewijl zij niet alleen aange 

daan zijn met eene kracht van voortbeweging ‚ maar 

wel 
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wel voornamelijk met eene kracht van uitzetting , waats 

van de eerfte flechts een gevolg is; indien nu deze uit« 

zettingskracht, bij het verlaten van de monding, eene 

genoegzame vrije ruimte verkrijgt, zal zij de gasfoorten 

paar alle kanten, en dus zoo wel achter- en zijwaarts 

als naar voren ,. doen uitzetten, totdat derzelver fpan- 

ning, evenwigt maakt met die der teruggeftootene damp- 

kringslucht , waarna ‚zij, door de ontwikkelde warmte 

fterk- verdund,, en, dus foortelijk ligter dan deze lucht 

geworden , naar. boven flijgen, — De overige krachten ; 

welke „nog derzelver ‘invloed uitoefenen, zoo als de 

vermenging van fommige der gasfoorten met de damp-« 

kringslucht, de verhooging„van:temperatuur, en de za= 

menperfing. van, deze. lucht door den {chok , enz. , ma- 

ken alle deze werkingen zeer zamengefte!d „ zoodat de- 

zelve, niet gemakkelijk onder eenen berekenbaren vormt 
te brengen. zijn. 
‚„Volgens deze {telling zouden dus de kanonnen , om aart 
den. kogel de meeste fnelheid. te verfchaffen, zoo kort 
mogelijk moeten wezen, ten einde deze minder lang in 
de-ziel te doen wrijven ; terwijl uit UEds. ftelling, het 
volftrekt  tegenovergeftelde volgen zoude, dewijl de 
vloeiftoffen, in eene lange ziel, het meest zamengeperst 
blijven, en dus den kogel, de meeste fnelheid kunnen 
verfchaffen. 
‚Dan „de geheele hoeveelheid buskruid; in de ziel var 
het ftuk befloten, ontvlamt niet in eens, zoo als ik 
hier boven, tot meerder. vereenvoudiging van het vraag- 
ftuk aangenomen heb, maar behoeft daartoe eenen merk= 
baren tijd; de kogel moet dus lang genoeg in de ziel 

van het kanon vertoeven, om, door de geheele kracht 
“BIJDRAGEN ; D. IL, sT. 1. ML van 
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van het buskruid te worden aangedaan, ten minfte zoò 

lang, tot het onverbrand gedeelte te gering geworden 

is, om, behalve het overwinnen van de wrijving, door 

een langer verblijf in de ziel veroorzaakt , den kogel 

nog eene eenigzins belangrijke fnelheid mede te deelen, 

Dit ís dan ook eene’ der groote redenen, welke genoopt 

hebben, om de lengte van de kanonnen , welke in vroe= 

ger tijden, overeehkomftig aan UEds. theorie, zeer 

aanmerkelijk was, te verminderen; van «welke vermin= 

dering men, zoo min in de fchotsverheid ,- als in de 

juistheid van het fchot, nadeelige uitkomften van hin 
belang heeft verkregen. 

Dat de baan, door den kogel in zijnen loop béfchie: 

ven, verre afwijkt van den berekenden parabel, behoors 

lijk gewijzigd voor deù tegenftand der lucht en het 

luchtledig achter den ‘kogel, “wordt dus, naar mijn” ine 

zien, in geenen opzigte veroorzaakt door de gäsfoors 

ten, welke verre ten achter “gelaten worden ; maar “wij 

behoeven «echter daarvoor naar geene oorzaken te zod= 

ken, dewijl die, uit den aard der zaak zelve, Zoo me- 

nigvuldig zijn, dat het niet waarfchijnlijk is, dat daâr= 

omtrent ooit eene eenigzins voldoende theorie zal kune 

nen worden gevormd; zoo heeft men, bij voorbeeld, 

het aanflaan van -den kogel tegen de wanden’ der ziel , 

waardoor men belet wordt juist te bepalen „önder wele 

ken hoek hij de monding verlaat 3’ de’ uiterst verfchillen- 

de uitkomften’,’ welke mer verkrijgt door’ geringe’, ie; 
onmerkbare afwijkiigen in “de” wijze van hét {tuk te 

laden 3 den invloed van den ftaat des dampkrings- op het 

buskruid, en zoo vele andere, waarvan men misfchien 

nog fommige geheel niet vermoedt. Men behoeft flechts 

een 
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gei 6ôg te flaan “op de verfchillende refultaten vati 
proeffchoten, onder fchijnbaar volftrekt dezelfde om- 

ftandigheden genomen , door mannen van beproefde kun= 

de; zoowel ‘in: het vak der practicale artillerie, als in 

alle daartoe vereischte zuivere en toegepaste wiskundige 

wetenfehäppen, dan kan men het best ontwaren , hoe 

weitfig zekerheid mien zich nog voorftellen mag 
ay Bij dé ökitbranding: van het buskruid in eene opend 
rúimte, wijkt mijne wijze van zien, flechts zeer weinig 

af van’ de uwe, en de kegel, door UEd, ook voor dit 

geval dângenonieú , ‘ftrookt, dunkt mij, evenzeer met 
de theorie, als met de proeven door UEd. in het werk 

gefteld. De volgende verklaring komt mij voor er op 

te kunnen worden toegepast. Bij de ontvlamming wordt 

de-omringende- lucht, door” de ontwikkelde vloeiftoffen 3 

teruggeftooten; en dewijl, op zeer weinig na, de wers 

king snaar alle: kanten geliĳk is, kan de gedaante, 

welke zij aannemen „niet wel anders, dan eene halvé 

bol zijn; dan weldra met de omringende lucht, welke 

fiët Zoo” fpoedig kan ontwijken, en dus in weormalnt 

toeneemt , evenwigt makende, worden zij, door de 

ontwikkelde warmte verdund, en dus foortelijk ligter 

geworden ; opwaarts gevoerd, terwijl zij zich gedurig 

naar alle zijden blijven uitzetten, en alzoo in volwenerz 

toenemende, werkelijk eene kegelvormige ruimte door- 

loopen, 

“ De door de warmte zeer verdunde luchtfoorten , wel= 
ke’, ‘naat UEds. flelling, de plaats van de ontbranding 

blijven vervullen , zouden uit zich zelve geenen toevloed 

van “lucht ‘kunnen toelaten, dewijl juist deze warmte 

aan ‘dezelve ceie fpanning verfchaft, welke meer dan 

zi M a even- 



C 172 ) 

evenwigt maken kan met de omringende luchtz dan 

hierdoor verliezen zij een groot gedeelte van derzelver 

fpecifieke zwaarte, en ftijgen dus almede naar boven, 

gevende daardoor oorzaak tot eenen {nellen toevoer van 

lucht, om deze ruimte aan te vullen. href 

Zie hier, Mijnheer! mijne gevoelens, omtrent -het 

door UEd. behandelde onderwerp, welke ik als zooda- 

nig, en ook voor niets meer opgeef; worden -dezelve 

door UEd, voor eene plaatfing in UEds. tijdfchrift be- 

langrijk genoeg gekeurd, maak er alsdan het noodige 

gebruik van, en wees verzekerd van mijne. hoog- 

achting. 

Delft , a1 Maart 1827. 

CEL 

Antwoord aan den Heer pPILAAR, door 

î G. J. MULDER. bni 

Green geheel willende geven, van hetgeen er bij het 

ontploffen van buskruid in eene‘al of niet beflotene 

ruimte gebeurt, maar flechts de aandacht op dit onder- 

werp willende bepalen, heb ik niet alle denkbeelden, in 

mijn ftuk voorkomende „ geheel ontwikkeld „ hetgeen „ook 

in een tijdfchrift niet altijd en flechts zelden mag of be- 

hoort te gefchieden,. Uwe aanmerkingen zijn mij intus= 

fchen veel waard, daar ik door dezen bij nader inzien 

opmerkzaam ben geworden, dat ik of niets of meer had 

moeten zeggen, omdat er eenige tegenbedenkingen konden 

ontftaan, die hadden behooren opgeheven te worden, 

Ik neem dus de vrijheid op uwe zwarigheden tegen 

mij- 
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mijne vooronderftelling te antwoorden , en hoop hierdoor 

de zaak verklaard en de tegenbedenkingen opgelost te 

hebben, Is dit anders, zoo is- het onderwerp van te 

veel gewigt, om dit met ftilzwijgen voorbij te gaan, 

en ik twijfel daarom niet, of UEd. zal wel de goed- 

heid willen hebben u nader hierover te verklaren. 

„Het groote vraagftuk is dan, wordt de kogel alleen , 

zoo lang hij niet. uit den mond van het kanon is ge- 

gaan, of nog: langer door de ontwikkelde luchtfoorten 

gedrukt? … Volgens uwe meening is dit eerfte flechts 

mogelijk „volgens mij. wordt de kogel een eind wegs 

daor de gasfoorten gedrukt (bl. eo van mijn vroeger 

fluk.) ' 
Het buskruid in het kanon) bevat, grootendeels in 

luchtvormige ligchamen veranderd, tracht den hinderpaal 

uit den weg te ruimen en eene grootere ruimte in te 

nemen. Het buskruid met eene prop en den kogel 

van de buitenlucht afgefloten zijnde, wordt de kogel 

bij de ontploffing al wrijvende, door de werking der 

zwaarte en der min of meer ongelijke oppervlakte van 

de prop en den kogel uit het kanon gedreven. Tot zoo 

lang hebben dus naàr onzer beider meening, kogel en 

gasfen dezelfde fnelheid. Maar nu komt de kogel uit 

het kanon en ondergaat geene wrijving meer. De krach- 

ten, die nu op denzelven werken , zijn de aandrang, 

dien: hij eenmaal van achteren heeft verkregen , de zwaar= 

te, die nu niet de wrijving vermeerdert en hierdoor 

den, aandrang van achteren vermindert ‚ maar denzelven 

paar de aarde kan -doen afdalen, ende tegenftand der 

lucht. De. twee eerfte krachten doen hem eenen parabel 

tor …___M3 bee 
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befchrijven 3 de laat{te brengt „eenige eN in- „de 

rigting van den parabel te weeg. 

De gasfoorten , door eene aanmerkelijke temperatuurs- 

verhooging zeer uitgezet, worden vooreerst uit het ‘kas 

non gedreven, doch zoodra zij vlak achter den kogel 

en dus met dezen: te gelijk uit het kanon komen , worden 

zij ook in ftaat gefteld aan de uitwerkfelen der Zwaar- 

tekracht gehoor te’ geven, … Daar’ zij echter foortelijk 

veel ligter zijn dan de omringende lucht, zoo kunnen 

zij niet naar deaarde afdalen. Zij warden echter door 

deze omringende lucht even als de kogel gedrukt en 

dus even als deze ‘belêt zich vrij woort te bewegen; 
hoedanig de aandrang van achteren zulks anders mogt 

künnen te weeg brengen. 
Volgens uwe meening wordt: niet al het buskruid in- 

eens ontbonden. Hieruit zouvik eenig voordeel voor mij 

kunnen trekken, doch daar ‘ík meen grond te hebben, 

om aan te nemen, dat al het buskruid ontbonden is, 

voor «dat de kogel het kanon heeft verlaten, zullen 

wij moeten aangeven , hoedanig de weg dezer luchtfoor= 

is, om te zien of zij in {taat zijn den kogel nog buiten 

het kanon „ iz het eerfle oogenblik, onmiddellijk te kun= 

nen drukken, 

Zoodra zij buiten het kanon komen, worden zij naar 

alle zijden witgezet, volgens onze beïder meening, doch 

naar mijn inzien alleen naar voren voort bewogen en 

geenszins ook naar achteren, Deze mijne meening be- 

rust op daadzaken , die ik hier mededeel. 

Toen ik in 182g de proeven door mijnen Leermeester 

Morr en den Heer VAN BEEK, Over de fnelheid van 
het 
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het geluid genomen „bijwoonde , zag ik nooit de kaar- 

fen der lantarens, achter en zeer digt bij het kanon ge= 

plaatst , uitgaan. In het rapport van deze proeven aan 

het Inftituut voorgedragen , bl. 46, zal UEd. opgetee» 

kend vinden, dat de kaarfen in de tenten ter zijde van 

het kanon en hier nagenoeg regthoekig opgeplaatst, nu en 

dan inderdaad werden uitgeblazen. Of dit nu door den 

aandrang van de ontwikkelde gasfen, dan door het vul- 

len der met zeer verdunde lucht gevulde ruimte ge- 

fchiedde , is mij onbekend, Doch ik ben niet ongenegen 

om ‘het laatfte te gelooven,‘ uit hoofde , dat de barome= 

ter, naast het kanon, digt bij de monding opgehangen , 

en dus in dezelfde rigting, als de kaarfen in de tenten , 

geplaatst, geenen invloed van de ontwikkelde luchtfoor- 

ten ondervond (*). Hieruit volgt dus, dat de voort- 

drijving der gasfen uit het kanon , niet naar achteren of 

zijdelings gefchiedt (}), niettegenftaande ieder lucht- 

deeltje „hetwelk uit het kanon komt, desniettemin naar 

alle kanten’ wordt uitgezet, hetwelk , omdat het lucht- 

foorten zijn, die met eene groote warmte zijn bedeeld, 

in= 

(*) Van het vullen der met verdunde lucht gevulde ruimte 
vóór het kanon gevormd, kan de barometer geen” invloed on- 

dervinden, die merkbaar ís, omdat de luchtkolom naar boven, 

hier bijna geheel op het kwik zal blijven drukken, 

(4) Dit is ook, dunkt mij, in geen geval mogelijk ; het 

ontwikkelde gas is een ftroom van lucht naar ééne zijde. En 
evenmiu als iemand, die achter ons (taat, als wij met een’ 
blaasbalg vóór ons de lucht in beweging brengen , hier iets van 
zal gewaar worden, even zoo min zal dit ook voor hem, die 

achter het kanon geplaatst is, het geval zijn, 
M 4 
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inderdaad zal moeten. gefchieden. Doch de aandrang 

der luchtfoorten. uit het kanon maakt, dat deze uitge» 

zette deelen gas, fteeds meer en meer voorwaarts wor 

den gedreven, en volgens mijne meening in de gedaante 

van eenen kegel. Dit zien wij zelfs bij de ontbarsting. 

Wij zien eenen vuurftroom , hetwelk ontbrandende gas- 

fen zijn, in de gedaante van eenen kegel, waarvan de 

punt in het kanon is gelegen, 

Op eenen dag, waarop er, bij de gemelde geluids- 

„proeven eenige fchoten, om welke reden weet ik nu 

niet, werden gedaan, die niet tot de bepaling van de 

fnelheid des geluids behoorden, en ons dus niet verpligten 

bij onze werktuigen te blijven, plaat{te ik mij met den 

Hoogleeraar Morr, op eenige (5o—8o) fchreden onder 

den mond van het kanon, hetwelk op den tafelberg was 

geplaatst, Naar mijne gisfing, zullen wij onder eenen 

hoek van 15°—25® met de as van den kegel gezeten zijn 

geweest. Bij ieder fchot ontwaarden wij eenen gewel- 

digen fchok op ons middelrif , welke door niets anders 

kon veroorzaakt worden, dan door de fnel voortgedre= 

ven lucht, die door onzen mond en luchtpijp onze 

longen fterk en eensklaps deed uitzetten , en het middelrif, 

hetwelk ook van den kant der buikfpieren gedrukt wordt „ 

aandeed. En hadden wij hier eene kaars gehouden, 

zoo was er geen twijfel aan , of deze zou zijn uitgeblae 

zen, want wij gevoelden ook een’ vrij fterken ftroom 

van lucht, die van het kanon af kwam en eene menigte 

fteentjes der graszoden om onze ooren dreef, Dezen 

fchok op mijne ademhalingswerktuigen heb ik nooit ont- 

waard, wanneer ik achter of ter zijde van een {tuk 

ftond, dat afgeftoken werd, 

Hier- 
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Hieruit volgt dus, vooreerst, dat de lucht niet achter 

of regthoekig. op het kanon wordt voortgedreven, maár 

wel naar voren, en omdat wij niet in de rigting van 

den mond van het kanon, maar hier onder waren geze 

ten, dezelve eenen zekeren kegel zal befchrijven „ die 

uit des te meer fnel voortbewogen gasfoorten. zal bee 

ftaan, naarmate men de as van dezen kegel nadert. — 

Men zou dit met kanonfchoten te doen „ en- eenvoudig 

veêrtjes in de lucht te doen drijven „ kunnen bevestigd zien, 

en hierdoor ook de grootte van de kegel kunnen bepalen. 

De oorzaken, waarom „er een kegel, van deze gas- 

foorten gevormd wordt, is, dunkt mij, tweeledig. 

Wanneer wij de ziel van het kanon ons zoo eng voors 

ftellen, dat er niet meer dan een gasdeeltje tevens kon 

doorgaan, zoo zouden zij allen in eene regte rigting 

achter elkander worden voortbewogen. Alleenlijk zouden 

zij worden uitgezet, zoodra zij het kanon verlaten hade 

den; doch hierdoor niet van hunne regte rigting afwije 

ken. Maar daar er nu eene groote hoeveelheid gas, 

hetwelk door de warmte een groot vermogen heeft, 

zich uit te zetten, uit het „kanon gedreven wordt, zoo 

botfen deze gasdeeltjes tegen elkander in hunnen loop door 

en uit het kanon, en worden, zoodra zij uit het kanon 

komen, uitgezet. Werden zij nu maar alleen door den 

tegen{tand der lucht aangedaan, zoo’ zouden zij de ge- 

daante eener fchijf aannemen, met de eene vlakte tegen 

den mond van het kanon aangeplaatst, met de andere 

tegen de lucht, die de gasfen heeft tegengehouden. Doch 
ook van achteren door nieuwe gasfen voortgedreven , 
zullen zij noch regtuit, noch geheel zijwaarts kunnen 

bewogen worden, maar het midden tusfchen deze hou- 

M 5 den- 
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dende „ eenen kegel befchrijven wiens doorfnede een?’ 

des te fcherper’ tophoek zal hebben , naarmate de hoeveel- 

heid kruid, ten opzigte van den mond van het kanon 

groot, en naarmate de drukking van de lucht gering ‘is. 

Nu ontftaat “de vraag: kunnen. deze gasfen nu den 

kogel voortdrijven , het zij deze loodregt in de hoog- 

te , ‘evenwijdig aan den horizon, of onder eenen zeke- 

ren hoek gefchoten wordt ? 

Wij zullen eerst zien, wat er bij een loodregt fchot 

gebeurt. 

“Als de kogel uit den mond van het kanon is geko= 

men , hebben wij gezien, dat de gasfoorten en hij dezelfde 

fnelheid hebben. De kogel gaat nu voort met eene 

kracht, aan den aandrang, die hij van de gasfoorten 

heeft gekregen, geëvenredigd.” Doch deze gasfoorten 

worden door andere achtervolgd, en daar de ruimte 

waarin zij waren befloten, ten opzigte van hunne yolu= 

men, zeer gering is, zoo worden zij, eenige oogen- 

blikken achtereen, uit het kanon, met kracht voortge- 

dreven. Zij komen nu in aanraking met de omringende 

lucht, die reeds voor den kogel, door hetgeen in het 

kanon bevat was „ bewogen werd, en drukken deze dus 

insgelijks voort, en daar zij cene grootere uitgebreid= 

heid, dan de kogel hebben, zoo kunnen zij ook eene 

grootere hoeveelheid lucht voortftuwen, De lucht nu, 

is eené veêrkrachtige vloeiftof , en alhoewel de ontwik- 
kelde gasfoorten tegenhoudende, zich van het kanon 

te verwijderen, is zij in ftaat door deze zelve voort- 

bewogen te worden, en wordt dit ook inderdaad, door 

dat al de gasfoorten niet in een oogenblik, maar gedu- 

rende eenen zekeren tijd, aan de hoeveelheid kruid en 

de 
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de wijdte van: het’ kânon » geëvénredigd', voortgaan uit 

het! kanon: gedreven tte-worden (*).” Dat- deze gasfoore 

ten „zich flechts. tot veen eind wegs van het kanon vers 

wijderen „ven verder de lucht: voortdrijven is bij: ieder 

kanonfchot, te ontwaren, » Zoo dikwerf-ik op eenigen 

afftand voor een kanon ‘heb geftaan:,op het oogenblik 

als dit werd afgefchoten…, werd ik wel beweging van 

lucht, doch geenen reuk „van ontbrandend-buskruid, ges 

waar, Deze gasfoorten” zullen zich „dan, maar, een eind 
wegs van het kanon uitftrekken, maar-hunne beweging 

aande lucht overdoen; die fpoedíg ‚in » {taat is, deze 

naar-andere ver afgelegene plaatfen-over-te ‘brengen. 

De kogel „die eene; veel mindere „uitgebreidheid heeft „ 

dan „de ‘ontwikkelde gäsfoorten, {poedig verkrijgen , nadat 

zij uithet ‘kanon ‘komen „kan de voor hem liggende 

“lucht niet voortftuwen, maar: wordt door „deze gedrukt 

en tegengehouden „ en hierdoor in zijnen. loop. vertraagd. 

Maar de gasfoorten eerst. door den kogel, zoo langzij 

in het kanon waren, tegengehouden, verkrijgen , nu zij in 

grootere ruimte komen, ook de gelegenheid van hunne 

fnelheid aan de lucht af te {taan en deze voort te bewer 

gen, Voor den mond van ‘het kanon hadden kogel en 

gasfoorten’ dezelfde fnelheid, „doch nú gaan de gasfoor- 

ten, niet meer tegengehouden wordende, dezen voorbij, 

en drukken de veêrkrachtige dampkringsìucht voorwaarts. 

De kogel bovendien kan zich niet zoo fpoedig voortbe- 

We 

(*) Dit heb ik dus bedoeld met de woorden ‚ op bl. 19, 

van “mijn vorig ftuk te vinden: „, Door het afnemen van de 

» achtervolgende hoeveelheid luchtfoorten,” en bl. oo: „ Wan- 

„ neer er geen aandrang van achteren meer plaats had.” 



C 180 ) 

wegen als de luchtdeelen de fnelheid van anderen kun- 

nen overnemen, en de gasfoorten hebben niet al hare 

kracht aan den kogel afgeftaan „ maar dezen flechts door 

hunnen overvloed van ‘voortbewegend vermogen, met 

geweld uit het kanon gedreven. Ik zou dus durven 

beweren , dat men dit door de daad bevestigd zou vin 
den, wanneer in de rigting, waarin een ligt beweeg- 

baar ligchaam in de lucht was opgehangen cen kanons- 

kogel werd heen gefchoten. Ik durf niet ftellig dit be- 

vestigen , maar meen, echter „ bij het waarnemen van dien 

fchok op het middelrif, waarvan ik boven heb gefpro- 

ken „eerst Aierna de kiezelfteentjes te hebben gevoeld 

die wit de graszoden van het kanon kwamen. Doch in 

eene zaak, waarin het op naauwkeurigere waarnemingen 

aankomt, wil ik mij hierop niet beroepen, omdat ik 

hiervan te weinig zeker ben. In allen geval was de 

proef welligt hieromtrent te nemen, en ik hoop dit ook 

fpoedig te onderzoeken (*). Misfchien echter is het 

verfchil in fnelheid van beweging der gasfoorten van 

den kogel niet oogenfchijnlijk te maken , alhoewel het, 

naar mijn inzien, inderdaad zoo zijn moct. 

Door hetgeen ik over het voortfnellen van de ontwik- 

kelde gasfoorten in mijn vroeger fluk gezegd heb, moet 

dus 

C°) Uit den minder (neller voortgang van het geluid , dan des 

kogels, is hier natuurlijk geene gevolgtrekking uit af te leiden, 

omdat het geluid flechts door beweging van enkele deelen 

lucht aan anderen medegedeeld , wordt overgebragt, en geens- 

zins eenen ftroom van lucht veroorzaakt. Eene reden, waar- 

om het geluid eerst na den kogel eene zekere plaats zal bee 

reiken. 
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dus, verftaan worden ‚-dat de-lucht de {nelhétd, van deze 

ook, „overneemt en „in dezelfde rigting. als;-deze „wordt 

voortgedreven, Dit heb, ik niet hierbij. gevoegd, voindat 

dit eronder: verftaan kon „worden „en -ik.niet kon;bes 

doeld. hebben, dat -deze zich zeer verre. uitftrekte ,„ ome 

dat de, reuk van het buskruid-niet;eens. zoo: ver: van het 

kanon af,wordt befpeurd. » (gleuant 

Er volgt ‘hieruit,’ dat „de. kogel iedendnh door ge 

voortfnellende, gasfaorten- wordt: gedrukt. en ‚dus verder 

van het kanon afgebragt dan door den -aandrang ‚van hiet 

nog án, het kanon voorhanden gas alleen: kom, gefchieden4 

Doéh er volgt tevens ‘hieruit „ „dat de-kogél;niet- döor 
de’ lucht ‚zoo. veel: zal, tegengehouden ‚worden, als’ »de 

drukking van deze op -den-barometer en-de uitgebreidheid 

en: felheid, van den, kogel voor. deszelfs. geheelen ‘weg 

zouden aangeven „+ maar. dat: hiervan <fog moet worden 

afgetrokken de vernietiging; van tegenftands, die er door 

de inde rigting ‚van de-kogelbaan voortgedreven lucht 

in het eerst veroorzaakt wordt, Dat iksniet: gemeend 

heb „, dat deze lucht,langs:den geheelen-weg des kogels 

oale, werd. „voortbewogen; is-uit bl, 20° van-mijn vorig 

{luk te zien. „ Hierom heeft dit in de eerfte oogen- 

„ blikken van het fchot plaats „” en zoo als alle bewee 

ging; aan ligehamen medegedeeld, met hét toenemen der 
afftanden afneemt, zoo is dit in veerkrachtige’ vloeiftofs 

fen des te aanmerkelijker , juist daarom , omdat KE veere 

krachtig zijn. ie) 

‘Dit is dus het geval, waneer de ide loodrest 

wordt opgefchoten, Doch, is b. v.„ het kanon even- 

wijdig aan den horizon, geplaatst „ „400 » volgt uit, de 

waarneming, bl, 176 vermeld; dat ereen kegel ge- 

vormd 
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vormd wordehsen wit ‘het zoo even aangevoerde; dat ‘de 
bewogen gasfoorten of deelen der datmpkringsluchit; voor dat 
de kogel „eene zeltere. plaáts!! heeft * bereikt 1de” aarde 
kunnen. gebotst.“hebben en “teruggekaatst zijnde; den 
kogel. ietstonderfteunen „ én “hem alzoo verder wan het 
kanon afbrengen „dan de: zwaattekracht „zonder dit zou 
gedoogen. Intusfchen wil ik „u--gaarne “bekennen „ dat 
ile welligtstesveel ‘waarde baan dezevomftandigheid heb 
gehecht, en dat andere werkende oorzaken”“en“onver- 
mijdelijke’ bezwaren: ín het: nemen der. proëven”, het bes 
palen ‚van, dit uitwerkfel der. lache op we loop! des ko- 

gels. moeijdlijk zullen-maken +17. 217 _msbed 
2 Op seenigèbijzonderheden" in uwe hutje bnr 

Wenschtevikimenog: opmerkzaam te “maken. 

z‚Voorèerst ‘hebben: wij beiden têlkeris het woord: fet 
gebruikt „hetwelk rechter flechts onder eene zekere bez 
paling: kan aângenomen “worden's in dien’ zin, waarin 
wij het beiden ‘hebben “gebezigd, ‘Want het buskruid 
hetwelk. in het’ eerfte oogenblik vati-deontbrandifg fléchts 
gedeeltelijk „wordt “oritbonden3 "200 als ik met’ ue van 
meening bens(@*5 ril den kogel in {taat reeds’ eenig: 
he) Ee 33 3 f d 2, IO " | zins 

8, „5 ( |t 

eN Ik ae u vedan niet coeftemmen Á ie er ‚ tot het-ont. 

branden van het Zuskruid, bij gedeelten „een merkbare. tijd 

wordt vereischt, Want zoodra het kruid „in het kanon bevat, 
is aangêftoken, volgt het fchot, en de tijd, die tusfchen hee 

aanbrengen, van de zunder aan het gezwinde pijpje en het fchot 

voor ‘ons merkbaar is, zal bijna geheel befteed worden , om 

her buskruid ,’Ìh ket’kanon bevat, te beginnen aan te fteken 5 

waarbij gevoegd moet worden de weg, dien'de kogel al wrij= 

verde van achteren uic het kanon naat den mond moet af. 

leg- 



C 183 ) 

zins uit deszelfs plaats; geduwd te worden, “Doch door 

der grootere -warmte de ontbinding van het: overige bus: 

kruid-rgeholpen. zijnde „ wordt der kogel verder: voortges 

dreven «en ‘komt «zoo “doende uit het ‘kanon,’ terwijl vit 
dezen. tijd al ‘het kruid ontbonden is; Hierdoor wordt 

de kogel niet eensklaps , ‘maar- in verfchillende oogenblik= 

ken--des’ tijds door verfchitlende aandrangen voortgedres 

ven. Men zou dus in dit geval /chok moeten noemen; 

den laatften- aandrang „ dien-hij kreeg;-vóór hij het kanon 

verliet „dien wij. echter» niet” geen dus- aan dit 

„ woord „niets, bepaalds, mdeten. hechten. hi 

„2% «Volgens. uwe-smeening wordtde” kogel in net 

ebr daor de zwaartekrädht » niet :‘aangédaan, « Dezè 

echter „en -deowrijving udierde -kogél-op ‘de ‘binnenvlakté 
van het kanon door de ongelijke oppervlakte van béidek 

uitoefent, "zijn redenen „waarom eem läng kánon den 
kogel minder, ver vafvoêrtsdanseen’ korter; Ben’ lang kde 
non“ kan ook nooit. volgens: mijne meening ‘eenig voors 

deel opleveren omdat hierin de» gasfootten” hiet meest 

zonden>-zamengeperst.-blijven, - Integendeel > hoe’ kleitier 

de ruimte „is-;owaarin eene „zekere ‘hoeveëlhieid Juchtvork 
mige „wloeiftoffen bevat--zijn; hoe “veerkrachtiger deze 

zullen wezen. En is dus het kanon flechts lang genoèg;, 
om den kogel niet uit te drijven , vóór dat de laatfte 

« 

1oonmY ‚en an dl 

leggen’, warheer wij eerst dèn fchok ontwaren, Ta de’ ge. 
“melde proefnemingen over de’ fnelheid * des geluids, ‚ had men 
geleerd, een oogenblik’ vóór den juisten tijd, waarop het 
fehot moest vallen, de zunder aan”“het gezwinde pijpje aan te 
Brengen, om-op beiden de frations de féhoten gelijktijdig te 

doen vallen. (Zie Rapport, 'bl.-26,) 
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en misfchien de'tweede, doch in allen geval de grootfte 

hoeveelheid  buskruid vis ontbonden , zoo is deze lengte 

voldoende, en, het overige zelfs. nadeclig (*) ‚ want-de 

wrijving van. den kogel in de ziel van het kanon zal 

nutteloos kracht verfpillen. — Ik-moet u echter” zeggen 

niet te kunnen begrijpen „hoe UEd. uit mijne theorie 

poogt af te leiden . dat men integendeel. lange karionnen 

moet bezigen, ged rubA 

39. Om de geringe: uitgebreidheid, « die--can- kogel 

heeft zou ik: zeer „betwijfelen óf er “achter \denzelven 

‚wel een luchtledig kan gevormd;vorden „zoo vals UEd: 

meent, Mij, dunkt ook „dater geene’ zoo {nelle böwe- 

ging. van een ligchaam denkbaâr: is hetwelk door enkes 

le beweging „in „de lucht ‘een luchtledig achterzich-zou 

laten. ï 

4° Heb ik niet gemeend, ‘dat de kogel door „Aers 

haalde fchokken: nog: buiten het kanon in deszelfs waart 

kan, worden verfneld (bl,-168) , maar allech „ dat dezelve 

een eind’ wegs, en” dus in de eerfte oogenblikken ‘van 

den fchok (waarmede. ik het uitgaan uit den: mond van 

het; kanon verfta, bl, eo), gedrukt wordt, “door den 

{troom van gasfoorten, waarvan ik hierboven heb gee 

fproken, 

5% 

Le*) Wanneer het gezwinde pijpje het buskruid in het kanon 

begint aan te (teken,,wordt dit ontbonden , en hierdoor-zal 

het overige, buskruid , zonder iets achter te laten ‚ fpoedig ge- 

heel moeten ontylammen, Want de verbazende drukking, die 

het door de reeds ontwikkelde gasfen moet ondergaan, ende 

warmte, die er is vrij geworden, zullen, de omftandigheden 

tot ontbranding zeer bevorderlijk zijn. 
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59. Moct ilk u doen opmerken , dat er onder het vermen- 

gen van gasfoorten met dampkringslucht geenekracht wordt 

uitgeoefend, die eenigzins in aanmerking kan komen, 

(bl. 169). ‘Want, volgens proeven van DALTON , had- 

“den fommige gasfoorten zelfs eenige dagen noodig, om 

zich te vermengen , b. v. ,koolftofzuur en dampkrings- 

Jucht , waarvan het/eerfte inzonderheid onder de be- 

ftanddeelen der uit buskruid ontwikkelde « gasfoorten 

behoort, waren zelfs niet in zeventien dagen ver- 

mengd, enz. (*). Deze krachten werken dus meestal 

lang na de ontploffing, en komen daarom bij deze niet 

in aanmerking. 
69. Bij het ontploffen van buskruid in eene opene 

ruimte, geeft UEd. eene wijziging aan mijne voorons 

derftelling, die ik u niet kan toeftemmen. Ik meen 

ook, om volgende redenen- grond te hebben, eene an- 

dere oorzaak voor het ont{taan van een’ kegel, in dit 

geval, aan te nemen, dan het eenvoudig opftijgen der 

warmere en ligtere gasfoorten. — Eene zekere hoeveel. 

‘heid buskruid vrij ontvlammende , kunnen wij ieder kor- 

“reltje ons voorftellen, de plaats ingenomen te hebben van 

“het middelpunt eener sfeer van luchtfoorten , die door de 

“ontploffing van ieder korreltje wordt gevormd. Doch 

het buskruid ligt, zoo als wij vooronderftellen, op eene 

platte oppervlakte, en hierom wordt de onderfte helft 
van alle deze sfeertjes belet zich uit te zetten, en daar 

RN 0 zij 

(”) Over deze proeven zie New System of Chem. Philofoa 

“phy, P. 151, terwijl de proeven van votrA , die dit verfchijn- 
fel het eerst waarnam, te vinden zijn in Mém. de la Société 

Bléd, PEmul. 3e. année. : 

BIJDRAGEN , D. IL. ST. 1. N 
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zij dus met deze platte oppervlakte onder grootere of 

kleinere hoeken botfen, worden zij met de nog beftaan- 

de andere helft der sfeerrjes naar boven en buiten ge- 

dreven. Hierdoor zou nu, zoo als UEd, meent, eene 

„halve sfeer worden gevormd. Maar, behalve dat dit 

„om het botfen der halve sfeertjes met de platte opper- 

vlakte onder zekere hoeken reeds onmogelijk is „zoo 

is er nog iets , waarop wij moeten letten. De dubbele 

halve sfeertjes, van ieder korreltje ontftaan, botfen ook 

tegen elkander en beletten hierdoor, dat zij zich ter 

zijde uitzetten; maar daar de ruimte naar boven vrij 

en onverhinderd voor allen is, worden deze gasfoorten 

„naar boven ‘gedreven (*). Intusfchen worden de bui- 

„tenite korrels buskruid van de geheele ‘hoeveelheid, die 
ontploft, ook buitenwaarts uitgezet, doch grootendeels 

door den fnelleren aandrang naar boven medegevoerd, 

en door de lucht, die op ‘hen meer vermogen uitoefent „ 

„dan op de meer in het midden ontftane gasfoorten „ te- 

gengehouden , houden zij het midden tusfchen. de hori- 

_zontale «en: verticale rigting, en befchrijven de zijden 

eens kegels. Die deelen buskruid, die tusfchen de bui- 

„tenfte korrels en de middelfte van het hoopje gelegen 

zijn, doen gasfoorten ontftaan, die in haren loop ook 

„het midden houden tusfchen de zoo evengemelde , en 

„deze vullen dan de ruimte tusfchen de as en de buiten- 

vlakte van den kegel, en alzoo wordt inderdaad ‘het. gas 

opwaarts gefluwd, en flijgt niet flechts door grootere 
ligt- 

(+) Dit is dus mijne meening geweest, met de woorden: 

‚ Omdat de gevormde luchtfoorten in de rigting van de. verti- 

w Caal, den minften tegenftand ondervinden,” (bl, 22de 
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ligtheid, gevoegd. bij den tegenftand der lucht naar bov 

ven „ om zoo doende een’ kegel te vormen, zoo als ik, 

pit bl, 171, van uwen brief, meen te moeten. opmaken, 

„Wij hebben hier flechts van eenige korrels buskruid 

gefiproken , om. de zaak te vereenvoudigen; doch is de 

hoeveelheid, die ontploft, aanmerkelijker, zoo zal men 

hier zekere wijzigingen aan moeten geven. De zaak, 

zal echter dezelfde blijven, en alhoewel de kegel, in dit 

geval „ ftomper zal worden, zal het echter, om gemelde. 

redenen „ altijd een kegel moeten blijven, 

„2. Eindelijk meent UEd., dat het opflijgen der 
warme. gasfen in den dampkring de oorzaak van het onte 

ftaan van eene ruimte, „met zeer verdunde lucht gevuld, 

moet genoemd „worden, en dat, hierdoor een lucht{troom 

naar „deze; plaats wordt veroorzaakt, waardoor de voore 

werpen. gebroken worden.In mijn vroeger ftuk, echter, 

heb ik wooronderfteld, dat de toevoer van lucht, die 

door de “zeer verdunde gasfen naar de plaats der ont- 

branding gevorderd werd, flechts daardoor werd vere. 
oorzaakt ,,dat de ruimte, die de meer verdunde gasfen 

innemen, weder met andere lucht moest aangevuld wor- 

den, omdat deze, hunne warmte verliezende „ eensklaps 
inkrompen. 

‚Jk zal u niet ontkennen, dat de warmere gasfoorten, 

als minder zamengeperst dan de dampkringslucht op- 

waarts ftijgen; dit heb ik ook niet in mijn. vroeger ftuk 

tegengefproken, maar, zoo als uit bl, 23 te zien is, 

daar insgelijks vermeld: „ De ontftane gasfoorten , van 

» eene groote hoeveelheid warmte voorzien, worden 

‚ met kracht bovenwaarts gedreven.” Hiervan heb ik, 

echter, verder gezwegen, omdat dit op de zaak , naar 

N 2 mijn 
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mijn inzien, geene betrekking had; want al ftijgen bijna 

alle ontítane gasfen naar boven, zoo blijft de plaats 

boven de ontbranding, in eene opene ruimte gefchie- 

dende, met gasfen gevuld, die door hunne grootere warm- 

te, in fpanning eerst de overhand boven de lucht heb- 

ben, en deze verdrijven; daarna door vermindering van 

temperatuur fteeds in volumen afnemen, en omdat zij 

zeer waren uitgezet, en aan alle zijden door de koude- 

re lucht omringd waren , eensklaps tot de gewone tem- 

peratuur dier lucht worden teruggebragt, en hierdoor 

eene zeer geringe ruimte innemen, waardoor noodza- 

kelijk een toevoer van dampkringslucht der omringende 

plaatfen moet ontftaan. id 

De gasfoorten kunnen dus inderdaad, eerst de ruimte 

vullen, omdat zij eenen grooteren warmtegraad hebben; 

doch door het verminderen dezer warmte, en het overe 

doen van deze aan de omringende lucht, vullen zij een 

oogenblik na de ontploffmg deze ruimte niet meer, 

maar krimpen in, en hierdoor fnelt de omringende lucht 

met kracht naar de plaats der ontploffing, en voorname= 

lijk de omringende lacht, uitgenomen in de rigting naar 

boven, „ omdat deze nog voortgaat, zich van de plaats 

„ der ontploffing te verwijderen „” (bl. 24 van mijn vo= 

rig ftuk). Zeer fnel voortbewogen gasfoorten kunnen 

ook , dunkt mij, nooit een luchtledig maken, 

Dit een en ander, hoop ik, zal voldoende zijn, om 

u mijne meening. over die verfchijnfelen, waarvan ik 

in het vorig nommer dezer Bijdragen gewaagde, toe te 

lichten. Het zal mij, in alle geval, aangenaam zijn, 

van u te mogen vernemen, of ik u met deze verklaring 

al dan niet heb bevredigd, omdat de gevoelens van een 

an. 
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ander, mij niet ongevallig zijn, en ik gaarne van U, 

in praktifche artillerie ervaren, de zaken door grootere 

ondervinding zal toegelicht zien. — Ik geef mijn ger 

voelen ook voor niets meer op, dan UEd. hier. ziet, 

en het zal mij dus even aangenaam zijn, van het tegene 

deel overtuigd te worden, als het mij nu is, eenige mij- 

ner denkbeelden, omtrent hetgeen er bij de ontploffing 

van buskruïd gebeurt, gerang(chikt te hebben, 

ee Pea 

OVER DE, VORMING VAN DEN MIST, 

Door H. F. THIJSSEN, 
le 

f Inaien men de pogingen, van de vroegte tijden af 

aangewend, om tot eene meer volledige kennis van den 
dampkring te geraken, gàdeflaat, dan moet men zich. 

verwonderen, ‘dat ons zijn wezen en beftaan nog zoo 

onverklaarbaar is, en dat onze onwetenheid, bij de ge- 

woonfte verfchijnfelen in het oog loopt. Zeker heeft 
de natuurkunde ook hier vele zaken, door bijgeloof tot 
wonderwerken verheven en met eenen nevel van. ver= 

dichtfelen omgeven, tot den rang der natuurverfchijnfe- 

len teruggebragt. Niettegenftaande echter een FRANK= 

LIN het geheim des donders ontfluijerde, een prIEsT- 

LEY en LAVOISIER de beftanddeelen naauwkeurig opga- 

ven, bleef echter WeRNER de noodzakelijkheid gevoe- 

len, den dampkring als een vierde natuurrijk te beoefe- 

nen5 terwijl, in onze dagen, reiL dien als een be- 

werktuigd levend wezen betrachtede , wiens afwijkingen 

van den gezonden ftaat of ziekten, onlangs door Hure- 

LAND verklaard zijn; en willen wij ook fommigen hun- 
N 3 ner 
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nér ftellitigen als fpelingen van het vernuft befehouwen, 
én aan den voor oùúze zintuigen naauwelijks merkbaren 

atmosfeer leven en bewerktuiging ontkennef , dan moe- 

ten wij toch toegeven, dat de naauwkeurig{te onderzoe: 

kingen van de meestgeoefende Scheikundigen, ons tot 

heden, niet dan het ziel- en levenloos geraamte hebs 

ben voorgefteld, waaraan alle werkkracht, in de ha- 

tuur waargenomen, ontbreekt, Van daar, dat wij if 

de ongezondfte lucht der moerasfen, fchouwburgen en 

gevangenisfen, dezelfde hoeveelheden van de werfchil- 

lende luchtfoorten aantreffen 5 dat de eudiometers bij pest 

en epidemiën werkeloos zijn, dat men, na de grootfte 

loftuitingen, de Guytonfche berookingen begint te wan- 

trouwen , de voorndamfte hulp en beveiliging in afwis- 
feling en beweging van de lucht zelve blijft zoeken, en 

met alle kracht het vermogen opfpoort, dat evenwigt 

leven en werking in den dampkring onderhoudt, en het 

verband met al het gefchapene daarftelt. \ 

Daar ik bij onze natuurkundige Schrijvers vruchteloos 

eenige opheldering zocht, aangaande die ziekten of afs 

wijkingen van den gezonden ftaat des dampkrings, die 

als nevel, mist, zeevlam, zee= of veenrook verward 

worden , dacht ik, dat deze nafporingen voor mijne lande 

genooten niet onbelangrijk zouden. zijn. 

Om te bepalen wat mist zij, dienen wij te herinner 

ren hetgeen, wegens damp en watervorming in den 

dampkring wordt aangenomen. Reeds vroeg leerde men, 

dat door de uitwafeming het water in den dampkring 

dampvormig werd opgelost, in de hoogere en koudere 

kringen verdikt en tot wolken gevormd; dat deze op- 

losfing; bij verkoeling en verdikking in water hervormd, 
als 
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als regen nedervalt. Deze leer niet beftand' zijnde te- 

gen de aanmerking van: DE LUC dat ook in eene 

lucht, in welke de hygrometer geen fpoor van vochtig- 
heid toonde, zich: in een oogenblik wolken vormden, 

die den horizon benevelden en zich in aanhoudende rew 

genbuijen: uitc(torten; pastte hij de fcheikunde van rA- 

vorsier hierop toe, en ftelde, dat het water in den’ 

dampkring luchtvormig, wordt, in zuur- en waterftof 

Ôvergaat, en uit deze wederom wolken daarfteit; doch’ 

hoezeer ook electrifche en galvanifche ontdekkingen. later 
dit gevoelen begunttigden „ kon: men ecliter geene waters 
foflucht in den dampkring ontdekken, geene vérmeer- 

dering van zuurftof in drooge lucht , geene vermindee 

ring in. regentijden waarnemen, en zelfs Scheikundigen-, 

als BERTHOLLET ; DALTON ; WOLLASTON , moesten weder 

hunne toevlugt nemen tot de werktuigelijke oplosfings* 
theorie van Dr SAUSSURE Wiens. verbeterde werktuigen’ 

met die van DE LUC, LESLIE en DANIËLL ons leeren’, 

dat de dampkring altijd waterdamp bevat, en dat de 

hoeveelheid telkens afwisfelend , zelden groot genoeg is, 

de lucht te verzadigen; zoodat bijna altijd’ meer watet= 

damp in dezelfde ruimte zou kunnen opgekoopt wor- 

den, zonder dat deze zich in den vogn van blaasjes of 
van eene vloeiftof. nederploft; en daar de meeste hygto- 

meters alleen het water aanwijzen, dat in dropvormigen 

ftaat, niet hetgeen in damp- of ijsvorm aanwezig is, 

laat het zich ook verklaren, hove eene groote droogte 
in den dampkring met eene groote hoeveelheid damp in 

den. blaasvormigen” toeftand zamengaat; hoe eene fchijn- 

baar drooge lucht, bij fterke verkoeling, fpoedig zware 

gaen kan geven, en de hygrometer op bergtoppen bij 

N 4 dun 
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dunne voortdrijvende wolken. fterke droogte «kan teeke«- 

nen. Deze droogte, welke, bij verminderde drukking 

der luchtlagen, door uitwafeming ont(taat, is in de 

hoogere ftreken zoo groot, dat cay-Lussac het hout 

en parkement zag omkrullen. Bij toenemende drukking 

en vermindering van temperatuur verliest de waterdamp. 

de eigen{chap eener veerkrachtige vloeiftof „en wordt in 
zijne beftanddeelen gefcheiden, waardoor in den damp- 

kring vochtige wafem, dat is, een mechanisch mengfel 

van zuivere dampen en vloeibaar water. wordt voortge- 

bragt. Bij vermeerdering van temperatuur daarentegen 

verkrijgt de waterdamp meer veerkracht en zet zich 

uit, terwijl ook ander water tot damp wordt uitgezet 

en opgenomen, hetgeen den dampkring zou verzadigen, 

zoo niet vertikale en horizontale luchtftroomen den uit» 

wafemenden waterdamp wegvoerdens deze en onophoude- 

lijke afwisfelingen van warmte veroorzaken, dat de 

dampkring niet dan plaatfelijk en kort{tondig met damp 

verzadigd zijn kan. 

Van de meerdere ophooping in de zich vereenigende 

lucht{troomen , van het verfchil hunner temperatuur, van 

de hiergit voortkomende middeltemperatuur en uitzetting , 

zal de hoeveelheid, der afgezonderde vochtigheid afhan- 

gen. Bij eene fpoedige en ruime affcheiding zullen de 

waterdeeltjes zich vereenigen , en naarmate der warmte, 

misfchien ook der electriciteit, regen, hagel of fneeuw 

voortbrengen; bij eene geringe affcheiding zullen zij 

blijven hangen, zich als wolken vertoonen ,„ en op eene 

hoogte, waar het vermogen van damp op te nemen met 

de koude in evenwigt ftaat, zal dan de wolkenftreek 

zijn, die zich twee Engelfche mijlen boven de {neeuw- 
° lie 
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linie verheft , onder de evennachtslijn het hoogfte ftijgt , 

en omtrent de polen den grond nadert. 

Wordt nu het evenwigt waarin de waterwafem met de 

lucht ftaat „ verbroken „ wordt , door verandering van druk- 

king of temperatuur , de omvang der waterblaasjes kleiner , 

dan worden zij ook foortelijk zwaarder , zij moeten val- 

len „ en er ontftaat fijne regen ‚ waarin wij dikwerf zware 

misten zien overgaan. Meestal echter worden de droppels 

grooter in hunnen val, dewijl zij in het luchtruim, dat, 

zij daorloopen , en door bekoeling en door drukking een’ 

nederflag van den wafem tot blaasjes (weficutae) veroor 

zaken, zich met deze vereenigen en dus menigvuldiger- 
en grooter worden; waaruit het zich dan ook laat 

verklaren, dat regenmeters eene grooter hoeveelheid wa- 

ter aangeven, naarmate zij lager in den dampkring ge= 

plaatst zijn, en dat Dr. wALKER van eenen berg klim. 

mende de regendroppels, naarmate hij daalde, zag groo. 

ter worden; de nederploffing, die aan den top eenen ligten 

mist geleek, werd dikker, naarmate hij afklom, en‘maak=’ 
te bij de bereiking der vallei een’ ligten regen uit. Zoo 

zag ook MARTINET, aan den voet van eerien hoogen 
toren ftaande , regendroppelen op hem afvallen , wanneer 

de uit zee aangevoerde dampen door den wind tegen 

den toren werden aangedreven, fchoon het anders niet 

regende. Het omgekeerde ziet men gebeuren, wanneer 
de regendroppen in warmere luchtlagen vallen, dic dan 
dikwerf in onzigtbare waterdampen overgaan, voor zij 
de aarde bereiken (*). 
Om de vorming van de waterwafem en watetblaasjes 

ï zigt- 
C*) Zie ROBERTSON , Nat, Hist. of the Atimosph. 1. p. o1 5,die 

zulks verklaart uit mechanifche drukking , welke in de lagere lucht. 

N 5 ‚ la- 
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zigtbaär daar te ftellen, behoeft men flechts de lucht in 

een” met water half gevulden bol te verdikken; moeije- 
lijker was het hunne wording te verklaren, tot dat 
zyrrus vooronderftelde , dat zij ontftonden , wanneer de 

damp den weerkrachtigen toeftand verliezende „ in klei- 

nere gedeelten overgaat, en door de drukking der lucht 

een deel (waterachtige wafemy afzet, waardoor een 

druppelvormig omkleedfel gevormd wordt, dat den nog 

overigen. waterdamp omgevende de wafemblaasjes uit- 

maakt, die even als zeepbellen van waterftofgas in de 

lucht gedragen worden, em elkander onderling zouden: 

aantrekken, ware het niet dat de electriciteit, in den 

damp bevat, vrij wierd; welke, aan de blaasjes ecne 

gelijkfoortige electriciteit mededeelende „ belet „ dat zij elk= 

ander naderen en ineen vloeiïjen (*). Eenen grooten 

fteun kreeg deze vooronderftelling door de proeven van 

VAN MARUM, in welke lucht- of zeepbellen met ecnen 

fterk 

lagen (terker zou zijn. MARTINET, Wad, Lett, VII. bl, 305. 

Meng. — Soms worden misten dóor watervallen’ gevormd 3. die: 

bij den val van de Viagara wordt tot op een’ af{tand van twee. 

mijlen waargenomen. De Velino te Ternia komt van het meer 

di Luco, en ftroomt nel, tot dat zij het einde van den heuvel 

del Marmore bereikt, vanwaar zij over eene diepte van meer 

dan twee honderd voeten valt, en met zulke fnelheid en kracht, 

dat deze ten alle tijden met een’ ftoftegen (un polverina d'ac- 

qua) overdekt is, die zelfs boven den bergtop rijst, en zoo 

dik is, dat hij de zonneftralen niet doorlaat. 

(*°) J- pv. orro zyLmws, in Werke san) TEYLERS tweede Ge- 

wootf. St. 13, 1804 ; en vooral A, VAN’ BEEK ‚ wieiís belangrijke 

aanmerkingen over damp- en wolkenvorming, in het vorige 

nommer van’ dit Tijdfchrift, ik betreur niee, dan nà de be- 

werking van dit flukje te hebben leeren: kernen. 
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erk gétlectfifeerden geleider in daänraking gebrägt, wers 

den afgéltooten,; en in de hoogte ftegen; dus meende 

mer, werd ook elk waterblaasje door de werkregerie 

gleëtriciteit uitgezet; werd ligter, ende wolk úît deze 

blaasjes beftdande, naar gelang hunner electriciteit, met 

hoogere óf lagere luchtkringen in evenwigt gehouderts 

Behalve echter, dat deze verklaring met de wetten der 

eleetrieiteit niet te wereenigen is, fhrijde zij ook tegeì 

de ómdervinding; -de zeepbel immers flijgt miet altijd id 

de hoogte; maar het omhuldfel neemt eerie gelijkfoortigé 

electriciteit, als die vän den geleider, aan, wordt dus 

afgeftootett ; en afgeftooter Zal zij of befster of vallen , 

tenzij zij door eenen opftijgenden tuchtftroonr in de 

hoogte wordt gehouden en riaâr boven gevoerd; en dit 

is hetgeef in den dampkring aanhoudend plaats grijpt, 

door dé breking der zonnefträlen in de lagere dikkeré 

kringen van den dampkring, door de ftralende warmte 

van den grond en aârdfche voorwerpen, die even als het 

licht de lacht doorftraalt, en alleen door cóndenfatie op 

dropvormige vloeiftoffen werkt; door deze wordt de 

onderfte luchtkring verwarmd, wordt ligter, lijst op 

én néemt ligte voorwerpen met zicht, terwijl zijne plaats 

geltadig door eene kouderen luchtftroom wordt ingeno= 

men, om fpoedig dezelfde verandering te ondergaan éh 

andere waterblaasjes op te voeren tot die hóogte, waar 
zij met de zwaartekracht ín evenwigt komen en ftaan 

blijven. Dat nu de foórtelijke. zwaarte dier blaasjes te 

gering is om hunhe oprijzing te beletten , blijkt uit de 

berekening van LA PLACE, welke bewees, dat wanneer 

dit bij othgeeffel , hetgeen RRATZENSTEIN teeds 

op solos vat eénen Etigelfchen duit félde; tot de 
groot- 
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grootte dunheid gebragt Is, de capillaire aantrekking 

op. hare „oppervlakte onderling geringer is dan in den 
gewonen. toeftand; waardoor. zij alsdan ook minder 

zaamgeperst worden, eene mindere digtheid of zwaarte 

verkrijgen, en ‘te. eer door de opftijgende lucht worden 

medegevoerd „ zonder de uitzettende of uitftootende kracht 

der electriciteit te behoeven, Daar evenwel de ontlasting 

der wolken in regen- of hagelbuijen foms met geweldige 

electrieke verfchijnfelen gepaard gaat, is het belangrijk , 

het ontftaan zoo wel als. de meer bepaalde werking van 

dit beginfel in den dampkring op te geven ; want ter- 

wijl vorTA, fteunende op de door hem waargenomene 

pofitive electriciteit van den nevel, en op de negative 

van die zelfftandigheden, welke met verdampend water 

in geleidende verbinding ftaan, terwijl, zeg ik, voLTA 

het gevoelen dier Natuurkundigen verdedigt, welke. ge- 

looven, dat de lucht-electriciteit bij het overgaan van 

damp in den vloeibaren ftaat vrij wordt, en GAY-LUSSAC 

daarentegen beweerde, dat de electriciteit, welke bij de 

gedaantewisfeling der ligchamen vrij wordt, alleen door 

aanraking of wrijving ontftaat, gelooven wij in de on- 
langs genomene proeven van POUILLET eene meer vol- 

doende verklaring te vinden (*). Pouirter toch toon- 

de eerst, dat bij de vegetatie electriciteit geboren wordt , 

dat hare wording na de ontkieming begint, met den 

groei der plant fterker wordt, en met de affcheïding 

van koolftofzure lucht in verband ftaat; later toonde 

hij, dat bij de fcheiding van twee vereenigde ligchamen 

elec- 

-(°) Vorra bij risscuer, Gefch. der Phyf., VIIL S. ze 
Pourier, Ann. de Chem, et de Phiyf. IL P- 158. 
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elecerleiteit ontbonden wordt; bij de uitdamping van 

zuiver water geene de minfte, veel echter bij de uit- 

damping van loogzout-oplosfingen , vooral van zoutzure 

foda; daar dit nu een hoofdbeftanddeel van het zee= 

water uitmaakt, en zelfs de zoete wateren, alomme 

over den aardbodem verfpreid, niet als zuiver kunnen 
befchouwd worden, ziet men welke onuitputbare bron 

van electriciteit uit deze uitdampingen , en uit de vege: 

tatie voor den dampkring geopend is. Bij de uitdame 

ping nu worden waterblaasjes geboren , aan welker op= 
pervlakte zich de wrij gewordene electriciteit begeeft. 

Worden deze nu tot eene wolk zamengedrongen, dan 

wereenigt zich de electriciteit der oorfpronkelijke deeltjes „ 

verplaatst zich naär de oppervlakte, verkrijgt eene, fter- 

ke werking of fpanning, en wordt onweêrswolk “door 

deze ‘wordt of de aarde of eene andere wolk, boven of 

naast welke ‘zij zich bevindt, in eene tegenovergeftelde 

fpanning gebragt, en wanneer het vermogen dezer beide 

electriciteiten óm zich te vereenigen , grooter is dan de 

drukking der lucht, die aan deze vereeniging tegenftand 

_ biedt, dan fpringt de vonk van de eene wolk tot de 

andere over, of flaat in den grond, en wij zien den 

‘blikfem in volle kracht werkzaam (*). 

Wij hebben gemeend den ftaat van het water in den 
‘dampkring vooraf te moeten bepalen, om een juist 

denkbeeld van nevel of mist te kunnen geven, en kun- 

nen nu ligt begrijpen hoe de waterdampen, die bij den 

regen het droppelvormig water afzetten, of door druk- 

king, 

(*) Volg. cAv-Lussac lettre à Ir. nr HUMBOLDT, Ann. de 

Chim. , VIII. p. 158. 
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king, of doer bekoeling der lucht zich verdikken, het 
droppelvormig water. met den nog niet ontbonden water= 

wafem mechanisch, vereenigen, cn dus eenen. zigtba- 

ren. damp, daarftellen „die ‚ naarmate „deze doorde ftra- 

lende warmte uitgezet, of door de opftijgende lucht- 

lagen opgeheven wordt, als wolken. door den, wind 

wordt. voortgedreven, of. als nevel en mist ‘blijft hans 

gen, welke naar de hoeveelheid van. het voorhandene 
droppelvormig water meer of minder, vochtig zal zijn, 

Worden deze nevels door de nachtkoelte yoortgebragt , 
dan zullen zij door de verwarmende ftralen_ der,zon wer 
derom uitgezet, en tot den blaasvormigen „helderen, toe- 
fland teruggebragt worden; wordt echter de dampkring 

door de opkomende zon fpoediger uitgezet. dan, „de, in 
deze hangende deeltjes , dan zullen deze eene meer foor- 

telijke zwaarte verkrijgen, als nevel vallen en die och- 

tendmisten voortbrengen , welke later ook uitgezet en ope - 

gehelderd worden, „Omgekeerd, ziet „men bij avond, mist 

ontftaan, indien de grond en de wateren door;de zon 
werwarmd «en tot uitwafeming gebragt zijnde , de lucht 
bij het dalen der zon fpoedig verkoeld wordt „waardoor 

de opftijgende dampen verdikt „en neêrgeflagen worden ; 
later zal door de ftralende warmte de grond en de aan- 

grenzende luchtkring bekoeld worden, en dit dien plaat- 

Selijken mist voortbrengen , dien men over fommige vel- 

den. ziet zweven. In ons land, «in hetwelk „dikwerf 

door donder of fchielijk opkomenden noordewind, eene 

warmte van 80 of meerdere graden fpoedig. tot 5o® 

wordt teruggebragt worden alsdan de uitgezette dampen 

„Riet alleen tot nevels zamengedrongen ‚ maar ook de uit den 

grond ftijgende worden niet opgenomen en verdikken 

Ì de 
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den mist, Noord- Holland door de Noords en Zuiderzee 

omringd, is hierdoor aan deze veranderingen. niet min» 

der, dan aan de zeedampen onderworpen, „die zich, bij 

eene. meer. gelijkmatige temperatuur der landlucht verlie- 

zen en in andere ftreken onbekend zijn, 

‚Hetgeen van den grond gezegd is, kan ook: op: 1 

„watervlakte toegepast worden, Ook deze. verliest, na 

gonnenondergang „hare warmte, doch. zoodra „het water 

warmer is dan.44° F, dalen de meer verkoelde gedeelten en de 

warmere rijzen naar de oppervlakte. Hierdoor blijven die- 

pe wateren «na zonnenondergang warmer dan de vlakte 

van «den vasten grond4--wanneer nu de naburige lucht 
wan het land. zich amer die-over ‘het water vermengt, 

zal deze de uit het water opfbijgende dampen niet kune , 
wen bevatten, ener: zal „over „dit „water seer; mist gee 
vormd worden, die, naarmate, dat het water „warmer 

js dan de aangevoerde lucht, ook fterker. zal ‘zijn, 

Zulks werd. onlangs door „de „waarnemingen /van* pavvy 

bevestigd; op eene reis langs‚den Donau, zag hij, des 
avonds „mist ontf{taan, indien ‘het „water van 3°®—63 
„warmer „was -dan,‚de lucht, terwijl des ‚morgens de „mist 

optrok, indien de lucht warmer. dan het. water werd. 
Op den den Junij vondhij, te zes uren in «den och- 
tend, ‚de warmte van het ‚water. in den’, Danau 62°, 

in ‚den. Jun 565°, in den 1/z 56° F,, toen de warmte 
van. den dampkring op de zandbanken , alwaar de ‘ftroor 
men. zich’ verenigen, was 54?, De oppervlakte van den 
„Donau, was met eenen dikken mist bedekt , over den Znn 
zweefde een dunne nevel, terwijl de. lucht over “den 

Iz bijna helder was. Op de Adriarifehe Zee vand 
pavy noch nevel, noch verfchiil in de temperatuur van 

het 
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het water en van dé lucht 3 aan de kusten echter kon men 

deze dampen waarnemen (*). 
Uit dit alles zien wij , dat wij eene drievoudige oor= 

zaak van misten kunnen nafporen, dat zij ontftaan of 

door neêrplofing van dampen en vreemde deelen ‚ in den 

dampkring aanwezig, of. door verdikking van “uit den 

grond, of uit het water’ opftijgende dampen, of: wan- 
neer deze door de winden „ vuit zee aangevoerd , zich 

over de vlakte verfpreiden. Zoo zag Dr. PuiLiP (4), 

op eene hoogte geplaatst, eenen: vochtigen  lucht{troom 

over eene ftadrijke. vlakte waaijen, en boven de fteden 

nederploffing en nevel veroorzaken, terwijl over het 

veld de lucht helder bleef; zoo zullen ook lage en 

moerasfige" gronden veelvuldige en- dikke nevels hebben, 

hetgeen de ondervinding in ons land , alwaar eene ver- 

andering van’ zo® in de temperatuur niet zelden is, 

maar vooral in Groenland en de Hudf/ons Baai be- 

vestigt. … Worden nu met de oprijzende dampen vlugtig 

gewordene deelen, uit den grond of uit’ de wateren 

ontwikkeld. of gemengd ‚ worden door vulkanen, grond- 

"of veenbrand door fabrijken of moerasfen „ verfchillen- 

de ftoffen - met den’ nevel of mist vereenigd, dan onte 

ftaan die nevels, welke naar den aard hunner verfchil- 

lende zamenftelling voor de gezondheid meer of min 
nadeelig zullen «zijn. De grond van Nederland, oor- 

_fpronkelijk weinige nadeelige beftanddeelen, en ‘door 

bebouwing ‘mindere moerasfen en-bosfchen dan voor- 

za) maals 

*(°) H. pavr, Ann. de Chim. Juin 1823, p. 197. 

(4) On Indigestion , p. 170. 
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faaals, bevattende, zullen ook de nevels , over het aigee 

meen, van geenen kwaden aard en ‚in uitwerking aan 

eenen „ligten waterdamp. gelijk zijn, terwijl de ftank, 

waarmede. zij fomtijds gepaard gaan, alleen van plaatfes 

lijke omftandigheden, afhankelijk is, Dus moet men aan 

de uitdamping van den veengrond „ aan de ontbindingen, die 

vooral door vereeniging van zout en‚zoet water en bijs 

komende bewerktuigde ftoffen- in de grachten geboren 

Worden, en aan hunne vereeniging met een’ luchtftroom 

van verfchillende temperatuur ‚ die zware misten. toe- 

fchrijven, welke in onze hoofdftad de dikke fogs der 

Engelfchen overtreffen, en in welke. zeker niets vers 

wonderlijker is, dan de ondoorzigtbaarheid, die het 

licht eener fakkel naauwelijks op twee voeten afftands 

doet, doorfchijnen. Dat zij zich bij den grond bepalen; 

zagen wij vooral den oaften December 1818 „ toen, zij 

in de geheele provincie Holland gelijktijdig „ maar voor- 
al in onze flad, zoo fterk werden waargenomen, dat 
de ondoorzigtbaarheid het redden van in het water ge= 
vallenen op vele plaatfen onmogelijk maakte; en terwijl 
ìk met den Hoogleeraar Morr , niet dan met de groot= 

fte omzigtigheid het gebouw Felix Meritis had kunnen 
bereiken, zagen wij boven hetzelve op het obfervatoe 
rium de fterren fchitteren, en namen geenen nevel in 
„deze ftreek waar. Zulks had, ook plaats bij den mist, 
die in Januarij 1820 in Zmflelland , omtrent even zwaar 
en ftinkend was, en even als die van 1783 en 1818 ; 
foós, zinkingen en kolijkeh na Zich fleepte (*, welke 

‚ laats 

(*) Uit eenoverzigt van negen en twintig jaren te Leyden, heeft , 
MUSSCHENBROEK , Zatr. in Phil, MH. ps 979 opgemaakt, dat 

BIJDRAGEN „ D. II. sr, 1, Ö de 
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laatfte ik vooral aan het koolzure gas van den mist toc- 
fchrijf , dat zich met het lood der goten en pijpen ver- 

eenigende, ons regenwater, na zoodanige misten, be- 

zwangert. Door de ‘aanhoudende misten van Januarij 

1826, in de gelegenheid gefteld , hieromtrent opzettelijke 

proeven te nemen, zag ik uit het kalkwater, dat ík on- 

middellijk aan dezen mist blootftelde , den kalk terftond in 

groote hoeveelheid nederploffen ; hetzelfde gebeurde , toen 

ik gedistilleerd water met den opgevangenen mist verza- 

digde en met kalkwater mengde, hetgeen mij dadelijk 

van het aanwezen van koolzure lucht overtuigde ; door 

bijvoeging van onderkoolzuur- en azijnzuurlood, kreeg 

ik in verzadigingen van onderfcheidene misten met ge- 

distilleerd water, geen nederploffel, hetgeen bij het 

voorhanden zijn van gezwaveld waterftofgas had moeten 

gebeuren,’ en waarvan ik bij twee dezer misten alleen 

fporen ontdekte, die mij echter van dit! gezwaveld wa- 

terftofgas meer overtuigden, toen ik, in deze vermenging 

van met lood bezwangerd water en mist, door eene op- 

Josfing van falpeterzuurzilver , fpoedig een violetkleurig 

‘helder vocht verkreeg, terwijl ik een wit nederploffel 

van zoutzuurzilver verwacht had, van welk zoutzuur 

ik in geene dezer misten eenig {poor ontdekt heb, en 

dat ik dus met den Hoogleeraar DRIESSEN vooronder= 

ftel, dat alleen door de zon uit het zee= of //-water ontbon- 

' den , 

de meeste misten van December tot Maart plaats hebben. Over 

den zwaren mist van 31 December 179o te Haarlemen Ame 

flerdam, toen vele verdronken. Zie Zetterb. 1791. D. VIe 

n°, 132. Sterke mist te Zmflerdam bij Berkhey, Nat, Hist. 

D.I, bl. zog , en Haagf. Gen, Corr, , IV. bh 510. _ 
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dens vin den dampkring opgenomen, enmet den regen 

nedergellagen. wordt. 

Ikkvadide fpoedig door falpeterzuurzilver. een violet- 
kleurig vocht verkregen te hebben, opdat men dit niet 

toefchrijvesaan de pyrrhin of eenige andere bewerktuigde 

fbof';- „diein het KN of den mist kan vooronderfteld 

worden vaanwezig te zijn, en met behulp van het licht 

döetz de mtoodetot de violetkleur over tegaan „ dewijl 
werfchillende bewerktuigde ligchamen, in verbinding met 

het dichte, de- zoutzure zouten ontbinden (*).. Daar ik 
nw inveenes verzadiging van. gedistilleerd water met dezen 

mist’; waarbij ik azijnzuurlood. gevoegd had, en eene 

geringe „zwarte nederploffing waarnam, door. toevoeging 

van “falpeterzuurzilver „ terftond. door het -blaauwe. eene 

violette kleurverandering. waarnam, geloof ik zulks aan 

het-gezwaveld waterftofgas van den mist te moeten toefchrij= 

ven „ van hetwelk dan ook de oranje en-roode room , aan 

„goudzwavel gelijk, zal afhangen, welken NIEUWEN- 

TT Gt) fchrijft, dikwerf daags naden mist, op ftil- 

ftaand “water, te hebben zien drijven, en van welk 

gezwaveld waterftofgas, dat het loodwit (/ub-carb. 

plúmbi) uit de verf in zwart zwavellood (/ulfuretum 

plumbi) verandert, ik alleen het aanflaan van de hui- 
zen kan verklaren; waarom dan ook de huizen alleen 

tot zekere hoogte aanflaan, en die wel het meeste, 

welke reeds lang geverfd, het befchuttend vermogen van 

de olie of vernis verloren hebben. 
Over- 

C°) ZIMMERMAN in KASTNER's Arch. I, S. 257. BRANDES 

Ín TROMSDORFF -Journ. der Pharm, 1826, S, 100. 

Cf) Wereld-Befchouwing , bl, 364. 

Oa 



C 204 ) 

Overwegen wij nu, dat bij alle rotting van plantaar'e 

dige en dierlijke zelfftandigheid koolftofzuur vrij wordt4 

en in ftaat is, den kalk en de magnefia als onder'koolflof= 
zuren kalk en magnefia uit het zee- of ZJ-water neder 

te ploffen, en van de verbinding met het zwavelzuur 

los te maken; dat dit lo re aanraking komen=° 

de, met het gekoold waterftofgas’, hetgeen en «uit. de 

veengrond ontwikkeld, en door rotting van de in de grach 

ten geworpene bewerktuigde ttoffen tontftaat , overwe- 

gen wij dar dit zwavelzuur de zuurftof aan de, koolftof 

afgeeft, en koolftofzuur vormt, terwijl het waterftof- 

gas zich met de zwavel vereenigende, het gezwaveld 

waterltofgas veroorzaakt, dat zich in de lucht vere 

fpreidt, dan zal het aanzijn van dit gezwaveld waterftofgas 

in onze Amfterdamfche misten minder duister, en even- 

min te ontkennen zijn, als in den omtrek van ‚So/futer= 

ra, van de Grotto del Cane, van vulkanen en grond. 

branden, van de beruchte Campagna di Roma , alwaar 

het door de gevoeligfte eudiometers op eene geringe 

hoogte boven den grond niet meer kan aangetoond 

worden (*). zi 
oee 

(*) Korerr de Reg. Italiae aëre pern. Cont, ‚ p 14. „ Jam non- 

» dum pede altius de folo ascenfus vapor fulphureorum fon- 

» tum mephitim ita perdit ur ne fubtilisfimo quidem inftrumen- 

» to aërem hydrofulphureum, qui de parvis hiatibus avolat 

» regionis fulphuree, perfentiscas,” dit vonden ook corroNr 

en de Marti boven de moerasfen, hetzelfde getuigt van 

SWIETEN, Comm. V, p. 173. Door proeven, welke Dr. G. je 

MULDER gedurende den tijd, dat hij alhier de geneeskunde uit- 

oefende , genomen «heeft, en die ik hoop, dat hij fpoedig zal 

bekend maken, is hem gebleken, dat vooral de bijvoeging van 

or- 
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„Hoewel, door den veengrond, door de vereeniging van 

zout en „zoet water, door plantaardige dierlijke ftolfen , 

die, bij dit water gevoegd, de rotting begunftigen en 

de ontwikkeling van. koolzuur, gekoold waterftofgas 

en, andere luchtfoorten veroorzaken, deze misten in 

Amfterdam dikker, +ftinkerder. en menigvuldiger voor- 

komen, zijn zij ook elders niet geheel vreemd. ‚Fores- 

TUS immers, die het Engelfche zweet in 1529 te 

Amflerdam ‚ van eenen aldaar gevallen nevel afleidt, zag 

in 1557 eene keelontfteking uit zwaren. mist te Alkmaar 

ontftaan. MusscHENBROEK fchrijft-de Zaflwenza of zin- 

king-epidemie van 1732 aan eenen mist toe, die in De- 

cember acht dagen in ons land aanhield, Dr, A. L. 

D. FALLOT , zag de beruchte Znflwenza van 1782 in dez 

Haag , na eenen zwaren dikken en zeer ftinkenden mist 

vanden 26den Junij plotfelings volgen. Mr. s. vaN 

SWINDEN. befchrijft eenen  zwaren mist, die aldaar, na 

bet uiteen barften van eene wolk, gezegd werd ontftaan 

te zijn, welke zeer ftinkend en zoo dik was, dat men 

noch. elkander op. ftraat, noch het licht der aangeftoke- 

ne flambouwen kon befpeuren. Eerst bepaalde deze mist 

zich bij den grond, later rees hij, zoo echter, dat de 

Heer VAN SWINDEN op zijn obf/ervatorium , de fterren 

helder kon zien, en in de laagte het licht der lantarens 

waar- 

organifche ftoffen de rotting in ons ftads water begunftigt , in de minst 

ftroomende en meest bedorvene grachten vond hij vrij koolftofzuur- 

gas en gezwaveld waterftofgas, hetgeen door warmte werd uit- 

ì gedreven ; ook vooronderftelt hij, dat de ammoniac, uit de onte 

binding der dierlijke ftoffen, in het water aanwezig , veel bij. 

draagt tot de vorming van het gezwaveld waterftofgas, 

0 3 / 
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waarnemen. De thermometer, die ’s middags „39° F. 

was, daalde tot 30°, de reeds hooge barometer van 

29 d,, klom tot 29.6, In 1793 volgde aldaar, op een? 

dergelijken mist, zinking- en kramphoesten, die ook in 

1780 te Philippine en Sommelsdijk , als de gevolgen van 

eenen zwaren mist worden opgegeven (*). 

Even als nu de misten zich in onzen eigenen dampkring 

kunnen vormen, of uit onze venen en wateren ontwik- 

kelen, even zoo kunnen zij van elders aangevoerd, en 

met verfchillende beftanddeelen bezwangerd worden 3 

een wind over zeeën waaijende, wier temperatuur op 

dat oogenblik grooter is, dan die van de aangrenzende 

ftreken, zullen deze met nevels bedekt worden, die 

zwaarder zullen zijn, indien uit zee koudere en vochti- 

ge luchtftroomen worden aangevoerd; dit toonen bij ons 

die nadeelige noordernevels, die als zeebrand en zeevlam 

zich dikwerf langs de Hollandfche kusten verfpreiden , 

bij gelijkmatige temperatuur verdwijnen en binnen in het 

land onbekend zijn. Soms bewijzen de aangevoerde zwa- 

vel- en andere beftanddeelen, dat zij van Vulkanifche of 

onderaardfche verbranding hunnen oorfprong ontleenen 

zoo fpreekt MUSSCHENBROEK , zeggende, dat vele door 

Z. W. en Z. O, wind uit de naburige zee worden aan= 

gevoerd, van eenen fchadelijken nevel, die in 1733 uit 

Polen kwam, over Duitsch- en Nederland dreef, en 

hoeste en longontfteking veroorzaakte, waaraan velen 

k flier= 

C) In de Mieuwe Haagf. Corr. Soc., D. L bl, 49, 95. D. 

IL. bl. 109. Zie rorestus , L. IV. Obf. p. 150—1I57 en p. 180, Mus- 

SCHENBROEK , Uitgel. Nat. Verhe, D. L, bl. 335. FALLOT,, 

Haagf. Corr. IV. bl, 302 , VAN SWINDEN ‚ í%, bl. 295, 
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ftiervene VAN PrrLsum verhaalt, dat de Z, W. wind, 

in het begin van October 1756 gedurende twee dagen 

hard over Vriesland waaijende , eenen nevel uit zee 

aanvoerde , die met zoo vele zout- en aarddeelen be- 

zwangerd was „ dat niet alleen alle voorwerpen aan de- 

zen wind blootgefteld, met een lijm en loog als bedekt 

waren, maar dat vele gewasfen of gedeeltelijk of geheel 

flierven.… Ja de vruchten, voor zoo verre zij op dezen 

wind ftonden, waren wegens den zouten fmaak naauwe- 

lijks eetbaar, terwijl die van den wind fmakelijk ble- 

ven, hetgeen hij vooral in druiven en appelen waarnam; 

want de zoute fimaak bepaalde zich niet bij de fchil, 

maar. fcheen tot het merg doorgedrongen. In Augus- 

tus 1778 en in meerdere najaren, zag ReTZ een’ nevel 

zich op ‚de groenten plaatfen, en maagkramp , kolijk en 

buikloop veroorzaken (*). Naauwkeuriger is de fcha» 

delijke werking op de planten befchreven door den 

Hoogleeraar. BRUGMANS , die de uitwerkfelen van eenen 

zwavelnevel , elders Höherauch of luchtrook genoemd, 

in, de omftreken van Groningen naauwkeurig heeft 

waargenomen. Hij begon den eaften Junij 1783 met 

Z. W. en Z. O. wind, en toonde zijne uitgebreid- 

heid door in de volgende dagen met N. en NO. wind 

aan te houden. De barometer was hoog, en op den 

hoogften {tand volgde ter{tond de grootfte digtheid van den 

nevel, welke niet op alle planten, niet op alle deelen 

der plant even nadeelig werkte, het meeste werden de 

Hi bla- 

‚_(*) MUssCHeNBRoEK, Jntr. ad Phil. , II. S. 2316. VAN 

PHELSUMe ZJist. Asc, path. pe 73. Retz, Mltéor. appl, à la 

éd, Le II. S. zog. 

04 
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bladen aangedaan, bij boom en heesterbladen kwamen 

vlekjes aan de onderfte, bij de planten aan beide opper- 

vlakten, deze namen fpoedig in getal en omtrek toe, 

zoodat vele den osften, den eerften dag na den nevel, 

reeds tot ftof konden gewreven worden; hoewel fom- 

mige groene bloemkelken een gelijk lot ondergingen, 

leden bloemen en vruchten alleen voor zoo verre zij 

door het affterven der bladen benadeeld werden ; groo- 

ter fchade leden de infekten, en hoewel deze nevel op. 

het vee geenen invloed had, klaagden vele menfchen 

over pijn en drukking in het hoofd en op de borst, 

vooral diegene, welke aan. aamborftigheid fukkelden. 

Daar regen en donder zelden geweest waren, telde 

BRUGMANS , dat de zwaveldeelen, door de zonnewarm- 

te uit den grond opgeheven, die anders door dauw „ 

regen en donder werden neêrgeflagen, nu in den damp- 

kring waren opgehoopt, en door de met damp wegge= 

voerde electriciteit niet langer in beweging gehouden, 

aan hunne eigene zwaarte werden overgelaten, en op de 

bladeren vallende, de uitwerkingen van een zwavelig- 

zuur veroorzaakten; dat overigens de reden, waarom 

men in Molland, Utrecht en elders wel eenen nevel, 

maar geenen zwavelnevel heeft waargenomen „ alleen kan 

gevonden worden in den meerderen regen, die aldaar ge= 

vallen is, en waarmede het zwavelig zuur is weggevoerd. 

Tot deze gisfing kwam de nog jeugdige BRUGMANS , 

omdat berigten uit het noorden hem verzekerden , dat 

aldaar de oorfprong van den mist niet te zoeken was „ ter= 

wijl men uit een berigt van rToRCIA aan den beroemden 

TOALDO , in den Duitfchen Merkur van April 1784, 

kan befluiten , dat deze damp ons als het produkt eener 

Olle 
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onderaardfche verbranding uit Kalabrië is aangevoerd. 
Père corrE,‚ die dezen zwavelnevel den’ 18den Junij te 

Laon befchrijft, zegt, dat aardbevingen in Kalabrië en 

Sicilië, gedurende vijf maanden vóóraf gingen, en den 

dampkring in eene beweging bragten, welke aan deze 

zijde van het Appenijnfche gebergte aan ongeftadigheid 

van den barometer te befpeuren was. Door het inza 

melen van dergelijke tijdingen, is het den Hoogleeraar 

FINKE gelukt, den oorfprong der beruchtfte Höhe of 

luchtrooken, als die van 1zer, 1783 en 1892 , in den 

grond en niet in den dampkring, in welken zij door 

duistere electrieke werking zouden geboren worden, op 

te fporen (*). Ook valt het niet moeijelijk uit deze 

bron, die zwavel-fneeuwen en «=regens af te leiden,» 

die anderzins in onze van delf(toffen ontblooten grond 

niet ligt-te verklaren zijn, en die wij als bloedregen 

en teekenen van onheil in onze kronijken vinden aan- 

ge- 

(*) Bruemans Befchrijving des Zwavelnmevels, in 1783, bl, 
zen 56. Volgens Zegenwoordigen ffaat van Drenthe „St. IL. bl 

263 , begon deze damp aldaar den osften Junij met N. W., 

benadeelde meerdere planten, en deed het koper en ijzer roes» 

ten. Over zijnen oorfprong, zie Père corre,‚ Vaderl. Letter- 

oefeningen ‚ D. V. bl, 634, alwaar bl. 576, ook bij ons de baro. 

meter ongeregeld gezegd, en den 23ften Junij te Amfferdam , 

op 29,5 wordt aangegeven; dat deze nevel ook daar fterk 

was, ziet men in Maagf. Corr. Soc. IV. bl. sto. Verder 

FINKE, der Moorrauch in Westphalen, 1825, S. 86, 111, 

dat zwavel- en vurige dampen, dikwerf op aardbevingen vol- 

gen, is door voorbeelden bewezen bij BERTRANDs Jur Jes 

Trembl, de Terre, 

Os 
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geteckend., „Zoo lezen wij in t5oo van kruisjes-en. vlek 

ken die, in Nederduitschland en in de Nederlanden 

zich. op de kleederen vestigden, en door infekten en 
ducht{teenen. waren, vóórafgegaan;- van rooden regen „die 

in 1645 bij, ’s Hertogenbosch, in 1646 bij Brusfel viel, 

alwaar, het regenwater zuur bevonden werd, met. een 

purperkleurig bezinkfel, Den 1gden October 1763, viel 

zoodanige regen, in den omtrek van. A/eef en Utrecht 

in 176o, te Leyden en in den Haag, volgens MAR- 

TINET „ die van vuurregen. in de venen bij Zutphen 

Ipreekt , welke zonder branden op de kleederen viel, 

misfchien electrisch was, misfchien uit gezwaveld wa- 

terftofgas beftond, dat zich met de phosphorus , uit dier« 

lijke overblijffelen ontbonden „ vereenigt en door de lucht 

Or door eene beweging in dezelve, omtfteektsen dan die 

vuurpilaren en zoogenaamde vuurmannen, doet geboren 

worden , welke hier uit de venen: opttijgen, en gezegd 

worden , de reizigers te volgen of vooraf te gaan. De roode 

regen, die den eden November 1819 te Vlaanderen, 

en in December te Scheveningen en in Zeeland viel „ zon= 

dert zich door kobalt en zoutzure zouten van alle der- 

gelijke uit, en van den zwavelregen, die den agften Mei 

1, te Heerenveen, en in de omftreken, onder ver- 

fchijnfelen van onweêr is gevallen, blijven wij eene 

nadere opgave van den Hoogleeraar er. Mur pER wachten; 

de roode fMneeuw echter en de roode kleur, die fommige 

groenten bij het koken aannamen, trachtte onlangs Dr. 

NOGGERATH uit eene organifche (tof, NEES VON ESEN- 

Beek meer bepaald uit eenige fchimmels,te verklaren (*), 

î Uit 

(*) MARrINer, Katech., I. bl, 84. III, bl, 234, MULDER 
in 
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Uit dit alles zien wij, dat verfchillende ‚{toffen ‚ van 

Tellurifchen oorfprong, ook zonder gasvormig,te wor 

den, in den dampkting overgaan, en hadden ‚hier alleen 

de vulkanifche uitbarfting en. grondbrand te noemen, 

om te doen befeffen, welke hoeveelheid dezer ftoffer 

mechanisch in den dampkring-kan opgenomen „ en ‚naar: 

elders, wervoerd- worden, ware het niet, dat wij op, 

onzen bodem hiervan «een voorbeeld hadden, hetgeen: 

nog-te weinig de aandacht der Natuurkundigen gewekt 

heeft dat evenwel met onzen landbouw in maauw vers 

band ftaat, en een bewijs levert, hoe vermogend de 

mensch is, wederkeerig op de natuur te werken , „hare 

krachten te. wijzigen, en nimmer, vermoede verfchijnfe= 

len voort te brengen. Men zal ligt begrijpen „ dat ik; 

hier die dampen bedoele, welke zich uit een gedeelte van: 

onzen bodem aan gene zijde van de Zwiderzee. ontwik= 

kelen, en van daar tot ons komende, fomtijds voor 

zeerook en zeevlam gehouden worden, die zelfs tot 

Engeland overwaaijen, en aan de Seine, zoo wel als 

aan den Rn, te Hamburg even als te Koppenhagen 

worden waargenomen; hier voor eenen ftinkenden nevel 

uit den grond ontfproten, elders voor een uitvloeifel 

van kometen, of eene uitbarfting van vulkanen of een 

ontbonden onweêr gehouden, worden zij in Duitsche 

land ‚ door fommige, voor ongeluksboden en ziektes 

profeten uitgekreten, en zijn daar als Höhe of Haars 

rauch alom bekend, eene benaming, ontleend van rook 

op 

in Zetterbode, 1826, n°. 24, Scnnurrer, II, Chron. S. 50, 

184, 338. GILBERT, Ann. 1820. St. IL. S. 335, Scuweie- 

GER's Jurn, , XV. S. 3rre Bijdr. tot Nat. Wetenf, 1826. I. bl. 52. 
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óp de Haaren of laarte , eene meer verhevene vlakte 

in de moerasfen gelegen, overeenkomende, met hetgeen 

wij veen noemen, waarom deze dampen bij ons den 

naam van veendamp , van veen-, moer- of haarrook vers 

kregen hebben. Naarmate immers het voorjaar drooger 

is, wordt vroeger in’ de lente in Vriesland , Gronin- 

gen, Overijsfel en Drenthe, in “Oostvriesland en in 

het noorden van Westfalen, het veenland tot de boek- 

weitteelt gereed gemaakt; en onder de moerasfige gron- 

den aan deze bewerking onderworpen, komt vooral 

Bourtange, aan den Zems gelegen, eene lengte van 

vijftien , eene breedte van twee tot vier uren hebbende, 

in aanmerking. De hooge venen.worden dan tot lo- 

zing van het water begrupt, na genoegzame drooging , 

met een’ hak omgefpit, en in kluiten verdeeld, die op. 

nieuw gedroogd, en in brand geftoken worden, om 

hunne asch, even als die door het roppen of zoden- 

branden. van flecht veenachtig grasland verkregen wordt, 

tot het verbouwen van boekweit te doen dienen. De 

dikke rook , uit deze verbranding opgerezen, verfpreidt 

zich, naarmate de kracht en ftreek van de winden 

van langer of korter duur is „ naarmate de veennerf droo- 

ger, het faifoen gunftiger of de wind fterker is, en 
heeft dit eigenaardige, dat zij den regen en donder af« 

leidt, zoodat, gedurende zoodanigen rook, zelden regen, 

nimmer donder plaats heeft; overigens brengt zij plan- 

ten en dieren weinig nadeel toe, en de fchade, welke 

de bloei van de eerften door haar fchijnt te leiden, 
wordt door fommigen aan verdrevene infekten toegefchree 

ven, en kan niet opwegen tegen het nut, dat de boek- 

weitteelt, de haver- en roggebouw , de turfgraverij hier- 

van 
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van „ontleenen ; ook de turfvenen immers worden, hier 

door van de, ruwe veennerf of bonkaarde ontbloot ; de 

gronden echter, behoeven , na twee of drie jaren gebrand 

te. zijn, wederom eenige jaren, om andermaal de noo- 

dige vastigheid tot deze bewerking te verkrijgen, en 

‚ mens heeft over het algemeen de hoop, om op deze 

wijze het veen of moer in vruchtbaar land te verande- 

ren „reeds. lang opgegeven. Naarmate nu de moeren 

hoog-of laag liggen „ met zand of turflaag overdekt zijn, 

gefchiedt „deze bewerking voor het raapzaad, de boeke 

weit, de haver- of roggeteelt met zekere wijziging, en 

men kan-haren oorfprong niet voor het begin der acht- 

tiende eeuw ‚ftellen, wanneer zij omtrent Zurich een’ 

aanvang nam, en, door, vermeerdering van bevolking zoo 

wel, als ‚ van landbouw dermate toenam, dat, in plaats 

heteinde. der, vorige eeuw als gebrand worden opgege- 

ven, in 1822, in Oostvriesland alleen negen duizend ne- 

gen honderd, in Groningen en Drenthe vijftien duizend 

Calenbergfche morgen, en in het geheel over de twintig 

vierkante mijlen moergrond zouden gebrand zijn (*). 
GAD 1, An \ p De 

_(*) Een Calenbergsch morgen = 30720 vierkante voeten 

= 120 vierkante roeden. Hoewel ín de Statist. van Gelderland, 

1826, bl, 156 gezegd wordt, dat het veenbranden voor dertig 

jaren in het Oldainpt uitgevonden is, weten wij , echter , uit FINKE’s 

„Bem, über das Moorbr., 1820, S. 5, dat de Predikant BOLEN , 

bij Aurich , deze voor de boekweitteelt in 1707 , het eerst zou 

ingevoerd, en JAN KRUSE VAN WILDERFANG , als deskundig uie 

Groningen hebben doen komen ; later fchijnt dit zoo weinig op” 

gang gemaakt te hebben, dat men vóór 1749 van geenen regel. 

matigen veenrook gemeld vindt; in piccarp , Antig. der Prov, 

tus- 
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De hoeveelheid" rook, evenredig zijnde: aan de” uitge- 
“ftrektheid der branding, kan men zich een begrip van 

hare ‘uitwerking op den dampkring maken, indien men’, 

door vergelijking van “het turfbranden , ftellende het ge- 
‘wigt van de overgeblevene asch gelijk aan het gewist 

van de vochtige en vlugge deelen; die” bij veenbränid 
in den dampkring overgaan, met Profesfor FINKE“!be- 

“rekent, dat in datzelfde “jaar 1820, e,006;611,500 

“pondèn veenrook, dat is, dägelijks-73,0645448 ponder, 
“in de lucht geftegen zijn (*). Behalve déze regelmatige 
‘jaarlijkfehe branding, in Mei of Junij, hebben“nog vèle 

onregelmatige plaats, om door branding van de “böverifte 
veenkorst, of wel van turfhoöpen onvruchtbaaf‘Jatid 

‘voor den bouw gefchikt, of wel door «het afbranden 

‘van de oude harde heideplanten „ eene uïtgeftrekte” heide 

‘voor fchapenweide vruchtbaar te maken „ welke “heide- 
“brand of afzonderlijk, of. met den veenrook in” verbin. 

ding, den dampkring dermate kan opvullen, dat zulks 

“vooral in Gelderland, aan bepaalde tijdperken onder= 

dor. 

dfsfchen de Noordzee , de IJSsfèl, pn en boen 4mft. 1660, 

„wordt wel van het nut der moeren voor de „turfvenen , niet 

‚van veenbrand gefproken. Van heibrand echter tusfchen Usrecht, 

Amersfoort en Rheenen , in 1541 fpreekt reeds GUICCIARDINI , 

„Defir. des Pays- -Bas, P. 273. 

() Waarfchijnlijk heeft FINKE , MZoorrauch, S. 5a,-het koöl- 

tofzuur , hec koolverzuurfel, het. gekoold waterftofgas , de 

“waterdamp „, die bij de veenbranding in de lucht ftijgen „en dè 

‘zuurftof, die uit de dampkring toeftroomt, hierbij gerekend 5 

“eigenlijk zou men alleen ‘de koolftof, die door de ted 

«wordt medegevoerd , rook kunnen noemen. 
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worpen îs. Somtijds „ echter, zijn deze weenbranden evert 
alsde woudbranden “toevallig „ én worden“doorvaanhou= 
dende zomerhitte, door: blikfem of anderzins ontftoken 4 
dus: geraakte “in Mei 1822, bij Lingen , cen veen toe» 
vallig in brand, en bleef, gedurénde zes weken , voort> 

branden, zoodat men giste,” dat omtrent zestig „millioës 
nen “ponden roök “in «de. hoogte ftegen, welke ‘hoeveel= 
heid: >men tot ‘honderd tachtig millioenen «ponden «bee 

grootte , “door meerdere “onregelmatige veen branden 3-die 

in datzelfde jaar tot: wad van: es zt werden 

in her werk gefteld.»» Het Ì 9 0) 

„Daar “men der heidé meer zoekt af te wide en tot 

aschete smaken, de «moerenven venen alleen” te. fimeù- 

den , … moets er eenv-groot verfchil in-'de voortbrengfelen 

„dezer. brandingen ontftaan; en de veenbrand „die «wel 

niet “meer dan een? duim. diep, gaande, echterde hitte 

aan den: grond-omtrent twee-voeten mededeelt „ en hiere 

door zoo, wel als door „de, vochtigheid ‚rook en „damp 

svermeerdert „zal noch met. heidebrand; noch met turf- 

brand. in- groote fteden ‚of fabrijken- kunnen; vergeleken 

worden, en_zich dooreenen vochtigen damp. onderfchei- 

den „welke fomtijds-.zoovdik is, dat zij, gedurende 

eenige dagen, de zon geheel bedekt-of bloedrood doet 

fchijnen., en” zoodanigen.rinvloed op den” barometer vuit- 

oefent „dat, deze” gedurende «de veenbrand. niet alleen in 

„het, veen „maar „ook, in, de; omftreken tot eene:hoogte 

van bijna dertig: duimen, rijst, en na volbragte, branding, 

aan, aanmerkelijke daling onderhevig is, (*)„ „Daar nu in 

het veen infekten, planten „ zwavel, phosphorus „ijzer in 
5 vere 

(*) FINKE; Zezcà Sa SSvenndBous ac1 Ves Nie fat! 
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verfchillende verbindingen, kalk en foda met meerdete 
zuren worden. gevonden „ is het niet te verwonderen 4 

dat door. dezen rook-aan. den dampkring worden medege= 

deeld koolzuur „en koolverzuurfel ‚ ammoniac ; azijn en 

zoutzuur, gekoold, gezwaveld en gephospherd waters 

ftofgas, falpetergas, in welker. verfchillende menging 

mem dan de oorzaak van de bijzondere eigenfchappen van 

den veenrook moet zoeken, als daaf-zijn :-1°. langzame 

ontbinding. en- vereeniging smet -den „dampkring , welke 

zich. door--afzonderlijke wolkvorming: te kennen” geeft; 

en als eene afgefcheidene onweêrswolk voordoets 2°. de 
groote droogte bij eene aanmerkelijke hoeveelheid” water= 

deelen „zoodat drooge “potasch. bij herhaling aan” den 

veenrook blootgefteld , geene vochtigheid aantrekt ; 3°. ge= 

brek aan. warmteftof ; dat zich niet alleen aan het ge= 

voel mededeelt , maar door den thermometer wordt aan» 

gewezen en een verfchil van 4° of 5° en zelfs van 10° R, 

oplevert; 4°. de electrieke verfchijnfelen, die men aan 

„de: afleiders bemerkt heeft, en die met het afleiden van 

onwe@r in verband ftaan (*), en eindelijk 5°, de bij- 

zohdere reuk, die niet alleen naar het veen verfchilt, 

maar naarmate van de verwijdering en het tijdverloop 

toeneemt en ftinkender wordt. 
De veenrook ; immers, geftadig aan wind en plaatse 

verandering onderhevig, komt met dampkringslucht in 

aanraking, hare vaste beflanddeelen vormen met deze 

nieuwe ligchamen voornamelijk koolftofverzuurfel eh 

koolftofhoudend-ftikftof , en deze wederom produkten, 

die deels in den dampkring opgenomen, deels uitgeftoon 

8 tel 

(*) Finke, 4, ca S, 132 en Bemerk,, S. 74e 
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ten worden, waaronder ook die brandbare olie, welke 
geel op de bleeken nedervalt, den eigenaardigen ftank van 

den veenrook voortbrengt, en in het veen niet ‘zoo fterk 

is, dan op een’ afftand, dewijl zij geen onmiddellijk 

voortbrengfel van de branding zelve, maar een prodvkt 

van dampkring en rook is. Wordt nu de rook niet 
door. den wind #weggevoerd, maar door tegenftrijdige 

zwakke noorde- «of zuide- en zuidwestewinden opge 

houden , dan- ziet men hem aan den horizon hangen en 

eene zoogenaamde veenbank vormen, «die, door zui- 

dewinden tegengehouden, eindelijk door den noorde- 

wind wordt verdreven, fomtijds door verandering van 

winden verfchillende rigtingen kan aannemen , en tegen 

elkander overliggende plaatfen bezoeken. Waar het veen 

gebrand wordt,, wordt ook het evenwigt in den damp- 

kring verbroken, en er moet toeftrooming van lucht 

plaats grijpen; de oppervlakte van: het water kouder 

zijnde, dan van het land, en de Noordzee aan deze 

venen grenzende, zal deze wind, zonder toevallige oor= 

zaken, meestal N. en N. W. zijns eh dat de noorde- 

wind de heerfchende is, wordt niet alleen bevestigd. 

door eene tafel in het jaar 1821, door den Prefident 

VON VINCKE uitgegeven, maar ook doór waarnemingen 

in het veen zelve; dus werd, gedurende een’ veen= 

brand van twaalf dagen, in het jaar 1822, te Zurich, 

de wind elfmaal noordelijk bevonden; gedurende de 

veenbrand van datzelfde jaar, wordt de wind te Gro. 

ningen twee en veertig malen noord, vijf en twintig 

malen oost en vier malen west aangeteekend, welke 
oostewinden veelal in het begin plaats grijpen, de- 
wijl de meest oostelijk gelegene en vroeg drooge venen 

BIJDRAGEN ‚ D. IL, sT« 1, p dau 
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dan het eerst gebrand worden (*). Uit deze rigting 

van de winden volgt dan ook, dat de meeste rook naar 

het zuidelijk gedeelte wan Duitschland zal gedreven 

worden, terwijl onze Hollandfche provinciën deze met 

eenen ooste-, Groningen met zuide- of zwidoostewind 

krijgen; en daâr deze de zeldzaamfte zijn, behoefde de 

Pruisfifche Staatsminister het berigt van den Gouver- 

verneur van Vriesland niet aan oftveinzing toefchrij= 

ven, toen deze hem antwoordde aldaar van veenrook 

of zijnen nadeeligen invloed weinig te weten. Daaren- 

tegen zullen ver afgelegene oorden, naar gelang van de 

ftreek en kracht der winden, dezen rook befpeuren. 

De Gouverneur van Drenthe bevestigde aan den Prefie 

dent voN vINCKE, het getuigen van Dr. MIQuELL uit 

Neuenhaus, dat hij zich bij gunftigen wind tot Engee 

land 

(5) Finke, S, 69 en 124. MARTINeT, Kat., IV. bl, 432, 

zag den 26ften Junij te Edam, met oostewind, den rook, 

die den 24 en 25ften in de Drentfche venen bij Kveverden;, 

gebrand was, die van den a6ftén kwam niet te Edam, maar 

werd vóór Zijne overkomst door den volgenden noordwestee 

wind afgedreven, die van den aqften verdween door eenen 

noordwestewind, — Zoo kreeg men den aaften Mei 1826, 

in den ochtend, omftreeks tien uren, met noordoostewind, 

zwaren blaauwen damp te Amflerdam, welke de zon dermate 

verduisterde , dat deze geel door den damp fcheen, even als 

reeds de maan had gedaan, De damp had eenen onaangenamen 

ftank als van turfrook , was flerk en door de geheele ftad, om- 

ftreeks zes uren verdween de damp, en hoewel het dien dag 

tot regen dreigde, kwam deze niet voor den 23ften , toen de 

wind oost en er geen damp was , misfchien , omdat er (Zondag) 

niet gebrand was, 
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dand nitftrekte. “De lucht- of Höhe-rook in 1824, te 

‘Göttingen opgegeven, werd door Studenten uit Oost- 

priesland voor veenrook herkend, en vele luchtver- 

fchijnfelen in Mei 1820 bij Hamburg, in Mei 1822 in 

de omftreken van Straatsburg en Parijs, den aden 

Junij 1823 bij Koppenhagen, als luchtrook opgetees 

kend, werden door Profesfor FINKE „ voor verplaat{ten 

veenrook verklaard, te meer, daar hij tijdens de twee 

daatfte gevallen eene veenbank had waargenomen (*). 

De met den veenrook gepaarde N. en O. winden doen 

reeds vermoeden, dat ook droogte dezen rook zal verge= 

zellen, de hooge barometer en de hygrometer bevestíi- 

gen dit vermoeden, hetgeen door waarnemingen van re- 

genlooze dagen gedurende den veenbrand in natte voor- 

jaren geflaafd wordt (1821). Zulks nu laat zich uit- 

leëgen door den tegenftand, welke de rookwolken aan 

de waterdampen bieden, waardoor, ten mintte voor eene 

poos, de reeds gevormde regen wordt opgehouden; de 

vorming, echter, van den regen wordt belet, doordien de 

waterdeelen in dezen droogen rook opgenomen tot damp 

overgaan. Dit kan niet dân ten koste der omgevende 

wrije warmteftof gefchieden, Hierdoor verliezen de wam 

terdampen de eigenfchap vochtig te maken, zij worden 

droog, en door afgeven van vrije warmteftof worden 

zij koud „welke koude nog vermeerderd wordt en door 

de menigvuldige noordewinden, en ‘door de koudere 

luchtkringen, die uit de hoogte de plaats van de op- 

flijgende rookwolken innemen. Deze opftijgende rook- 

wolken worden dan tevens afleiders van het onweêr3 

wel 
C°) Finke, S. 79. 

Pa 
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wel zagen -wij de afleiders, gedurende den veenbrand , 

vonken gevens dit, echter, ‘heeft alleen” plaats in zoo 

verre de rook, met betrekking tot de aarde, een idio- 
electrisch ligt ontbindbaar ligchaam is, hetwelk, omge- 

keerd met betrekking tot de lucht , een geleider wordt, 

en wel zoodanig, dat een fterk geladene electrophoor, 

in eene met rook gevulde kaier geplaatst, alle elece 

triciteit aan den rook mededeelt; zoo trekken ook de 

verhitte dampen, in den rook opgevoerd, als fterker ge- 

leiders , de electriciteit in de wolken opgehoopt, tot 

zich, herftellen dus het evenwigt, en beletten het uit- 

‘barften van het onweêr, waardoor de veenrook, ook 

als afleider van den donder bekend is, en hierdoor zoo 

wel als door zijne eigenfchap van warmte en regen 

af te leiden, als nadeelig voor het plantenrijk 

befchouwd wordt. Want daar de nachtvorlten het 

vruchtzetten tegenhouden, en de weenrook fomtijds den 

thermometer 1o® R,‚, doet dalen , laat zich ligt begrij- 

pen, hoe ín het voorjaar, als de avondkoelte het vries- 

punt van zelve-nadert , zulks door de aangevoerde. kou- 

de fpoedig bereikt en overtroffen wordt, waardoor men 

in die ftreken over meerdere en fterkere nachtvorften in 

de laatfte vijftig jaren zich beklaagt. : 

Nadeeliger nog wordt deze damp voor den bloei der 

vruchtboomen door de infekten , welke hij aanvoert „ waar 

onder Finke , de Phalena brumata ‚ MARTINET de zwarte 

vlieg noemt, welke hij meende in het veen uitgebroeid 

te worden, als zijnde aldaar het fterkst, wanneer, we= 

gens vochtigheid, niet of laat gebrand is (*). 

8 Voor 
(*) Finue, Bemerk., S. 70. MARTINET, Kat. ‚ IV. bl, 432. 
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Voor het dierenrijk kan men den veendamp niet onmid- 

dellijk nadeelig noemên; uit zijne beftanddeelen, echter „ 

kan men ligt begrijpen, dat hij de borstwerktuigen moet 

aandoen „ “waardoor zij, die in het veen aan aamborftig- 

heid lijden, meestal, gedurende de branding, eenen 

aanval hunner kwaal hebben; dan ook heeft men in de 

omftreken vele menfchen met verbondene oogen, en oog- 

ontftekingen: ‘traanoogen en gezigtszwakte zijn daar zoo 

algemeen, dat Profesfor FINKE „ onder twaalf veenbes 

woonfters „ van. welke de. oudíte acht en veertig jaren 

telde, zeven vond, die niet. zonder bril lezen kon- 

‘den (*). Hi 

‚En dit is wel ‚bet grootfte nadeel , hetgeen de veen- 

rook. oplevert; geen- wonder, dat de aan het veen gren- 

zende “volkeren. dit. vergrooten , en alle mogelijke gron= 

den opfporen , ‘om (de branding te beletten, dewijl hun« 

ne fchoonfte lentedagen “hierdoor onaangenaam worden; 

en dat, omgekeerd, ‘de veenbewoners zelve vele bezwa- 

ren ontveinzen en ontkennen, dewijl zij dit middel tot 

bebouwing van hunnen grond niet kunnen ontberen. 

Ik meende, dat het ons kon dienen ter opheldering van 

vele” verfchijnfelen , waartoe nog dagelijks onbekende 

krachten te hulp worden geroepen, en waardoor de 

weêrkunde meer en meer verduisterd wordt, 

“ (S) Finre, Moorr., S. 89. In Frederiksoord , alwaar in de 

twee laatfte jaren, omtrent zes honderd morgen gebrand wer- 

den, hed men van den rook geenen nadeeligen invloed be- 

fpeurd, dan voor de vruchtboomen, die onder den wind ftonden. 
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BESCHRIJVING VAN RHIZOMORPHA CINGENS 5 

door He Cs VAN HALLe 

Naut ik in het afgeloopen jaar onze inlandfche foor- 

ten. van Rhizomorpha, in deze Bijdragen …(l. bl, 

66—76) befchreven had, heb ik geene gelegenheid vere 

zuimd, om dit zonderling plantengeflacht nader te lee- 

ren kennen, en ben hierin in zoo verre geflaagd, dat 

ik enkele der door mij toen opgegevene daadzaken bee 

vestigd gevonden, en eene nieuwe foort van „R/izor 

morpha ìn ons land ontdek heb. De mededeeling 

hiervan zal welligt de oplettendheid -der „Natuuronder- 

zoekers nader op dit punt vestigen, 4 

Het ziemw en wederzien der. foorten „ welke ik door 

de gewoonte gemakkelijker leerde- vinden , en de verge- 

lijking daarvan met andere Cryptogamen, heeft mij 

vooreerst meer en meer overtuigd, dat dit geflacht on» 

der de Fungi, en niet onder-de Lichenes ‚ moet geteld 

worden, te meer, daar ik tot dus verre geene /outelia 

aan deze planten heb kunnen waarnemen. 

De Rhizomorpha fubcorticalis is door mij, op meer 

dan eene plaats wedergevonden,. nabij de {tad Gronine 

gen, zeer algemeen op halfvermolmde wilgen en berken, 

zeldzamer op eiken groeijende, Ik zag haar hier ook 

tusfchen de fchors en het half ontbloote hout van Cra- 

taegus oxyacantha, kleiner, doch overigens niet van de 

gewone foort verfchillende, In holle wilgenboomen 

wast 
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wast Zij ‘ook wel eens’ aan de binnenzijde van den 

Rhizomorpha fetiformis komt voor in boschachtige 

firéken, ‘bij Marendermolen, anderhalf uur ten zuiden 

van” Groningen gelegen. Men “vindt haar vrij menig- 

vuldig aane der dijkjes. op doode bladen, cikentakjes of 
op- andere” plantaardige ligchamen ingeplant, tusfchen de 

mosplanten , welke zij, als ware het eene woekerplant,, 

aan valle zijden omvat, ook enkele keeren op de heide 

tusfchen: de foorten van Cenomyce. Er is bij mij geen 

“twijfel -meer aan, dat zij cene afzonderlijke plantfoort 

ás „gelijk vuit- hare “groeiwijze duidelijk genoeg sie 

Zij komt onder drie gedaanten voor: 

„sWooreerst. De meest gewone , doorgaans op dennen- 

bladen” groeijende „ in een of twee takjes verdeeld, 

Ten tweede. De ftraks vermelde , op en tusfehen mos- 

planten „groeijende , -weinig van -de eerfte verfchillend, 

doch: meer takkig en zich gehecl en al om de omrin- 

gende plantjes flingerendee 

_ Ten derde. Ren kleinere vorm, welke ík nog maar 

zelden gevonden heb, op bladen van de fijne fpar (Pi- 

saus Abies), te Haren «Deze is nafú welijks een duim 

groot ; vin de exemplaren, die ik gezien heb, zonder 

stakkenen minder bogtig, doch even als de gewone 

vorm van Ah. fetiformis met een klein verbreed voetje, 
op-de bladen ingeplant. 

Bij de nu reeds bekende vier inlandfche foorten van 

Rhizomorpha, kan men als vijfde foort bijvoegen de 

Rhúgomorpha cingens, welke ik aldus genoemd heb, 

omdat zij zich geheel en al rondom de boomftammen 

Wi Pa heen- 
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heenflingert. Ik zag haar het eerst in de maand. De- 
cember 1826, op ijpenboomen op den ftads wal te Gro- 

ningen, en befchouwde haar in ‘den beginnevalspaar- 

denhaar, dat bij toeval op deze boomen was geraakt; 

doch ik ‘had weldra reden, om van meening-te veran- 
deren „ daar ik hetzelfde verfchijnfel ‘wel op-dertig of 

veertig ijpenboomen op dezelfde plaats wedervond.Lan- 

ge, zwarte, fomtijds glinfterende „ haarvormige draden, 

omgaven eenige mansdikke ftammen-aan alle zijden-en-in 

onderfcheidene « rigtingen. — Hunne lengte bedroeg een 

halve tot twee voeten. Bij oplettend onderzoek, zagvik * 
bij fommigen de uiteinden bij hunne inplanting in de 

fchors als gevorkt, en het tegengefteld einde, dun 

„en fpits toeloopende , gewoonlijk van eene bruine kléur, 

De gelijkenis van deze plant „naar zwart paardenhaar, 

is zoo volkomen, dat ik lang werk had, eer ik mij 

zelve kon overtuigen, dat het inderdaad «eene plant 

was. Dit ftaat thans echter bij mij zeker, daar ikvan 

dezelve verfcheidene exemplaren bewaar, die geheel 

door de bovenfte lagen van de fchors zijn heengegroeid. 
Naderhand heb ik dezelve, in Februarij en Maart +827:, 

wedergevonden bij Paterwolde , bij. Haren, en aan den 

Harendermolen, op zware eikenftammen, midden in de 

bosfchen, gelijk eenige Studenten van deze Hoogefchooy 

met mij gezien hebben, 
Ik befchrijf nu mijne foort kortelijk op de volgende 

wijze: ! 

Rhizomorpha cingens, teres; capillaris, fimplex, gla- 

bra, nitida, atra, apicibus fuscis  arborum truncos di- 

rectione faepius obliqua cingens. v. He 

De- 
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Dezelve verfchilt niet twijfelachtig van RA. /etifor= 

mis, door eene veel grootere lengte, door het gemis 

van alle zijtakken, en vooral ook, door dat zij in 

eene regte lijn zich om de ftammen heenflingert, ter- 

wijl de RA. fetiformis in talrijke bogten gebogen is. 

Zij groeit doorgaans op het onderfte deel des ftams 

tot op de hoogte van acht of tien voet van den 

grondvaf, 8 

Ik noem haar eene nieuwe foort, omdat zij ver= 

fchilt van al de foorten, welke befchreven zijn in de 

_ werken „‚-die mij ‘ten dienst ftaan. Het is-echter mos 

gelijk, dat. zij, reeds befchreven is in. enkele boeken, 

die dk,nog niet heb; in welk geval de foortelijke naam; … 

„door, mij,„aan deze plant gegeven, natuurlijkerwijze ver= 

valt,;; Ik- heb echter: deze befchrijving. niet willen te- 

rughouden, ten einde de Natuuronderzoekers in ons 

vaderland. op te wekken, om naar deze en. aridere foor» 

ten ‚van. Rhizomorpha, bij hunne Botanifche. wandelin» 

gen om ‚te zien, daar het hoogstwaarfchijnlijk is, dat 

‚deze foorten op zeer vele plaatfen in ons, land zullen 

„gevonden worden, 

Groningen, 25 Maart 1827. 

Ps BE- 
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BESCHRIJVING VAN TWEE PLANTAARDIGE MISWASSEN 5 

MR UN LIE ê dk) 

„medegedeeld door R‚ CoURTOIS 

f fj olgers d 

Med. Doct., Onderopzigter van den Plantentuin 

“f î aan de Hoogefchool te Luik. 

ay verf Ee 3 war slight 

D. beide” miswasfen, waarvan de befchrijwing” hier 

volgt, en die door mij in den plantentuin’ te Zwik zijn 
waargenomen , behooren tot’ de “fpruitontwikkelingen 
Cprolificatiën) , met verandering in den’ bouw, ‘ende 
zelfftandigheid van de onderfcheidene deelen der bloent, 
Zij bewijzen mede, hoe gemakkelijk de verfchilletide 

deelen der planten, door de groote eenvoudigheid” hurt- 
her vorming, van de eene in «de andere kunnen’ over- 
gaan. De Eryfimum cheiranthötdes heeft mij‘ hiefvan 

het eerfte voorbeeld opgeleverd. Deze plant is gelijk 

men weet, zeer verfchillend van grootte, ndarmaté van 
de vruchtbaarheid der gronden ; waarin zij groeit.» Ik 

bezit er exemplaren van, die naauwelijks drie of vier 

duimen hoog zijn, terwijl ik hen zich ter hoogte van 

vier of vijf voet in goede gronden heb zien verheffen, . 

Het is onder deze laatfte, dat ik het miswas, het- 

welk ik thans op het oog heb, heb aangetroffen, Ik 

vond, namelijk, op denzelfden {tam bloemen, die hun- 

nen natuurlijken bouw en- gewone kleur hadden behou- 

den, en anderen, die zich in fpruiten hadden ontwik- 

keld , welke kruidachtig van zelfftandigheid en groen van 

kleur 
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Kleur, waren” Ik geloof niet, dat de genoemde verande- 
ring in de bloemen door den {teek van eenig NE is te 

weeg. gebrágt. 

“In de Eryfimum “cheiranthoides zijn de bloemen vers 

eenigd in ‘eenvoudige, nimmer takkige, trosfen , welke ; 

bij dén aanvang der ‘bloeijing , naar eenen bloemtuil (cos 

rymbus)’ gelijkens de Bloemfteeltjes zijn eenbloemig en 

zonder fchutblaadjes; dè kelk is zamengefteld“uit- vier 

kelkblaadjes , groenachtig-geel wan kleur , ‘korter ; dan de 

bloembladen,’ dië omgekeerd-eirond, ftomp en’ gaaf, 
twee” tot’ drie lijnen lang, én zeer fraai geel van kleur 

zijn. Er zijn zès"viermagtige meeldradens het ftams 

pertje-is ongefteeld in de bloem, en loopt’ uit in eenen 

bijkans ” ongefteelden: ftempel, als kopvormend en’ twees 
lobbig “het is, tijderis den bloei der ‘plant, naauwelijks 
iets langer, dan de bloem: ‘De vruchten zijn opgeriët3 

van. de fpil der bloemtros verwijderd, gedragen door 

bloemfteeltjes , die een- weinig gekromd, en tweemaal 
korter; „dan zij zelve, zijn; de vruchten zijn vierkant 

tigs met gekielde klepjes de zaden ros-bruin’ van hpa 

en aan de binnennaden vastgehecht. , 

In ons miswas zijn de bloemen, in de benedenfte 

twee derde deelen, in eenen eenvoudigen tros vereenigd , 
welke, echter, in het bovenfte derde gedeelte takkig 

wordt, «en op eene pluim gelijkt. Men’ vindt'hier al 
de deelen, even als in de natuurlijke Ze, ‘cheiranthoiz 

des, weder ín hetzelfde getal, in denzelfden betrelfke- 
lijken ftand, ja, zelfs bijna in denzelfden vorm 5 maar 
alle van eene bleek-groene kleur, en van dezelfde zelf- 
flandigheid, als de bladen, Dan eens is de ftamper een 
weinig langer, dan de bloem, dan weder is hij ge 

ftecld , 
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fleeld „ welk fteeltje- zich meer-of. minder verlengt „en 

kleine. tegenovergeftelde blaadjes draagt, die ik als de 

klepjes van de vrucht befchouw. Uit het midden van. 

“deze blaadjes komen nieuwe bloemen, die zelve in eene 

nieuwe fpruitontwikkeling. overgaan. Bij anderen, ge- 

fchiedt dit zijdelings, dat is; de bloembladen, of de 

meeldraden, geven dan den oorfprong aan nieuwe bloc- 

men „op hunne beurt gefteeld en fpruitontwikkelende, 

hetzij in het midden, ‚hetzij aan de zijden, 

De vruchten vormen dan eens eenen eenvoudigen: tros, 

dan weder. eene pluim, In het eerfte geval verflenfen 

de bloemfteeltjes vóór de rijpheid. der vrucht, en liggen 

tegen de as van den tros aan. Dit gebeurt in de benedenfte 

twee. derde. gedeelten ; de bloemftelen zijn daar, omtrent 

even lang, als de vruchten, die de gedaante hebben van 

een omgekeerd. hart, en vrij wel naar de vruchten van 

de Jfatis, of de Capfella CThlafpi) burfa pastoris, ge= 

lijken. Er zijn er onder deze „die in ieder hokje der 

vrucht, in plaats van zaden „ kleine lijnvormige, als ge= 

kreukelde en gefteelde, blaadjes hebben; andere bevat= 

ten kruidachtige bloempjes, gelijkende naar die, waaruit 

zij zijn voortgefproten. 

Zij zijn alle bultig, buikachtig, en uit twee:kleine 

geplooide blaadjes zamengefteld, 

‚De plant vermenigvuldigt, zich alleen door die bloe- 

men en vruchten , welke hunne natuurlijke vorming heb- 

ben behouden. Daar zij echter eene éénjarige plant is, 

is de hier befchrevene mmismaaktheid met der tijd weder 

verdwenen ; maar de teekening, en de gedroogde exeme 

plaren der plant zelve, zijn den Heer NEES VON ESEN- 

BECKs JRes te Bonn, ter hand gefteld, 

In 
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In de Veronica monflruofa hortul., welke het 

onderwerp mijner tweede waarneming uitmaakt, vormen 

de bloemen, in plaats van eenen eindelingfchen en on- 

verdeelden tros, eene fterkgetakte pluim, van dezelfde 

groene kleur, als het overige der plant. De vier kelke 

blaadjes zijn onveranderd gebleven , maar uit het midden 

derzelve ontfpruit een fteeltje, hetwelk eenen nieuwen 

kelk draagt, waarin uit de okfels van ieder kelkblaadje 

nieuwe fteeltjes ontftaan, ieder met eenen vierbladigen 

kelk, die in het midden en zijdelings nieuwe fpruiten 

ontwikkelt, De tros wordt hierdoor fpoedig zeer za= 

mengefteld. De kelkblaadjes worden overhoeksch aan 

het einde der takjes, en uit de okfels derzelve groeien 

kleine fteeltjes met bloemen, of liever, met knoppen, 

die dezelfde fpruitontwikkeling vertoonen. 

Deze merkwaardige mismaaktheid beftaat, federt ver- 

fcheidene jaren, onveranderd in den plantentuin te 

Luik, Men zoude haar niet kunnen voortplanten , dan 

„door affcheuring, omdat zij nimmer zaden draagt. Ik 

geloof , dat de foort, die haar heeft voortgebragt , nabij 

komt aan Veronica media SCHRADER, en zoude deze 

afwijking het liefst den naam geven van Veronica media 

phyllantha. 

Ik zal mij thans onthouden van alle overwegingen, 

waarop de befchouwing van zoodanige miswasfen mij 

zoude kunnen brengen. Intusfchen fchijnen deze beide 

voorbeelden de theorie van TuRPIN en anderen, over 

de bloem en haren oorfprong, te bevestigen3 doch de 

tijd is, naar mijn oordeel, nog niet gekomen, om hire 

omtrent iets met zekerheid te bepalen. 

EENE 
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EENE WANSCHAPENHEID DER BLOEMEN VAN LONI< 
CERA PERICLYMENUM (BOSCH-KAMPERFOELIE); 

waargenomen door A» DE KONING 3 
\ 

Med. et Art. Obste Doctor in de Rijp. 

R ecas voor eenige jaren gelegenheid gehad hebbende , 

eene wanfchapenheid in de bloemen der gewone kam- 

perfoelie waar te nemen, acht ik mij verpligt, de 

Kruidkundigen deze afwijking mede te deelen, en op 

dezelve opmerkzaam te maken, daar ik dezelve nimmer 

bij eenig Schrijver heb befchreven gevonden. 

De plaats, waar ik deze wanfchapenheid heb waar- 

genomen, is te Wollenhove, een ftadje in Overijsfel, 

in den tuin van mijnen vader, welke destijds aldaar 

woonde. In dien tuin was een priëel, omflingerd met 

klimop en kamperfoelie, ; 

\ Inden zomer van het jaar 1820 ontdekte ik voor 

het eerst deze monftrofiteit, en dezelve kwam mij toen 

belangrijk genoeg voor, om van dezelve aanteckening te 

houden, en de bloemen zelve, naauwkeurig af te tee- 

kenen. 
Den volgenden zomer vond ik dezelfde wanf{chapen- 

heid weder, doch in- geringer aantal, Naderhand ben ík 

op die plaats niet weder geweest, en heb ook verder 

daar niet van vernomen. 
Ik zal hier eene naauwkeurige befchrijving der wan- 

fcha- 
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fchapenheid, zoo als dezelve door mij gezien en afge= 

beeld is, mededeelen; doch vooraf eene Botanifche be- 

fchrijving der plant, zoo als dezelve in de bosfchen 

voorkomt, leveren, waarbij ik mij, kortheidshalve, van 

de Latijnfche terminologie zal bedienen, om daarna het 

verfchil tusfchen de natuurlijke en wanfchapene ‘bloemen 

te duidelijker te kunnen aantoonen. ) 

LONICERA PERICLYMENUM, BOSCH-KAMPERFOELIE, 

Pentandria Monogynia. 

Cymofae „ LINN. „ Phêlos Botan. 

Aggregatae, Kops, Flora. Batava. 

Caprifoliaceae , DECANDOLLE , Flore 

Frangaife. 

Natuurlijke orde 

* GESLACIHTSKENMERKEN. Calyx 5-dentatus. Corolla 
tubulofa , 5-fida, irregularis. Bacca infera, 2-3-4= 

locularis , polyfperma. PERSOON» Syzopf. Plant, 

I. p. 213. 

Profesfor vAN HALL. voegt hierbij, dat de inlandfche 
foorten van kamperfoelie eenbloemige bloemfrelen , en vrije 

driehokkige besfen , hebben, Flora België Septentrionalis 4 
pas. 192. 

SOORTELIJKE KENMERKEN. Flores ringentes, capie 

tati terminales, Folia omnia distincta, VAN 
HALL ; /. C. 

Bij onderfcheidene Schrijvers vindt men de foortelijke 
ken- 
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kenmerken verfchillend opgegeven ; de voornaamfte dezer 

Synonyma zijn de volgende : 

Lonicera capitulis ovatis imbricatis, terminalibus. 

Foliis omnibus distinctis. Flora Batava, IL. 23. 

Lonicera capitulis ovatis imbricatis terminalibus „ foliis 

omnibus distinctis ringentibus. PrRrsoon, /. c. 

Lonicera capitulis ovatis imbricatis, foliis omnibus 

distinctis,  LinN., Mater. Med. p. 23. 
Lonicera floribus capitatis imbricatis terminalibus, fo- 

lis omnibus distinctis. LinN.,, Zort. Up/al, p. 42» 

n°, a, 

Lonicera floribus capitatis terminalibus, foliis om- 

nibus distinctis. LinN., Por. Gelro-Zutph., p. 4l. 

Lonicera floribus ringentibus, capitatis, terminalibus 5 

foliis deciduis , omnibus distinctis. WirLDENow, Spec. 
Plant. 1. 2. p. 984. 

Periclymenum (vulgare) floribus corymbofis terminali- 

bus; foliis hirfutis distinetis; viminibus tenuioribus, 

Wirrp., L.C. N\ 

Deze heester, van vier tot twaalf voeten hoog, 

groeit in zandige en vochtige gronden, algemeen door 

geheel Gelderland en Overijsfel; ook in Groningen, in 

het Westwoldingerland en elders, Bloeit in Junij, Julij 

en Augustus. 

Botanifche befchrijving der natuurlijke plant. 

Rapix rhizomatoidea, lignofa, repens, longa, 

Truncus fruticofus, fimplex, foliofus, finistrorfum 

volubilis, teres, inferne glaber vel fulcato {lria- 

tus „ 
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tus, fuperne pubescens, purpureus, ramofus, 

fibrofus, folidus, hyeme pro maxima parte mar- 

cescens. 
Fora c@ulinà ovato-obcordata, zamea lanceolata, 

omma fimplicia, acuta, integertima, nitida, gla- 
bra, venofa, oppofita, petiolata, patentia. 

Periorr breves, femiteretes, glabri, colorati. 

INFLORESCENTia: Capitulum ovatum imbricatum. tete 

minale, fquatnis ovatis. 

Fros completus, ringens , hermaphroditus. 
Caryx: Pefianthium quinquefidum, pärvum , geriinî 

infidens , peffistens. 

CororLA monopetala, irregularis, tubulofas tubus 

oblongus, deorfum gibbus, inflatus, extus pur- 

pureus, intus pallide luteus, preeditus capillis 

tenuisfimis microscopio infpectis globulis rotundis 

inftructis; limbus ad medium usque divifus in duo 

labia, quotum fuperius quadrifidum ; inferius lineare 

reflexum et profunde feparatum. 
STAMINA: flamentd qüinque tubulata, irregularia , 

longitudine fere corollae; antherae oblongae , lie 
berae, incumbentes3 pollen luteum. 

PisTiLLuM: germen fubrotundum inferum3 flylus fie 
liformis, longitudine,corollae; ligma obtufum 
capitatum viride, 

NecTARIuM: Pori nectariferi in tubo corollae, 
PERICARPIUM? Bacca distincta rotunda umbilicata bi- 

vel trilocularis , polyfperma , rubra. 

SEMINA plurima, ovata, compresfa, nuda. 

Rrcerracurum proprium, minimum , planum. 
BIJDRAGEN , D. IL sT. 1. Q Uit 
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„Uit deze befchrijving, vergeleken met de bijgaande 

afbeelding, welke eenen tak van de plant, met de wan- 

fchapene bloemen, in derzelver eigene, door mij waar- 

genome grootte, vertoont „ blijkt, op het eerfte gezigt , 

hoe ver de wanfchapenheid zich uitftrekt, en wel, dat 

dezelve zich enkel tot de bloemen, bepaalt „ daar de 

overige deelen van de plant in den natuurlijken ftaat 

zijn. Ook de bloeiwijze was hier dezelfde, als bij 

de natuurlijke bloemen, met gefchubde eindelingfche 

hoofdjes. 

De kelkjes waren kleiner, dan gewoonlijk , echter v van 
natuurlijken vorm, met dit onderfcheid „ ten opzigte der 

plaatfing, dat zij niet op het germen zaten, daar dit 
deel niet aanwezig was, 

Bij eene vergelijking der natuurlijke bloemen, met die 

der afgebeelde wanfchapenheid, ziet men vervolgens, 

dat de bastaardbloempjes, of coro/lae, meer dan de 
helft kleiner dan natuurlijk, waren, In plaats van tot 

bijna op de helft in twee lappen verdeeld te zijn, van 

welke ‘de bovenfte vierfpletig, de benedenfte lijnvor- 

‘mig, waren, bij de meeste dezer bastaarden, de bloem- 

kroontjes wel eenbladig, pijpachtig,. doch meer regel- 

matig vijffpletig, in enkelen ook vierfpletig , met lane 

cet- of elsvormige, en alle meer of min gaganse 

flippen. 

Ten opzigte der meeldraden had ook eene. ‚groote 

wanfchapenheid plaats; deze immers in de natuurlijke 

bloem vijf in getal, en even lang, als de bloemkroon , 
wa 
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waren, zoo als in de afbeelding duidelijk kan gezien 

worden, in fommige bloempjes met elkander ineen / ges 

groeid, en vormden eene regelmatig vijfdeelige buis, 

met omgekrulde lapjes, zoodat dezelve, als het ware, 

eene tweede bloemkroon daarftelden, welke aan de 

_ eigenlijke kroon bijna gelijkvormig, echter meer dan de 

helft langer was, dan- deze. In andere bloempjes wa- 

ren de {tamina veranderd in lancetvormige omgekrulde 

bloemblaadjes, welke wan eene onregelmatige lengte, 

echter aok meer dan de helft langer dan de eigenlijke 

bloemkroon en ontbloot waren van helmknopjes. 

De ftampertjes waren weder de helft langer dan de 

wanfchapene meeldraden, en in fommige bloempjes draad- 

vormig, met eenen bekervormigen driedeeligen ftempel , in 

anderen in een lancet- of lijnvormig bloemblaadje ver= 

anderd. 

De vruchtbeginfels , zoo als ik reeds aangemerkt heb , 

ontbraken geheel en al, ten zij men zeer kleine, bijna 

niet zigtbare, bolletjes daarvoor wilde gehouden heb= 

ben, Wanneer, echter, de bloempjes eenige dagen ge= 

bloeid hadden, vielen de bloemkroontjes met de wan 

fchapene meeldraden, en ook de ftampers , welke anders 

verwelkend zijn, af, zoodat de kelken overig bleven, 

zonder dat zich onder deze eene besvrucht ontwikkelde „ 

zoodat derhalve deze bastaardbloempjes geheel onvrucht- 

baar waren. 

Wat nu aanbelangt de kleur der bloemen, deze was 

bij de wanfchapene dezelfde, als bij de natuurlijke bloe- 

mens de bloemkroon van buiten roodachtig, van bin- 

men geel; de wanfchapene (amina icts ligter geel, en 

de veranderde {tampers licht groenachtig. ‘Als eene bijs 
Qe zon- 
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zonderheid, moet ik nog dit melden, dat ik op dem 

zelfden ftam takken waarnam, waaraan wanfchapene;, 

en te gelijk andere takken, waaraan natuurlijke bloemen 

groeiden. ‘ y 

Tot welke foort van wanfchapenheid deze door mij 

waargenomene moet gebragt worden, is moeijelijk te 

bepalen, want eene wolle bloem (flos multiplicatus) kan 

het niet heeten, omdat de meeldraden en ftamper niet 

in hunnen natuurlijken ftaat gebleven, maar van ge- 

daante veranderd zijn, en omdat de bloemen onvrucht» 

baar waren. Doch dewijl de meeldraden in fommigen 

de gedaante van eene tweede bìoemkroon hadden aan- 

genomen, zoude onze wanfchapenheid daarom beter 

eene dubbele bloem (flos duplicatuws) kunnen heeten4 

indien flechts de ftamper niet onvruchtbaar ware gee 

weest. 

Bij. de gevulde bloemen (flores plené) zijn de meel- 

draden en ftampers in bloembladen veranderd, en bren» * 

gen daarom geen zaad-voort. Hiermede komt deze 
wanfchapenheid overeen; doeh men zegt, dat de. ge- 

vulde bloemen meestal voorkomen bij meerbladige bloeme 

kroonen, en dat de vulling, in dat geval, gefchiedt 

door vermeerdering wan bloembladen, of zoo dezelve 

al bij eenbladige bloemkroonen ontftaan, hetwelk ook 

enkele malen is waargenomen, dat de vulling dan ge- 

fchiedt door vermeerdering van infnijdingen. 

De bloemkroon der natuurlijke kamperfoelie- is eên- 

bladig, en toch heeft er in onze wanfchapene bloemen 

vermeerdering van bloembladen, te gelijk met vermeer- 

dering. of vergrooting van infnijdingen, plaats gehad. 

Immers, de helmdraden waren in vijffpletige buisvor- 

mi- 
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mige bloemkroontjes, of in afzonderlijke bloemblaadjes 

veranderd, en tevens had de eigenlijke wanfchapene 

bloemkroon vijf regelmatige, in plaats van twee diepe 

infnijdingen. 

De wanfchapene bloemen kwamen dus flechts gedeel« 

telijk met de gewone bepaling der gevulde bloemen overe 

een, en behoorden dus eigenlijk tot de gevulde, ge- 

deeltelijk tot de dubbele bloemen, en zouden derhalve 

half gevulde bloemen (flores duplicato-fubpleni) genoemd 

kunnen worden. 

Wat nu de oorzaak betreft dezer wanfchapenheid , 

waarfchijnlijk moet deze, ten opzigte der in bloembla- 

den veranderde geflachtsdeelen , aan den goeden vetten tuin- 

grond, waarin de-heester groeide, worden toegefchre- 

ven; doch, waarin de redenen der achterlijkheid, of 

bijzondere kleinheid der deelen, bijzonder der bloem- 
kroon, zijn te zoeken, weet ik niet te verklaren. 

Meermalen heb ik kamperfoelie aangetroffen, ook in 

vette tuingronden, en overal, waar ik dezelve waar- 

nam, heb ik dezelve altijd naauwkeurig gadegeflagen, 

doch nimmer weder zulke wanfchapene bloemen gezien. 

Cee. 

NASCHRIFT OP DE VOORGAANDE WAARNEMING; 

door H‚_C. VAN HALL. 

D. geëerde Schrijver van de bovenftaande waarneming, 
vergunne mij bij dit ftuk eenige weinige woorden te 
voegen, niet zoo zeer als aanmerkingen op het door 

Q 3 hem 
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hem geleverde, als wel ter bekendmaking van het eén 

en ander, dat mij bij de lezing van hetzelve voor den 
geest kwam, en dat welligt voor de PAyfiologie der 
‘planten van eenig nut zijn kan. Deze wetenfchap toch „ 

wordt, even als dit met de natuurkunde van den mensch 

het geval is, aanmerkelijk uitgebreid en opgehelderd 

door de afwijkingen wan den natuurlijken toeftand, 

welke wij hier en daar opmerken. Dit is, naar mijn 
oordeel, ook het geval bij de hier boven befchrevene 

wanfchapenheid der bosch-Kamperfoelie. 

De Schrijver gelooft, dat dezelve uit eenen te vetten 

tuingrond, waarin de plant groeide, ontftaan was. Dit 

komt ook mij hoogstwaarfchijnlijk voor, daar de kam- 

‘perfoelie gewoonlijk zeer weinig grond tot zijnen groei 

behoeft, en het een algemeene waarneming is in de natuur 

kunde, dat planten, die in eenen al te vetten grond 

wasfen „ weinig bloemen en weinig zaad voortbrengen, 

Dan ontwikkelen zich de partes vegetationis ten koste 
der partes fructificattonis, hetgeen ook bij deze wan- 
fchapen kamperfoelie fehijnt plaats te hebben, daar de 

bloemen tweemaal kleiner zijn dan gewoonlijk, en het 

vruchtbeginfel geheel ontbreekt, Om dezelfde reden 

dragen de granen in die jaren, dat: zij eene meer dan 

gewone hoeveelheid ftroo opleveren, minder zaad3 heeft 

de boekweit op al te wetten bodem uitgeftrekt loof, 

doch vele doove zaadkorrels; brengen de bolgewasfen 

doorgaans weinig zaad voort, dewijl een groot deel van 

hun voedfel aan de worming van den bol en de aldaar 

uitgroeijende kiemen van jonge planten wordt befteed, 

Inzonderheil merkwaardig in de befchrevene wanfchas 

penheid is de verandering van eene onregelmatige twee- 

dee. 
| 
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deelge bloemkroon, in eene bijkans regelmatige en vijf- 
deelige. Deze daadzaak bevestigt de algemeene waarne- 
ming, dat het getal vf in al de deelen van de bloem 
€n vrucht bij de plantae dicotyledoneae, waartoe de 
kamperfoelie mede behoort, voorheerfchend is, en als 
het ware detzelver oorfpronkelijken vorm (4ypus) uite 

mäakt, tot welken grondvorm de plant bij eene afwij- 

king van den gezonden toeftand, ligtelijk terugkeert. 

De natuurlijke bloem der Kamperfoelie toont reeds haren 

oorfpronkelijken vijfdeeligen aanleg, daar de bovenlip van 

den bloem vierdeelig is, en dus met de lijnvormige onder- 

lip eene verdeeling van de bloemkroon in vijven daarftelt. 

Wij zien denzelfden overgang van eene onregelmatige 

bloemkroon tot eene regelmatige vijfdelige in de vlas- 
Leetswenbek, (Linaria vulgaris, FA Bat., n°. 176 eú 
177). Wij zien de overblijffelen dier oorfpronkelijke 
vorming in de onregelmatige bloemkroon der Labie 
ätae (*), in de Leguminofaê of vlinderblocinen, itt 
welke laatfte de bloemkroon wel uit vier bloembladert 

van ongelijke grootte beftaat, doch alwaar men duidelijk 
ziet, dat het onderfte bloemblad of de kiel (carina), 

uit twee afzonderlijke bloembladen is zamengegroeid, 

gelijk déze vorming in fommige geflachtern, b. v. S= 
phora, Edwardfia, enz. met der daad zigtbaar‚is efi 

aldus eene wijfbladige bloemkroon vertoont. Den over- 
gang tusfchen eene vierbladige en vijfbladige corolla pa- 

pilionacea, maakt onder andere de ‘Genista fcoparia 

uit, in welke de kiel gedeeltelijk in twee gefpleten, 

en gedeeltelijk aaneen gegroeid is, 

d De 
CC) R. erowN, Vermischte Botanifche Schriften, Î. S. $o. 

Q4 

n 
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„ De waarneming van den Heer pr koning fchijnt 

daarenboven de gisfing van rINNArus, (in zijne Pro- 
lepfis plantarum), van DECANDOLLE, BROWN (*) en, 

anderen te bevestigen, dat elke éénbladige bloeme, 
kroon oorfpronkelijk uit verfcheidene zamengegroeide, 

bloembladen zamengefteld is, gelijk deze afwijkende 

vorm der bloem van de kamperfoelie, werkelijk tot eene 

vijfbladige bloemkroon overhelt. De oorzaak hiervan 

is gelegen in de minder volkomene voeding der deelen 

van de bloem, gelijk ik die ftraks opgaf, waardoor de 

noodige voedfelmiddelen ontbraken, om de zamengroei» 

jing der bloembladen geheel en al te bewerkftelligen, 

DecANDOLLE maakt (in zijne ZAéorie dlémentaire 

de la Botanique, 1819, bl. 113146) de toepasfing 
van deze leer der zamengroeijingen misfchien wat al te 

algemeen, door aan zijn fpelend vernuft te vrij den 

teugel te vieren, Er zijn er zelfs, die beweren, dat 

ieder eenvoudig en onverdeeld blad uit verfcheidene 

kleinere blaadjes zoude zijn zamengegroeid. Ik voor mij 

zie niet in, welk nut het overdrijven van eene anders 

zeer aannemelijke theorie kan, hebben, en reken het 

voor het best, om mij in dezen aan eenvoudige waar 

nemingen. en de ‘leer der natuur te houden. Wij zien 

bijna dagelijks ten duidelijkfte, dat twee of meer orga- 
nen van planten kunnen zamengroeijen, en alzoo cen 

nieuw orgaan daarftellen ; maar zullen wij nu hieruit 

het al te voorbarig befluit opmaken, dat dit overal, 

waar wij cen eenvoudig orgaan bemerken, het geval is 

KA Ie gee 
C°) Re BROWN, Vermischte Botanifche Schriften, von Dr. 

C‚ G, NEES VON ESENBECK, II, S. 598 und 5og, 
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geweest? Dit zoude voorzeker, noch met de lesfen 

van het gezond verftand, noch met hetgeen de natuur 

zelve ons leert, overeenkomtftig zijn. Moeten wij niet 

veeleer aannemen, dat eenig orgaan, door overvloedig 

voedfel, zich boven mate kan ontwikkelen, en zich in 
onderfcheidene nieuwe organen verdeelen. Door over- 

vloedig voedfel kan althans geen teruggang in de vor= 

ming, zoo als ik die in de befchrevene bloem der kam= 

perfoelie meende: te bemerken, plaats hebben. Leerden 
wij zoodanig eene bovenmatige ontwikkeling niet nog 

onlangs uit de waarneming van den Heer kors, (Bij= 

dragen, D. I. St. 1. bl. 286=-2gr), en uit de aldaar 

mede aangehaalde voorbeelden kennen. Iets dergelijks 

zag ik ook voor een paar jaren in de bosch-Kamperfve- 
lie, die, op ecnen zeer vruchtbaren grond ftaande, 

buitengewoon groote bladen vertoonde, welke aan het 

einde der zijdelingfche hoofdaderen van het blad groote 

uitwasfen had, waardoor hetzelve van eenen onverdeel- 

den vorm, bijna in eenen vindeeligen vorm (folium pine 
natifidum) was overgegaan. . Waren deze meer verdeel» 

de bladen kleiner geweest dan de gewone, dan had men 

aan eenen teruggang tot den oorfpronkelijken meer ver- 

deelden vorm, even als in de befchrevene bloemen der 

kamperfoelie, kunnen gelooven, doch thans had juist 

het tegendeel plaats, 

De hier boven befchreven aanvankelijke verandering 

van meeldraden in bloembladen zal niemand verwonde- 

ren, dewijl dit onder de meest algemeene verfchijnfelen 
der plantenwereld behoort, zoo zelfs, dat DECAN- 

DOLLE alle bloembladen, als in vorm en kleur gewijs 
zigde meeldraden befchouwde; hetgeen mij echter al te 

Q5 hy= 
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Kypothetisch Voorkomt, om het zonder bondige bewijs- 

fedenen aan te nemen. Merkwaardiger is de zamen- 
groeijing van de helmdraden (filamenta) onderling, 

welke hier welligt veroorzaakt is, door de meerdere 

kleinheid van de bloemkroon, en hierdoor veroorzaakte 
drukking en zamenperfing der helmdraden vóór het ope- 
nen van dé bloem. Is het om dezelfde reden, dat de 

helmdraden der Diadelphisten, juist aan de onderzijde 
van den bloem, alwaar de kiel van de bloemkroon hen’ 
voor den bloeitijd het meest zamendrukte, aan elkander 

zijn gegroeid, terwijl de bovenfte meeldraad An vrij 

is gebleven ? 

Het ware gewis voor de wetenfchap van groot bee 

lang, dat men eens al de verfchillende afwijkingen van 

de natuur in de planten onder een algemeen overzigt 

bragt, en tot nadere opheldering van de planten-phy- 

‚fiologie deed ftrekken. Mogen deze en andere waarne= 

mingen mede de bouwftoffen tot zulk een overzigt le= 
veren, en ons hierdoor nader met de eigene natuur van 

de gewasfen bekend maken! 

KEN- 
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KENTEEKENEN VAN EENIGE JAPANSCHE AMPHIBIËN 5 

door Dre H‚ BOITE (*). 

He reeds federt eeuwen, met verwonderenswaardige 

duurzaamheid volgehouden verbodftelfel van de Japans 
fee 

(*) Deze belangrijke bijdrage zijn wij aan de vriendelijke 
mededeeling van den Heer susaNNA verpligt, die de goedheid 

had, ons dezelve reeds in het vóórleden jaar, met den val- 
genden brief , te zenden. 

WELEDELE HEEREN ! 

Even vóór het vertrek van den Heer Dr, 1. Boie , naar onze 

Oostindifche bezittingen, werwaarts zijn Ed,, vergezeld van 

den Heer Dr. mackror, den Préparateur murrer en den 

Teekenaar vAN ooRT, in het laatst des verledenen jaars, als 

Natuuronderzoeker, door het Nederlandfeche Gouvernement 

is afgevaardigd, werd zijn Ed. ter bezigtiging toegelaten , van 

eene keurige verzameling van voorwerpen der natuurlijke hise 

torie , door den Heer BromnoFF, in Japan, bijeen verzameld 

en naer het vaderland medegebragt. — Mijn vriend noi, ge- 

heel voor de natuurkundige wetenfchappen bezield, maakte 

gereedelijk van des Heeren BLomnorr’s uit{tekende welwillend- 

heid gebruik, om, voor zoo veel zijn naauwbeperkte tijd 

hem toeliet, een gedeelte van die verzameling te befchrijven. 

Hij bepaalde zich, te dien einde, tot eenige Amphibiën , en 
befchreef dezelve in de Hoogduitfche taal, Zijne kort daarna 
invallende afreize belettede hem, die befchrijving in onze moe- 

der. 
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nezen, welke alle Europefche natiën, met-uitzondering 

alleen van de Hollanders, van eenig verkeer met Japan 
uitfluit, oefende ook op de kennis der natuur van dat 

land eenen: treurigen” invloed, «Zoo bezitten wij, wat 
in het bijzonder de Zoölogie betreft, flechts eene 

geringe hoeveelheid fchrale brochures, terwijl een al 

gemeen overzigt voor de geographifche verbreiding der 

dieren, als eene hoogstbelangrijke zaak zoude te achten 

zijn. Deze voorhanden zijnde kleine gefchriften, 

zijn wij fchier alleen aan KÄMPFER, BLOCH, SCHNEI- 

DER ; THUNBERG; TILESIUS , en nu laatftelijk aan Dr. 

SIEBOLD verfchuldigd; en allen zijn, ondanks hunne 

ongelijke waarde, met te grooter’ erkentelijkheid opge- 

nomen, daar zelfs in de Hollandfche verzamelingen, 

die 

dertaal over te brengen, welke taak ik gaarne op mij nam, 

als ook de bekendmaking derzelve , door middel van de druk- 

pers. Tusfchenkomende omftandigheden verhinderden mij , zoo 

fpoedig mijne belofte na te leven, als ik zulks wel gewenscht 

had; thans echter met het ftuk gereed zijnde, meen ik niet 

beter aan den wensch en het oogmerk van mijnen vriend pore , 

en aan mijne, hem gedane belofte , te beantwoorden, dan door 

UEd, voor hetzelve eene plaats te verzoeken in uwe geachte 

Bijdragen tot de Natuurkundige Wetenfchappen, gelijk ik de 

vrijheid neem, bij dezen, te doen. Langs dien weg toch „ 
komt hetzelve ongetwijfeld onder het oog van al de beoefenaars 
en voorftanders dier wetenfchappen. 

Ik verzoek u, enz. 
Je Te SUSANNA, 

Adminiftrateur van *s Rijks 

Leyden, Mufeum van Nat, Hist. 

den 3den October 1826, 
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die voörwerpen van natuurlijke historie, “wier Japarf- 

fche oorfprong buiten allen twijfel is, flechts zeer 

zeldzaäm voorkomen. In deze laatfte behoefte zal, zoo 

wij hopen, door den wakkeren ijver van Dr. SIEBOLD 3 

onderfteund door eenen bijzonderen last van de Neder- 

landfche regering, weldra worden voorzien; doch tot 

heden zal er wel bezwaarlijk eene zoo rijke en wel bee 

waarde natuurkundige verzameling van Japán, raar 

Europa zijn overgebragt, als die, welke derzelver 

waardige bezitter, de Heer BrLOMHOFF, mij onlangs , 

met uitftekende welwillendheid, heeft vergund te onder- 

zoeken, en omtrent welke ik aan de wetenfchappen 

meende verfchuldigd te zijn, datgene te moeten befchrij- 

ven, wat mijn beperkte tijd mij veroorloofde , naauw= 

keurig in oogenfchouw te nemen. 

De Heer Brommnorr bekleedde in Japan, langer datí 

tien jaren, zoo als bekend is, den gewigtigen post var 
Direkteur der Hollandfche faktorij op Decima, en be= 

fteedde , gedurende dat tijdvak, zijne ledige uren , om 

de naauwkeurigst mogelijke berigten in te winnen, omi- 

trent den phyfieken en politieken toeftand van dat rijk. 
Zijne met de meeste vlijt zamengeftelde handfchriften 

van geographifchen, gefchied- en ftaatkundigen inhoud , 

zullen waarfchijnlijk het publiek niet lang meer ont- 

houden worden; doch, zonder zelf Natuuronderzoeket 

te zijn, liet de Heer’ BroMHOFF niet na, voor 

zoo veel de omftandigheden hem zulks veroorloofden, 

ook Japanfche maturaliën bijeen te zamelen, en het 

was alleen gebrek aan een gefchikt lokaal, dat hem _ 

tot heden verhinderde, deze natuurkundige fchatten zoo 
voordeelig uiteen te zetten, als zulks voor eene gemak- 

ud kee 
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kelijke wetenfchappelijke Wapefaning. deraelve, wenfche« 
lijk is. 

Een oplettend onderzoek van de, tot de gemelde ver- 

zameling behoorende, en ftraks nader te befchrijvene 

Japanfche Amphibiën , moest voor mij zoo veel te meer 

bekoorlijks hebben, en ook te leerrijker zijn „ daar ik 

pas de laatfte hand had gelegd aan eene, tot een «plaate: 

werk beftemde, befchrijving eener dergelijke, door wijs 

len KuHL Eel VAN HASSELT , te Java, bijeen gebragte 

verzameling, welke mij, gedurende eenen geruimen tijd, 

heeft onledig gehouden. Onder dezelve ook verftheïdee 

men te vinden, die tevens op een der Sundafche eilan= 

den te huis behooren, was voor mij zoo verrasfend , dat 

ket vermoeden van eene verkeerde opgave des vadere 

lands ten opzigte van dezelven , aanvankelijk in mij op- 

reces, tot de Heer BLOMHOFF mij door de wijze, waar 

op die voorwerpen bewaard waren, ten volle overtuig 

de, dat zoodanige verwarring niet had kunnen plaats 

hebben, Reeds, vroeger had ik gelegenheid, mij te 
verzekeren , dat eenige. Afrilcaanfche flangenfoorten tevens 
op de Kaap de Goede Hoop en de kust van Guinea 

of hier en in Zaypter te huis behoorden’, en van cene 

Aziatifche zag ik exemplaren van Ceylon, van het vaste 

land van Zudië en van de Philippijnfche eilanden, welke 
in allen deele aan elkander gelijk waren3 doch, diee 
zelfde foorten van Zmphibiën, zoo wel op de Sundas 
Sche Eilanden als op Japan te vinden, verdient te 
meer opmerking, daar het klimaat. wan dat land met 

het zuidelijk Zwropa in het wezenlijke overeenkomt, 
en Japan niet alleen met Europa, doch ook daarenbo= 

ven met het noordelijke gedeelte van dzië, fommige 
dier= 
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dierfoorten gemeen heeft (*); alleen de aanmerkelijke 

hoogte van vele Javaanfche bergen, fchijnt dit zonderlinge 

eenigzins te kunnen oplosfen. 

Hier» 

(*) Dr. sieBoLp noemt, Hist, Nat, in Japonia flatu , etc, 

p. 13, onder de Japanfche vogelen, mede onze Europefche 

zijdenftaart , pestvogel , Bombycivora garrula TEMM., en daar 

de Heer BroMmHOFF verfcheidene huiden van deze vogelfoort 

heeft medegebragt, kan. ik met volle overtuiging verzekeren, 

dat hij zich in die opgave in geenen deele vergist, Het worde 

door deze merkwaardige daadzaak meer dan waarfchijnlijk , 

dat de talrijke, van tijd tot tijd, in Ewropa verfchijnende 

zwermen van die vogels,” uit: het oosten of noordoosten, en 

geenszins. uit het noorden van het groote continent tot ons 

overkomen; echter kon de Heer BLOMHOFF mij geene inlich- 

ting geven, of de zijdenftaart te Japan blijvende, of wel trek- 

vogel is, en ook de Heer sresorp bewaart deswege het ftila 

zwijgen. Even alzoo is de tot heden voor alleen Europeesch 

gehoudenen Emberiza cia, tevens op Japan inheemsch, en, 

wat meer nog de verwondering moet wekken , dat zelfde tand 

beeft met Kamfchatka den Accentor calliope gemeen. Als in 

het voorbijgaan zij aangemerkt, dat de door Dr. sieBorD , one 

der-den naam van Bombyeivora Japonica , ingevoerde zijden- 
{taart „ eene geheel eigene foort uitmaakt, welke noch met de 

onze „, noch met de Noord-Amerikaanfche mag verwisfeld wor- 

den, (taande zij, als ware het, tusfchen deze beïden, in het 

midden, Ook van die foort bevat de verzameling van den 
Heer pLomnorr een exemplaar. De geheele vorm, zoo van 

den fnavel ‚de pooten en het lijf is volkomen , alsdie der Garrula s 
echter iets minder groot; de geheele lengte bedraagt 7’’ a///, 
Parijfche maat, die der ftaart-a/ f/'t, der vleugels 3’ rr”, 

yvan de fcheen (zarfus)-7'!; (navel, te rekenen van den mond- 
hoek 9’, van het voorhoofd -54:/, gat aan het grondftuk (42- 

fis) 
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“Hieronder volgt in fijstematifche rangfchikking de op- 
gave van ‘de verfchillende, door mij geziene Japanfche 

Amphibiën, zijnde meestal foorten, welke tot heden 
hiet befchreven zijn. 

7 A. Hagedisfen. 

Ie _TUPINAMBIS BIVITTATÜS. KUHLe 

Diagn. Tupin. — Naribus lateralibus, Fotundis, 
Zostrê apict quam oculis Propingutoribus ; cauda 

hê- 

fis) o4“!, breed 41/5 veren én verwen in alles als de Garru- 
la; dat is, van eene zacht roodgraauwe kleur ; kop en kuif 

van eene levendig kastanjebruine tint 5. kin en teugel of hal- 

fler (halfter) fluweel zwart 5 de groote dekveren van de vleu- 
gels aan de buitenzijde. van de pluim, met perzikbloefem 

rood gezoomd 3 van deze laatfte kleur -zijn ook de punten van 

de ftaartpennen … Crectrices). 2-3' van het einde, en door 

eenen even breeden zwarten band van derzelver graauwe Zafis 

afgefcheiden; de flagpennen (remiges) graauw , met. zwarte 

punten 3 de twee, eerften in dezen’ ongevlekt ; de wolgende acht 

aan het uiterfte einde van de punten eenen korten witten rand= 

vlek; de twee daaraanvolgende aan het einde plat afgeftompt , 

ongevlekt, en de vier laat{te met eenen, niet witten, maar 

rooden eindvlek; de zijde van de ondervleugels graauw ; de 

onderbuik zwavelgeel, even als die van den B,’ cedrorum, 

VIEILL. 3 de onderdekveren van den ftaart donker, of van eene 
purperroode tint. ; 

Van de hoornachtige eindpunten van de remiges van de 

tweede orde, of. van de rectrices , heb ik geen fpoor kunnen 

ontdekken, welk gemis echter zeer mogelijk alleen. aan hee 

geflacht of aan den leeftijd is toe te fchrijven, 
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hemtolia, fupra compresfo-carinata, carina bi- 
fida; fupra fuscus infra flramineus , fascîis ros- 

tri tribus transverfis nigricantibus, infra intere 
ruptis, postorbitali unica longitudinali, trunco 
Supra feriebus 5-6 macularum a) mino= 

rumgque alternis ornato; cauda annulata. 

Syn. Sraa IL. 32. 2 et 86. a. Monitor EÉlggant. 

Cuv. A. 4. IL. pe 24. Monitor de Java 
gjusd. osfem. fosf. edit. 2. vol V. P. II. pe 

288. ‘Kurr, Beyträge, u. fe w. Se 123. N°. 15. 

Deze, het eerst door mijnen overleden’ vriend Kuur , 

behoorlijk onderfcheiden Waran (Varanus), fchijnt het 

meerendeel van de tot den Indifchen Archipel behoo- 
rende eilanden te bewonen. Behalve vele Javaanfche exem- 

plaren, onderzocht ik er ook in het Parijfche mufeum 

een, hetwelk van de PAilippijnfche Eilanden was overge- 
bragt, en een ander van het eiland Rawak of Voigion. 

De Hoogleeraar REINWARDT vond denzelven op Celebes „ 

en de Heer prarD op het vaste land van Cochinchina. 

In mijne ZErpétologie de Java, welke ik- weldra hoop 

het licht te doen zien, heb ik van deze foort eene 

meer naauwkeurige befchrijving gegeven, met de bij- 

zonderheden aan den verfchillenden leeftijd eigen (*). 

B. 

C°) Kunftige van metaal nagemaakte figuren uit Japan 

fchijnen te doen gelooven, dat eene foort van het geflacht 

Lacerta, cuv., ook aldaar voorkomt. Ik heb dezelve echter 
nimmer ín natura gezien. 

BIJDRAGEN , D. IL. sT. r. R ke 
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__B. Slangen. 

2e TROPIDONOTUS TIGRINUS. MIHle 

Toravebi , (Tijgerflangen) Jap. 

Char. Gen. Dentes Colubrini, maxillares posteriores , 

„caeteris mediocribus aqualibus. multo longiores; 

caput a trunco distinctum, oblongo-ovatum, an= 

tice fubtruncatum, rictu amplisfimo; oculi me- 

dioeres aut: magni ; feuta- pile. novem ; verticalt 

atque fuperciliaribus longitudine aqualibus, illo 

guingwangulo. oblongo; feutellis postorbitalibus 

4 dribus, mentalium paribus- 23 truncus longus 

cylindricus ; cauda corporis dimidia parte brevior , 

continua acuta, fguamae imbricatae per feries 

longitudinales dispofitae „ lanceolatae , omnes aut 

Plurimae carinatae ; fcuta, abdominalia fimplicia:, 

‚ arcuata. fubcaudalia divifa. : 

„Chars Spec. Tropidonotus.. Oculis magnis (*), cau- 

E3 Souto vertical lateribus fubconcavis, loreo 

zhombeo, gularibus a3 fguamis trunci lanceo- 

latis per feries 19 dispofitis, mediarum 17 cau- 

daegque omnibus carinatis; fupra ex olivacco pal- 

lide fuscus, futuris fcutellorum marginalium fu- 

periorum, linea postorbitalì maculisque dorfì 

guadruplici ferie digestis, alternis, nigris; cer= 

„Vin 

C*) Door groote oogen bedoel ik de zoodanige, wier 

doorfnede de breedte van de bekfchilden overtreft, 

« 
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vice albidos infra olivaceovalbidus, fcutorum 

abdominalium anteriorum nonnullis guttula nigra 

wtringue notatis, mediis ibidem punctatis , posten 

rioribus fubeaudalibusque obfcuris, nigro margie 

watis aut tesfellatis; 160 — 162 ++ 75 — 7. 

Het geflacht Zropidonotus, door Dr. kuur het eerst 

uit eenige Javaanfche foorten, van de overige adders (Co= 

luber, LINN.) gefcheiden, en waarvan onze Coluber 

riatrië, LINN. en Wiperinus, DAUD., als voorbeeld 

kunnen ftrekken, vormt eene zuivere natuurlijke afdeee 

ling „ welke in alle werelddeelen rijk is in foorten, die, 

met betrekking tot de opgegevene geflachtskenmerken , 

volkomen overeenftemmen en zich dikwerf alleen door 

‚de kleurfchakering van elkänder onderfcheiden. Slan- 
gen verdienen, in den eigenlijken zin des woords, de 

benaming van Amphibiën en fchijnen het oponthoud 

in het water, verre boven dat op de aarde den voor- 

rang te geven. Zij leven van visfchen en kikvorfchen. 

De Tropid. tigrinus is zeer naauw verwant aan eene 

Oostindifche foort, door Profesfor GRAVENHORST „ On= 

der den naam van Coluber Melanzostus (*), het eerst 
be- 

(*) GRAVENHORST, vergel. Ueberficht des LINN. wad an- 

derer Systeme, S. 402. De Diagnofe van deze foort, die door 

den Hoogleeraar ReINWARDT, op Java gevonden, en Co/ 

guinguefasciatus genoemd is, en bij den Hoogleeraar van 

SWINDEREN , om hafe overeenkomst met den Tropidonotus vit 

tatus , (Col. vittatus, LINN.), p/eudo-vittatus heet, heb ik ge- 

meend dus te moeten ftellen: 

Tropidonotus melanzostus, Oculis magnis „cauda %;ftuto verti- 

’ ka €- 
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befchreven; doch veel meer nog aan de Varictas tes- 
fellata, welke men in de Erpét. de Java, uitvoeri- 

ger zal aangeduid winden; zóódat ik die aanvankelijk 

daarvoor hield; een naauwkeuriger onderzoek van eene 

ganfche reeks van exemplaren, «heeft mij echter van 

derzelver foortelijk onderfcheid overtuigd, 
De geheele lengte van een groot exemplaar, bedraagt 

2’. of, 2, (Parijfche maat), van welke 10%. op den 

kop, en 6%. 1%. op den ftaart komen. De vorm van 

de- kopfchilden is volftrekt gelijk aan die der andere 

Tropidonoten , waarbij nog verdient opgemerkt te wore 

den, dat dezelve twee eerfte oograndfchilden bezitten „ 

8 randfchilden, en aan iedere zijde der achterhoofdfchil- 

den, twee aangrenzende temporaalfchilden. De fchub- 

ben van het lijf zijn lancetvormig en liggen als dak- 

pannen in negentien rijen verdeeld; die van de vijftien 

middelfte rijen {Scherp gekield; die van de zijden glad „ 

en de eenigzins breedere, meer ruitvormige fchubben, 

van den ftaart, van welke men aan den oorfprong negen 
A tien rijen telt, alle gekield. Voorts honderd zestig 

tot 

cali,lateribus marginato, gularibus 2; fquamis trunci lanceolatis per 

feries 19 dispofitis „mediorum 15 carinatis ; fupraex olivacco pallidee 

fuscus , linea infraorbitali et postorbitali , nec non vittis dor- 

falibus quinque nigrisz feutis abdominalibus Jebac es 

wigro marginatis; 129 — 142 +} 98 — 80, fl 

Warietas — fupra nigro tesfellata, p 

De Hoogleeraar REINWARDT liet in Jaya van deze se 

eene afbeelding, naar het leven, vervaardigen, welke zijn 

hooggeleerde, zoo wij hopen , benevens meerdere fraaije ame 

phibiologifche teekeningen weldra het licht zal doen zien, 
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tot honderd twee en desdf buikfchilden, (benevens vijf 

À zes en zeventig ftaartfchilden, 

De grondkleur van de bovendeelen is bleek otijfbruin, 

-die van den onderkant vuil wit. De naden van de bo- 

venrand- of lippenfchilden zijn zwart, en teekenen zich 

als eene lijn, welke van achter den ooghoek aanvang 

nemende, zich langs de zijde der achterhoofdfchilden 

uitftrekt. Achter den witachtigen rug ontfpringt eene 

viervoudige rij zwarte vlekken, welke de geheele bo- 

wenzijde van het lijf innemen, en zich op den ftaart ver« 

liezen. De vlekken van de twee middelrijen zijn groo- 

ter, dan die van de zijden, dikwerf gehoekt, niet zel- 

den paarswijze met elkander vereenigd, en van alle rijen 

in eene afwisfelende ligging. 
„De buikfchilden, welke op het achterdeel des rijs 

geplaatst zijn, hebben aan den onderrand eenen zwar- 

ten zoom, gelijk bij den Zropid, Melanzostus, op 

eenen meer oliĳfgraanwen grond; doch overal zwart 

gedobbelfteend (resfellata). Even zoo is het met de 
ftaartfchilden, De middelfte‘en voorfte buikfchilden zijn 
lichter van kleur; van de middelfte ieder derde of 

vierde fchild, zijdelings, met eene zwarte punt getee= 

kend, en van de voorfte, verfcheïidene, op dezelfde 

plaats, in onafgebrokene rijen, zwart geftippeld (gut- 

tata), waardoor ter wederzijde eene, uit zoodanige 

ronde vlekken beftaande, lange: ftreep geboren wordt. — 

_ Deze kenteekenen , in welke de aanverwante foort“af- 

wijkt, heb ik bij alle exemplaren getrouw wedergevon- 

den en alleen in Ket getal der vlekken verfcheiden= 

heid aangetroffen, Bij een exemplaar, b. v,, namen 

zij het zesde tot het twaalfde , bij een ‘ander het derde 

R 3 tot 
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tot het achttiende (öngefl.)  buikfchild in, enz, — 
Nog valt ten deze op te merken, dat bij de jongen van 
deze flangenfoort, langs den rug ‘eene dubbele rij wit- 
achtige punten voorhanden is, gelijk zich zulks almede 
bij de meeste andere jonge Tropidonoten «voordoet; 
en waarover ik bij de befchrijving van de Zropid, chry= 
Jargus en Subminiatus ‚ in mijne gemelde Erpdtologio 
gehandeld heb. 

3. TROPID. VIBAKARI, _MIHle 

Vibakari et Firakboti Jap. 

Diagn, Tropid. Oculis medioeribus, cauda E3 
Seutellis postorbitalibus duobus, feutìs oecipitali- 

bus. pone mucronatiss fcutellorum  marginalium 

fuperiorum 6to utringue ad feutum occipitale us= 

gue prolongato; loreo “altiort “guam  latums 

Sguamis lanceolatis per fertes 19 digestis, mer 

diarum 15, caudaliumquê 7 carinatis; „Jupra 

rufo cinereus; dorfo faturatiort, fcutellorum 

marginalium alborum futuris nigris, cervicisque 

maculis a albidis; infra. flramineus, Jeutis 

abdominalibus utringue puncto. nigro notatiss 

144 + 68, 

Te vergeefs, naar mijn inzien, zoeken de tegenftan- 

ders van Kleine geflachtsverdeelingen, welke mij we- 

tenfchappelijk de eenig duurzame toefchijnen , voor hun- 

ne wijze van zien eenigen grond in de bewering, dat 

er bij de menigvuldige overgangen , welke men allerwe- 

gen 
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gen’ aantreft vin, waarheid „ aan’ geene fcherpe geflachts- 

verdeeling te denken «zij, daar’ dit zelfde argument zich 

met veel. meerdervregt. tegen de vele foorten bevattende 

Genera, laat aanvoerenz en het is juist bij de aanne- 
ming van kleine geflachtsverdeelingen , dat in ieder ges, 

valy het meerderdeel der kenteekenen fchier. altijd voot 

het ‘eene of hetandere geflacht beflisfen zal, zonder 

letfel voor die zoo zeer gewenschte juistheid of fcherpte 

van grensfcheiding.’ 

„Het onderhavige geval ftrekke ons ten soak 

Onder alle „ tot heden door mij onderzochte Tropidond- 

téns welke ruim een twintigtal. beloopen zullen, is 

deze nieuwe Japanfche {oort de eenige, welke, in plaats 

van drie,” flechts twee achter oograndfchilden heeft; 
waardoor haar dus één-der voor dat geflacht opgegevene 

kenteekenen ontbreekt. Intusfchen aarzel ik geen oogen» 

blik, dezelve onder de Zropidonoten te rangfchikken; 

vermits haar al de overige generifche kenteekenen eigen 

zijn, én deze uitzondering wan den regel zeer wel tot 

zoo langals een foortelijk kenmerk verftrekken kan, 

totdat de-opfporing eener reeks van zulks.met haar gemeen 

hebbende foorten, eene geheel nieuwe afdeeling nood= 

zakelijke make. Zoude men daarentegen „alleen, of 
zoodanige uitzonderingen, de geflachtskenteekenen’ tel. 

kens willen vergrooten, gelijk zoo dikwerf plaats 

heeft, dan, moet de zoo wenfchelijk juiste grensfchei- 

ding noodwendig verloren gaan, en te dezen opzigte 

mangelt het gewis niet aan menigvuldige voorbeelden, 

Naar verfcheidene door den Heer Bromnerr medee 

gebragte exemplaren, te oordeelen, fchijnt de Zwopid. 
vibakari geene aanmerkelijke grootte te bereiken, De 

R4 groot» 
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grootfte derzelve is flechts 1’ 35” lang ‚waarvan de kop 

7” en de ftaart 4” 3'" bevatten; de cilindervormige 
romp heeft in het- midden 5'” diameter ; de: kop loopt 

eenigzins {pits toez het achterfte is. breed platgedrukt 

(deprésfiem). De wenkbraauwfchilden en het wervel 

fchild zijn, als gewoonlijk, “even lang; „de «achtêr- 

hoofdfchilden aan het einde eigendommelijk toegefpitst» 

ter zijde door twee fchilden van den flaap. des -hoofds 

begrensd, die door eene {malle verlenging vande zes 

overige randfchildjes vaneen gefcheiden; worden, … Van 

de negentien rijen, welke het lijf bedekken, zijn „de 

vijftien middelfte rijen {cherp gekield en die ter zijde 

glad; aan den wortel van den {taart telde ik megen rijen * 

fchubben, van welke. de zeven middelfte gekield (caré- 

natac) waren; vervolgens honderd vier en veertig fchil- 

den aan den buik, en acht en zestig paar aan den 

ftaart. rek 

De grondkleur der bovendeelen is roestbruinachtig 
aschgraauw , welke langs ‘het midden van ‚den, rug 

in het zwartachtige overgaat; die der onderdeelen 

bleek ftroogeel. ‘De lippenfchilden zijn wit met zwarte 

naden; ter wederzijde van het achterhoofd is eene 

lichte vlek, en op ‚de beide zijranden van ieder buik» 

fchild eene zwarte ftipe 

4» COLUBER QUADRIVIRGATUS: MIHIe «' 

Mezumitori vebi Jape 

Char. gene Dentes medioeres per feries fex dispor 
fiti „ omnes aequales; caput a trunco distinctum 

oblon- 
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wegovovatum „ ‘antice obtufum, rictu vamplisfimo; 

vvaculi medioeres aut magni; fcutas pileì novem, 
verticali atque fuperciliaribus longitudine aequa- 

dibus , latis, feutellis postorbitalibus duobus, mene 

etalium: paribus 95 truncus longus cylindricus 

infra fubplanus; cauda corporis «dimidia' parte, 
„brevior, continua acuta; fquomae imbricatat, 

vo per Jeries longitudinales dispofitae, omnes aut 

„plurimae daeves; fcuta abdominalia, frmplicia, 
utringue angulatosrecurva, fubcaudalia divifa. 

Char. fpeo. Coluber, Rostro acutiusculozoculis mage 

wonis,vcauda Es feutis occipitalibus -verticali lon- 

var sgioribus „ pone truncatis , loreo rhombeo; fqwamis 

trunci rhombeis per feries 19 dispofitist: ferierum 

ve mediarum 8 fubcarinatis, caudae omnibus lac- 

v_vibus } fupra olivaceo-cinereus ; linea. postarbitalâ 

vittisque trunci-4 nigriss infra olivaceo-albidus 

caudam verfus fusco-nebulofus , feutis in ipfo 

‘angulo laterali. pallidioribus, parte „ascendente 

vt olivaceis „ibidemque puncto fusco notatis ; 194 + 84. 

„Ingevolge een voorftel van Dr. kunr „ vervat in eenen 

door. hem. uit Java gefchreven’ brief, heb ik den ge- 

flachtsnaam Coluber, omtrent de grootere. adders ber 

perkt, welke men naar derzelver oponthoud, Landade 

ders konde noemen, en heb ik getracht, die kenteeke- 

nen, welke zij met elkander gemeen hebben, naauw- 

keurig aan te duiden, Tot dezelve behoort uit het ge- 

tal van de Europefche foorten de Col. quadrilineatus , 

LAC.» Col. fcalaris, SCHINZ.» Cole flavescens, sCoP. , 

en Viridiflavus , LAC, — De boven opgegevene ge- 
R 5 flachts= 
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flachtskenteekenen zijn” voor» dezen beftendig dezelfde , 
en laten zich tevens op eene groote menigte buitenland- 

fche_ flangen toepasfen. « De. foorten ‚zijn „ even als bij 
alle natuurlijke geflachten, dikwerf moeijelijk van-elkan- 

der te onderfcheiden, en wijken” ook ín. het getal van 

de -buikfchilden “weinig van elkander af, daar zij “meeste 
al“dat wan. tweehonderd ‘te boven gaan, terwijl hetzelve 

bijde, Zwopidonoten niet zoo. veel- beloopt. “De over- 

eenkomst tusfchen deze en de volgende foort „ tusfchen 
den- Colwber guadrilineatus „den fcalaris-en“den ra- 

diätüs ‚ REINW: ; (Rusfell, Vol, 1. pl. 42) vans Jâva 

is-zeer groot. Deze vijf zijn echter zonder bedenking 
“_verfchillende foorten, en in” ij deels: Nt ver. 

fcheidenheden. e 

“Onze Col. kan meter} naar de maloe 

te ‘befluitèn; waarfchijnlijk eene. “meer ‘aanmérkelijke 

grootte, dan’ zulks bij de exemplaren, die-ik*gelegen- 
heid had te onderzoeken; plaats vond, én”de° geheele 
lengte „van. de grootfte derzelve: bedroeg 2'6E‘$"die van 

den kop 1" en die- van den {taart 62%, == DE kop is 
van voren fpitfer, dan die van den Col. guadrilineatus; 

doch deszelfs’ bedekking verfchilt inhet wezen väfi' de 
zaak nietz echter zijn de achterhoofdfchilden in plaats 
‚van fpits afloopend, van achteren breed en plät afge: 

fneden, en- terzijde door drie hoofdflaapfchilderi “bet 
perkt3 het teugelfchild (/outum “loréum) is ruïtvormig: 
Hij heeft twee achter, en twee (niët drie) voorsoög: 
fandfchilden; 8 randfchilden 3 negentien rijen’ fchubbén+ 
even als de Quadrilineatus; van welke \fchubbêtrijen 
even als bij deze foort, de zeven tot negen -rifid- 

' delfte gekield: zijn; ‘doch. ‘alte ruitvormig en niet “(iel 
lan» 
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lancetvormig , gelijk bij den Qwadrilinéatuss de ftaart- 

fchubben zijn. bijzonder breed en alle ongekield, tere 

wijl sdezelve bij genoemde foort gedeeltelijk gekield zijn. 
Het getal der zijdelingfche, ftomphockige,- gebogene 

buikfchilden bedraagt vierhonderd vier en negentig, en 

dat ‘van “de “gepaarde van’ den’ ftaart vier en ‘tachtig. — 

De bôvendeelen dezer {langen zijn olijfkleutig: graauw 

en ‘de: onderdeelen. geelachtig wit, met eene.olijfgraau= 

we tint; welke achterwaarts meer en meer toeneemt 

en in het gewolkte overgaat. Eene zwarte lijn loopt 

vanden” achteroogrand « tot“ den mondhoek; ‚én twee 

{lrepen van” dezelfde kleur nemen de beide: zijden, van 

het-bovenfte des lijfs , ine” De onderzijde van den- kop» 

benkveris“-de … randfchilden “en de ‘woorfte buikfchilden 
zijn tamelijk zuiver wit, en.deze zelfde kleur bezit ook 
de “feherpe kant van ieder “buikfchild „welke het: hori- 
zontalê «van-“het opgaande: deel affcheidts het laatfte ís 

donker olijfkleur met eene Kemari vlëkefhir Limb 
Tok ob’ 2 var | Ait 1 IDD 0 SHA 

0 Ge “COLUBER Bakkers VemMEHIssoor Job 
Bar dit it 

Dag Cal. ae acutinsculo, kas spmediacrie 

„bus, cauda 33 feutello loreo. rhombeo „longiori 

„quam altum , orbitalibus anterioribus 35 fcutis 

or oocipitalibus. pore truncatis ; [guamis fubangustis 

Janeeolatis,per. feries at dispofitis , mediarum:g 

»„Jubearinatis, caudae omnibus „laevibuss Jupra 

ver wel ólivaceus ; linea. ab oculo ad angulumsoris pro- 
v_dweta, guadratis. dorfì medi ferie-continua dis 

eer =pofitis: fuscis, migro= marginatiss,cervice laterie 

‚busgue nigro=flriolatis; infra. olivaceovalbidus 

Jeu= 
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feutis vabdominalibus anterioribus immaculatis;, 

mediorum truncì 3tie quogue ad latera puncta* 

tis, cacterisque fusco= nbulan; 230 — 233 + 

104 == 106. feet 

“Late a’ mi's Kade 11” ftaart 625 hoogte van het 

lijf 9'’’5 reele 61/5 kri fpits als van den Col. gua= 

drivirgatus en fcalaris, sSCHINZ3 oogen, van middel- 

bare grootte, onder het grootfte voor-oogenrandfchild 

nog twee kleinere; fimalle lancetvormige fchubben op 

het lĳf, in een en twintig rijen verdeeld, van welke 

de negen middelfte zwak gekield, die van den ftaart 

eenigzins glad. Tweehonderd. dertig tot tweehonderd 

drie en dertig buikfchilden , en honderd vier tot hon- 

derd zes paar ftaartfchilden. 

De verdeeling der kleuren is, bij het exemplaar, 

dat mij bĳ het opgeven ‘vande Kentekens ten: lei- 

draad verftrekte „als volgt: 

Alle. de bovendeelen zeer licht olijfgraauw 5 de Ühe- 

del meer donker gewolkt (nebulata) ; achter: de oogen 

eene zwarte ftreep. De nek en zijden van het lijf met fijne 

zwarte ‘dwarsftreepjes. Langs het midden van den rug 
eerie tamelijk regelmatige, zwartgerande rij vierhoeken, 

deels gefcheiden, deels met elkander verbonden; keel 

en voorfte buikfchilden witachtig en ongevlekt van de 
daaraanvolgenden tot aan het mîdden des lijfs, ieder 

derde fchild aan de opgaande zijde, geteekend met eene 

zwartachtige ftip, en de overige ook in het midden van 

punten voorzienz de onderzijde van den ftaart alleen aan 
de zijranden van de /cuta een weinig gevlekt. — Deze 

zelfde fchakering vindt men waarfchijnlijk, bij jongere 

k flan» 
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flangen van. deze foort , even als bij de overigen, welke 

ik ken, duidelijker en fcherper uitgedrukt. Bij twee 

of drie grootere exemplaren vond ik daarentegen de 

Jaddervormige teekening van den rug onduidelijk „ of 

geheel en al in eenen eenkleurigen, donker olijfgraauwen 

grond overgegaan, even gelijk zulks bij den Col, fca* 

daris plaats heeft, bij dien althans, wiens dwarsbanden 

van den rug met den ouderdom geheel verdwijnen (*). « 

6. COLUBER GEMINATUS. OPPEL. (MZu/. Paris.) 

Erpttologie de Java, Pl, 20. 

Diagn. Coluber. Oculis mediocribus, cauda E35 feuto 
_Jorco rhombeo, vertical hexagono, occipitalibus 

pone angustis; fquamis rhombcis laevibus per 

Series 18 dispofitis; fupra e badio-fuscus, col- 
Jari fasciisque 2 longitudinalibus rubicundo-pal- 
lidis, feutis abdominalibus puncto fusco utrine 
gue notatis; 164 =— 168 + 193 == 105. 

Eene 

C*) Coluber fealaris , (meieFRENm, Muf. Paris) , onderfcheide 

zich, ‘buiten en behalve door de, in de overzetting van den 
Règne Animal van Profesfor scminz, opgegevene kleurfchake- 

ring, ook door hare zeer finalle, voorfte voorhoofdfchilden 3 
het met fpitfen hoek verre over den kop verlengde bekfchild ; 
het lange. fimalle teugelfchild, en door het getal der buik- 
en ftaartfchilden (ar4 + 61.) De kop van deze foort is mede 
van voren toegefpitst, en de achterhoofdfchilden zijn , even als 

bij de twee befchrevene foorten, van achteren regt afgefnee 
den, — Omtrent den Co/, radiatus, REINW., moet ik naar 
RUSSELL en mijne Erpét, de Java verwijzen. 
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„Eene zeer. fehoone ‘en regelmatig geteekende. adder, 

welke het eerst door den Heer LESCHENAULT DE LA 

TOUR, later door de Heeren KkunrL en_ VAN HASSELT. 

op Jeva gevonden. werd,en welke, zoo als „uit de 

verzameling. van den Heer Bromnorr blĳkt, ook in 

Japan te huis, behoort. In mijn meermalen gemeld 

werk, heb. ik bij eene afbeelding dier foort, eene uit- 

voerige befchrijving van dezelve gegeven. Hij fchijnt 

geene aanmerkelijke grootte te bereiken , of de vier door 

mij onderzochte voorwerpen moeten nog jong. ge- 

weest zijn. 

7. COLUBER CONSPICILLATUSe MIHI. 

Torakoetie-Nawa Jap. 

Diagn. Coluber. Rostro obtufo, oculis parvis, ca- 

da 85 feuto vertical lato quinguangulo fuperci- 
liaribus longiori , occipitalibus pone truncatis; 

feutello orbitali. anterior uno, infraorbitalibus 

nullis; loreo parvo; fquamis laevibus angustis, 

pone rotundatis per feries ox dispofitis; fupra 

rufescens, fascia nares intertransverfa, altera 

verticis per oculos ad oris angulum producta, oc- 

cipitis triangulo pone aperto, linea cervicis rec- 

‘ta, vittis dorfì transverfis multis, laterumque 

maculis crebris nigris; infra albido nigroque 

tesfellatus; a19 + 68. 

De ten deele onoplosbare, als. nog in de. Amphibio- 

logifche werken heerfchende verwarring, is voorname» 

lijk, 
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lijk ‚mede ‚daaraan toe te fchrijven, dat men de natuur 

voorheen veel minder rijk aan: foorten «achtte, dan zij 

werkelijk is, en men minder had opgemerkt, hetgeen 

ons scene veelvuldige ondervinding ‚geleerd heeft, dat 

zij doorgaans eene geheele volgreeks ‘oplevert, van foor 

ten, welke zich -flechts door altermoeijelijkst op te 

fporen- kenteekenen ‚van elkander laten’ onderfcheiden. 

Deze «waarheid laat zich insgelijks toepasfen op eene 

menigte adders, tot heden verward onder de benaming 

van Col. hippocrepis LINNe, en die ook inderdaad, 

mede met betrekking tot hunne kleurverdeeling zoo mis- 

leidend op elkander gelijken, dat zelfs het naauwkeu« 

rigfte onderzoek ter naauwernood in ftaat is, voor dwa= 
ling. te beveiligen. Het Nederlandsch Rijksmufeum te 

Leyden, bezit drie dezer. adders, uit Noord-Afrika, 

van welke de Coluber Hippocrepis, Muf. ad Fried. Ie 

T. XVI. f. 25 de gemeenfte is (*). Een vierde mede, 

Afrikaanfche foort, is door den Heer savreny afge- 

beeld, (Rept. d' Egypte, pl. IV. f. 3) 3 een vijfde Brazie 

liaanfche is van den Heer von sPIx, Serp. te X. f. 2, 

(Col. bahienfis, in het bijvoegfel voor’ Synonyme van 

Hippoerepis genomen); en als een zesde kan deze 

nieuwe Japanfche foort gelden, Eene Monographie 

van deze adders zoude mij thans te ver van mijnen weg 

afvoeren; ook meen ik hier nog flechts te moeten bij 

voe= 

"(@) Deze foort, welke mij ook toefchijnt door den Heer 

GEOFFROYs (Rept, ZEgypte, pl. VIL f. 1), te zijn afgebeeld,’ 

onderfcheidt zich ftandvastig van de overige, door de voor- 

‘handen zijnde onder-oograndfchilden „ welke zich: aan de voorfte” 

en achterfte aanfluicen, 
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voegen, dat ik, bij gemis van exemplaren tot een be= 

hoorlijk anatomisch onderzoek, tot heden vruchteloos 

naar eenig generisch kenteeken voor dezelve gezocht 

heb, en dat mij daardoor ook het juiste hunner tand= 

vorming onbekend is. In allen gevalle zullen zij eene 

onderafdeeling in het geflacht Coluber uitmaken. 

De geheele lengte 15’ die van den kop 7/5 van 

den ftaart 94! 5/5 doorfnede des lijfs 4'’‘s de kop , een 

weinig afgefcheiden van het lijf, van voren ftomp ; van 

boven eenigzins gewelfd; oogen klein; de voorfte voor- 

hoofdfchilden flechts half zoo groot als de achterfte 5 

twee fmalle, de achterhoofdfchilden aan beide zijden 

bepalende flaapfchilden 3 tweehonderd negentien buike en 

zes en tachtig paar ftaartfchilden; drie paar keelfchub- 

ben. — Grondkleur, boven licht roestbruin; een fmalle , 

zwarte dwarsband vereenigt de beide neusgaten, en 

ftrekt zich van daar tot de oogen uit; een tweede tus- 

fchen de oogen, verlengt zich van daar tot den mond- 

hoek ; ter zijde onder elk neusgat, bevinden zich zwarte 

vlekken; eene dergelijke onder de oogen; twee, in 

fchuinfche rigting van het wervelfchild tot eenen van. 

achteren openen hoek verbondene, lijnen fieren. het 

achterhoofd; in den nek eene lange flreep; langs de 

rug vele afgefcheidene, veeltijds gellingerde zigzagvor- 

mige dwarsbanden en aan de zijden vele kleine, ronde 

vlekken; — alles van eerie zwarte kleur, De keel wit= 

achtig, ongevlekt; buik- en ftaart{childen zwart en met 

witachtige teerlingwijze vlekken. 

Ik heb van deze fchoone flangen geen ander onder de 

oogen gehad, dan het hier befchreven exemplaar , 

het- 
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hetwelk zeer goed was bewaard, en mij toefcheen nog 
jong gern 

NS, 

winte 8,1 COLUBER VULNERATUS. - MIHIe 

sk * ‚_ Kolafve Kutinawa Jap, 

Diagn. Coluber. Rostro obtufo, oculis mediocribus, 
cauda 55 feuto verticali Superciliaribusque Jona 
gitudine aequalibus , latis, illo fubcampaniformi ; 
loreo rhombeo; occipitalibus magnis pone truncan 
tis; /guamis lanceolatis trunci per feries 19 dis 
Pofitis, 8—g intermediarum fubcarinatis, caudae 
omnibus fublaevtbus ; fupra totus ex olivaced atro= 

fuscus, collo, utringue vitta longitudinali albo 
nigroque varia alboque marginata, ornato; feum 
tellis marginalibus atque gula flramineis» feutis 
abdominalibus anterioribus pallidis , caeterts caun 
dam verfus fenfim faturatioribus, Punctis fanguie 
neis eruentatis; cauda eoncolori; 200 + 84. 

In vorm over het geheel overeerikomftig met den Co/, 
| CONUS, LINN. — Volkomene lengte 2’ 81: 6’; lengte 
van den kop 11°’, van den ftaart 7#**; hoogte van het lijf 
8''’s breedte van hetzelve 7/3 bleeke van den achters 
kop 6“; voorfte gedeelte van denzelven 2‘; ftoinp 
ovaal, weinig van den romp verwijderd ; oogen middel 
baar groot; twee. voor- en twee achteroograndfchilden 4 
wervelfchild van voren breed, van achteren fmaller, 
eenigzins klokvormig; twee flaapfchilden, die de van 
achteren vlak afgefnedene achterhoofdfchilden omzooe 

_ BIJDRAGEN ‚D. IL, sr. 1. Ss men 5 
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men; negentien tijen fchubben langs het lijf, van welke 
de acht à negen middelfte zwak gekield; tien rijen 

ftaartfchubben, flechts eenige derzelven zwak gekield 3 

tweehonderd. buik- en vier en twintig paar ftaart{chil- 

den. Alle bovendeelen, de ftaart en de achterfte buik- 

fchilden donker, zwartbruin, in het olijfverwige. De 

randfchilden en onderzijden van den kop ftroogeel; de 

voorfte buikfehilden bleekbruin; de daaraanvolgende don- 
kerder, meer of minder digt, met bloedroode ftippen 

befprenkeld. 

Ge HOMALOPSIS MOLURUS, MIHI. 

Char. Gen. Dentes colubrini numerofi , angulo fere 

recto recurvi, maxillares aequales, postici fùls 

cati; palatinorum mandibulariumgue antici cac- 

teris longiores; caput distinctum , antice depres- 

Sum , rictu oris mediocris nares minutae , horie 

fontales feutum nafale utringue unicum perfo- 

rantes, oculi antici, parvi, fubhorifontales, con« 

vexis pupilla rotunda; feuta frontalia duo pare 

va aut unicum; mentalia parva; gula fqua= 

mata; truncus cylindricus, crasfus, fubtus fou= 

tis-abdominalibus brevibus tectus; cauda tenuis, 

corpore multo brevior, fubtus fcutis divifis tecta. 

Spne Spee. RusserL, Jud. Serp. II, 40, SEnag 

IL. 15, 3e Pyton Molurus. Merrem , Coluber 

molwroides, Scnneim,, Hist. Amphib. Al. pe 
279. Col. Schneiderianus, PAUD. Col. decis 

piens, OPPEL (Uws. Paris). Col. Obtutafius, 
REINWARDT (Mus, Bat,). 

Aan | 

| 
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Aan Dr. kuur komt de eer toe, van het cerst (in 

zijne „Brieven uit Java) aangemerkt te hebben, dat de 

Colub. buccatus en monilis, LINN. (Horridus , DAUD. 5 

Viperinus, snaw, Echidna femifasciala, MERR., 

ete.) , niet onder de adders konden gerankfchikt blijs 

ven, doch een bijzonder geflacht moesten uitmaken, 

waartoe hij den naam van omalopfis voorfloeg. De 

Hoogleeraar rriNwARDT vestigde later mijne opmerk- 

zaamheid op de achter-bovenkaakstanden , welke bij die 

flangen gegroefd zijn, en welligt met eene giftklier in 

verband ftaan3 eindelijk werd ik ook gewaar, dat de 

opgegevene geflachtsteekenen aan eene ganfche reeks van 

flangen toekomen, welke door mij in de Erpet. de 

„Java uitvoeriger behandeld zijn. De mij bekende Ho= 

malopfis-foorten leven bij voorkeur in zoet water; ftaan, 

als het ware, in het midden, tusfchen de Tropidonoten 

en de familie der Zeeflangen, en woeden zich, zoo het 

fchijnt, hoofdzakelijk met visfchen, Het vereischt nader 

onderzoek, om te weten, of dezelve giftig zijn. Prof. 

REINWARDT houdt de JJoma/, monilis voor gevaarlijk 5 

Dr. Evers, te Kleef, voorheen te Batavia woonachtig 

geweest, verzekerde mij het tegendeel, zoowel van 

deze foort, als. van den Mom, molurus en den H. aêër 

(Col. aër, opper, Mus. Paris, Erpet de Jaya, ple 
XXXVII. 

Wat de voorlaatfte foort betreft, dezelve is reeds 

door SCHNEIDER uitvoerig en goed befchreven, en eene 

variëteit derzelve door russerrL voortreffelijk afge- 

„beeld. Dat dezelve ook in Japan voorkomt, be- 
‚Wijst de verzameling van den Heer BroMHOFF. In 

‚ groote menigte bevindt zij zich op het vaste land van 

S a In= 
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Indië, op de Sundafche Eilanden en op de Molukken, 

van waar ons Mufeum deszelfs exemplaren aan den 

Hoogleeraar REINWARDT te danken heeft, 

10. TRIGONOCEPHALUS BLOMHOFFII, MIHl 

Hunamamoufìi Jap. 

Diagn. Trigon. Capite latisfimo, rostro refimo s 

oculis parvis obliquis, pupilla perpendiculariter 

oblonga , cauda tenui 53 Jeutellis fromtalibus tri= 

bus angustis, marginalibus; verticali hexangulo ; 

rostrali perpendiculari campaniformi ; fosfalibus 

anterioribus 2, posterioribus 3, his fimul ante- 

vrbitalibus; orbitali posteriori uno parvo, infer 

riori uno longisfimo; occipitalibus pone rotun- 

datis, fquamis acutisfime carinatis trunci per 

feries ar, caudae (ad bafin) per feries 1x dis= 

tributis; gularibus laevibus; fupra ob/cure olie 

vacco-fuscus , fascia lata, albido marginata ab 

oculo utringue ad oris angulum producta „nigra; 

dorfì maculis magnis nigricantibus nigro margi- 

matis, Jaepe duplicibus, fcutellis marginalibus 

rofaceo-pallidis; fcutis abdominalibus fubcaudali- 

busque nigro rofaceogue tesfellatis ; cauda fubtus 

apice fubicunda, fquama apicis coniformt acutis= 

fina, Ds canaliculata; 142 - 45 

De afdeeling der giftflangen met kaakgroeven (gaten, 

vóór de oogen, boven de kaak), vormt, even gelijk 

die der Wiperae, eene reeks kleine, door de natuur 

naauw- 
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naauwkeurig gefcheidene, geflachten. Naar aanleiding 

van Dr. Kunr’s voorftel, laat ik aan de foorten zonder 

ratels en met verdeelde ftaartfchilden , wier fchedels met 

fchilden gedekt zijn, den naam van TRIGONOCEPHALUS, 

en ik noem die, met eenen gefchubden fchedel, naar 

MERREM en den Prins van Wied, copnias. Tot het 

Jaatfte geflacht. behooren alle Zuid-Amerikaanfche en 

eenige Aziatifche; tot het eerfte, behalve eene Noord- 

Amerikaanfche, flechts Aziatifche foorten. 

‚De TrIG. BLOMHOFFIL behoort tot de nachtelijke foor- 

ten, met langwerpige pupillen, en ftaat, onder de mij 

bekenden, het naaste aan den Javaanfchen Zrig. rho- 
dostoma, REINW., RUSSELL, IL. #/. XXI. Ik zag 

maar één exemplaar. van denzelven., Geheele lengte 

rar! 6; van den kop 1%: 2'//; den ftaart 3! 1/3 

kop, van achteren breed ro’, van voren 2/5 van 

achteren hoog 7’, van voren 4’; doorfnede van het 

lijf op zijn dikst 11’; ‚de bek opwippend; het bek- 

fchild daardoof perpendiculair; drie kleine voorfte voor= 

hoofdfchilden, langs den mondrand, in eene rij liggen- 

de; het middelfte het kleinst; twee voor. en drie ach- 

terkaakgroefsrandfchilden, deze laatfte tevens ftrekkende 

tot voorfte oograndfchilden; een klein achteroogrand- 

Schild, en een van onderen, hetwelk lang en fmal is; 

het wervelfchild zoo lang, als de wenkbraauwfchilden ; 
de. achterhoofdfchilden achterwaarts afgerond, en ter 
zijde door fchubben afgezet, doch over het laatíte 
bovenrandfchild drie groote, hoakige flaapfchilden ; £ 

randfchilden; een paar fcherp gekielde Rinnenfchilder 
Core: , goot- of groef-fchilden, doelende op eene vore, 
tusfehen den neus en het oog); lancetvormige fchubben, 

S 3 met 
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met afgeronde punten, mede fcherp gekield; een en 
twintig rijen op het lĳfs elf op den flaart; honderd 

twee en veertig buikfchilden, benevens vijf en veertig 

paar ftaartfchilden, gewoon lang en fpits, van onderen 

gegroefd (gefurcht). , 
Het bovendeel van den kop, het lijf en de ftaart is 

donker olijfbruin; lippen roodachtig wits een breede, 

zwarte, witachtig gezoomde band {trekt zich uit van 

het oog tot den mondhoek, en langs den rug en het 

eerfte deel van den {taart loopt eene. rij groote 

zwartachtige, zwart „omzoomde vlekken, welke deels 

gefcheiden zijn «en vervolgens elkander afwisfelen. De 

onderzijde van den kop is witachtig; alle buik- en 

ftaartfchilden zijn. roodachtig wit, en zwart gedobbel- 

fteend (gewürfelt); de punt van den {taart is. van-on= 

deren rood, 

II. MOLGA PYRRHOGASTERe MIHlIe 

Het is zeker omtrent geene Amphibiën, de fchildpad- 

den uitgezonderd, tot eene duidelijke onderfcheiding van 

de foorten, zoo noodig, de gezamelijke ouderdomse 

verfcheidenheden te kennen, als'bij de falamanders, 

en het is daarom, dat ik het niet waag, van dezen Ja- 

panfchen eenige foortkenteekenen op te geven, vermits 

ik denzelven flechts in half volwasfenen toeftand gezien 

heb. Alsdan gelijkt hij veel op den Molga Palustris 

van gelijken leeftijd, en indien mij zijn vaderland niet 

bekend ware geweest, zoude ik denzelven ongetwijfeld 

_ voor eene variëteit van dezen gehouden hebben. 

De geheele lengte van een exemplaar was 3# 5'”, 

: Waar- 
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waarvan de. ftaart -2/'-g'* befloeg; van een afider was 

dezelve 3’ 10'’,-de ftaart 1/9’, De vorm van den 

kop, het. lijf en den ftaart in alles, als van den Paluss 

ris. De geheele oppervlakte donker zwartachtig bruin 

digt bezet met kleine wratten; de ruggeftreep gezwol- 

len, ‘bijna glad, geelachtig van kleur 3 deonderzijde des 

lijfs en van ‚den. ftaart. vuurrood „en, inzonderheid-de 

buikissotijkelijk bezaaid met “ronde zwarte vlekken; 

HourruvN’s. Salamandra Japonica’; of THUNBERG’S 

Lacerta Japonica, van welke’ ik ; in het :Ethnogras 

phisch Mufeum te ’s Mage, verfcheidene uit erts. nages 

mâakté-figuúren te zien kreeg , fchijnen van deze (bort 
va onderfcheiden té zijn, £ 

Mi de 

verl 12e  BUFO PRAETEXTATUS: MIHL, 

„Vatikairu et Fikikojeru et Nakfudo Jap. 

„Diagn. Bufo. Rostro porcatos porcis- obsoletis; paro- 
… tidibus mediocribus , palmis fisfis „plantis bafi pat 

‚matis; corpore toto verrucofos verrucis fupert- 

oribus magnis, inferioribus parvis; fupra lividos 

fuscus, fubtus flavesoets nigro denfe. marmora= 

tuss femoribus fasciis nigricantibus variis ; trun= 

ci vitta laterali lata, ab oculo utringuc ad fen 

mur prolongata atra fupra albido late marginata, 

__ Die padden, welke naar den grondvorm van Bufo 

agua, feaber, enz., van vooruitfpringende, tot aan 

den fchedel verlengde mondlijsten, voorzien zijn, en 

rat 54 van 
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van welke er verfcheidene door MERREM, onder-den 

naam van Bufo. marinus, met elkander werwardwor- 

den; vormen. eene geheel eigene, foortrijke afdéeling; 

waartoe ook de B. practextatus is behoorende. «+ 

Volgens de verzekering van den Heer Bromnoer j vis 

deze padde op- Japan te huis, en wordt zelfs niet zel 

den gevonden in de,woningen van Neangafucki, — Dex 

zelve ‚fehijnt- een? aanmerkelijken «wasdom ; te „bereiken; 

en het grootfte, door mij. onderzochte exemplaars geafd 

te. dien. opzigte pen volwasfenen Bufo agua , D. „weis 

nig toe. MI wid MA aal scidq 

Hare voortoonen. of. vingers zijn vrij der ihchtdrfle 

aan derzelver wortels van fmalle „zwemvliezen voors 

zien; de mondlijsten gelijkvormig aan den B. agua; 

doch minder fcherp_. van - rand 3, de, -achterhoofdsklieren 

Cglandulae parotides) naar evenredigheid niet fterk ont- 

wikkeld; de oppervlakte des ligchaams alom met groote, 

het onderdeel met kleine wratten bezet, 

Kleur: boven, loodkleurig bruin 5 onder, geelachtig 

wits alom, tot. zelfs aan de onderzijde des dijbeens, 

digt zwart gemarmerd; langs de beide zijden van den 

kop en romp, aanvang nemende «van de oogen, een 

breede zwarte band, welke langs den rug, door eenen 

dergelijken, fchier even breeden, witachtigen beperkt 

wordt; de kaakranden zijn zwartachtig gemarmerd, 
Í 

/ OVER 



gt Aid etdosved aso dord, china”. +, 

zet id OA í f $ 
„OVER HET VLEUGELHAAKJE BĲ DE, AVOND= EN. 
AGEERDE: (LEPIDOPTERA  CREPUSCUIAr. 

BRABBENS nihtes deraentian siht n0 
til TA, 

„Door. Je VAN DER, HOEVEN. avi eb uv 
wisk ms vos vaoov Feather ait Jetkrt dt Pi 

Hoezeer ik overtuigd ben, dat‘ ‘de weinige? vlada 

den „ welke ik s’over een „tot nog “toe';”zoo- vet - ik’ 

weet” mog niet’ afzonderlijke behandeld;! onderwerp > 

thans aan de Lezers! vans dit- Tijdfchrifgsmededeel , der 

zäak geenszins volledig rin -hêtelicht züllen {tellen „durf: 

“ike “mij echter -vleijen„. datvdeze bijdrage’ tot-de- kennis! 
der-infekten, vooral voortoeerstbeginnende beoeferiaren! 

dezer. wetenfchap „ “niet onnuttig wezen zal. ú dos 

Het belang, hetwelk “menin „de ‚natuurlijke gefchie=: 

denis; in «eenig, deel vaneen bewerktuigd. wezen:behoorts 

te ftellen, moet men geenszins beoordeelen naar de 

grootte ‚van dat deel, of, dergelijke uitwendige en bij- 

komende eigenfchappen.… Dat, belang wordt, dunkt mij a, 

alleen „bepaald door twee omftandigheden; vooreerst en; 

bovenal door „den invloed, dien het. deel, uitoefent in, 

de. dierlijke. of plantaardige, huishouding; of„door ‘der 

betrekking. waarin: het {taat tot het-bewerktuigd lig=! 

chaam, waartoe het behoort; en ten andere door het: 

gebruik, hetwelk men:van dat deel in „de rangfchikking , 

in „de, fystematifche verdeeling, ‚gemaakt heeft. In deze 

twee opzigten «verbeeld ilk mij, dat ‘het ligchaamsdeel , 

hetwelk wij thans gaan “befehouwen ,- niet onbelangrijk 
55 is. 
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ís. Wat althans het laatfte opzigt betreft, heeft ra= 
TREILEE, een der grootfte Entomologen van onzen 

tijd, in de afwezigheid van dit deel een hoofdkenmerk mee: 

zien te vinden, waardoor zich de dagvlinders van de 
twee ‘overige familiën ‘der Lepidoptera ohâehrchéidé (*)e 
Van het nut van dit deel in de kúishoudirg der vlin. 

ders zullen wij ftraks gewagen, 

Vóóraf echter, iets over dé gefchiedenis en de 1itte- 

ratuur van dit onderwerp, voor zoo ver ons die be» 

kend, is: gewofden. De !crnry welken men den, Zweede 
chen RrAUMUROMagenoemen ,fchijnt,.de eerfteste zijn, 

die. dit--deel heeft -befchreven, en is. tevens zoo ver ile 

weet j de! eenige Schrijvers, die, het--tok nóg toe heeft 

afgebeeld). „Uit -derrafbéeldingen en vooral uitde 

befchrijving:-komt- het mij ‚voor „dat de foort, waarbij 

hij dit deel heeft waargenomen allerwaarfchijnlijkst, 
zoo niet zekers-desSphingPinastri is , en althans nict 4 
gelijk: BorkHAUSEN … opgeeftgrde! Sphinv Galiiy zijnde 

deze orimiddellijke te voreri door pe; geek befchrevens 

2 Hij- 

(C°) Zie zijne onderfcheidene werken £ Genera Crilsraccorum 
et Infectorum „89, 18061809. Î. IV. p. 186, het derde Deel 
van het Rèzne Animal, waarvai COVIER hem de opftelling had 

opgedragen’; ‘bl, 543 ‚ en’ het onlangs door hen uirgegeven 
werk „hetgeen voor de klasfe der infekten zod. vol nieuwe er 

belangrijke Zaken. is; Mamilles „Naturelles du: Règue asin 

Paris 1825. pe 466, 89 3e 

(}) Daar het wetk van pe oer zeker fiet 2ó0 algemeen in 
ieders handen is, als de werken vary /REAUMUR CM KOESEL / 

kwam het mij niet, ongepast voor de plaats zelve af te fchrijs 

ven en zijne afbeelding bij de mijnen tevoegen. 
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Hi zegt, aangdande de, door hem waargenomehe ; ‚bijs 

zonderheid, het volgende: „Le mâle a encore. une 

particularité qu’on n’obferve point fur la femelle, | favoît 

que les ailes fupérieures ‘ont proche de leur origine;en 

desfous ‚une petite partie courbée- en crochet et cous 

verte de poils et d’écailles „qui embrasfe avec fa pointe 

courbée ún long poil roide et ‘ce poil a fon attache au 

côté extérieur de Yorigine de Yaile inférieure. Quand 

le papillon écarte “les ailes, du. corps, le-crochet ne 

quitte point fon poil, mais il fe laisfe glisfer fur luis 

et s'avance de plus-en,plús vers fä pointe, à mefure 

que les ailes’ s’étendent' ‘ou, s’éloignent d'avantage du 

corps. J'ai: obfervé un «tel crochet avec de: poil fur ‘des 

papillons nocturnes de,plufieurs. autres espèces; entfe 

autres fur «ceux du -{phinx, et fur “ceux des grandés 

chenilles à quatorze jambes et à double: queue du fau- 

le (*)5 mais jamais on he les trouve fur les femelles, 

Mr. DE REAUMUR n'en parle points » Je-ne m’amuferai 

pas à faire des conjectures fur le veritable ufage de ces 

parties, j'avoue ingénuement qu’il m?est inconnu, ‘Tout 

ce que, jaï pw entrevóir fur leurs fonctions j c'est que 

quand le papillon Écarte les ailes fupérieures du corps’, 

les crochets, au moyen--du poil roide ,, femblent erí- 

trainer: avéc eux À un certain point les ailes-inférieu= 
res; ils les obligent en même tems de s’étendre un 

peu. C'est ce que j'aï cru vérifier en Ôtânt le poil-de 

desfous. le erochet3 quand j’écartois alors Paile fupé- 

iehed fi- 

(*) Ik behoef naauwelijks te zeggen, dat pe ceer hier van 

de Bombyx vinula fpreekt, welke, met eenige weitiige andere 
foorten , thans het geflacht Cerwra uitmaakt, - 
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rieure du corps, l'inférieure ne la fuivoit point, elle 

restoit en plâce. Mais ce ne peut être là, ce me fem- 

ble, Vunique ufage du crochet et du poil, car pour- 

qoui ne les verroit-on pas alors également fur les ailes 

de la femelle? ‘Le mâle auroit-il ‘befoin d'un. organe 

de plus quela femelle, pour étendre les ailes inférieu- 

res? Ou feroit-il obligé pour bien voler, d’étendre ces 

deux aiîles-davantage que ne le fait la femelle? Quoiqu’il 

en foît„ ces parties me femblent -être très-remarquables , 

dautait „pluis que je les ai-trouvées fur tous les papil- 

lons rocturnes‘amâles „où: je Jes-ai cherchées „et qu’on 

ie les voît”“point fur les papillons -diurnes.” ies! 

Deze waarnemingen <en- opmerkingen van DE GEER; 

door esper” herhaald „ bleven; echter zonder invloed op 

de rangfchikking vóór  BorKHAUSEN. Deze maakt ons 

op’ twee organen “opmerkzaam, welken de crepuseularia 

met «de mocturnas gemeen hebben, en die bijde diurna 

nooit worden, waargenomen, «op de twee eenvoudige 

oogen (ocelli) namelijk en op’ het deel, waarover wij 

thans handelen. Hij befchrijft het nagenoeg op dezelfde 

wijze, als DE GEER, maar merkt op, dat het eveneens 

bij de wijfjesvlinders voorkomt. Dit is ook inderdaad 

«het geval, en- bij de Sphinx: pinastrì, onder anderen, 

welke pe GEER, gelijk ik zeide, waarfchijnlijk befchre- 

ven, heeft, vind ik het bij beide geflachten.  BorkHAu- 

SEN voégt hiervechter bij, dat het veerkrachtige haartje 

bij de wijfjes der pijlftaarten flechts eenigzins ‘korter is, 
digter bij den wortel, en meer met fchubjes bedekt. 

Hij 

*) Cu, pr GrER, Mémoires pour fervir Ò Histoire des 
Infectes, Stockholm 1752, 4°. Tom, L. pe 173» 174: 
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Hij is ook de eerfte, die, zoo ver ik weet, opmerkt, 

dat. het niet bij alle machtvlinders voorkomt. Hij ont= 

kent, dat het bij de Phalaenae met opene vleugels 

(alis patentibus), en die Bombyces, wier vleugels 

half open of wier voorvleugels zoo ver zijn naar ache, 

teren gefchoven, dat de voorfte rand der ondervleugels 

voor den voorften rand derzelve uitfteekt (ais patulis 

et reverfis), aanwezig is (*). Hij noemt dit haar F/ú= 

gelfeder , en verdeelt de Bombyces in zulken, waar dit 

deel afwezig is, en in diegenen, wier bic er mede 

voorzien zijn (}). 

LarreivvE maakt van dit deel geen gewag in zijne 

Histoire Naturelle des Crustacés et des Infectes , welke 

een gedeelte uitmaakt van de uitgave van BUFFON , door 

SONNINIe In zijne latere werken fpreekt hij er vans 

gelijk wij boven reeds hebben opgeteekend, 

Na deze voorafgaande opmerkingen willen wij eerst 

eene bepaling van het vleugelhaakje geven, alvorens tot 

de befchouwing van deszelfs waarfchijnlijk gebruik over 

te gaan. í 

Het vleugelhaakje (retinaculum) is een kort, hoorn= 

achtig en veerkrachtig haar, of beftaat foms uit twee 

of 

(*) M. B BORKHAUSEN, MWaturgefchichte der Europäifchen 
Schmetterlinge, 1I. Th. 1789. 8°. Einleitung, S. 93, 94. Aan 
de goedgunftige  mededeeling van den hooggeleerden Heer 

“REINWARDT heb ik het te danken, dat ik BORKHAUSEN als den 

eerften voorganger kan aanhalen, die dit deel in de fystemae 

tifche rang{chikking heeft gebezigd, Door LATREILLE wordt 

hij niet aangehaald. 

Cf) BorkuauseN, III, 1790, S, 13 4e 18, 
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of meer in een bundeltje vereenigde haartjes; het onte 

fpringt uit de ondervlakte van de achtervleugels, digt 

bij het grondftuk van den buiten- of voorrand, en 

loopt door een ringje of haakje, op de ondervlakte der 

voorvleugels, digt bij derzelver grondf{tuk, en vereenigt 

alzoo beide vleugels, als het infekt in rust is. 1rr1- 

GER noemt dit deel tendo alae (*), LATREILLE retie 

naculum. 4 

Het nut van dit deel waag ik niet met zekerheid te 

bepalen, daar zelfs de uitmuntende pe Geer zulks niet 

gewaagd heeft. Het komt mij echter voor, dat hij de 

zaak wel heeft ingezien, door te doen opmerken, dat 

deze inrigting de beide vleugels aaneen verbindt, zoo- 

dat de ondervleugel met de voorvleugel gelijkelijk wordt 

opgetild, Eveneens worden ook bij het fluiten der 

vleugels, gelijk BORKHAUSEN te regt aanmerkt, de ach= 

tervleugels door de voorfte achterwaarts gedrukt, en 

beter in vouwen gelegd en gehouden. Bij het vliegen 

verhindert-deze inrigting, dat de achtervleugels vóór de 

voorvleugels henenfchuiven, en dat, op deze wijze, de 

vrije beweging belemmerd wordt. Bovenal komt hier, 

dunkt mij, in aanmerking, dat, door deze verbinding 

tus- 

C°) TJ. «we ILLIGER’S Verfich einer fystematifchen vollflän- 

digen Terminologie für das Thier- und Pflanzenreich , Helmftädt 

18oo. S. 250, J. FLEMING (he Philofophy of Zoology, Edinb, 

18o2. 89, Mol. IL. p. 583) befchrijft dit deel aldus: „ Spine 

tnder the bafe at the external margin of the under wings, 

which enters a hook on the lower fide of the upper wings” De 

overige benamingen, frein alaire, enz, worden uu van zelve. 

verftaan, en behoeven geene nadere vermelding, 
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tusfchen de-boven- en ondervleugel, beidesin;de vlugt 

flechts eene geflotene. vlakte uitmaken (*). Hieruit 

moet, zoo. het mijs voorkomt, eene vastere rigting in 

de vlugt voortvloeijen , die geheel verfchilt van het flad= 

deren der dagkapellen, wier voor- en achtervleugels. bij 

de vlugt zelden in dezelfde vlakte zijn, en gedurig in 
betrekkelijken {tand tot elkander veranderen. 

Dat dit alles meer dan enkele gisfingen zijn, blijkt 

uit de vergelijking der vlinders, waarbij dit deel voor+ 

komt „ met die, welke hetzelve misfen. Men ziet voors 

eerst, dat de dagvlinders dit deel misfen, wier vleu= 

gels, bij de rust, regt overeind (taan, Ten anderen 

ontbreekt dit deel bij de vlinders met alae reverfae 

dat is, wier ondervleugels met den voorften of buiten= 

rand, vóór den buitenrand der voorvleugels, in de rust, 

uitfteken, zoo als, bij voorbeeld, de Bombyx guercin 

folia, potatoria, enz. Volgens de waarnemingen van 

GODART , is dit deel bij de Smerinthus populi (SpA. pon 

puli, L‚) niet aanwezig (}), en ik heb het bij deze 

foort 

(*) Ik weet niet, of dit vóór OrEN is opgemerkt. Zie zijn 

Lehrbuch der Zoologie , Jena 1815. 89. I. S. 638. 

(4) LatreirrE, Fam, Nat. du Règne Anim. Pp. 470, LA- 
TREILLE gist, dat dit deel ook bij de S, ocel/ata ontbreekt, 

en zoo het aanwezig is, mij is het tot heden nog niet geluke 

het te vinden, Ik kwam daardoor op de gisfing, dat het 

retinaculum bij het geheele geflacht Smerinthus ontbrak; doch 

opdat niemand met mij tot dit voorbarig en ongegrond befluie 

gerake, merk ik op, dat ik het bij Smerinthus tiliae J' zeer 

duidelijk waarneem, en ook bij het wijfje niet te vergeefs 

heb gezocht, ' 
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foort ook te vergeefs gezocht. Wanneer men zieh nu 
herinnert, dat ook bij dezen vlinder de vleugels terug- 

geflagen zijn, (alae reverfae) wanneer het infekt rust 4 

zoo als, bij voorbeeld, Roese zeer goed afbeeldt 

(Inf. Tom, IL, CJ. I. Pap. nocturn. „ Tab. XXX. fig. 

4), dan bevestigt zulks de boven opgegevene denkbeel« 

den. Wanneer wij eindelijk ín aanmerking nemen, dat 

de nachtvlinders, over het geheel zwaarder en dikker 

van ligchaam zijnde, een’ fterkeren toeftel tot de vlugt 

behoeven, dan de ligte dagvlinders, dan wordt het ons 

duidelijk, waarom de natuur deze inrigting aan de 

nachtvlinders gaf, wier vleugels daardoor in eene vas- 

tere en meer bepaalde rigting de lucht kunnen klieven5 

en zou hier niet, althans ten deele, de grond te vin= 

den zijn, waarom de wijfjes der pijlftaarten dit deel 

min duidelijk vertoonen, en waarom het bij hen kleiner 

en zwakker is? Dat toch de wijfjes der Lepidoptera 

minder tot de vlugt beftemd zijn, leert ons de natuur 

zelve, daar zij in vele foorten de wijfjes flechts.met 

vleugelachtige ftompjes voorzag, of geheel zonder vleu- 

gels heeft voortgebragt, zoo als wij in eenige Bombyces 

en bij het gezws Jybernia zien, — Zou in dit alles 

ook niet de grond gelegen zijn, waarom de grootvleu= 

gelige Bombyces, de Atlas, de Paauwoog, enz. (het 

geflacht Saturnia), wier lijf tot de vleugels in eene 
betrekking ftaat, alsof het dagvlinders waren, dit deel 

tot eene verfterking der vlugt niet behoefden, en dus 

ook nier bezaten ? 

Het zou noodeloos en zonder vrucht zijn de gerin= 

gere of grootere verfcheidenheden op te geven, welke 

er in den vorm van het retinaculum , bij onderfcheïdene 

foor- 
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foorten worden waargenomen. Alleen wil ik nog op= 

merken, dat dit deel, hoe klein ook, echter, zelfs bij 
kleinere foorten, zich aan een naauwkeurig onderzoek 

niet onttrekt. Ik vond het met eenen eenvoudigen loup 

bij het geflacht Adela CAlucita Degeerella, enz); 

alwaar het uit een tamelijk lang haar beftaat, bij het 

geflacht „J/ponomeuta (Tinea padella), alwaar het uit 
twee bruingele haartjes is zamengefteld ; waarlijk geene 

groote foorten, en elk zal het daar ook zelf vinden, 

die flechts de moeite neemt het te zoeken. =— Men 

moet. dus dit kenmerk niet als moeijelijk bij het onder- 

zoek verwerpen, of men zoude vele, algemeen aans 

genomene, eveneens moeten afkeuren. Een algemeen 

geldend kenmerk is het echter, gelijk wij reeds. hebben 

opgemerkt, niet; om de crepuseularia en nocturna van 

de divrna af te zonderen. Gaarne erken ik, dat er 

Mij tot.nu toe niet éé kenmerk, van het infekt in des- 
zelfs volkomen toeftand ontleend, bekend is, waardoor 

de ‘dagvlinders zich van de twee overige familiën on- 

derfcheiden. Het zou mij niet moeijelijk vallen alle 

kenmerken der dagvlinders één voor één te doen weg- 
vallen; ‚de geknopte fprieten ontbreken bij het geflacht 

Urania; het retinaculum ontbreekt bij de dagvlinders 

niet alleen, maar ook bij vele nocturna en eenige cre= 

puscularia; en vele phalaenae ih. pPopulata „bruma- 
ta, enz.), houden bij de rust de vlerken omhoog en 
regt{tandig en vliegen ook bij: dag, — Het afbreken 

is, gelijk men ziet, gemakkelijk ; maar het opbouwen 

„iets. beters en ftevigers moet ik anderen overlaten. 

De patuur fchijnt met onze fcherp getrokkene grenzen 
te fpotten, en naast onze ftelfelmatige rangfchikkingen 

BIJDRAGEN ,D.IL.sT. 1. vh en 
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en doode afperkingen, vertoont zij ons haren Onbe- 

grensden fijkdom in het beeld der echte, boven de magt 
van onzen Beest verhevene, vrijheid, 

Toen dit opftel reeds was afgewerkt en aan de re- 

dactië toegezonden, bemerkte ik , dat eene afzonderlijke 

verhändeling over dit onderwerp gevonden werd in de 

Tranfactións of the Linneán Society , 4°. Vol, I, London 

1791. P. 135146, door E. GIORNA, met eene af beel- 

ding. Eerst had ik gemeend mijn ftukje nu maar te 
thoeten terùghouden; doch daar de genoemde Tranfac= 

tions niet in ieders handen zijn, en daarenboven de’ 

Heer. GIORNA, deze zaak voor eene nieuwe ontdekking 

houdende, over de vroegere befchrijvingen van p& 

GEER en BORKHAUSEN niet {preekt , verbeelde ik mij, 

dat ook nu nog mijn ftukje niet geheel overtollig was 

geworden, De afbeeldingen Zijn daarenboven niet zeer 
getrouw, terwijl de betrekkelijke grootte van dit deel 
niet is in acht genomen. De hoofdfiguur ftelt — hete 

geen zeer toevallig is — even gelijk de mijne de Sphinx 

convolvuli voor; maár wanneer het deel zoo groot 
was, als het daar is afgebeeld, zou het aan zóo vele 
vroegere waarnemers zeker niet zijn ont{napt. Grorna, 

die voor het overige over het doel van dit deel bijna 
dezelfde gedachten voordraagt, als door ots ontwikkeld 

zijn, en het bij de SpA. Populi eveneens zag ontbre- 
ken, (terwijl hij aan de Sph. ocellata Q, een klein vleu= 

gelhaar toefchrijft, hetgeen ik niet heb waargeriönden) , 

meent, dat de wijfjes zich in dit opzigt van de manie 

netjes zouden onderfcheiden, door het gemis van den 
ring 
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titig dân «de bbverivleugels. “Dit is mìstchiën ovér hee 
gehéél waar ; ‘doch ' verdient echter- nog nader. ondet- 
„zoek.“ ‘Althans ‘zoo algemeen, als de genoemde Schrij- 
Wet Zülks flelt, is het niet, want bijde SpA. pinastrig , 
“vind: ‘ik éveneens het ringetje als bij het mannctje van 
‘dié foort, welké door hem niet is onderzocht. Ik moet 

hdg ; “om ‘misverftand voor te komen, ten flotte opmer- 

ken, dat kirgy den naam van retinaculum aan een deél 

van”“den” angel (aculeus) der bijen geeft. Zie kKirBy 

fand: sbrnce, Introduction to Entomology, Vol. III 
London 1826. 8°. p. 391. Zulke uiteenloopende be- 

“teekénisfen van denzelfden term ‚ maken het gebruik der 

Zerminologie voor cerstbeginnenden niet alléen vid 

maar ook onzeker. 

Verklaring der Afbeeldingen. 

Fig. 1. Sphinx Convolyuli , aan de onderzijde gezien. 

Bij het grondftuk der bovenvlerken ziet men het ringet= 

je, waardoor het vleugelhaar der ondervlerken heen- 
loopt. (Natuurlijke grootte.) 

hore 2 (Uit DE GEER te Ae, pe, tab X..fig. 4.) 
Een.gedeelte der. vleugels, van de eene zijde van onde- 

ren gezien; en een weinig vergroot; a haakje, „waardoor 

een ‘lang, {lijf en hoornachtig haar p loopt; cc een 

gedeelte van het, borstftuks ss gedeelte van den bovene 

vleugel; # een gedeelte van den ondervleugel. 

‚Fig. 3, Linker-, boven-. en ondervleugel van Chílo 

aquilellus „ van, onderen gezien en. eenigzins vergroot, 
(de «bijgevoegde ftreepjes geven. de natuurlijke grootte te 
kennen.) Het vleugelhaar beftaat hier uit twee gele- 

T 2 dine 
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dingen. Het eerfte lid is kort, tamelijk dik, kogelvor- 
mig „ hoornachtig „ doorfchijnend,-en vonmiddellijk op_den 
buitenrand bij het grondf{tuk der ondervlerken geplaatst. 
Het tweede lid is haarvormig en-dun, en komt niet 
uit het ringetje aan de andere „zijde te, voorfchijn „ het= 

geen alleen,dus is voorgefteld , opdat men dit haar met 

eene in dezelfde rigting loopende aeksti: niet „zou 

verwarren. 

Fig. 4. Regter alidarvichn van Adela, te 

aan de. onderzijde met het vleugelhaartje… (eenigzins 

vergroot.) is X 
Fig. 5. Regter ondervlenget van Iponomeias, padela 

la, ‚aan ‚de- onderzijde met twee vieugslhaadgde „(eenig- 

zins vergroot.) Katie en 

ee 

PIERRE SIMON DE LAPLACE, . 

Door G. MOLL. 

À meoös federt men’ wetenfchappen en’ kunften heeft 
op ‘prijs gefteld, hebben de volken roem gedrâgen op 
die matinen, welke wetenfchap en kunst krachtdadig- 

lijk uitgebreid en bevorderd hebben, Die roem ‘echter, 

betreft ‘niet zoo zeer die geleerde menigte, welke in de 

nieuwere tijden bijna overal, het zij beroepshalve , het 

zij uit bijzonderen lust, zich met het onderwijzen en 

beoefenen der wetenfchappen- bezig ‘houdt; noch ook 

dien drom van Schrijvers, ‘of dat heir ‘van Dichters 

en 
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et ‘tallooze …Kunftenaars;, die zich overal vertoonen, 

Hoogst nuttig en lofwaardig zijn zeker “hunne pogin- 

gen. Zij bevestigen de- grondflagen, door anderen ge- 

legd , zij openen de baan voor hunne opvolgers, en ne- 

men hinderpalen uit den weg, die vernuften van de eer« 

fte grootte „ vaak over het hoofd (zien, Maar die uitmune 

tende “mannen vooral, die niet tevreden met kennis te 

nemen van den ftaat der wetenfchappen en kunften in 

hunne eeuw, in zich de kracht gevoelen, om op eens 

eenen reuzenftap te doen, wier fcheppend genie nieuwe 

bronnen van onderzoek opent, nieuwe middelen tot onte 

dekking van hetgeen voorheen: onbekend was, aan- 

wijst, die mannen zijn het bovenal, waarop befchaafde 

volken „van alle tijden af, roem gedragen hebben, 

Zeven fteden, zegt men, betwistten zich de eer van 

de geboorte van romerus. Drie fteden ftrijden nog, 
om den‘roem van de uitvinding der drakkunst. 

Engeland is niet minder trotsch op NEWTON } BACO 

En SHAKESPEARE ; dan Op NELSON Of MARLBOROUGH. 

Lopewijk XIV zag den glans der wapenen tanen; maar 

het genie en de talenten in zijnen tijd, in Frankrijk 

ten. toon gefpreid, hebben den naam aan hunne eeuw 

gegeven. De naam van CERVANTES verfpreidt nog 

eenigen luister op het vernederd Spanje, _LINNE’s 

roem praalt naast dien „van GUSTAAF ADOLF in de gee 

fchiedenis van Zweden. Indien de Nederlanders zich 

verheffen bij het herdenken der daden van wiLrem I, 

van TROMP CN DE RUITER, Van MAURITS @l COE- 

HOORN , niet minder ftreelt het hun gevoel, dat dit 
land een’ CHRISTIAAN HUYGENS, ecn’ HOOFT eù cen’ 

T 3 REM- 
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REMBRANDT “heeft voortgebragt;-en het doet inheie 

melijk leed „dat vonper te Keulen geboren werd. ‚n- 

- Maar hoe algemeen dit gevoel van nationalen roem 

uit beoefening, van wetenfchap en-kunst-voortgekoméng. 

ook zijn moge, ver zijn, althans. bij fommige!volkeny 

fcherpere prikkels, „die -hetzelve verdooven, « Het; woeleri 

der ftaatspartijen, de haat, die er het’ gevolg van isis: 

omhult ook den luister, door wetenfchap over eene na= 

tie verfpreid, en doet. voor. eenen:’tijd „ de uitftekendfte 

verdienften, mét onverfchilligheid. befchouwen. 

„De “grootfte „der thans. levende Wiskundigens hijs 

wiens genie, meer dan dat van één’ zijner landgenoo. 

ten (*) gedaan heeft, voor de ‘vordering van al , wat 

wiskunde ten grondflag heeft, dien Duitfchers reeds 

vóór lang den NewToN onzer tijden noemden, Aerft 

in Parijs, en men fchijnt van zijn overlijden geen meer 

gevoel tehebben, dan van den dood van eenen gewo- 
nen Graaf of Marquis. vir 

Ik ben ver ver: van af de deelneming te misprijzen , 
welke - de dood. van „den, Generaal roy en die van 

TALMA in Frankrijk hebben veroorzaakt. De dagbla= 

den waren,’ na hun overlijden’, „Opgevuld met de uit- 

drukking der-aandoeningen. van de diepfte droefheid, de 
geringfte bijzonderheden vanhet laatfte gedeelte huns. 

levens , werden met angstvallige bezorgdheid opgetee- 

kend. De aanfpraken , bij hun „graf niet uitgefproken „ 

…(*) Ik zoude gezegd hebben, meer dan iemand zijner tijd. 

genooten , indien LAGRANGE de beflisfing tusfchen- de uitge= 

ftrekcheid. zijner werdienften en die, van LAPLACE niet moeije- 

lijk maakte. 
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maar voorgelezen, werden ook dan, wannger dezelve 

belagchelijk waren, gretig in de Jowrnalen ingelascht. 

Zelfs zij, die bij het graf geene gelegenheid hadden ge- 

had, om voor te lezen, hetgeen zij, ’savonds te vo- 

ren, over hunne droefheid van den volgenden dag had, 

den opgefchreven, lieten, om de vrucht hunner tranen 

niet te misfen, toch hunne opftellen drukken. La- 

PLACE fterft, en van zijn overlijden wordt weinig 

meer gezegd, dan van dat van elk ander Lid van de 

Kamer der Pairs. 

In geen Conflitutionel, in geen Etoile, vindt men 
eenige, zijner waardige, vermelding van zijne tallooze 

verdienften. Geene aanfpraken , over het graf van dezen 

waarlijk grooten man gedaan, vervullen de dagbladen. 

Eene eenvoudige vermelding van zijnen dood, is al 

het offer, hetwelk men zijner fchim waardig keurte 

Die. onverfchilligheid, anders den Franfchen, wan- 

neer het roem geldt, zoo oneigen, kan, dunkt mij, niet 

anders dan uit ftaatkundige oorzaken ontftaan, Toen 

de Franfche Akademie beraadflaagde, om den Koning 
een adres over de vrijheid van de drukpers aan te bie- 

den, fchijnt rapLacE, dien maatregel niet te hebben 

goedgekeurd. Misfchien, dat van daar deze onverfchilligheid 

ontftaan is. Want het is niet te gelooven, dat men 

hem minder achting in Frankrijk zoude hebben toege- 

dragen, omdat hij eerst de beginfelen der revolutie toe- 

gedaan fcheen, later onder de vleijers van NAPOLEON 

heeft behoord, en. eindelijk de nieuwe monarchale be- 
ginfelen heeft aangekleefd. Er zijn toch zoo velen jn 

dat geval, en ook onder hen dezulken, die eene ge- 

heel andere rol fpelen, dat het bijna belagchelijk zijn 

B T 4 zon 
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zoude, hierbij een oogenblik {til te ftaan. Zonder ook 

in het minfte in de vraag, aangaande de vrijheid dêr 

drukpers te treden, omtrent welke gewis alle Ne 

derlanders, op zeer weinige uitzonderingen na, de 
woorden van VAN HAREN zullen beamen , d 

Bataaffche kunst, die zielsgedachten 

Door lood vereeuwigt op papier, 

Van uwe hulp is niets te wachten, 

Gij zelve dient een dwingeland hier! 

O vrije drukpers, weggebannen, 

Gij fchrik en geefel voor tirannen , 

En eerfte ftem , daar * volk is vrij, 

“ Door ALBA maar alleen benomen ! 

Dien dag, die dat verbod zag komen, 

Dien dag begon de flavernij! (*) 

kan echter de maatregel bij de Franfche Akademie voor- 
gefteld, uit een tweeledig oogpunt befchouwd worden 3 

vooreerst kan de gedachte opkomen, of een letterkundig 

genootfchap wel het regt hebbe, om , wegens ftaatkundige 
aangelegenheden, vertoogen aan de regering te doen; 

maar aan den anderen kant komt in aanmerking, of niet 

de Franfche Akademie de belangen der verlichting en 
letterkunde vóór alle dingen moest voorftaan. 

Doch welke grieven de in Frankrijk woelende par- 
tijen tegen LAPLACE mogen hebben, de tijd doet ook 
deze langzaam flijten, de verdienften des mans zijn 
alleen beftendig. Men betreurt wel het ftaatkundig ge- 
drag van Baco, doch men bewondert zijn genie. Men 

keurt 
(*) Geuzen , vijfde Zang. 
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keurt misfchien de ftaatkundige handelingen van miLTÓN” 
af, doch het Paradijs verlorèn zal zoo lang duren, 

als de Engelfche taal. Doch hoe het daarmede ook 

zijn moge, wij, Nederlanders, hebben" gelukkig thans 
niets meer te maken met den gewezenen Kanfelier van 

den Franfchen Senaat; mâar* voor ‘den onfterfelijken 
Schrijver van de Mécanique clleste gevoelen wij de le= 

vendigfte belangftelling, zonder dat wij ons bekommes 

ren om zijnen titel van Graaf, of van Marquis. 

Noch de handelingen, noch de kunstvoortbrengfelen 

van eenen pavip, zouden wij wenfchen in Nederland 
nagevolgd te zien. Doch op onzen gastvrijen grond 

overleden , heeft aan zijne nagedachtenis bij ons de regt- 

matige hulde niet ontbroken, die hem in Frankrijk 
ontzegd werd. Groot, echter, is het verfchil tusfchen 
LAPLACE, als Wiskundigen, en pavips als fchilder. 

De werken des eerften fluiten zich aan die van NEw- 

TON, en dragen blijken, zoo al niet van dat eenige 

genie, hetwelk flechts eenmaal aan een enkel mensch 
gegeven is, ten minfte van hetgeen er het naast geacht 

mag worden bij te komen. Maar-de fchilderijen van 

pAvIp verdwijnen naast die van RApHaërL of REM- 
BRANDT, en het onderfcheid is groot tusfchen het por- 
tret “vän “NAPOLEON door pAvID, en dat van kareL Ì 
door- VAN DIJK. h 

In een tijdfchrift, gelijk dit, aan de fits 

in geheel deszelfs omvang, gewijd, mag de dood van 

LAPLACE niet, gelijk in Franfche bladen, voorbijgegaan 
worden. 

Ik zal, vertrouw ik, zine lezeren geenen ondienst 

doen, met hen, aangaande de werken en ontdekkingen 

T 5 van 



C 290 

van dien beroemden man ,,eenig, berigt te geven, „Het 
fpreekt van zelf, dat men bier niet die naauwkeurig- 
heid verwachten, moet, die,men in eene levensfchets 
vorderen; zoude. Deze kan alleen door iemand gegeven 
worden, ‚die, gelegenheid heeft, om echte befcheiden 

uit. bronnen. te putten, tot welke ik geenen toegang 

hebben kon, 3 

„ PIERRE SIMON, DE LAPLACE is vas te ie npe 

en Auge, niet ver van Pont P'Evéque, departement du 

Calvados, in Normandië. Hij fchijnt de zoon van 
eenen landbouwer geweest te zijn, Het is opmerkelijk , 

dat vele der beroemdfte Wiskundigen, van de vorige 

eeuw, uit, de, geringere ftanden der maat{chappij zijn 

opgeftaan, LAMBERT was een kleedermakersknecht ; 

D'ALEMBERT ‚ hoewel de onechte zoon van eene vrouw 

van geboorte, ik meen van de Marquizin pr TENCIN, 

was doof zijne ouders verlaten „en opgevoed door de 

vrouw van „eenen armen. glazenmaker. _NieuwLAND 

was de zoon van eenen timmerman in de Diemermeer , 

en men zoude, zonder buiten de grenzen van ons 

vaderland te, gaan, nog andere dergelijke voorbeelden 
kunnen opnoemen. p 

Waar, of welke opvoeding LAPLACE ontving ‚is mi 

niet gebleken, doch op zijn zeventiende jaar deed hij 
zich reeds als een uitnemend Wiskundige kennen „ die 

zich naast de toenmalige eerfte mannen in die weten- 

fchap, naast EULER € D'ALEMBERT „ plaatfte. 
Het is genoeg, den titel zijner verhandeling te noc- 

men, om te doen kennen, waarmede deze jongman zij- 

nen loopbaan. intrad. ‚ Recherches fur Jecalcul intégral 

aux. différences infiniment petites et aux différences 
fie 



C 291 ) 

finies. (*). Later vindt men. van hem een‚ftuk in de 
Mémoires. prefentés , waaruit blijkt, dat hijszich reeds 

toen begon bezig te houden met eenen tak „der weten» 

fchap, welke hij eerlang merkelijk zoude uitbreiden „ 

te weten, de leer der probaliteiten „ of de kansen 

ning (1). : 
De, verdienften van LaPtLaceE hadden hem, reeds, zoa 

het. fchijnt „door den. voorfpraak . van. D'ALEMBERT 

den post van Profesfeur à École, Royalé Militaire 

doen verwerven. De Akademie der Wetenfchappen. te 
Parijs, verbond hem aan zich. «Cette compagnie, zegt 
CONDONCET (9), gui s'est empresfde de. récompenfer 

fes travaux et. fes talensy n'avait encore vu perfonne 

ausfì jeune, lui préfenteren fi peu de tems, tant de 

mémoires iimportans jet fur des matières-fì diverfes et 

fi difficiles. 

Wij zullen hier ons niet met elke afzonderlijke vera 

handeling bezig houden, welke LAPLACE aan de Fran- 

fche Akademie der Wetenfchappen geleverd heeft, Zij 

zijn echter hoogst merkwaardig, dewijl zij de kiemen 

bevatten. zijner latere ontdekkingen, en den weg baan- 

den, welke hij federt gevolgd is. Vooral is zijne eerfte 

fterrekundige verhandeling merkwaardig (**). Zij vere 

Eh ad : weke 

0) Miscellanea Taurinenfia, T, IV, 1766—1769. 

(4) Mémoires préfentés, T, VI. p. 393, Gar. 

(S) Mémoires préfentés à P-Académie, Vol, WI. Préface p. 19. 
(**) Mémoires préfentés, T, VIL. Sur ke Principe de Ia 

gravitation univerfelle et fur les ingalités féculaires, qui en 
dépendent. 
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wekte ‚ door de ontdekkingen,-die er in opgefloten zijn, 

de belangftelling van (alle Sterrekundigen, die genoeg 
wiskunde verftonden, om LAPLACE in zijne befpiege- 

lingen te volgen. Het is genoeg, eenige der refultaten 

op ‘te noemen,’ waartoe LAPLACE, door zijne fcherp- 

zinnige toepasfing der verhevene wiskunde, geleid werd, 

De gelijkvormigheid der dagelijkfehe beweging, dat is, 

dat geene‘ onevenkeid «de. onwenteling der. aarde om 
haren as ftoort, en dat. bij gevolg de lengte van den 

fterrendag in” alle eeuwen. onveranderlijk is, Vervol 
gens, dat de middelbare. beweging, en die der groote 

asfen , van: de banen der planeten ftandvastig (conftant)! 

zijn. Nog’ gewigtiger, en een gevolg dezer groote on- 

derzoekingen, is die. der vrage, of ons planetenftelfel 

in eenen blijvenden (Zabile) toeftand is. Dit leidde hem 

tot den hoogst belangrijken uitkomst , dat alle pertwrbatiën 

der planeten periodisch, en binnen zekere grenzen beflo- 

ten zijn, «en het planetenftelfel blijvende (#abile) en 
duurzaam is @)e A au 

Mo- 
C*) Misfchien zullen zich fommige taalkundigen ergeren 

over het gebruik van vreemde kunstwoorden , als perzurbatiën 

en periodisch; doch ik weet hiervoor geene Nederduitfche- 

woorden, die de zaak uitdrukken. Voor perturbatie zouden 

wij, even als de Duitfchers, floring kunnen zeggen, doch ik 

weet niet, dat dit woord in die beteekenis bij ons is geijkt. 

Ik heb daarom perturbatie, hetwelk door elk der zake kun- 

dig verftaan worde, gebruikt. Men zegt toch ook wel alge- 

meen finus en cofinus, hoewel men hiervoor twee, doch ver- 

Ouderde, Nederduitfche woorden heeft, te weten, Aoekmaat 

en Sehilboogshoekmaat. Ik troost mij in de hoop, dar letter- 

kundigen mijn gefchrijf niet zullen lezen. 



C 293 ) 

Mogelijk zal men vragen: waaruit bewijst LAPLACE 
zulke „groote en, men zoude zeggen, onverwachte uit- 

„komften? Enkel en alleen, door het beginfel van, NEw- 
_TONsdat de (tof. zich. onderling aantrekt in. de regte 

reden, der. masfa’s, en in de omgekeerde van de quadra- 

ten der afftanden, in al deszelfs bijzonderheden. en 
‚ „gevolgtrekkingen na te fporen, door behulp van, ‚dat 

„vermogend. middel van onderzoek, de hovers wis» 

kunde, 

‚De theorie. der chin, en nd was later een. der has 
Jangrijke ftukken, welke LAPLACE bewerkte, De oor 
zaak. „van, dit verfchijnfel was reeds lang voor hem, be- 

kend, € doch hij was de, eerfte „die eene meer volmaakte 

theorie, die werkelijk al de. algemeene verfchijnfelen der 

getijden bevatte , opgaf. 

‚Behalve deze en eene menigte Bit iep. gefchriften , te 

‚vinden. in, de werken van de Akademie der, Wetenfchap= 
pen» alle bevorderlijk voor de, wetenfchap „alle gemerkt 

met. dien bijzonderen ftempel van oorfpronkelijkheid en 

‘vernuft , die alleen in de fchriften van, waarlijk groote 

„mannen, gevonden wordt, heeft men van LAPLACE 

een, vroeger afzonderlijk, uitgegeven werk, Zhgorie du 

Mouvement et de la, figure elliptique. des planètes, 
1284, 4e Dit behoort thans onder de zeldzame wise 

kundige boeken. Het was gedrukt op kosten van den 

Prefident DE: SARON die LAPLACE’s verdienften op den 

regten prijs chatte, en ook allezins in ftaat Was, om 

Zijne waarde wel te befeffen. LALANDE zegt, dat het 

gedrukt werd, om eenen jongen Wiskundigen aan te moe= 
digen , die al reeds de groote dingen aankondigde, die 

bij 
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‘hij naderhand volvoerde (*). Dit boek is daaróm be- 
längrijk , omdat vele zaken, die in de latere werken van 

LAPLACE zoo kort zijn uitgedrukt, dat mingeoefenden 

moeite hebben, hem in den loop zijner analgtifché be- 

werkingen te volgen, hier meer omftandig Zijn ont. 

wikkeld. 

Doch laat ons, ten-minfte, iets zeggen van de M&- 

‘canique céleste, dat voortreffelijk voortbrengfel van 
menfchelijk vernuft, waarin LAPLACE de ontdekkin- 

gen, vroeger door het gemaakt, en in verfcheidene 

verhandelingen verfpreid, geheel ontwikkeld , en met vele 

andere even onverwachte als nieuwe vermeerderd’ heeft; 

een werk, met één woord, waarbij men geën’ tegene 

hanger vinden kan, zonder tot de ld van NEWe 

‘TON terug te gaan. 

Hoe voortreffelijk de wiskunde bij de ouden werd 
beoefend , was het hun echter onmogelijk: geweest, om 

deze wetenfchap als middel te doen dienen tot grootere 
en uitgebreide ontdekkingen in fterre- etì werktuigkunde , 

gelijk zulks doot de nieuweren is gefchied, 

DescarTrEs opende hiertoe den weg, door de toe- 

pasfing der algebra op de meetkunde, De draaikringen , 

de gecanneleerde (tof en andere herfenfchimmen , waarop 
DESCARTES zoo veel prijs ftelde, zijn genoêgzaam ver= 

5e- 

C°) Bibliographie Astronomique, Pe 591. Het verwondert 

mij, dat deze eervolle bijzonderheid niet vermeld is in het 

loge van DE SARON, door cassinr IV , gedrukt achter zijne 

Afémoires pour fervir à U Histoire des Sciences, et à celle de 

f'Obfervatoire de Parise 
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geten, inaar hetgeen hij zelf niet achtte, zijne” wiskuit- 
dige werken, hebben den grondflag ‘gelegd , “wâärop in 

volgende eeuwen, zijn roem moet fteunen. Euter;, en 

voor hem CHRISTIAAN MAIER „ bewezen geen’ gëtiflgen 
dienst aan de fterrekunde , door de leer der goöniome* 

trifche lijnen op eene analytifche wijze te behandelen. ’ 

Doch de uitvinding der differentiaal- en integraalfeke- 
“ning, had op de phyfifche astrònomie en ratiotiale mee 

chanica , nog grooteren invloed. Men had nu een wa. 

pen in de hand, waarmede de zwarigheden, die de ver- 
klaring van de bijzondere verfchijnfelen in deze wetbn. 

fchappen nog in den weg ftonden, met-vrucht konden 

beftfeden worden. ‘Dit wapen werd door hèt gebruik 
niet verftompt, maar verkreeg veeleer ín de hânden der 

uitvinders, LEIBNITZ en NEWTON, en Ín die van hunne 
opvolgers, de BERNOUILLIS, EULER, D'ALEMBERT , 

CLAIRAUT en anderen, eene nieuwe fcherpte. De pars 

tiële differentialen ván D'ALEMBERT, en de variatie- 

rekening van LAGRANGE, verdubbelden deszelfs vermo- 
gen, en ftelden den Wiskundigen in ftaat er datgene 
mede te verrigten, hetwelk zelf NEwroN ongedaan had 
gelatén. 

Met al deze hulpmiddelen, door hem zelf vermeer 
derd, beftond raPLACE een werk aan te vangen , hete 
welk en zijne eigene vroegere ontdekkingen, en zijne 
latere onderzoekingen in één gezigtspunt zoude vere 
eenigen, en rigtte zich zelven in de Mfécanique célesté 
een gedenkzuil op, die, indien niet alles tot bare 
baarschheid terugkeert, de eeuwen zal verduren, 

gaande, vereenigde LAPLACE alle erriihende theoriën 

on- 
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onder één gezigtpunt, en „befchouwde het geheel der 

bewegingen van ons planeetftelfel als een groot voorftel 

uit de leer der, algemeene Mechanica, waarvan de op. 

losfing alleen afhankelijk werd gemaakt van de naauw- 

keurigheid der waarnemingen en van de volmaaktheid 

der Analyfis. De noodige gegevens worden flechts uit 

de, waarneming ontleend , en voorts alles „ geheel. analy- 

tisch, uit de leer. der zwaarte ontwikkeld. 

Even gelijk LAGRANGE, in zijne Meécanique analy 

tigue, houdt rapvacr in de Méanigue aéleste zich 

geheel aan de ftrikte Analyfis, en beide behandelen 

hun onderwerp, zonder hulp van eenige figuur. Deze 

handelwijze is, althans voor velen, vreemd el doch voor 

zeer geoefenden, bevorderlijk, en voor de kortheid, en 

voor hetgeen de Franfchie Wiskundigen el4gance noee 

men. Beide deze werken zijn dan ook ver van e/4men- 

tair te zijn. Doch de beide Schrijvers hebben dezelve 

ook niet als leerboeken opgefteld. De aard der onder- 

werpen zelf bepaalt den graad der mocijelijkheid van 

de analyfis daarbij gebruikt. Of liever zij fchijnen 

geene moeijelijkheid te kennen, en met gelijke gemak- 

kelijkheid, al wat in den loop des onderzoeks voor- 

komt te behandelen, zonder. zich te bekommeren of de 

Lezers het bezwaarlijk of gemakkelijk zullen ‘kunnen 

volgen. Om te begrijpen, uit welk oogpunt LAGRANGE » 

hetgeen anderen in de wiskunde moeijelijk, voorkwam, 

befchouwde, behoeft men flechts te weten, dat hij 
zich eenigen tijd op de fcheikunde toegelegd: hebbende, 

betuigde, dat hij dezelve eene gemakkelijke wetenfchap 

vond. Cela s'apprend comme DAlgèbre. : 

De theorie der maan, is een van de meest belangrijke 
pun- 
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punten der fterrekunde. De bewegingen gan onzen fa- 

telliet zijn fchijnbaar zoo onregelmatig, dat het bijna 

eene hopelooze taak moest fchijnen, de verfchillende 

oorzaken, en het verfchillende deel aan te wijzen , het=" 
welk elk dier ftorende of perturberende oorzaken op de 

beweging der maan heeft, Prinius zeide er in zijs 

nen tijd reeds van: „ Multiformi bhaec ambage torfit in= 

 genia contemplantium, et proximum ignorari maxime 

s fidus indignantium (*)” Harrevy fprak er; toen de 

Sterrekundigen nog Latijnfche verzen maakten, aldus 
over: 

Qua canfà argêntea Phoebe , 
Pasfibus haud aequis graditur ; cur ‚ fubdita nulli 

Hactenus astronomo ‚ numerorum fraena recufat ; 

_ Cur remeant Nodí , curque Auges progrediuntur (fs 

Newton floeg de eerfte hand aan eene betere theorie 

der maan; voor LAPLACE was de roem bewaard, om 

dezelve gene eeuw later te volmaken. De onevenheden 

van den maansbeweging hangen van de eccentriciteit van 

de loopbaan der aarde af, Dewijl nu de eccentriciteit 

van de loopbaan der aarde veranderlijk is ; moeten ook de 

onevenheden der maan aan verandering onderhevig zijn , 

en er moet eene onregelmatigheid uit ont{taan, van eene 

zeer lange periode. LAPLACE vond, dat deze oneven= 

heid, welke uit de verandering van uitmiddelpuntigheid 

van den loopbaan der aarde ontf{taat, zoo gering is; 

dat 
(*) Hist. Nat. L. Il. C, IX, 
CH) In het vers op de Principia van NewroN , hetwelk men 

voor de meeste uitgaven van dat werk vindt. 

BIJDRAGEN , D. II, sr. 1. 4 
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dat men dezelve voor eenparig hauden mag, voor alden 

tijd, dat er astronomifche waarnemingen gedaan zijne, 

De onderlinge perturbatiën van Jupiter en Saturnus 

hadden lang de aandacht der Wiskundigen tot zich getrok= 

ken. LAGRANGE, voorgelicht door den arbeid van 

EULEPR had reeds vroeger , omtrent de theorie der pla- 

neten, eene der gewigtigfte ontdekkingen gedaan. De 

zelve beftaat hierin, dat het vlak van den loopbaan 

eener plancet, de foort van ellips, en de eccentriciteit 

veranderen ‚ maar dat de groote as van die ellips en de 

omlooptijden ftandvastig zijn. Er bleven , echter, om= 

trent de twee groote planeten Jupiter en Saturnus 

twijfelingen, omdat de waarnemingen zich niet volko- 

men met de theorie vereenigen lieten. Het fcheen, of 

er hier eene gaping in de leer der algemeene zwaarte 

beftond. 

Dit duistere punt werd door LarracrE opgehelderd, 

Hij toonde, dat, volgens de theorie der zwaarte, beide 

Saturnus en Jupiter aan eene onevenheid onderhevig 

moesten zijn, waarvan de periode negen honderd zeven- 

tig jaren bedraagt. Wanneer deze uitkomtten van de theorie 

der zwaarte worden toegepast op oudere en vroegere 

waarnemingen, dan ftemmen beide op de uitmuntendfte 
wijze overeen, en hunne overeenkomst wordt op- eene 

heerlijke en alles overtreffende wijze bevestigd. 

Maar dewijl de eecentriciteiten der planctenbanen vere 

anderlijk zijn, zoude men mogelijk kunnen denken, 

of dezelve niet wel eens zeer groot zouden kunnen wor- 

den, en dat dus de loopbaan cener planeet, de gedaante 

van die eener komeet zoude kunnen verkrijgen. Maar 

neen, ook hierin is de ftabiliteit, of wil men liever 

duur- 
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Auurzaamheid zeggen, van het zonneftelfel volkomen 

verzekerd. “De ellips kan in een’ cirkel Veranderen , 

dan zich weder periodisch tot eene ellips uitzetten, 

maar de grenzen, waar tusfchen de eccentriciteit van elke 

foopbaan befloten is , blijven geringe 

Hoe fchitterend ook deze- ontdekkingen zijn mogen, 

Zij waren niet de eenige, welke men in de Mécanique 

ctleste aantreft. De periode, waaraan de helling der 

ecliptica op den equator onderworpen is, werd door hem 

met meer naauwkeurigheid bepaald, dan door zijne 

voorgangers gedaan was, en hij geeft ons de overtui= 

8ing van de gegrondheid zijner theorie, door dezelve 

met de allervroeg{te en laat{te waarnemingen dier fchuinsch= 

heid te vergelijken. Hiertoe worden de Sterrekundigen 

van alle volken, wier berigten tot ons gekomen zijn, 

dienstbaar gemaakt; want reeds vroeg werd de lengte 

van de fchaduw van eenen zonneftijl of gnomon , ten tijde 
van de zonneftanden, waargenomen (*). Men heeft 

hier de waarneming van den Chinees cnrou-kone , die 

elf honderd jaren vóór onze tijdrekening leefde, van 

PYTHEAS, VA ERATOSTHENES, Van LIEOU-HIANG en 

ándere Chinefche Sterrekundigen, dan weder van de 
Arabieren ALBATEGNIUS, EBN IOUNIS en ULUGBEY. 

Het grootfte verfchil tusfchen de theorie en waarnemin= 
gen, die pyrmras te Marfville, drie honderd vijftig 
jaren vóór onze tijdrekening deed, bedraagt flechts 
3’ 13. Maar de waarnemingen der andere Sterrekun- 
digen wijken allen oneindig minder af van de theorie; 
zelfs is het verfchil tusfchen die van ALBATEGNIUS en 

de 
_(*) Connaisf. des Toms, 1êrr. P. 429. 

: Va 



C 300 ) 

de theorie van vaPLACE flechts 28°, en tusfchen die 

van ERATOSTHENES en de theorie flechts 12%, Ziedaar 

dus een bewijs, uit de ondervinding ontleend , dat in- 

derdaad, de verandering in de fchuinschheid van de 

ecliptica aan de onderlinge aantrekking der planeten 

moet worden toegefchreven. 

De bewerking van het ftuk van den teruggang der even- 

nachtspunten , reeds zoo voortreffelijk door -D'ALEM= 

BERT behandeld, leidde rapLACE weder tot nieuwe 

en onverwachte uitkomften. Het bleek uit zijne ana- 

Iyfis onder anderen, dat de fchijnbaar toevallige veran= 

deringen op de oppervlakte der aarde, dat zeeën, ri- 

vieren, ftroomen, winden en ftormen, zelfs aardbevin= 

gen, geen’ den minften invloed op de during der dagee 

lijkfche beweging hebben kunnen. 

Ik zal niet fpreken van de volmaaktere theorie der 

getijden door dezen grooten Wiskundigen gegeven, en 

door waarnemingen, volgens zijne denkbeelden, in de 

haven van Brest genomen, bevestigd. Ik zoude verre 

weg de grenzen, die mij hier vergund worden , overe 

fchrijden, indien ik al hetgeen voortreffelijk en nieuw 

in de gefchriften van LAPLACE gevonden wordt, wilde 

optellen. 

De theorie van het oprijzen of nederdalen der vloei= 

ftoffen in haarbuisjes, was vóór LAPLACE geheel in de 

kindschheid, Hij heeft het eerst, dit verfchijnfel vols 

doende, in alle bijzonderheden niet alleen verklaard , 

maar ook de verklaring dadelijk nuttig toegepast op de 

nederdrukking van het kwik, naarmate dat de baromes 

ter-buis enger is. 

De eclipfen van de fatelliten van Jupiter maken deze 

wach- 
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wachters bijzonder belangrijk voor ons, omdat zij een 

gemakkelijk. middel, om de lengte te bepalen, opleve- 

ren. Larrace bepaalde hunne beweging en zelfs hunne 

masfa’s, met. verwonderlijke juistheid, Het is waar, 

of de masfà’s juist bepaald zijn, laat zich zoo onmid- 

dellijk niet beoordeelen; doch daarentegen geeft de 

fnelle beweging der fatelliten het middel aan de hand, 

om fchier dagelijks, de theorie met de waarneming te 

kunnen vergelijken. 

Gewisfelijk reeds-lang vóór LAPLACE ; had men zeer 

bruikbare formulen, om door middel van den barometer 

de hoogte van bergen te bepalen. De LUC, SHUCK- 

BURGH, HORSLEY, en in ons land pAMEN, hadden 

hierin reeds veel gedaan. LarLacr vatte dit werk op 

nieuw ter hand, en gaf eene formule, die niets te 

wenfchen fchijnt over te laten. De empyrifche coëffi- 

cient dezer formule is , vooral door RAMOND , met groote 

zorgvuldigheid bepaald, en dezelve is door de beknopte 

tafels van OLTMANS en BIOT, tot eenen graad van ge= 

makkelijkheid. in de bewerking gebragt, welke zelfs 
den in het rekenen minst geoefenden reiziger in (taat 

ftelt, zich van dezelve te bedienen, 

De verfchijnfelen van den ring van Saturnus, door 

onzen HUYGENS ontdekt, waren wel waardig het genie 

van LAPLACE bezig te houden, Hoe toch houdt zich 

die wonderlijke band zwevend, om de planeet? Zal de 

theorie der zwaarte algemeen geldig zijn, zoo moet deze 

ook de oplosfing van dit vraagftuk geven. LarrLace 

betoogde, dat de ring van Saturnus eene fnelle bewe- 

ging om haar middelpunt hebben moest, dat dit mid- 
delpunt weinig van dat van Saturnus verfchilde, en 

V 3 ein- 
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eindelijk, dat de doorfnede , door een vlak , loodtegt op 

dat van den ring, en door deszelfs middelpunt gaande „ 

eene ellips is (*), De waarnemingen van HERSCHEL 

bevestigen deze theorie, en offchoon die van-scrrRör- 

rBR er mede ftrijdig fchijnen, wordt deze ftrijdigheid 

op eéne vrij voldoende en althans zeer fcherpzinnige 

wijze door den Schrijver van de Mecanique cêleste 

verklaard. 

Misfchien zijn er onder onze Lezers, voor wien 

men duizendmaal herhalen moet, dat alle wetenfchappen 

en kunften in al hare takken, door eenen algemeenen 

band vereenigd zijn, en die vragen: wat nut hebben 

toch die ontdekkingen van LAPLACE veroorzaakt? Wat 

ligt er ons toch aan gelegen, of men al de onevenhe- 

den der maan berekenen kan? Wat raken ons toch 

de eclipfen van de fatelliten van Jupiter? Het zal wel 

overtollig zijn, om zulke vragers voor te houden, dat 

de kennis van de orde en het verband, hetwelk in ons 

zonnenftelfel heerscht, hoog belangrijk is voor den 

mensch, Of is het dan niet fchoon, dat de mensch 

met zijne zwakke vermogens, zijnen korten leeftijd, en 

zijn altijd bekrompen werftand, de reden befeft, waarom 

regelmaat en orde, beftendig in het zamengefteld ge- 

heel dier beweging plaats heeft? Een enkel eenvoudig 

beginfel bevat de wet, welke die orde handhaaft, en 
welke beftendigheid aan het geheel verzekerte Voore 

heen toch fmeedde men ftelfels op de vooronderftelling 

dat er een tijd geweest was, waarin equator en eclip= 

tica zich in hetzelfde vlak bevonden, LAPLACE leert 

ons 

ro) Conn, des Tems, 181re fe 450s 
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ens, wat men van zulke, en vele andere dergelijke 
ftelfels, te denken hebbe, Doch wil “men, dan. dade- 

lijk, onmiddellijk  beoefenend. nut, wit men, of kan 
men zijnen geest tot die groote befchouwingen van 

orde en verband in de natuur, niet verheffen, wel nus, 

groot , onmiddellijk en dadelijk nut, is uit de ontdeke 

kingen van LAPLACE voortgevloeid. Bijna al de fterre= 

kundige tafels zijn, federt de uitgave van de MZécanique 

céleste, vernieuwd, volgens de theorie van LAPLACE, 

verbonden met de beste waarnemingen „ vooral met die 

van Greenwich. De eene -zonder-de andere waren hicre 

toe buiten ftaat. | 

De theorie, evenmin als de waarnemingen, ieder af« 

zonderlijk, konde geene uitmuntende tafels leveren, 

Beide de takken der fterrekunde, de phyfilche en de 

praktifche moesten hier met elkander verbonden worden. 

Vooral is het van het allerhoogfte belang , juiste maan= 

tafels te bezitten. De gouvernementen der zeevarende 

volken, hadden dit zoo wel begrepen , dat de geleerden , 

die de maantafels verbeterden, zich fomtijds ongevraagd 

en onverwacht beloond zagen. Eutrr, de zoon var 

den Predikant van een klein dorp, bij Bazel, werd; 

door het Franfche Gouvernement, TOBIAS MAYER 

oorfpronkelijk een weeskind, uit eene kleine ftad in 

Duitschland, en later Hoogleeraar te Göttingen, door 

het Tengte-bureau in Zugeland , aanzienlijk beloond, 

wegens de verbetering van de theorie en de tafels der 

maan. 

De Hoogleeraar BURG te Weenen, behaalde den prijs s 

op het vervaardigen van nieuwe maantafels, door het 

Fransch Bureau des Longitudes gefteld,” Die prijs was 
V 4 van 
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van zes. duizend franken, NAPorEoN verdubbelde den 
zelven, Men zal toch, wel niet denken, dat regeringen 

duizenden zuilen. wegfchenken voor de beantwoor 

ding «van onbelangrijke vragen. Die maanstafelen 

ftaan ineen onmiddellijk verband, met hetgeen voor 

befchaafde volken eene behoefte , even onvermijde: 

lijk als de landbouw, geworden is, met de zeevaart 

namelijk. De door theorie en waarneming verbeterde 

maan- en zonnetafels zijn het, die in verkorten en gc- 

fchikten vorm, die hoogst onkundige zeelieden, die ze- 

ker nooit van LAPLACE, van BURG of van MASKELINE 

gehoord hebben, in flaat ftellen, om de lengte op zee 

met eene zekerheid te bepalen , waarop onze voorgangers 

naauwelijks durfden hopen. Zonderling toch is het 

verband der wetenfchappen. Een Göttingfche en een 

Weener Hoogleeraar, die beiden mogelijk nooït een 

zeefchip zagen, verbeteren de zeevaartkunde, en wor 

den daarvoor door zeevarende Mogendheden beloond, 

Larrace was overtuigd van het groot gewigt voor 

de zeevaart van de allernaauwkeurigfte kennis van de 

beweging der maan, Om juiste waarnemingen te Pa- 

rijs te kunnen doen in het werk ftellen, deed hij, 

aan het Ob/ervatorium aldaar, een gefchenk van een’ 

heerlijk gewerkten cirkel van RrIcHeNBACH, van drie 

voeten diameter, Het is waar, het werktuig heeft niet 

aan de verwachting voldaan, doch het blijft toch altoos 

een getuige van den ijver van LAPLACE voor de we- 

tenfchap, zoo wel als van het kunstvermogen van dese 

zelfs maker. 

Er zijn groote Wiskundigen, die zich uitfluitend 

mer het afgetrokkene der wetenfchap bezig houden „en 

fom- 
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‚_fomtijds, met verachting op andere tijden, met : on» 

verfchilligheid van andere wetenfchappen, die ‚niet 
zoo Exact. zijn, fpreken. Geenzins was dit zwak aan 

LAPLACE eigen. Hij was wel zelf niet zoo zeer be- 

roemd waarnemer of proefnemer; doch hij nam gaarne 
aan. foortgelijke werkzaamheden deel, en dit aandeel 

was altoos nuttig en belangrijk. Zoo vond hij reeds 

vóór. jaren, met LAVOISIER , den Calorimeter uit ). 

Het is mogelijk, dat men thans naauwkeuriger werk- 

tuigen begeert tot het oogmerk , waartoe de Calorimeter 

dient; doch het is toch ook gebleken, dat de proeven 

met dit werktuig veel hebben toegebragt, om een 

nieuw licht over de werking der warmte te vere 

{preiden, 

Nog andere zeer belangrijke proeven had LAPLACE 

met LAVOISIER, over de uitzetting der vaste ligchamen 

door de warmte genomen. Het verflag dezer proeven, 

na den dood van ravorster verloren, is weder ge= 

vonden, en door Bior in het Zraité de Phyfigue be- 

kend gemaakt, Het werktuig, daarbij gebruikt, is 

nieuw én doelmatig, en de proeven fchijnen tot de 

naauwkeurigfte, die men heeft, te behooren. 

Doch rapLacre bezat ook het talent , om anderen tot 

het doen van waarnemingen en het nemen van proeven, 

volgens zijne eigene denkbeelden , aan te fporen. Niet 

alleen Theoretisch-Sterrekundige , maar ook Natuurkun= 

‚dige van den eerften rang, wist hij anderen den zeke- 

ren weg te wijzen tot zulke onderzoekingen, die hij 

voorzag, dat tot groote uitkomften moesten leiden. 

Ook 
C°) Mémoires de PAcadém. 1780, p. 355. 

al 
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Ook. door dit middel is hij der et van Ks 
dienst geweest, 

Het fcheen, dat raprace beftemd was om datgeen , 
hetwelk door Newron was aangevangen, te volmaken. 
De theorie van de fnelheid des geluids, door NEwTon 
gegeven, ftrookt niet dan gebrekkig met de ondervin= 
ding. Larrace toonde aan, dat de oorzaak hiervan 
moest gezocht worden in de warmte, welke er bij de 
kleine zamendrukking der luchtdeeïtjes ontwikkeld’ werd , 

en hij gaf zelf de verbetering aan de hand, welke er 

in de formule van Newton moest gemaakt worden, 
om op deze omftandigheid acht te geven (*). De 

leden van het Bureau des Longitudes werden , op voors 

dragt van LAPLACE, in ftaat gefteld, om de proeven, 

vroeger wegens de fhelheid des geluids genomen, te 
herhalen. In Nederland is kort ‘daarna hetzelfde ge- 
fchied, De proeven , door Kapitein PARRY over hetzelfde 
onderwerp, op zijne derde reize genomen, zijn door 
den Heer srmons berekend, en {temmen zoo wel als 

die van BENZENBERG en STAMPFER overcen, om de 

theorie van Frankrijks grooten Wiskundigen te be- 

vestigen. 

Dat LapLacE cen levendig aandeel moest nemen in 

het daarftellen van het metriek-ftelfel van maten en ge= 

wige 

C°) Annales de Phoyfique et de Chimie,T. Ill. p. 238. LAPLACE 
heeft deze verbetering zonder bewijs gegeven. Het bewijs is 

men verfchuldigd aan den Hoogleeraar vaN rees. Zie Proefne- 
mingen aangaande de felheid van het geluid, in de werken 

van de eerfle Klasfe van het Koninklijk Nederlandsch Inftituut , 

zevende deel , bl, 335. 
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wigten, is vrij duidelijk. Hij was een dergenen, die 

het krachtigst voor dit ftelfel geiĳverd hebben, en het 

meest hebben toegebragt tot inftandhouding van hetzelve. 

Even gelijk bij ons, gebeurde het ook in Frankrijks 

dat ‘onkundige leden. der Adminiftratie, Prefekten en ders 

gelijken, dit ftelfel wenschten afgefchaft te zien. Zi 

namen tot voorwendfel, dat hetzelve niet onder NAPO» 

LEoNs regering vontftaan was, en dewijl alles van de 

inft ling dier dynastie moest aanvangen, moest dan 

ook dit metriekftelfel als revolutionair en anti-monar* 

chaal worden afgefchaft. Larrace wist echter bij Na= 

POLEON de inftandhouding van dit heerlijk voortbreng- 

fel van menfchelijk vernuft, waaraan hij zoo veel deel 

had, te verwerven. Narorron had te veel verftand 

en kennis, om niet al het nietige der tegenwerpingen, 

tegen het metriekftelfel in te zien, en offchoon hij zele 

den inftellingen begunftigde, die niet van hem oorfpron= 

kelijk, -of ten minfte gewijzigd waren, zag hij te regt 

in, dat de affchafing van het metriekftelfel, den roem — 

noch van zijne regering, noch die van Frankrijk in de 

oogen der nakomelingfchap vermeerderen zoude. 

Met het metriekftelfel was eene graaämeting verbone 

den , die van Duinkerken tot aan de Balearifche Lilane 

den zich uitftrekt. Met de driehoeken dezer meting is 

het net verbonden, hetwelk de Generaal KRAIJENHOFF 

met zoo veel naauwkeurigheid in Nederland heeft gee 

meten, en hetwelk zich aan de Pruisfifche meting in 

‚ Westfalen aanfluit. Aan den anderen kant zijn de En- 

_ gelfche driehoeken met de Franfche, door den gemcen= 

fchappelijken arbeid van geleerden van beide natiën , aan 

elkander gehecht. De betrekkelijke ligging der Ob/er- 

Vin 
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watoria van Greenwich en Parijs is door twee ver- 

fchillende metingen naauwkeurig bepaald, en de meri- 

diaan wordt voortgezet tot aan Unst , het noordelijkfte 

der Zetlandfche Eilanden. Om uit deze uitgeftrekte 

metingen de geringe onzekerheden, waaromtrent men 

aangaande de gedaante der aarde nog verkeert, op te 

helderen, wenschten de Wis- en Sterrekundigen federt 

lang, dat men met gelijke zorg, als waarmede de me» 

tingen der breedtegraden was verrigt, ook eenige gra- 

den lengte of een ftuk van eene paralel mogt opnemen. 

Toen ‘het NAPorLEON ingevallen was, om in zijnen 

Staatsraad, de Prefidenten en. Secretarisfen van alle de 

klasfen van het inftituut, over wetenfchappen en kun- 

ften te hooren fpreken , vroeg de cerfte klasfe, dat men 

in Frankrijk eene perpendikulair, waardig aan haren 

meridiaan mogt hebben-(*). Aan deze wensch werd 

voldaan, doch de oorlog verhinderde de voltooijing van 

dit werk. Onder Loprwijk XVII werd het weder op- 

gevat, en is nu of geheel, of althans voor het grootfte 

gedeelte voltooid, Het fchijnt, dat men grootendeels 

aan den invloed van LAPLACE, zoo wel bij de keizer- 

lijke als koninklijke regering, dit fchoone werk ver- 

fchuldigd is. Aan hetzelve hebben Italiaanfche , zoo wel 

als Franfche Sterrekundigen, en Oostenrijkfche, Pie- 

montefche en Franfche Ingenieurs deel genomen. De 
gemetene lijn, zal zich van Fivme in Jstrië, tot aan 
den Oceaan, bij de Garonne uitftrekken, Wanneer de 

nitkomften van dezelve geheel tot kennis van het pu- . 

bliek 

C) Compte rendu par PInflitut de France à S. M. PEma 

pereur et Roi, 1809. Pe 44» 

* 

NE ENE Er en 
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bliek zullen gebragt zijn, zal men nieuwe reden van ere 
kentenis hebben voor den grooten man, die zijnen in 

vloed zoo nuttig wist aan te wenden (*). 

De Mécanique clleste en daarmede in verband nt 

afzonderlijke ftukken, zijn zeker de beste grondflag van 

den roem van LAPLACE. Eene enkele flechts der veel- 

vuldige ontdekkingen, waarvan dit werk als overvloeit „ 

was genoegzaam geweest, om de nagedachtenis van een? 

Wiskundigen blijvend te maken,” Doch het zijn geene 

verftrooide niet zamenhangende ontdekkingen, meer aan 

het toeval, dan aan. fcherpzinnigheid van geest toe te 

fchrijven, welke men in dit gadeloos boek aantrefte 

In hetzelve wordt een eenvoudig beginfel, in deszelfs 

uiterfte bijzonderheden vervolgd , door middelen „ welke 

het vernuft van den Schrijver zelven moest daarftellen„ 

en deze ftandvastige nafporing der gevolgen van het bes 

ginfel_ van NewrToN, gevoegd bij het overwinnen der 

wiskundige zwarigheden , waar zij zich mogten op= 

doen, maken dit boek den lof waardig, die Franfchen 

zoo wel als andere volken, om ftrijd aan hetzelve heb= 
ben toegebragt. 

Een hoofdwerk van LAPLACE is de Thdorie Analye 

tigue des Probabilités (}). De kansrekening had reeds 

vroeg, door deszelfs nuttige toepasfingen , en door de 

belangrijkheid des onderwerps, de aandacht der nieu- 

were Wiskundigen tot zich getrokken, Ook hierin wa« 

ren onze landgenooten toen niet achterlijk, Huyeens (S), 

SN VAN 
() Zie Mémoire fur la mefure Tun arc du paralelle moyen , 

in Connaisf. des Tems, Paris 1819, p‚ 252 

CH) 1812. 4°. 

CS) De rariociniis in ludo alcae, 
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VAN SCHOOTEN (Ì), NIKOLAAS STRUIK ({)s hielden 

ook onze eer op. Elders had men JACQUES BER- 

NOUILLE ($) MONTMORT (**), DE MOIVRE (GH); 

CLARK (SS), BEQUILLI (**) en CONDORCET (HH): 

Ik heb mij reeds al te lang voor de grenzen van dit ge= 

fchrift bij de Mecanique céleste opgehouden; hoe 

fchoon het werk over de kansrekening ook zij, ik zal 

er korter over handelen, In hetzelve treft men weder 

hetzelfde wiskundig genie, hetwelk de grenzen der we- 

tenfchap uitbreidt. Gewigtig zijn allezins de toepasfin- 

gen, welke hier van deze algemeene leer gemaakt wore 

den. Dan eens behandelde rarracr de waarfchijn= 

lijke onzekerheid, die uitkomflen van een groot aantal 

proeven en waarnemingen overlaten, en hij wijst de 

beste middelen aan, om uit zulk een eroot aantal het 

zekerst tot de waarheid te komen. 

Op de politieke rekenkunde, op de geboorten, de 

fterften , waarfchijnlijkheid van leven, tontines , levens- 

verzekeringen en andere nuttige inrigtingen, maakt hij 

de nuttigfte toepasfingen, en geraakt dikwijls tot zeer 

onverwachte uitkomften. Zoo vindt men den invloed 

onderzocht, welke het uitroeien der kinderziekte door 

de 

(*) Ewercitationes mathematicae, 

Cf) Uitrekening der kanfen in het fpelen, 1716, 

CS) Ars conjectandi, 

C*) Esfat d’ Analyfe fur les jeux de hafard, 

1 CHT) The Doctrine of Chances , London 1738. 

(SS) SAMvEL CLARK, 2e Law of Chances. 

C***) BequiLrr, calcul des Probabilités. 

CHtt) CoNDORCET , Élémens du calcul des Probabilités. 1805 
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de. vaccine, op den, gemiddelden levensduur hebben zot- 

de, en men komt tot de belangrijke uitkomst, dat 

de gemiddelde levensduur, met drie jaren zoude ver- 

meerderd worden, wanneer de kinderziekte kon worden 

vernietigd, en de vermeerdering van bevolking, die er 

het gevolg van moest zijn, door andere oorzaken niet 

werd beteugeld. ° 

„Noch de Mécanigue céleste , noch het Traité analy- 

tique des Probabilités zijn werken, ik zeg niet voor 
den dagelijkfchen Lezer, maar ook niet voor den da- 

gelijkfchen Wiskundigen.” Van deze boeken geldt nog 

vrij wat meer dan van de fchool van PpraTO, dat er 

geen in de wiskunde oningewijde, in konde dringen. 

De Mécanique ctleste te lezen, en ook maar gedeelte= 

lijk te verftaan, is reeds een eertitel voor eenen Wise 

kundigen. 

C'est avoir profité que de favoir sy plaire. 

Przayrair rekende in 1808, dat er geen twaalf perfos 

nen in Groot-Brittanje de Mecanique cêleste verftaan 

konden (#). Dit getal heeft zich federt dien tijd aan« 

merkelijk vermeerderd doch het is echter gewis nog 

niet groot. Het was echter wenfchelijk, dat het niet 

wiskundig gedeelte van het publiek kennis zoude drae 

gen van de groote uitkomften der hedendaagfche natuure 
kundige fterrekunde. Larracr fchrcef daarom zijne 

Expofition du fystème du Monde, waarvan de eerfte 

druk reeds vóór de Mgcanique celeste verfcheen. Een 

der 
(*) Prayrairs Morks „T. IV: p, 324 



C'siâ } 

der ‘grootfte Wiskundigen van zijnen tijd; deed zich’ nu 
te gelijk als een der beste Prozafchrijvers in zijne taal 

kennen. En indien menin het groote werk , het wis= 

kundig genie bewondert, zoo- wordt men in deze be- 

fchouwing van hét wereldftelfel getroffen, door den 

krachtigen kernvollen ftijl, de welluidendheid der vol- 
zinnen , en de duidelijkheid , helderheid en gemakkelijk= 

heid, waatmede de verhevenfte ‘onderwerpen worden - 

behandeld. Een groot voordeel van de affchaffimg der 

Latijnfche taal in wis- en natuürkundige wetenfchappen 

is zeker geweest, dat men federt dien tijd het genoegen 
geniet, immers genieten kan, om deze onderwerpen in 

eenen ftijl bêhandeld te-zien, die den goeden findak niet 
beleedigt. Verbazend is toch het onderfcheid tusfchen 

den ftijl van dezelfde Schrijvers, wanneer zij zich of 

in hunne moedertaal, of in het Latijn uitdrukken. Ga- 

river in het Ttaliaansch, is cen geestig en aangenaam 

Schrijver, maar de Latijnfche vertaling van zijne Dis- 

corfì, heb ik nooit kunnen uitlezen. Lord BACON 

werd door de Engelfchen onder hunne beste Schrijvers 

geteld, maar welk een last, om zijne werken in het 

Latijn te lezen? Ach , had toch onze nuveens de 

Franfche taal, die hij zoo zeer meester was „ liever ge= 

bruikt, dan de doode fpraak van een volk, hetwelk 

van: natuur= en wiskunde niet dan oppervlakkige denke 

beelden kon hebben! Aan de Franfche geleerden komt 

vooral den toem toe, van zich in hunne fchriften, met 

eene kortheid en gepastheid van woorden uit te druk- 

ken, die niets te wenfchen overlaat. 

„ Met volle regt, derhalve, als een der beste Franfche 

Prozafchrijvers, van zijnen tijd, ontving de Franfche 

… aka. 



C 313 J 

Äkädemie, uitluitend aan Franfche letterkunde gewijd, 

LAPLACE onder hare leden, even gelijk. zij te, voren 

Aan BUFFON, Aal BAILLY, aan D'ALEMBERT €en aan 

afideren, dat zelfde regt had doen wedervaren. « De 

Expofition du fystéme du Monde, en het Es/ai Philos 

fophiquë fur les Probabilités zal toch langer gelezen 
worden, dan de treur- en blijfpelen , en de flaap wek= 

kende gedichten, door het publiek reeds vergeten, die 

aan fommigen der tegenwoordige leden, de deuren der 
Franfche Akademie geopend hebben: 

Ik heb getracht &ene oppervlakkige fchets te geven 

van de verdienften van LAPLACE. Hoe ver ik beneden 

de verhevenheid van dit onderwerp ben gebleven, weet 
niemand. beter, dan ik zelve. Van een’ man van die 
hooge en buitengewone verdienften, weten de Franfché 

dagbladen, - opgevuld met den lof van Foy, van 

TALMA, Val GIRARDIN, Val LA ROCHEFOUCAULD ; 

geen enkel woord te zeggen; dan dat hij overleden is. 

De Zroile voegt er bij; dat Lapracr de Schtijver is 
van de Erpofition du fystlme du Monde, en dat hij 

aan NAPOLEON heeft voorgefleld, om den Republikein= 

fehen Almanak’ af te fchaffen. Het fchijnt dus, dat 
de Meécanigue clleste geheel aan de Schrijvers der Froite 
onbekend is; dit is zonderling; de Jezuïten plagten voor« 
heen geene vreemdelingen in de wiskunde te zijns De 
beoordeeling der ftaatkundige handelingen van wAPLACE 
laten wij aan anderen over. Mis{chien levert ook zijn 
leven eeh hieuw voorbeeld op, dat geleerden zelden in 
roem en eer winnen, wanneer zij in de ftaätkundige 
wereld eene rol willen fpeleh. FRANKLIN alleen, is 
misfchien eene zeldzame uitzondering. 

BIJDRAGEN , D, IL, sT. 1, X On. 
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Onder het fchrikbewind, was LapLacre verpligt zich 

te verfchuilen. «Twee zijner beste vrienden LAVOISIER 

eN BOCHART DE SARONs ftierven op het fchavot. De 

eerfle, omdat hij Fermier Général, en de tweede, om- 

dat hij eerffe Prefident was. 

Onder het Confulaat was LAPLACE eene poos Mie 

nister van Binnenlandfche Zaken, Later werd hij Lid, 

en verder Kanfelier van den zoogenoemden behoedenden 

Senaat. Gewisfelijk, mijns oordeels , kan niemand het 

zich tot eene eer rekenen in dat ligchaam- gezeten 

en deel aan. deszelfs handelingen genomen te” hebben. 

Er waren , echter, mannen in dien, Senaat, wier namen 

de nakomelingfchap niet vergeten zal. BouGAINVILLE', 

BERTHOLLET  MONGE , VOLNEY ; LAGRANGE » ‘CHAP» 

TAL en LACEPDDE , hebben zekerlijk, uit een geletterd 

oogpunt befchouwd, aanfpraak op eerbied. Maar het 

blijft toch fmartelijk, dat men altoos onder die reeks 

van lage en laffe befluiten , door dien Senaat genomen, 

den naam zal moeten lezen van eenen Kanfelier, die 

zich alleen met wetenfchappelijken roem had moeten 

vergenoegen, Als Senateur verkreeg LapLacr den titel 

van Graaf, na de terugkomst van ropewijk XVIII, 

werd hij Marquis, Voorheen hadden vreemdelingen 

LAPLACE, den NEWTON onzer eeuw genoemd; mis- 

fchien herinnert zich de nakomelingfchap beter deze be- 

naming, dan de titels van Graaf of Marquis; aan den 
zoon eens landmans gegeven. 

Larracer overleed te Parijs, den sden Maart 1827, 

in den ouderdom van acht en zeventig jaren, juist eene 

eeuw na den dood van NEWTON. 

AAN= 
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IAANTEEKENINGEN (EN, UITTREKSELS UIT BRIEVEN 4 
„DOOR DE HEEREN BOIE EN MACKLOT VAN JAVAs — 

=iv AAN DEN HEER TEMMINCK ; DIRECTEUR VAN 

ĳ z/SRIJKs MUSEUM, GEZONDEN (*). 

43) Î ' í ì 

D. geheele vlakte tusfhen Batavia en Buitenzorg 

verheft “zich ongevoelig, en vertoont zich overal op 

dezelfde wijze, En beftaat uit eene onafgebroken reeks 

vän -Kamporigs of van groote familietuinen der inlan= 
ders, “ondér’ wier hoogftammige” boomen; hunne woe 

ginger, ‚meestal ej ann de oevers van beekjes, die 
valea age jah 

To. Deze aantekeningen , welke de Heer Temminck de 

} verpligtende goedheid heeft gehad, ons in de Franfche taal , 
in welke zij gefchreven waren, mede te deelen , hebben wij 

gemeend , zoo fpoedig mogelijk , door vertaling voor allen 

bevatrelijk te moeten maken. Wij durven ons vleijen’, dat de — 

beoefenaars der natuurkundige wetenfchappen deze belangrijke 

bijzoriderheden met even veel erkentelijkheid. zullen ontvangen, 

als wij zulks deden, en dat zij zich met ons;zullen verheur 

gen, dat wij ook in het vervolg in ftaat zullen gefteld wor- 

den, de nadere mededeelingen van de Heeren Boie en mack 

or, op dezelfde wijze bekend te maken. Wij hebben hier 

alleen nog bij te voegen, dat deze aanteekeningen uit de brie- 

ven, welke deze Heeren aan den Heer TEMMINCK overzenden , 

genomen zijn; hetgeen men bij de beoordeeling van den za- 

_menhang van het geheel en van den ftijl, niet uit het oog ver- 

“Tiezen moet. 

RED. 

XN a 
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alhier ín ongeloofelijke menigte aanwezig zijn, ter naau- 
wernogd bemerkt worden. « Elke Kampong is van rijste 
velden en grasweiden omringd, wier uitgeftrektheid ge= 

lijk ís aan: de zijne; en daar het land zich: overal 

ophoogt, kunnen allen,’ door kanalen, «welke: men 

zeer vernuftig gegraven heeft, ter juister tijd overe 

flroomd worden, Het zijn deze welden, hier en daar 

door eenen enkelen boom befchaduwd en met dijken 

doorfneden, welke men met talrijke troepen, van Kara-= 

baus en Zebus, en ook fomtijds met Bentingers CD 5, 

aan hunne witte aars en pooten herkenbaar, „bedekt 

vindt. De Karabaus bewegen zich zeer langzaam, en, 
houden, op dezelfde wijze als de Italiaanfche buffel ; 

hun hoofd al fnuffelende in de hoogte; op het zien 

van het minfte voorwerp, hetwelk hunne aandacht 

treft, dompelen zij zich dikwijls tot aan den neus toe, 
in de modder der poelen, welken hun nergens ontbreekt; 

zij gaan altijd van een klein aantal witte Krabben- 

eters, met een rosachtig hoofd, als ook van Veeleiders 

(Pastor Cristatellus en jalla), en fomtijds van een paar 

Lappenvogels (Glaucopis), vergezeld, welke zeer han 

dig eene fchuilplaats tusfchen hunne pooten zoeken, Op 

deze zelfde velden jaagt men fomtijds een eenzaam, Jib= 

belhoen (Llemipodius) ‘op, wiens geaardheid, vaor, zoo 

ver ik. dezelve tot nu toe ken, niet van die onzer 

kwartels verfchilt; ook vindt men er bijna bij elke 

fchrede, eene foort van Leeuwrik (Alouette mirafray, 
‘welke aldaar even zoo gemeen is als de Veldleeuwrik 

@/A 

(*) Karabau en Bentinger zijn beide wilde rasfen van den 

buffel, We V, 
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CAL. arvenfis), “in Europa.” De korte vleugels, of 

liever de korte eerfte flagpennen, geven aan de vlugt 

van «dezen vogel iets eigenaardigs, hetgeen hem smeer 

ôvereenkomst geeft met de Cujeliere , dan met den ge- 

wonen Leeuwrik. Wij hebben ons-echter, in Zuropa, 

vergist, door aan te nemen, dat deze vogel niet het 

vermogen tot eene aanhoudende vlugt zoude hebben; 

want al zingende verheft hij zich even zoo hoog in de 

lucht, als de twee vermelde foorten, en hij blijft er 

meermalen, een kwartier uurs, als het ware, in han- 

gen. Zijn gezang draagt het kenmerk van het geflacht , 

en gelijkt meer. naar dat van de arvenfis, dan naar dat 

van de eristata, de arborea, of van de foorten, 

welke ik aan de Kaap de-Goede Hoop waargenomen 

heb. Hetzelve beftaat vooral uit de pr seren ‚ eener 
ralf 

flrophe, welke men door de lettergrepen # - DE À 

zoude kunnen nabootfen; behalve deze, heb ik echter 

nog vele andere (lrophen in zijn gezang opgemerkt, 

welke niet in dat van de arvenfis beftaan.: Ik heb mij 

het nest en de eijeren van dezen vogel nog niet kun- 

nen verfchaffen. De weinig hooge grasfoorten , met 

welke de kleine dijken dezer velden bedekt zijn , dienen 
zeer dikwijls tot fchuilplaats voor de Sy/yia gracilis, 

welke men beter deed onder de MZerions te plaatfen. 

Daar deze vogel zich altijd digt bij den grond ophoudt, 

en tusfchen de kleine grashelmen, even als eene muis, 

doorkruipt, zoude de Natuuronderzoeker hem welligt 

nooit ontdekken, zoo het mannetje zich niet door het 

gefchreeuw , of liever zacht en bevend gezang verried, 
hetwelk hij van tijd tot tijd doet hooren, terwijl hij 

Ä 3 zich 
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zich tot de hoogte van eenige vademen opheft, et op 

een twintigtal fchreden van,de plaats, van welke hij 
opgeftegen was, weder nedervalt, Naar zijne, beweging 

en ftem te oordeelen, is het in het geheel geen Zeo- 

fin riverain, Geen vogel is meer gemeen op deze 

velden, dan twee foorten van Zortelduiven , te weten” 

de C. tigrina en de malaccenfis, welke men , even. zoo 
veel als de gewone Tortelduif (Cs turtir) in din 

land , vindt. 
De fraaie kleine Malaccafche tortelduif pewinds zich 

altijd in de nabuurfchap der woningen van de inlanders, 

en wordt bovendien nog dikwijls door hen in kooijen 

gehouden, daar zij, zoo als men zegt, eene bijgeloo- 

vige en voorfpellende waarde aan de verfchillende too- 

nen van haar gefchreeuw hechten; de naakte ftreek óp 

het hoofd heeft eene zeegroene kleur, en de regenboog 

is fmal en van eene zachte blaauwe kleur. Zijn zacht 
_ _ NJ nd 

gekir cro-ho, ho ho == croho ho ho, wordt niet dan 
op eenen kleinen afftand gehoord; dat van de Tigrina., 

heeft veel overeenkomst met dat van onze C. rú- 

foria en van de aanverwante foort van de Kaap de 

Goede Hoop, welke ik echter geloof, dat er ° van 

verfchilt. 

Hier ontdekt men ook nog fomtijds een paar sSteen- 

wogels (Saxicola caprata), wier zeden geheel die van 

den Rotshaan (Rupicola) zijn; de lucht is aldaar ook 

als bezaaid met vele Gierzwaluwen (Hirundo fucipha- 

ga), als ook met Spitsvleugels (Ocypteri). De Gier- 
zwaluw (Cypfelus), vliegt met dezelfde fnelheid als 

onze Mwrarius, en hare kleine geftalte alleen is in 
ftaat , 
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ftaat , haàr met de eetbare Zwaluw (Hirundo esculenta), 

welke op-Bwitenzorg vrij zeldzaam is, te doen. verge- 

lijken of verwarren, Kunr heeft in iets handfchriften 

het eerst bewezen, dat men te onregte de JZ. esculenta 

voor diegene. gehouden heeft, welke de door de Chine- 

zen zoo zeer gezochte vogelnesten vervaardigt, maar 

dat integendeel de Cypfelus fuciphagus CC. delicatulus 

van zijne handíchriften) , zulks doet. IR heb eene groote 

menigte nesten van de cerfte dezer foorten, (//. escu-= 

lenta) te Ponto-Gede, in eene der galerijen van het 

huis van den Heer ENGELHARDT gezien , welke allen 

in groote hoopen, op of naast elkander geplakt waren. 

Deze nesten hebben dezelfde gedaante, als die van 

de Cypfelus fuciphagus, maar zijn van eene grove zelf- 

ftandigheid, met grashalmen doorvlochten, en zouden , 

geloof ik, moeijelijk verteerd kunnen worden. Wij 

zullen trachten u in eenen’ onzer volgende brieven; 

naauwkeurige bijzonderheden, omtrent de natuurlijke 

gefchiedenis dezer beide foorten mede te deelens de 

fuciphagus komt flechts op Buitenzorg, om op infekten 
jagt te maken, zijnde de beroemde holen, welke hij 
zich tot woonplaats gekozen heeft, nog al ver van 

daar verwijderd. 

De Hirundo esculenta behoort voor het overige niet 

tot het geflacht Cypfelus, maar komt in vlugt en ftem 

meer met de foorten Mirundo urbica en riparia over 

eenn, in wier onderverdeeling zij derhalve misfchien ge 

plaatst zoude behooren te worden, 

De Ocypterus eucorhynchus, een zeer gemeene vo- 

1, bewoont, bij voorkeur, de afgezonderde en zeer 
X 4 hoo- 
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hooge boomen, welke op de--grenzon der Kampongs 

ftaan. Een dergelijke boom is altoos de verzamelplaats _ 

van eene. familie Spitsvleugels (Oeypteri) „ als hij: flechts 

in zijnen top, eenige doode takken draagt, op welke 

de jongen als het ware op elkander geplakt, meermalen 4 

eene lijn uit vijf of zes #ndividu’s zamengefteld „ vor= 

men. Het is ook uit zulk eenen boom, dat zij hunne 

aanhoudende en fierlijke vlugt beginnen; al zwevende 

befchrijven. zij groote kringen in de lucht, en op het 

gezigt. van eenen jager, werpen zij eenen fchorren en 

Schellen fchreeuw uit, welke zoo veel overeenkomst heeft 

met den klank fritsch van de Sterna minuta, dat men 

er zich fomtijds in zoude kunnen vergisfen, 

Bij het zien van hunne ‘vlugt herinnerde ik mij ter= 

ftond, de troepen fpreeuwen, welke wij in Holland, 

in de maanden Augustus of September, zoo menigwerf 

tegen het vallen van den avond, met het vangen van 

infekten bezig zagens er is bijna geen onderfcheid tus- 

fchen beiden 3 zijnde de gedaante van den tronk en van 

de vleugels ook bijna dezelfde; maar de vlugt van den 
Ocypterus is veel meer aanhoudend, 

Kuur heeft, onder den naam van deplumatus, de 

Pastor jalla van norsrieLD, tot de fpreeuwen ge- 

bragt, en men moet bekennen , dat zijne geaardheid en 

gefchreeuw er niet veel van verfchillen, maar als men 

de geheele geflachten van Stwrus en Pastor niet zamen 

vereenigen wil, moet men hem in het laat{te latens 

niet alleen, omdat zijn bek niet geheel met dien van 

de fpreeuwen overeenkomt, maar ook, omdat zijne 

vleugels even als bij de Z/stvogels (Martins), afgerond 

es 
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zijn, en «hij dezelfde vlugt heeft. Deze twee geflach« 

tensvbij welke zich dat der Glimvogels (Lamprotornis) 

voegt, vormen eene zeer juist omfchreven’ kleine 

familie, „aan het eind der Alyreters (Omnivores) , te 

plaatfen. es 
„Ik heb de Lamprofornis cantor nog niet dikwijls 

gezien, uitgezonderd eenige paren van dezelve, welke 

bovenin. den top van eenen hoogftammigen boom za= 

ten; bij een wijfje, hetwelk ik doodde, zat de flok- 

darm vol taaije vruchten3 bij een mannetje, hetwelk 

mijn jager nederfchoot, had hetzelfde plaats. De res 

genboog van het mannetje heeft eene fraaije kraalroode 

kleurs die van het wijfje is witachtig. « Men vindt de 
Pastor jalla en eristatellus dikwijls in de weiden , ook 

wel op den rug van de Karabaus, of in den top van 

den eenen of anderen alleen ftaanden boom; zij leven 

echter niet in troepen bijeen. Het is de jalla, welke: 

men overal op de groote gebouwen, ja, zelfs op die: 

der ftad Batavia, en in de nabuurfchap der ftallen 

vindt; maar de Pastor cristatellus is werkelijk een ges. 

trouwe herder, daar hij de kudde volgt, als zij ’s more 

gens in het veld gejaagd wordt „ en ook met dezelve 

’savonds naar den Kampong terugkeert; alwaar elk’ 

paar zich tot woonplaats, eenen ouden palm- of co= 

cosboom, of ook wel areca, gekozen heeft (+). De 

in= 

C*) Zoude de reden, waarom deze vogel de kudden zoo 
getrouw vergezelt, niet in de infekten te zoeken zijn, welke 

door den mist der laatfte gelokt worden , en den Pastor cristga 

tellus tot voedfel verftrekken; even als men in Zuid Afrika 
Xs5 een 
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inwoners noemen ‘dezen vogel Boerong kerra Cheefche 

vogel); men moet ook bekennen, dat zijne roepftem 

nog minder welluidend is, dan die van den» Boerong 

djalla (vogel van den weg); maar zijn gezang is even 

zoo vrolijk en ftreelend voor het gehoor, als dat wan 
oùzen fpreeuw, _De- boomen, welke op zich’ zelven 

in de’ velden {taan , zijn ook nog; de gewone woonplaat= 
fen van Merfitvogels (de Dacelo viend en capenfis) 

die zeef log en dom zijn. 

Nog geene eigenlijk peking vennd “200 

als de Aleedo fusca, pulchella „ end, hebbende waar= 

genomen, durf. ik niet beflisfen, of de twee gezegde 

foorten, wel met dezelwe mogen” gerangfchikt worden 5 
of dat dezelve een derde geflacht moeten uitmaken, in 

hetwelk ik ook de Omnicolor van Coromandel, en de 

foort door LEVAITLANT ontdekt, zoude plaatfen3 het 

isin allen gevalle zeker, dat het geene IJsvogels (Mar- 
tins pecheurs Zijn, zoo als onze Ispida, de Rudis, 

welke ik aan de Kaap gezien heb, en de, MZiniutung , 

de Biru en de Madagascarienfis van hier, Deze ware 

JJsvogels vliegen met pijlfnelheid, houden zich ftand- 

vastig aan den „oever van het water op en voeden zich 

bij uitfluiting- met visch en andere waterdieren; hun 

ger 

eenen troep Qwagga’s, altoos door eenen troep Struisvogels ge- 

volgd ziet, die, volgens de fcherpzinnige meening van LicH- 

TENSTEIN, in de torren, welke zich op den mist der eerfte 

werpen , een geliefkoosd voedfel vinden. Zie LICHTENSTEIN's 

Reifen im Südlichen Afrika, T. II. Ss 34re 

' We Ve 
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gevederte is glinfterend; de punt van hunnen bek gaaf 
randig (entier) ‚ en zij laten eenen fcherpen en fchellen 
fchreeuw hooren. De twee foorten, van” welke ‚ik 

fpreek, ven vooral. de, Collaris , die veel gemeener dan 

de Capenfis is; hebben eene logge vlugt, welke veel 

wan-die der J/syogels verfchilt; zij houden zich meer 

of min van het water verwijderd, op de grenzen der 

&ampongs op, voeden zich bij voorkeur met {prinkha= 

pen en andere groote infekten; hun gevederte is, wel 

is waar, niet zoo zacht en met minder losfe (desunies) 

baarden, dan in de ware Merfstvogels (Dacelo’s) ; maar 

verfchilt tegelijkertijd zeer veel van dat der 4/svagels; 

de punt van hunnen bek is uitgefheden , en de. fchorre 

en doffe fchreeuw, welken zij doen hooren, herin- 

nert volllrekt niet aan dien der ZJsvogels. De-fehreeuw 
van de „Collarisy welken men overal hoort, begint ge- 

woonlijk met ip — — dikwijls herhaald, en eindigt 

met. kiftoe „ kiftoe, waaraan hij den naam van Boerong 

kiftoe, bij de Maleijers, verfchuldigd is. Het ge- 

fchreeuw van «de Capenfis gelijkt, naar een onaangenaam 

‚gefchater van lagchen, hetgeen men door /akgak zoude 

kunnen uitdrukken; dezen fehreeuw laat hij telkens hoo= 

ren, als hij zich wan eenen boom, op welken hij {tit 

zwijgend zat, naar eenen anderen begeeft. Het is de 

Boerong jakkakak van onze jagers, en aangezien de 

namen van Capenfis en Jeucocephala niet deugen, zoude 
„men misfchien wel doen, van hem ridibundus te 

noemen. vaer 

Voeg bij de zoo even opgenoemde dierlijke bewo- 

ners van de drooge braaklanden, eenige vlugten rijste 

vo- 
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vogels (Fringilla oryzivora, “ flriata of amandava), 

een groot aantal /cinei;, van de foort Multifasciatus , 

der Zrpetologie van Java (*) , vele fprinkhanen en an- 

dere infekten, en gij zult “w van derzelver bevolking 

een vrij juist denkbeeld kunnen maken; hazen, patrij- 

zen en zelfs muizen, waarvan ik tot heden’ geen een 

gat gezien heb, zult gij er echter te vergeefs zoeken. 

„Het is een volcanifche en vruchtbare grond, welke door 

de zonneftralen eene groote hardheid verkrijgt, en die 

door de hevige warmte, welke wij gedurende al’ den 

tijd, dien wij op Buitenzorg doorbragten , gehad 

hebben, overal geborften is. De tijd is echter nu ge- 

komen, waarop wij van dag tot dag de rijstvelden meer 

en meer door de kanalen overftroomd zien ; en terwijl 

derzelver gedaante verandert, krijgt ook hunne bevole 

‘king een ander aanzien. Troepen van witte rijgers’, 

beftaande uit drie foorten, (de flavirostrts „ intermedia 

en nigripes) ‚ begeven zich elken morgen naar dezelve, 

om op kikvorfchen en Fropidonotes , welke uit het was= 

ter kruipen, te loeren, en trekken ’savonds afzonder- 

lijk, maar in goede orde naar het noorden. ‘Waar zij 

zich dan heen begeven, weet ik niet 5 maar ik ver- 

moed, dat zij ’snachts op den eenen of anderen 

Kampong , welke vele hooge boomen bezit, gaan uit- 

rus= 

(*) Deze Erpetologie is een werk over Javaanfche Ampbi- 

biën, hetwelk door den Heer gore, kort voor zijn vertrek 

is opgemaakt, en dat, zoo ik mij niet et fpoedig het 

„licht zal zien, 

We vs 
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rusten, De. Kleine dijken, welke boven het water ver 
heven--zijn, dienen tot, fchuilplaats voor. de, Totanus 

glareola , eene op. Java zeer gemeene foort. Ook bemerkte 

men: reeds in grooten. getale de groote Ovijevaars foor, 

ten, van welke ike onlangs cen? Ciconia capillata fchoots, 

zoo als ook de Kormorans de. Purperdragers of Pors 

phyrio’s, en de waterhoenderen; maar naar hetgeen men 

beweert, zien wij nog niet,‚dan, de voorloopers en 

eenige weken later zal alles van. water-en, ftrandvogels 

krielen „hetgeen mij, zoo als ik hoop „in,de,gelegene 
heid zal ftellen, eenige geflachten te onderzoeken, 

welke wij niet in Ewropa hebben, en u over hunne 

levenswijze, alle die aanteekeningen toe te zenden, welke 

voor u van eenig belang kunnen zijn. 

‚In eenen volgenden. brief. zal ik. u_van de aided. 

welke met doornbosfchen bedekt zijn, {preken 5 ‚vervol- 

gens zullen wij ons zamen onder het romanesk lommer 

der Kampongs. begeven, en. opteekenen, al wat. ons 

daar treft, en zoo gij het goedkeurt, zal ik in het 

vervolg, op. dezelfde „wijze, de bergen, de nog onbe- 

zochte bosfchen;, enz. „behandelen, hetwelk u een al- 

gemeen. overzigt, van het, land en deszelfs dierlijke be- 

volking zal geven, eene zaak, welke de reizigers „nr 

ders gewoon zijn te vergeten; waarvan het gevolg is, 

dat men zich een zeer valsch denkbeeld van diezelfde 

landen vormt, van welke, men de verzamelingen ont- 

„vangt 5 deel de reizigers, de zaken even zoo overzen- 

„den, als waren zij allen op dezelfde plaats gevon- 

den. Ik verzeker u‚, dat het niet zoo gemakkelijk 

is, als ik mij zulks in Ewropea wel voorgefteld had, 
in 
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in de landen, onder de verzengde lucht{treek' gelegen , 
zich cene “fraâïje’ verzameling te vormen, ett dat'het 

nog veel moeijëlijker” is, er goede waarnemingen «te 
doen ; aangezien flechts “weinige Ruropeaanfche lig- 

châamsgeftellen.; ‘zich gedurende geheele dagen aan den 

invloed van het klimaat kunnen blootfteller; 
“Onder deze omftandigheden’is” niets noodzakelijker, 
dan twel de taal van het land”té lecren; vermits elk 
inlânder , zonder het zelf te ‘weten ; Naturalist isz en 
zóödra ik mij de verfchillende talen eigen gemaakt ‘heb „' 
Zal ik ú éerië menigte serge Eee wire 

mededeclen. * Di 
“Eétgisteren avond werden wij, door het” sens 
fpel eener kleine verhuizing van Prerop? edules vers 

Tast 5 waarvan” “wijf honderd op“ zijn minst, ‘zich “van 

de zeekust naar: Salak begaven, eenige werden er 

door ons neergefchoten 5 boven’ op onzen zolder, ech- 

ter haddert“ wij nog eene* veel vbroober smoren van 

vleermuizen.“ Zij bêhoorden tot de Dyfopes terts van 
uwe Monographie (*)3 en ndar deze foort te oördee- 
len, zouden de Molosfen welke wij vooronderftelden 

flechts- eeh “korte vlugt te hebben, juist door hunne 

lange en fmalle vleùgels de vlugfte vleérmwizen zijn. 

Zij vliegen werkelijk met eene verwonderlijke vlugheid,, 

alhoewel nóg onregelmatiger dán onze waäteffnippen’, 

en zij loopen en klimmen met dezelfde fnelheid. 
‚De Rhinolophus ari bevindt zich ook op Bui- 

vue tene 

Ná) Zie Cc. J. TEMMINCK, Manograpli de Nr” Paris bie Je 

T.L p. 228. pl, XIX. bis, 

„ 
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èernzofgs ìk heb ‚mij van een fchoon exemplaar meest 

ter „gemaakt ; het Schijnt echter, dat de foort zeldzaam 
isy en-tot nwstoe-hcebben. wij te vergeefs getracht; 

er meer te krijgen. + De: Wespertilio fulvus is vam àl 

de, vleêrmuisfoorten ‘alhier de ‚gemeenfte, ven zijne ge= 

aardheid is volkomen; die: der Noctula; de Villofus 

vliegt overde oppervlakte „van het: water even als bij 

ons de Mystacinus en de Marginatus. Het is een 

wezenlijk genoegen zich ’savonds, bij manefchijn, 

aan den voet van eenen door de Pteropi geliefkoosden 

vruchtboom, te begeven, De bewegingen van den Pte- 
ropus edulis zijn langzaam, en men treft hem gemak- 

kelijk; maar het is integendeel zeer moeijelijk eenen 

Pt. minimus neder te fchieten. Dikwijls zijn er meer 

dan honderd bij eenen boom, met welks vruchten zij 

zich vergasten, maar daar zij met veel fnelheid vlie- 

gen, en zich flechts een oogenblik vastklampen, om 
zich van hetgeen zij wenfchen meester te maken , moet 

men zeer handig zijn, om hen niet te misfen. 

De Zaphozous faccolainius vertoont zich ’savonds 

vroegtijdig; zijne vlugt is zeer eigenaardig en regelma- 

tig; en daar hij zijne fmalle vleugels altoos een weinig 

gevouwen houdt, kan men hem bezwaarlijk van eenen 

Ruiter (Totanus) , of van eenen Plevier (Charadrius), 
onderfcheiden. 

In onze kleine menagerie bezitten wij eenen levene 

den Canis rutilans, welke nog zeer jong, maar wel 

varend is; deze hond is zeer zeldzaam in het westelijk 
gedeelte van het eiland, maar men zegt, dat hij ooste 

waarts , even als nog eene andere foort, zeer gemeen 

is. 
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is. Ik heb ook eenen fraaijen levenden Pararadorus ; 

aan welken ik echter de gewoonte niet kan” gevens 

welke men hem zonder grond toefchrijft, adj 

ftaart, in eene omgekrulde rigting te. dragen. 

Eene Strix hirfuta, welke ik in het leven heb, wordt 

hier voor eenen zeer zeldzamen’ vogel gehouden; de 

Heer VAN RAALTEN heeft hem flechts nog eenmaal 

gezien. 

Eiland Java, Bwitenzorg, 

den rrden September 1826. 
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á TOT DE 

NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN. 6 

muil 0 00 010% O/OHOIG on vernen 

OVER DE BLIKSEM-AFLEIDERS. 

Door A. VAN BEEK: 

(Vervolg en slot van bl, 167.) 

‘U. De zamenflelling der afleiders en de verbee 
teringen, welke in de laatfle tijden aan 

: deze werktuigen zijn toegebragt. 

D. hoofdvereischten van een? afleïder „ van welken men 

met grond verwachten mag, dat dezelve aan het doel 

„ beantwoorden zál, zijn de volgende: 

De afleider moet, vooreerst, beftaan uit een goed 

__ geleidend ligchaam. 

Ten tweede, van genoegzame dikte zijn, om de elec- 
iN triciteit der wolken behoorlijk te kunnen afvoeren , zon= 

_ der zelve daardoor gefmolten te worden. \ 

“ En eindelijk, van het hoogfte gedeelte des gebouws 

een? aanvang nemende, van daar onafgebroken voortgaan 

tot in het water, of ten minfte tot zeer diep in de 

vochtige aarde. 
_ BIJDRAGEN, D. IL; sT. 1. T Aan 
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Aan het eerfte vereischte zal natuurlijk het best vol- 

daan worden, wanneer men tot de zamenftelling der 

afleiders gebruik maakt van metalen, als de beste gelei- 

ders der electriciteit, terwijl men, om aan het tweede 

vereischte te voldoen, zorgen moet, dat derzelver dikte 

fteeds in eene omgekeerde reden zij van de {meltbaarheid 

der. gebezigde metalen. Het ijzer, in vierkante ftaven , 

van twintig millimeters dikte, is ruim voldoende, en 

zoo verre mij bewust is, heeft‘ men: geene voorbeelden , 

dat zulke geleiders door den blikfem gefmolten zijn. 

Doch het lood van zes oude ponden in den vierkanten 

Rijnlandfchen voet, in reepen van vier duimen breed, le- 

vert eene even veilige en veel minder kostbare zelfftan- 

digheid op, ter vervaardiging der afleiders. Gebruikt 

men ijzer of koper, dan moeten de verfchillende ftaven, 

waaruit de afleider zal beftaan, door middel van fchroe- 

ven , naauwkeurig met elkander vereenigd zijn, doch de 

looden reepen behoeven flechts haaksgewijze vereenigd, 

en goed plat geflagen zijnde, zoo als men het noemt, 

geveltsd te worden. 

_ Eene voorname zaak, waarop men bij de zamenftel- 

ling van een’ afleider moet acht geven, is, dat aan het 

derde genoemde vereischte, betreffende de onafgebrokene 

geleiding volkomen, voldaan worde. 

_ Waar dit vereischte ontbreekt, is de afleider niet al- 

leen een ondoelmatig „ maar zelfs een hoogst gevaarlijk 

werktuig , waardoor men den, geduchtften vijand inroept , 

zonder hem gelegenheid tot eenen eerlijken aftogt te ge= 

ven. Het beste middel ís, om den afleider, waar zulks 

gefchieden kan, onmiddellijk in het water te leiden, of 

denzelven bij gebreke van dien, met verfchillende punti- 
ge 
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ge armen voorzien, tot zeer diep in de vochtige aarde 

te brengen (#). Wanneer men op deze laatfte omftan- 

digheid niet behoorlijk acht gegeven heeft, al is het, dat 

de afleider ook overigens goed is zamengefteld , kan de 

blikfem nog door een’ teruggaanden fchok de fondamen- 

ten en het gebouw zelf aanzienlijk befchadigen , waarvan 

men in Noord-Amerika meermalen de treurige onder- 

vinding heeft gehad (4). 

Bij het minfte gebrek aan geleiding, kan er ligtelijk 

eene vonk tusfchen de verfchillende deelen van den af= 

leider ontstaan. Het is om die reden, dat men voor 

buskruidmagazijnen, alwaar zulk eene vonk door het 

fijne fluifkruid, alom verfpreid, ligtelijk noodlottige 

gevolgen zoude kunnen hebben, de puntige metalen af- 

leiders niet op de gebouwen zelve, maar ter zijde van 

dezelve in den grond gewoon is op te rigten. — In dit 

opzigt zijn hooge boomen, vooral populieren, welke 

met hunne puntige fpitfen zeer hoog reiken , vrij goede 

afleiders voor gebouwen, in welker nabijheid zij ge« 

plaatst zijn, en wel des te beter, naarmate zij faprijker 

en dus betere geleiders der electriciteit zijn. Harsachtige 

boomen, zoo als dennen, fparren en pijnboomen, zou- 

den 

(CC) Er beftaat een afleider op een kruidmagazijn in ons 

land, welke, wel verre van in water uit te loopen, geheel in 

drooge aarde eindigt Wij vefwonderen ons zeer, dat dit op 

een kruidmagazijn kan plaats hebben. 

G.J Me 

(4) Men vindt meerdere belangrijke bijzonderheden, omtrent 

de zamenftelling der afleiders, in de Annales de Chimie et de 

Phyfique , V. XXVI. p. 258 etc. 

Te 
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den dus onze gebouwen niet beveiligen. De oudenhad- 

den reeds opgemerkt, dat de blikfem den laurierboom 
fpaarde, en fchreven dit toe aan de befecherming van 

Apollo, wien deze boom was toegewijd. } 

Dat overigens de boomen, ook zelfs de faprijkfte niet 

uitgezonderd, nog op verre na geene volkomene gelei- 

ders der electriciteit zijn, blijkt daaruit, dat men de- 

zelve meestal gefpleten windt, wanneer zij door den blik- 

fem zijn getroffen, ten gevolge van den wederftand, 
welke de electriciteit in haren doorgang, door dezelve 

heeft moeten overwinnen (*). 

Omtrent de opgegevene heerden nu, welke 

een goede afleider moet bezitten, ís men het te allen 

tijden vrij wel ééns geweest, doch er is een lange en 

hevige ftrijd gevoerd, of men denzelven boven op het 
gebouw met eene puntige fpits, dan wel met een’ ron- 
den bol moest voorzien. 

FRANKLIN het vermogen der puntige geleiders” ken= 

nende, om groote hoeveelheden. electriciteit fpoedig en 

onfchadelijk af te voeren, en zich daarenboven beroepende 

op 

(*) Zon dit fplijten der boomen niet veroorzaakt worden, 

door dac het fap, in dezelve bevat, door de warmte van 

den blikfem, oogenblikkelijk in damp wordt veranderd, en gee- 

ne uitkomst hebbende, door de verbazende uitzetting zich 

eenen weg baant? Indien dit waar iss moeten wilgen 

en populieren, indien zij door den blikfem getroffen worden, 

aammerkelijker worden vaneen gefpleten „dan eiken en andere 

die minder faprijk zijn. Het is mij niet bewust, of de onder. 
vinding hieromtrent iets heeft bekend gemaakt, — 

G Je M. 
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op zijne proefnemingen met den vlieger, waardoor niet 
zelden eene onweerswolk geheel werd ontladen, beweer- 

de, dat men de afleiders met puntige fpitfen behoorde te 

voorzien „ waardoor de electriciteit der wolk langzaam 

afgevoerd, en alzoo den gevreesden flag in de meeste 

gevallen, geheel zoude afgeweerd worden. In MNoord- 

„Amerika volgde men zijnen raad, en de ondervinding 

bewees deszelfs nut. De sAUSSURE Was met dit ver- 

mogen der puntige afleiders bekend, en daarmede zoo 

zeer ingenomen, dat hij in 1771 zeide: „Ik ben over- 

tuigd, dat eene ijzeren ftaaf van een’ vinger dikte, ín 

flaat is, om in weinige minuten niet alleen al het on- 

weersvuur uit eene wolk, maar zelfs al het electriek 

vuur, hetwelk de geheele aardbol in zich bevat, af te 

tappen.” In Engeland echter beweerden fommige Na- 

tuurkundigen, dat de afleiders boven op de gebouwen 

met ronde bollen moesten voorzien zijn, en dat fpitfe 
punten zelfs hoogst gevaarlijk waren, daar zij den blik- 

fem aantrokken. hi 
De gefchiedenis der natuurkunde levert ons hier het 

voorbeeld op, hoe ftaatkundige gebeurtenissen hunnen 

invloed ook op natuurkundige theoriën kunnen uitoefe- 

nen, en de onpartijdige nakomelingfchap zal in de he- 
“ vigheid, waarmede deze ftrijd van natuurkundige gevoe- 

lens „ vooral van de zijde der’ Engelfchen gevoerd werd ; 

de gevolgen van flaatkundige partijfchap niet kunnen mis- 

kennen , waarvan de grond in de toen plaats hebbende 

Amerikaanfche revolutie’ moet gezocht worden. Aan fom- 

migen fcheen het tot genoegen te verftrekken , wanneer 

men den beroemden Amerikaanfchen burger poogde te 

vérnederen , of althans zijne ontdekking poogde te ver- 

Kd klein 
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kleinen, en dit werd door velen verkeerdelijk als eene 

foort van patriotifchen ijver aangemerkt. 

Eene infchrijving werd er geopend, om den Natuurkun- 

digen wirsoN in ftaat te ftellen, in het Panthéon alle 

mogelijke proefnemingen te beramen en in het werk te 

ftellen, welke ten voordeele der ftompe afleiders konden 

dienen, en toen de blikfem ongelukkiglijk een der ge- 

bouwen van Purfleet, behoorende tot de buskruidmaga- 

zijnen, en met een’ puntigen afleider voorzien, getrof- 

fen had, werd het onderzoek dezer zaak opgedragen 

aan eene Commisfie uit de Koninklijke Maatfchappij der 

Wetenfchappen. Deze befliste geheel ten voordeele der 

puntige afleiders, en befloot eenvoudig uit het gebeurde, 
dat men gebouwen van eenige uitgeftrektheid met meer 

dan eenen puntigen geleider moest voorzien. De hof- 

partij echter, die een ftellig vonnis tegen de puntige af- 

leiders verlangd had, was hiermede geenszins tevreden 

gefteld, en alle pogingen werden van den geheimen raad 

in het werk gefteld, om den val der fpitfe afleiders te 

verzekeren. Zij waren echter vruchteloos, en het zij 

ter eere gezegd van den toenmaligen Voorzitter der Maat- 

fchappij, Sir jouN PRINGLE, dat hij volftandig bleef 

weigeren „ een gevoelen te uiten, hetwelk met de waar- 

heid ftrijdig was. Toen men hem herhaalde malen hier- 

over lastig viel, antwoordde hij gemelijk, dat hij de 

wetten der natuur niet konde veranderen. Eerst, toen 

hij, na menigvuldige onaangenaamheden over deze zaak 

te hebben verduurd, zich had moeten verwijderen , werd 

het vonnis tegen de puntige afleiders uitgefproken , en 

de Koning van Engeland, zoo het heette, door de proe- 

ven en redenen van wiLson overtuigd, befloot, om alle 
de 
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de fpitfe punten der afleiders van zijn paleis in ronde 

ballen te doen veranderen. 

Om over de zaak zelve beter te kunnen oordeelen, 

zal het niet ongepast zijn, hier met een enkel woord 

te fpreken, over de zonderlinge cigenfchap der punten 

in de electriciteit, waarvan wij thans, door onze nadere 

kennis der ZElectro-chemifche verfchijnfelen , in ftaat zijn 

eene betere verklaring te geven, dan ten tijde van 

FRANKLIN. 
Wanneer men het dwalistisch ftelfel der electriciteit 

aanneemt, hetwelk naar den tegenwoordigen ftand der 

wetenfchappen behoort aangenomen. te worden , omdat 

hetzelve op de beste wijze aan het geheel der thans be- 

kende verfchijnfelen beantwoordt, kan men elk geëlectri- 

feerd ligchaam befchouwen als van eene dunne laag po- 

fitive of negative electriciteit aan. deszelfs oppervlakte 

omgeven te zijn, welke door de drukking der damp- 

kringslucht genoodzaakt wordt, op hetzelve te blijven, 

Wanneer men, b. v.: door eene velectrifeermachine pofitive 

electriciteit aan den eerften geleider mededeelt, welke te 

voren geene electriciteit vertoonde, dan vormt zich aan 

deszelfs oppervlakte eene laag pofitive electriciteit. Uit 

hoofde der afftooting, welke de deeltjes pofitive electri 

citeit onderling op elkander uitoefenen , zoude deze po- 

fitive electriciteit zich weldra in de ruimte verliezen , in- 

dien zij niet door de drukking der dampkringslucht 

daar opgehouden werd. Zoo lang deze beïde krachten 

in evenwigt zijn, blijft de pofitive electriciteit-op den 

“geleider, doch overwint de dikte der pofitive electrifche 

laag door de grootere fom harer afftootende deeltjes „de 

drukking. van den dampkring , dan verliest zich dezelve 

T 4 in 
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in de ruimte, of fpringt met eene vonk op andere lig= 

chamen over, Het geluid, hetwelk bij zulk eene over- 

fpringende vonk gehoord word, getuigt van de kracht , 

welke de electriciteit moet overwinnen, om zich door 

de luchtdeeltjes, die haar drukken, een’ weg te banen: 

Een bewijs hiervan levert het bekende verfchijnfel op 

van een ligchaam, hetwelk in het luchtledige wordt ge= 

electrifeerd; de drukking der lucht in dat geval weg- 

genomen zijnde, ziet men, hoe de electriciteit in eene 

lichtvormige gedaante van alle kanten uit het ligchaam 

uitftroomende, zich in de ruimte verliest „ waardoor al 

zoo de vorming eener laag electrifche vlociftof aan de 

oppervlakte van hetzelve verhinderd wordt. Het lig- 

chaam kan alsdan geene electrifche lading ontvangen. 

Deze laag electriciteit nu, is door naauwkeurige proc» 

ven bevonden, op alle punten der oppervlakte van ver« 

fchillende ligchamen niet even dik te zijn, zijnde deze 

dikte afhankelijk van de gedaante dier ligchamen. Bij 

eene volkomene sfeer kan de velectriciteit gezegd worden 
gelijkmatig over de oppervlakte verdeeld te zijn; doch 

wanneer de gedaante van het ligchaam langwerpig rond 

is, wordt de dikte der laag electriciteit aan de uiteinden 

der groote as fteeds grooter bevonden , dan aan die der 

kleine as. Welke meerdere betrekkelijke dikte-der clec- 

trifche laag toeneemt, naarmate het ligchaam langer en 

dunner wordt, totdat dezelvereindelijk bij een zeer lang 

en dun cilindrisch ligchaam , aan de einden als het war 

re „oneindig dik wordt. 

Bij een cilindrisch ftaafje, b. v‚: hetwelk in eene punt 
‘eindigt, zal de electrifche laag’ aande oppervlakte zeer 

dun zijn, doch zich aan de’ punt oneindig uitbreiden. 

De 
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De drukking der lucht zal derhatve aldaar niet vermos 

gend zijn, om de electriciteit op het ftaafje te houden , 

en zij zal zich in de ruimte verliezen. « Van daar laat 

het zich verklaren, dat men niet ín ftaat is de electrici- 

teit in een? conductor op te hoopen „ wanneer dezelve 

aan het einde met eene of meer fpitfe punten is voor- 

zien. — Te vergeefs zal men trachten in dezen toeftand 

eene enkele belangrijke vonk uit den conductor te trek» 

ken, omdat de drukking der lucht aan het einde van 

den puntigen geleider, de electriciteit niet kan terughou- 

den. In het donker ziet men dezelve dan ook, in de 

gedaante- van eene lichtende pluim, uit de punt uit- 

ftroomen. / 

Eene gelijkfoortige werking heeft er plaats , wanneer men 

met een puntig geleidend ligehaam in de hand een fterk 

geëlectrifeerd ligchaam „ bij voorbeeld den eerften conduc- 

tor van eene electrifeermachine , nadert. Men ontlaadt 

dan , als het ware, dit geëlectrifeerd ligchaam zonder vonk, 

door middel van hetzelfde uitftroomend vermogen der 

punten. 

De pofitive electriciteit, namelijk van den cerften con- 

ductor, op afftand- werkende op de clectriciteiten van 

den puntigen geleider, van het ligehaam desgenen , die 

de punt vasthoudt, en van de aarde, waarop hij geplaatst 

is, trekt de negative electricitcit van deze aan, welke 

zich dus als eene dunne laag naar de oppervlakte van 

het ligchaam, van de hand en van het puntig metaal 

begeeft. Aan de punt verkrijgt deze laag electriciteit eene 

oncindige dikte; de lucht kan haar niet langer bedwin- 

gen, en aldaar uitftroomende, vereenigt zij zich met de 

pofitive electriciteit van den eerften conductor, welke 

Ts daar- 
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daardoor in den natuurlijken ftaat herfteld wordt. In 
het donker zal men nu wederom licht-uit de punt zien 

voortkomen, doch hetzelve zal in dit geval door nega= 

tive electriciteit worden voortgebragt. Het verlies van 

negative electriciteit in het ligchaam desgenen, die met 

den puntigen geleider den eerften conductor nadert , her- 

ftelt zich ten koste der electriciteit van onze aarde. In- 
dien de perfoon, die-de punt vasthoudt, op eene ifoleer- 

bank geplaatst is, zal het verlies van negative electrici- 

teit blijkbaar worden door den pofitief electrifchen ftaat 

van zijn ligchaam. 

Volkomen” hetzelfde nu, heeft plaats, wanneer zich 

eene donderwolk boven eenige plaats der aarde bevindt, 

alwaar een” puntige geleider is opgerigt. De electrici- 

“teit der wolk werkt vermogend op alle de geleidende 
ligchamen der aarde, welke zich onder dezelve bevin- 

den, en dus ook op den geleider; de negative clectrici- 

teit wordt aangetrokken naar de uiterfte deelen van de 

oppervlakte der aarde, welke zich het distfte bij de wolk 

bevinden, dus ook naar de punt van den geleider. Aan 

„deze punt kan zij door de drukking der lucht, niet meer 

op het metaal gehouden worden, maar ftroomt met 

kracht uit naar de wolk, om zich met de pofitive elec- 

triciteit, welke haar aantrok, te vereenigen, en alzoo 

die wolk in den matuurlijken ftaat te herftellen. — Men 

ziet deze uitftrooming der electriciteit inderdaad bij nacht 

aan alle puntige geleiders, wanneer er zich onweerswol- 

ken boven dezelve bevinden. De ouden kenden reeds dit 

werfchijnfel, en men vindt daarvan menigvuldige voor- 

beelden in hunne fchriften. Wanneer dit verfchijnfel 

zich op hunne fchepen enkelvoudig vertoonde, befchouw- 

den 



C Sep ) 

den zij het als een ongunftig gefternte, en noemden het 

Helena; doch dubbel waargenomen ftrekte het huns 

onder den naam van Castor en Pollux, tot een gunftig 

voorteeken van den togt. 

Bij seNeca in zijne Qwuaest. Natwrales , zoo wel als 

bij carsaR in zijne befchrijving van den Afrikaanfchen 

oorlog, en bij rrvius vindt men voorbeelden van liche 

tende vlammen op de fpiefen en lanfen van enkele helden 

of van geheele krijgsbenden. In onzen tijd is dat vere 

fchijnfel bekend, onder den naam van St. Elmus vuur, 

(Feu St. Elme), en wordt menigmaal door de zeelieden 

op de masten en fprieten hunner fchepen waargenomen. 

Wanneer men zulk eene lichtende pluim aan de punten 

der afleiders ziet, kan men zich van derzelver heilzame 

werking overtuigd houden, zoo als dit met den afleider„ 

op den toren der Martini-kerk te Doesburg geplaatst, 

dikwerf het geval is. Men verhaalde zoo van den toren 

van Planzet in Auvergne, dat bij zware onweders de 
drie punten van het kruis met vlammen omringd fche- ! 

nen, en mem had ook daar reeds opg; emerkt, dat, wan= 

neer dit verfchijnfel zich vertoonde, het gevaar van het 

onweder voorbij was. 

Uit deze erkende eigenfchappen der puntige afleiders 

trokken nu de voorftanders der ftompe afleiders het val- 

fche en geheel ongegronde befluit, dat de puntige aflei- 

ders het onweder zouden aantrekken, en dus het gevaar 

voor het huis, waarop zij geplaatst zijn, zoo wel als 

voor de omliggende gebouwen zouden vermeerderen; zij 

verwarren daarbij, het zij dan met opzet of uit onkun- 

de, dit wil ik liefst niet beflisfen, de eigenfchap der 

punten, om de electriciteit gemakkelijk te doen uitftroo- 

men , 
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men, of in ‚zich op te nemen , met die om ligchamen , 

welke geëlectrifeerd zijn, naar zich toe te trekken. Het 

is immers geheel iets anders, wanneer men zegt, dat 

puntige afleiders de electriciteit der wolken in hunne na- 

bijheid, gretig in. zich opnemen, of liever , om naauw- 

keuriger te fpreken , door uitftrooming van tegengeftelde 

electriciteit neutraliferen , dan te beweren, dat deze pun- 

tige afleiders het vermogen zouden bezitten, om op 

eenen afftand onweerswolken naar zich toe te trekken. 

Men kan door eene beflisfende proefneming aantoo- 

nen, dat ‘deze laatfte, door de voorftanders der ftompe 

afleiders, voor zoo gevaarlijk gehoudene eigenfchap „ geens- 

zins aan de puntige, maar wel integendeel aan hunne 

geliefkoosde ftompe afleiders behoort toegefchreven te 

worden. - x bei 

Laat eene blaas, met bladtin bekleed, aan dewelke 

men pofitive electriciteit heeft medegedeeld, de donder- 

wolk verbeelden, die men zeer beweegbaar maken kan, 

door dezelve met een tegenwigt aan eenen hefboom op 

te hangen. 

Wanneer men nu een’ puntigen geleider onder. deze 

blaas brengt, zal dezelve zonder eenige vonk, alleen 

door het uitftroomend vermogen van den puntigen ge- 

leider fpoedig ontladen worden, doch men zal daarbij 

geen de minfte beweging van de blaas befpeuren; de 

puntige geleider zal de onweerswolk ziet aantrekken, 

Wanneer men daarentegen met een’ ftompen geleider de 

blaas nadert, zal men duidelijk zien, hoe de blaas door 

denzelven wordt aangetrokken, totdat zich eindelijk, 

wanneer de ftompe geleider in genoegzame nabijheid der 

blaas gekomen is, het evenwigt met eene vonk herftelt,, 
De- 
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Deze proefneming, dunkt mij, is beflisfende ; en laat 

“geen? twijfel meer over; de puntige afleiders kunnen nim- 

mer het gevaar vergrooten5 zij zullen geene onweers- 

wolken „ welke op eenigen afftand drijven, naar zich 

toe trekken 3 doch wanneer deze wolken- door den wind 

of door andere oorzaken in hunne nabijheid gekomen 

zijn, dan zullen zij eerst hunne werking beginnen uit 

te oefenen , welks nut „dan heilzaam kan zijn, daar zij 

langzamerhand, en als het ware ongevoelig de electrici= 

teit neutraliferen „ en zoo de onweerswolk ontladen. De 

ondervinding heeft daarenboven geleerd, dat de werk- 

kring van zulk een’ puntigen geleider zich niet verder uit- 

ftrekt, dan tot eene cirkelvórmige ruimte, in welks mid- 

delpunt de punt geplaatst is, en waarvan de diameter 

eene lengte heeft van viermaal de hoogte -derzelve. — 

Het ís daarom dan ook volftrekt noodig, gebouwen van 

groote uitgeftrektheid „met meerdere puntige geleiders te 

voorzien, welke allen met elkander en met den voorna=- 

men afleider in onafgebrokene gemeenfchap moeten ftaan. 

Wanneer, men het aangevoerde in overweging neemt; 

moet men zich inderdaad verwonderen „hoe men ooit de 

voorkeur vaan ftompe afleiders heeft kunnen geven. Der- 

zelver voorftanders brengen. echter nog andere gronden 

voor hun gevoelen bij, welke oppervlakkig van meer 

belang fchijnen, en welke de onpartijdigheid derhalve 
gebiedt ook hier niet te zwijgen. \ 

Tot een bewijs van het gevaarlijke der puntige afleis 
ders, voeren zij het voorbeeld aan van hooge bergen en 
andere verhevene. punten op de oppervlakte van den 
grond, welke de onweerswolken zouden na zich treke 
ken, en daardoor dikwijls veroorzaken, dat de blikfem 

al- 
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aldaar bij voorkeur nedervalt. — Behalve dat de voor- 

onderftelde daadzaak van het aantrekken der wolken door 

hooge bergen, zelve nog aan veel tegenfpraak onderhevig 

is, en het aanhangen van wolken aan bergtoppen , in de 

meeste gevallen, volgens goede natuurkundige gronden; 

op eene geheel andere wijze te verklaren is, zoo is dan 

nog, zelfs toegeftemd zijnde, dat de bergen in fommige 

gevallen de wolken kunnen aantrekken , het gevolg, het-- 

welk de voorftanders der ftompe afleiders daaruit willen 

afleiden, ín allen gevalle, geheel ongegrond. — Wanneer 

de berg eene onweerswolk aantrekt, kan dezelve daarbij 

geenzins als een puntige geleider worden aangemerkt, 

de berg trekt de wolk aan, zoo als elk ver boven den 

grond uitftekend ligchaam dit zal doen; en zijne werking 

komt in dit opzigt veel meer overeen met een? ftompen 

dan met een? puntigen geleider, welke, gelijk wij op- 

merkten, de wolken niet aantrekt, maar langzaam ont- 

laadt. Men zoude deze werking der bergtoppen in te- 

genftelling van die der puntige geleiders, mijns bedun- 

kens met den ftraks befchreven toeftel, gevoegelijk op 

de volgende wijze kunnen aanfehouwelijk maken. Wan- 

neer men de geëlectrifeerde met bladtin bekleede en in 

evenwigt gehouden blaas, met de tot eene punt zamen- 

gevoegde vingeren der hand nadert, wordt de blaas aan- 

getrokken, totdat zij zich met eene vonk op de’ hand 

ontlaadt, zoo dunkt mij, zoude men zich eenigermate 

de werking der bergfpitfen op eene onweerswolk kunnen 

verbeelden , en verklaren, hoe zij dezelve aantrekkende , 

dikwijls oorzaak zouden kunnen zijn, dat de blikfem 

aldaar nedervalt. 

“ Houdt men echter tusfchen de aldus vereenigde vin- 
. ge- 



C 843 9 

geren eene metalen punt, en nadert men vervolgens op 

dezelfde wijze het geëlectrifeerde ligchaam , dan ziet men 

dat hetzelve niet meer door de hand wordt aangetrokken , 

en dat er ook geene vonk overfpringt; het geëlectrifeerde 

ligchaam wordt door de werking van den puntigen ge= 

leider ongevoelig ontladen „ en men ziet daarin eene ge- 

trouwe afbeelding van de heilzame werking, welke pun= 

tige afleiders op onweerswolken uitoefenen. 

Eene andere zwarigheid , welke men tegen puntige af= 

leiders in het midden bragt, en waardoor men derzelver 

gebruik als gevaarlijk’ trachtte te doen voorkomen, was 

op dadelijke proefnemingen gegrond. Wel befchouwd 

zijnde, komt mij dezelve echter voor, geene zwarigheid 

genaamd te mogen worden. Men kon, namelijk, niet 

ontkennen , dat puntige geleiders in vele gevallen de 

electriciteit van een geëlectrifeerd ligchaam zonder vonk 

of flag, in flilte, als het ware, afvoerden. Dit bewezen 

de proeven; doch men ftelde daar tegenover eene andere 

proef, waaruit het blijkt, dat ook puntige afleiders , in 

fommige gevallen, met eene fterke vonk de electriciteit 

van andere ligchamen kunnen neutraliferen. En inder= 

daad is dit waar, in die enkele gevallen, wanneer het 

flerk geëlectrifeerd ligchaam, met zijne volle ladings; 

eensklaps in de nabijheid van een’ puntigen afleider ge= 

bragt wordt. De gewone heilzame werking der punten, 

fchijnt alsdan zoo fpoedig geene plaats te kunnen heb= 

ben, en de ontlading gefchiedt met eene geweldige vonk 

en flag op de punt zelve. 

“Men kan dit proefondervindelijk bevestigd zien , wane 
neer men een houten bord, hetwelk met bladtin bee 

kleed, en mer een ifolerend handvatfel voorzien is, na- 
dat 
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dat men aan, hetzelve eene electrifche lading heeft mede- 
gedeeld, zeer fchielijk in de nabijheid van eenen metalen 

puntigen geleider. brengt, die met de aarde in geleidende 

gemeenfchap. is: het geëlectrifcerde ligchaam zal in, dit 

geval zich oogenblikkelijk met eene vork op de punt 

ontladen „hetgeen niet gefchieden zal , wanneer men, het- 

zelve langzaam den puntigen geleider doet naderen, of 

aan hetzelve zijne electrifche lading tracht mede te dee- 

len „ terwijl het. zich in, de nabijheid van den. puntigen 

geleider bevindt, welke in deze beide laat{te gevallen , 
door de gewone werking der punten, het geëlectrifeerde 

bord, zonder vonk, of flag, ontladen /zal. „Men, kan 
zich, ten overvloede „ van het aangevoerde nog op de vol- 

gende wijze overtuigen. 

Wanneer men een? tweeden teile conductor op 

eenen “geringen afftand voor den eerften conductor van 

eene fterk werkende clectrifeermachine plaatst, en_ men 

vervolgens eensklaps. met eene metalen punt in de hand 

het einde van den tweeden conductor nadert, hetwelk 

het verst van de electrifeermachine verwijderd is, dan 

ontvangt deze tweede conductor eensklaps zijne volle la- 

ding. van. den eerften conductor, en ontlaadt zich we- 
derom even zoo fpoedig met eene geweldige vonk en 

flag op den puntigen geleider, terwijl, gelijk ik reeds 

opmerkte, bij eene langzame toenadering van den puntigen 

geleider „de eerfte conductor niet alleen langzaam en on- 

gemerkt van deszelfs electriciteit wordt beroofd, maar 

zich ook zelfs bij de fterkfte werking der electrifeerma- 

chine, niet weder zal kunnen laden , zoo lang de meta- 

de punt in deszelfs nabijheid. geplaatst blijft. 

Uit deze proefnemingen blijkt dus, en het zoude 
dwaas- 
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dwaasheid zijn dit te willen ontkennen dat er gevallen 

kunnen beftaan, waarin de electriciteit eener onwe-rs= 

wolk zich met een’ flag op den puntigen afleider van cen 

gebouw zal ontladen; doch uit diezelfde proefnemingen 

blijkt tevens, dat deze omftandigheid alleen dan kan 

plaats hebben, wanneer eene fterk geëlectrifeerde wolk 

door een’ geweldigen wind eensklaps tegen den puntigen 

afleider wordt aangedreven, terwijl in zoo vele andere 

gevallen, waarbij de onweerswolk met mindere fnelheid 

wordt aangevoerd, of zich in de nabijheid van den pun- 

tigen geleider zelven vormt, de flag geheel zal voorgee 

komen en de wolk langzaam zal ontladen worden. Doch 

nu-vraag ik: is er dan zoo veel zwarigheid, wanneer 

de, onweerswolk zich met een’ flag op den puntigen af- 

leider ontlaadt? Indien dezelve overigens goed is za- 

mengefteld, dat men in allen gevalle vooronderftellen 

moet, dan voorzeker, zeen. Of kan het heeten zich 

gelijk te blijven, wanneer men een’ afleider voor den 

blikfem oprigt, en. tevens bevreesd is, dat dezelve zijne 

werking zal uitoefenen 2 

„Wanneer diezelfde onweerswolk door: den wind naat 

een? ftompen afleider gedreven wordt, zal immers de 

ontlading insgelijks met vonk en flag plaats hebben, jas 

wat meer is, cen {lompe afleider kan; uit zijnen: aard , 

den blikfem niet anders afleiden, dan door eene vonk; 

zoo als uit de proefnemingen is gebleken, Indien zulk 

eene ontlading der wolk dus met grond vrees. konde 

verwekken , dan zoude het aangevoerde juist een krachtig 

bewijs tegen de ftompe afleiders opleveren; en in alle ge- 

vallen. derzelver gevaar aantoonen , daar de puntige afleis 

ders „in zeer vele gevallen, zoo als hunne tegenftan- 

BIJDRAGEN „D. ÍJ. sr. 1. de ders 
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ders’ zelve. moeten erkêhnen, de wolk zónder vonk of 
flag zullen: ontwapenen; en “zelfs bij eene fnelle aanna- 

dering der onweerswolk nog altijd den flag eenigzins zul- 

len verminderen, terwijl de ftompe afleiders fteeds de 

geheele kracht van den flag zullen moeten verduren. 

- Ik zal wel niet noodig hebben, hier iets meer bij te 

voegen, ter overtuiging, dat men „ naar den tegenwoor 

digen ‘ftand der wetenfchappen, geene ftompe, maar 

puntige metalen afleiders op de gebouwen behoort te 

plaatfen. 8 

Op de fchepen. wordt gewoonlijk de bramfteng ‘van 

den mast met eene of meer punten voorzien,” en een 

afleider van bekwame dikte, welke zeer naauwkeurig in 

al deszelfs deelen vereenigd is, opdat de geleiding on- 

afgebroken zij, wordt van daar langs het want ecrivou- 

dig tot in het water voortgeleid. Op groote fchepen 

worden , behalve den grooten mast, ook de andere masten 

met punten voorzien, welke met den afleider van den 

grooten mast vereenigd zijn, of afzonderlijke geleiders 

hebben , die tot in het water voortgaan. 

Bij het gebruik van ijzeren masten, waarvan men in 

Engeland reeds voorbeelden gezien heeft, laat men deze 

masten zelve tot bekwame afleiders dienen, en men heeft. 

niets anders te doen, dan dezelve van onderen, door 

middel van een’ bundel metalen ftaven, in geleidende ge- 

meenfchap te brengen met het koper, waarmede het 

vaartuig bekleed is. 

De afleiders, welke men te voren voor de molens ges 

bruikte, waren zeer gebrekkig en hoogst gevaarlijk. 

Eene der roeden , namelijk , was met metalen punten voor= 

zien, welke, door middel van eene metalen ftaaf „ met 
het 
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het uiterfte gedeelte der tegenoverftaande roêde in ge- 

leidende gemeenfchap waren gebragt. Bij het naderend 

enweder moest nu de molenaar de gepunte roede omhoog 

brengen, en vervolgens aan de tegenoverftaande onderfte 

foede “eene metalen keten hechten, welke over den om 

gang van den molen in het water werd nedergelaten. De 

molenaar was daarbij fteeds in levensgevaar. Want op 

het oogenblik, dat hij de gepunte roede omhoog moest 

brengen, om de keten aan te haken, was de geleiding 

afgebroken, en de blikfem op den afleider vallende, 

zoude hem ligtelijk kunnen treffen. 

De Heer VAN MARUM heeft uit dien hoofde eenen „ 

wel ís waar meer kostbaren, maar ook tevens veel bete- 

ren en volkomen veiligen afleider bedacht, welke door 

middel van een? grooten ijzeren ring rondom den molen, 

bij alle mogelijke wendingen der kap fteeds vereenigd 

blijft, en waaraan dus niets meer te doen valt, wanneer 

dezelve eens goed is aangebragt. Bij dezen afleider zijn 

daarenboven al de uiteinden der roeden met punten 

voorzien. 

Ten einde de melting der punten, waarin de afleiders 

eindigen voor te komen , zoo wel als om derzelver duur- 

zaamheid in de opene lucht te verzekeren, is het best 

daartoe zulke metalen te kiezen, welke het minst oxy- 

deerbaar zijn. Voorheen heeft men daartoe het goud 

gebezigd, doch thans bij de meerdere algemeenheid van 

de- platina, gebruikt men daartoe punten van dit me- 

taal, welke tot dat einde in Parijs worden vervaardigd. 

Eene andere verbetering, welke de afleiders aan de 

Jaatfte wetenfchappelijke Botingen te danken B, 

is welligt nog belangrijker. 

Ze Men 
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Men had, namelijk , reeds lang opgemerkt, dat het be- 

nedenfte gedeelte van den afleider, daar waar dezelve 

door den grond gaat, het meest aan bederf is blootge- 

fteld. — De ijzeren ftaven , namelijk , waaruit dit gedeelte 

van den afleider moet beftaan, zijn zeer onderhevig, om 

in den vochtigen grond te oxyderen en door den roest ver- 

teerd te worden, De geleiding zoude hierdoor kunnen 

afgebroken worden, en de afleider alzoo de grootfte ram- 

pen aan het gebouw kunnen veroorzaken, tot welks be- 

veiliging dezelve eigenlijk dienen moet. Dit gebrek zal 

daarenboven des te gevaarlijker zijn, naarmate het min- 

der gemakkelijk te ontdekken is, daar hetzelve juist aan 

dat gedeelte van den afleider ontftaat, hetwelk voor het 

oog verborgen is. Men heeft daarom geleerd, het onder- 

fte gedeelte van den geleider in den grond, door een 

fteenen kanaal te leiden, gevuld met houtskool , waarin 

het ijzer voor den roest beveiligd blijft, Latere proeven 

hebben ons van het meerdere vermogen der dierlijke 

kool, in dit opzigt overtuigd , weshalve aan deze zelf- 

ftandigheid, dan ook hier den voorrang boven de ge- 

wone houtskool toekomt, en het kanaal met goede drooge 

beenkool zal moeten gevuld worden. 

UI. De electroemagnetifche ontdekkingen geven ons 
den fleutel van fommige te voren onverklaar= 

bare omflandigheden , welke bij den blikjem- 

flag en bij de afleiders fomwijlen zijn waar- 

genomen. 

_ Men had meermalen opgemerkt, nadat het onweder 

een gebouw getroffen had, met of zonder afleider voor- 

zien, 
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zien, dat fommige ijzere ftaven of roeden, tot dit ge- 

bouw. behoorende, meer of min fterk magnetisch, waren 

geworden. Zoo floeg, onder anderen, den saften Junij 

1822, de blikfem in een huis te Touloufe, waar de- 

zelve eenen afgebroken geleider fchijnt gevonden te heb- 

ben, waardoor onder het dak een gedeelte der zoldering 

vernield werd. Men bevond, dat een {tuk ijzer , hetwelk 

tot dezelve behoord had, zoo ,fterk magnetisch gewor- 

den. was, dat men daarmede een tafelmes konde oplig- 

ten, en ander, ijzer daarmede kon magnetiferen. 

Doch hetgeen nog zonderlinger was, een kleermaker 

nabij den afleider gezeten, waardoor de blikfem werd 

afgeleid, gevoelde geen fchok,-maar den volgenden dag 

bevond hij, dat al de naalden in een’ naaldenkoker, 

welke hij in den zak had gedragen, zoo fterk magnetisch 

waren geworden, dat dezelve met zes of zeven aan 

elkander hingen. -De naalden in een’ anderen koker be, 

floten, welke. in datzelfde huis op een’ fchoorfteen gele= 

gen had, die twintig voeten van den afleider verwijderd 

was „waren insgelijks gemagnetifeerd, (nn. de Chim. 

en Journ. of the Royal Inft. T. XIV. p. 442») 

Op ‘fchepen had men menigmaal gezien, dat de kom- 

pasfen van hunne ftreek waren, wanneer de blikfem het 

vaartuig getroffen had5 ja, zelfs had men enkele voor- 

beelden van ‘magneetnaalden , wier polen door dezelfde 

oorzaak geheel waren omgekeerd, zoodat de noordpool 

het zuiden, en de zuidpool het noorden aanwees. 

Alle deze omftandigheden bewezen dus ten klaarfte het 

naauw verband, hetwelk er beftaat tusfchen het electrisch 

blikfemvuur en het magnetismus. Doch welke pogingen 
ook door de bekwaamfte Natuurkundigen tot op onzen 

Z3 tijd 
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tijd werden in het werk gefteld , om deze verfchijnfèlen 

door middel der gewone electriciteit na te bootfën „ kan 

men veilig van dezelve zeggen; dat zij alle mislukt zijn 
Het was wel eens eene enkele maal gelukt, eene- ftalen 

naald magnetisch te maken, door den flag eener Zware 

electrifche batterij door dezelve te laten doorgaan; doch 

het vaak mislukken dezer proefnemingen, zonder dat men 

ér de ware aorzaak van konde doorgronden, en vooral 

ook de volflagene onzekerheid; “waarin men verkeerde, 

hoedanig de magnetifche polen bij het wèl gelukken, 

zich zouden vormen, bewees genoeezaam, dat men den 

waren grond dezer zaak niet-kende, — Eerst voor wei- 

nige jaren, toen de belangrijke ontdekking van oersTEDr ; 

met de daaruit voortgevloeide gevolgen en theoriën eené 

heilzame wrijving der denkbeelden hadden veroorzaakt; 

en men daardoor op nieuw opmerkzaam was gemaakt 

op het verband tusfchen electriciteit en magnetismus ‚ gelukte 

het den Natuurkundigen den onfeilbaren weg te ontdek. 

ken, om door middel der gewone of ook der galvanifche 

electriciteit ijzer en ftaal te magnetiferen , en wij {taan 

nu inderdaad verbaasd, dat men hieromtrent te voren 

zoo vele vergeeffche proefnemingen heeft in het “werk 

gefteld. — Men bevond nu, dat men, om eene ijzeren 

of ftalen ftaaf te magnetiferen , den electrifchen {lag eene 

vaudig dwars over dezelve moest laten heengaan, en 

hiet door de ftaaf, volgens hare lengte, zoo als men 

tot nog toe immer te vergeefs beproefd had, Men be- 

vond zelfs, dat deze laatfte wijze van handelen juist ge- 

fchikt was, om de naald alle magnetifche polariteit te 

ontnemen „ indien zij dezelve reeds mogt bezitten. 

In die enkele gevallen derhalve, waarbij deze procf= 

ne- 
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néfing “gelukt - was’; -zal waarfchijnlijk de electrifche flag 

niets geheel door de naald, maar“voor eén gedeelte dwars 
over -dezelve ‘heengegaan zijn; én alzoo de magnetifche 

polariteit hebben véroorzaakt. 

Hetgeen meh” te voren mét de zwaarfte batterijen vân 

de fterkst werkende electrifeermachine menigmaal te ver= 

geefs ‘beproefd had; toefi men den flag door het lig- 

ehdam , hetwelk men wilde maghetifërefi , liet doorgaan, 

Zas ‘men nu tot verbazing gelukken, met éene enkele 

Leydfche flesch, ja, zelfs met eène enkele vonk uit defi 

eerften cönductor van eene gewone electrifeermachine , 

wannéer men den flag dwars over de lengte van het 

ijzer ‘deed heengaan. Men kan nu ook vóóraf ‘bepalen ;, 

hòedanig de polen zich vormen zullen, dewijl «daarbij 
fleeds” de volgende wet wordt waargenomen. Wanneer 

de flag dwars over het ftaal heengaat, en men zich 

denkbeeldig in de rigting van den pofitief électrifchen 

ftroom verplaatst, even alsof men denzelven met het 

oog Wilde volgen, dan verkrijgt het einde van de ftaaf , 
ter regterhand gelegen, Z. polariteit, dat ter PE 
„daarentegen N. polariteit. 

“Om zich hiervan op de volkomenfte wijze-te overtui= 

gen en de wetten, welke bij het magnetiferen van ftaal 

door den electrifchen flag worden waargenomen, in eens 

in haar geheel te. overzien, is de fraaie proef van den 

Engelfchen « Natuurkundigen - pavy bijzonder gefchikt. 

Eene proef, welke, hoe dikwijls ook herhaald, altijd 

weder met ten nieuw genoegen wordt aanfchouwd. 

Men hechte, namelijk, op een’ cartonnen cirkel, van 

eenigé- düimen ‘diameter, verfchillende fijne naainaalden , 

welke vrij zijn van magnetismus, zoodanig rondom het 

Z4 mid- 
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middelpunt „ dat zij als het ware een? veelhoek vormen , 

en derzelver punten zeer digt bij elkander geplaatst zijn, 

zonder elkander aan te raken. , Vervolgens brengt men 

door het doorboorde middelpunt van den cartonnen;cirs 

kel regthoekig op deszelfs vlak een glazen buisje; -waar- 

in zich een {tevig koperdraad bevindt, wanneer men nu 

door dit koperdraad de ontlading eener. electrifche- batterij 

laat, doorgaan en men vervolgens de naalden onderzoekt, 

zal men _ bevinden, dat dezelve alle fterk. magnetisch ger 

worden zijn en wel op eene volkomene fymetrifche wijr 

Ze, zoodat er zich op den cartonnen cirkel telkenreize 

eene noordpool tegenover eene zuidpool bevindt en 

omgekeerd, « Men ziet, bij deze proefneming ten’ duide» 

lijkfte, dat de electrifche flag zelfs op eenen zekeren af- 
ftand, dwars voorbij het ftaal heengaande , hetzelve. kan 

" magnetiferen. Deze afltand, bedraagt hier flechts eenige 

duimen, doch kan bij fterker werkende electriciteit ligt 

voeten en meer bedragen (*). 

En zoo vinden: wij dan in deze proefnemingen de zake 

doende verklaring der magnetifche verfchijnfelen „ welke 

men bij het inflaan van den blikfem zoo dikwijls had 

opgemerkt, zonder den ‚waren fleutel daarvan te be» 

zitten, 

Zoo 

CC) Wat zoude men, in dit opzigt, niet reeds van de 

zwaarfte batterijen van TEYLERS electrifeer-machine mogen ver- 

wachten? Alle Natuurkundigen betreuren gewisfelijk met mij, 

dat bij het nieuwe en ruime veld , hetwelk zich voor de elec- 

triciteit geopend heeft, dit vermogend werktuig , waardoor men 

welligt tot belangrijke ontdekkingen zoude gekomen zijn, tat 
nog toe, zoo geheel ongebruikt is gebleven! 
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Zoo dikwijls de blikfem in een gebouw nedervalt , 

hetwelk al of niet met een’ afleider voorzien is, kan 

het ijzer, hetwelk in dat gebouw in, eene meer of min 

dwarferigting , ten opzigte van zijnen voortgang «ge- 

plaatst” iss, gemagnetifeerd worden ; terwijl al het ijzer „ 

hetwelk zich evenwijdig daaraan bevindt, geene EE 

tifche- eigenfchappen zal aannemen. 

Wanneer men nu de. verbazende kracht der electri- 

fche vonk, welke wij blikfem noemen, in vergelijking 

van die door onze vermogendfte werktuigen voortge- 

bragt, in aanmerking nemen, dan kan het ons niet 

meer verwonderen, dat naalden, op twintig voeten af- 

ftands van den afleider geplaatst, door den flag werden 

gemagnctifeerd , terwijl de verklaring van hetgeen bij de 

kompasfen der fchepen plaats heeft, dan ook evenmin 

eenige zwarigheid kan opleveren. Wanneer, namelijk, de 

blikfemftraal ix of. door den afleider aast het’ fchip 
neervallende, toevallig volkomen regthoekig, ten opzigte 

der kompasnaalden, voortgaat, kan men’ zich zeer ligt 

voorftellen „ dat bij genoegzame kracht van den blikfem= 
flag, ‘het magnetismus der naalden niet alleen vernietigd 

wordt, maar dat ook derzelver polen worden omgekeerd, 

Alles hangt” hierbij’ flechts af van de kracht der electris 

citeit en van deszelfs rigting. 

458 BE 
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BESCHRIJVING „EENER NIET ALGEMEEN BEKENDE 

“WIJZE ; OM DE GELIJKTIJDIGE OP- EN NEDERGAAN* 

=DE ,BEWEGING VAN \SOMMIGE. DEELEN EENS WERK- 

TUIGS, UIT EENE ONAFGEBROKENE RONDGAANDE 

Ft ailes ben AF TE maark ut 

molkiid. ger STSM HEU 

ü Dok 6: Js VERDAM 5 
SA MDD MIT 8 Î 

Lector in de mechanifche Technologie, 
ndaselk on wid Groningen, 
nd Ae 

Bim iser „geen. gedeelte, der sopebiis: sbo 

de „zoo: wel voor den. beoefenaar, dier kunst „ als. voor 

hem „ die zich met het. werkdâdige. derzelve „bezig houdt5 
belangrijker „ dan datgene ‚hetwelk de-vérfchillende! hare 

delwijzen. bevat, «door welke bewegingen « van. dezelfde 

of van wverfchillende foort, uit elkander kunnen worden 

afgeleid „tot gelijkfoortige. of =ongdlijkfoortige “‘bewegin= 

gen kunnen: worden overgebragt „ verder voortgeplatit, 

enz. enz. Indien men toch bekend is metde hoofdgrondèn 

van de leer des evenwigts en van die der beweging, in 

zoo verre deze ‘theorie, tot het leeren kennen en beoor- 

deelen van de inrigting en uitwerking eens werktuigs 

dienen , dan is het de zaak van elk, die verder in de kunst voort 

wil gaan, werktuigen te leeren kennen , die tot een bepaald 

oogmerk worden aangewend, en op dezelve, zoo verre 

dit mogelijk is, de gelegde gronden toc te pasfen. 

Elk 
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Eikeswetktuig. is zoodanig ingerigt, dat men eené 

gegevëné kracht sop. zekere deelen aanwendt, ten tinde 
dardoor beweging te doen’ ontftaan, en dezelve mede 
terdeelen aan andere deelen „ waarmede men eenen last 

wil ligten; of waarmede zekere “werking moet verrigt 

worden 3’ elk weet of begrijpt , dat eene zekere kracht , 
het vermogen hebbende, om eenig ligchaam in beweging 
te brengen, natuurlijk een gedeelte van dit vermogen 

befteden of: verliezen moet, ten koste der beweging van 

het vevengenoemde ligchaam, en dat, hoe grooter het 

aantal «der ligchamen is, hoe grooter derzelver uitge- 

breïdheid., zwaarte, enz.» zijn, er ook éen meer aan- 
merkelijk gedeelte der kracht vereischt wordt, die al deze 
ligchamen te gelijk moet bewegen. Indien nudie kracht 

eenen zekeren last moet. bewegen, door middel van ra 

deren, hefboomen als anderzins, welke zich in het 

werktuig bevinden, tusfchen de punten, Waarop kracht 
en’ last gedacht ‘kunnen worden te werken , dan is het 
dus algemeen waar , dat, hoe grooter het aantal, de uit. 

gebreidhieden en gewigten van die tusfchen béiden liggende 

deelen zijn, er ook een des te grooter gedeelte vari dé 

beweegkracht befteed moet worden, om genoemde deelen 

te bewegen „ of den tegenftand, die zij, zoo’ wegens derd 

zelver, traagheid en zwaarte, als uit hoofde’ der wrij 
vings enz. bieden, âanhoudend te overwinnen ; worà 
dende het overblijvende gedeelte eerst aangewend, om 

den last met de voegzame fnelheid te ligten of te bewegen. 

Ware het nu mogelijk, de kracht dadelijk op ‘den 

last te kunnen doen werken, zoodat deze , zonder tuss 

fchenkomst van deelen, onmiddellijk de vereischt wor- 

dende beweging verkreeg, dan zou natuurlijk de kracht 

in 
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in het algemeen „op het voordeeligst worden ‘aangewend ; 

doch in, weinige gevallen flechts, is dit mogelijk;-na- 

tuur van kracht en last, omftandigheden van plaatfen, 

onregelmatigheden in beweging, oogmerken, „die “men 
met de werking van deelen „ die door de kracht moeten 

gedreven worden, voorheeft, enz. enz. vereifchen 

in de meeste gevallen , tusfchenkomst van andere deelen, 

en maken de „aanwending van een werktuigkundig” za- 

menftel onvermijdelijk. — Nogtans blijft hetgeen van 

de werking der kracht op die tusfchendeelen boven 

gezegd. is, altijd algemeen waar, en derzelver aantal 

Zoo veel mogelijk te verminderen, de tegenftanden, 

welke zij bieden, zoo veel dit kan , weg te nemen; in 

één woord, de bekende regel: „ cen werktuig zoo 

eenvoudig te maken, als mogelijk is” zoo veel doenlijk 

te betrachten, blijft immer een hoofdbeginfel der kunst. 

Zijn kracht en last, in grootte en inrigting van be- 

weging bepaald , dan beftaat de geheele kunst, om het 

werktuig te bepalen , daarin , dat men naar omftandighe- 

den wete uitte vinden, welke foort van tusfchenkomende 

deelen , (ook zeer eigenaardig swerktwigkundige organen 

genaamd) ‚ men diene aan te wenden, van welke afmeting 

en fterkte „ dezelve moeten genomen worden , om de be- 

weging, die de kracht mededeelt aan het deel, waarop 

zij werkt, met het meeste voordeel over te brengen, of 

voort te planten tot den last, en wel zoodanig, dat deze 

in de vereischt wordende rigting wordt bewogen. 

Het vernuft der menfchen heeft eene zeer groote 

menigte van die middelen doen ontftaan, weardoor 

de eene foort van beweging uit de andere kan wor- 

den afgeleid, tot eene andere kan” worden - overge- 

bragt, 
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bragt, enz. Voor de overbrenging of afleiding van des 

zelfde beweging, tot of van eene in grootte: en rigting 

bepaalde beweging, beftaan dikwerf meerdere middelen „ 

in vorm onderfcheïden , doch, op “zich zelven be- 

fchouwd, in uitwerking gelijk. Dit maakt dikwijls de 

keus van den werktuigkundigen moecijelijk, welke van 

dezelve het “gevoegelijkfte te bezigen. Verre weg zal er- 

varing hier het zekerst beflisfen; doch eene befchou- 

wing, eene overweging der zaak , volgens onfeilbare re- 

gelen. der kunst, zal ook eene groote nuttigheid heb- 

ben, ja, ook zelden tot dwaling geleiden , indien. men, 
zaken van ondervinding daarbij in acht kunne, nemen. 

_ Het moet derhalve het belang zijn van hem , die werk- 

tuigen befchouwt, of dezelve tot voorwerpen van toe 

pasfingen zijner kennis in de wetenfchap kiest, niet 

alleen te letten op uitwerking van kracht en last, maar 

meer bijzonder ook, na te gaan, op welke wijze 

de oorfpronkelijke beweging van deel tot deel wordt 

overgebragt , hoedanig de middelen dezer voortplanting 

zich in vorm en afmeting verhouden , enz. om daaruit „ 

met vergelijking van andere organen, te kunnen beoordee- 

len, waarin het voor- of nadeel van zijn onderhavig 

werktuig bestaan kan, hieruit verbeteringen te kunnen 

beoordeelen of aan te wijzen, en wat dies meer zijz 

even gelijk deze ftudie eene voorname zaak moet zijn 

bij den practicus. Het is wel waar , dat men door vers 

gelijking van de bloote uitwerking der kracht tegen die 

van den last vastftellen. kan „ welke van twee verfchiltend 

ingerigte werktuigen, voor hetzelfde oogmerk beftemd , 

en door eene gelijke en gelijkfoortige kracht gedreven , 

de beste zijz doch indien men op die wijze immer te 

werk 
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werle gaat, zal dat beste werktuig , indien hetzelve door 

beftaande middelen: nog zou kunnen worden volmaakt, 

niet eer bevonden worden gebrekkig te zijn, vóórdat 

hetzelve weder vanelders onder. eenen derden vorm werd 

gebragt, waardoor men wederom eene ME ee kon 
maken. # 

„ Over «dit alles, hetwelk welligt Gerdtsorrve wird als 

eerie zaak, bij den minften werktuigkundigen ‘bekend; 

zou ik zoodanige uitweiding niet hebben gemaakt „ ware 

het niet, dat dit gedeelte der kunst, beftaande in het 

ordelijk kennen en beoordeelen van de sverfchillende or- 

ganen, waardoor de bewegingen (voornamelijk de rest- 

lijnige en cirkelvormige of rondgaande) in werktuigen kun- 

nen worden overgebragt en afgeleid, te zeer bij de mees- 

te Nederlandfche werktuigkundigen van beroep, werd 

veronachtzaamd. — «Met het hiervóór gezegde, poogde 

ik derhalveg belanghebbenden, eenigzins van de nuttig- 

heid ‘te overreden , welke er in de beoefening van meer- 

genoemd gedeelte der practifche werktuigkunde , gelegen 

is, ten einde daardoor hunne aandacht op die beoefening 

te bepalen. — Het is ook, om, zoo veel in mij is, 

mede te werken tot de uitbreiding van hetzelfde nuttige 
gedeelte der kunst, dat ik hier eene befchrijving tracht 

te geven, van een mechanisch orgaan , hetwelk ik eenigen 

tijd geleden, bij een, in Molland uitgevonden , werktuig 

zag, aangewend (*), om uit de onafgebrokene rondgaan- 
de beweging van een rad, de beurtelings op- en neder- 

gaande beweging van eenige. hefboomen regelmatig af te 

e lei 

e *) Van dit werktuig zelve vind ik ie belet iets naders te 

vermelden, 
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leideri. — . Dec vorm en aanwending van dit ordaan} 

zijn niet” gelieel. nieuw (*) 5 doch; zoo ik vermeen,, niet 

zeer algemeen bekend. has 

„De eerfte figuur der. bijgevoegde hit ftelt voor „ eenen 

opftand. (werticale: projectie) van het rad metde hefs 

boomen. De tweede figuur, flechts ter helft geteekend 

om de plaat niet buiten noodzaak te vergrooten, verbeeldt 

het plan (de Aorizontale projectie) derzelver deelen. 

-_H. H. enz. zijn eenige hefboomen of balanfen met . 

gelijke of ongelijke armen, draaijende op derzelver. asfen 

in de kommen of kusfens K, K„, K, welke op eene ho= 

rizontale ftelling of vlakte, alle op dezelfde hoogte, 

rondom. het rad geplaatst zijn. Om verwarring voor te 

komen, zijn er in de eerfte figuur flechts twee van die 

hefboomen geteekend; doch fig. ae wijst aan, dat men 

dezelve rondom het rad, op gelijke afftanden van elkan- 

der, en allen naar het middelpunt M gerigt, moet den= 

ken; — indien de omtrek van hêt rad, fig. 2, geheel 

was doorgetrokken, zouden er acht hefboomen rondom - 

dezelve geplaatst zijn. Aan het eene uiteinde N van 

elke balans hangt een beugel, b, welke vrijelijk, om 

deszelfs. fpil, dwars door het uiteinde N geftoken, 
draaijen kan; aan dezen beugel is verbonden de ftang „ 

het touw of de metaaldraad, a „ dragende den last, of 
vereenigd met den tegenftand, welke , door de beweging 

der 

(*) Zoo als de eerfte figuur der bijgaande plaat, voorftelt, 

werd hetzelve nagenoeg in het bewuste werktuig gebezigd, — 
Bijna onder denzelfden vorm heeft porenis er eene kleine 
fchets van gegeven. — Zie zijn werk Es/i fur la ern 
des Machines, pl, XVI fig. 18. 
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der:ebalans , ‘opwaarts moet “bewogen worden, — Wan= 
„meerde hoek ;‚die-doorsden hefboom “gedurig wordt be- 
fehrevén ‚>niet zeer groot is , zal’ de + beweging dezer 

ftang: nagenoeg. regt{tandig vzijn „ of kan men’ de bewe- 

ging van: den last altijd verticaal maken , door de ftang „ bij 
„demo ast, om een fcharnier-te doen draaijen , en den 

last langs eene onwrikbare verticalerlijst te doen glijden’, 
„of. zal, zulks. immer door eenig ander middel kunnen: ge- 

fchieden ‚indien de juiste verticale beweging vereischt 

wordte-Het andere uiteinde van elken hefboom of balans, 

eindigt in eene fpil , waaraan cen rolletje of fchijfje, O’, 

kan: geftoken worden , hetwelk door een wiggetje ; of door 

eene moer, aan het. uiteinde van de fpil te voegen, 

verhinderd wordt, van dat uiteinde, O , af te glijden. — 

Dit rolletje dient, gelijk bekend is, om de beweging 
„gemakkelijker te maken, en voornamelijk ook, om de 

wrijving te verminderen. 

AB Lris de voorzijde van een horizontaal tad, met 

fehuins. liggende fpaken, S, S, aan deszelfs regtftan- 
dige--as ‚LL, verbonden. Dit rad heeft eenen dikken 
onten-‘rand, AB, aan welks onderkant bevestigd zijn 

dev ftukken vof dosfen, CD, DEF, FG, enz. Deze 

dosfen vof. golvende tanden zijn regthoekig op het vlak van 

den «onderkant van, AB, vervullen dem geheelen omtrek 

vandien tand „ volgen natuurlijk deszelfs cirkelvormig be- 

loop „een. maken, zoo. als de figuur het best aanwijst, 

eene onafgebroken. golvende lijn, of flanglijn uit, welke 

men, om dit nog eens te herhalen, kan denken getrok- 

ken: te. wezen, op de oppervlakté van eenen verticalen 

cilinder , den rand van het rad, AB, tot bafis hebbende. 

„Wanneer nu dit rad door eenige beweegkracht of on- 
pak) mid. 
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„middellijk, ‘of door tusfchenkomst van andere organen , 

wordt omgevoerd, dan zal het niet moeijelijk vallen te 

begrijpen, dat, daar de dosfen , als dan langs de rolle- 

tjes O, der hefboomen , heenfchuren, deze Jaatfte zul- 

den genoodzaakt zijn, het beloop der eerfte te volgen. 
_ „Wanneer, b. v. de beweging plaats heeft in de rigting 

van het pijltje p‚ zal het rolletje, dat men moet den-_ 
ken tegen den rand bij D te rusten , genoodzaakt zijn 

zich langs den rand DPE , naar beneden te bewegen , ter- 

wijl. daardoor de ftang ta, aan het andere uiteinde ge- 
voegd , naar boven zal rijzen met den last, zoo lang, 

„totdat het punt E, dat rolletje aanraakt, of als d in D 

en E in e gekomen is; want de beweging verder voort- 

gaande, en de Jast, aan de flang « verbonden, het zij 

door zwaarte, het zij door de drukking eener veer, 

eene onophoudelijke neiging tot dalen hebbende, zal ook 

als E het rolletje O gepasfeerd is, het punt N dadelijk 

naar beneden bewogen worden , dewijl alsdan het be- 

loop der dos EF, naar boven gerigt zijnde, de {chijf 

OQ niet meer naar. beneden gedrukt worden : worden 

de zij alleenlijk genoodzaakt, gedurende de daling van 

N, het beloop der opwaarts gerigte dos EF, te vol- 

gen. Deze daling heeft plaats, totdat het punt F het 

rolletje aanraakt, want verder dan dit punt is de rig- 
ting der dos wederom benedenwaarts; het rolletje wordt 
dan weder nedergedrukt , de last moet met de ftang a_N 
wederom, even. als voorheen , rijzen, enz. enz. Deze 

beweging nu voor elken hefboom plaats. hebbende , zoo 

zullen zij, door het aanhoudend rondgaan van het rad, 

beurtelings naar beneden worden gedrukt, terwijl de las- 

zen, die zij moeten ligten, alsdan even veel zullen rij- 

BIJDRAGEN  D. IÌ. sr. 1. da zen 3 
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zen; en is het, gelijk gezegd is, dat de lasten met de 

< uiteinden N der hefboomen „ eene onophoudelijke neiging, 

tot dalen hebben, dan zullen alle hefboomen beurtelings 

op en neder bewogen worden , door de geftadige omwen- 

teling van het rad. — Hieruit is nu de inrigting en 

‘hoofdzakelijke werking van het bedoelde orgaan , genoeg- 

zaam blijkbaar: de volgende punten zullen verder nog 

‘kunnen dienen tot opheldering, beoordeeling en aanwij= 

“zing van een en ander, 

1. Wanneer het aantal der hefboomen , ant olm 

gen moeten worden , even is „ en dezelve bovendien zoo- 

danig in het rond zijn geplaatst, dat, terwijl de eene 

„door den bollen kant der dos wordt gedrukt , de twee naast 

aanliggende met derzelver fchijven tegen de holle kanten 
der dosfen aanrusten „ dan zal de tegenftand, welken de 

lasten, aan die hefboomen gevoegd „ gezamenlijk bieden, 

op elk oogenblik der beweging dezelfde zijn, zonder dat 

deze beweging door fchokken , van de zijde van den last , of 

‘door vermeerdering van tegenftand, veroorzaakt door de 

sverplaatfing der fchijven, % 

worden geftoord. Dit is evenwel in de vooronderftelling:, 

«dat alle hefboomen gelijken tegenftand bieden aan de be- 

“weging, hetwelk plaats zal hebben: z1®. als de lasten 

vallen even groot zijn; 2°. als alle hefboomen gelijk zijns 

3%. als de ruimten, welke zij doorloopen moeten , niet 

werfchillen; 4°. als de dosfen alle gelijk en gelijkvormig 

‘zijn, en zoodanig beloop hebben als ftraks zal worden 

vermeld. Vóóraf is hierbij nog vooronderfteld, dat hert 

opzigte der- dosfen, kan « 

«aantal hefboomen even is, zoodat in elk tijdsgedeelte der 

“beweging altijd hetzelfde getal hefboomen worde neder- 

“gedrukt, en ook een gelijk aantal, bij het vrijwillig dalen 
5 der 
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der lasten, tegen de binnenwaarts lóopende „zijden der 

dosfen drukt. - Dezelfde kracht zal dus op clk oogen- 
blik hetzelfde’ gedeelte van deszelfs vermogen moeten bee 

fleden, om de beweging regelmatig te onderhouden. 

Schokken. of plotfelijke veranderingen in tegenftand. kun- 

nen, hier ‚geene plaats hebben, want ware zulks moge 

lijk, zoo zou dit alleen kunnen gefchieden , als de uit- 

einden der hefboomen zich in de punten ODE , enz.g 

bevinden , waar derzelver op- of nedergaande beweging, 

op eens. moet worden veranderd, in eene omgekeerde 

rigting; doch de vorm der dosfen regelmatig kromlijnig 

Zijnde , derzelver beloop diensvolgens onmerkbaar van 

rigting veranderende „ zoo verandert ook de rigting van 

de beweging der hefboomen , bij onmerkbare graden , en 

er ‘heeft, zoo als dit genoemd wordt, geene verminde- 

ting in werking, geen verlies van levende kracht , ten 

aanzien der beweegkracht , plaats. 

2. De beweging zou niet veel van derzelver regel- 
‘matigheid verliezen, indien er onder de refpective lasten 

‘twee of meer waren, welke meerder tegenftand boden, 

„dan de overige, indien men flechts zorgde , dat in. zoo- 

«danige gevallen, 1°. het aantal van gelijke lasten even 

twas; 2°. de flelling dezer lasten, zoo veel mogelijk 

‘dezelfde, ten. opzigte van eene middellijn van ‘het räd , 
sen dus zoo veel mogelijk middellijnig tegenover elkander 

“wâre3 míts men ook altijd in acht name: 3° de hef- 

‚boomen, met gelijke lasten bezwaard, zoodanig te plaat- 
_ fen, dat, terwijl de eene werd geligt, de andere daalde. 

“3. Het is dit laatfte vooral, dat men t& betrachten 
heeft, indien het aantal hefboomen ‚ fchroon altijd even „ 
„niet het dubbele ware van dat der dosfen „ gelijk in fig. 

Aa a 35 
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a, het geval is, alwaar acht-hefboomen »door- vier;dos-. 
fen bewogen wordens-=Men kan, „onder de. geftelde. 

voorwaarde „ het aantal ‘hefboomen zoo veel of weinig; 
nemen als noodig is, mits men dezelve;op-gelijke af= 

{tanden rondom. het rad plaatfe ; want door eene-ongelij= 
ke plaatfing, zou de as LL, fig. 1; door de drukking 
welke door de hefboomen tegen de onderkanten der dosfen 

wordt uitgeoefend, eene onregelmatig werkende zijdeling- 

fche drukking te lijden hebben. — Laat de-aard van het 

werk niet toe, dat het aantal lasten even: zij, dan moet 

„men het oneven getal hefboomen even maken, door bij 
‘voeging van eenen hefboom „met cen tegenwigt of. ballast 

bezwaard; want de lasten „zouden al zeer. aanmerkelijk 
moeten zijn, indien detegenftand , welken men „ door dien 

belasten hefboom , nutteloos moet overwinnen „ meerder 

verlies:-in werking te; weeg bragt, dan welke er geboren 

wordt, uit de onregelmatigheid der beweging „indien her 

aantal hef boomen oneven. is. 

Dit «alles is evenwel in de vooronderftelling;s- hann „de 

Jasten. geene neiging hebben tot dalen, en dat dus de 

werkende kracht „ den tegenftand van „elken last , alleen bij 

‘het/rijzen derzelve te overwinnen hebbe 3-want heeft die 

kracht den tegenftand van den last zoo wel bij het rijzen 
derzelve als bij het dalen te overwinnen, dan zal, zoo 

als.-ftraks „zal. blijken „ een oneven getal hefboomen geene 
meerdere onregelmatigheid in de beweging , of-in de wer= 
king der kracht kunnen. veroorzaken. 

„as Het ís duidelijk te zien, dat het medetsiransde hah 

eenen hefboom, door middel der “dos, geflackngnt op 

het bewegen van een ligchaam , langs eene helling, waar- 
vamhet vlak niet plat, doch Khaamctdden zou zijn, 

even 
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even gelijk “met de oploopende: draad. eenef -fchroef ‘het 
geval “is; daar evenwel de “horizontale afftand. der fchijf- 
jes O, tot de as-LL der beweging, immer „dezelfde 

is, in” welk punt of eenig fchijfje den rand der dosfen 
raakt, zoo ishet geval hetzelfde, alsof de tegenftand, 

dien men heeft te overwinnen, larigs een plat hellend 
vlak gefchiedde. «Men moet het beloop DE, of den 

enderkant der dos, als de lengte van het hellend vlak 

aanmerken, dE als de hoogte, en JD, evenwijdig loo- 

pende aan den rand AB van het rad, als de bafis van 

hêt hellend vlak, en dewijl de cirkelvormige beweging 

van het rad, in eene rigting plaats heeft, evenwijdig aan 

den rand AB, zoo zal het geval hier hetzelfde zijn, 

áls of eene kracht, evenwijdig aan de bafis van een hel- 

fend vlak werkende , eenen Jast, (en deze beftaät ; in het 

Onderhavig geval, in het overwinnen eener hee: 

langs deszelfs lengte moest opvoeren. 

5e Opdat nu de beweging eenparig zìj, moet de last 

immer denzelfden tegenftand bieden, en het hellend vlak 

moet dus, in deszelfs ganfche uitgeftrektheid , dezelfde 

helling hebben ; de onderkanten der dosfen zouden derialwe 

vlak moeten zijn, en op de oppervlakte van «den cilin: 

drieken rand, zou die vlakke kant door de lengte’ vant 

een regtlijnig hellend vlak, of door de hypothenufe van 

eenen regthoekigen driehoek DE d, worden rivier 

maar alsdan zouden er in de punten D,E, Fjsenzus 

hoeken ontftaan, die dikwijls zoo fcherp kondenzijn, 

dat er bij den overgang van de beweging der hefboomen 

ún die punten, fchokken plaats hadden, voor de geheele 

bewerking, zoo wel als voor bet bewegende vermogen , 
gn nadeclig + gelijk boven reeds is aangemerkt. -Men is 

) da 3 dan 
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dan verpligt de uit- en infpringende hoeken DE „enz. ; 
rond bij te werken, opdat de dosfen in alle punten even 

geleidbaar zijn, De helling van het vlak , langs welke de 

fehijfjes O moeten bewogen worden, verandert dan. wel 
gedurig , de beweging is’dan flechts in het midden P,Qs 

énz, „ dier vlakken eenige oogenblikken gelijkvormig ‚ en 

in den overigen tijd van beweging, veranderlijk; doch 
wanneer men de af- en uitrondingen zoo gering neemt, 
als het kan, zal deze veranderlijkheid, en de daaruit 

voortvloeijende onregelmatigheid in, de beweging, ook 

flechts in eenen ftrikten wiskundigen zin plaats hebben, 

maar in het wezenlijke niet kunnen worden bemerkt. 

6. De eenigfte nadeelige werking, die hier plaats 

heeft, is eene zijdelingfche drukking van de asfen der 

hefboomen tegen derzelver kommen. In de punten D 

en E werkt de kracht, die de hefboomen nederdrukt, 

niet alleen in eene loodregte rigting, (zoo als uit den 

vorm, aan den onderkant der dosfen te ‘geven , en waarvan. 

ftraks, volgt) maar kan tevens aangemerkt worden, te 

werken in het verticale vlak, in hetwelk de lengte van den 

hefboom ligt, terwijl van D tot P, en, in eene omge- 

keerde orde, van P tot Edie werking buiten dat vertie 

cale vlak gefchiedt; — in D en in E drukt de dos op 

den bovenkant der fchijven O; maar in de punten tus- 

fchen D en E,‚ gefchiedt die drukking op de zijde der 

fchijven , zoodat de uitwerking hiervan moet zijn, den 

hefboom buiten genoemd verticaal vlak te brengen, en 
hierdoor worden de asfen der hefboomen , als het ware, 
gewrongen , en op eene nadeelige wijze tegen de wanden 

of zijden van derzelver kusfens gedrukt. Hoe grooter 

de last en derzelver {nelheid zijn, des te fterker zal zich 
dit 
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dit nadeel doen gevoelen; doch is deze last niet zeer 

groot, of, waarop het nog meer op aankomt, zijn de 

bogen door de hefboomen gedurig te befchrijven, niet 

zeer uitgeftrekt, (b. v. van go® of van 36°) en wor- 

den deze met eene niet zeer groote fnelheid doorgeloo- 

pen, dan zal de uitwerking dezer wringing „ geenen zeer 

nadeeligen invloed op de beweegkracht, of op de buitene 

gewone flijting der kommen kunnen hebben; te meer, 

omdat deze wringing niet plotfelijk gefchiedt, en zij 

slechts op eenen boog der kom van 15° of 18° plaats 

heeft, als de hefboomen eenen boog van 3o® of van 369 

befchrijven; „want de verfchillende punten van aanraking 

der fchijven en dosfen, zijn flechts op eenen boog van 

15° tot 18° uitgeftrekt, te weten: van D tot P raakt 

de dos eenen boog aan van 15° tot 18°, en van P tot 

E nemen deze bogen weder tot zu/ toe af. Verder zou 

men dit nog kunnen verhelpen, door eene zeer zachte 

conifche gedaante of uitholling aan de kusfens te geven, 

of door de fpeelruimte der tappen te vergrooten, 5 

7. Het is zeer gemakkelijk de afmetingen der dosfen 

voor te fchrijven. 

De lengte der hefboomen, overeenkomftig de beweging 

van den last als anderzins bepaald zijnde, zoo is het 

duidelijk, dat de verticale hoogte dE der dosfen, juist 

gelijk moet zijn aan de verticale ruimte, welke de uit- 

einden O der hefboomen doorloopen. Indien de last van 

dien aard is, dat hij den hefboom eene aanhoudende nei- 

ging tot dalen, naar den kant, waar hij werkt, mede- 

deelt, dan moet men, het zij door berekening , het zij 

door dadelijk onderzoek, bepalen, welke de tijd is, in 
welken. de hefboomsarm KO, door de daling van. den 

Aa 4 last , 
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lasts,-den boog doorloopt, die befchreven moet wordén. 
Men, neme dezen ‚tijd iets ‚grooter „ en bepale den boog: 

dD ‚van den rand „AB zoodanig, dat hij, terwijl het ' 
rad, wordt bewogen „juist in dien bepaalden tijd: befchre- 

ven wordt; deze boog is dan de halve cirkelvormige leng- 

te ‚der: dos. bit is tevens het punt, waarvan men moet 

uitgaan, om, het rad gegeven zijnde, het aantal hefboo= 

men; overeenkomftig de begeerde uitwerking te bepalen „ 

of het aantal. hefboomen met de ruimten „ die zij moeten. 

doorloopen , gegeven zijnde, den diameter van het rad te 

vinden De tijden van rijzing en daling der hefboomen;, 

tot. regelmatigheid. der beweging, gelijk moetende zijn, 

zoo dient dit ook tot cen gegeven, om de grootte van de 

uitwerking der kracht te berekenen , enz. 

De lengte en hoogte der dosfen bepaald zijnde, rot: 

derzelver oorfpronkelijk. beloop op de oppervlakte van den 

cilindrieken: rand getrokken , even als men eenen fchroef- 

draad ‚op het oppervlak van eenen cilinder befchrijft; dit oor- 

fpronkelijk beloop getrokken zijnde, zoo-make men , om. 

den, kromlijnigen.geleidelijken. vorm der dosfen te verkrij 

gen, de af- en uitrandingen in de hoeken „ waarvan bo= 

ven „ art. 5, gefproken is. 

De dikte der dosfen neme men evenredig, aan peren 

boog. die de, hefboomen befchrijven , zoodanig, dat, het. 

zij, de uiteinden „der, hefboomen met fchijven zijn voor- 

zien, gelijk in fig. r, of met rolletjes, gelijk in fig. 3, 

of „met bolletjes „-zoo-als in fig: 4 , deze allen ,„ geduren- 

dede geheele beweging „geheel en al tegen-den onderrand 

der. dosfen „aandrukken , en dezelve door de gedurige ver-” 

korting. van den horizontalen vain, niet kunne: 

iks. 
8. 



C 369 ) 

8. Maar de “dosfen moeten’ aan derzelver onderkant 
niet ‘hetzelfde. vlakke beloop hebben want opdat dé dos; 
b. v. in het punt C, regthoekig op den hefboomsarm 

KO zou werken, moet dezelve niet horizontaal wezen „ 

of volgens derlijn Ce afgewerkt; maar de rand, moet 
volgens de lijn Cf fchuins afloopen, makende bij dat 

punt C eenen hoek eCf met de horizontale lijn Ce; 

gelijk aan den halven hoek, welkerde hefboom moet door: 

‘loopen , of, meer algemeen, gelijk aar den hoek RKO; 

dien de hefboom, federt het begin der beweging , heeft 

doorgeloopen. Het is onder zoodanigen hoek alleen , dat 

‘de rand volmaakt regthoekig op den hefboomsarm KO, 

en tevens’ op al de punten van de dikte der fchijf O ge- 

tijkelijk zou werken. Deze hoek verandert dus van punt 

tot punts in de laagfte punten C en E , helt dus de rand 

naar buiten. In de hoogfte punten D en F is zij’ bene- 

denwaarts. gekeerd, zoo als de gepunctueerde kromme 

lijn boven het punt D fchetst; in de middelfte punten 

P,Q, enz., is de rand vlak, omdat in die punten de 

ftand der hefboomen horizontaal zijnde, de hoek van 

helling van den rand „u/ is. De rand is dus eigenlijk eene 

Jcheeve oppervlakte, beftaande uit de vereeniging van de 

gelijke en gelijkvormige deelen CQ‚ QD, DP, PE, 
enz. ; doch, na hetgeen van het beloop van dien rand ge- 

zegd is, zal het niet moeijelijk=vallen , denzelven te con- 
ftrueren. + 

g. Tot dus ver is altijd vooronderfteld, dat de last 
van zelve eene-neiging hebbe tot dalen; maar ; indien dit” 
niet her geval is, en de last dus , zoo wel in het öp- als 
i-het nedergaan -der hefboomen KO, noet bewogen 
worden door de beweegkracht, dan kan het befchtevene ° 

Aas werk- 
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werktuig, zoo als het is, tot dit einde niet meer dienen. 

Natuurlijk volgt dan de vraag, of hetzelve niet zoodanig 

zou kunnen worden ingerigt, dat er de op- en ne- 

dergaande beweging mede werden uitgevoerd „ gelijk bs v., 

het geval zou wezen, indien er aan het einde van elke 

{ang eene kruk verbonden ware, welke moest worden 

omgevoerd, en dat dus het vermogen , op den hefboom 

werkende, de ftang zoo: wel moest optrekken als neder- 

drukken, Niets valt ‘gemakkelijker dan voor te fchrij- 

ven, hoe of de rand van het rad met dosfen, in dit ge- 

val zou moeten ingerigt wezen. 

Men vervaardige, namelijk, zoo als de te figuur 

naauwkeurig voorftelt, eenen masfiven cilindrieken rand 

ABCD, en werke in derzelver buitenfte oppervlakte eene 

geul abcedef, welke hetzelfde flangvormige beloop 

heeft, als de gezamenlijke dosfen van fig. 1, diep ge- 

noeg, om het bolletje, fig. 4, aan het einde der hefboo- 

men gehecht, gedurende de beweging, altijd te kunnen 

bevatten, en welker onder- en bovenranden, even als zulks 

ten aanzien der dosfen is vermeld, het beloop eener 

fcheeve oppervlakte hebben, dan zal het rad, aldus inge- 

rigt, aan het begeerde voldoen; want als het bolletje , 

aan de einden der hefboomen verbonden, (en_ hetwelk 

hier de voorkeur verdient boven een fchijfie), in deze 

geul of goot ligt, zal de hefboom, b. v. , door de druk- 

king van den rand abe, naar beneden worden gedrukt , als 

het rad rondgaats geheel nedergedrukt zijnde, en het bol- 

letje dus in d zijnde, zal hetzelve, bij den voortgang der 

beweging, nu gedrukt worden door den rand def, en 

als het ware, tegen het hellend vlak def moeten oplov- 

pen, even als hetzelve te voren, langs het hellend vlak 

abc 
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abe bewdgen werd, en de beurtelingfche werking. dezen, 

tegenoverftaande vlakken, zal dus eene beurtelingfche 

op- en nedergaande beweging in den hefboom daar-. 

ftellen. 

„Het valt gemakkelijk in te zien, dat, als de Herre” 

men flechts even ver van elkander geplaatst zijn, em 

dezelfde ruimte moeten doorloopen, de beweging hier 

niet minder regelmatig zal zijn, dan bij de inrigting van 

fig. 1; maar een voordeel, dat hier beftaat, iss dat 

men niet gebonden is aan een even getal hefboomens 

want de kracht vereischt wordende, om eenen hefboom 

langs een nederwaarts loopend hellend vlak abc neder 

te drukken, gelijk zijnde aan die, waardoor de hefboom 

langs het opwaarts loopende vlak def moet worden op- 

gevoerd, zoo beftaat er, gedurende elk oogenblik der 

beweging, overal eene gelijke werking rondom het rad, 

in het minfte niet afhangende van het getal der hef- 

boomen. 

En dit zij genoeg over het bedoelde mechanifche or- 

gaan, hetwelk boven vele andere, welke men tot het- 

zelfde einde aanwendt, vele voordeelen bezit; ten minfte 

kan hetzelve, onzes oordeels, in volkomenheid genoeg- 

zaam vergeleken worden, met, die organen, door welke 

eene cirkelvormige beweging overgebragt wordt in het- 

zelfde vlak, tot eene op- en neder-, of heen- en weder- 

gaande beweging, hetwelk in het algemeen gemakkelijker 

is, en juister kan gefchieden, dan wanneer de op- en 

medergaande beweging in een vlak moet gefchieden. regt- 

hoekig ftaande op het vlak der cirkelvormige bewe- 

ging. — Men zou, aan hetgeen over cen en ander ge- 

zegd is, nog eene verdere. uitbreiding kunnen: geven , 

door 
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door de rigting der op-en nedergaande beweging anders - 

te vooronderftellen, dan regthoekig op het vlak van het 

rad, enz. enz.; doch niet ten doel hebbende, om “deze 

befchrijving tot eene wiskundige verhandeling uit te 

breiden, valt dit thans buiten mijn beftek; zullende ook 

welligt fommige punten reeds uitvoeriger “overwogen 

zijn, dan voor het bloote begrip der zaak noodig is, of 
ook wel op eene wijze, welke niet wel overeenkomt met 

den aard en de ftrekking van dit Tijdfchrift, in hetwelk 

ik deze opmerkingen mag geplaatst zien (*). 

EENIGE ELECTRO-MAGNETISCHE PROEVEN. 

Door G. MOLL. 

Ma vind in de Annales de Chimie et de Phyf., T. 

XXXIV, Janvier 1827, eenige proeven van den Heer 

SAVARY, omtrent de omftandigheden, waarin naalden , 

in fpiraleg gelegd, door de ‘gewone electriciteit , mag- 

neetkracht kunnen verkrijgen. / 

EN ZIG 

(*) De Schrijver houde zich hieromtrent van het tegendeel 

overtuigd, daar het alleen aan bijdragen van dusdanige ftukken 

ontbroken heeft,-en geenzins het plan is , dezelve níet gretig 

op te nemen. Wij gevoelen maar al te zeer de behoefte van 

ons land te dezen aanzien, en kunnen dus niet genoeg onze 

landgenooten aanmanen, om aan derzelver vervulling mede te 

werken, 
RED. 
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Zie hier eenige proeven, naar aanleiding van die van 

den Heer sAvARY genomen. Mogelijk worden anderen 

hierdoor opgewekt, om deze ftof in verdere bijzonder- 

heden te vervolgen. 
„Ik gebruikte hiertoe eene Leydfche flesch „ waarvan de 

bekleede oppervlakte, omtrent honderd vierkante deci= 

__ meters bedraagt. 

Voorts eenen regtfchen fpiraal van koperdraad , van ze- 

ven omwindingen, De diameters der omwindingen wa- 

ren omtrent honderd twintig millimeters. , 
Wanneer men eene niet magnetifche ftalen naald met 

de hand in de as van den fpiraal houdt, en dan de 

fehok door den fpiraal gaan laat, wordt de naald mag- 

netisch, en maakt, gelijk bekend is, deze regtfche 

Ápiraal ,„ de noordpool aan dat einde van de naald, het- 

welk naar het buitenbekleedfel, of de negative zijde der 

flesch toegekeerd was. 3 

Dat de naald, in den fpiraal gelegd, in eene glazen 

buis magnetisch wordt, weet men reeds lang. Ook 
„wanneer deze glazen buis eene zeer aanmerkelijke dikte 

«heeft, werd de naald even fterk gemagnetifeerd, alsof 

dezelve geheel in den fpiraal geftoken was. In eene 

buis, waarvan het glas 7" dik was, werd de naald 

evenzeer magnetisch, alsof dezelve los in den fpiraal 

_ werd gehouden. 
‚In een? ivoren koker wordt de naald in den fpiraal 

even zoowel magnetisch als zonder koker. Hetzelfde 

_ gebeurt, wanneer de naald in eene tabakspijp gelegd, 
en de pijp in den fpiraal gehouden wordt. Zelf in dik- 

ke houten klosfen van beuken- en palmhout wordt de 

naald magnetisch, In het hart, of de opening, mid- 
den 
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den in eenen elefantstand van. negentig millimeters, en ix 

eene waschkaars verkrijgt de naald, in den fpiraal „ even 

zoo fterke magneetkracht als los. k 

Een iĳzeren cilinder, welke eene -opening in de as 

had, waarin de naald gelegd kon worden, en waarvan 

de diameter vijf en dertig- millimeters is „ belette de naald 

in den fpiraal magneetkracht aan te nemen. In eene ko- 

peren buis, dik drie millimeters, en van een’ diameter 

van vijf en zeventig millimeters, werd de naald niet 

magnetisch. In-eene geflotene platina-kroes, ter dikte 

van omtrent een millimeter, werd de naald niet. mag- 

netisch. 
Maar wanneer men de naald in eene koperen buis 

ligt, waarin op de hoogte, alwaar de naald zich be- 

vindt, drie of vier kleine gaten geboord worden , geeft 

de fchok door den fpiraal aan de naald magneetkracht… 

De naald wordt gelegd in eenen ijzeren regtfchen fpi- 

raal, en deze wordt weder los gehouden, binnen in 

eenen koperen linkfchen fpiraal. De fchok laat men door 

den linkfchen fpiraal gaan, en, gelijk ligt te voorzien 

“was, de naald werd zoo gemagnetifeerd „ als zulks door 

den 1inkfchen fpiraal altoos gefchiedt, te weten, de 

zuidpool wordt gemaakt naar de negative zijde vande 

“flesch.. Nu wordt-de ijzeren regtfche fpiraal, waarin 

weder eene naald ligt geftoken in den linkfchen koperen, 
en men verbindt beiden met de Leydfche flesch.‘ De 

fchok gaat langs den kortften weg door den ijzeren fpi- 

raal, en magnetifeert de naald als zoodanig. dale 

Uit deze proeven: blijkt, dat althans, tot op zekere 

hoogte, metaal van eene eenigzins aanmerkelijke dikte, 

“de naald belet, om in den fpiraal, magncetkracht te 
d ver- 
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‘verkrijgen 5 “doch dat vele andere ligchamen als glas, 

‘ivoor, fteen, gebakken aarde, hout, enz.; geenszins 

verhinderen, dat de naald magnetisch wordt. Of ech- 

“ter, bij de ontlading van aanmerkelijke batterijen, het 

metaal rondom de naald, de magneetkracht blijft afwe- 

ren, volgt nog niet uit de reeds verkregene ondervin- 

ding. Bij de eerfte gelegenheid, hoop ik dit te onder- 

zoeken. Eene zeer dunne metaalbekleeding der naald, 

fchijnt, volgens de proeven van den Heer savarys de 

magneetkracht te verfterken. 

Dram 

NIEUWE BEREKENING VAN PROEVEN OVER DE SNEL- 

HEID DES GELUIDS. 

Door G.- MOLL, 

Sart dat ik met den Heer vAN BEEK proeven heb 

genomen aangaande de fnelheid des geluids, wekt bij 

mij al hetgeen, wat op deze ftof betrekking heeft, eene 

bijzondere belangftelling. Hier te lande heeft men aan 

deze proeven weinig opmerkzaamheid gefchonken ; mij 

wordt nog dikwijls door geleerde lieden gevraagd, waar- 

toe dat fchieten toch heeft gediend, of men daaruit 
geene uitkomften heeft kunnen afleiden, en of men het 

publiek nooit iets van deze proeven, die toch zoo veel 

geld moeten gekost hebben, denkt te zullen mededee- 

den. De Heer van BeeK en ik, moeten ons derhalve 

met de beoordeeling van vreemden behelpen. - 

De 
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De, Heer „GALBRAITH, CP) »-fchijnt onlangs gemeend: te 

„hebben, eenige „veranderingen „temoeten. maken in’ de 

formule „volgens, welke „de {nelheiddes. geluids wordt 
berekend, ‚In „plaats van „de formule door «ons se 
bruikt HD. 

vzh ERS EA 
eN “ rit ids c ' 

ftelt Vie Heer GALBRAITH, voor metricke Oa ba- 

rometer en vann thermometer : r 

v artan #0,19845 £) (: + die Gorhrl3 — 
Bp af 

ner. nn ven oem 030062 -Cos,2 A) + w Cos. @,. 

“Waarin # is de thermometerftand , 
p De barometerftand, 
f De fpanning van den waterdamp , 

x De breedte , 

@ De hoek, welke de rigting des winds maakt met 

de bafis, en w een coëfficient door de ondervinding te 

aai voor de uitwerking des winds. 

Fe Ik heb ‘het betoog van deze formule, hetwelk ín 

een …ftuk is gegeven, dat mij nog niet onder de 
oogen. is gekomen; niet gezien, én kan A niet beoor- 

C') Zw the Philofophical Magazine and Annals of Phil» hpi, 
D TAYLOR and: PHILIPS, Vol, 1, May Baz. As 

SG) Zie Verhandelingen van het Kad. Nederl. finan, 

ad VII. bl. 311. Rr 
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deelen , “in hoe verre de Heer cArBrRArrit regt heeft 
gehad, om deze veranderingen te maken. pede ĳ 
heeft onze proeven aan zijne formule getoetst, én de 
uitkomst dier berekening ligt voor mij. Volgens de. 
zelve heeft men van de berekende fnelheid des geluids , 
voor de proeven van 27 Junij 1823: 

V == 339, "642 
De proeven hebben gegeven « « . » 340,”-060 
Verfchil tusfchen de proeven en de be- | ij 
VEER … itoi oddeuads. en ieollitn! — 6,"438. 
Voor den 28ften Junij 1827, vindt de Heer car- 

BRAITH, «enn ee en, V == 339,":582 

De proeven geven. .. « « 339,"-340 
Verfchil tusfchen de proeven en de 

berekening . … à va mermnmode ch oe «KO %e42. 

Maar dewijl deze twee verfchillen tegenovergeftelde. tee- 

kens hebben, zoo zoude het gemiddeld onderfcheid «tus- 

fchen de proeven en de Barkatiie. omtrent — 0,”.196, 
of bij de zeven Rijnlandfche duimen, bedragen. 

In de berekening der formule heeft men w Cos 

kunnen weglaten , omdat de fchoten wederkeerig waren, * 

Volgens onze eigene berekening met de eerst opgege- 
Ä vene. formule, was den o7ften Junij 1823 het onder- 

fcheid tusfchen de theorie en proeven … … . 4” 02 

en‚voor de proeven van ‚o8 Junij 1823 … … ‘4524. 

„Met deze uitkomften waren wij al zeer B, tevreden ; 

doch nu zoude het uit het „onderzoek van den Heer 

GALBRAITH blijken, dat wij beter geflaagd. waren , dan 

wij zelven wisten. Dit gebeurt niet dagelijks , maar veel 

meer het tegendeel. Zoo veel echter Eidnda wij. veilig 

BIJDRAGEN „ D. II. sT. 1. Bb op- 
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opmaken, dat, aan den eenen, kant, om eene ‘Presbijte- 

riaanfche ‚zegwijze aan Sir WALTER SCOTT te ondeenen : 
ni 

A 

Our work was not done flovenly / 
NAME 

di 

en ke aan den. anderen kant , hetgeen met Hollandsch 

geld, en door Hollandfche menfchen is uitgevoerd, door 

vreemden, die men zegt, dat omtrent ons Nederlanders 

zoo iĳverzuchtig zijn, zoo zeer niet verwörpen, wordt, 
als men fomtijds wel eens denkt. 

> 

BESCHRIJVING VAN HET VERBETERD ARTSENIJMENGS 
KUNDIG STOOMWERKTUIG. 

N Al irl 

Door Cc. M. VAN DIK, 

Apotheker te Utrecht. 

Rt vóór twee eeuwen werd de ftoom of water- 

damp , ter bereiding van geneesmiddelen aangewend. Het 

Neue. Destillirbuch van GUALTHERUS RYFF, waarvaú 

in 1667 een tweede druk verfcheen, bevat vele voor- 

fchriften en afbeeldingen van werktuigen, om gedestil- 
leerde wateren en extracten, door middel van waterdamp 

te bereiden. Offchoon dit voorbeeld, 200 het fchij ne, 

toch wel niet anders, of het gebroik. van wáter- eri 

dampbaden ter bereiding van ì fommige geneesmiddelen „ 

moest , 
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“ímoest, bij het meer en meer toenemend gebruik van 

“den floom, ter bereiking van zoo vele verfchillende 

oogmerken, het denkbeeld opwekken, om artfenijmeng= 

‘kundige ftoomwerktuigen daar te ftellen. De ftoom, met 

goed gevolg ter verwarming van verwkuipen gebruikt, 

“zette dit denkbeeld, vooral in Duitschland (*, 

nog meer levendigheid bij, en lag voornamelijk den 

“grond van DINGLER's Pharmaceutisch-chemisch damproc 

pel CD. d 
_ Vroeger reeds, hadden fommîgen , voornantelijk TftomMs= 

DORFF , het middel aân de hand gegeven, om, met een’ 

‘eenvoudigen distilleerketel en helm, plantaardige zelfftan= 

digheden uit te koken ($); terwijl anderen, waaronder 

PELLETIER en HENRY (**), eenvoudige werkenden be- 

_fchre= 

C°) DincLeEr's Journ, f. d. ZitzeKotton und Indienne Druc- 
kerei, II, B. Se 3e Id. Neues Journ. der Druck-Farbee und 

Bleichkunde, 1. B. I, II und IV Heft. 

CH) J- A« BUCHNER , Repertorium für die Pharmacie , B. Ill, 

H. IL S. 137—170, 

(S) Trommsporrr , Journal de Pharmacie, B. XXI. 

„”(**) Men zie CHEVALLIER En P, IDE, Apothekers Handboek , 

uit het Fransch, 1826, D. I. bl, rao én rar , Pl. III en IV. 

Beide deze toeftellen zijn bijzonder gefchikt voor het doel , 
waartoe zij ingerigt zijn. Dat van peNRY ondetfcheide. zich 

echter door eenvoudigheid, zoo wel als door de gelijktijdige 

aanwending van den ftoom tot de overhaling : het gebruik ech- 

ter van kopere dampbaden, zoude ik in beide afkeuren, niet 

Zoo zeer om de kosten, dan wel om het verlies van warmte: 

ftof, dat men daardoor’ noodwendig liĳden-moet. In hect 

Archiv des Apoth, Vereins im Nördlichen Teutschlände, B, XIV. 

Bb a H‚ 
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fchreven ; waarmede men, onder - behoorlijke drukking, 

de plantaardige aftrekfels tot de dikte van extract konde 
uitdampen. De toom, alzoo, door vele bekwame mân- 

nen ter bereiding van geneesmiddelen aangewezen, en 

met voordeel aangewend zijnde, was er flechts een doel- 

matig werktuig noodig, om, ware het mogelijk, alle 

verfchillende bewerkingen gelijktijdig te kunnen verrig- 

ten. Het artfenijmengkundig ftoomwerktuig in de Apo- 
thecary Hall, te Londen, is het cenigfte tot nu-toe 

bekende, dat op den naam van doelmatigheid, zoo „wel 

als volledigheid aanfpraak maken kan. Daar eene zoo- 

danige. inrigting echter meer gefchikt is voor ‘uitgebreide 

fabrijken. van chemicaliën, dan voor gewone artfenij- 

winkels, als zijnde voor deze laatfte al te groot van 
omvang, zoo behield een werktuig, gelijk dat van 
DINGLER , nog altijd groote waarde, en kon, met eenige 

verandering , tot een gefchikt artfenijmengkundi ig ftoom- 

werktuig worden ingerigt. 

De toepasfing van den {toom ter bereiding van genees- 
middelen, offchoon in fommige landen reeds hier “en 
daar in gebruik, bleef hier te lande onbekend, totdät 
ik, nu „vier jerent „Belederi, het ontwerp vormde , om 

de 
Ĳ 

Ja hi 

Hs UI S. 240, 243 vinde men de befchrijving en afbeelding 

van een’ damptoeftel „om extracten uit te dampen, van den 

Apotheker FoRCKE, in Wernigerode ; hetzelve is zeer eenvou- 

dig, en, volgens genoemden Heer, tor het bedoelde einde zeer 

gefchikt. Wanneer de afbeelding getrouw is, dan zoude ik 
alleen de aanmerking maken , dat het buitenfte vat te groot ‚ én 

de fchaal te diep was: door het eerfte verliest men te veel 

ftoom, door het tweede wordt de uitdamping vertraagd, 
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de ftoombewerking in mijne werkplaats in te voeren. 

Den gunftigen uitflag mijner proefnemingen, ‘deelde ik 

in n°. 7 en 8 van den Algemeenen Konst-en Leiterbode, 

2824, mede, met bijvoeging eener ruwe fchets van mijn 

floomwerktuig. bien: 
Dit werktuig, grootendeels uit blik vervaardigd, was 

alleen beftemd ter proefneming, en het was mijn voor- 

nemen, hetzelve door een ander, dat zoo veel mogelijk 

vollediger en duurzamer zijn zoude, te doen vervangen. 

Ik meende hiertoe, gelijk ik destijds berigtte , door de 

vriendelijkheid van den Hoogleeraar MOLL, eene ge- 

fchikte gelegenheid gevonden te hebben, en een” door 

den Heer BayrLEY vervaardigden ftoomketel , te kunnen 

ontvangen; dan ‘hierin werden wij door den Heer BAY- 

LEY teleurgefteld, en ik vond mij, na meer dan twee jaren 
gewacht te hebben, genoodzaakt, zelf handen aan het 

werk te flaan, en mijnen ganfchen toeftel , ‘hier ter tele, 7 
te doen vervaardigen. 

“Na veel moeite is het mij gelukt, tot mijn doel te 
geraken, en een werktuig te bezitten, dat aan het 99g- 

merk zeer wel voldoet. 

‘ Velen mijner Lezers zullen, welligt bij ondervindt Ing 

“ weten, wat het zegt, de uitvoering zijner plannauú te 

moeten toevertrouwen aan menfchen, die zonder cer-_ 

zucht en zonder oordeel werken, envalles, wat nicuw 

is, ook in hun vak, als eene ftraf fchijnen-te befchou- 

wen. Zij zullen dan ook, na de lezing van dit ftukje, 

wel overtuigd zijn van de moeite, die ik bij de oprig- 

ng, van mijn foomwerktuig , van dien kant ondérvon- 

di heb. Imdien ik dus in het oog van, eenen desk 
DE, inhet een of ander, den bal hcb misgellagen, 

Bb 3 ver= 

® 
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verzoek ik, dat men de zoo even gemelde moeijelijkheden- 

in aanmerking neme, - Ì wet 

Mijne gedane belofte, om „ zoodra ik mijnen nieuwen - 
ftoomketel geplaatst zoude hebben, het publiek daar 
mede bekend te maken, zoo wel als de vereerende uit- 
noodiging van fommigen, hebben mij bewogen, eene 

befchrijving en afbeelding van mijn verbeterd ftoomwerk- 

tuig mede te deelen, 

Sel Als 

/ 

Op de nevensgevoegde plaat ziet men het ee en in. 

deszelfs geheel voorgefteld. Ik zal trachten hetzelve. 

zoo duidelijk mogelijk te befchrijven. A is de {toomke- 
tel, op denzelven bevindt. zich eene gegoten kopere 

plaat a, in wier midden eene groote fchroef & _ aan- 
gebragt is, en waarop men de volgende pijpen onder 

fcheidt, als: ec de veiligheidspijp, die tot bijna op den 

bodem van den ketel komt, en ter hoogte van d afge- 

fchroefd kan worden; e de buis, die den ftoom door de 

pijpen voerts f' twee kleine, met wel fluitende kranen 

voorziene pijpjess cen van dezelve ftaat met deszelfs on- 

dereinde vier duimen van den bodem, en dient , om aan 

te toonen, of er al dan niet genoegzaam water in den 

ketel voorhanden is; ín het eerfte geval zal hetzelve , 

zoo het geopend wordt, en er eenige drukking van be- 

lang. plaats heeft, water geven, en in het laätfte geval 

zal men uit hetzelve {toom zien oprijzen. Het tweede 

pijpje f' komt boven de oppervlakte van het vocht, en 

dient, om, bij het vullen van den ketel, de noodige 
lueht in te laten, ten einde het opflorpen der vloeiftoffen 

in 
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inde,vaten of potten voor te komens-gg zijn twee 

ijzere oogen, waarin een ijzeren. boom past sten einde 

de fchroef 4 behoorlijk op en af te kunnen fchroeven: 

„Uit het gewelf van den ketel, ziet men eene pijp As 

voorzien van twee kranen # £, te voorfchijn. komen 
en‚vin eene fchuins opgaande rigting tot aan „B voortloo- 

pen. B, is, een ijzere bak, die in den muur zoodanig 

gemetfeld is, dat de bodem en een der zijwanden bloot- 

gefteld. zijn aan ‘de warmte, die geftadig door de rook- 

buis ín den fchoorfteen opklimt. Door deze inrigting 

wint men, gelijk. eenieder dadelijk opmerkt, tijd en 
brandftof „uit ; want. in denzelfden tijd, dat men eene 

geringe. hoeveelheid water in den.-ftoomketel- aan het 

koken, brengt, verhit zich het water in den, ijzeren bak 

of refervoir „ zoodanig, dat hetzelve flechts korten tijd 

en-weinig brandftof behoeft, om ‘te koken. De bak 

kan vijf gewone emmers water bevatten 5 dezelve wordt met 

een Jos dekfel gefloten „waarin zich „ behalve cene ruime 

opening, om water in te gieten „ ook „eene foort-van 

verklikker ‘bevindt , die , drijvende op de oppervlakte , 

gemakkelijk aantoont de hoeveelheid water, die in-den 

bak voorhanden is. 

„€ is de uitdampfchaal; dezelve beftaat uit twee goed 

vertinde en naauwkeurig op elkander - gefoldeerde „kopere 

fchalen ; de onderfte is beftemd „ om den {toom die zich 

gedurende de: uitdamping verdikt, te bevatten , terwijl 

men het heete water door de kraan / kan aftappen ; het 

pijpje m dient, om bij het begin der uitdamping,, de 

dampkringslucht „eenen uitweg te geven „en kan verder 
ook gebruikt worden, om den {loom „gedurende de uit- 

Nn Bb 4 ‚mr dams 
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damping.; verder» teusleiden:,vin welk geval men aan ee 

zelve eené’ andere pijp vérbindt. 

‚De uitdampfchaal-ftaat: op de rookbuis:, en zoo ade 

mogelijk ‘aan. den ftoomketel „ten “einde „de {toom zoo 
fpoedig niet verdikke.- Door deze inrigting gaat er 

minder/{toom ; en bijgevolg minder brandftof verloren „ 

terwijl de” uitdamping veel fneller ee dan pi en 

eerfte inrigting. ) 
„D. is-de distilleerketel; in denzelven is stelle 

gebogen pijp aangebragt ‚ „wier einde tusfchen een’ dub- 

belen “bodem: uitkomt.” Even boven de {lang in den kes 
tel, bevinden zich vier ftiftjes „ gefchikt om een? rooster 

óp “te’kunnen leggen. ‘Vooraan den distilleerketel ziet men 
twee’ kranen. 2 , «os de eerfte. heeft gemeenfchap met de 

bovenfte ruimte van-den: ketel, de tweede komt tusfchen 

de twee bodems „uit «en {taat in EN verband 

metde flang. iseriersd 

Er ftelt voor “den helm, voorzien van eene vidanp- 

fehaal, beide van tin -gemaakt. gronin 

„Feis veen gewoon koelvat. «Ik heb een oogen 
beraad geftaan, of ik hetzelve niet zoude doen vervangen , 

dooreen: ander „ tegenwoordig meer algemeen , verkoe- 

lingswerktuig 3 daar mijne koelkuip echter , in vele opzíig- 

ten, ‘aan het ‘oogmerk beantwoordt „heb. ik gens 

vooralsnog niet te moeten: veranderen. 

G , H zijn houten kuipen ter bereiding van extracten 5 

beide-zijn voorzien van kranen „ om de gehen te 

kunnen aftappen. 

„„Opsde tafel T zijn gewone Keulfche potjes op sahi 

tem. blokjes geplaatst „ter bereiding „van decocta, Om 
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voor tes komen; dat: de meers-dunne” pijpjes” door: cen. 

aanhoudend gebruik niet befchadigd: worden 7» fluiten; de= 

zelve even onder’-de kranen” in- ijzere tingen 7 diestüet 
derzelver einden “inden” muur “bevestigd en door “eene; 
ijzere ftang aan elkander verbonden zijn. n “etste 
«K is een houte inwendig met vertind koper bekleede 

bak , op welken. laatften eene ‘kopere. plaat bevestigd vis 
voorzien van zeven, zoo groote als kleine, openingêns 

In elke derzelve past een” koper vertind. busje, ter- berei- 

ding van aftwekfels, De gaten kunnen naauwkeurig-ge= 
floten worden p is eene kraan, waardoor men het, ran 

gezuiverde water kan aftappen. wo 

Onmiddellijk aan de buis e, ziet men een mudiderioas 

pijpje q, voorzien. van eene fehtoef r ; dit pijpje heeft 

gemeenfchap met de groote horizontale pijp Ls in welks 

midden men eene andere fchroef s opmerkt; beïderdeze 

fchroeven dienen, zoo wel om bij het fchoonmaken 

van den ketel; als bij noodige herftelling ; de pijper“of 
den ketel te kunnen wegnemen , “zonder dat men genood= 

zaakt is den geheelen ketel uit deszelfs verband te nemen. 

Het «zal niet noodig zijn aan te toonen „dat «de ‘verti= 

cale pijpjes é, v, Wy &, Ys PAI Yo F5 5 Ar dienen; 

om den ftoom , in of om de vaten te leiden 3 alleen moet 

ik aanmerken ‚dat de pijp’ zich aan -het-gewelf van 

den distilleerketêl „achter den helm in tweebijzondere 

pijpen {cheidt, waarvan de eene gemeenfchap: heeft , ‘met 

de flangswijze gebogen pijp in den ketel, de andere on= 

middellijk - in-den ketel onder den rooster uitkomt 5 beide 

zijn met kranen voorzien. Aan de verticale pijpen’, 
We wy 23 ziet men de-fehroeven a° b'-ed'y deze die- 

nen, zoo als men uit de afbeelding zien kan, om de 

Bb 5 pij- 
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pijpen ‚die. in-de „waten;-uitkomen „ met. gemak „aan of 
af ‘te-fchroeven. p k 

Bij mijne eerfte proefneming bevestigde ik de verfchil- 

lende pijpen, door middel van ‚blazen en bindtouw , en „ 

offchoon- men ook langs dien weg zijn oogmerk berei- 

ken‘kan,- zijn de genoemde fchroeven, om het gemak , 

de zindelijkheid en de meerdere digtheid. verre te ver- 

kiezen. 

De ftoomketel is, gelijk de teekening aanduidt „ in, een 
fornuis, geplaatst, en. wel zoodanig, dat dezelve gemak- 

kelijk. uitgenomen kan worden. «Behalve den vuur- en 

aschhaard, ziet men in M de deuren van den droog- 

ovens deze laatfte ontleent deszelfs warmte, niet alleen 
vanden zijwand van den aschhaard, maar ook van de 

ijzere plaat, die het bovenfte gedeelte van denzelven 

uitmaakt, en _ waarover de meer genoemde _rookbuis 

kesalegt. 

_fs-8* zijn ijzere, met klei gevulde Schuiven, gefehike 

om de langwerpige openingen. te fluiten, door welke 

de- kranen bij het uitnemen der vaten pasferen moeten. 

Daar fommige mijner Lezers welligt begeerig zouden 

zijn; de hoegrootheid. der verfchillende vaten te kennen , 

waaruit mijn. werktuig is zamengefteld, en de bijgevoeg- 

de plaat: van geene fchaal voorzien is, zal ik trachten 

aan dic begeerte te voldoen , door de volgende opgave? 

De-floomketel A, diameter … . … … … v« « vOs 4gor 

HOOR Se ain) verdoen) vete onl MOENÄO OK 

De koperen plaat a, diameter „nnn voe “O9 gro. 
Groote fchroef bin dezelve , diameter —… «- « - o4°!200. 

; De 
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De veiligheidspijp €, hoogte boven den ketel … 1,°!5oo. 

diameter". … . ……oveomgloa6, 

De buise, hoogte … . «se so ementaës. 
diameter —. o,tog2,, 

f De luchtpijp, Heög ty gol aol, o,To6o. 
diameter o,lorr. 

f” De verklikker, hoog . « … « 03060. 
diameter OzcloIr. 

De ijsere vergaarbak B, breedte s krddeoelels4d. 

hoogtensse Auris Binwedes kele Pago 

diëpte: werzael …Mtadrlt own winest lait ap 

De éen alofdaol C , diameter Budelse Ou W0Be 
! diepte vsa doledonnn velhinnke, sie VoBou, 

kin sd vib diametendsl, AES 5itn genus s O8 TE Toe 

diefite ava vida ese Traas, 

De dad om de witdamp/chaal, hed telle Oita se 

De destilleerketel D, hoog . en er OR GL6s 

diameter in het midden „ … « o,°!3oo. 
diameter aan het hossen 

gedeelte „udon. bad eketostjaaog 

De helm , diameter van de fchaal . 0,295. 
diepte van dezelve Havre Oo, TIO: 

Esxtractkuip G, hoogte .… . o,%7oo. 

ì diameters, „lovsiet, anoom: newwest hoon 

Eztractkuip H‚ hoogte, … on 4 epe 051430: 
GEENT EREN WPRO 

DabakrKrsNleugter aino Tso 42 Ue a «> Os°1700. 

breedten ts 302, nete ver Ons 200. 

hoogtes” A0 stb esi Aiel varsasthnber 

De horizontale pijp L, lengte … .. 45230. 
diameter … … . « … «03023. 

De 
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De verlehillende verticale pî pijpen, wijd «_. Osslogo. 
Vuure en aschhaard, “hoogte?52005 24EDO Wit op 4B0r 

breedte” 975 sry Hoos. 

Droogoven, RUOgE SE REN 2DUPS IL OfORO7 

lenge. see 0,880; 

De ‘wijze, waarop men , van het zoo even befchreven 

ftoomwerktuig . gebruik maakt, is hoogst eenvoudig: 

men- zal zich hiervan “gemakkelijk overtuigen, wanneer 

wij elke bewerking in het bijzonder nagaan. 
“1. De overhaling. Deze kan op twee manieren ge- 

fchieden , of door den ftoom , zonder denzelven in onmid- 
delijke ‘aanraking met het vocht te brengen , rondom of 
door de vloeiftof te leiden , of wel , door het aanwenden 

van den vrijen ftoom zelven. \ 

Langs den eerften- weg bereidt men vooal vloei- 

ftoffen, die met geen water mogen vermengd worden, 

gelijk de meeste /piritualia. Bij de overhaling dezer 
laatfte , opent men die kraan van de pijp y, die, door 

middel van de flangswijze gebogen pijp en den destilleer- 

ketel, gemeenfchap heeft met den dubbelen bodem van 

genoemden ketel; te gelijker tijd opent men de kraan o, 

ten einde de dampkringslucht uit te drijven, waarna 

men. dezelve fluit en flechts’ nu en dan opent, om het 

overvloedige heete water af te tappen. Het zal wel niet 

noodig zijn te herinneren, dat bij deze wijze van wer= 

ken “de vloeiftoffen koken, ten koste van de warmte 
Ei de {toom aan de pijpen afftaat , en waardoor de wa= 

tr. 



C 389 ) 

terdamp „ “tot eene, dropvormige. vloeiftof teruggebragt., 

zich in het onderfte gedeelte van den ketel verzamelt, 

Wat de overhaling zelve betreft „ deze gaat zeer fpoc- 

dig, ja ik zoude zeggen nog fpoediger „ dan op. het ‚vrije 

vuur. Eene hoeveelheid van ruim dertig Nederland- 

fche kannen gewonen brandewijn , kookt in ruim een vier- 

de van een uur, en het vocht loopt met een’ dikken ftraal 

uit de pijp van het koelvat. Het zal welligt onnoodig 

zijn den lezer te doen opmerken, dat men door de 

kraan van de pijp yv , de- overhaling naar willekeur rege- 

len kan en des verkiezende , eensklaps doen, ophouden. + 

‚Zal men-een? of ander’ zamengeftelden (pirituws overha- 

len, dan legt.men de zelfftandigheden „nadat ze behoor; 

lijk met den fpiritus gedigereerd. zijn „ op-den befchreven 
rooster „ zoodat. de. /piritws „wanneer, dezelve in ‚damp 

opftijst, verpligt is, de ingrediënten. te doordringen en - 

de vlugge beftanddeelen op te losfen. 5 

. Bij de overhaling van wateren, legt,‚men de verfchit- 

lende zelfftandigheden , zonder vooraf geweekt te. zijn , 

op den rooster, plaatst den helm op den ketel „opent 

de kraan aan de andere zijde. vande pijp v, waardoor 

de vrije ftoom inkomt, en in vijf minuten tijds loopt 

het water met een? dikken, ftraal, „De geftadige toevoer 
van ftoom maakt de bijvoeging van water noodeloos. en 

men kan de overhaling zoo lang voortzetten, als men 

wil, en zoo dikwijls doen ophouden als, men verkiest. ee 

Bij het overhalen van zoodanige zelfftandigheden „die 
ligtelijk opeenpakken, gelijk het Semen Foeniculi, Cort. 

Cinnam, en andere, is het noodig, dat men. dezelve 

niet- zeer vast drukke „ en laagswijze met houten roosters 

bedekke, Het is ook. noodig „ dat men de ingrediënten 

ge- 
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gelijkmatig over den rooster uitfpreidt, opdat de damp 

geen’ anderen weg vinde, dan door de nt 

die men wil overhalen. 

Sommigen hebben gemeend, dat zich door overhaling 

met ftoom, weinig olie’ affcheïdde „ maar deze door de 
waterdamp in grooter ‘hoeveelheid werd opgelost, dan 

op de gewone manier, ik heb zulks niet kunnen be- 

merken en de ‘naauwkeurige proeven van Zeise (*), 

geven eer aanleiding te ftellen, dat de ftóombewerking 

meer dan de overhaling op het vrije vuur gelegenheid 
geeft, eene ruime hoeveelheid aetherifche olie, uit eene 
gegevene hoeveelheid plantaardige zelfftandigheden af te 

fcheiden.. Om den ftoom met voordeel ter bereiding van 
aetherifche oliën aan te wenden, moet men de zelfftan- 

‘digheden zoo fijn mogelijk verdeelen, droog op den 

_ ‘rooster uitfpreiden, en den ftoom met groote kracht door 
dezelve heendrijven. Op deze wijze fcheiden zich de 

oliedeelen dadelijk af, en verzamelen zich in den ontvan- 
ger, voordat er genoegzame waterdamp voorhanden is, 

om deze op te losfen. 

Zoo men geene olie begeert te ftoken , is het beter de 

ingrediënten vooraf te weeken , en de overhaling langzaam 

te beginnen, ten einde eene grootere ne eri Krachtig 

water te bekomen. 

“De aetherifche oliën, door ftoom bereid , onderfcheiden 

zich boven de, op het vrije vuur vervaardigde , doof 
derzelver lichte kleur en zuivere reuk. Die van de 

nn hl is bijna ongeldeurd, die van de C. cénna- 

ma? 

_(*) H. zerse, Beyträge zur Nutaanwendung der Wasfer. 
dämpfe. Altona 1826. 
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omi licht flroogeel, die van de cort. aurantièrum 'hel- 

der als wáter, DI iS 

Een Ned. fB cargophillae leverde ruim o,r6o: olie; 
1E fB cort. cirnam. ruim o,o15 en een zeer krachtig 

lieflijk water. 5 Ned. fB bacc. juniperi gaven o,o5o'zeer 

zuivere olie, die met volkomen regt den naam van vé- 

rum dragen mogt. 5 Ned. £B flor. chamomill. vulg., 

leverde 0,025 olie op; die zich zoo wel door kleur en 

reuk als lijvigheid van alle andere, die ik gezien heb, 

onderfcheidde. 

Ik zoude nog meer plantaardige zelfftandigheden op- 

noemen, die mij eene ruime hoeveelheid olie gegeven 

hebben: de bovenftaande acht ik echter genoeg, om de 

deskundigen van de nuttigheid der ge in 

deze te overtuigen. gin 
Daar het, bij het ftoken van abrhdrifene oliën in- het 

groot, van belang is, zoo dikwijls mogelijk het watêr 

te gebruiken, dat met de eerfte olie is overgekomen, 

zal men dadelijk inzien, dat de opgegevene wijze van 

overhalen, hoe doelmatig ook voor den Artfenijmenger 

voor hem, die alleen aetherifche oliën f{tookt, minder 

waarde heeft, en dat men zich in dat geval bedienen 

moet van een’ ftoomketel, welks drukking groot genoeg 

is, om het water aan de kook te brengen, zonder dat 

de vrije ftoom in het vocht komt, en de hoeveelheid 

water noodeloos vermeerdert. In de Zpothecary Hall, 

te Londen, bedient men zich met voordeel van zooda- 

nig cen” ftoomketel , ter bereiding van oliëteiten (#). 

a. Het bereiden van extracten verfchilt, vän de’, bĳ 

: mij- 

(*) Zie bl. 407 en 408. 



mijne vorige befchrijving opgegevene manier, in geènen 

deele, zoo als de vergelijking tusfchen beide afteekenin- 

gen aantoont. -Alleen heeft mij de ondervinding geleerd , 

dat het van belang is, de vaten zoo naauwkeurig mo- 
gelijk te fluiten; de graad van warmte wordt daardoor 

zeer verhoogd, de plantaardige zelfftandigheden beter 

uitgetrokken en de werking van de buitenlucht geheel ° 

belet. Hangt men in eene kuip, die goed digt gefloten 

is, een’ thermometer , welks bol alleen aan den damp van 

het kokende vocht is blootgefteld, zoo zal men denzelven 

dadelijk tot-op 212°, FAnR.„ zien rijzen. Het nut van 
zoodanig eene bewerking, valt nog meer in het oog, 

wanneer men bedenkt, dat het vocht, nadat de koking 

heeft opgehouden, nog ruim vier en twintig uren warm 

blijft. Bij het gebruik van geheel luchtdigt gefloten va- 

ten, is het noodig, dat men deze met eene foort van 

veiligheidsklep voorzie. 

De pijpen, waardoor de ftoom in de kuipen gebragt 

wordt, moeten zoo digt mogelijk op den bodem ko- 

men, en in geval men zich bedient van zeer wijde va- 

ten, doet men wel, om de enkele pijp in drie dunnere 

te verdeelen , en cirkelvormig in de kuip te plaatfen 3 dit 

is noodig, om «de warmte in denzelfden tijd op meer 

plaatfen te brengen, en het vocht fpoediger te doen ko- 

ken: immers, daar het water cen flecht geleider van de 

warmteftof is, zoude het vocht in cen wijd vat, en 

door eene enkele pijp verhit, aan de eene zijde koken , 

terwijl het aan den anderen kant naauwelijks laauw zoude 

zijn; om dezelfde reden moet ook de pijp, zoo diep 

mogelijk #2 de kuip geplaatst worden. 

3. Het uitdampen verfchilt van de vorige manier, 

voor- 
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woordt in den vorm „van, “de ain En his Ans 

dere in den minderen jd, die „deze ‚ bewerking thans, 

vordert. … Uit „de voorafgegane, befchrijving heeft men de, 

inrigting van,de uitdampfchaal reeds leeren, kennens,, 

thans zullen wij „de manier opgeven „ waarop.„men is 

dezelve gebruik maakt. schele mals 

Zal men het cen-of ander uitdampen , dan opent men; 

de „kraan. #, alsmede het kleine pijpje of ook de kraan 

van den buitenften bak; deze fluit men, zoodra er {toom 

uit dezelve te woorfchijn komt. In. de eerfte oogen= 

blikken opent men de genoemde kraan eenige reizen , 

ten einde het. water, dat zich in den bak bevindt, te 

kunnen aftappen „ en voor eene nieuwe hoeveelheid {toom 

plaats te maken, «Gedurende deze aftapping ziet men 

den thermometer zeer fpocdig rijzen. . Deze rijzing houdt 

op, zoodra men de kraan weder fluit. Is het vocht in 

de fchaal tot bijna op het kookpunt verhit, dan rijst 

de thermometer tot op 1o3°® cent., en zakt dadelijk „ 

wanneer men -de kraan opent. De thermometer wordt 

in dit geval in het pijpje geplaatst, zoodanig dat de 

bol. blootgefteld is aan den ftoom, die uit den ketel, 

tusfchen de twee fchalen inftroomt, De temperatuur 

van het vocht, dat men uitdampt, ftijgt tot op ruim 

91° cent‚ en komt zelden hooger. 

De uitdamping gaat op de befchrevene manier vrij 
fpoedig voort. Volgens mijne „herhaalde opmerkingen , 

kan men dagelijks, meer dan 36 Ned. ponden water ver- 

dampen. Men kan deze uitdamping nog bevorderen door 
ee vocht té ‘roeren : hierbij. zakt de thermometer aan- 

merkelijk , en de dampvorming, is zeer groot, — Men 

kan de uitdamping zoo ver voort zetten, als men wils 

BIJDRAGEN ; D. IL, sT. 1. Ce zon- 
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zonder” dat men. behoeft te vreezen, dat de extracten, 

cenige verandering zullen ondergaan (*). 

4. De ‘bereiding van afkookfels gefchiedt op dezelfde 

wijze als ik vroeger opgaf , en onderfcheidt zich alleen 

door den veel minderen toevoer van heet water, veroor- 

zaakt doordien de pijpjes zoo ver in de horizontaal 

liggende pijp gebragt zijn, dat het water, dat zich in 

dezelve mogt bevinden, beftendig onder de opening van 

genoemde verticale pijpjes blijft. 

Ten einde de ftoom, die zich, gedurende de verfchil- 

lende bewerking, in de meer genoemde horizontaal lig- 

gende pijp condenfeert, te kunnen vergaderen, is de- 

zelve aan het einde eenigzins hellend gelegd, en komt „ 

door middel van de pijp z, in den waterbak uit. Deze 

bak wordt beftendig door gecondenfeerden ftoom gevuld, 

en levert zoodanig eene ruime hoeveelheid van bijzonder 
„zuiver overgehaald water, dat hetzelve meer dan genoeg- 

zaam is, om in de dagelijkfche behoefte te voorzien. 

Naardien dit water beftendig kookt, dient de bak uitne- 

mend , 

C°) Eenige jaren geleden ftelde joun BARRY voor, de extrac- 

ten, door middel van ftoom , in het luchtledige uit te dampen, 

Het werktuig , daartoe uitgedacht, was , offchoon doelmatig en 

zeer vernuftig, niet van dien aard , dat het algemeen in gebruik 

konde komen, daar het en te zamengefteld en te kostbaar was. 

In hoe verre een zoodanig werktuig de voorkeur zoude ver. 

dienen, boven de meer eenvoudige wijze van uitdampen, Zoo 

van anderen , als van mij , weet ik niet; — dit echter durf ik 

‚gerust verzekeren, dat mijne extracten met den floom gekookt 

en uirgedampt, in alle opzigten voldoen en niets te wenfchen 

overlaten, # 
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mend, om aftrekfels te bereiden, zalven te (mdleen ei 
kleine hoeveelheden extract uit te dampen. 

_ Behalve aftrekfels, ‘kan men in dezen bak ook zeef 

“gefehikt verfchillende afkookfels vervaardigen, als: des 

N 

eoctum Alth, , Confolid. Lichen, Hord., enz. De eerst= 

genoemde bezitten eene helderheid, die de op de ge- 

Wone wijze vervaardigde, meestal misfen. 

De aftrekfels en afkookfels nú , worden in busfen bez 

teid, die naauwkeurig in de openingen pasfen en met 

dekfels gefloten kunnen worden. De temperatuur, die 

het vocht’ in deze busfen verkrijgt, is roo? centigr. ; 

en wanneer het water in den ftoomketel fterk kookt ; 

ontwaart men bij het afnemen van de dekfels , eene dui= 

delijke opwelling, en fomtijds eenen ligten graad van 

‘koking. Ter bereiding van Gefdrina cornurcervi, bez 
dien ik mij met het beste gevolg van eenen hollen cilinder , 

uit best Engelsch tin vervaardigd, en die met een 

fchroefdekfel voorzien is, zoodanig, dat dezelve luchts 

digt gefloten kan worden. In dezen cilinder nu, doe ik 

den hertshoorn, b. v. vier oncen, voeg daarbij ruim zes 

oneen zuiver water, fchroef het dekfel op , en leg den 

Eilinder in den waterbak: In ruim drie uren is de gelei 

gereed, en is, koud geworden zijnde, zoo hard, als 

men met mogelijkheid begeerten känz zij is helder van 

kleur, eigenaardig vän reuk en allerzuïverst van fmaak. 
Ik twijfel geen oogenblik, of deze mijne handelwijze 

zal, zoo zij niet, hetgeen mij onbekend is, reeds, ergens 

elders door eenen Artfenijmenger in het werk gefteld is „, 

havolging vinden, te mêer, daar men dezer cilinder ; bij 
gebrek van een ftoomwerktuig, flechts in eenen gewonen 
Waterketel te leggen hebbe, om hetzelfde doel te bereiken: 

Cea De- 
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Deze ‚bak behoort door het gemak, dat dezelve da- 

gelijks verfchaft, tot de ‚nuttigfte werktuigen. 

6. Ten einde verfchillende zelfftandigheden te droo- 

gen, te trekken, zachtjes uit te wafemen , enz. is de 

oven uitmuntend gefchikt; dezelve is in twee afdeelingen. . 

gefcheiden, en vormt eenen boven- en eenen onderoven. 

Dagelijks aan de warmte van de ijzere plaat, waarmede 

dezelve gedekt is, zoo wel als van de zijwanden van 

den vuurhgard blootgefteld , is de temperatuur vrij hoog , 

en ftiĳgt in den onderoven meestal op 21° à27° centigr. 

en in den bovenoven tot 38% à 48° centigr. Schuiven 

of kleppen in de deuren aangebragt, geven gelegenheid 

deze warmte te matigen en den damp eenen uitweg te 

geven. Terwijl eene pijp in het bovenfte gedeelte ge- 

‚plaatst, eene fchoone gelegenheid aanbiedt, om eene, in 

het bovenfte gedeelte van het Zaboratorium geplaatfte 

kast, met drooge warme lucht te verwarmen. 

Seg. 

Na het ftoomwerktuig zoo naauwkeurig mogelijk be- 
fchreven en de manier opgegeven te hebben, waarop 

men van hetzelve gebruik maakt, wil ik nu in de derde 

plaats eenige gemengde aanmerkingen mededeelen. 

1. Wanneer men de afbeelding van mijn ftoomwerk- 

tuig gezien en de befchrijving gelezen heeft, dan zal 
men een groot verfchil ontwaren , tusfchen dit en zoo vele 

anderen, die, federt eenigen tijd, in Dwitschland in ge- 

bruik gekomen zijn. Onder deze laatfte komen die van 

\ ZEI 
A 
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“ZEISE (*), en het Frankfurter Apparaat. (ft), als 

vernuftige uitvindingen, zeer in ‘aanmerking en zullen 

ook in vele gevallen zeer bruikbaar zijn , vooral in art- 

fenijwinkels „ waar de Receptuur niet groot is; want, 

daar men bij het gebruik dezer werktuigen zelden meer dan 

een, twee, hoogftens drie bewerkingen te gelijk verrig- 

ten (S), en b. v. niet destilleren kan, wanneer men 

plantaardige zelfftandigheden wil uitkoken , zoo ook geen? 

aether bereiden kan, wanneer men moet uitdampen , 

zoo gevoelt een ieder, die weet, wat er in eene apo- 

theek van eenig belang omgaat, dat eene inrigting van 

dien aard, fomtijds lastig is, en nog lastiger wordt 

door het geftadig verwisfelen van de verfchillende vaten. 

Bij de-zamenftelling van mijn werktuig , meende ik de 

eenvoudigheid , „gemakkelijkheid en veiligheid beftendig 

in-acht te moeten nemen. In hoe ver ik aan deze voor- 

waar- 

(’) H. Zeise, Beyträge zur Nutzanwendung der Wasfer- 

dämpfe , Altona 1826. 

| CH) Die werktuig is reeds meer dan twee jaren te Frankfort 

in gebruik, en wordt zeer aangeprezen door den Apotheker 

EULENBERG , te Crefeld, die daarvan eene zeer goede befchrij- 

ving gegeven heeft in het Archiv des Apotheker-Vereins in 

Nordlichen Deutschlände , Bd. XVI. Heft 1. Se 69—84. 

(S) Onder deze bewerkingen verfta ik minder het bereiden 

vaa afkookfels en aftrekfels, dan wel het destilleren, afkoken 

van groote hoeveelheden plantaardige zelfftandigheden , vicdam- 

pen, enz.; met het Frankforter Apparaat, kan men hoogftens 

zeven aftrekfels bereiden, en te geliĳjker tjd destilleren; wil 

men aftrekfels in het groot bereiden, dan moet men wachten 

tce de overhaling is afgeloopen. 

Ce 3 
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waarden voldaan heb, laat ik aan de beoordeeling van 

deskundigen ‘over. Zoo veel cchter, is mij uit de on 
dervinding bevestigd geworden, dat het geheel zoodanig 
is ingerigt, dat, zoo noodig, alle bewerkingen te gelijk 

verrigt, en de behandeling van den geheelen toeftel, ook 

‘zelfs aan den leerling kan worden overgelaten. Had ik 

over meerdere ruimte in mijn laboratorium kunnen be- 

fchikken, dan zoude ik zeker nog meer dan eene uit- 

dampfchaal aangebragt, em eene bijzondere plaats voor 

de bereiding van aether ingeruimd hebben. 

a, Welligt zal men zich verwonderen, zoo min aan 

den ftoomketel, als aan eenig ander vat, eenen thermo- 

meter te ziens de reden daarvan is, dat ik niet gaarne 

zoo ligt breek- en kostbare inftrumenten aan de dage- 

lijkfche behandeling van eenen min bedreven* bedienden 

overgeef , hetgeen toch zeer dikwijls het geval zoude 

zijn, naardien men niet wel elk oogenblik in zijne werk- 

plaats zijn en alle vaten zelf behandelen kan. . 

Offchoon ik het nut van zoodanige werktuigen geens- 

zins ontken, en mij dezelve bij het gebruik van mijn, 

werktuig zeer. dikwijls zijn te ftade gekomen , zoo acht 

ik dezelve voor dagelijksch gebruik minder noodzakec- 

lijk, en houde de ondervinding in vele gevallen voor 

voldoende. 

3. Wat de drukking aanbelangt, deze is niet zeer 

grootz doch kan, door. verlenging van de veiligheids 

buis, vermeerderd worden; deze buis, nu, is, gerekend 

van de oppervlakte van het water, vijf voeten, terwijk 

de doorfnede van den ketel bedraagt 1£ voet; wanneer. 

wij au aannemen, dat eene kolom water van 32 voet 

drukt met een gewigt van 7,5 Ned, fB op den [J duim „ 

dan 
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dan zal mijn ftoomketel, vooronderfteld , dat het water 

zot boven in den trechter gerezen is, gedrukt worden 

met een gewigt van ruim 1,16 Ned. f@ op den 

duim. , 

De temperatuur, die de ftoom door deze drukking 

verkrijgt, bedraagt niet meer dan ruim ro4° centigr. 
Sommigen zullen welligt meenen, dat eene hoogere tem- 

peratuur noodig was; dit ís echter zoo niet, naardien 

eene langdurige ondervinding mij geleerd heeft, dat de 

opgegevene drukking genoegzaam is, om alle bewerkin- 

gen met het meest mogelijk nut te verrigten. Het is 

waar, bij de bereiding van aether fiulphuricus , zoude 

er eene meerdere drukking vereischt worden ; dan offchoon 

men de drukking door verlenging van de veiligheidspijp ver- 

hoogen kan, maakt de geringe prijs , waarvoor dit belangrijk 

artikel thans te verkrijgen is, de bereiding daarvan voor 

den Artfenijmenger minder noodzakelijk. 

4. De manier, waarop ik mijn’ ftoomketel van water 

voorzie, zal waarfchijnlijk, naar het denkbeeld van 

fommigen, minder gemakkelijk en niet zoo doelmatig 

zijn als een re/ervoir, dat gevuld, het verdampte water 

aanhoudend herftelt. Die zich echter overtuigen wil, 

aan welke ongemakken men zich bij het gebruik van dit 

anders vernuftig werktuig, blootftelt, verwijze ik naar 

BUCHNER’s Jnbegrif der Pharmacie, Th.l. S. goo, 

en het meergenoemde ftukje van zeise, Begträge zur 

Nutzanwendung der Wasferdämpfe. 

5. De pijpen, die zich aan mijn werktuig bevinden , 

zijn allen van koper gemaakt, en inwendig vertind, ter- 

wijl de einden, die in de vaten uitkomen, van binnen 

en buiten vertind zijn. 

Cc 4 De 
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De vrees, dat „welligt onvertinde kopere pijpen „ eenen 

fchadelijken invloed. op ‚de geneesmiddelen zouden hebben, 

deed mij. befluiten., dezelve naauwkeurig te doen vertin= 

nen3.— «had ik echter toen bij ondervinding geweten , 

dat enkel koper. op deze wijze geen nadeel toebragt, 

gelijk ik het nu weet, dan zoude ik tot-dezen maatregel 

niet befloten hebben; en ik rade een ieder, die een ftoom- 

werktuig zoude willen laten, maken, aan, zich van 

onvertinde kopere pijpen te bedienen, te meer, ‘daar 

de werkman dezelve alsdan in het vuur foldeert, en 

men geene de minfte vrees voor lekken heeft (*)« Men 

gevoelt van zelve, dat ik” de einden der pijpen, die in 

de vaten uitkomen hiervan uitzonder. 

Het gebruik van zink meen ik, uit de volgende om- 

ftandigheid , te moeten afraden. 

Bij ‚de plaatfing van het ftoomwerktuig , had ik den 

waterbak K, met zink laten bekleeden ; na verloop van 

drie maanden lekte deze bak zoodanig, dat ik verpligt 

was, denzelven te laten herftellen. Hoe groot, was echter 

mijne verwondering, toen ik, bij het befchouwen van 

den bak, denzelven op vele plaatfen geheel geoxydeerd 

vond, en wel zoodanig, dat ik, zonder eenige moeite „ 

geheele {lukken wit oxyde met de hand kon wegnemen. Be» 

geerig, de oorzaak van deze zoo fpoedige verzuring te 

leeren kennen, onderzocht ik naauwkeurig de plaatfen , 

alwaar de oxydatie plaats vond, en het bleek mij dui 

delijk, dat die juist daar gevonden werd , alwaar het zink 

Be 

(*) Koperen getrokken buizen of pijpen, hoedanig men bij 

de gasverlichting gebruikt, zullen door derzelver buigzaamheid, 
u taaiheid, welligt van alle het beste zijn, 



C_4o1 y 

gefoldeerd, of met de ijzeren fpijkers van den bak in 

aanraking geweest was, Ik moest hier, tot mijn. leed- 

wezen, befluiten , dat ik het verlies van mijn’ zinken bak 

aan «de bekende electro-chemifche werking te danken had, 

„Offchoon de warmte, die de pijpen afgeven, aan de 
bewerking niet zeer hinderlijk fchijnt; zoo heb ik dé- 

zelve evenwel met eene wollen {tof bekleed, en deze laat- 

fte met gewast linnen omgeven, ten einde te been 
dat de wollen?’ ftof den damp tot zich trok. 

6. Na verfchillende brandftoffen beproefd te heb- 

ben, bedien ik mij, federt meer dan twee jaren al- 

leen van fteenkolen, en in fommige gevallen van hout. 

Ik gebruik de eerstgenoemde brandftof bij voorkeur , om- 

dat deze langer in het vuur houdt, en zeer weinig toe- 

zigt vordert. Ik verftook daarvan dagelijks tusfchen de 

ro à ra Ned. f8. Met de warmte , die deze hoeveelheid 

afgeeft, verdamp ik den eenen dag , door den anderen ge- 

rekend, dagelijks drie gewone emmers, of ongeveer 38 

Ned. f@ water. 

Dat een werktuig van dien aard, als ik hier befchre- 

ven heb, behalve dat het gemakkelijk, zindelijk en voor 

de meeste bewerkingen doelmatiger is, bovendien voor 

den Apotheker ook voordeeliger is, zal wel geen breed= 
voerig betoog, behoeven. 

Met het ftoomwerktuig in de Zpothecary Hall, wint 

men een derde brandftof uit. Drinerer. berekent, dat 

hij door zijn damp-apparaat Go à zo pCt. uitwint. 

Wat mijne ftoominrigting betreft, deze kost mij aan 

brandftof , dagelijks niet meer dan 3o centen ; wanneer 

ik hier nu tegenover flel, hetgeen ik „voormaals aan 
Cc 5 houts- 
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houtskool, turf en hout verftookte, dan wint mij dit 

werktuig jaarlijks meer dan de helft aan brandftof uit. 

Dat bij dit voordeel de kosten van den toeftel in 

geene aanmerking kunnen komen, en men tegen de re- 

paratie van dezelve, de herftelling en vernieuwing van 

fornuizen en vaten moet overftellen , fpreckt van zelf. 

7. Ten aanzien van de hoeveelheid ftoom, dien eene 

gegeven hoeveelheid water noodig heeft, om te koken , 

heb ik, door herhaalde proeven ondervonden, dat 8 Med. 

 oncen water van 13° centigr. 1 Med, once water, tot 

damp uitgezet, vordert, om te koken , en dat de tijd, 

die hiertoe noodig is, flechts twee minuten bedraagt. — 

Deze gewigtsvermeerdering is, in denzelfden tijd, onge- 

lijk minder, wanneer het water eenmaal kookt; er wordt 

minder ftoom gebonden, en eene groote hoeveel 

heid damp döorftroomt het kokende vocht, en verliest 

zich in de vrije lucht. Wanneer men nu in aanmerking 

neemt „ dat vele plantaardige zelfftandigheden eene groote 

hoeveelheid water opflorpen, dan gevoelt men van zelf; 

dat men bij dé bereiding van decocta gerust, zoo veel 

water gebruiken kan, als het colatuur bedragen moet. 

Onderneemt men het koken in zoo veel mogelijk lucht- 

digt gefloten vaten, dan fpreckt het van zelf, dat de 

gewistsvermeerdering vrij aanmerkelijk is. Van daar, dät 

de overhaling door ftoom, waarbij de damp in het 

vocht geleid wordt, zoo als ik voorheen deed, veet 

meer tijd en brandftof kost, dan wanneer men den vrijen 

ftoom onmiddellijk door de drooge zelfftandigheden drijft „ 

zoo als ik tegenwoordig doe. 

In het eerfte geval neemt de drukking toe , naarmate 

, het 



C 403 ) 

het voeht vermeerdert, en vordert dan eene grootere 

hoeveelheid brandftof , om deze fteeds toenemende druk- 

king te overwinnen, en het vocht, dat men wil over- 

halen, aan de kook te houden. In het laatfte geval heeft 

men met dit alles niets te doen, en gaat de overhaling 

onder de gewone drukking en met eene geringe hoeveel- 

heid brandftof zeer fpoedig van de hand. 

8. Om niet gehouden te zijn beftendig dezelfde va- 
ten te gebruiken, kan men deze, door middel van de 

aangewezene fchroeven, ín een, oogenblik wegnemen, 

en met zoodanig een’ toeftel verwisfelen, als men vér- 

kiest, Door deze inrigting kan men zich van den ftoom 

op zoo velerlei manieren bedienen, als men wil, en de- 

zelve op nog meer bereidingen toepasfen, dan ik be= 

fchreven heb (*). 

g. In de vooronderftelting , dat fommigen weige be- 

geerig zullen zijn te weten, hoe veel extract men door 

den ftoom uit plantaardige zelfftandigheden verkrijgt, 
meende ik, dat de volgende opgave niet ondienftig 

zoude zijn. 
Men houde in het oog, dat deze opgave niet ge- 

fchiedt, om te doen zien, hoe veel extract verfchillende 

plant- 

( <) Uit hetgeen ik vroeger in de Naetuur- , Schei- en Artfe- 

wnijmengkundige Bibliotheek, D. II. bl, 81, geplaatst heb, blijkt, 

dat men op eene zeer gefchikte wijze, en in zeer korten tijd „ 

eene aanzienlijke hoeveelheid „Aether nitricus alcotolicus be- 

reiden kan. Zeise zegt in het aangehaalde werkje, dat hij 

zeer dikwijls 2o tot 3o f} ruwen, met wijngeest en water 

vermengden aether, in 2 tot 25 uur, met het grootië gemak 
gerectificeerd. heeft, 
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plantaardige zelfftandigheden geven, als wel, om, zoo 

noodig ‚ den Artfenijmenger-te overtuigen, dat de ftoom- 

bewerking in dit opzigt voor hem niet nadeelig zijn 

kan (*). 

Namen. Hoeveelheid. Hoeveelheid Extr. 

Rad. Bardan. . . .. alen £B 5,000 
Cort, Cascarill. « . . 5,000 
Herb. Card. Bened.. 4 U « 5,000 Ki 
« Gent, minor; . …… « 3 5,000 a 1,800 

Stâp. Dilemma eo, et ease « 5,000 « 1100 (2) 
Rad. Gentian. . « 5,000 « 2,000 
on METRARDe vene Yaiie’ puid « ___100,000 « 0,000 (3) 
“« Helenii. . le « 5,000 « 3,000 (4) 
„e Ratanhiae. . ... « « 5,000 « 1,250 (5) 

« _Cichorei. . like « 5,000 « 3,500 
Cort. Peruv. fusc. « « « 5,000 « 1,100 
ea rub. … «oe ee e 5,000 « K5050 1154 

Lign. Quass. - pe Vie a 5,000 a 9,250 (6) 
Rad. Sarsaparill. PRNG < 5,000 r 4,770 (7) 

In 

C*) Volgens fommigen, waaronder GUMMI En CULMBACH , is 

de hoeveelheid extract, door {toom vervaardigd , dikwijls groo- 

ter, (BUCHNER, Repertor. für die Pharm., Bd, U. A. II. 

S. 326) , hetgeen met mijne ervaring ook wel zoude overeen- 

komen , maar dat ik liefst aan het onderzoek van anderen overlate, 

(1) Het extract had de lijvigheid eener pillen-masfa „ was zeer 

gelijkmatig , niet korrelig, bezat eene heldere , donkerbruine 

kleur, gaf ‚ met gelijke deelen water vermengd, minder be- 

zinkfel, dan dat, hetwelk op het vrije vuur bereid was; het 

extract had, na maanden tijds , weinig of geene vochtigheid 

aangetrokken. Naardien men de uitdamping, zonder vrees en 

zonder eenige moeite zeer ver kan voortzetten, zoo dampe 

ik mijne extracten meest alle tot de behoorlijke dikte uit, 

Sommige, die fpoedig fechimmelen , weeg ik , nadat zij de noo. 
di- 
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In de inleiding tot deze verhandeling, fprak ik met 

een enkel woord- van. het ftoomwerktuig in de Apothe- 

„ca- 

dige confistentie verkregen hebben, en droog ze daarna met den 

ftoom zoo ver uit, dat ik dezelve gemakkelijk tot ain 

vo kan. 

(e) De ftengels waren zorgvuldig gedroogd, en tot een 

grof poeder geftooten. 

(3) De wortels waren zeer droog, fijn gefneden en van 

een’ kleigrond afkomftig, Het extract was ongemeen helder „ 

ligtbruin van kleur, had de lijvigheid van firoop, en gaf , mec 

water gemengd, geen het minfte bezinkfel. 

(4) De wortels waren op kleigronden geteeld. Ik gebruik, 

deze bij voorkeur, omdat het mij voorkomt, dat die , welke 

van Zandgronden afkomftig zijn, meer snuline bevatten, en, 

dienvolgens een minder helder, maar fteeds een geleivormig 

extract geven, dat bij oplosfing in water, eene aanzienlijke 

hoeveelheid inu/ine affcheidt. 

(5) Toen het extract gereed was, bedroeg de hoeveelheid 

2,500 Ned. ff; maar droogde vervolgens tot de opgegevene 

boeveelheid in. 

(6) Het extract was bij uitftek bitter, bezat eene zwart- 

bruine kleur , en was korrelig. Naardien men uit eene bepaalde 

hoeveelheid Lignum quasfiae, flechts weinig extract bekomt, en 

hetzelve echter vrij laag genoteerd {taat , geloof ik, dat het de 

pligt is van den Apotheker , om dit extract zelve te bereiden, ’ 

In fommige landen, gelijk wij nog onlangs in het Archiv des 

Apothecar-Vereins im Nordlichen Deutschlände lazen, legt 

men zich toe, het genoemde extract opzettelijk te vervalfchen. 

(7) Dic extract had eene min of meer verdoovende reuk, 

| 
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cery Hall, ve Londen; daar deze inrigting, hier te 
lande, zoo ver mij bewust is, nog weinig bekend ís 

meende ik het niet ongepast, om mijne Lezers daarvan 

eene korte befchrijving mede te deelen. Gaarne had ik 

hierin breedvoeriger geweest, daú, hoezeer wij door 

GUMBRECHT , BRANDE ‚ FOUGERON , MARTÍUS , JOBST 3 

WAGNER; @enZ., federt 1815 , daarvan in de verfchillende 

Journalen berigt hebben ontvangen, heeft het ons niet 

mogen gebeuren, daarvan eene volledige befchrijving te 

erlangen. Hetgeen ik mededeel is uit das Laborato- 

rium, eene verzameling van afbeeldingen en befchrijvin= 

gen van de nieuwfte werktuigen, overgenomen, en wordt 

oorfpronkelijk gevonden in het Journal of the Royal 

Znflitution. 

De Apothecary Hall, nabij Black Friars-bridge, is 

eene inrigting, waaraan eenige honderden Chimisten en 

Droogisten in Engeland deel hebben, en die beftemd is 

om een normaal apotheek voor het ganfche koningrijk te 

worden, Het gebouw, hetwelk aan het apothekersge- 

zelfchap behoort, maakt een groot vierkant uit, en is 

in twee hoofdafdeelingen gefecheiden.- De eerfte , Gale- 

nical department genaamd, is voor de bereiding van 

enkelvoudige geneesmiddelen, de tweede, Chemical des 

partment genaamd, voor fcheikundige bewerkingen 

gefchikt. 

In het eigenlijk Laboratorium bevinden zich twêe 

froomwerktuigen; het eene, zijnde eene ftoommachine van 

hooge drukking, en wel van veertien paarden kracht, 

brengt alle werktuigen, om te malen, te ftampen, te 

ziften; te perfen, pleisters te bereiden, kwikpillen te 

vervaardigen, in één woord, alle zoodanige werktuigen 

in 
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ìn beweging, waartoe men-anders menfchenhanden noo- 

dig heeft. 
Het tweede ftoomwerktuig is gefchikt ter bereiding 

van zoodanige geneesmiddelen, als door uitkoking „ uit- 

damping, overhaling of fmelting bereid worden. De 

ketel van dit tweede werktuig is van koper, en kan 

achthonderd gallons (*) water bevatten, dezelve- ftaat 

in een afzonderlijk gebouw , en wel in den kelder , on- 

der het Laboratorium. De ketel heeft eene drukking 

van eenen halven dampkring, en wordt door eene pomp» 

die door het eerstgenoemd ftoomwerktuig in beweging 

gebragt en gehouden wordt, beftendig van heet water 

verzorgd. De ketel is behoorlijk van veiligheidskleppen 

en zoodanige werktuigen voorzien, waardoor men de 

drukking, zoo wel als de hoeveelheid water , regelen en 

bepalen kan. 

De groote ftoompijp verheft zich eerst regtftandig naar 

boven, en verdeelt zich daar in nederwaarts gaande tak- 

ken, die zich onder den vloer van het Laboratorium 

im gemetfelde en met gegóten ijzeren platen bedekt ka- 

nalen takswijze uitfpreiden. Deze geven weder aan elken 

ketel en aan elk destilleervat eene ftoompijp, die: van 

eene kraan voorzien is. Van deze loopt eene pijp te- 

rug, die de verdikte waterdampen in den grooten water- 

__bak terugvoert, en waaruit, gelijk wij hier boven gezegd 

hebben, de ketel met warm water verzorgd-wordt. Er 

bevinden zich in de werkplaats elf kookketels, twee van 

dezelve kunnen honderd vijftig gallons waters bevat- 

ten, de overige zijn kleiner; de vier kleinfte bevatten 

drie 
(*) Een galon water, weegt 4 Ned. ff}, of daaromtrent. 
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drie” gallons. Deze laatfte- dienen “tot waterbaden voor 

glazen retorten. Behalve deze zijn er nog vier retorten 

of _distilleerketels ,- die insgelijks door-ftoom verhit wor- 

den. De twee grootfte kunnen twee honderd gallons; 

de twee Weinfte honderd vijftig gallons ieder bevat- 
ten: Een groote tak van de ftoompijp, loopt in vijf 

omwendingen onder den bodem van de droogftoof. Een 

andere tak verheft zich horizontaal uit den bodem; en 

is zoodanig van fchroeven en kranen voorzien, dat er 

pijpen van lood of koper opgefchroefd kunnen worden 4 

om vlociftoffen in draagbare pannen of andere vaten te 

kunnen verdikken. 

Een der destilleerwerktuigen is van eene bijzondere 

inrigting , en wordt, onder hooge drukking, door ftoom 

verhit: Een andere destilleerketel is , benevens derzelver 

koelpijp „uit aardewerk zamengefteld. De eerfte wordt 

voornamelijk voor de eerfte overhaling van den zwavel- 

aether „ de laatfte ter overhaling van alcoholifchen falpeter= 

aether gebruikt. De destilleerketels en vaten. worden 

meéstal verhit door damp, die rondom dezelve heen 

ftroomt 5 dikwijls echter ook door flangswijze gebogene 

pijpen ; die midden door de vlociftof gaan. 

De temperatuur. van den {toom in’ de groote ftoom- 

pijp» is gewoonlijk ro3° centigr. 

De Heer zorst, die, omftreeks vier jaren, geleden „ 

eene reis naar Engeland deed, had, door de goedwil- 

ligheid van den Heer HUNNEMANN. gelegenheid, deze 

inrigting meer dan eens te befchouwen. Dagelijks, zegt 

hij, worden er honderd ponden zalf gemaakt. De ex- 

tracten worden in groote uitdampfchalen „ in hoeveelhe- 

den van vijf en twintig ponden: vervaardigd, en die, 

wel- 
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welke ik gezien heb, waren ophet oog zoo zuiver 
en fchoon, als men verlangen kon; op gelijke wijze 

worden ook alle aetherifche oliën door damp overgehaald; . 

de, toeftellen daarvan zijn zoo groot, dat zij elken dag, 

vijf en twintig pond olie leveren kunnen.” Op zekeren 

tijd, dat joBsT zich aldaar bevond, werd er Oleum 

carui gedestilleerd, van hetwelk hij een monfter mede- 

nam. Men gebruikt deze olie in Engeland, ter berei- 

ding van de Windf/or-zeep: zij riekt veel fijner dan 

die in Duitschland gedestilleerd wordt. Volgens meer- 

genoemden jorsT, zou de voorkeur, die men aan 

de Engelfche peperment-olie geeft, daaraan moeten. toc- 

gefchreven worden, dat ook deze door damp overgec- 

haald wordt (*). 

‘Onder allen, die van deze inrigting gewag gemaakt 

hebben, is er, zoo ver ik weet, flechts één, die cen 

ongunftig oordeel over dezelve geveld heeft, en wel de 

Heer DE HEMPTINNE, Apotheker te Brusfel, die in 

zijne, met goud bekroonde prijsverhandeling , over de toe- 

pasfing van den {toom in fabrijken en tot huishoudelijk 

gebruik , zich, zoo het fchijnt, ftellig voorgenomen 

heeft, niets goeds in dit werktuig te willen zien, en 

bovendien de toepasfing van den ftoom, ter bereiding 

van geneesmiddelen , niet alleen zonder eenige voorkeur „ 

maar, zelfs, ín fommige gevallen , voor fchadelijk houdt G). 

b Het 

(*) Bucuner , Repertorium für die Pharmacie, Bd. XIV. 

‘H. IL, S. 293—297. 

Cf) Men leze ter overtuiging Memoires de prix de PF Acade- 

mie de Pruxelles 1817, De vraag zelve is van dezen inhoud : 

BIJDRAGEN » D, IJ. sT. 1, Dad Quel- 
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Het werktuig echter, beftond lang vóór dat DE HEMP- 

TINNE zijne verhandeling fchreef , en is, op dit oogen- 

blik , nog in volle werking: reden genoeg, om te voor- 

one 

Quelles font les applications que Ton peut-faire dans nos fabri- 

ques et dans Peconomie domestique de la vapeur d'eau, em- 

ployée comme moyen d'échauffement ? Het oordeel van dezen 

Schrijver heeft echter, zoo het mij voorkomt, weinig waarde , 

naardien «hij zelf betuigt, nimmer werktuigen van dien aard te 

hebben zien werken, en zich grondt op een zeer kort en bij 

uieftek onvolledig ‘berigt, aangaande het Engelfche ftoomwerk- 

tuig, terwijl hij geen eene daadzaak tot bewijs heeft aange- 

voerd , maar overal gelooft, denkt , meent „ gist, enz. 

De geheele verhandeling draagt de kennelijkfte blijken van 

overhaasting „ en geeft ons eenen flechten dunk van des Schrij- 

vers ervaring, in al hetgeen de toepasfing van den ftoom in 

fabrijken, en vooral tot artfenijmengkundig gebruik betreft. 

Welligt dwaal ik, maar ik zou meenen, dat het in eene zaak 

van belang, gelijk de Academie van Brusfel de toepasfing 

van den (toom te regt befchouwt, meer op dadelijke be- 

wijzen uit de ondervinding ontleend, en op naauwkeurige 

en herhaalde proefnemingen aankwam, dan op het beoordeelen 

van inrigtingen en werktuigen, die men niet alleen zelf nim- 

mer zag werken, maar die men alleen uit zeer onvolledige be- 

rigten kent. 

Toen ik de verhandeling gelezen had, rees bij mij de ge- 

dachte op, DE HEMPTINNE, voor Zoo ver het meergee 

noemd werktuig en de toepasfing van den ftoom, ter bereie 

ding van geneesmiddelen betrof, uit eigen ervaring te weder- 

leggen; bij nadere overweging echter, kwam mij deze moeite 

woor, nu onnoodig te zijn, naardien het gebruik van doelma: / 

tig ingerigte ftoomwerktuigen, door zoo vele bekwame man- 

men als hoogst nuttig en voordeelig is aangeprezen, — Ik zeg 

dus 
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onderftellen, dat zijne ftellingen ongerijmd zijn ge- 
weest. „ . .… p z - 

„Veels nog «konde ik van de ftoombewerking in de art- 

fenijmengkunde zeggen; wat ik er nu al weder van ge- 

zegd heb, zal, hoop ik, voldoende zijn , mijne kunst- 

broederen uit te lokken , mij in dezen na te volgen , en 

het werktuig meer en meer te volmaken; terwijl ik niet 

twijfel, of zij zullen hunne opmerkingen gaarne aan het 

artfenijmengkundig publiek mededeelen, en zoo doende 

medewerken, om een werktuig algemeen te maken, dat 

woor ‘den Apotheker zoo wel als voor de lijdende mensch- 
‘heid voordeelig is. 

aad OVER 

dus hiervan af, te meer nog, dier de Schrijver de toegevet- 
‘Heid zijner Lezers aldus inroept: 
ep Mes oceupations ne m'ayant pas permis de foigner ce mé- 

more comme je Deusfe. döfiré, ni même. de le copier „je ré- 

os cchanie Vindulgence du lecteur pour les repbtitions et les ex- 

» Presfions impropres qui s'y trouvent,” 

‚Men vindt dit verzoek op de keerzijde van het titelblad.) 

ĳ 

1e 
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OVER DE ZAMENSTELLING VAN DEN CORNISH 

STONE. 

Door A. H. VAN DER BOON MESCH; 

Doctor in de Natuurlijke Wijsbegeerte, ENZ.s 

te Leyden. 

T n_de porfelein-fabrijken , in Engeland , gebruikt men 

zoo wel tot de toemaking der aarde, als van het ver- 

glaasfel , eene bijzondere rotsfoort , die in Cornwallis voor- 

komt, en welke in die fabrijken bekend is, onder den 

naam van Cornish Stone; en daar dezelve ook met de 

beste uitkomften in eene gunftig bekende fabrijk van 

aardewerk te Delft, tot beide einden gebezigd wordt, 

zoo rekende ik «het niet onbelangrijk de zamenftelling 

van deze rotsfoort te onderzoeken, van welk onderzoek 

ik de uitkomften hier mededeel. 
Voor ilk echter tot dezelve overga , moet het volgende 

voorafgaan.” Onder de rotsfoorten, die door lucht en 
water aanmerkelijke veranderingen ondergaan, behoort 

de. Graziet; en gelijk bij allen, deze veranderingen ge- 

wijzigd worden door de verfchillende hoeveelheid der 

delfftoffen „ waaruit zij zijn zamengefteld, of van die, 

welke. als-- bijgemengde mineralen worden befchouwd „ 

even- zoe hangt de fpoedigere verwering van deze rots=: 

foort voornamelijk af-van de hoeveelheid van Feld/path; 

diein dezelve vervat is, … De Feld/path-toch swordt 3 
«288 en 

ed 
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en dit as mogelijk aan één zijner beftanddeelen , de pot- 
asch, toe te-fchrijven „gemakkelijker eh-fpoediger dan 
andere, de PFeld/path naderende delfftoffen , door lucht 

en, water. veranderd; van hier, dat men onder. de 

verweerde Granieten er zoo vele aantreft, waarin de 

Quarz en Mica onveranderd zijn, terwijl de Feld/path 

zijnen glans, hardheid en kristalvorm verloren heeft, 

en in eene witte aardachtige ftof is overgegaan. De 

Quarz ondergaat daarentegen in den Graniet nimmer 

eenige verdere veranderingen, dan dat de hoeken ftomper 

worden, en het ten laatfte in kleine korrels vervalt; 

waarom dan ook de Graniet, indien hij volkomen vere 

weerd is, een Zeem vormt, gemengd mêt korrels van 

Quarz. — Wanneer de Feld/path volkomen zijnen 
glans en hardheid verloren heeft, en geheel aardachtig 

geworden is, zoo gaat het in Kaolin of eigenlijk porfe- 

leinaarde over; en indien wij nu flechts de zamenftelling 

van den Graniet onder de aandacht houden , zoo is het 

niet te verwonderen, dat onder de vreemde lagen, die 

in den Graniet voorkomen , ook Kao/in gevonden wordt, 

in welke men, benevens andere mineralen „ vooral ftuk-: 

ken van onveranderden Feldfpath aantreft. Indien men 
deze geologifche betrekking van den Kaolin tot den Gra 

ziet nimmer uit het oog verloren had, zoude men zoo. 

dikwerf de kostbare porfeleinaarde niet te vergeefs in 

aangefpoelde gronden gezocht hebben. 

Onder de landen nu, alwaar verweerde Graniet, en 
in. denzelven lagen van Kaolin worden aangetroffen „ lane 
den zoo bijzonder gefchikt voor fabrijken van porfelein: 
ensfijn aardewerk, mag wooral Devonshire en Cornpak, 
lis geteld, worden. Wij weten toch, uit de “onderzoekine” 

Dd 3 gen 
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gen van CONYBEARE , dat in «deze ftreken de heerfchende 

rotsfoort Graniet is, met lagen van Porphyr , Schief= 

fer, Grauwacke en Diorit; dat bij St. Stefen en 
Carglaife de Kaolin in groote hoeveelheden voorhanden 

is, en. dat ‚in fommige tingroeven- van Cornwallis de 

gangen van Graniet met Ouarz, Mica, Talk „ vers 

weerden Feldfpath en Hornblende zijn opgevuld (*). 

De- witte aarde nu, ontftaan door de natuurlijke ont» 

leding van den Zeld/path, of zoo als andere meenen „ 

door die van den Porzellanfpath (}), en in Cornwal= 

lis gevonden, is aldaar bekend onder den naam van Pors 

celain Clay en Cornish Clay. Deze bevat fomtijds ftuke 
jes Quarz, Mica en Talk,’ van welke zij, vóór men 

dezelve in de fabrijken aanwendt, door flibbing gezuiverd 

wordt. Volgens wepeeEwoop, die dezelve het eerst 

ontleedde, is zij zamengefteld- uit zestig deelen aluin- 

aarde en veertig deelen keiaarde ($). Ook hebben Has- 

: SEN= 

C) Annals of Philofophy, March 1823. De verbeteringen 

van de Geognostifche kaart van Europa van EBEL , door co- 

NYBEARE, zijn door echte Mineralogen en Geologen vn el 

derd en gehandhaafd, 

(4) Dit laatfte gevoelen is het eerst geopperd door Fucus, 

in het Denkfch. der Acad. der Wisfenfch. zu Miinchen, Be 

VII, S. 65. Voor-het eerfte gevoelen zijn vele Geologifche 

bewijzen, en fpreekt de getuigenis van BERzELIUS, in zijn 

Jahr, Ber. Jahrg. IV. S, 163. he 

($)-Zie het Manual of Chemistry , bj w. TH. BRANDE, St- 
cond Edition, Vol II. p. 253. London 18at , en de Dictioe 
ary of Chemistry and Mineralogy,-by A and C.R. AIKIN,’ 

London 1807. Vol, 1. p. 208. zleag 
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SENFRATZ » KLAPROTH, VAUQUELIN, ROSE, FUCHS 

en BERTHIER verfchillende porfeleinaarden onderzocht 

en de beftanddeelen naauwkeurig opgeteekend, Van den 

verweerden Graniet van Cornwallis evenwel, of de 

Cornish Stone, hoewel deze in de Engelfche fabrijkens 

en ook in ons. vaderland zoo wel gebruikt wordt als 

de Kaolin, beftaat, voor zoo ver ik weet, nog geene 

Scheikundige ontleding; waarom ik denzelven met des 

te meer naauwkeurigheid heb onderzocht. 

‚De Cornish Stone is een verweerde Graniet (Granit 
decompofé), de kleur der buitenfte deelen is graauw, 
der binnenfte wit en grijsachtig. De ffructuur is grof= 

korrelig, en gaat in de aardachtige over; de breuk on- 

effen, en de {teen kan gemakkelijk gekloofd worden, 

Op fommige plaatfen is hij mat, op andere glinfterend 

en in het zonnelicht fchitterend. Derzelver fpecifieke 

zwaarte is == 2,371. — De Qwarz kan gemakkelijk in 

de grondmasfa onderfcheiden worden; hij is onregelma= 

úg in dezelve verfpreid, als grootere en kleinere korrels, 

en van eene graauwe witte kleur; regelmatige kristallen 

heb ik onder deze niet befpeurd. Deze korrels zijn on= 

der elkander verbonden door eene witte, aardachtige en 

matte ftof, gevormd door de verwering van den Felds 

fpath; in dit bindmiddel evenwel, zijn hier en daar 

eenigzins groen gekleurde fcherpkantige“ korrels van 

Feldfpath ‚ terwijl de overige nog onveranderde Feld/pathe 

korrels geheel wit zijn, Hier en daar is de Mica ver- 

fpreids het zijn zilver-witte en zwartachtige, blaadjes. 

In fommige ftukken is meer witte, in andere meer zwar= 

te Mica. De Cornish Stone derhalve, behoort tot die 

Granicten, waarin de Feld/path de heerfchende delfftof 
Dd4 EE 
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is, en waarin de’ Quarz „vergezeld van: kleinere korrels 

van Feldfpath en „van bladerige Mica „vaan elkander 
verbonden zijn door reeds eenigzins opgeloste Feld/path, 

Doordien … deze fteen „zoo … gemakkelijk kan gekloofd 

worden,en zelfs. de durinere ftukken, met de hand ge- 

wrongen ; van een brokkelen, zoo is de werktuigelijke 

feheiding gemakkelijk. De grootfte der. Qwarz-korrels 
zoo veel mogelijk van buiten gezuiverd, {need duidelijk 

den. Feldfpath; de fpecifieke zwaarte van eenen der 

grootfte was == 2,584. Voor de blaaspijp waren zij 

onfmeltbaar; tot poeder gebragt fimolten zij met de foda 

tot een onhelder glas.. — De korrels van Feld/path 

konden gemakkelijk van den Quarz worden onderfchei- 
den „ „voornamelijk door’ derzelver witheid; zij werden 

van den. Qwarz gefneden ; waren op de kool en in de 

platinatang voor de blaaspijp niet fmeltbaar , dan aan de 

kanten, die eenigzins. glasachtig werden; met de foda 

fmolten zij ongemakkelijk. — De blaadjes van Mica 

waren. te klein, om dezelve naauwkeurig te beproeven, 

en andere ingemengde delfftoffen heb ik in dezen Gra- 

niet niet kunnen befpeuren. 

Een weinig van dezen fteen tot poeder gebragt „ on- 

dergaat in een kolfje voor de blaaspijp geene verande- 

ring. Op de kool em in de platinatang is hij onfmelt- 

baar , en ondergaat zelfs in de reductievlam geene de 

minfte- verandering. Met borax fmelt hij tot een wit en 

doorfchijnend glas; met de foda vormt hij een’ glasparel „ 

die» minder helder en eenigzins groenachtig is; en door 

het phosphorzout, (dus noemt men bij deze proeven het 

zout, hetwelk men hiervoor bereidt uit zestien deelen 

zoutzure ammonia in kokend water opgelost en honderd: 

Ien dee. 
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deelen _gekristallifeerde phosphorzare foda), “wordt hij 

met eenige opwelling tot een ‘helderen mer 

glaskogeltje opgelost. et 

Wat de fcheikundige ontleding betreft, zoo moet ‘ik 

aanmerken, dat het wel gelukken van de ontledingen 

van dergelijke fteenen geheel afhangt van de fijnheid van 

het poeder «des fteens , dien men ontleden wil. Want is: 

het poeder niet fijn genoeg, alsdan zal het glas , het zij 

men potasch, het zij men foda gebruikt heeft, om den 

fteen op te losfen, niet geheel door het zoutzuur wor- 

den opgelost, en er. zullen onoplosbare witte vlokken 

overblijven, die niets anders zijn , dan opgeloste deelen 

van den fteen. Gaat men alsdan. maar voort met de 

ontleding , zonder dezelve op nieuw te beginnen , dan is de 

keiaarde nimmer zuiver , en de hoeveelheid daarvan worde 

onjuist bepaald, dewijl deze vermengd is met de onont- 

leede deelen van den fteen. Het glas moet volkomen op- 

losfen, en het vocht helder zijn , en dit gebeurt „wan- 

neer de fteen met papier omwonden, eerst behoorlijk 

wordt gekneusd, daarna in een? Calcedonvijzel goed ge=" 

wreven , en hierna geflibt is geworden. Ook verkies ik, ter 

oplosfing van dergelijke, aan keiaarde rijke fteenen , de 

foda boven de potasch, dewijl de laatfte, ook: bij” de 

meeste voorzorg, te veel opwelt en fomtijds fpat, zich: 

vasthecht aan de wanden van den platinakroes boven. het 

poeder, en daar aanbakt , zonder op het poeder: vanden 

fteen te werken5 de bijtende potasch welt ook te veel 

op, en doet den platinakroes te zeer aan. De werking 

der foda is geregelder, zonder fpatten, zij vloeit in den 
kroes bij de gloeihitte, indien de fteen opgelost is, even 
als. water. Jk wil er dit nog bijvcegen , dat het ‘glas 

Dd 5 van 
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van de Cornish Stone in den-kroes een weinig groen gekleurd 

was 3 want de wijze, waarop ik. dergelijke ontledingen 

bewerkftellig , en hoe ik de bijzondere beftanddeelen ons 

derken afzonder en bepaal, heb ik elders bij- mijne 

ontleding. van den Javaanfchen Baf/alt en Obfidiaan 

reeds opgegeven. 

De beftanddeelen van den Cornish aol zijn de vole 

gende : f 

Keidatde a steh ventie Her 1585604 

Alvinaarde, Leite void pls 0D. 

Potaschimdtrans. revel 27145 3D 

IJzeroxydesits «Avelien T50ge 

Waterit Alie” Jente neh 27de 

Verlies: worsten od verste, MISSDE 

100,00. 

Wat het gebruik van den Cornish Stone betreft, men 

bezigt denzelven in de fabrijken van porfelein. en in die 

van aardewerk, ter verbetering van eenige gebreken van 

andere aardfoorten; hij maakt een beftanddeel uit van 

den fteen, en komt voor £ in fommige verglaasfels 5 

waarvoor hij bijzonder gefchikt is, om de hoeveelheid 

Feldfpath, die dezelve bevat. Te dien einde wordt 
deze rotsfoort uit Corswallis vervoerd in groote ftuk- 

ken, waarvan fommige, die ik gezien heb, vijf tot 

zes, voeten diameter hadden. Hoe witter zijne kleur 

is, des te beter zal hij in het gebruik voldoen. De 

gelere of ‘roodachtige is met meer iĳjzeroxyde. veront- 

reinigd, en daarom af te keuren, dewijl door ‘het ge= 

bruik van dezen, het aardewerk eene grijze kleur ver= 

krijgt. Vóór men dezelve in groote hoeveelheden ge= 

' bruikt , 
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bruikt, onzeker of de fteen uit den oven komende vol- 

doen zal, was het mogelijk raadzaam , eene kleine hoe-? 

veelheid van den fteen, dien men wil aanwenden, in 

poeder gebragt te gloeijen; is de kleur“wit gebleven, en’ 

niet in eene graauwe of. grijsachtige verloopen, zoo is: 

dit reeds een bewijs, dat de fteen weinig ijzer bevat” 

en niet in die hoeveelheid, dat het aan de vereischte» 

kleur van het aardewerk kan fchaden. EN 

OO) LE meenen 

i 

OVER EEN NIEUW PLANTENGESLACHT , DE BRUG- 

MANSIA, UIT DE NATUURLIJKE FAMILIE DER 

RHIZANTHEAE 3 â 

door C. L. BLUME 3 

Med. Doct., enz. , te Leyden. 

Doest C. H.' PERSOON, heeft, in zijne Syuopfis 

Plantarum, het eerst, onzen vereeuwigden BRUGMANS: 

ter eer, een plantengeflacht opgefteld , dat echter, in 

deszelfs wezenlijke kenteekenen der bevruchtingsdeelen , 

zoo zeer met Datura “LINN., overeenftemt, dat wij 

ons genoodzaakt zien, de door Persoon daaronder ge- 

fangfchikte gewasfen , namelijk de Datwra arborea LINN. 

en Datura Janguinea RUIZ en PAV,, onder deze be= 

fiamingen , weder ‘met het Linneaanfche geflacht te ver- 

eenicefi, Zoó als reeds door verfcheidene Botanifche 

Schrijvers, als KUNTH', SPRENGEL» ENZ. , bewerkftel- 

ligd is. 
pe Het 
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Het aandenken eens mans, die zoo erkende verdien- 
ften, omtrent de uitbreiding der natuurkundige ftu- 
diën in de Nederlanden heeft, en die zoo veel heeft 

bijgedragen. tot de vorming van mannen „ die thans niet 

zonder groot nut, alom voor deze wetenfchappen werk- 

zaam ‘Zijn, zulk een aandenken, moeten wij, mijns 

erachtens , zorgen, ook voor de kruidkunde fteeds lee 

vendig te houden. — Doordrongen van deze overtui- 
ging, die zeker elk Nederlandsch Natuurkundige met 

mij zal deelen , — nog meer aangedreven door het befef 

van groote verpligtingen jegens eenen man, die eens 

mijn Leeraar en Vriend was, — heb ik aan zijn aan- 

denken een geflacht toegewijd, dat tot de merkwaardig- 

fte voortbrengfelen van het plantenrijk behoort, als ftel- 

lende, nevens de aan a, de familie mijner RAizan- 

theae daar. : 

Daar de eerfte uit te komen aflevering van mijn werk 

over de Vegetatie onzer Oostindifche bezittingen, uit- 

voerig over dit onderwerp zal handelen, zal ik hier 

flechts kortelijk ‘het . verbeterd karakter aantoonen , dat 

aan deze familie toekomt, alsmede :de onderfcheidene ge= 

nera, die dezelve omvat. 

Rhizantheae, BL. 

Afarincis aff. Ron. BROWN, Tranf. of the Linn. sSoc. 

XIII. p. 201—234. 
Cytíneae. BRONGN. Znnal. d. Scienc. NatsL 2952. 

Rhízantheae. Brume, Bot. Zeit, 1825. n°. XII. 

Hydnorrheae , AGARDH. Aphor, 

Cha. 
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Character differentialis. 

Flores hermaphroditi aut abortu dioicí. 

Perianthium fuperum, partitum, aeftivatione imbri- 

cata aut induplicata. nt 
Antherae plures, fimplici ferie columnae centrali af- 

fixae, extrorfae, poris 1—e2 apicis dehiscentes. 

Pfeudocarpium uniloculare; placentae parietales plu- 

res , fporis minutisfimis intus capillaceo-granulofis denfe 

obtectae. 

Plantae cellulares, parafiticae , ante expänfionem cum 

cortice radicum arborum. dilatata confluentes, radicibus 

foliisque destitutae, floribus folummodo intra bn 

immerfis conformatae. 

1. Raflefia, ROB. BR. 

Perianthii corona faucis annularis ; limbo quinquêpar- 

tito; aestivatione imbricata. Columna centralis patcllae- 

formis, fuperne 'procesfibus concentricis tecta. — n-. 

therae liberae , dellulofae , poro unico dehiscentes. 

Spee. 1. Raflefia Arnoldi, ROB. BR. 

R. perianthio intus papillofo , columnae procesfibus 

tortuofis. » 

Crescit in Provincia Benkoolen Sumatrae infulae, in 

radicibus Cis/e angustifoliae, ROXB. 

Spec. 



C-aa2 ) 
, 

Spec. 2. Raflefia Patma, BLUMr. 

R. perianthio intus glabro, columhae procesfibus 

een gectis. 

Crescit in fylvis Noefa Kambang Javac Infulae’, ad 

radices Ors Jcariofae , Br. be | 

U. Brugmanfia, BLUME. sc 
GI Ê uti eni 

‚ Perianthii corona faucis. interrupta; liebe “quingue- 
parti laciniis 2-3-fidis ; aestivatione induplicata. / Co- 

Jumna, centralis fubglobofa , fuperne depresfa et indivifa. 

Hntherte monadelphae , 2-loculares,, fuperne poris_ 2 

dehiscentes. 

Spec. 1. Brugmanfia Zippelii, BLUME. 
ma ï 

Crescit in radicibus Cisfi.... ad montem Salak 

w Javaeinfulae. KUG artorn Vissa? 
\ 

ke E03 

„Wij- willen hier flechts nog aanmerken, dât Cytinus 

LINNe3 Aphytéia -uINN. en. Apodänthes” port. „»waar- 

fchijnlijk eene gelijke cellulaire ftructuur en vruchtvor- 

ming hebben; âls de geflachten Raflefia en Brugman- 

fia; — in welk geval deze gewasfen, het zij als bijzon- 

dere familie het zij flechts als fectie, onder de bena- 
ming der Cytineae, van onze Rhizantheae zouden 

moeten worden gefcheiden , daar hare zich in de’ lengte 

openende Anthéren, zoo wel als eén duidelijk Stigma „ 

eene hoogere vorming dezer gewasfen te kennen ge- 
ven, 



Châges 

ven. — Het geflacht Nepenthes LINN., dat insgelijks 

door A. BRONGNIART tot de door hem voorgeftelde groep 

der Oytineên getrokken „en. wiens vruchtvorming, op 

eene--zeers gewaagde wijze, op alle boven aangewezene 

„gewasfen toegepast is „ moet echter noodwendig eene an- 

dere ‚plaats. in het natuurlijk fystema bekomen , hoogst 

waarfchijnlijk onder de Monocotyledonifche gewasfen „ of- 

fchoon de Embryo van Nepenthes zich min-of-meer 

gefpleten. vertoont. 

OE Ommen 

VERHANDELING OVER DE STANDELKRUIDEN (ORCHI- 

DEAE) ‚ VAN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG; 

_ medegedeeld door den Heer 1. MARCHAND , 

Lid wan de Société Linnéenne te Parijs, en van 
vele andere geleerde Genootfchappen. 

D. Orchideae, „welke ik in deze. verhandeling be- 

fchrijf, zijn die, welke ik in de jaren 1823—1826 in 

het Groothertogdom Zwremburg ontdekt heb. Men 

vindt dezelve bijkans allen in menigte en op onderfchei- 

dene plaatfen. De merkwaardigfte dezer groeiplaatfen , 

zijn; vooreerst in den omtrek van Diekirch, waar mèn 

eenen kleinen berg, Kenchen genoemd, van omtrent 

tweehonderd voeten hoogte, aantreft , waarvan de helling 

met bosch begroeid is, en die gevormd is van lagen 

zand, van losfe aarde van onderfcheidene kleuren , van 

gips» 

tr - 
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gips » van kalkgrond met fchelpen vermengd , enz- Men 

ziet hier de Orchis pyramidalis, militaris et var, 
nervata, nob., fwsca, conopfta, ustulata, maculata 

albicans, nob. , bifolia en mascula; voorts OpArys 

anthropophora , muscifera , infectifera en hare verfchei- 

denheden , zidus avis, ovata, monorchis; eindelijk Se- 

rapias latifolia en grandiflora. Aan den voet van 
dezen berg, welke op zich zelve ftof tot eene afzonder. 

lijke Flora zoude opleveren, wasfen. ook nog Orchis 

latifolia, maculata en coriophora. De tweede hoofd- 

groeiplaats is de omtrek van Greiveldange aan den Moe- 

zel, waar men , behalve de reeds genoemde foorten , op 

de met bosch begroeide heuvelen Satyrium hircinum en 

viride ontdekt. Eenige weinige andere ftandelkruiden , 

als OpArys fpiralis„ aestivalis en paludofa , welke mij 

door mijnen vriend DUMORTIER-RUTTEAU uit andere 

ftreken van Nederland zijn toegezonden , zijn in Luxem- 

burg nog niet ontdekt; doch zullen gewis , zoo zij al- 

hier aanwezig zijn, niet ontfnappen aan de nafporingen 

van mijne vrienden, die, even als ik, de vaderlandfche 

plantkunde beoefenen. 

De verfcheidenheid van de Orchis militaris, welke 

door mij onder den naam van zeryata is befchreven , 

komt op verfchillende plaatfen zoo algemeen voor, als. 

de foort zelve zeldzaam is, en zoude welligt, gelijk vele 

andere foorten door de nieuwere Plantkundigen befchre- 
ven, eene nieuwe foort kunnen uitmaken. Zij onder- 

Scheidt zich van de foort zelve door eene veel mindere 

grootte , door de fchuinfche infnijding binnen de hoofd- 

verdeeling van het lipje, door hare tandjes, en vooral 

door de (trepen der bloembladen, wier getal altoos 

4 ftand- 
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ftandvastig is. De Orchis fusca, welke gewis niet, 

zoo als vele Schrijvers doen ‚ befchouwd kan worden als 

eene werfcheidenheid van O.* militaris, verfchilt van 

dezelve en van hare var, nervata, door eenen ten min- 

fte driemaal forfcher wasdom en door onderfcheidene an- 

dere, bijzondere kenmerken, welke ik gepoogd heb te 

bepalen; zij is vrij algemeen in het Groothertogdom. Bij 

de vereeniging van Ophrys aranifera, arachnites en 

“apifera „ onder den naam van Ophrys infectifera, welke 

naam haar reeds door den grooten LINNArus was gegc- 

ven, heb. ik in aanmerking genomen, dat zij door tal- 

rijke wijzigingen in elkander overgaan, en dat zij altoos 

moeijelijk waren. te onderfcheiden. Ik heb de benamin- 

gen van LINNAEUs behouden , omdat de beroemde Schrij- 

vers SWARTZ, RICHARD EN ROBERT BROWN Onderling 

niet genoeg overeenftemmen, om. van hunne waarnemin- 

gen over deze familie een doorgaand gebruik te maken. 

De Standelkruiden vormen in het algemeen eene waar- 

lijk natuurlijke familie, waarvan de planten zeer bij- 

zondere hoedanigheden hebben, en meestal uit hunne 

wortels of uit hunne bloemen, een’ dikwijls zeer aange- 

namen geur uitwafemen. Door hunne bladen en ften- 

gen en zelfs eenigzins door hunne … wortels. fchijnen 

zijde Liliaceae te naderen; maar andere hoofdken- 

merken onderfcheiden beide genoegzaam. « Hunne wor- 

tels zijn meestal fappig, alle knollig, palmvormig of in 

bundels vereenigd; de bladen fcheedevormend , gaaf, ner- 

vig en eenvoudig; de. fchutblaadjes (bracteae) onver- 

deeld, fomwijlen half-misdragen en de bloemen vereenigd 

in eene eindelingfehe , meestal losfe , aar. De bloemkroon 

is open, onregelmatig, uit zes „bloembladen gevormd, 

BIJDRAGEN ‚ D. II. sT, 1. Bie ì waars 

J Q 1, re / ad NAkid Wyde. Tat Bis 1 p 945 
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waarvan de drie’ buitenfte de plaats van eenen kelk fchij- 

nen ín te nemen en onderling gelijkvormig zijns van de 

drie binnenfte is het middelfte, het lipje labellum), dik- 

wijls nederhangend, van achteren met of zonder fpoor , 

de beide zijdelingfche bloembladen zijn fmal. Er is ééne 
meeldraad, bijna altoos op zoodanige wijze. gefpleten’, 

dat zij twee meeldraden’ fchijnt te vormen, waarvan het 
helmknopje niet zamenhangt met den ftempel, maar “er 

door heengaat door eene foort van fleuf ; het ftuifmeel is 

korrelächtig of in eene masfa vereenigd; de" flempel is 

lancetvormig; het vruchtbeginfel onder de bloem gekron- 

keld; de vrucht driekantig en met drie klepjes, op ieder 

van. welke eene middellijn de vliezige en zeer kleine za- 

den fcheidt. ; 

Verdeeling van het geflacht Orchis. 

A. De wortel met twee gave knollen. 

a. De bovenfte bloembladen open: Expanfae. 
1. Labellum r-lobum: Orchis bifolia. 

2. == g-lobum: O0. pyramidalis. 

3. g-lobum: O. maseula et ustulata. 

b. De bovenfte bloembladen toebuigende: Galeatae. 

1. Labellum 3-lobum: O. eoriophora et pallens. 
2. —_ g-lobum: 0. morio. 

3. 5-lobum: O. militaris et' fusca. 

B. De wortel met twee palmvormige knollen. 

a. De bovenfte bloembladen open. 

xr. Labellum 3-lobum: O. incarnata , fambucina 

et conopfea. 

“B; De bovenfte bloembladen toebuigende. 
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1. Labellum g-lobum: O. fatifolia et maculata. 
C. De wortel met meerdere in bundels vereenigde 

_… _ knollen. ! Á 

—a. De bovenfte bloembladen open. 

xt. Labellum t-lobum: O. abortiva. 

„Geflacht I Orchis, L., (labeilum bafi calcaratum , 

calcare pone florem.) ' 

‘A. De wortel met twee gave knollen. 

a. De bovenfte bloembladen open: Expanfae. 

r. Labellum r-lobum. k 

I. Orchis bifolia, L., Fl. Dan. t. 2355 Engl. 

Bot. t. 225 SCHKUHR» #. 271. 

Platanthera bifolia, RICHARD 5 Habenaria » BROWN. 

Orchis alba, bifolia minor, calcari oblongo, BAUH. 3 

Pin. 83. n°. 3. 

Labellum fublanceolatum elongatum obtufum integerri 

mum; petala patentia; calcar longisfimum, fubincurvum. 

Spica elongata ; flores albescentes odorati. 

Var. 1. latisfima. 

—— 2, trifolia. 

—_— 3. virens. 

De fteng is regt, to—18 duim hoog, eenvoudig „ zeer 

dikwijls gefleufd; de wortelbladen twee in getal, tegen- 

overgefteld „, ovaal, groot, ftomp , in eene foort van blad- 

ftecl uitloopende, die de fteng half omvat, en waarvan 

het verlengfel als in eene fcheede bevat is, door eene of 

twee fchubben, die misdragen bladen gelijken; de fteng- 
Eea bla- 
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bläden zijn lijn-lancetvormig en kleiner, naarmate zij de 

losfe en uitgerekte aar naderen. „De bloemkroon met zes 

bloembladen; van de drie bovenfte is het middelfte op- 

gerigt, bijna hartvormig, {tomp, de beide zijdelingfche 

fmal, lancetvormig, opgerigt en in eene bogt elkander 

‚ naderende; het lipje is lijnvormig, gaaf, ftomp, lang, 

doch evenwel korter, „dan de fpoor die bijkans twee- 

maal langer is, dan het vruchtbeginfel en een weinig 

gekromd. De bloemen zijn overhoeks geplaatst, wit 

met een groenachtig lipje, groot en ieder derzelve voor= 

zien van een fchutblaadje, in vorm aan de eh: Em 

niet ongelijk. : 

Bloeit van Mei tot in Julij, %. Groeit zeer algemeen 

ip de bosfchen en tusfchen de ftruiken te Befort Die- 

kirch, Dudelange , Fischbach , enz. 

Aanm. De bloemen, van deze plant wafemen , pe: 

rende den nacht, eenen geur uit, als van vanille „die zich 

door een geheel vertrek verfpreidt. 

2. Labellum 3-lobum. 

a. Orchis pyramidalis, L, Jacquin; Austr.; 

t. 2663 Engl. Bot. IIo; VAILLANT, Bot. 4. 31. f. 

38, 39. Anacamptis pyramidalis, RICHARD. 

Cynoforchis militaris montana, {pica rubente, con- 

glomerata , BAUH.» pit. 81. 

Labellum g-partitum aequale fubintegrum , bafi tuber- 

culis a distinctum; petala fublanceolata, patentia , cal- 

care ovarium fubexcedente, fpica oblonga denfa flores 

purpurei. 

De fteng ís opgerigt to—12 duim hoog; de bladen 

lancetvormig of lancet-lijnvormig, fpits, van onderen 
talrijk en de geheele fteng bedekkende, van boven klei 

ner, 
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ner, De aar eirond, digt, bijna piramidaaly de buiten- 
fte bloembladen eirond-lancetvormig , {pits „ de zijdeling- 
fche open; de. binnenfte bloembladen eirond, korter „ 

het dipje. g-lobbig, aan den voet voorzien van twee! 

lemmetvormige _aanhangfels ; deszelfs „verdeelingen zijn 

gelijk van grootte, de middelfte flip finaller, fpits, gaaf; 

de-zijdelingfche fchuins ingefneden, bijna gaaf 3 de fpoor- 

fomwijlen: langer , dan het vruchtbeginfel, onvereenigd ,» 

een. weinig gekromd. De bloemen paarsachtig , met lan=: 

cet-lijnvormige fchutblaadjes, bijna even lang als. het: 
vruchtbeginfel.” Kn / 

Bloeit in Junij en: Julij, Y. Groeit aan den kant van. 
bergachtige bosfchen bij Diekirch, Greiveldange, enz. 

danm. Als men de deelen digt bij de meeldraden 

met „eene. zeer. fijne fpeld. ligtelijk wrijft „ziet men deze 

zich verlengen, en verkorten. 

3. Labellum 4g-lobum. 

3, Orchis mascula, L. Jacq., Je. rar. t. 4573 

CURTIS, Lond. I. n°, a15 Engl. Bot, 631 3 VAILLANT 
Bot. 4. 31. fe Ils 12. 

„Orchis. foliis fesfilibus , non maculatis. Baur. pin. 

San? Je j \ 

Orchis morio mas, foliis maculatis. er pin. 
Steal. Ee , 

Labellum 4-partitum hd obtufum crenulatum 3 

petala dorfalia reflexas calcar adfcendens , ovarii longis 

tudine. _ Spica; oblongas flores fparfi ; magni , purpurei 

vel albicantes (labellum 3—partitum , lobo medio e-fido, 

Jateralibus longiore.) 

„Var. wv. albiflora, : 

Ee $ Var. 
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Var. 2- maculata. <A SCE" aa 

e= 3. minima. meot on 

‚ De fteng is regt: 12-18 duim gaen de bladen vlak ì 

langwerpig „ ‘lancetvormig, de fteng bedekkende; de aar! 

uitgerekt, wijd3de buitenfte blöembladen lancetvormig, 

fpits-, onvereenigd, opgerigt; de beide binnenfte eirond „: 

elkander bedekkende; het lipje een weinig behaard, met’ 

drie ‘fijngetande flippen, van welke de middelfte diep- 
uitgerand en éen weinig langer is; de {poor is’ bijkans 
regt, flomp, eenigzins uitgerand, even lang als het 

vruchtbeginfel. De bloemen zijn groot, verfpreid’ 
paarsachtig „de bloembladen met ftrepen van’ eene don- 
kerder kleur; de fchutblaadjes lancet-lijnvormig, fpits, 

paarsachtig. 

Bloeit in. April, Mei en Junij, 4. Wordt gevonden 
in de weiden en aan de kanten der bosfchen , omftreeks 

Diekirch , Dudelange „ Höhenfels , Bottendorf, Lint- 
gen, enz. De derde verfcheidenheid, die naauwelijks 

3-duim groot is, groeit in den omtrek van wisser 

3 Merl. 

Aanm. De knollen van deze plant, die gewoonlijk 

zeer groot zijn, geven eenen onaangenamen bokkenftank 

van-zich. 
4. Orchis ustulata, L., Fl. Dan. t. 1035 Engl. 

Bot. 183 STURMs Ï, 125 VAILLANT , Bot. t. 31. f. 

355 36. 
Cynoforchis  militaris rod humilior. ats 

pin. Ór. n9.6. ie 

Labellum 4-partitum , ‘punctis fcabrum; petala ovalia 

acuta distinctaz calcar breve obtufum. Spica denfà 

oblon: 
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oblonga, fuperius nigrescens; flores parvuli, (labellum 

3-fidum, laciniis linearibus, media biloba, productiore.) 

Mar. 1, major. ri à 

“De fteng is opgerigt , 6—8 duim en de bladen 

lancetvormig of langwerpig, waarvan de bovenfte ‚de 

fleng met lange. fcheeden „bedekken, de onderfte veel 

Kleiner 3 &irond-langwerpig zijn. De aar is langwerpig , 

digt en van boven „zwartachtig, van onderen wijd; id 

buitenfte bloembladen eirond, {pits , kort; de twee bin- 

nenfte klein; het lipje drieflippig, waarvan de middelfte 
(lip meer uitgerekt en tweelobbig is; de fpoor is kort, 

ftomp , een_ weinig omgekromd. De bloemen klein, 

zwartachtig-paars van kleur, het lipje wit, met paarfche 

uitftekende en ruwe, flippen. 

Bloeit in Mei en Junij, 4. In de Br bij Ettel- 

bruck, Diekirch, Hohlenfels, Anfenburg , Moesdorf, 

Reisdorf » Bettendorf ‚ enz. 

Aarm. De verfcheidenheid komt voor in de weiden 

bij Ettelbruck en Bettendorf, en bereikt dikwijls de 
hoogte van 12 voet. 

b. De bovenfte bloembladen toebuigende: Galeatae. 
1 Labellum 3-lobum. 

5 Orchis coriophora, L. JacQ., dustr. t. 122; 
SCHKUHR, f. 2715 VAILL., /. 31. f. 30—32. 

Orchis odore hirci minor. Baun., pin. 82, 
Labellum 3-fidum reflexum crenatum; petala conniven- 

gia; calcar brevisfimum , incurvum. Spica denfa oblon- 
ga; flores rubescentes, odore cimicino; (labellum 3-fi- 
dum, lobo medio integerrimo angustiore , lateralibus re- 
flexie, denticulatis.)) 

De fteng is opgerigt, ro—18 duim hoog; de bladen 
: Ee 4 lijn- 
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lijnvormig of lancet-lijnvormig, aan den top der (teng 
flerk fcheedévormend3 ‘de aar eírondächtie’ of tandWérpig 

digt; de buitenfte bloembladen zeer toebuigende 5 pits 5 

de beide binmenfte kleiners het lipje geftippeld, omge 

plooid, met 3 gekartelde flippen , waarvan de middel 

veel langer is; de fpoor is kort, omgekromid, half: 200, 
lang als het vruchtbeginfel, De bloemen vuil-rood \ van 

kleur „ met een cenigzins groenachtig lipje. et 

Bloeit in Mei en Junij, X. In de weilanden vi 

Guilsdorf , Longsdorf, Hohlenfels, Moesdorf, Anfst, < 

burg, enz. 

Aanm. Deze plant heeft eenen zeer onaangenamen 

reuk, als van wandluizen; onder het tongetje van het 

flijltje bemerkt men twee aanhangfels van eene zonder- 

linge gedaantes een ftinkende honig komt uit het ftijl- 

tje zelve. 

6. Orchis pallens, L. Jacq. Austr. t. 455 Or- 

chis bulbofa , floribus flavescentibus. SeGureR, Veron, 

Bures 
Orchis foetida {ylvatica praecox, flore albo, barba 

luteola. Rurp., Jen. IL. p. 297. 

Labellum 3-lobum, fubintegrum , luteolum „ lobo in- 

termedio retufoz petala fubconniventia ovata obtufà 1i- 

neata lutescentiaz calcare obtufo incurvo germen fabac- 

quante. Spica Jaxa ovata; bracteae lanceolatae, albes- 

centes „ floribus fgetidis breviores, p 

De fteng is opgerigt, 6—7 duim hoog; de bladen 

4—5 in getal, eirond-langwerpig, cen weinig fpits, 

waarvan er doorgaans flechts één gefpitst blad op de 

fteng zelve zit; de aar eirondachtig, niet zeer digt; de 

bovenfte. bladen bijna toebuigende, open, als de bloem 

bee 
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begint té“ verwelkeri „geelachtig 5 waarvari’ de zijdeling- 

fche “éirond-lancetvormig en ftomip zijd; het middelfte” 
eirond, met’-drie” meer donkere aderen gemerkt; de bin=* 
nenfte” bleëker 3 met éne” énkele groene ader; het lipje’ 

is geelachtig , breed, “inlet “3 ftompe; gave of enigzins’ 

getande flippen’ de zijdelingfche flippen zijn langwerpig, 

de “middelfte dikwijls veel korter; de fpoor gekromd 3” 

ftomp, bijna even lang als het vruchtbeginfel; de fchut- 

blaadjes « läncervdrmig, ‘witachtig. De ne hebben 

eenen onaangenafneni tek. 

Bloeit in Mei, X “Wordt gesddaan à in de bosfchen 

tusfehen Fischbach èn Mérsch alwaar zn door mijnen 
vriend TINANT is waargenomen. , 

a Labellum 4-lobum. 

7. Orchis Morio, L., (Syst. pl. IV. 8.) Fl Dan. 

2535 CURTIS 54 „Lond. 3. n°, „303 SCHKUHRs £. 2715, 

VAILLANT:4 (é. 31e fs 13514. 

„Orchis morio femina, “Baun.',pin. 82. n°. 4. 

Labellum-4-fidum (crenulatum elatum 3 petala conniven- 

tia obtufa lincata virescentias calcar adfcendens - obtu- 

fm , ovario” minor. * Spica laxa pauciflora; flores magnî 
purpurêi ; (labellum trifidunt, lateribus crenulatum de- 

flexum 5 lobo medio emarginato.) ö 

Var..n. albiflora. 
en En clatior, 

De fteng is opgerigt, 56 duim hoog; de bladen 

lijnvormig.„of lijn-langwerpig; de aar wijd, met 6—r2 

groote bloemen3 de buitenfte. bloembladen aan den voet 

toebuigende „ eirond-langwerpig , ftomp „ groen geftreept; 

de twee binnenfte lijnvormig van gelijke lengte; het lipje 

Ees breed, 
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breed:,met-4 ftompe „, korte en sgekartelde (lippen , waar: 
van, de;,beide, zijdelingfche, een, weinig langer zijn; „de, 

fpoor „bijna regt, lomp, „korter dan, het vruchtbeginfel., 
De „bloemen, „zeer „groot „paarsachtig, „De tweede. ver- 
fcheidenheid heeft het.lipje zeer. breed, … ‚co ot 

_Blocit, in, April „ Mei en; Junij 4 In, de weilanden 
te Merl „ Grevels „ Bertrange 3 ei ait Dommeldange, 

Befort , enz, enzo ‚nn von zin oel 

Aanm. Men ‚maakt Sa/Zep. van de pin, „vand sa 

Orchis en van Orchis mascula. Het i is nog de, vraag, of 

deze Salep te verkiezen is, boven, de ;Oosterfche „die 

door, de langdurige reis wel. veel van zijne hoedanigheden 
verliest, doch eene grootere hoeveelheid mucilago bee 
vat (*). 3 La- 

hi oo) Door de fêheikundige ontleding der knollen vari de 
Orchis “mascula , heeft mijn *vfiend. VERHEIJEN , de ‘volgende 

uitkomften verkregen: bij de behandeling - derzelve“op- gelijke 

wijze, als dit in her Oosten gefchiedr:, dat is"terzeggen ,’af- 
gewasfchen „van - de opperhuid Ontdaan ; in kokend: water. ge- 

ftoken , ven daarna, aan draden. gedroogd „en tot poeder gee 

ftooten , leverden deze knollen eene, mindere hoeveelheid mu 

cilago op dan de uitlandfche, Salep. Na het opkoken in wa- 

ter , laat het poeder eene vetachtige ftof na, welke een weinig 

fcherp is, onoplosbaar in wijngeest en acther, maar voor een 

gedeelte oplosbaar in vaste en vlugge oliën. Door bijvoeging 

van een loogzout, werd deze ftof ook in water ‘gedeeltelijk 

Öploëbaar. ’ ‘De uitlandfche Salep. daarentegen’, lost zich in het 

water geheelen al op, en- geef een zeer dik prucilago. Hij 

heeft het ‘voornemen, om nadere chemifche onderzoekingen 

over de’ Orchides in het werkte ftellen , en met oplettendheid 

die vetachtige ftof na te gaan, welke na de (oplosfing in, water 

overblijft, 
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dy zessmB Lâbellbmbs-lobum lovers godderl ael’oea 
8. Orchis. fuscajJACQUIN. ‘Orchis magna , “latis- 

foliis: galea in vel ‘nigricante. Baum. , Hist. 2. 

Passo. aurdsov …enisuiaos [shr fiù tb 

„Labellam nering eld Aoasfestinet ‘érofe=, 

Banaat + 3- petala ovato-lanceolata „ vacuminata „ con=\ 

fluentia „ fusca vel-mügricantia 3 calcar- breve „ obtufum, 

fubincurvum. Spica, formofa, elongata; flores magni 

purpurei, »(Labellum „3-partitum  latum-albidoerofeum , 

punctis pilofis. fcabrum 3 Jaciniis ,lateralibus -linearibus-, 

integris „mediar ‚biloba „crenata, cum mucrone inter: 

jeeto.) do noig2 … „aa 
„Mar; Ae «lobis omnibus ‘crenulatis. 

=== 2, lobis fubaequalibus. 

„De fleng-is-forsch, „opgerigt, niet hol van binnen, 
I—2 voeten ‘hoogs de bladen breed: eirond-lancetvor- 

mig; langwerpig. Deaar niet zeer gedrongen , rolrond , 

groot 5de buitenfte bloembladen: toebuigende,  eirond- 

lancetvormig „ {pits „ „derzelver kleur -bleek-paars van 

binnen „-donker-zwartachtig' van buitens de twee binnen- 

fte bloembladen bijkans lijnvormig, fpits3 het lipje met 

vier van, een wijkende flippen, de beide onderfte lijnvor- 

mig en gaaf, fomtijds getand als in de cerfte verfchei- 

denheid, Somtijds. als in de tweede verfcheidenheid „ evert 

lang alsde beide andere „ die verbreed, onregelmatig ge- 

tand, aan de buitenzijde, een weinig afgefneden” zijn; 

met cen klein puntje in het midden; het geheele lipje 

is „bleek-paars- of witachtig, met meer donkere ftippen 

bezet; de fpoor is dik, ftomp , een weinig omgekromd; 

fomwijlen half zoo lang als het vruchtbeginfel; de fchut- 

blaad- 
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blaadjes. hebben naauwelijks een derde dier lengte, en 

zijn half misdragen. “De bloemen. zijn groot. 5 

Bloeit in. April, Meiven. Junij, 4. ‘Zij wordt gevoris 

den in de bergachtige en eenigzins vochtige -bosfchen + 

van Diekirch; Kahlfcheuer ; Fischbach , den 

ee enz. 

„Orchis militaris, L. ootidecs natfelia hiante 

Be major. « Baum.s pin.’ 80. n% 1. Truma) 

„ Labium 5-partitum, integerrimum 5 purictato-fcabrum 5: 

petala “ conniventia’,-“ovato-lanceolata, acuminata, intus » 

nervis purpureis irregulariter “lineata 3’ ovario calcar rec=+ 

tum obtufum duplo excedente. Spica elongatas flores) 

magni purpurei. (Labellum -g-pärtitum , punctis fca- 
brum; laciniis lateralibus fublinearibus; media biloba 

lata productiore, lobis. integrìs, plane rotundatis, cum 

mucfone interjecto.; bracteae fquamiformes.) … 

Defteng is opgerigt, tot 1£ voet hoogs de bladen: 
eirond -lancetvormig „ fpits, “rozerood-paars van: bui- 

ten; met violetachtige ftrepen van - binnen4 het 1ipje: 
(voorzien «van paarfe flippen, — uit” korte haarbosjes. 

gevormd) met vier gave flippen, waarvan de zijde-, 

lingfche {mal bijna lijnvormig zijn, de beïde andere 

kort, “rondachtig „meteen puntje in het midden; de 
fpoor. ‘kort, ftomp,- nog niet half zoo lang als het 

vruchtbeginfel. „De bloemen groot; bleek-paars „ _ver= 

zeld. van blaauwachtig-witte. fchutblaadjes, veel. korter 

dan het vruchtbeginfel. 

Bloeit in Meien Junij, %. Wordt vrij ee ge= 

vonden in de bosfchen van Diekirch en Moesdorfs 

Voeg hierbij : 

Orchis nervatanobis. Forfan varietas Orchis militaris 2 

La- 
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Labellum 5-partitum denticulatum , punctis raris fca- 

brum; petala conniventia- lanceolata mucronata, intus 

nervis purpureis regulariter lineata; calcar obtufum fub- 

ineurvum, dimidiam ovarii longitudinem excedens. Spi- 

ca ovata, pauciflora; flores purpuraseentes. (Labellum 

gefidum, punctis raris fcabrum, lacinüs lateralibus li- 

nearibus, “ media biloba productiore; lobis oblique di 

wergentibus, obfolete dentatis , cum mucrone interjecto 5 

bracteae fquamiformes.) 

‚De fteng is fomwijlen een voet hoog, ftevig, niet 

hol van binnen; de bladen lancetvormig, fpits 3 de aat 

eirondachtig, kort, niet zeer gedrongen; de bovenfte 

bloembladen toebuigende, fpits, gepunt, de drie bui- 

tenfte lancetvormig, van buiten van eene zeer bleek- 

paarfche of grijsachtige kleur, van binnen veel donker- 

derze.de beide zijdelingfche van deze drie zijn van bin- 

nen met vier duidelijke paarfche ftrepen gemerkt, het 

middelfte maar met drie ftrepenz de twee binnenft» 

bloembladen zijn lijnvormig en maar met ééne ftreep; 

het lipje is voorzien van verwijderde paarfche flippen ; 

het heeft vier vaneen wijkende flippen , waarvan de beide 

zijdelingfche lijnvormig en gaafrandig zijn, de twee an- 

dere breeder en aan den top fijn getand, met nog cch 

tandje in de uitranding. De fpoor gaat doorgaans in 

lengte de helft van het wruchtbeginfel te boven, en is 

een weinig omgekromd; de fchutblaadjes zijn half mis- 

dragen, en bereiken het vierde niet van de lengte van 

het vruchtbeginfel. 

Bloeit in Mei en Junij, p. Wordt gevonden ín de 

bergachtige bosfchen bij Diekirch, Greiveldange ; if 

feheuer , Moesdorf , enz. 
B, 
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B. De wortel met twee palmvormige knollen. 

a. De bovenfte bloembladen open. Expanfaes 

‚r Labellum g-lobum. 

Io. Orchis incarnata, L. el 

Labellum obfeure. g-lobum , fubdentatum ; lobo send 

angustiore ‚ productiore; petala dorfalia reflexa 5 calcare 

conico ; fubincurvo„ obtufo „ ovarium fubaequante. Spica 

denfa , brevis flores purpurascentes , bracteae lanceolatae 

longiores. 

De fteng verheft zich ter hoogte van een? voet; is 

pijpachtig, dik; de bladen langwerpig of lancetvormig, 

vlak, ftomp, fcheedevormende aan den voets de aar 

kort, gedrongen; de buitenfte bloembladen omgeflagen;; 

het lipje met drie onregelmatige flippen, met bijkans 

geene ftrepen, een weinig getand, de middelfte flip is 

fmaller , fpits en uitfpringende; de fpoor kegelvormig, 

dik, een weinig omgekromd, bijkans even lang als het 

vruchtbeginfel3 de fchutblaadjes lancetvormig, groenach- 

tig, langer dan de paarsachtige bloemen. 

Bloeit. in Mei en Junij, 4. «Wordt gevonden aan den 

kant van het bosch op den berg achter Meschdorf. 

II. Orchis fambucina, L. JACQUIN» Zustr.t. 108. 

Orchis palmata fambuci odore. BAUH. ; pin. 86, n°. g. 

Labellum g-lobum, lateribus fubdentatums medio 

emarginato , punctis purpureis maculato; petala obtufi- 

uscula, reflexaz calcar obtufum , inflatum, ovarii longi- 

tudine, Spica denfa, ovata; flores pallescentes, lutco- 

li; bracteae lanceolatae , coloratae , flores aequantes., 

De fteng is 4—6 duim hoog, regt, pijpachtig; de 

bladen eirond-lancetvormig, de onderfte ftomp „de bo- 
Bei ven- 
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venfte een weinig fpits en ftengomvattende; de aar 
eirondachtig, kort, gedrongen; de bloembladen kort en 

openftaande; het lipje met drie weinig gefcheiden lob- 

ben, waarvan de zijdelingfche naar buiten als omgefla- 

gen zijn, dikwijls fijn getand en de middelfte lob een 

weinig uitgerand en paars geftippeld is; de fpoor is 

dik, ftomp, aan den top een weinig zamengedrukt , 

even lang als het vruchtbeginfel; de fchutblaadjes zijn 

lancetvormig, een weinig gekleurd, even lang als de 

bloemen , die bleek-geel van kleur zijn. 

Bloeit in Mei en Junij, Y. Ik heb eenige exemplaren 

van deze plant gevonden in weilanden bij Diekirch, op 

eene botanifche wandeling, welke “ik daar met wien 

vader, in 1824, deed. 

12. Orchis conopfea, L. (Syst. pl. IV. 14.) FA 

Dan. t. 2243 Engl, Bot. t. ro. Gymnadenia, ‚rr- 

CHARD ‚ BROWN. 

Orchis palmata minor, calcaribusoblongis. Baur. ; 

pin. 85. n°. 5. Harrer, Hist., n°. 1087. t, og. 

Labellum 3-fidam, fubintegrum, fubaequales pe- 

tala dorfalia patentisfima; calcar longisfimum incurvum 

fetaceum „ ovario duplo major. Spica denfa , cylindrica ; 
flores fparfi, purple, odorati; bracteae flotks fubac- 
quantes. 

Var. 1. albiflora. 

De fteng doorgaans een? voet hoog, flank , van boven 
roodachtig; de bladen lancetvormig of lijnvormig , de 

onderfte zeer lang, de ftengbladen kort en fpits; de aar 
uitgerekt, rolrond , eenigzins gedrongen ; de twee buitenfte 
bloembladen zeer open, de drie binnenfte meer toebui- 
gende, doch de middelfte hiervan eenigzins openftaände „ 

en 
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en naar buiten .omgeflagen „zoodat de «beide zijdelingfche 

het ftijltje als met een. gewelf bedekken; het lipje heeft 

drie weinig diepe ‚infnijdingen, die omtrent even,groot 

zijn; de middelfte flip is een weinig fmaller „ dan de 

zijdeling{che.„.die verbreed en ftomp, fomtijds ook eenig- 

zins. gekarteld zijns de fpoor flank, zeer fijn, krom, 
fpits , tweemaal langer dan het vruchtbeginfel; de fchut- 

blaadjes fmal, fpits, bijna even lang alsde bloemen , 

die. welriekend zijn en paars van kleur, wit in de 

verfcheidenheid, gen 
Bloeit van Mei tot in Julij, Y. „Wordt gevonden aan 

de kanten der bosfchen en in de weiden te Diekirch , 

Fischbach, Copftal , Moesdorf „ Rospore ‚ Hohlenfels , 

enz. De verfcheidenheid komt voor bij Wahlendorf , 

Copflal en Rodenhof, ' 

b. De bovenfte bloembladen toebuigende: Galeatae. 

1 Labellum $-lobum. 

13. „Orchis latifolia, L. Syst. pl. IV. za5 FI. 

Dan. t. 2665 VAILLANT, d. 31e f. 1-55 CUKTIS ; 

Fl. Lond. 5. n°. 595 STURMS 1. 7» 

Orchis palmata pratenfis latifolia, longis calcaribus, 

Baum.» pin. 85. n°, 1. 

War. 1. Orchis palmata palustris maculata, Bau. 

‚pin. 86. n°. 15. s 

Labellum leviter g-lobum, crenulatum, lateribus re- 

flexis, medio angustiore; petala media conniventia ; cal- 

care conico, inflato, obtufo, ovarium fubaequante, 

Spica ovata. denfa; flores purpurei vel albescentes3 cau- 

lis, fistulofus, apice polygonus; bracteis flores {uperan- 

tes, (radicibus fubpalmatis.) Í 

id Var. 
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Varny maculata , foliis maculatis, 
a angustifolia, foliis lanceolatoetinearibus, 

=== 3 lobo medio. lineari, productiore, lateralibus 

latisfimis „ erofo-crenulatis, 

„De fteng is van een half tot twee vaet hoog „ hol, 

glad, dik, van onderen rolrond , van boven kantig ; de 

bladen eirond-langwerpig „ fpitss zonder vlekken , of met 

vlekken als in de eerfte verfcheidenheid , fomwijlen lan= 

eet-lijnvormig als in de tweede verfcheidenheid; de aar 

digt en rolrond; de binnenfte bloembladen toebuigende 4 

het lipje met drie lobben , die fomtijds een weinig met ftre- 

pen gemerkt zijns gewoonlijk getand, waarvan de zij- 

delingfche altoos omgeflagen en breeder zijn dan de 

middelfte, die uitfpringend is3 de fpoor kegelvormig, 

ftomp „dik, bijna even lang als het wruchtbeginfel ; de 

fchutblaadjes lancetvormig fpits, langer dan de bloemen, 

die” paarsachtig zijn of witachtig, het lipje met vio- 

lette ftrepen gemerkt. In de derde verfeheidenheid zijn 

de afdeelingen der: lobben zeer duidelijk, de middelfté 

lijnvormig „ uitgerekt en gaaf, de zijdelingfche zeer 

breed, aan den omtrek ingefneden-getand. 

Bloeit. in Mei, Junij en Julij 4. Groeit in de voch- 
tige weilanden te Diekirch, Dommeldange, Erpel- 

dange, Mersch, Dudelange , enz. 

14. Orchis maculata, L., (Syst. pl. IV. 131) FU, 
Dan. t. 9335 Engl. Bot. 6323 VAILLANTs ft. 31. 

fs 10. 
Orchis palmata pratenfis maculata. BAur. , pin. 85. n°. 3. 
Var. «. Orchis palmata montana maculata. Baun., 

pin. 86. n°. oo. 

Labellum planum , 3-lobum , lateralibus crenatis latis Er 

BIJDRAGEN , D. II. sT, xe Ff me 
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medio intégerrimo angustisfimo , mihori , a€utos petala 
interiora- conniventia ,„-tubo” corollaevrecurvos Calcar cy- 

lindricum- obtnfam -fubincurvum „ medium óvarii adae- 
quans. _Spica conica, denfa3 florés” pallide purpuras- 

eentesz caulis folidus- ins fubargulatuss bracteae nd 

res aequantes. « VOE ETEN GIP 1q2 e Str 

Var. 1 Hioltant: nob, Lobis “lateralibus erenulatis ; 

elatis; medio obtufo dentato vel” ‘emarginato3 calcaré 

recto „’ ovarium fubaequante 3’ caule bipedali ;foliis_ in- 

ferne argenteis, fuperne punctato-maculatis d faminibus 

flavis. zal rokgil sas 

Var. 2 montana, nob. Spica fubenpiatss Jabellum 

trifidum , medio productiore , fabtrilobo 5 ftaminibus 

viridibus. / 

Var. 3 paludofa , nob. Floribus albiss framitisbus 

flavis ; labellum trilobum lobis-aequalibus , tiedio obfo- 

lete emarginato; calcare fubincurvo ; bractede ovato-lan= 
FOS» flores fuperantes ; folia immaculata. 

‘De fteng is gewoonlijk een voet hoog „ niët hol van 

binnen, ftevig, bebladerd, nagenoeg kantig y de bladen 

lancet-lijnvormig, fpits, gevlekt, de middelnerf. “zeer 

merkbaar; de aar kegelvormig gedrongen; de binnenfte 

bloembladen. toebuigende, het lipje vlak , met drie duis 

delijke flippen, waarvan de zijdelingfche breed. en ge 

karteld zijn, de middelfte kleiner, fmal, fpits', gaaf; 
de-fpoor rolrond, {tomp , een weinig krom , ‘half zoo 
lang als het vruchtbeginfel; de fchutblaadjes zijn’ weinig. 
langer dan de bloemen, die bleek-paars van Meur ra 

met onregelmatige meer donkere ftrepen. - , 

Var. 1 albicans, ‚nob, De buitenfte broeknaad 

van een ftaande, met rozeroodachtig paars ligt gekleurd ; 
het 
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shet. middelfte van de drie binnenfte bloembladen bedekt. 
de beide zijdelingfche, welke een weinig korter zijn en 

van een helder wit3 ‘het lipje is meer brecd dan lang, 

met drie flippen, waarvan-de beide zijdelingfche aan de 

buitenzijde fchuins afgefneden en ligt. gekarteld zijn, 

de middelfte ftomp „ eenigzins uitgerand of getand , bree- 

der dan. in” de gewone foort, met doorgaans een weinig 

daar binnen gerolde randen, De bloemen zijn vrij groot, 

met bleek-paarfe aderen; de fchutblaadjes langer dan het 

vruchtbeginfel , eenigzins- gekleurd , lancetvormig, fpits ; 
de fpoor is bijna even lang als het vruchtbeginfel, regt 

en bleek: van kleur als de geheele bloem. De fteng is 

wasts tot twee voeten. hoog; de bladen van boven met 

vlekachtige flippen, van onderen geaderd en zilverach- 

tig3 de bloemen met, gele meeldraden. Groeit in voch- 

tige woudftreken te Dommeldange, Diekirch; aar 

dange, enz. 
Var. 2 montana, nob. De bloemen bijna kopvor= 

mig, met groene meeldraden, met ‘paarfche bloembladen 

de middelfte flip van het lipje grooter, dan de zijden 

lingfche , met drie zeer duidelijke lobben, Gevonden 

wusfchen’- Erpeldange en Ettelbruck, in de bergachtige 

weiden langs de Swre. 

Var. 3 paludofa, nob. De bloemen wit met gie 

wegen: de flippen Van het lipje gelijk , de middelfte 

dikwijls een weinig titgerand , de zijdelingfche rondach- 

tig en fijn getand; de fpoor een weinig omgekromd; de 

fchutblaadjes cirond-lancetvormig, langer dan de bloe 

fien, de bladen ongevlekt. Gevonden: achter ZErpel- 
dange in moerasfige weiden. 

Bloeit in’ Mei en Junij, %. In weiden en bosfchen. 

F f a e. 
' 
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_C. De wortel met micerdere in de merg 

knollen. \ ghia éh 

a. De bovenfte (igerablaacn” open : Expanfae. 

1 Labellum r-lobum. 

15. Orchis abortiva, L. Jacqui, Zufir. t. 19% 

Limodorum abortivum, SWARTZ, Nov. det. Holm, 

VI. p- 805 Serapias abortiva scoPoLt; Carni 11303 

„Epipactis abortiva , HALLER 3 Hely. , n°. 1288. #. 36. 

Orchis abortiva violacea. Baum. pin. 86- n°. 2. 

Labellum avatum integerrimum , acutum , fubconca- 

vumz petala patentiaz calcare fuberceto ovarium. adae- 

quante; caulis vaginatus aphyllus. Spica laxa „ «elon- 

gatas flores, ut tota planta, violacei; bracteae vari 

longitudine. ‚ slr 

De fteng verheft zich ter mt van twee betas is 

ópgerigt, dik, eenigzins gebogen „« violet. van kleur; 

even als de geheele plant, voorzien van lancetvormige, 

korte fehubben; in de gedaante van bladfcheeden „ welke 

de bladen vervangen, en deze plant het aanzien. geven 

wan eene Orobanche. De aar is los, zeer lang; de bloem- 

bladen open, het middelfte derzelve eirond-lancetvorimig , 

de beide buitenfte fmaller, gemerkt met violetachtige 

groene ftrepen; de beide binnenfte zijn kleiner, fmaller 

en ongelijk; het lipje gaaf, eirond, eenigzins bolrond 

en fpits, met meer donkere aderen; de fpoor bijna regt» 

en even als de fchutblaadjes , even lang als het vrucht- 

beginfel 3 s de ftempel wolachtig ; de bloemen groot „ vio- 

let van kleur. 

Bloeit in Junij en Julij, pg. Groeit op de met hout 

begroeide bergen bij Ralingen. Mijn vriend TINANT 

ni dezelve ook nog op andere plaatfen aangetroffen.” 
Ge- 
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Geflacht Il Ophrys, L. (Labellum bafi concavum 
fubcarinatum „ ecalcaratum.) 

A. De wortel met twee gave knollen. , 

Ee OpArys monorchis, L. (Syst. pl. IV. 25.) Sa- 

Eyrium monorchis, PERS.3 Orchis monorchis, scoPor 

Li5, Arachnites monorchis, HOFFMANN. — Fl. Dan. 

te Io2s Engl. Bot. t. 713 Herminium monorchis , 

Re BROWN, 

Orchis coleo unico feu monorchis, flosculis ‚pallide 

viridibus , rorsen , F/. Prusf. 185. t. 61. Monor- | 
chis bifolia; flore pallide virente, Prusfica. MENTz4 

Bep. 35. Fer 5. — HarrerR, Helv. n°otabgs 
Eewrda. forte Af 

„Bloeit in Junij en Julij, %. Wordt gevonden op be- 

harte heuvelen en in weilanden achter Klingelf hous 

Dommeldange , Engeldorf , Diekirch „ enz. 
32e Ophrys anthropophora, L. Sp. 13435 VAILLANT 3 

t. 31. f. 19, 20. Arachnites anthropophora, HOFFM.3 

Satyrium anthropophora, PERS.; Engl. Bot. 29; CUR- 

TiS, Lond, VL. n°. zo. dAceras anthrophora, R. 

BROWN 5 Loroglosfum dhl li RICHARD. 

Bloeit in Mei en Junij, U. Komt voor op begroeide 

heuvels bij Diekirch, Rodenhof , Greiveldange , Balin- 
gen, enz. 

„3. Ophrys myodes, WILLD.; VAILLANT st. 31, f. 

17, 185 Arachnites musciflora „ HOFFM. Orchis mus- 

caria, SCOPOLI5 JACQUIN, Jc. rar. t. 1645 Ophrys 

muscifera, SMITH, Brit. p. 9373 Orchis musciflora, 

HALLER „ Hist..n°. 1265. t. 24. 

Balrss infectifera myodes, L. ‚à 

' Ff 3 Or- 
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+ Orchis muscae éorpus referens ; minor, galea ex lis 

herbidis, TOURNEF., 434. 

Groeit aan dekanten der bosfchen bij Dickitéh En Die 

delange, Befort, Walferdange, Greiveldnnss, enz. 

Bloeit in Mei en Junij, 4. 

ge Ophrys infectifera, Le. , Syst. ed 13. P. draad 

. Var. 1 apifera, Ophrys apifera, uups., wsl 

3915 VAILLANT, #. 30. f. 93 Arachnites apifvra, 

HOFFM. ‚ CURTIS Lond. I. n°. 3. 

-_ Var. 2 apiculata, DUMORTIER; RICHARD, Orch: 

ned. Het lipje uitloopend in een naar' boven opge 

rigt puntje. di 

Var. 3 aranifera. Ophrys aranifera, nups. Angl. 

392 3 VAILLANT , bt. 31. Á. 155 163 Arachnites fusci- 
flora ‚ HOFFM. eurTIs, Lond. 6. n°. 68. 

Var. 4 arachnites, WiLLD., Sp. pl. IV. p… 673 

WAILLANT » #. 30. f. Io3 Orchis arachnites, scoPor1 3 

HALLER, Mist. 1266. t. 24. 

Deze fraaie foort komt met hare verfcheidenheden 

wóor op de begroeide heuvelen bij Diekirch, Remich, 

Bosport „ Vintrange , Greiveldange, Kedde Stadte 

bredimus, enz. Bloeit in Mei en Junij, 4%. 

„B. De wortels met in bundels vereenigde knollen , het 

lipje tweefpletig. 

5. Ophrys nidus avis, L. (Syst. pl. IV. 21)5- FI. 

Dan. t. 18135 Engl. Bot. 485 Epipactis nidus avis, 

SWARTZS CLUSIUS, Mist. 270. f. 15 HALLER; Hist. 

n°. 1290. ft. 373 Neottia, RicuarDp. Nidus avis, 

TOURNEFORT » Znff. 4382 ; Orchis assen nee BAUH. » 

pin. 26. \ 
Aanm. 
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“\Banm. „De bloemen--geven eenen fterken: rêuk van 
zich, en de fchubben ; die eerst ftroogeel waren, worden 

naderhand “rosachtig van ‘kleur, « De plant komt in hous 
ding met de Orobanches-overeen. » pk 

«Bloeit in Mei en Junij, XY. Algemeen in befchaduwde 
bosfchen bij Diekirch, Dudelange, Fischbach, Rap 

hof , enz. 

6. Ophrys ovata, L. (Syst. pl. Iv. 22)3 Fl. Dan. 

B. 1373 SCHKUHRS 3. Le 2733 CURTIS , Lond. 3. n°. 

305 Epipactis ovata, pers.5 Listéra ovata , BROWN. 

“Ophrys bifolia, BauH., pin. 87; TOURNEFORT, 

Inf. 437. AAA € 
Aanm. De wortels hebben eenen onaangenamen reuk ; 

de bloemen gelijken cenigzins naar dië van OpArys an- 

thropophora. , 

Bloeit in Mei en Junij, %. In de bosfchen bij Die 

kirch, vd wilt Dudelange, Fischbach, pen 

dange, enz. 

« Geflacht III S«tyrium, L. (Labellum peen in 

cn depresfum „ pone florem.) be 

1. Satyrium viride, 1. Fl. Dan. t.°775 LOPSELS 

Fl. Prusf. t. 595 VAILLANT, #. 31. fi 6—85 Engl. 

Bot, t. 945 Orchis viridis, WiLLD., rra bd 

RICHARD. 

„Bloeit in Junij en Julij, 4. In vochtige weiden bij 

Bifenbourg , Hohlenfels , Copflart; in. de* weide, ge- 

naamd MWahlenbruch, bij Diekirch, waar ik haar- gee 

vonden heb ‘met mijnen vriend KRomBacH 5 in de ves- 

tingwerken van Pertrus; bij Luxemburg, enz. ’ 

Ff 4 zin 
Kk, 
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voe. Satyrium  hircônum , Tue Syst. pl. IVe 17)5 

JACQUIN , Austr. t. 3673 Engl. Bot. t. 543 Orchis 

hircina , wuiLD.3 Loroglosfum hircinum ‚ RICHARD. 
Orchis barbata foetida, BAUH.» Hist. Il. pe 756. 

< Bloeit in Mei, Junij en Julij, 4% Wordt gevonden 
aan de kanten van bergachtige bosfchen bij Grehuek 
dange „ Igel en Moesdorf. 5 

1 

Geflacht IV Serapias, L. (Labellum ovatum gib- 
bum „ bafi concavum.) 

x, Serapias latifolia, L. Syst. pl. IV. 28)3 EL 

Dan, t. 8115 Engl. Bot. t, 2693 Epipactis latè- 
folia , SWARTZ. 

Epipactis foliis amplexicaulibus „ orenshiedakds la- 

bello lanceolato, HALLER» Mist. #. 40, det. Heiv. 

IV. p. 108. 

Var. 1 microphylla. Secrapias parvifolia, PrRS.; 
Syn. Il. p. 512. 

Aanm. De bloemen zijn witachtig vóór hunne rijpheid. 
Groeit in bedekte bosfchen bij Diekirch , Dudelange, 

Kehl, Tetange, enz. De verfcheidenhceid groeit op de 

rotfen bij Claufen en Stechenhaf; en is waarfchijnlijk 

het verfchil in zijn uitzigt verfchuldigd aan eene meer 

dorre en opene groeiplaats. Bloeit in Junij en Julij, 4, 

a. Serapias longifolia, L. (Syst. pl. IV. 29), FL 

Dan. 2675 Engl. Bot. 2703 Serapias palustris, sCO- 

POLI, Carn. p. 11295 Epipactis palustrijng vn 

ssp. IV, p. 84. 4 
Epipactis foliis_ enfiformibus „ floribus iin: la- 

bello obtufo, ‘oris plicatis , HALLER, det. Hely, IV. 

kerl s Hist. f. 39. 

/ Bloeit 
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- Bloeit in Junij en Julij, % x. In vochtige: weiden arg 

Echternach, 

3e Serapiasenf ifolia, L. Engl. Bot. t‚. 494 } SCHKUHR 

UL #, 274. «Serapias- grandiflora. Fl, Dan. t. 5963 

Serapias Xiphophyllum, Le GSupph. )s Serapias ien 

folia „ scoPoL1. 

Epipactis caule foliofo , paucifloro , lineis laevibus- las 

belli obtufi, HALLER; det, Hely. IV. p. 1053 Hist, 
boe 

Blocit in Junij en Julij, #4. Komt voor in het bosch, 

genaamd Seiterz , bij Diekirch, in bergachtige bosfchen 

bij Moesdorf „ Niederanven , Kalfcheuer , enz. 

4. Serapias grandiflora, L. Engl, Bot, t‚ 971; 

Epipactis lancifolia, DRCAND. FI, Franc.; Serapias 

dancifolia,- MURRAYs (Syst. veg. 670); Epipactis 

grandiflora ‚ smiruH 3 Cephalanthera enfifolia , RICHARD. 

„Bloeit in Junij en Julij, X. In bedekte bosfchen bij 

Dudelange, Diekirch, Rodenhof , Moesdorf , Niede- 

ranven , enz. 

5. Serapias rubra; L. (Mant. 10654 FJ. Dan. 

t. 3455 Engl. Bot. t. 437 5 Epipactis rubra, ALLIONI ; 

Pedem. n°. 18573 Cephalanthera, RICHARD. 

Epipactis caule foliofo paucifloro, lineis undulatis la- 

belli acutisfimi , HALLER „ ist. t. 42. 

Bloeit in Junij en Julij, 4. Groeit bij den Romein- 

fchen weg, in- het bosch, genaamd Grünenwald bij 

Luxemburg, en in de bergachtige bosfchen Di Buders- 

berg, Dudelange en Niederanven. 

Geflacht V Cypripedium > L. (Labellum ventricofum 
inflatum’ calceiforme.)) 

1 Cvpripediuim calceolus, L. Repourtt , (Liliacées , 

Ff 5 « Vol, 
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Vol. WL. t. 19); SWARTZ» Orch. dead. 1800. p. 2515 

LINN. , Fl. Lapp. 318, Sp. 16025 GMELIN , FJ xSibir. 

Ep. 2. t. 15 MILLER) Zo. #. 2425 Fl. Dan. t. 9993 

SALISBURY, in Zranf. Linn. Soc. 1. p. 77. t.-2. 

f- 15 Engl. Bot. t‚ 15 HALLER, Hist, n°. 1300. 

t. 435 Calceolus marianus, pop., pempt, 180; TOUR- 

NEFORT, Jafl. p. 437. t. 249. 
Wordt gevonden in de bosfchen bij Frelange en 

Grevenmacher , waar zij door mijnen vriend TINANT 

mede is aangetroffen. 

VERSLAG VAN EEN PLANT- EN LANDBOUWKUNDIG 

REISJE GEDAAN IN JULIJ 1826 , LANGS DE OEVERS 

DER MAAS, VAN LUIK NAAR DINANT» IN DE AR=, 

DENNES EN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG ; 

Door M. BRONN, 

Hoogleeraar in de Landhuishoudkunde aan de 
Hoogefchool te Luik, 

€n R. COURTOIS, 

Med. Dact. „ Onderopzigter van den Plantentuin 
aan de Hoogefchool te Luik. Ö 

€ 

(Medegedeeld door den laatften.) 

D. gewasfen van de Ardennes en van het Groother- 
togdom Luxemburg, offchoon voor het grootfte ge- 

deel- 

» 

nd nnn nn 

gn EN 
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deelte reeds bekend door de Reyue de la Flore des en« 

virons de Spa, waren het nog niet in een aardrijkskun- 

__dig opzigt. Het is met dit oogmerk , en om tevens den 

landbouw in deze ftreken te leeren kennen „ dat de 

Hoogleeraar. BRONN en ik de reis ondernamen, waarvan 

eene beknopte befchrijving hier volgt. 

Doordrongen van het denkbeeld, dat er fteeds eene 

zekere verhouding is tusfchen den aard van den bodem, 

deszelfs hoogte boven de oppervlakte der zee, de lig- 

ging en de planten van eenige landftreek, hebben wij 

ons. voornamelijk toegelegd , om deze verhouding te lee- 

ren kennen, en dezen regel van de Botanifche aardrijks- 

kunde op Nederland toe te pasfen. Zoo hebben wij, 

zelfs op zeer groote afftanden, dezelfde plantfoorten in 

gelijken grond en gelijke ligging gevonden. Wij hebben 

ook opgemerkt, dat enkele foorten zich, als het ware, 

over eene bepaalde plek gronds uitbreiden, buiten welke 

zij niet dan zelden worden aangetroffen, terwijl andere, 

als ware wereldburgers „ zich overal voor onze oogen 

vertoonden. Het gezelfechap, waarin de planten Önder- 

ling leven, heeft ook dikwijls onze aandacht tot zich 

getrokken; doch, in het kort verflag , dat ik van deze 

geef, kan ik niet anders, dan de voornaamfte planten 

vermelden , de zulke inzonderheid, die een denkbeeld van 

de vegetatie dier ftreken geven, 

Wij vertrokken van Zwik den zden Julij, en volgden 

eerst het Maasdal, ons hiervan nu en dan verwijde- 

rende, als de meer hoogere gronden ons hiertoe uit- 

lokten, en wij begeerig waren, de gewasfen en de be- 

bouwing van de hoogte met het lagere dal te vergelij- 

ken, 
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ken. Ik “zal mij niet ophouden met eene befchrijving 
van de verhevene en fchilderachtige gezigten , welke men 

bijna zonder tusfchenpoozing geniet, daar ik vrees hiervan 
toch niet „ dan een onvolkomen denkbeeld te zullen kun- 

nen geven , dewijl de fchoonfte befchrijving altoos nietig 
is, in vergelijking van: de natuur zelve. 
- De ‘heuvels aan de oevers van de Maas, beftaan uit 

‘eenen bitumineufen kalkgrond in bijkans loodregte lagen 
‘en afgewisfeld door aluïnachtige fchiefer en zandfteen 
(erès), die overal de fchiefer bedekt. De kleur van 

deze laatfte zelfftandigheid wisfelt zeer af. Het is in 

deze heuvelketen , dat zich de beroemdfte fteenkoolmij- 

nen van de provincie Zwik bevinden; de grond is op 

fommige plaatfen zoo zeer van de fteenkool doordron- 

gen, dat zij voor den dag komt en zich als een zwart 

ftof aan. het oog vertoont, hetgeen ook als brandftof 

gebezigd wordt. 

Beneden in deze vallei vindt men een? zwaren kleibo- 

dem, die zeer vruchtbaar is, en zich tot eene groote 

diepte fehijnt uit te ftrekken; dezelve rust op banken 

van keijen, door de Maas aangebragt. De wijze van 

bebouwing en de gewasfen op deze heuvels zijn zeer 

onderfeheiden. In vele ftreken zijn zij, even als hun 

top, bedekt met fraaije bosfchen, die bijna alle uit 

hoogftammen boven kreupelbosch beftaan, en waarvan 
de eik en de beuk de hoofdfoorten zijn. De bosfchen, 

‘welke inzonderheid melding verdienen, zijn die van 

Neuville, op den regteroever, van Champ-d'Oiftau, 

Francwarct, Salle, hausfe et basfe Marlagne, enz. 

op den” linkeroever. Niet zonder droefheid ziet men het 

NP on= 
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sonvoorzistig gebruik, hetwelk. van deze bosfehen ge- 

‘maakt wordt door „bijzondere perfonen ; welke dezelve 

finds korten tijd in eigendom gekregen hebben. Alles 

wordt onmeêdoogend door de bijl nedergehouwen en in- 

tusfchen zijn het deze bosfechen „ welke de houtskool 

voor de naburige fmederijen en fmelterijen leveren ; van- 

daar dan ook, dat deze benoodigdheid reeds op eenen 

hoogen prijs (taat. 

„De wijnftok bedekt van afftand tot afltand de fteie 

tens van „de heuvels aan den linkeroever. Het 

fchijnt, „dat de landbouwers de noodzakelijkheid van 

eenen fchieferachtigen grond voor deze teelt wel gevoeld 

hebben; van Zwik tot Telleur , ‘waar „de fchiefer zich 

vertoont; bedekt de wijnftok alle zuidelijke en zuidwes- 

telijke _heuvelkanten , vandaar tot aan. MZailleux „ waar 

de grond. kalkachtig is, ziet men. er. geen fpoor meer 

van. Dezelve vertoont zich op nieuw met de fchiefer „ 

doeh wij hebben dezelve ook boven Flone en bij Hoei 

gezien op. kalkgronden. Van Mailleux naar Hoei , ziet 

men „ook appel-, peren-, _pruim- en kerfenboomen, 

welke niet alleen in het dal, maar ook in de wijnbergen 
geplant zijn. 

De meest algemeene foort van ear he welke men 

aan. «de „boorden van de Maus, van Vireguis tot. bij 

Namen aankweekt, behoort tot die verfeheidenheids 

welke men Petit gris of St. Laurent noemt; men 

kweekt ook nog, wel andere foorten „doch deze zijn in 

dit land minder waard , dan. de genoemde. De wijnftok 
duurt jaren. achter een‚, wanneer men dezelve na eenen 

zekeren tijd vernieuwt, zonder eenige andere bebouwing 
H tus- 
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tusfchen- beide te laten” gaan. De mestftof , diemen 

in de wijnbergen. gebruikt is de paardenmest, en dat-wel 

in „eene hoeveelheid van dertig wagenvrachten 3 (Clichets 
genoemd), op: een bunder (bonnier) maar flechtsveen 

vijfde. gedeelte van den akker, pg zes wagenvrachten 

ieder jaar. id 

„Men „maakt ook gebruik van dië foort van fchiefef , 

welke men agans of agais noemt, en- welke men op- 
delft in fteengroeven „ in de wijnbergen zelve, of ten 

minfte zeer in de „nabijheid, Deze fchiefers behouden 

den mest aan den voet der wijnftokken, daar dezelve 
zonder dat door de regens langs de fteile heùvelkanten 
zoude affpoelen. … Zij hebben daarenboven’het nut, dat 

zij, door de terugkaatfing der zonneftralén eener” graad 

van warmte. rondom de wijnftokken- onderhouden , “welké 

voor het rijp worden der vruchten onmisbaar is. —_— 

Men houdt dezelve als leiboomen, en “gebruikt 

onderfcheidene. foorten van ftaken, om dezelve aan te 

binden. De wijnbouw is zeer kostbaar , én de opbrengst 
uiterst. wisfelvallig , door late voorjaarsvorst;, en de dike 
wijls-al te vroeg invallende herfstvorften. 

De wijn is, zelfs in de beste jaren, váf ectie zeef 
middelmatige, hoedanigheid, komt reeds in het eerfte jaar 
in den handel, ven wordt zelden langer dan drie of vier 

jaren bewaard. De wijn uit de omftreken van Hoed ís 
beter „ dan die van Zwik, De juiste opbrengst van eet 

metriek bunder , is- naauwelijks vijf en weertig fls. Ps Be 
in het jaar. Deze teelt befloeg in de provincië Luik 

in 1825, niet meer dan honderd veertig ivf aar 
iid zich thans aanmerkelijk uits“ ea 

Het 
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Het dalen de heuveltoppen van den linkeroever , tuse 

fehen Luik en Hoei, en die zich tot in Hesbaye uit- 
ftrekken zijn bijna geheel bebouwd met granen: met 

tarwe , rogge en gerst: De rogge is het hoofdvoort- 

brensfel, en groeit tot eene aanzienlijke hoogte. Het is 

waarlijk jammer, dat hier niet meer afwisfeling van 

veldvruchten. plaats heeft, daar men. niet dan enkele , 
paarden, ftukjes met hennep , aardappelen en /boonen (feverolles), 

bezet ziet, en zelfs de klaver uit de kein der 

vruchten als verbannen {chijnt te zijn. 

„Het is te Mailleux , dat men voor het eerst, in dit 

dal, ooftboomen ziet, waarvan de rupfen tháns al de 

bladen vernield hadden. Met regt kan ‘men de aanplan- 

ters dezer boomen te last leggen, dat zij te naauw 

ftaan „ en elkander hierdoor als verdringen , voor dat zij 

hunne volle grootte bereikt hebben. — De kudden vee 

zijn hier niet zeer talrijk, uit hoofde der groote uitge- 

ftrektheid van den graanbouw. 
Tusfchen Namen. en Dinant wordt het Maasdal 

veel enger; de rotfen liggen-meer bloot en zijn fteïler, 

Bij Profondeville vindt men eene recks van fchicfers ‘en 

zandfteen (grês). In het algemeen is de helling der 

zandfteenheuvels- veel meer glooïjende, dan van kalkheu- 

vels; zoo als reeds te regt door den Heer p’omALivs 

p'HärLoy is opgemerkt. Men vindt dit punt uitvoc- 

riger behandeld’ in deszelfs Esfai fur, la Geologie du 

Nord de la Frante, en in de bekroonde prijsverhan- 

deling van den Heer cavery, over de Geologie-van 

de provincie Namen. Op beide foorten van fteen was- 

fen ook geheel andere planten. Op  kalkfteen toch:;-en 

dit 
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dit wordt even. zoo waargenomen aan de oevers van de 
Ourte en Vesdre, vindt men Melica ciliata» Sesleria 
coerulea. sCOPOLI, « Festuca glauca „LAM: 5, Vibur- 

mum Lantana, Athamanta Libanotis, Lactuca. per- 

ennis, Helianthemum pulyerulentum., DC, te Cho 

kier „ Helleborus foetidus ‚ Teucrium Chamaedrys, Hip- 

pocrepis comofa ‚Digitalis intermedia; ROTHes onder 

Bouvignes ‚en vooral de Buksboom , (Buxus. fempervi- 

rens) „welke bijna alle deze heuvels tot aan „Master 

toe, tusfchen Dinant en Givet, fomtijds in, rij groote 

ftammen bedekt, Bromus pinnatus Ekkof „Brachypo- 

diuin pinnatum  BEAUV. > Cynanchum Vincetoxicumsg 
BROWN „ «en, eindelijk Rumex feutatus, var, glaucuss 

die bij Namen geheele ftreken bedekt, en-die met nut 
gebruikt zoude kunnen worden tot het bereiden, van.zue 

ringzout, enz, Op fchieferachtige rotfen en zandf{teen 

ontmoet men Sedum rupestre Luo „Echium vulgare, 
de Thijm , Hieracium pilofella ‚ Allium carinatum Luz 

Dianthus — prolifer. Les Arabis arenofa SCOPOLIg 

Sifymbrium acutangulum „enz. cnz. Ho ziiten 

Onder de meest zeldzame planten van dit ara van 

onze reis moet ik ook nog de volgende vermelden: 

1°. Euphorbia efula, var. capfulis verrucofis 

nob. Euphe mofana,LrJ.s Fl. Spa. Ik geloof , dat 
deze dezelfde is als de Euphorbia verrucofa van KICKX 

en QUETELET, (Relation d'un voyage à la grotte de 
Han.) In dit werk toch wordt Euph. palustris.op- 

gegeven als zeer gemeen aan, de oevers van de. Maas, 

terwijl ik geene enkele plant van deze foort heb gezien, 

maar wel Euph. mofana in menigte, van Maastricht, 
en 
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en lager zelfs tot boven Dinant , inzonderheid op den 

linkeroever. 5 

2? Euphorbia platyphyllos , L., var. glabra, be, 

neden, Freyr. 

39. Senecio paludofus, L., aan den oever der 

Maas, beneden Freyr. / 

at .Refeda lutea B crispa, PERSOON. 

5°% „Mentha rotundifolia, L. 

69. Zrula dyfenterica en britannica. Deze beide 

laatfte. wijzen met n°. r, overal de nabijheid van de 

Maas aan. 

— In de korenakkers vonden wij ook Bromus velutinus, 

SCHRAD. „ en deszelfs Var. glabra, (Br. lueidus , DU- 

MORTIER, Agrost. Belg. tent.) Br. fecalinus, Dele 

Phinium confolida en Caucalis grandiflora, bij Freyr; 

Lolium: fpeciofum , MERT. en Kocn, Matricaria Cha- 

momilla, Medicago polycarpa, WiLLD.s bij Namen; 

op de rotfen bij Dinant, Bromus arvenfis, Li, Digi- 

talis intermedia of lutea? aan den kant van drooge 
wegen , Moenchia guaternella, RurH., Sagina apeta- 

la, Festuca bromoides [B feurroides, F. Myurus, 

(FF. pfeudo-myurùús SOYER- WILLEMET), Chilochloa 

Boehmeri , scnHraAp. Langs eenen weg bij Namen, 

zag ik Ballota vulgaris, LINK , welke tot dus ver nog 

niet in de provincie Zwik was gevonden ; Barckhaufia 
foetida is aldaar op kalkrotfen zeer gemeen. — De 

oevers der Sambre vertoonden mij Rumex Aydrolapa- 
_&hum , yerfcheidene foorten van MZentha en andere oever- 

plantens Nuphar (Nymphaea) lutea en Villarfia nym- 
‚_phoîdes, fpreiden hun bloemtapijt over de Maas uit. 

De landbouw vertoont zich in het Maasdal tusfchen 

BIJDRAGEN „ D. If. sT. t. Gez Nae 
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Er zijn hier meer enheid » talrijker kudden ‘hoofhvee's 

offechobn: ‘van: middehhatig ras ; de“Aop wórdt in menigte 
aangekweekt om iedere woning, terwijl fchoote- nóters 

boomen den weg ‘overfchaduwen. De aardappelen -wor- 
den hier ook meer algemeen verbouwd,” ee rvait 

De fpitfe rots; génaamd pic de Bayard, en de grot 
van Freyr, door hare: omkorftingen bekend „ “Verdiehen 

hier aïle oplettendheid. is 
Den 8ften Julij begaven wij ons van Dinant” näët 

Rochefort door de dorpen Herbechem , Conjoit', Chévé- 

togne en Frandeur. Nauwelijks hadden wij de wrúcht- 

báre Maas-oevers verlaten ,"en wâren wij de kalkrotfèfi 3 
dic dezelve” influiten , overgegaan „ «of hiet uitzigt-des 

lands veranderde plotfelings: “Wij bevonden Ons’ hiet 
de Famenne; de fchiefer vertoont zich onafgebroken; 
dikwijls geheel naakt of-mèt eéne dunne laag âardebedeke 3 
waar naauwelijks eénige fborten van Festuca hun voet: 

fel vinden. In de bebouwde ftreken zagen-wij éêmig 
verfchil van plantgewasfen naar de onderfchêidenddikté 

der aardlaag , die de rotfen dekte. Rogge, gerst, haver; 

tardappelen, hop en de hennep in geringe hoeveelheid, 
zijn de eenige bouwplanten in deze fchrale ftreken. — aid 

De zeer ongelijke grond vertoonde ons dan eens droöge 
En als verfchróeide weilanden, dan weder akkers , door 

het plaggen-fteken en afbranden Cesfartage) , “zotbtrive 
land gebragt, doch meer nog fraaije bosfchen , waarvan 
Het hoofdbeftanddeel was de Eik (Chene vouvre) , op 
Berkenhakhout; hier en daar ontmoetten wij- ook eenige 

hoogftammen van ‘de laatfte foort. bee 
Bij Conjou zagen wij fraaije aanplantingen van den 

Ca- 
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Caradifcheù popel (Populus moniliferd, Arron), 
céne groep van ‘balfem-popels (Populus balfamifera), 
maar wier met’ Liëhens bedekte ftammen geenen gun- 
fligen “wasdom vertoonden. Eene andere groep van 
grove dennenh--(Pinus fylwestris), toonde, door de 

weliglieid van hun hout, welke voordeelen men van 

deze boomfoort zoude kunnen trekken in gronden , zoo 

vruchtbaar als deze. Daar zagen wij ook de eerfte 

Tehoone beuken, radat wij den Maas-oever verlaten 

hadden. 
“ONerder op, te Frandeus, merkten wij eene uitge- 
Mrekte danplanting op van Larix, en Noorweegfche 

fparren (Pinus abies), maar die op gelijken grond 

veel minder fchoone ftammen hadden, dan de genoemde 

Brove den: Er is hiet cen fraai eìkenhakbosch met den 
landbouw vereenigd, en de rogge tierde er uitnemend 
Onder het lommer der boomen. Eenige groeven, (foul- 
des) Waren ook hier en daar in werking. 
“ Offchoon de vegetatie hier weinig afwisfeling ver- 
toont, zagen wij echter enkele planten, die melding ver- 

dienen , en wel: 

“1%. In kotenvelden boven Dinant, tusfchen deze 
flad en Conjou, Libertia arduennenfis, LEJEUNE, 
FI. Spa revue (*). De verfchillen, waartoe deze plant 
aanleiding heeft gegeven, maakte mij hare ontdekking 

dubbel belangrijk. Zij groeit als onkruid in de akkers , 
en ik onderfcheidde haar reeds van verre aan hare hou- 

een ding, 

„() Michelaria bromoidea, numortier, Agr. Belg. tent, — 
Bromus auriculatus, RasPAiL > Bulletin des Sc. Nat., van ne 

FERUSSAC , 18.6, n°. 5. é 
Ga 2 
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ding „midden „tusfchen. Bromus. velutinus., en zijne 

Var. glabra en. Br. fecalinus. Ik, heb, bijkans alle de 
exemplaren. van, Libertia, die ik ontmoette , onderzocht 

en in alle derzelver bloemen. hare onderfcheidende. ken- 

merken gezien. … Bij het zien. van deze, plant in 200 

groot aantalen zoo verre verwijderd, van die plaats, 

waar „zij het eerst was, ontdekt, verdwenen bij mij alle 

twijfelingen, die ik over haar. beftaan vals-eene afzonder- 

lijke foort had kunnen vormen. De planten , die men 

gewoonlijk in de korenvelden vindt, verzelden haar; en 

onder. deze Chry/anthemum fegetum , die geefel der-ko- 

renvelden in de oostelijke Ardennes, welke zich. op, deze 

reis nw voor het eerst aan ons oog vertoonde, HE 

2°. In de bosfchen tusfchen-Conjou en Chevetogne.: 

Brasfica cheiranthiflora, DC.» welke. mij toefchij 

eene verfcheidenheid te zijn van Br. cheiranthusan NILr 

LARS. Euphorbia Cyparisfias , zoo zeldzaam, in, de 
provincie Luik, vertoont zich in al, de dorre ftreken 

van de Z#dennes en van het Groothertogdom Luxemburg. 

3°. In drooge weilanden: Digitalis purpurea, 

Scleranthus perennis en Astragalus glycyphyllos. 

Te Rochefort gekomen, verzuimden wij niet, om, de 

grotte de Han te bezoeken, welke, zoo zij een weinig 

meer bekend was, voorzeker de oplettendheid tot zich 

zoude trekken van alle Natuuronderzoekers, die, „Zuid- 

Nederland doorreizen. Rochefort ligt aan de. oevers 

van de rivier PHomme, die in een zeer eng en bogtig 

dal ftroomt. Zoodra men, van Dinant komende, de 
rivier is overgegaan, vertoont de kalkgrond zich overs 

al en wordt alleen afgebroken door eené fchieferachtige 

kalk- 
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kalklaag, voor het dorp Han , hetwelk ongeveer een uur 

gaans van Rochefort berwijderd is. 

Te St. Remi, bij Rochefort, was men bezig aan het 

uitgraven van fraai rood marmer met witte aderen en 

gezwaveld lood (Plomb fulfuré). Bij het dorp Ha- 

merenne , tusfchen Rochefort en Han zagen wij opge 

graven polypenhuizen , (Polypiers), behoorende tot het 

geflachtt der Zubiporae, (1. flellata). Men vindt des 

zelve in ronde tepelvormige ftukken van onderfcheidene 

grootte, aan hoopen langs den weg liggen. Op de 

dwarfe breuk gelijken zij veel naar de cellen van een 

wespennest. 

De kalkgrond ís met eene ordi laag leem bedekt op 

de plaatfen, die hier-en daar bebouwd worden. Het 

land is in de omftreken van Rochefort, over het alge- 

meen zeer naakt; de eenigfte bouwplanten zijn haver 

rogge, een weinig fpelt, welke onder de rogge gemengd 

flaat, en de aardappelen. Op de kalkrotfen } tusfchen Ro- 

chefort en Han groeijen: Euphorbia cyparisfias, Pru- 

zella laciniata, Digitalis intermedia, rotn., Het 

leborus foetidus, Brachypodium pinnatum, en in de 

korenvelden: Bupleurum rotundifolium „ “Carum- bulbo- 

fum, M. et K., (Bunium Bulbocastanum , L.) , Caa- 

ealis daucoides, L. Platyspermum grandiflorum , M. et 

K., (Cavcalis grandiflora, L.), Bromus fecalinus, 

velutinus en arvenfis „ Libertia ardwennenfis, lberis, 

amara var. ruficaulis , Lry. , revue, enz. 

„Het dorp Jan ligt in het dal van de Zesfe, welke 

rivier in de kalkrotfen indringt, en in talrijke kronke- 

lingen door de grot ftroomt. Zij komt er met ge- 

druisch in, doch gaat er met flillen vloed weder uit. Vóór 

GZ 3 dat 
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dat men in het dorp Han. komt, ziet mem van de 

hoogte de plaats, waar ‘de’ Les/e uit de grot ftroomt. 8 

Het is hier, dat men gewoonlijk met een bootje: de „grot ! 

binnen vaart, „wier ingang bedekt is door de boss 
fchen, waarmede de berg is bezet, Wij waren hier-ge= 

tuigen van het fchrikbarend geluid hetwelk het losbran= 

den van een geweer aan den: ingang der grot veroors 

zaakt. Overigens verwijzen wij tot het werk van de 

Heeren KICKX en QUETELET , voor de inwendige bee 

fchrijving van deze inderdaad opmerkenswaardige grot (*). 

‚De landbouw ftaat, in het dal, op eenen armoedigen 

voet, en men ziet het braakliggen der landerijen nog 

in al zijne zuiverheid, zoo zelfs, dat er dit jaar geen 

enkele akker nabij het dorp beteeld werd. Wij zagen 

alleen een fraai ftuk Zwcerne, (Medicago fativa) „ in 

eene omheining en enkele wijnftokken digt bij de ‘huis 

zen. Zeer verlangende was ik, om de planten opte 

zoeken, welke de Heeren kickx en quereLeTr in het 

aangehaalde werk opgeven, als groeijende op den berg, 

waarin de grot zich bevindt. Ik vond dezelve bijna 

allen, namelijk: woorcerst alle degenen, welke ik als 

aan kalkgronden eigen, hier boven heb vermeld, en 

daarbij Sorbus torminalis CRANTZ , Sorbus aria B lon- 
gifolia, PrRrS., Rofa rubiginofa, Campanula perfis 

cîfolia , Rapunculus en Trachelium , Clematis Vitalba, 

Polygonatum vulgare, Dpesr., Aquilegia. vulgaris. 

Ik vond daarenboven Aconitum thelyphonum ‚ REICHEN= 

BACH, Stachys alpina, en Salvia pratenfis. Globu- 

‘ | la- 

(*) Relation d'un Voyage à Ja groite de Han, par M, IM, 

BICKX ef QUETELET , Bruxelles 18er. 
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Jaria. vulgaris en Thlaspi- montanum „ zijn op geringen 

afftand door den „Heer Mrcner, gevonden, - Ik zocht 

naar aanwijzing van-„genoemd. werk te vergeefs , T'amus 

communis en Melisfa-Calamintha, zonder evenwel te 

willen beweren, dat dezelve alhier niet aanwezig zijn, » 

„De. Heer krekx heeft. daarenboven melding gemaakt 

van “Digitalis. ochroleuea,. ROTH. , welke ik echter 

nergens “gezien „heb, maar wel D. intermedia, ROTH, 
opde opgegevene. plaatfen.… Ik geloof “evenmin, dat 

Euphorbia palustris de plant is, welke hij als eene 

gemeene plant op de rotfen tusfchen Man en Rochefort 

opgeeft. Ook twijfel ik aan zijne Malva Alica , daar 

Malya moschata hier zeer gemeen is. 

„Prenanthes muralis. en Cardamine impatiens , groei- 

dén- onder het gewelf «aan «den ingang der grot; terwijl 

Jungermannia blafia, HOOKER; met Marchantia polys 

morpha de vochtige rotsmuren bekleedde, Bij-de grot, 

waarin de kolk gevonden wordt, zag ik eenen ouden 

lindenboom, die uit zijne grondfchijf (collum) takken 

„uitfchoot , die voorheen wortels fchenen geweest te zijns 

= Den xrden Julij gingen wij van Rochefort naar Bowil- 

lon over Tillain, Tranfinne en Palizeul. Wij trokken 

op dezen weg door uitgeftrekte zandítreken „ of geheel 

naakt, of bedekt met Brem en heideplanten wier een= , 

toonigheid flechts- afgebroken werd door eenige weinige 

bosfchen , hoofdzakelijk „uit beuken. beftaande; in de 

bosfchen. van Zällain en Bouillon zag men. alleen eenige 
eiken boven berkenhakhout. Alle deze thans zoo naak- 
te gronden wâren weleer, bedekt „met een groot bosch, 

waarvan deze „weinige ftammen “de droevige overblijffels 

G8 4 zijn 5 
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zijn; in de veengronden vindt<men-ook, hier zeer ran 

ftammen „ welke, dit gevoelen bevestigen, Lan 

Rondom de dorpen. vindt men eenige weinige ude: 

rogge, fpelt, aardappelen, ruweshaver (vena sfrris: 

gofa),-na eene langdurige rust van den bodem door een: 
moeijelijk afplaggen verkregen. De grond is hier zoo een- 

toonig; als zijn uitzigt. De goede aardlaag “is echter 

dik genoeg en behoeft flechts bewerkt ven bemest te 

worden „ om goede vruchten :te geven. Het is een vrij 

digte leemgrond, buiten twijfel, ontftaan uit de ontbin- 

ding der fchiefers, die het hoofdbeftanddeel der gronden 

uitmaken van Zillain tot aan Bowillon, waar zij meer 

fchieferachtig , en op het gevoel meer. talkachtig. zijn. 

Hier en daar vindt men ook in deze zanden groote ftuk- 

ken vormelooze, doorfchijnende Qwarz, (Quarz hyalin 

amorpha). -Deze opmerkingen. over de geologie. van 

deze.ftreken zijn op het grootfte deel der Ardennes toes 

pasfelijk. ‚7 

De vegetatie is hier zeer armoedig „ en vertoont geene 

andere planten, dan die, ook in. andere fchrale ftreken 

van Zuid-Nederland worden aangetroffen. De Euphor- 

bia cyparisfias , de gewone heide en brem, de jenever= 

boom en de Brunelle maken er de hoofdzaak van uit. 

In de bosfchen „ die wij doorgingen zagen wij echter 

zeer fchoone planten van Digitalis. purpurea en Bpi= 

lobium virgatum,: LAM. , onder de beukenboomen3 

onder de grasfen. waren. Deschampfia caespitofaven An- 

thoxanthum odoratum de algemeenfte,. In de bosfchen 

groeijen hoofdzakelijk, Preris aguilina, Hieracium fyl- 

vaticum, W.,. Melampyrum; pratenfe, L., “eenige 

Ors 
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Orchis bifolia» en“ maculata; Vaccinium myrtillus, 

van, welks. vruchten. men geen gebruik maakt, enz. de 

weiden “zijn geheel rood van de groote menigte Agrostis 

vulgaris, die daar groeit; zij geven flechts eene ge- 

ringe- hoeveelheid voeder. Platyspermum grandiflorum 

isvals onkruid in de korenvelden. 
De: flad Bowillon is geheel ingefloten in het dal van 

de Semoy, gevormd van fchicferachtige lagen met eene 

zeer fteile glooijing. Op de bouwvallen van het kas- 

teel, ‘hetwelk men bezig was weder op te bouwen, 

vond «ik: _Artemifia abfinthium, Arabis arenofa, 

SCOPOLI, en Saxifraga fponhemica , GMELIN , F/. Bad. 

GS. confufa, Ley. , Fl. Spa, revues S. palmata , FL. 

Spa). Wij zagen deze laatfte plant niet weder, vóór- 

dat wij in eene dergelijke Zocaliteit kwamen, bij Die- 

kirch en Vianden. 

Den raden Julij verlieten wij Bouillon , ons over Ber- 

trix rigtende naar Neufchateau, en kwamen in: den 

avondftond te dr/on aan. In de zanden tusfchen Bowi/- 

lon en Neufchateau zagen wij niets opmerkenswaardig, 

dan eenige enkele fraaije hoogftammige beuken. Maar 

naarmate. men Neufchateau nadert, en als men deze 

plaats op den weg naar 4rlon voorbij is gegaan, wordt 

de landbouw al beteren beter: de aardlaag , welke den 

zandfteen bedekt wordt dieper , de weiden zijn overvloe- 

diger, de haver, de'rogge en de aardappelen in grooter 

hoeveelheid aangeteeld. 

Het zal hier welligt niet ondienftig wezen, om met 

een woord van het Ardenfche vee te gewagen, Deze 

zijn alle van een zeer klein ras, vooral de koeijen , 

welke gewoonlijk wan eene roode kleur zijn, en daarom 

Gg 5 den 
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den naam van’ roode. beesten (rogge bies) verkregen 
hebben.” Zij geven” weinig “mêlk ; en de daaruit bereide 
boter is doorgaans bleek en van eene fimerige zelfftandig- 
heid. Hare hoedanigheid is‘ veel minder, dan "die van 
de provincie „Limburg „en zij wordt alleen op de plaats 
zelve verbruikt. — De paarden, offchoon klein, zijn 

echter tegen den arbeid veel beter gehard „ dan men op den 
eerften oogopflag zeggen zoude. De aanfokking van fchapen 

en varkens maakt ín fommige deelen van de Ardennes 

een groot deel van de inkomften des “landmans «uit. 

Hun beider vleesch is uitmuntend van {maak en hier- 
door zeer gezocht. „hi 

Bij Arlon wordt de grond zandachtig. De landbouw 

fehijnt hier in eenen’ bloeijenden toeftand te zijnzde 

weg-is aan weerskanten omzoomd met rijke velden ; door 

boschjes en weilanden afgewisfeld. De tarwe, welke 

wij, na het Maas-dal ‘verlaten te hebben’, nog hièt we- 
der hadden gezien, wordt hier weder aangetroffen 3 de 

hier algemeen gekweekte verfcheidenheid, is die met 

ecne rosfe , ongewapende en onbehaarde aar, de towzelle 

rouge van TESSIER (*)5 zij ftaat tot voor de poorten 

van Lüwxvemburg. Het verbouwen van tarwe is hier het 

algemeenst; men vindt echtor ook rogge , fpelt ; haver , 

aardappelen, eenige klavers „ en“ enkele ‘welden met erw- 

ten (pifaille) en boonen. De akker wordt even als 

in Vlaanderen, in bedden aangelegd, en er zijn hier 
Joe bij- 

__C% Deze is dezelfde verfcheidenheid , welke in EN provinciën 

Utrecht en Gelderland algemeen verbouwd wordt, en daar, be- 

kend ftaat onder den naam van rês-weit , misfchien aldus gehiee- 

ten bij verbastering voor ros-weit , rosfteweit. — Ve Hee +7 
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bijna geene ongebruikte plekken, — Bij. Habay zagen 
wij met- leedwezen. de flechte-behandeling van het bosch 

van „Habay „ hetwelk. bijna Ran en al voor de bijkis 

gevallen. if 

‚Den “rgden Julij waren “wij te Luxemburg. Op: dé 

zaden Julij deden wij een uitftapje naar Bethemburgs 

Dudelange en den berg St. Jean. De omftreken der 

beide dorpen zijn tot graslanden aangelegd, welke door 

de rivier de Alzette overftroomd en vruchtbaar gemaakt 

worden. Met het MZersch-dal is dit de hooifchuur der 

geheele provincie; wij zagen ten minfte talrijke ladin- 

gen hooi, die naar de Luxemburgfche markt gevoerd 

werden. Men teelt hier ook veel granen, terwijl de 

grond even als te Arlon bebouwd wordt. De eenvou- 

dige ploeg, welke in gebruik is in die deelen der 4r- 

dennes , welke wij doorgegaan waren , maakt hier reeds 

van Zrlon af, plaats voor eenen radploeg met cen ver 

uitftekend houten rister (oreille) aan de ploegfehaar. 

Vele zeldzame planten waren de buit van deze wan- 

deling, als: Zberis amara, Anthemis tinctoria , Fu- 

maria parviflora en capreolata, Lathyrus tuberofus ; 

die de korenvelden aan den voet“van den berg 84. Jean 

als vervulde. Deze berg valt op eenen geruimen-af= 

_ftand reeds in het oog, daar hij zich boven een zeer 

vlak land verheft; hij beftaat uit kalkfteen , gemengd met 

eenen zachten ijzerhoudenden zandfteen , welke tot het ma- 

ken der wegen gebruikt wordt: Lectwca perenniss 

Barckhaufia foetida, ne., Dianthus diminutus, L., 

eene dwergachtige verfcheidenheid van Dianthus proli- 

fer, Asperwla cynanchica, Viburnum Lantana, Lo- 

rnicera ‘Aylosteum, Bupleurum falcatum, Lathyrus 

ht 



C 468 ) 

Sylvestris , Sorbüs aria en torminalis, enz. „ de gewone 
bewönêrs van ‘kalkgroridên , Trifolium rubens „monta- 
tum , eenige Orchideae, te ver gevorderd, om met ze- 

kerheid bepaald te kunnen worden, Cornicularia acu- 

leata, “acu. , bedekten den top en de hellingen van den 

berg. — Bij Dudelange groeit Tamus communis, te 
Bethemburg : Sifymbrium Sophia op het Kerkhof , Myo- 

Sfurus minimus, Lathyrus hirfutus en Myofotis verfi- 

color op de akkers. 

Er zijn weinige plaatfen in Nederland , welke voor 

den Plantkundigen belangrijker zijn, dan de omftreken 

der flad Zwwxemburg. De rotfen, die zich tot in de 

ftad’ uittrekken , zijn gevormd van eenen kalk houdenden 

witachtigen vrij zachten zandfteen , in horizontale lagen , 

in welke het zeer naauw en zeer bogtig dal der A/zette, 

bijna loodregt uitgegroefd is. Deze zandfteen doet zich 

op in zeer beweegbaar zand, en bevat verfteende fchel- 

pen en eenige gerolde keifteenen „ zonder merkbare orde 

in de masfa’s gehecht. 

Te Belleyue vond ik op deze rotfen: Afclepias fy- 
riaca en Syringa vulgaris, in grooten overvloed, en 

beiden aldaar reeds federt lang genaturalifeerd3 voorts 

Corynephorus canescens, Enodium coeruleum , Polygo- 

natum vulgare, Asparagus officinalis , Herniaria gla- 

bra, Rumex fcutatus B glaucus, Mentha velutina, 

LEJ. revue, Lycopfis arvenfis, Cirfium criophorum , 

Echinops fphaerocephalus , Gnaphalium arenarium, 
Artemifia abfinthium , Asperula cynarichtca , Helian- 
themum pulverulentum , Dianthus carthufianorum , 
Dianthus prolifer et var. uniflora, Silene conica, 
Lychnis dioica , Scleranthus perennis , Oenothera bien- 

nis, 

4 
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nis, -Cotoneaster vulgaris pC. prodr,, Rubus faxati, 

dis, L., Medicago falcata , lee vanaf: 

fas seNZ. fee 
De rotfen van Claufen en Puber muhl wier aard de- 

zelfde, maar wier ligging zeer afwisfelend is, bezitten 

de meeste der genoemde. plantfoorten en daarenboven: 

Botrychium lunaria, SW.» Festuca montana SAVNs 

of Bromus erectus van HUDSON, Anthericum lilia= 

80, \Stachys “recta, Salvia pratenfis , Orontium mar 

Îusy PERS.» Carum  Bulbocastanum » Laferpitium da- 

tifolium., Scfeli montanum „ «Anemone Pulfatilla „ Sie 

pi nutans „ Geranium, fanguineum ‚ Ribes, uva crise 

» Rofa villofa en subiginofa, Medicago minima 

> 7 rifolium alpestre, 

Als men deze vegetatie vergelijkt met die van andere 
BEES 
ftreken, i in Zuid-Nederland „ blijkt het „dat hier, foorten, 

groeijen , „welke aan deze rotfen geheel eigen zijn „ano, 

dere, „welke ook op kalkgronden voorkomen, andere 

eindelijk » welke men nergens wedervindt „dan inde zan- 

den, ‚van Kempenland la Campine.) 

Ik ben bij deze nafporingen veel dank verfchuldigd 

aan de Heeren, L. MARCHAND „den zoon „ en Dr. wüRTH, 

die de vriendelijkheid hadden , ons op de plaats zelve 

alle deze rijkdommen. uit het plantenrijk , te doen zien. 

Onder de infekten, welke aan de omftreken van 

Luxemburg eigen zijn, en die wij naderhand op zand 

gronden hebben wedergevonden „ moet ik melding, maken 

van Cicindela hybrida, raBrIic1us, die hier de plaats 

fchijnt- te vervangen van Cicindela campestris ;voorts 
de mieren-leeuw (Myrmeleon. formica leo, L.)s welks 

maskers eene ontelbare menigte van kleine trechtertjes 

aan 
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aan ‘den ‘voet „der “rotfen’ van olen vormêr 3 8phikt 
Euphorbiae ‚ tädzaam im de provincie Luik ; doeh drier 

zeer algemeen door de menigvuldigheid van Buph. €y- 

Parisfias Waarop hare fraaije rups leeft 9 
„Wij verlieten „Luxêmburg den 13den Tui ij, in de-rig- 
ting’ van Diekirch, en kwamen eerst te Dining” 7 

waar. wij; tot ons groot genoegen , den’ onvermociden 

Botanist FR. TINANT , JUN. ; aantroffen, die een gedeelte 

van de reis met ons deed. Wij gingen doot het Grü- 

menwald over welks wegêtatie hij reeds veert overzigt 
heeft gegeven in de Bijdragen tot de ‘Natuurkundige 

Wetenfchappen,-D. MI. n°. 1, vervolgens hädr Fisch- 
bach , Nummern- en “Stegel.” De bodêm is hiér zéer 
ongelijk; de rotfen overal van eene’ zachte” foort vän 
zandfteeris die zich tot zand ontbindt , “maar väù Nùm- 
mern tot Diekirch, komt een leemachtige grond” weder 

voor den dag zt of meer rood gekleurd. Deze Keur 

is ook-eigen aan al de bêrgen in de“ omftreken= van 

Diekirch. “Wij: vonden “in de wegen, dië men Zoo 
even herfteld had, overblijffelen van Ammonitén, òf 
Gryphiten. —  úd spd 
« Zoo wel’ de planten als de wijze van’ het land te bl 
bouwen; verfchillen in deze beide foorten van gronden. 
Overal ‘ziet men- hier velden met rogge , haver en rosft 

tarwe, afwisfelend met eenige onbebouwde ftreken en 

bosfehen’, wier hoofdbeftanddeel voor het hoogbosch, 

de beuk overal uitmaakt. Digt bij Diekirch zagen wij 

woor het eerst akkers met Zriticum mondeotëum (een- 

Hoorn, Blé loeular) ; en Hongaarfche haver Avenà 

En Men verbouwt er ook boekweit, linzen en 

, veld 
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velderwten! (poës fauvages) ; op. de lanen oen 

bij Diekirch „ ziet men den radploeg weder. = ann 
„Onder “de, meest “belangrijke planten, die wij op. vt 

aantroffen, moet ik bijzondere. melding” maken vande 

volgende, in de zandige velden: Veronica verna „ Gnat 

phalium sarenarium j… Brasfica cheiranthiflora, ved 

Diplotaxis. muralis De. in de korenvelden op leemz 

achtigèn- bodem: Caucalis latifolia , L. , Torilis infese 

za, M. et.K. 5 in de bosfchen zeer vele Lichens ; als: 

Usnea florida, in de provincie Luik zeer zeldzaam4 

Peltidea venofa. en aphthofa , Sticta ferobieulata , fyls 

watica en pulmonacca; Solorina fatcata:, verfcheidene 

fraaije „Ceromycês ; enz, enz. Aspidèum fpinulofum en 

Egwifetum hyemale bij Fischbach.” Botrychium lu- 

naria is daar in drooge-ftreken zeer. gemeen „en sn 

slosftvim vulgatum in vochtige weilanden. « 

vlDe ftad Diekirch Migt-aan de Sure in-cen fraai we 

bebonwd-dal, waarvan -desheuvelkanten beplant zijn met 

vruchtboomen; en voornamelijk met „Cerdfus. duracing 

Cerifier. bigarreautier);. wier fraai’ groen aangenaam 

affteekt bij de roode kleur van den grond. Het is ‘voor 

plantkunde ‘eéne, der belangrijkfte punten. van-het Groots 

hertogdom. « Door de vuitftekende beleefdheid der. Heeren 

MARCHAND ; ‘vader én: ZOON „ En KROMBACH 3’ konde «ilk 

de rijkdommen Jeeren. kennen die aldaar in dit opzigt 
tevinden zijn. 5 

Op den 1róden Julij- deden wij een-togtje naar Esch 

aande Sure, over Ettelbruck , Oberfeulen „ Merfchied 
en Meinerfcheid. In het hoog gelegen bosch van Ba: 
hol&, zagen wij geheele. ftapels wan gerolde keifteenen ; 

welke tot. het maken der wegen gebruikt werden ; er wa= 

ren 
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ren er van dé grootte van een menfchèn hoofd, en-fom- 

migen nog grooter, In de akkers van het dal der Sure , 

bij Diekirch, zagen wij: Loliwumarvenfe en zijnevar. 

diniforme (mumorTIER , -Agrost. Belg. tent), inrde 

vlasvelden Zoliwmn- fpeciofum , M. BIEB.3 vin de akkers 
bij Peulen Pyrethrum inodorum. vàn WILLDENOW; 

welke plant, tusfchen de vingers gewreven, geenen ‘reuk 
van zich geeft , ch hier. de Matricaria ‘Chamòmilla van 
de provincie „Luik fchijnt te vervangen. . ‘Ter . zelfder 

plaatfe vonden. wij Stachys ambigua, REICHËNBACH ; 

niet die van sPRENGEL (Syst. veg.) welke eerie: ver- 

fcheidenheid van Stachys palustris fchijnt te zijns “in 
vochtige weilanden. groeijen: Ophioglosfum vulkatumren 

in” de bosfchen verfcheidene foorten van Ae onder 

anderen „RA. faxatilis en tomentofus. nb anr 

Te Esch verliet mij de, Heer” BRONN, om de bos= 

fchen van „St. Mwbert en de oevers der Ourte, welke 
mij reeds ‘bekend waren, te bezoeken, ps ge. de 

oostelijke Ardennes ging zien. odd 

„Esch aan de Sure, ligt beneden. in- eene. zeer enge 

vallei, met fteile fchieferachtige kanten „ welke foort van 

rotfen langs de Swre tot bij Diekirch dezelfde blijft. Ik 

vond hier bijkans dezelfde planten, als te Bowillon, en 

die „ik ook «reedsop- gelijke rotfen langs de WVesdre „» bij 

Verviers gezien-had ‚ namelijk: Endocarpon miniatum, 

en Hedwigii acu., Asplenium feptentrionale en Brey- 

nii) SWARTZs Arundo fylyatica , SCHRADER, Cynan- 

chum Vincetoxicums R. BROWN» Betonica hirfuta? 
Galeopfis ochroleuca, LAM., Digitalis ochroleuca, 

JAcQ.» en grandiflora , LAM: „Senecio erwcacfvlits:, 
Prenanthes muralis, Artemifia Abfinthium , Galiumr 

fl 
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flvaticums Sambueus «racemofa „ Arabis, arenofa , 

Dianthus deltoides en carthufianorum, Crataegus Aria 

en Zorminalis, Fragaria elatior EHRH., enz. 

Den 18den Julij bezocht ik met den Heer MARCHAND. 

den. Zoon, „de Krischlied, zijnde een deel van het. dal, 

der Swre, tusfchen Esch en Diekirch, Wij vonden 

daar vele der reeds vermelde planten, en daarenboven: _ 

Daphne Mezereum, Polygonatum verticillatum ‚ Saxi- 

Jraga fponhemica GMEL., en aggregata, LEJ. » Mes-, 

pilus Amelanchier „ en Acer platanoides, die overigens 

‚in Zwxemburg zeer zeldzaam is. De hooge bosfchen 

tusfchen dit dal en Diekirch, vertoonden ons: JMo- 

notropa hypopitys WALLR.» Var. Airfuta, Pyrola ro- 
tundifolia, Rubus tomentofus, Chrysanthemum leu- 

canthemum ‚ canefcens, LEJ. revue, Centaurea nigras 

en Digitalis lutea. In het zoogenaamde PFriedbusch 

vonden wij eene” merkwaardige verfcheidenheid van Ze- 

ronica officinalis, met witte bloemen en lange kruipende 

fltengen; in de moerasfen van dit zelfde bosch: Aspi- 

dium thelypteris. swarTz,  Epilobium palustre. en 

tetragonum,, enz.; op bergachtige velden: djuga ge- 

neyenfis , Corrigiola, littoralis , Scleranthus perennis 

en aan de kanten der bosfchen Gentiana cruciata, 

De belangrijkfte der Cryptogamen, die wij onder de 

beuken van Friedbusch vonden; was eene foort van. 

Hydnum , van eene bleeke bister-kleur „ met witten zeer 
getakten zamengedrukten fteel, met uitgeholde hoedjes 
op elken tak; zij was roe duim hoog in het mid- 
den 7—8 duim breed, Ik kan deze plant tot dus- verre 
niet terugbrengen tot eene der bekende foorten. van dit 
geflacht. 

BIJDRAGEN „ D, II. sT. 1. Hh Den 
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Den rgden Juli leerden de Heeren KROMBACH ent’ 
MARCHAND mij de rotfen van Béfort kennen. Eerst- 

gingen wij eenen geruimen tijd langs het dal der Sure’ 
tot aan Bettendorf, alwaar men de rivier over! eene 

fraaije fteene brug overfteekt. Malva Alcea ftaat van” 

Diekirch af langs den weg5 Lithospermum” purpu= 
reo-coeruleum , Epimedium alpinum ‚ Teucrium monta- 

num var. fupinum (T. fupinum , SPRENGEL} Syst)» 

wasfen op de bergen aan de linkerzijde van ‘den weg 3 

Orobanche ramofa is als onkruid itn de hennepakkers, 

Silene noctiflora groeit op de korenvelden in het dal. 

Bij Bettendorf vonden wij eenen-akker met gezwollen 

tarwe (Zriticum turgidum). Bij het overklimmen der 

bergen aan de andere zijde der Sure zagen wij de wegen 

als omzoomd met Medicago falcata en Lathyrus fyl- 
westris; verder op ontmoetten wij. Euphorbia platy- 

phyllds en Fragaria collina, en in de zandftreken, 

die wij naderhand tot bij Béfort doorgingen, eene merk- 

waardige verfcheidenheid van Plantago lanceolata met 
nederliggende bloemftengen en zeer fmalle bladen , Hyo- 

feris minima, Anagallis coerulea, Caucalis daucoides 
en Zatifolia , Torilis infesta, enz. 

De rotfen van Béfort beftaan uit zamengehoopt zand , 

nu en dan door ijzer-oxyde gekleurd, Zij zijn zeer 

zacht, met horizontale lagen, en zijn door den ftroom 

der wateren zeer duidelijk uitgekabbeld tot bij den top 

toe, Het dorp Béfort ligt op eenen vlakken top van 

een dezer rotfen, die zich verre uitftrekken, om het 

Mullerthal te vormen. Zij zijn van fchoone eiken en 

beuken omfchaduwd. Het zeer {malle dal, hetwelk meer 

naar eene bergengte gelijkt, worde doorftroomd door 

eene 
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eene beek; die onophoudelijk kleine watervallen. vormt 

op de afgebroken rotsftukken.,- Dit geluid; het ruifchen 

der bladeren en de zang van enkele vogels, is al „ wat 

men in deze eenzaamheid hoort; de duisternis, door 

de. fchaduw. der boomen veroorzaakt, maakt deze plek 

gronds allerbelangrijkst voor de Cryptogamie, Het was 

hier, dat de Heer pumorTIeR Hymenophyllum tuna 
bridgenfe van sMmrTH gevonden heeft, doch alle onze, 

pogingen, om het weder te vinden, waren vruchteloos. 

Daarentegen vonden wij. eene menigte fraaije Lichens, 

vele Sticta en Peltidea, Sphaerophorus  coralloides 4 

Baeomyees rufus, Cenomyce wneialis, alcicornis, 

fparasfa , cocciftra, bacillaris „ rangiferina, en des- 

zelfs. verfcheidenheden (ylwatica en cymofa, Cenomyce 

furcata, eemoeyne, ACH.» enz. 3 Leeanora haematom= 

ma, atra en parclla, Urceolaria calcarea en ferupofa; 

vele mosfoorten , waarvan fommige zoden meer dan een 

voet dikte hadden; Polypodium phegopteris , dspidium 

fpinulofum , Veronica montana , Lonicerd Xylosteum, 

Rubus idaeus , Prenanthes purpurea , Vaccinium myr= 

zillus, die hier eene aanzienlijke grootte verkrijgt, 

enz. enz. 
Met leedwezen verliet ik Diekirch den axrften Julij. 

De Heeren KROMBACH EN MARCHAND de zoon, ver- 

zelden mij nog tot bij Vianden en te Hoefingen, De ome, 

ftreken van Diekirch fchijnen het vaderland der Orchi- 

deae te zijn. Op eenen kleinen heuvel bij Longsdorff, 

welke door deze Heeren Orchisberg genoemd is, vindt 

men de volgende foorten: Orchis militaris, fusca, Si- 

mia LAM., en coriophora, Herminium _monorchis; 

Ophrys myodes , Arachnites araneifera, Loroglosfum 

Hh 2 an- 
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anthropophorum en hircinum „ Neottia nidus avis, Epir 
pactis latifolia ‚ rubra, grandiflora, enz. Een-opmer- 

kenswaardig verfchijnfel voorzeker „ «om: inveenen. zoo 

Kleinen omtrek alles verzameld te zien, wat de Zuid- 

Nederlandfche Flora zeldzaams, in deze fraaije en zon-» 

derlinge plantenfamilie bezit. Men vindt daarenboven: 

Festuca Myurus CF. pfeudo-Myurus) Soyer-Willemets 

Linum tenuifolium , Teucrium Chamaedrys , Rubus ton 

mentofus, Mentha piperita en viridis aan den voet 

van dezen heuvel3 Cyathus laevis op den ens en 

verder op bij Furen Apargia hastilis. 2, y 

‚ Te Vianden aan de Our, alwaar de fehiefars Biet 

weder ‘vertoont, vonden wij weder Sawifraga fponhemi= 

4 GMELIN, die bijna alle rietendaken en de bouwval= 

len bedekt van het flot, weleer door Prinfen van 

Oranje bewoond, Agropyrum caninum, Atriplex oblon- 

gifolia , Chenopodium opulifolium SCHRADER et ru- 

brum var. glomeratum, Anemone: fylvestrâs „ Ame- 

lanchier vulgaris, Ribes uva crispa ‚ Sambueus wigra, 

Ballota foetida , Nepeta cataria;, Origanum vulgare 

floribus albis, Chryfanthemum Parthenium, Conyza 

Sfguarrofa, Melilotus Kochiana, een oude gewone 

moerbeziënboom „ cen notenboom; ziedaar de voornaamfte 

planten , welke ‘men op den berg en in de btsnrhgnnk 

zelve aantreft. 

Men heeft hier eenen wijnberg aangelegd, die goede 

vruchten belooft; de Cioutad, (Vitis lacinkofa, Le, 

is tusfchen den gewonen. wijnftok wermengd. 

Een weinig voorbij Vianden verandert het uitzigt des 

lands geheel en al, en wordt veel wilder en ruwer. 

Hier, gan de oevers der Our, zoude men zich op hon- 

derd 
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derd uren aftands van” alle menfchelijke woonplaatfen 

gelooven. De oevers der rivier zijn zeer fteil, de ge- 

brokene fchieferlagen dekken elkander als de pannen van 

een. dak. Een weinig boven Vianden gaat de, weg. 

langs eenen afgrond van meer dan vier honderd voer 

ten; door de Our befproeid. Tusfchen Vianden en 

het gehucht Biwels , vonden wij eenige Bariet, (Ba- 

ryte fulfatée lamellaire), waarvan wij ftukken. mede- 

namen. 

„Nooit heb ik eenen moecijelijker en gevaarlijker weg 

afgelegd, dan hier, toen wij langs de Our , de rivier 

opwaarts gingen. Wij moesten, gedurende meer dan 

een uur gaans , «als het ware van, rots tot rots fpringen , 

en ons aan dezelve vasthouden, met gevaar van in de 

rivier te vallen, die zelve door. vele lagen fchicfer als 
afgebroken is. Wij kwamen eindelijk te Gemund, en 

niet dan ’savonds laat te Hoefingen , hetwelk maar drie 

uren. van Vianden verwijderd is. Onze moeite werd 

echter door enkele belangrijke vondften beloond : SiZene 

armeria bedekte deze rotfen met dAsplenium Breynii; 

Salix cinerea, L., befchaduwde hier en daar de boor- 

den der rivier, terwijl Zhefium pratenfe, RuRH., met 

Sanguiforba officinalis, de graslanden bedekte. In de 

Our zelve zagen wij Potamogeton rufescens, SCHRAD. 

Wij waren genoodzaakt, om Stolzembourg „ ter zijde 

te laten liggen. Daar zijn mijnen. van gezwaveld ko- 

per welke men thans op nieuw gaat bewerken. 

Van Moefingen naar «Stavelot over Weiswampuch en 

Neuhaus ‚ vindt men niets dan onmetelijke zanden, met 

heide en brem, nu en dan met enkele beukeboschjes en 

roggevelden afgebroken; voor den Plantkundigen is hier 

HA 3 nicts 
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niets wezenlijks te vinden, De grond is gevormd door 
het vervolg der genoemde fchiefers. met zandfteen be- 

dekt. De Delfftofkundige daarentegen ‘heeft “hier. eene 

belangrijke plaats te bezoeken te VielsSalm en-Houta- 

lize. Op de eerstgenoemde plaats wordt leifteen (/chiste 

ardoife novaculaire), uitgedolven ‚en vindt. men eene 

foort van iĳzer (fer oligiste)- en vele andere delf- 

ftoffen. 
Te Neuhaus zag ik weder eenige grove En (Pi- 

nus fylyestris), die vin deze fchrale. zanden zeer wel 

geflaagd waren „en te Stavelot een fraai hoogbosch van 

eiken „ in het verband (en guinconce) geplant. Te sSta- 

welot zijn er, goede looijerijen, die hunne looiftof uit jd 

naburige bosfchen krijgen. 
Van hier wilde ik den “waterval van Coo gaan zien, 

door de Amblève. gevormd, een uur beneden „Stavelot ; 

overal merkte ik de volgorde van fchiefer en zandfteen 
op. Ín het bosch tusfchen Stavelot en het- dorp des 

trois” Pontsvond ik Sambucus racemofay en in--de 
weiden. tusfchen genoemd dorp: en Coo, Zmperatoria 

Ôstruthium; Meum athamanticum, bekend onder «den 

naam van Refenne di fagne (Carotte des ftogerd., en 

Sanguiforba officinalis. 
De moerasfen. in ‘de omftreken van Coo oben 

mij Hydrocotyle vulgaris, Drofera rotundifolia , Scu- 

tellaria mânor en Viola palustris, tusfchen de zoden 
van Sphagnum latifolium in groeijende. In de bosfchen. 
vindt men onder andere merkwaardige giften) Campa- 
gula latifolia. x 

De waterval van Coo wordt gevormd door de. mb/è- 

ve, die nederftort door eene fleuf in de fchiefer „ onge= 

veer 
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veer vijftien voeten breed en zeventig voeten hoog; het 
overblijvend water der rivier, hetwelk door dezen engen 

weg niet kan nedervallen, maakt eenen grooten omweg 

eer het in de benedenfte bedding der rivier komt. Men 
heeft de gewoonte, om honden in dezen waterval te 

werpen , wanneer. hij door vreemdelingen bezien wordt, 

en alle honden van het dorp zijn aan dezen gevaarlijken 

fprong gewend. 

Om van Coo naar Spa te komen, moest ik trekken 

door een gedeelte van de hooge vlakte des Fagnes, on- 

geveer zes honderd ellen (meters), boven de oppervlakte 

der zee verheven (*). In de moecrasfige veenen, die 

zich daar bevinden, zag ik: Zrientalis europaea , Cam- 

panula hederacca, Andromeda polifolia, Vaccinium 

wliginofum en vitisidaea , Oxycoccos palustris , Polygo- 
natum verticillatum , Narthecium osfifragum „ Schoe- 

nis albus, Eriophorum angustifolium en latifolium en 

Nardus frricta. De verfpreide lukken Quartz waren ijs 
dekt met RhAizoearpon geographicum, DC. 

Tusfchen Spa en Poleur, waar de fchiefer nog ge- 
_fladig wordt aangetroffen, zag ik: Arnica montana, 

Eycopodium complanatum , Aspidium orcopteris , Blech- 

num boreale en Erica tetralix, die hare zuidelijke 

grenzen voorbij Spa heeft in de rigting , die ik gevolgd 

had; in de moerasfen: Menyanthes trifoliata, Pedicu- 

laris palustris en fylwatica , Exacum filiforme , enz. 

Op het overige van de reis tot aan Zwik, zag ik 

geene andere, dan mij reeds bekende plaatfen , waarom- 

trent ik elders eenig nader berigt zal geven. 

UIT- 

(*) Deze hoogte is de aanzienlijkfte van de geheele Ardennes. 

HA 4 
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EN DIN Eze 

UITTREKSELS UIT DE BERIGTEN VAN DE HEEREN 
BOIE EN MACKLOT , GESCHREVEN AAN BOORD VAN 
DE DIJKZIGT, GEDURENDE HUNNE REIS NAAR 
JAVA. 

\ 

+ 

Door wW. DE HAAN. 

Zer weinige gelegenheid beftaat er voor Natuurkundi- 

gen, om, gedurende de reis naar Oostindiën, op een 

fchip, dat niet dadelijk daartoe uitgerust is voorwerpen 

te kunnen verzamelen, De grond daarvan ligt voorna- 

melijk hierin, dat de oceaan, even als de uitgeftrekte 

woestijnen van het vaste land, geenszins in eenen zoo 

fterken graad bewoond wordt, als vele reizenden het op- 

gegeven hebben. De Oostindiëvaarder wendt zich naar 

die ftreken, op welke flechts zeer zelden kalmte aange- 

troffen „wordt; het fterk. zeilende {chip brengt de baren” 

te veel in beweging , dan dat men in het fchuim iets zou- 

de kunnen onderkennen: en bij het visfchen met een 

nets op «een fchip, dat zeilende is, verkrijgt men ook 

niets, dan voorwerpen, die veel geleden hebben, terwijl 

alles zich ook, bij eenen fterken golfflag , van. de op- 

pervlakte van het water verwijdert. — De Naturalisten 

verlangden derhalve op deze reis altijd naar kalmte, 
hetgeen weinig met de wenfchen der, overige reizigers 

ftrookte. 

Onder de Linie had de Dijkzigt, gedurende eenige 
da- 
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dagen windftilte; men kon toen zeer gemakkelijk vele 
voeten diep in het water. zien „-en-ook-opvisfehen- het- 

geen zich voordeed: maar de buit evenaarde op verre na 

niet dien, welke bij de Kamarifche eilanden gemaakt 

“was. Eene naauwkeuriger’ kennis van de dieren, die 

zich in den oceaan bevinden, is alleen te verwachten van 

een lang oponthoud op de eilanden St. Helena, de 

Azoren , Ascenfion, enz. ) 

Onder de dieren nu, door de Heeren Bore en MACKLOT 

in zee aangetroffen , vermelden wij thans de volgende : 

19. Velella australis en Sandwichtana rscunorTz (})- 

Zij ontdekten deze WVelellen reeds den roden Jariuarij 

op, de hoogte der Keanarifche eilanden, en van dien- tijd 

zagen zij dezelve dagelijks tot aan den dZeguator, als 

de zee maar een weinig ftil was.“ Zij leven in gezel- 

fchap; in groote menigte bij elkander, terwijl er dikwijls 

op dezelfde dagen, op andere plaatfen nict ééne te zien 
was , hetgeen ook met de waarnemingen van andere Na- 

turalisten ftrookt. 

De vliesachtige, gekorrelde rand, welke de horizon- 

tale kraakbeenige middelfchijf omringt, is zoo teeder, 

dat 

(*) Een bewijs voor deze ftelling levert ook onder anderen * 

de verzameling op, welke op Otakeiti gemaakt is en zich 

tegenwoordig te Bourdeaux bevindt, in welke men voorwer- 

pen, waarvan tot nog toe, in de Europefche kabinetten , maar 

enkele exemplaren aangetroffen worden, bij menigte aantreft. 

(D. H…) 

(4) Zie over deze en drie volgende foorten de Verhandeling 

over de rangfchikking der Velellen, Porpiten en Phyfaliën, 

Hhs 
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„dat het;-zeer moeijelijk is, zich’ onbefchadigde exemplaren 

«te verfchaffen. De. loodregt {taande kam is glasachtig 

doorfchijnend:, blaauwachtig, van, kleur: alzoo ook de 

„horizontale. wiens. concentrifche lucht inhoudende vaten, 

«zilverachtig zijn. De. vliesachtige rand is donker he-. 

amelsblaauw. „met eenen violetten. weêrfchijn. De voeldra- 

den „zijn lichter blaauw «en voornamelijk is.dit het geval 

met de buitenften; de zuigers, welke om den „mond 

„geplaatst zijn zijn witachtig: en, even als zulks. ook 

bij de PAyfaliën. plaats heeft, zijn de laatfte, doosboord 

‚en de eerfte -draadvormig , zonder ‘buis. « 

Onze ‚reizigers hebben geene, waarnemingen ; dungen 
doen „ over de wijze, waarop «de Velellen-- hun voedfel 

«tot zich. nemen; aan velen, zagen zij jonge Janthinae be- 

-vestigd; „maar dewijl zij dikwijls waarnamen, dat er 

Janthinae hingen aan Velellen, die dood waren, en om- 

gekeerd zwommen, Zoo fchijnt hieruit eer te volgen , dat 

‚de eerften zich van de laatften voeden (*). Of de Velel- 
len en de Phyfaliën het vermogen bezitten, om zich 

van de oppervlakte van het water naar beneden te be 

wegen „ is. moeijelijk «te _beflisfen: zulks:‘komt-hun zeer 

twijfelachtig voor, hoewel zij bij ftormtijd deze dieren 

nooit op de oppervlakte der zee waargenomen hebben. 

hore, 

C°) Deze Janthinae hadden zich zoo vast aan de Pelellen 

aangezogen, dat er onder de overgezondenen in wijngeest, 

nog velen waren, bij welke zij nog verbonden waren gebleven. 

Merkwaardig is dienaangaande het verhaal van COLUMNA ‚ Aguat. et 

terrestrium animalis obfervat. Cap. X, p‚ 20, tab. 22, fire 

zen 2) die vermeldt, dat de Icaliganfche visfchers meenden , 

‚dat de Velellen van de Janthinae voortkwamen. (D. 1e) 
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ved, Porpita Forskahlii. Zij hielden „twee „exem- 

plaren, op de hoogte der Kanarifche eilanden’ verkre- 

gen, gedurende eenigen tijd in leven. Dezelve ftrekten 

tot bewondering van-al hunne reisgenooten,. ZOO dik-, 

wijls als de zon er op fcheen 5 en zij hare-voeldraden 

als eend levendige ‘bloem uitfpreidden.. De buitenfte voel= 

draden; die zeer ongelijk in lengte zijn, zijn even als, 

de vlie&achtige rand van de fchijf , donker hemelsblaauw: 

de kraakbeenige middelfchijf is fchitterend «wit „ blinkende 

als eene zilvere fter- door de inwendige” luchtbevattende 

vaten. « Gedurende de horizontale uitbreiding van de buis 

tenfte woeldraden, overtreffen de langfte derzelven- 0,006, 

den diameter van defchijf „ welke zelve o,o045 lang was: 

velen der korteren. bereikten echter niet éénmaal derzelver 

rand, Deze voeldraden hebben, klieren „die «altijd. drie 

aan” drie om :dezelve geplaatst «zijn. Met behulp van 

eén vergrootglas onderfcheidt men in het midden van 

‚ federen arm een {mal kanaal; dat zich: inde lengte uit= 

ftrekt „en bij den oorfptong ziet mehnog in sieder kanaal 

eene “rij fmallere “knoopjes; die opde. kettingvormige 

voeldraden der PAyfulia terugwijzen. … De fchijf is van 

onderen digt bezet met eene menigte kortere knodsvor= 

mige witte zuigers, die van binnen doorboord, aan de 

zuigers der Payfaliën gelijk zijn. 

3°. Phyfalia Arethufa , TiLesmusen Pelagica „ Bosc. 

Zij hebben beide foorten in veelvuldige exemplafen, be- 

komen: de Pelagica van de hoogte der Kanarifche 

eilanden, tot aan den evenaar, eneen cai daarover 

in getal fteeds afnemende. 

„De Arethufa, deze in- leven zoo ongemeen fraai-ge- 

kleurde foort, werd door hen het eerst onder 19°. N. Bs 

5e, 
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gevahgen ; en zij Werden dezelve ook nog gewaar op 
14° 9-Zs Be en 21° 537 W. Le. 
“4 Phyfalia Boiëis D. H.- Dit wonderlijke dier 
verkregen zij-onder 23° N. B. en 24°-W. L. ie 

5°. Spirula Peronii, vam. 
‘Op «de hoogte der Kanarifche eilanden, Het zijn 

enkel. de horens zonder dieren: echter waren zij zoo 

gelukkig, er eene te vinden, daar nog een gedeelte van: 

den mantel aan vast was. « Dit zonderbare dier, waar 

van. tot nog toe door PERON «flechts één exemplaar. te- 

rug. gebragt is geworden, verfpreidt zeer veel licht over 

den” vorm „welke de aangrenzende fosfile geflachten moe- 

ten, gehad. hebben, „Op. de fchalen zitten dikwijls’ jon- 

pe: van de Aratifa flriata , LAMARCK. 
. ‚Janthina vulgaris, LAM. 

dad de Kanarifche eilanden tot op de hotgik van ‘den 

evenaar overal zeer veel voorhanden. Bote meent, dat 

de Spuma cartilaginea, COLUMNA, geenszins aante zien 

is, als een operculum , zoo als cuvier van meening 

geweest is (*), maar als een vliesvormig , lucht inhou- 

dend digchaam , dat altijd aan de eijeren verbonden is en 

door behulp van hetwelk zij op de oppervlakte der zee 

blijven drijven. -Dat het geen orgaan is, dat het dier 

zelf. toebehoort, volgt daaruit, dat het zich bij het 

werpen. in -wijngeest meest van hetzelve afzondert. _Dik- 

wijls vindt men deze afgezonderde eijerbundels: opde 

zee drijven; altijd zijn zij met gemeld. celachtig ligchaam 

verbonden. —Oken heeft reeds deze meening geüit, (Zoo- 

la- 

CC) Mémoires pour fervir à& anatomie des IMollusques, Mem, 

15e P. 4 



C 485 ) 

dogie IL spe 277.) „Zeer, groote efjerbundels van de Jan- 

thinae zijn ook door Dr. FINKENFLÜGEL ;- die-met de 

Heeren Bore en MACKLOT de uitreize gedaan had, aan 

’ Rijk’s Mufeum ten gefchenke gegeven. ; 

7°. Pneumodermon Peronii, LAMARCK. 

Van dit geflacht hebben onze reizigers ons eene me- 

nigte exemplaren geleverd, Het is bekend, dat cuvier 

van hetzelve eene juiste ontleding heeft medegedeeld. 

(Ann. du Mufde, IV. p. 228, fig: 59. „Mémoires 

pour fervir à anatomie des Mollusques. Mem. III.) 

Zij zijn gevonden onder 34° Z. B. en 2°. W. L. en 

zwommen afgezonderd en zeer {nel op de oppervlakte 

van het water. De tromp en de voeldraden zijn beide 

half doorfchijnend „ melkwit. 

89, Octopus granulatus, LAMARCK. 

Deze foort, welke op de hoogte van de Kaap gevan- 

gen is, onderfcheidt zich zeer duidelijk wan de Octopus 

vulgaris LAMARCK, door dat het lijf met kleine wrat- 

ten digt bezet is. Bij de Kaap komt ook nog eene twee- 

de foort voor, welke in het mufeum aldaar, onder het 

beftuur van den Heer smrrm , bewaard wordt. Bj, den 

Heer virer , Koopman in naturaliën , is een zeer-groot 

opgeftopt lijf van eene Sepia voorhanden , dat de lengte 

van twee voeten heeft. In het jaar 1825 was er eene 

menigte van Argonauten langs de Z. O, en Oostkust van 

de kolonie: van het dier zelve echter wist men nicts te 

vermelden. 

9°. Loligo fubulata, LAMARCK , BLANVILLE (Dict. 
d. Sc. Nat. art. Loligo.) 

Deze kleine Lo/igo werd onder 260 58'Z,B. en 26° 31'W. 

L. op het verdek van het {chip gevonden. De Kapitein en de 

Stuur 
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Stuurlieden verzekerden eenparig, dat dezelvesniët door — 

eene ftortzee aan boord geworpen, maar op hetzel 

ve gevlogen. was. De oude Bootsman werd (er bij 

geroepen, om te bevestigen, dat «ook op eene vorige 

reis, niet verre van de Kaap een geheele zwerm van die 

Kleine. zeekatten tegen het groot marszeil aangevlogen 

Was. Zij namen de twijfeling van den Heer pore zelfs 

een weinig euvel op: zulk eene zoo geheel en al onge 

loof bare opgave moet echtei“door wetenfchappelijke getuigen 

bevestigd worden. Onychotenthis Bergii LICHTENSTEIN » 

verkregen’zij echter op dezelfde wijze „ bij eene frisfche koel- 

te, door welke het niet aan overflaande golven „ maar wel 
aan boven de oppervlakte der zee vliegende Zoligo’s ont- 

brak, hoe aanhoudend zij «er ook naar uitzagen. De 

Heer gore heeft niet waargenomen, dat er ook andere 

dieren, op die wijze, aat boord geworpen werden. * 

“to°. Glaucus Forsteri , LAMARCK. 

De afbeelding , welke in de atlas van PERON Ch LESUEUR 

gegeven is, is ifPellen deelen bijzonder goed. Aan alle 
exemplaren zijn vore drie gevingerde kieuwen 

voorhanden. ® 4 

ri°. Distoma clavatum , RUDOLPHI. — Têtrarhyn- 

chtts macrobothrius rup. — Polystoma duplicatum 

RUD. — Echinorynchus terebra-RUD. Ln 

Allen gevonden in Scomber Pelamyss de cerfte foort 

komt voor in de maag en wordt in dezelve ook gevon- 

den bij Scomber Thynnus: de tweede vindt men in het 

vleesch der buik-fpieren: de derde baden de kieuwen: 

de vierde in de darmen. 

De vorm van Distoma clavatum is aan vele vetahde: 

“ringen onderhevig: dan is het dier zeer zamengetrokken , 

dan 
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dan «zet het zich weder zeer uit, In het cerfte geval is 

de kleur olijfgroenachtig graauw, in het tweede is het: 

doorfchijnend wit: de blaas, die achter aan het lijf-zit , 

is in ‘het leven niet gerimpeld, maar volkomen glad en 

regelmatig verdeeld in twee. glasachtig doorfchijnénde en 

in twee zwarte velden. Ziet men het dier vän boven # 

zoo bemerkt men, dat er van het voorfte gedeelte van 

HEt lijf een vat loopt, dat met een zwart vocht gevuld „ 
in de blaas eindigt. Over den tweeden zuiger verdeelt het’ 

zich en vormt aldaar eene regelmatige ruit: zoo als ook 

voor de tweede maal het geval is bij de blaas , aan beide 

kanten in een der zwarte velden eindigende, In iedere 

maag van „Sc. Pelamys bevonden zich gewoonlijk twee 

of drie van deze wormen. Zij bewegen zich als bloed- 

zuigers, en onder dezen naam wordt er ook het eerst 

door COMMERSON van gewaagd. Zie LACEPÈDE „ Histoiré 

Naturelle des Poisfons, etc. (Sc. Pelamys.) Het gee 

voel, dat zij bij het aanzuigen op de hand verwekken , is 

pijnlijk. 

De Zetrarhynchus macrobothrius, RUD., is levendig 

wit van kleur. Zij geven aan de buikfpieren een zeer 

walgachtig aanzien. Onze reizigers hebben geene on- 

aangename gevolgen befpeurd uit het matig genot van 

den Scomber Pelamys, of van die deelen van dezelve, 

die door dezen worm aangetast waren; daarentegen klaag- 

den vele gasten der Kapiteinstafel over verhitting in 

‘het gezigt en drie of vier matrozen leden aan hoofd- 
pijn en aan opgezwollene gezigtfpieren. De Scomber 

thymnus fchijnt men zonder eenig onaangenaam gevolg 

te kunnen genieten; zijn vleesch is veel minder bloed- 

aad vol , 
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vol en nooit heeft de Heer gore er Tetrachynchen in 

kunnen befpeuren. 

12. Hyalaca tridentata , LAMARCR. Zij rigens 

de eerfte exemplaren te gelijk met Pneumodermos Peronii, 

onder „34° Z. B, -en oe? W.L en na de afreize van 

de. Kaap nog vele onder 37° Z. B. en o1° O.L. Zij 

is, in het leven, heerlijk gekleurd, en hare bewegingen 

zijn met die van eene bonte kapel te vergelijken. « De 

aldaar gevangene foort verfchilt niet van diegene , welke 

in de Middellandfche Zee voorkomt. Bij de minfte be- 

weging trekken zij hare vinnen in. 

T3. Salpa pinnata, CHAMIssO. Zij komt met de 
afbeelding van cHaMIsso, over het algemeen, overeen „ 

aan elkander gehecht of gefnoerd zijnde; zij onder- 

fcheidt zich echter in zoo verre, dat de violetkleurige in 

de lengte uitgeftrekte vlek boven eene andere geplaatst 

Scheen, die geel van kleur zijnde, de geheele lengte 

van het lijf innam. Ook is de kleur van het or- 

gaan der ademhaling veel helderder „ dan daar : afgebeeld 

is. Ongelukkig verkregen zij dezelve des avonds kort 

vóór de duisternis, en den volgenden morgen had zij 

hare kleuren reeds verloren. 

14°. Cineras vittata, Leach. , komt reeds voor 

op 1° 27 N. B. en 23° W.L. 

Verder is het Mufeum nog toegekomen de zao eld 

zame Physfophora Chamisfonis. (Zie XsENHARDT „ Ver- 

hand. der Leopold. Carol, Acad. tab. XXXV.f3. A. B.)3 

de aanteekeningen van den Heer pore , ftrekken zich nog 

over vele andere zaken uit. Daar deze echter alhier nog niet 

aangekomen zijn, zoo zal ik de mededeeling van dezelve 

op= 
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opfehorten. tot” nader onderzoek van de voorwerpen zef- 
ve, op den voet, waarop ik dit met onze verdienftelijke 

reizigers. overeengekomen ben, 

DD ee 

d VERHANDELING OVER DE RANGSCHIKKING DER VE 

LELLEN ; PORPITEN EN PHYSALIËN: 

Door W. DE HAAN: 

N 

D. Velellen zijn eerst vóór korten tijd naauwkcurig 

uiteen gezet, door EsCHHOLTZ, Entdeckungsreize 

durch O. DE KOTZEBUE, 7. III. S. 489. (Bulletin 

des Sciences de Mr, le Baron DE FERUSSAC, 1826. 
n°. 1.) en door CHAMISSO Ch EYSENHARDT ‚ de anis 

malibus quibusdam e clasfe vermium, vid. Verhand- 

lungen der Leopoldinisch-Carolinifchen Academie der 
Naturforfcher , B. II. Abth. I. S. 363. 

Escunorrz heeft vier foorten van dezelve onders 
feheiden, terwijl CHAMISSO CN EYSENHARDT er flechts 

drie opgeven. Hetgeen zij en hunne voorgangers dien- 

aangaande medegedeeld hebben, komt hoofdzakelijk op 
het volgende neder : 

A.) De kam loopt van den regterhoek der voorzijde 

van de horizontale fchijf naar den linkerhoek der achter= 

zijde. (Vela finistra CHAM. ct EYSENH.) 

xr. Vel. auftralis , rsenuorrz. Het randvlies dons 

ker blaauw „ de kam lichter blaauw „ de voeldraden blaauw 

aan dé bafis met eenen rooden of gelen top. Lengte 

van het lijf twee duimen. Aan de Kaap de Goede Hoop. 
BIJDRAGEN , D. IL sr. 1. Li Co: 
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_ COLUMNA } Aguat. et wed py 20, ee tab, 

‘aa. fs 1, 2 
*IMPERATI , Historia Naturale , p. 688 f. 

E. (*). 

“ Porpite velelle (2?) Bory De sr. indeed 
aux êles d'Afrique, pl. 54. f. 2. 

ve Welella fcaphidia, PÉRON, Atlas, tab. 30. f. 6. 
Velella fcaphidia , LAMARCK. $ 

Velella finistra, CHAM. et eys., tab. 32. f. r. 

a. Vel. pacifica, ESCHHOLTZ. 
Het randvlies donker blaauw , de kam licht geel, het 

vlies van den kam ongekleurd, de voeldraden van de= 

zelfde kleur „ als bij de geni lengte van 15 duim, 

… In de Zuidzee. 

B.) De kam loopt van den linkerhoek der woel 

naar den regterhoek van de achterzijde des lijfs, (Vela 
dextra, CHAM. en Eys.) 

3. Vel, Radackiana , esCHHOLTZ.. 

Het randvlies donker blaauw, het vlies over de ho- 

rizontale fchijf bruin; dat van den kam licht blaauw „de 
voeldraden bruin, een weinig donker bij hunnen oor- 

fprong, donker blaauw aan den top. Mel, oblonga, 

CHAM. €£ EVS.> tab. 32. f. 2. 

Lengte van het lijf drie duimen, maar fimaller dan bij 

de twee voorgaande. Onder den evenaar niet verre van 

het eiland Radack. 

4- 

(*) De aangehaalde Schrijvers , met een fterretje geteekend „ 

heeft de S, niet kunnen raadplegen, Deze zijn derhalve alleen. 

op het gezag van andere Schrijvers aangenomens 
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ge Vel. Sandwichtana , escnnouTtz. 

‚Het randvlies donker blaauw , het vlies over de ho- 

„fizontale fchijf geel, dat van den kam groen. 

‚Vel. lata , CHAM. et EYS., tab. 32. f. 3. 

V. échancrée, QUOY Et GAIMARDs Voy. d. Cap. 

FREYCINET , Zoologie, pl. 86. f. 9. 

„Lengte ongeveer 2 duimen: breedte 15 duim. In de 

Zuidzee , op de hoogte der Sandwichs eilanden. 

De PV. Echancrée Quoy et GAIMARD, fchijnt ons toe, 

niet te verfchillen van de . Sandwichtana ; hoewel in den 

tekst gezegd wordt, dat zij zich door vele exemplaren 

verzekerd hebben van de infnede aan den bovenrand van 

den kam, op zijde van den top , zoo komt mij dit karakter 

zoo twijfelachtig voor, dat het nog nader dient onder- 

zocht te worden. Bij de foorten , welke mij bekend zijn , 

behoudt de kam altijd dezelfde gedaante. 

Ook fchijnt het mij nog een nader onderzoek te ver- 

dienen, of de V. Radackiana, niet de volwasfene Ve 

Sandwichtana is. Zoo men acht flaat, namelijk , op de 

vorming der horizontale plaat, dan ziet men duidelijk , 

dat bij den groei van het dier, de toeneming in lengte 

veel grooter is, dan die in de breedte. De horizontale 

plaat beftaat uit buizen, die om elkander heen lo0- 

pen, maar die breeder worden langs de korte zijden der 

fchijf, dan langs de lange zijden , waar zij naauwelijks 

te onderfcheiden zijn; daatùit volgt, dat, naarmate er 

meerdere buizen aan deze fchijf toegevoegd worden , de 

lengte der fchijf ook veel fterker toeneemt, dam de 
breedte. 

__ De afbeeldingen, welke die: van PÉRON, CHAMISSO 

€ EYSENHARDT vóóraf zijn gegaan, Zijn’ allen. zeer 

\ Tia ge- 

À 
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gebrekkig en naauwelijks met zekerheid te beftemmen. 

Ook is, in de afbeelding van pÉroN, nog het rand- 

vlies om de horizontale plaat verkeerd geteekend; dit 

is niet Overal van dezelfde breedte; maar zoo als. cHA- 

MISSO CN EYSENHARDT het te regt hebben afgebeeld „ 

is dit vlies veel breeder op de hoeken der horizontale 

fchijf , daar de kam niet in uitloopt , en daarentegen het 

Ámalst op de tegenoverftaande hoeken. 

De Velella mutica, LAMARCK, Medufa Velella, 

GMEL.s D» 3155. Phyllidoce , BROWN, Jamaica, 387, 

tab. 48. fs 1 en de Vel. limbofa, LAMARCK. Holothu- 

ziafpirans, FORSK.» degypt. p. 104. n°. 15. et ic, tab. 

26. f. K. Encyelop. Méthod. pl. go. fe 1,2» zijnop de 

daarbij aangehaalde figuren gegrond. Deze echter niet te 

herkennen zijnde, zoo zal het waarfchijnlijk beter zijn, 

om dezelve beide eene plaats onder de Zncertae Sedis in 

te ruimen. 

Porpita ‚ LAMARCK. 

Van het geflacht Porpita, zijn er bij LAMARCK vier 

foorten befchreven. Te regt hebben escnnoLTz (4. c.) ; 

EN BLAINVILLE (Dict. des Sciences Naturelles „ article 4 

‚_Porpite), de twee eerfte foorten verworpen. P. nuda; 

EAMARCK , gegrond op eene afbeelding in de Amoentt. 

Academicae, (IV. p. 255. tab. 3. f. 7—9 ») en over- 

genomen in de Eneyelop. Method. pl. go. f. 353 is 

niets anders, dan de bloote kraakbeenige fchijf van eene 

of. andere foort van dit geflacht. — P. appendiculata , 

LAMARCK „ ontleend uit Bosc. Mistoire Naturelle des 

Vers, Vol. U p.-155. pl. 18. f. 55 6» vertoont eene 

foort, van welke de voeldraden afgefcheurd zijn, ! 

Vol» 
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Volgens de exemplaren , in ’s Rijks Mufeum voorhan- 

den en aldaar gebragt door ’slands Reizigers, zoude 

men de Porpiten het gefchiktst op’ de volgende wijze 

kunnen verdeelen. 

zr. Porpita Reinwardtii, D. H. 

De langere voeldraden van de lengte van den halven 

diameter der fchijf, aan hunnen top knodsvormig, met 

groote klieren bezet, die weinig of niet gefteeld, aan 

het knodsvormig einde, digt in drie duidelijk te vervol- 

gen rijen, op elkander volgen. En 

De fchijf is. van negen tot tien lijnen diameter (Pa- 

tijfche voetm.), gevonden door Prof. REINWARDT , in 

de Molukfche zeeën; drie exemplaren voorhanden, die 

alle dezelfde kenmerken opleveren. 

2. Porpita Forskahli,D. u. 

De langere voeldraden even zoo lang, als de diameter 

van de fchijf, niet knodsvormig verdikt aan hun einde, 
maar evenwijdig uitloopende. De klieren zijn groot; 

zeer duidelijk gefteeld, {taan niet zoo zeer in drie rijen 

als bij de voorgaande foort, maar zijn eerder drie aan 

drie overdwars geplaatst. 

Holothuria denudata, rorskaur „ Difer. Animal. 

én ltinere Orient., p. 103. n°. 14 et tic. tab. 
26..f. L. IL. 

Holothuria nuda, GMELIN , p. 3143. 

Enc. Method. pl. go. f. 6,7. 

Porp. glandifera , LAMARCK. 

De diameter der fchijf is van wier lijnen diameter, Ge- 

vonden door de Heeren Bore en maekroT in den Atlan- 

tifchen oceaan, op de hoogte der Kunarifche Eilanden. 
' li3 De 
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Den naam van LAMARCK heb ik gemeend te moetên 

verwerpen , dewijl alle foorten glandiferae zijn. 
-_ 3. Porpita Kuhlii, D. mn. 

De mond is zeer lang uitgetekt , trompetvormig. Her 

getal der zuigers, -dat bij alle andere foorten zeer groot 

is, bepaalt zich hier tot eenige weinige, die ook fmal 

en lang zijn. De langere voeldraden zijn twee- tot drie-) 

maal langer, dan de diameter der fchijf; de klieren zijn 

zeer klein, drie aan drie overdwars geplaatst. Porpita. 

disticha , kun MSS. 

Diameter van de fchijf eene:lijn. (Parijfche voetm.) 

Volgens de befchrijving van de Heeren KUHL en. VAN 

HASSELT , in hünne MSS. is de kleur van deze Porpita, 

in het leven helder blaauw , die vande lange voeldraden is 

geheel wit, die van dekorteren is flechts in het midden blaauw. 

Het trompetvormige van den mond is geene toevallig- 

heid, door den …wijngeest voortgebragt, dewijl dit door 

gemelde Heeren even zoo waargenomen is geworden. 

Den naam’ disticha heb ik echter moeten verwerpen, 

dewijl de klieren in: drie en miet in twee rijen geplaatst zijn. 

4. Porpita gigantea, PÉRON, Voy. auw terres ons 

flrales , pl. 31 fa 6. 

De langere «voeldraden zijn een weinig langer , dan de 

diameter van de fchijf. De klieren taan drie aan drie 

gepaard en zijn miet gefteeld. De mond is zeer kort, 

Porpite raditt„ BORY DE ST. VINCENT , Voyage 

aux tes d’Afrique , Atlas pl. 5.f. 2. A.B.C. D. 
Porp. gigantea , LAMARCK. 

De fchijf wordt tot één duim lang. (Parijfche voetm.} 

Gevonden door. Prof. REINWARDT, in de Molukfchie 

zeeën. 
De 

eb nd a 
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De Heer Lesson (Bulletin des Sciences de Mr. pt 
FERUSSAC, 1826. n°. 1. art. tee), befchrijft cent 
fieuwe foort onder den naam van CAryfocoma. Deze 

zoude zich onderfcheiden door goudgele voeldraden , en 

door rozekleurige zuigers. De befchrijving gaat echter 

fiet verder en er is dus zeer weinig daaromtrent te be= 

palen. é 
De kraakbeenige fchijf is te zamengefteld uit vaten, 

die ftraalsgewijze van’ het middelpunt naar’ den omtrek 

loopen; op deze vaten ziet men duidelijk poren, die 

‚meerdere of mindere kringen om het middelpunt vormen, 

Phyfalia. 

… Over de. Phyfaliën zijn, vóór korten tijd, vier ver- 
handelingen gefchreven: de eene van TILEsIUS, te vinden 

in een werk , getiteld: Naturhistorifche Früchteder erften 
Kaiferlich-Rüsfifchen Reife unter dem Kommando des 

Herr VON KRUSENSTERN, St. Petersburg 1813 (+). — 

De tweede van K. w. EYSENHARDT „ Verhandlungen der 

Kaiferlichen Leopoldinisch-Carolinifchen Academie der 

Naturforfcher , B. IL. p. 419. — De derde van oLFERS 

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wisfen- 

fchaften zu Berlin 1820— 1821. S. 347. — De vierde 

van BLAINVILLE , Dictionnaire des Sciences Naturelles., 

art. Phyfalie. 

"„EysennaRDT onderfcheidt de Phyfaliën, als volgt: 
i Ze 

4 (*) Dit werk is mij nog niet toegekomen, 

Vik ar 
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1. Phyf. Arethufa, Tin. Ed 

„ Vefica integras brachia bafi ramofa, acqualia, 

omnia _ approximata, appendicibus _genitalibus in- 

ftructa. 
„ Ph. Arcthufa et glauca, TIL. cum iconc. — Ph, 

pelagica, LAM., Hist. Nat. des An. f. Vert. — 
Holothuria Phyfalia ,t. BLUMENBACH. Medufa Cara- 
vella, MULLER. Befchâft. der Berl. Naturf. Fr. lie En 

icone tab. 16. f. 1. 

„2. Phyfalia Lamartinieri , Tu. 
„ Vefica integra: brachia bafi fimplicia (2) eorumque 

aise ceteris majus, omnia approximata, appendi- 

cibus genitalibus inftructa. 

„ Ph. Lamartinieri, TIL., C. icone, (copia fig. 

Lapeyroufii). — PAhyf. pelagica, BORY DE ST. VINC. 

ce. icone, — Phyfalia Lapeyroufe, Atlas c. icone, — 

Medufa Utriculus Lamartinière, Journ. de Phoyf. 

1787. II. (ex Tilefio.) 

„3. Phyfalia Osbeckii, Tir. 

„ Vefica appendiculata: brachia bafi fimplicia ® 

hrimihe alterum caeteris majus, omnia approximata 
appendicibus genitalibus. inftructa. 

„ Phyf. cornuta; afer et Osbeckii, Tir. c.‚ icone. — 

Phyf. megalista, PÉRON, Atlas c. icone, — Holo- 
thuria Phyfalia, osBrck’s Reife nach Ostindiën 

und China, €. icone. An cum antecedente con- 

» jungenda. 

» 4. Phyfalia pelagica , Bosc. 

„ Vefica integra: brachia bafì fimplicia, in acervos’ 
5 tuos dispofita. In acervo altero omnia appendicibus 

» genitalibus inftructa brachiumque unum vel duo cacte- 

» ris 
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„ris majora, in acervo altero appendices genitales de- 

sj funt, tab. 35F.2. 

» Phyf. pelagica, Bose. cum icone, TILESIUS, CUM, 

» ieone. — Phyfalia tuberculofa, LAM.; Z. C+ Ärc- 

» thusa Caravella okEN?’s Zoologie.”” 

Orrers heeft, zonder voorkennis. van de verhande- 

ling van EYsENHARDT, de Phyfaliën op de volgende 

wijze befchreven: 

„ Ie Ph. Arethufa, TIL. 

» Ovalis, extremitatibus utrinque rotundatis, tenta= 

» Culis confertis et cirris pluribus in facie posteriore in- 

„ feriore veficae , crista valde clevata. — Urens. 

» Arethufa , BROWN. Van de grootte van een ganzen 

» ei en daar boven. 

» 6) glauca , minor, TIL. 
„In de Tropifche zeeën. 

„2 Ph. pelagica. fn 

„ Subovalis, altera extremitate ventricofa; parte in- 

„ feriore tentaculis cirrisque pluribus ftrictura longitu- 

„‚ dinali media in acervos duos distinctis munita „ crista 

» Vix elevata. — Innocua. 

» Ph. pelagica, Bose. Van de groote van een _dui- 

» ven ei. 

„ In de Tropifche zeeën. 

„3. Ph. megalista, PÉRON ct LESUEUR. 

„ Extremitate altera veficae praelonga attenuata „ apice 

» Papillofa , tentaculis in parte inferiore veficae longitu- 

„ dinaliter digestis, cirro folitario longisfimo , crista vix 

„ Clevata. 

„ Ph. Lamartiniëre, Tin. 
dis / kde 
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5 4. Ph. velificans. 

» Subovalis, extremitate altera procesfu cornuto Jatee 

„rali, et in parte inferiore tentaculis confertis eirroque 

» tongisfimo exftructa crista fubimmerfa. — Innocua 

» Holothuria velificans , osBECK. 

» Phyf. cornuta, TiLestus. 

» Bij de kaap de Goede Hoop. 

5. Ph. producta. 

» Ovalis, extremitate altera inferiore in proeeslum 

„ mollem producta, altera in facie inferiore tentaculis con- 

» fertis cirrisque pluribus exftructa, crista elevatâ. — 

» Innocua.” 

„Onder den evenaar in den Atlantifchen oceaan. 

Daarenboven heeft dan nog BLAINVILLE eene nieuwe 

foort befchreven , onder den-naam van Gaimardi. 

» Ph. Gaimard , BLAINVILLE. 

» Corps ovale, obtus en arrière, un peu héserfisde en 

 avant3 les deux orifices très rapprochés àÀ eette-ex- 

 trémités un faisceau de tentacules asfez courts à 

% Vextrémité postérieure Yinférieur très. confidérable 

» et formé, outre un grand nombre de-tentacules femme 

„ blables, d’un beaucoup plus gros proboscidiforme ct 

» dun très long filament cirrheux, bridé par une forte 

» de méfentère,” Ute 

Lamarck, Hist. Nat. des Animaux fans Prrianiers 

T. IL. p. 480, plaatst de foort van Bosc. , onder zijne 

P. twberculofa , en befchrijft nog eene andere P.eZon- 
gata, gegrond op de plaat van j. rorBes , Mém. Orien- 

taux, Vol. II. p. soo et Vol. IV. fig. : 

wije foort is onder deze zoo duidelijk berlinense: 

als 
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als de PAyfalia pelagica, Bosc. Deze is echter het 

eerst door BLAINVILLE , onder den naam van Gaimardi , 

juist bepaald. EysENHARDT en OLFERS , zijn „ namelijk „ 

van meeningegeweest ‚ dat de twee afgefcheidene bundels 

der zuigers aan eene foort en het aanhangfel van onderen, 

aan de blaas, aan eene andere. foort eigen was; dit is 

echter geenszins het geval, zoo als mij volkomen geble- 

ken is uit eene reeks van vijftien exemplaren „door de 

Heeren BOIE en MAKLOT overgezonden; al deze hebben, 

tevens het aanhangfel onder aan de blaas en de zuigers 

in twee bundels afgefcheiden. Hierdoor vervalt derhalve 

het onderfcheid tusfchen de P, pelagica , BOSC ; EYSEN- 

HARDT, OLFERS; en de P. Osbeckii , EYSENH. of Me 

dagista,.PÉRON , OLFERS. 

Onder diegenen, die de zuigers in eenen bundel ver- 

eenigd hebben, is het volgende onderfcheid zigtbaar. 

Als men , namelijk „ de blaas zoo plaatst, dat de bundel, 

zuigers en voeldraden aan. de regterhand en de ftompe 

verlenging van dezelve naar de linkerhand gerigt is, zoo 

ziet men bij de eene foort , dat alsdan de holle zijde van den 

kam, boven op de blaas geplaatst, naar voren gerigt is, 

terwijl dezelve bij de andere foort , naar achteren is gewend … 

de blaas in dezelfde rigting geplaatst zijnde. Deze kam 

is namelijk, altijd naar eene zijde overhellende, Hieruit 

kan men derhalve éen zeer duidelijk kenmerk ontleenen , 

om de P. Arethufa, TIL. , EYSENHARDT- CN OLFERS „ 

te onderfcheiden. van de P. producta, orrers. De 
eerfte, zoo als ook blijkt uit zes onderfcheidene exem- 

plaren ‚ door de Heeren gore en MAKLOT overgezonden , 

heeft altijd den kam naar voren overhellende , terwijl die 

bij de tweede naar achteren overhelt. 

Ten 
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_ Ten opzigte van de P. velificans , OLFERS; ZOO 

komt het mij voor, dat deze te onbepaald gekarakteri- 

feerd ís, en dat de kenmerken van een exemplaar ont- 

leend zijn, bij hetwelk er’ eene opening gekomen is in 

den kam, zoodat die daardoor te zamen gevallen was; 

op deze wijze kunnen alle foorten eene erista fubim- 

merfa verkrijgen. 

Het voorgedragene getal gorie van Phyfaliën , zoude 

dus op de volgende teruggebragt kunnen worden, in 

deze rangfchikking : 

A.) De kam der blaas (taat vlak tegenover de 

plaats , daar de zuigers en voeldraden aangehecht zijn , 

op derzelver rug. De blaas is flechts aan eene zijde 

verlengd over den bundel der zuigers en voeldraden. 

“xr. Ph. Arethufa , TILESIUS. 

De blaas zonder eenig aanhangfel, zoo wel van on- 

deren als aan de zijden : de voeldraden in eenen bundel 
vereenigd, de kam der blaas van voren hol. 

Holothuria Phyfalis, LINN. > Amoen. pare IV. 

Pp. 254. tab. 3. f. 6. 

*Arethufa, BROWN, Jamaica, p. 386. 

“Urtica marina, SLOANE, Jam. Hist. 1. tab. 4. 

fi6: 
*Phyfalia Arethufa 

ka glauca, 

== pelagica , LAMARCK. 

*Medufa Caravela, MULLER» Befchaft. der Berl. 

Naturf. Fr, II. tab. 16. f. 1. 

Phy/. pelagica, BORY DE ST. VINCENT ; en 

dans les Sles d’Afrique, pl. 54. f. Ie 

Pruesrus. 

Rein 
%. 
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Reife um die Welt, von KRUSENSTERN, dilas, 

tab. 33. f. 13 2 

EN Arago. Voyage autour du Monde, Verss es Ed 

De blaas wordt tot drie duimen. lang. (Parijfche 

voetm.) Door de Heeren Bore en MACKLOT waargeno- 

men, tusfchen 19° N. B. en 14° 9'Z. B. 

a. Phyf. producta, OLFERS. — 

De blaas zonder eenig aanhangfel, zoo wel van on- 

deren als aan de zijden, de voeldraden in eenen bundel 

vereenigd, de kam der blaas van voren bol. 

*Phyfalia „ LAPEYROUSE „ Jtlas cum ieone. 

Medufa Utriculus, LAMARTINIÈRE, Journal de 

Phyfigue , 1787. B. eum icone (copia). 

Phyfalia Lamartinieri , TILESIUS , EYSENHARDT: 

Phyfalia producta, OLFERS. 

Een exemplaar, gevangen op de hoogte der Kanari- 

Sche Eilanden, is het Rijks Mufeum van die foort toe- 

gekomen „ door de Heeren Bore en MACKLOT. 

De lengte der blaas is even zoo als bij de vorigen van 

drie duimen lengte. 

B.) De kam ftaat niet op den rug der blaas „ tegen- 

over de inhechting der zuigers en voeldraden ‚ maar 

aan de voorzijde van dezelve. De blaas is aan bei- 

de zijden over den onderften bundel, zuigers en voel- 

draden verlengd , en loopt aan beïde kanten ftomp toe. 

3. Ph. pelagica , Bosc. 

De blaas met een aanhangfel van onderen, de zuigers 

in twee bundels gefcheiden, van welke de bovenfte zon- 

der voeldraden. 

Holothuria Phyfalis, osrrek, Reife nach Ostin- 

dien und Japan , cum icone. 
*Phy- 
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*Phyfalia pelagica , Bosc. ; cum iconc. 

== tuberculofa , LAMARCK. 

tt pelagica, 

mre GONNIE ) 

t 

* 

Nn enten afer 4 

Osbeckii , 

Arethufa Caravella , okreN’s Zoolog. 
Phyfalia Osbeckti, mir. , 

pelagica, 

TT belagica, Vorrens. 
mm megalista, 

bn 

em 

\EYSENHARDT» 

——— Gaimardi , BLAINVILLE. 
Vijftien exemplaren, verkregen door de Heeren Bore 

en MACKLOT , van de hoogte der Kanarifche Eilanden 
tot aan den evenaar. 

De blaas is twee duimen lang. 

C.) Geen kam aan de blaas. 

4. Phyfalia Boiëi, D. n. 

De blaas zonder kam, naar beïde zijden fmaller toe- 

loopende, omgeflagen en verbonden aan een rolrond 

aanhangfel, het aanhang{cl draagt de zuigers en voeldra- 

den aan deszelfs einde, 

Deze foort gevonden door den Heer Bore, onder 23? 

N. B., zoo als zulks in het vorige ftuk , n®. 4, opgee 

geven is geworden, onderfcheidt zich geheel van alle 

overige foorten. De kam ontbreekt volftrekt. De blaas 

loopt van beide kanten zeer fpits toe, en kromt zich 

naar onderen, alwaar beide einden zich te zamenhech- 

ten, aan eene rolvormige maag of aanhangfel, hetwelk 

de zuigers draagt. Voeldraden ontbreken: ook heeft 

de 



de Heer Bore dezelve bij het levend--exemplaar niet 

kunnen bemerken. 

Een exemplaar, de, lengte der blaas één duim. (Pa- 

rijfche voetm.) 

IETS OVER DE SPOOR VAN DEN ORNITHORHYNCHUS. 

Door J. VAN DER HOEVEN. 

D. fpoor van den Orzithorynchus is, volgens MEC- 

KEL» alleen uit eene hoornachtige zelfftandigheid «ge- 

vormd en uit een vliezig kanaal, hetwelk door dezelve 

heen loopt. Men leest in het Bwlletin des Sciences 

Naturelles et de Geologie, 1827. n°. 5. p. 107, dat 

BLAINVILLE en RUDOLPHL geloofd hadden (@vaient 

ecru), dat de {poor gedeeltelijk beenachtig was. In de 

natuurkundige wetenfchappen komt het niet op meenen 

en gelooven aan, waar men zien kan. BrAINVILLE en 

Ruporpni hebben zekerlijk gezien, hetgeen ik ook heb 

waargenomen, dat de hoornachtige zelfftandigheid de 

beenige kern der {poor , eveneens als een koker omgeeft, 

gelijk de hoornachtige bek der vogels hunne kaken be- 

dekt, en gelijk ook de hoornen der runderen gevormd 

zijn. Zoo vond ik het‘althans bij een mannetje van den 

Orn. rufus, terwijl ik bij een mannetje van den O. fus- 

eus, alleen eene hoornachtige zelf{tandigheid waarnam. 

of 
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Of dit een foortelijk of enkel toevallig verfchit is, moge 

onbeflist zijn, zeker is het, dat althans bij fommige in= 

dividuën van het geflacht Ornithorynchus, de fpoor 

eene beenige kern bezit. Ook is het exemplaar, waar 

van ik, over meer dan vijf jaren , de fpoor heb doorge- 

zaagd, nog in ’s Rijks Mufeum voorhanden, en ieder 

kan zich aldaar van de overeenftemming mijner vroeger 

gegeven afbeeldingen en befchrijvingen (Mémoire Jur 

POrnithorhyngue), met de voorwerpen zelve overs 

tuigen. 
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NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN. 

mecnrerei 01010101 4 OIOIEIGieierernme 

1 

OVER HET KRISTALLIJN VOORKOMEN VAN HET ZWA 

VELZUUR-IJZER IN DE NATUUR. 

Door A. H. VAN DER BOON MESCH; #8 Leyden. 

| veen zegt ergens, dat het gekristallifverde 

zwavelzuur-ijzer , (Fer. fulfaté, Eifen-Vitriol, Grü- 

zer Vitriol, enz.), zeer zelden en mogelijk nimmer in 

de natuur gevonden wordt, en in vele nieuwere mine- 

ralogifche leerboeken vinden wij de verfchillende vormen 

van deze delfftof , naar het door kunst voortgebragte 

zwavelzuur-ijzer-oxydule bepaald en befchreven, en 

derzelver voorkomen in de natuur betwijfeld, En in- 

derdaad het is niet te ontkennen, dat deze delfftof zeer 

zeldzaam in regelmatige vormen en in die, welke van 

den primitiven vorm afwijken en tot dezen kunnen wor- 

den teruggelgid , gevonden is. Vele Mineralogen hebben 

de nadere waarnemingen hieromtrent met verlangen te 

gemoet gezien, tep einde de kristallographie van dit 

_ mineraal, indien het noodig was, te verbeteren, en om 

te kunnen opmaken, in hoe verre de door kunst voort- 

 gebragte kristallen van dit zout van die, door de natuur 

gevormd, afwijken, — De verdere betwijfeling hierom- 

trentis nu uit den weg geruimd , daar de Heer MOLDEN- 

HAUER in den winter van het jaar 1825 in Beijeren, 

deze delfftof gevonden heeft, en pracht-exemplaren van 
BIJDRAGEN , D. IL, sT. 1. Kk de- 
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dezelve aan LEONHARD heeft overgezonden; en ik reken 

het om de zeldzaamheid van dit mineraal en om het 

verfchil van gevoelen, dat hierover “ontftaan is „nice ‘on- 

voegzaam , om eene korte befchrijving te geven van een 

exemplaar , hetwelk ik van den Heer GUSTAVE WETZ- 

LER uit Heidelberg ontvangen heb. 

Deze kristallen, welke in de groef Gieshiübel, op Si 

berberge , nabij Bodenmais in Beijeren, gevonden zijn, 

munten in grootte, helderheid en geregelden vorm uit 

boven die, welke ik door kunst immer heb zien voorts 

brengen. Dezelve zijn niet afzonderlijk , maar door 

elkander gewasfen en gehecht aan bladerigen Maghect: 

kies en Qwarz, en van eene verfchillende grootte en 

vorm. Sommige kristallen zijn bijna volkomen fchieeve 

thombifche zuilen, terwijl andere in vorm het fer file 

faté bafé van mauv naderen; bij anderen zijn fonmmige’ 

vlakken onregelmatig groot, terwijl andere vlakken- 

naauwelijks zijn aangeduid. Indien men deze kristallen 

behoorlijk nagaat, dan befpeurt men de naauwkeuriehäd. 

van het onderzoek van mons, omtrent den kristalvörm- 

van deze delfftof , en men bemerkt tevens , dat dît: Bo- 

denmaifche mineraal den aangenomen primitiven vorm? 

van dit zout zijnde cene fcheeve rhombifche zuil, (zie, 

LEONHARD’s Oryctognofie, tab. V. fig. 55) > als- juist: 

bevestigt 5 van, welken. primitiven vorm LEONHARD zes: 

regelmatige afwijkingen bij deze delfftof gevonden heeft 

(Zeitfchrift für Mineralogie, B. IV. S. 108); waars 

om ik hierover niets meer zeggen zal. Alleen wil ile: 

er nog bijvoegen, dat de kanten der kristallen meer af= 

gerond, dan fcherp, en dat de vlakken vrij regelmatig 

en glad zijn. rs 
‚De 
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aDe fpecificke ZWÁREE Van eet der-dfgezonderde krige 

tallensisles 250371 Die Aiijdeh Kalkfpaat en worden 

door vlseifpaat ‘gefneden- “De kleur is helder groen 5 
diëvän het poeder isvwitteDe fmaak ‘is Zämentrekkend. 
Zij zijn’ ii koud water Bplosbaár, welke ‘oplosfine ‘door’ 

galnoten-zuur zwart wordt sgeldeurde” In’ do lucht word 

den de -héeken „der kristallen ftomper „bruin eh verval- 

len‚sin „een, verfchillend gekleurd ‘poeder, „waarom „men 

dit mineraal» zorgvuldig bewaren moet. De eerfte veran 

dering, die-het ondergaat; is dat het in &wavelzuur* 

gzeronydes en oxydule overgaat, én misfchien is ook ir 

dezer verwering de, redenste zoeken. ;»dat dit-zout ‚zóo 

zelden inde naitur; voorkomt, „Indien-dit gjzer-vitriool 

in, een „‚kolfje voor „de: -blaaspijp. verhit wordt „ flaat er 

water aande wanden vanhet glas; en er « ontwikkelt zich 

zwaveligzuur;, hetwelk en door den reuk. en door voche 

tig, fernambukpapier. wordt waargenomen, Wanneer het 

dus,;geglocide ijzer-vétriool in de binnenfte vlam voor 

de blaaspijp gehouden wordt „ wordt het zwart en mags 

netisch,, Door: foda+ wordt. het miet opgelost. Doof 

het„phosphorzout, (over dit zout heb ik reeds in een 

vorig nonimer van deze Bijdragen gefprgken) worde 

het, ‚apgelost en vormt «een „glas, waarvan de. kleuren 

verfchilend zijn, dan eens rood en dan weder geel3 

welke ‚kleuren, , na-de,‚bekoeling, van den glasparel vers 

loopen; In, devreduetievlam met phosphorzout gefmóls 

ten, vormt het een hoog groen glas::,Dóor de borax 

wordt het ook opgelost, en hierbij hebben dezelfde ver- 

fehijnfelen plaats 3} ook hier-wordt het glas, in de reduc- 

tievlamegehotden ; hoog groen, terwijl het glas door dé 

Oxydatievlam voortgebragt «hoog rood vän ‘kleur is. — 
Kke Brne- 
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BERGMANN, BERZELIUS, MITSCHERLICH € LEOPOLD 

GMELIN ‚ hebben verfchillende .ijzer-vitriolen onderzocht 

en in dezelve gevonden e23—27 deelen ijzer-oxydu- 

le, 28— 39 deelen zwavelzuur, -38—45 deelen water, 

en volgens BERZELIUS is de formule. voor hetzelve 

Fes S* + 6 Fe S2 kh 72 Ag. 

Wat de vorming van dit mineraal betreft, zoo meent 

men, dat hetzelve ontftaat door de natuurlijke ontleding 

van het Zifenkies of zwavelzijzer in de holligheden’ van 

den “Thonfchieffer en zandfteen, enz. ; welke meening 

door deze kristallen bevestigd wordt, daar Zij op mag= 

neetkies gehecht zijn ook zien wij in onze mineralogi- 

fche verzamelingen op eene dergelijke wijze het witte 

zwavel-ijzer (fer fulfuré blanc) veranderen , daar het- 

zelve door den tijd met een wit poeder wordt bedekt , 

hetgeen neutraal zwavelzuur-ijzer-oxyde is. — Noor 

het overige komt dit mineraal zelden kristallijn z- maar 

meer in onbepaalbare vormen voor, en is meestal aard 

achtig. Sommige Duitfchers noemen dit Bergöutter of 

Bergfeife, vooral wanneer een weinig kleiaarde met het 

zout vermengd is. Zoodanig een Lifen-Vîtriool cinde- 

lijk, zag prirries, (Annales of Philofophy , Jân. 

1823. p. 446); uit zwavelkies in Thonfchieffer in cene 

fteenkolengroef ontftaan. Het ís evenwel verkeerd, om 

deze toevallige bijmenging van kleiaarde, dit zout eene 

bijzondere mineralogifche fpecies te noemen „e uhet als 
zoodanig te behandelen (+). 

NEs 

CC) lu ’sRijks Mufeum alhier, zijn thans zes uitmuntende 

exemplaren van dit zelfde zout voorhanden, onlangs uit Meis 

delberg overgezonden: namelijk, het Zer fulfaté unitaire, het 

Fer 
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mmm EE OG memmen 

NEDERLANDSCHE DELFSTOFFEN. 

Door Mr. P. Ss. SCHULLs 

Advokaat te Dordrecht. 

Wervolg van het tweede Deel, eerste Stuk , bl. 39.) 

Specimina quae delectando docent 
et docendo delectant. 

: WALLERIUS. 

VI. Granskoot „ Anthracite, Glance coal, ver- 

gelijk vorer, Gefch. der Steink. , bl. 192, D'AU- 

BENSSON , de Voufins Geéognof. T. IL. p. 209 fegg. 
„220, 269, DRAPIEZ, Dict. de Chim. et Miner. 

Deux. Edit., op het woord, Bij Wijd, tusfchen MZaas- 

tricht en Luik. 

De oudere Delfftofkundigen befchouwden de Glans- 

kool als eene bijfoort (wariëteit) van de Steenkool 

(Houille), latere als verwant met het Potlooderts 

(Graphiet), tot het beter onderzoek der nieuwere, 
de glanskool eene afzonderlijke plaats, met alle regt, 

deed inruimen. 

De Nederlandfche glanskool komt voor bij i/d. Zij 

is donker zwart, fterk glinfterende als ftaal , met eenen 

veelkleurigen wederfchijn, de breuk is fchelpvormig „ zij, 

breekt ligt, ruw, ís niet bijzonder koud op het gevoel en 

niet 

Fer fulfaté épointé , het Fer fulfaté triunitaive P, het Fer ful- 

faté pantogène, Fer fulfaté amorphe en zwavelzuur-ijzersoxy- 

dule aangefchoten op vezelachtige bruin-kool, Deze kristallen 

bevestigen vroegere waarnemingen over dit zout. 

Kiks 
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niet zwaar. Bij-de- berglieden. heet zij de bedrieglijke 

fteenkool, om hare oppervlakkige gelijkenis met de 

wezenlijke , maar hoogst mocijelijke ‘verbranding, door 

de afwezenheid van het bitwmmen ; bij naauwkeuriger on- 

derzoek echter, onderfcheidt zij zich door meer foorte- 

lijke zwaarte, -door bij hare vêrbranding koolftofzuur 

als product op, te leveren; zij laat op het papier cene 

donkere ftreep na, geheel onderfcheiden van het pot- 

food ; zij wordt gevonden in kalk/paat op kalkfleen , 

en behoort tot de tusfchenvorming van het kalkfteenge- 

bergte, hetwelk noch oorfpronkelijk is, noch tot de 

Tatere kalkfteenwording behoort, 

FLEURIEAU DE BELLEVUE vond de zine 

kristallifeerd in regchmatige zeshoekige platen, in groo- 

te flukken graniet, op de werven bij Zuandam; in 

Noord-Holland, welke} nadr Zijne theening, uit Noof- 

wegen afkomftig waren, waarfchijnlijk als ballast aange- 

bragt. Deze, door vauQqurriN ontdeed, beftond uit 

koolftof , ‘keien alwin, (vergelijk BRONGNIART , Min, 

Vol, WL. p. 58), de gemiddelde verhouding der kool- 

ftof is 80 procent. Belangrijk is deze delfflof voor den 
vaderlandfchen grond, uit een geologisch oogpunt be- 

‘fchouwd, en vordert met regt eene plaats in de verza-’ 

meling der liefhebbers dezer wetenfchap ; maar deszetfs 

wuttigheid is woor als nog van luttel beteekenis , ten zij 

dezelve in die menigte werd gevonden, dat deszelfs 

exploitatie aanmerkelijk genoeg werd. bevonden, om 

dezelve met BRARD, (Mineral. appligude aux Arts, 

Tom. IE, pe 125), tot de fpijkerfinederij te kunnen bee 

zigen, 

VII, Alinfihicf, Aluinfleen , feute lumineux, 
Alu- 
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Alaminous flate. Campelete Alumineux ; vergelijk BRONG= 

NIART , Min. Tom, Il. p. 165, D'AUBENSSON, de Vots= 

fins Glogn. Tom. IL. p. 208. rat 
„ Wanneer men langs de fchilderachtige boorden vant 

de Nederlandfche Maas, tusfchen Namen en Luik 
zich bevindt in den emtrek van Zoey, Ontdekt men op 

de toppen van fommige hoogten eene roode kruin, niet 

ongelijk aan den gebranden {teen onzer fteenplaatfen. — 

Deze roode toppen {trekken ten gids, dat zich aldaar 

aluinhutten bevinden ; en niet ver van daar is de plaats 5 

waar de aluinfteen wordt gevonden. Fraai is dit mines 

raal niet, ten zij bij vochtig weder door de foms aan= 

fchieteride kristallen, Het is eene aluinhoudende /cAie- 

ferkleë aan deszelfs zwavel en pyriteufen reuk kenbaar ; 

van eene bruine vaal graauwe zwarte kleur, eenigzins 

naar het blaauwe hellende „ minder vast dan de fcAzefers 

Klei, minder geregeld fplitsbaar in den regel; de alwins 

fchiefer bij Hoey, te Ampfen, b. vs, ontbladert zich 

echter in evenwijdige tafels en het zijn zulke fteenen ; 

welke de berglieden verkiezen. 

De alwinfchiefer is een opmerkelijk voortbrengfel van 

den Nederlandfechen grond; de aluinfabrijken bij Hoey , 

behooren onder de oudften van Zwropa, en waren een 

zeer voordeelige handeltak der vaderlandfche industrie , 

voordat men den aluin kunstmatig zamenftelde, Van die 

bloeijende exploitatie is thans weinig meer voorhanden ; 

echter ís dezelve nog niet geheel verlaten. Wij herin- 

neren ons in 1823, eene aluinhut in volle werking be- 

zocht te hebben. De wijze der vervaardiging flaat be- 

fchreven in nerMmosTäpT’Ss Technologie, door wijlen den 

Groninger Hoogleeraar UILKENS ín het Nederduitsch 
Kka uit 
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uitgegeven, bl. 89 en volgg. ; waarvan wij echter „ behalve 

de aanwijzing in den tekst (Lwikerland), geene verdere 

melding vonden, hetgeen ons bijzonder te leur ftelde, — 

De kristallen hebben den bekenden achtzijdigen vorm, 

zijn van ongelijke grootte. De Nederlandfche aluin is zoo 

zuiver niet, als die van Rome, daar zij overzadigd is. 

met zwavelzuur. 

De Turken zijn de oudfte aluinfabrikantens de be- 

réding in Ztalië en Spanje is van lateren tijd en gelijk- 

tijdig met die aan de oevers van onze Maas. Zouden 

de Kruisvaarders ook uit het Oosten ons dezen tak van 

vlijt hebben medegebragt en wij alzoo aan hen de aluin- 

bereiding in ons vaderland dank te wijten hebben? Wij 

geven gaarne dit gevoelen om een beter. Het verdient opmer- 

king, dat de Hulst (Ulex aquifolium, L.) bij uitnemen- 

heid welig wast in den met aluin bezwangerden gronden 

als aanwijzer voor het daarzijn van den aluinfchiefer ftrekt. 

In het algemeen merken wij op, dat de kruidkunde in da- 

delijk verband {taat met de Geologie ; misfchien komen wij 

hier wel eens op terug, wanneer wij zullen betoogen , 

dat de planten vaak beter aanwijzing geven voor mijn- 

ftoffen , dan de tooverftaf des bijgeloovigen bergmans. 

VIII. . Kalkfpaat, Chaux Carbonaté, in alle Mine- 

ralogifche handbocken te vinden. — De oorfpronkelijke 

kernvorm is de ftompe Rhomboide , welke zich als een 

Proteus in reekfen van variëteiten vertoont en alzoo 

ROME DE L'ISLE) WERNER; HAUY en Mos op hunne 

denkbeelden en kristalbefchrijving gebragt heeft. Deze 

delfftof komt in alle oorden , in al de tijdperken der wor- 

ding en gefchiedenis van den bouw van onzen aardbol 

voor en is derhalve geene zeldzaamheid , echter behoort 

zij 
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zij onder de fraaifte en fchitterendfte voorwerpen van 

ket fteenenrijk en wedijvert met het bergkristal en het 

vloeifpaat in fehoonheid. De Nederlandfche exemplaren 

moeten de vlag ftrijken voor de pracht van andere oor- 

den, maar niemand zal fommige heerlijke exemplaren; 

b. v., van het zoo pittoresk gelegen Justenville , bij 

Theux ‚ uit zijne verzameling bannen willen. 

IX. Schieferley met afdrukken , Krauterfchiefer , Ar= 

gile impresfionnde , Scute emprient des Végétaux verg. 

VOGEL, Mineral Syst. bl. 282. — In de wetenfchap 

van de gefchiedenis der volken , behooren de medailles tot 

een der hulpmiddelen, om de waarheid van deze of gene 

daadzaak te ftaven. — Ook de natuur heett de gefchie- 

denis van de wording der planeet, die wij bewo- 

nen, in gedenkpenningen vereeuwigd „ des te belangrijker „ 

paar mate noch ftaatkunde, noch vleijerij , noch kwade 

trouw den ftempel gefchroefd hebben en het alleen aan 

onze kortzigtieheid te wijten is, wanneer wij dezelve 

niet, lezen kunnen en wij nog den Champollion verbei- 

den, die dit heilig fchrift ontcijfert. Ook onze gewes- 

ten zijn rijk ‘in zulke legpenningen. — De kolenmijnen 

van Zwik leveren bij derzelver ontginning eene menigte 

van plantenafdrukken op , meestendeels uit de afdeeling 

der geheimbloeijende; bij {ommige is de afdruk geheel 

fteenkool: een wegend argument voor het gevoelen van 

den verdienftelijken en grooten Delfftofkundigen vorer s 

omtrent den plantaardigen oorfprong- van de fteenkool. — 

Bij de zoogenaamde Munfterpomp tusfchen Stolberg 

en Aken, woont een ijverig en welwillend Natuuron- 

derzoeker , welke eene keurige en rijke verzameling dier 

Phytoliten bezit. — Hij deelde ons zijn voornemen me- 

Kk 5 de 
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de dezelve te willen laren lithographieren „ welk voornce 

men wij nog niet vernomen hebben, dat door hem. ver- 

wezenlijkt is, — Inderdaad., op den fteendruk „ een der 

fchoonfte vonden van onzen tijd, ligt de bijzondere ver= 

pligting van ons de fchoonheden uit haar moederrijk niet 

langer te verhelen. bij de oudere plaatwerken van 

SCHREUCHZER „ waarin echter veel ongelooflijks. -voor- 

komt, van SCHULZE, dat beter is, onderfcheiden. zich 

SCHLOTHEYMS en ROZES fleendrukken voordeelig. Deze 

werken echter, zijn nog te kostbaar en men kan veel 

goedkooper de originele, de oorfpronkelijke natuur be- 

komen , dan de-afbeelding. — De Hoogleeraar vAN BRE- 

pA heeft, bij zijne aanvaarding van het Profesforaat aan 

?slands hoogefchool te Gesd een belangrijk betoog ge- 
levert over de Geologifche plantenkennis. 

XN. AJzerkiezel, le Caillou ferrugineus, Brichönt 

guarts rabigineug van HAUY. — Eene bijfoort van’ het 

bergkristal, door deszelfs verbinding met ijzervers 

zuurfel onthelderd, en den overgang tot den Jaspis 

als aanwijzende , onderfcheidt zich echter van denzelven , 

door zijn vermogen en hang tot kristallifatie en_min- 

dere aluïinverhouding. — Deze delfftof , welke tot de 

min of. meer zeldzame behoort, komt in ons vaderland 

op den blaauwen kalkfleen voort, in de ommeftreken 

van het om vele redenen zoo merk- en bezienswaardige 

Theux. 

XI. Berlijnsblaauw , Eyfenblauêrde , Fer uzuré, Prius 

fiate de fer natif , verg LEON. Oryct., ble 359. — 

Deze delfftof fchijnt tot onzen grond te behooren „ zoo wel 

in onze zuidelijke als noordelijke provinciën „ bij Arus- 

fel, Antwerpen, bij Boxtel; bij Schbyeringen wordt 

het 
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het insgelijks. gevonden. — Een bewijs van den aange= 

fpoelden grond in leem- en ‚veengronden «te vinden, — 

De: Nederlandfche gelijken elkander volkomen en komen 

zonderling overeen met de Pruisfifche „ met de. Beijers 

fche , met die van Liverpool in Engelandven van News 

Jerfty- in de vereenigde ftaten vane Noord-Amerika 
waar het berlijnsblaauw „ als. voortbrengfel van later ‘tijd 

op den jongften bodem „ inde achtergelaten; cbflijk foms 

gevonden,;„wordt, — Als. gjzererts „waaronder, het delfn 
ftofkundig „gerangfchikt wordt, zal „dit, mineraal „wein 

nig waarde hebben, meer als verwftof; meest, misfchien, 

als geneesmiddel, indien. zich de waarnemingen van eenen 

geoefenden Nederlandfchen. Arts „ omtrent, deszelfs werke 

zamen aard in ‘de epilepfie nader bevestigen. : 

XIL  Wetfleen Pierre à Rafoir , Scute novacum 

laire, Coticule, vergelijk omartus a-Matlloy, Journak 

des Mines, n°. 1435 Noeecer., Rheynl. Westphal. 

B. UL. S. 187, bij Vieil Salm wordt dit hoogst merk- 

waardig product der Nederlandfche Ardennes gevonden. 

Het zijn deze beroemde wetfteenen , welke naar alle oor- 

den, zelfs naar Amerika worden verzonden; merkwaar- 

diger nog is derzelver voorkomen uit een geologisch 

oogpunt befchouwd. Trouwens, oppervlakkig bij de 

befchouwing dier flijpfteenen, zoude men in het denk- 

beeld verkeeren , dat de blaauwe en gele kleur verfchil- 

lende afdeelingen waren, gelijk zulks bij de Zgathez en 

Jaspis plaats vindt, intusfchen is niets minder waar, 

daar men zich aan de groef zelve overtuigen kan, dat 

de fteenfoort dezelfde is met eene plotfelinge kdeurver- 

andering : eene daadzaak , welke „ bijaldien Delfftofkundi- 
gen 
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gen van naam niet onze onwraakbare getuigen waren, 

met regt in twijfel zoude kunnen worden getrokken. 

Hiermede eindigen wij deze korte proeve over Neder- 

tandfche delfftoffen , welke wij zouden hebben” kunnen 

uitbreiden met nog veel belangrijks , ware het onder an- 

dere de befehouwing ‘onzer loodsmijnen, b. v.„ die van 

Vedrin, bij Namen, of onzer zinkmijnen, b. v. la 

Grande Calamine, bij Verviers, inden het ons oog- 

merk en doelwit geweest ware „ een geheel te leveren „ terwijl 

wij ons flechts tot eene aanwijzing bepaalden ; van daar dat 

wij ook geene fystematifche orde gevolsd zijn; maar 

deze befchouwing van het behandelde twaalftal wensch- 

ten wij het voorkomen te geven als van eene uitnoodi- 

ging, om het rijk der delfftoffen in ons vaderland niet 

te verwaarloozen, en het derde deel van het God open- 

barend boek der natuur niet ongelezen te laten. 

aen Ce 

OPMERKINGEN OVER DEN GROND EN DE GEWASSEN 

VAN DE OEVERS DER SURE EN OMSTREKEN ; IN 

HET” GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG; 

medegedeeld door den Heer FRANCOIS TINANT » 
te Luxemburg. 

TL. mijn laatfte ftuk over de natuurlijke gefteldheid 

van Luxemburg, geplaatst in Deel I, Stuk 1, bl. 

423430, heb ik een algemeen overzigt gegeven der 

voort= 
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voortbrengfelen ‚van de oevers der Moezel ‚van Sierk 

tot aan Wasferbillig, waar deze rivier zich met de: 

Sure vereenigt. Thans zullen wij de oevers der Swre 

volgen „ en zijn verzekerd, aldaar niet minder merlewaar= 

dige bijzonderheden te zullen aantreffen, het zij voor 

het plantenrijk, het zij voor de overige deelen der nas 

tuurlijke historie. 

Deze rivier ontfpringt in de Ardennes bij het dorp: 

Sure, waarvan zij den naam draast, en wordt verdeeld 

in boven- en beneden=Sure, { 

De boven Sure, (haute Surd), is, ten poat vam 

hare planten en delfftoffen nog zeer weinig bekend. Het 

rivierdal der. Swre is zeer eng, de grond rotsachtig , de 

wateren zeer helder en vol rivierkreeften , welke hier zeer 

talrijk, doch niet zeer groot zijn, ook vele visfchen, - 

als forellen, rivierbarbeelen of bermen, (Cyprinus 

barbus) , witvisch, enz. Men vangt er ook weel zalm, 

die deze rivier opzwemt in dem rijtijd en als de wa- 

teren hoog ftaan; De heuvelkanten. zijn: hoog , fteil, 

fteenachtig en zeer begroeid; derzelver grond fchiefer- 

achtig, even als in dit geheele deel der Ardennes. Het 

grootfte deel der hier gevonden boomen zijn eiken ; van 

zeer goede fchorfen voorzien, welke gewoonlijk om de 

twaalf of vijftien jaren gehakt worden. De landbouw 

is nict zeer in bloei, daar de meeste dezer gronden uit 

die zoogenaamde geropte landen (terres fartables) , bes 

flaan , waarvan ik in het eerfte Deel dezer Bijdragen 

bl. 64, heb gefproken , en welke rogge, haver, garst 

aardappelen en boekweit opleveren. De heuvels , meestal 

beftaande uit fchierferachtige begroeide “en vochtige rot- 

fen , 
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fen „ leveren. vele. wilder plantemop-} cn vooral vele Cryp- 
togamen , op welke “wij nader zullen“téruskomen. “+ 

De neder Sure: (hasfe Sure ewelke zicht uitftrekt 

vans Ettelbruck tot vaan Wasferbillig , vertoont ‘cénen 
zeer‘ afwisfelenden ‘vruchtbarén= bodem „uit zand, kalk- 
grond, zware klei , leem ; mergel, enz. , beftaande, en 

zoo vaak van elkander verfchillend, dat-men in dit ge- 

deelte “van onze provincie, rdikwijfs: binnen den omtrek 
van een uur.gaans,. zeven of: acht veránderiùgen van 

den grond waarneemt3 de rotfen’ zijn hiet bijkans gelijk 

aan die van: de voevers der MZoezel , en leveren kalkftéen , 

flijpfteenen-(moêfon) „gips, enz: De bodem” ís “op 

vele plaatfen “zeer “vruchtbaarj-en brengt aardappelen in 

overvloed „togge, tarwe, haver, garst, fpelt en ‘andere 

granen «op. Devin de dalen” verfpreide graslanden ge- 

ven zeer ‚goed ‘hooi; de hellingen dier dalen zijn hoog, 

dor en ftecnachtig, gedeeltelijk onbebouwd en sgedeelte- 

lijk beteeld. met „Zweerme, Esparcette cn verfchillende 

granen. De! toppen”-der, heuvels zijn bijkans ówtral be- 

zet met rotfen, “kreupelhout -en- bosfchen , wier hoofd- 

beftanddeel de cilk en beuk uitmaken, en ‘dé Kaagbeuk 

welke doorgaans op cehen tijdkring van vijf en twintig 

of dertig jaren wordt gehouwen. del - 

„Langs de ‘oevers der beneden Swúrè vinde tach vterde 

foorten van. planten, voornamelijk “de: volgende: Heeft 

eampestre en pfeudoplatanus, Actaca fpicata, Agpid 
mwonia eupatorium, djuge Feptans, pyranidals en 
genevenfis ; Alisma Plantüsòs Althiéa ‘hirfutar, HIys s- 

fam campestre ;. Anagallis phoenièer, Antimont ramuns 

euloides , Anthyllis-vulnerariay Arabis thalidna „ Ared 

ni 
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naria riùbra en tenwifolid, Arum maculatum Afcles 
pias Vincetorieum , Aflragalus glyeyphylloss vane. 

nigra, Berberis vulgaris „Betonica officinalis, Bidens 

tripartita en cernva, Bunium Bulbocastanum , Bu= 

pleurum rotundifolium en falcatum , Butomus umbel= 

latus , Campanula rotundifolia, glomerata , Traches 

lium en rapuneuloides, Cardamîne impatiens , amara 

en pratenfis, Carduus eriophorus, Carex pedunculata 

en maxima, Carum Carvi, Caucalis latifolia en dau- 

coides , Chironia Centaurium, Chryfosplenium alter= 

nifolium en oppofitifvlium , Circaca Lutetiana, Cistus 

Helianthemum ’ Clinopodium vulgare, Cochicaria Cos 

FOROPUS 5 Conium maculatum ‚Convallaria. majalis. 

polygonatum en melliflora, Conyza Squúarrofa  Corb- 

nilla varia, Cornus. mas en fanguiriea, Crataegus 

aria en torminalis, Crepis biennis en foetida; Cucu- 

bals Beken, Cynoglosfum. officinale, Daphne. Mezes 

Feum, Delphinium confolida, Dianthus carthufianos 

rum en prolifer, Dipfacus pilofus , Echium vulgare, 

Eryfimum eheiranthoides, Eupatorium eannabinum 5 

Evonymus europaeus , Fragaria collina „ Fraxinus cs 

celfior , Fumaria digitata, voficinalis en parviflora 

Galeopfis grandiflora, Galium fylvaticum en verum, 

Genista fagittalis en tinctoria, Gentiana eruciatas 

amarella en ciliata, Geum urbanum „ Glechoma: hedes 

racea „Gnaphalium dioicumy arvenfe en germanicums 

Gypfophila. muralis, Herniaria glabra, Hippoërepis 
eomofa , Holeus mollis en lanatus, Hyoferis minima; 

Hypericum pulchrum , montanum en humifuftm , Iberië 

amara, Inula dyfenterica en pulicaris, Jafione mon- 
tana, Lathyrus Aphaca, tuberofus en pratenfis, Let 

On. 
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ontodon autumnale, Ligustrum vulaare, Linum tenui- 
folium, Lithospermum purpureo-coeruleum , Lonicera 

Äylosteum Lotus corniculatus, Malva mofchata en 

Sylvestris ‚ Medicago falcata , Melampyrum cristatum, 

pratenfe en arvenfes Mercurialis perennis, Nepeta 

Cataria, Oenothera biennis, Ophrys myodes „ ovata en 

nidus avis, Orchis bifolia, coriophora, conopfea, mi- 

litaris , mascula, maculata en pyramidalis ; Ornitho- 

pus perpufillus , Orobus tuberofus, Peucedanum filaus, 

Phyteuma orbieulare, Picris hieracioides , Polygala 

vulgaris, Potentilla argentea, Poterium fanguiforba, 

Prunella laciniata, Pulmonaria officinalis, Refeda 

dutea en luteola, Ribes alpinum, Sambucus racemofa 

en cbulus, Sanicula europaca, Saponaria officinalis en 

vaccaria, Scleranthus perennis , Scutellaria galericu- 

lata, Silene nutans, Sinapis arvenfis, Sium latifo- 

lium, Solanum villofum, Symphytum officinale, Teu 

crium botrys en chamaedrys, Thalictrum flavum , Tra- 

gopogon pratenfes Trifolium medium montanum „en 

ochroleucum „ Triglochin palustre „ Valeriana officina= 

lis en dioica, Viburnum lantana, Vicia onobrychoi= 

des, Pers. en V. Cracca. j 

Dit algemeen overzigt van het plantenrijk in deze 

ftreken gegeven hebbende, zullen wij weder de rivier 

volgen , ons vooral ophoudende op die plaatfen , die ons 

het een of ander merkwaardigs zullen opleveren. Daar 

nu de loop dezer rivier zeer uitgeftrekt is, zullen wij 

eerst het gedeelte tusfchen Wasf/erbillig en Echternach 

befchouwen. 

Wanneer men te Wasferbillig de Moezel verlaat, 

om de Sure te volgen, verandert de aard van den bo- 

dem 
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derh eensklaps: de vruchtbare vlakten van’ de Moezel 

„zijn verdwenen „ terwijl de oevers der Swre ons cen 

„woest, eng dal vertoonen, met fteile en begroeide heu- 

velen, tot beneden. Echternach. Er is welligt geene 

rivier, die zoo. vele bogten en kronkelingen maakt, als 

de Syre, van welke krommingeh de voornaamfte plaats 

vindt, vóór dat zij zich in de Moezel uitftort , waar zij 

wel twee uren noodig heeft, om eenen afftand van een 

kwartier af te leggen. De eerfte berg aan de oevers 

der Sure, een vierde uur van haren mond af , vertoont 

eene, zeer hooge rotonde ‚waarvan de cene helft naar 

de Moezel gekeerd , een? uitgeftrekten wijnberg uitmaakt , 

terwijl de andere noord- en noordwest-gekeerde zijde, 

gedeeltelijk woest en fteenachtig is. De wijnftok wordt 

nog een uur verder op langs de Swre gekweekt en 

daar, waar grond en ligging denzelven gunftig zijns 

is de wijn genoegzáam aan Moezel-wijn gelijke 

De heuvels van Wasferbillig. tot Rosport liggen gee 

deeltelijk “woest, talrijke groeven van. gips, flijp- en 

kalkfteen opleverende, en gedeeltelijk met Zwecerne en 

Esparcette beteeld, 

„Op den regteroever, bij het dorp Zour, tusfchen 

Wasferbillig en Rosport, vindt men eene bron van zout 

water, doch van gering aanbelang. Men had hier wroe- 

ger eene inrigting tot gebruik van dit water gemaakt „ maar 

dezelve naderhand weder verlaten, daar de hoofdbrons 

die vrij fterk was, door eenen zwaren ftorm gevuld ís 

gewagsden. Nog ziet men de bouwvallen van een ge- 

bouw. met graderingen van omtrent veertig voeten /lenig- 

te. Men zegt, dat dit gebouw onder Lopewijk XIV, 

ten gevolge van een vredes-traktaat , om de zoutgroeven 

BIJDRAGEN „ D. ÏI. ST. 1e Ll van 
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van Chateau Salin te bevoordeelen, vernield is doch 

men is thans op, nieuw bezig met het doen van nafpo- 

ringen; en, zoo men iets gewistigs ontdekt, Zal ik 

hetzelve in het vervolg trachten bekend te maken. 

Tusfchen Bour en Rosport vindt men op den linker- 

oever, bij het dorp Rahlingen eene zeer aanmerkelijke 

bron van ijzerhoudend water, welke  bruifend opkomt 

en; eenen zeer aangenamen Seltzer-fmaak heeft. 

Tegenover Rosport ontmoet men op den linkeroever 

den zoogenaamden Wogelsberg een zeer. hooge en fteile 

berg, in den, vorm eener rotonde en op vele plaatfen 

vande omliggende bergen geheel afgefcheiden. Hij is 

geheel onbebouwd, fteenachtig en met ftruikgewas be- 

dekt, overvloeijende van wellen, die zijne noordzijde 

zeer moerasfig maken. De grond is kalkachtig met leem 

en ’fchiefer vermengd en vertoont ons vele zeldzame 

planten, vooral onder de Orchideae. Offchoon ik nog 

maar. een klein gedeelte, van: dezen berg bezocht heb , 

zag ik er echter in de maand Junij 1, 1, de volgende 

Standelkruiden.: Orchis pyramidalis, bifolia , mascula, 

conopfta, militaris en morio, Ophrys ovata, nidus 

avis, apifera, aranifera , myodes en anthropophora, 

Satyrium viride en hircinum, en eindelijk. Lémodorum 

abortivum „eene zeer zeldzame plant, welke ik vrij 

menigvuldig tusfchen de ftruiken zag *). Van andere 

planten merkte ik hier op: Mespilus amelanchier en 

cotoneaster „ Wiburnum lantana, Galium faxatile, 

Linum tenuifolium, van welke ik zeer fraaije exempla- 

ren ‘van wel anderhalf voet hoog zag, Victa gracilis, 

LOIS: CNZ. 
Ô Dé 

(*) Zie deze Bijdragen , D. IT, St. I, bl, 444. 
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De omftreken van Rosport, waar de grond uit leem 

en gemengde fchicfer ‘beftaat, vertoonen ons cene merk 

waardige bijzonderheid der Wegetatie, dat men, name- 

lijk, van Rosport maar Bchternach, tot op een half 

uur afftands van de beïde oevers der Sure, plotfclings 

de Helleborus foetidus in zoo grooten overvloed aan- 

treft, dat niet alleen de bosfchen en rotfen: daarmede 

bezet zijn, maar dat deze plant ook de koornvelden 

als onkruid begroeit. en daar onverdelgbaar fchijnt. Zij 

ftrekt zich nog tot op een uur afftands op de heuvelen 

van de Prum uit, doch verder op ziet men haar in het 

geheel niet meer. 

„De ‘bosfchen „ welke. men in deze ftreken vindt, zijn 

meerendeels vochtig „hoofdzakelijk «uit eik en beuk be- 

flaande , terwijl \de rotfen omtrent dezelfde bijzonderheid 

vertoornen „ als die te Se/4z , waarvan ik in amijne laatfte 

verhandeling gewag maakte. Midden op de velden ont- 

moet men hier talrijke fteenmasfa’s, gevormd door eene 

ophooping van fchelpen en leem, naauwelijks vier ‘tot 

zes duimen dik, doch foms twaalf tot vijftien voeten 

lang, op onregelmatige breedte. De merkwaardigfte de- 

zerfteenen ligt op den. regteroever der «Sure, een half 

uur “beneden Echternach, geheel alleen en loodregt op 

den grond flaande , niet meer dan wier duimen dik, twin= 
tig tot vier en twintig voeten hoog op eene breedte van 

acht tot tien voeten. Deze fteenfoort is hier zeer alge. 
meen en wordt gebruikt tot het maken van muren om 
de tuinen, door, dezelve loodregt op te zetten 3 binnen 
Bohternach zelve ziet men er verfcheidenc, die als brug- 
gen gebezigd worden over het beekje, dat door deze 
plaats heen ftroomt. 

Lia Bij= 
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Bijna twee uren boven Rospart wordt het rivierdal 

breeder ven men „ziet het, riviertje "de Prum, zich cen 

uur beneden. Behternach bij het, dorp. Menningen in de 

Sure werpen. Van Menningen af verbreedt het dal 

zich. meer en meer en heeft tot „Zohternach eenen. 

vruchtbaren bodem, die granen «en goede. hooilanden 

oplevert, 

„Behalve. de hier boven ‘reeds opgenoemde planten. 

vindt men “tusfchen Rosport en. Echternach mog. de 

volgende foorten: …Anthemis … tinctoria , Anthericum 

liliago, Aster amellus,-Caucalis grandiflora, „Hyos-, 

cyamus niger, lex aquifolium, Impatiens nòli tan- 

gere , Inula falicina , Ifutis tinctoria, Jafione peren- 

nis, „Lactuca perennis, fcariola en *virofa, Mya= 

srum fativum , Paris, quadrifolia, Podospermum las: 

ciniatum Polygala amara, Schoenys- compresfus.or 

Sorbus domestica , Stellera pasferina „ Xanthium raid 

marium „enz. 

„Echternach. zelf ligt op den, regteroever der Súre, in 

eene vrij ruime naarhet westen gekeerde vallei, De bo= 

dem der vallei beftaat uit zeer mocrasfige graslanden, 

terwijl. de «omringende bergen zeer „hoog zijn, met rot- 

fen en_ bosfchen op den top „de hellingen gedeeltelijk 

dor en woest en gedeeltelijk met granen bebouwd. De, 

plaats, genaamd Letfchen, in het midden der graslanden 
in het dal, is geheel, omgeven van allerlei „foort van 

biezen en _watergrasfen. … In ‚hare omftreken,vindt men 

dikwijls, bij het, graven op zekere diepte „ wortels van 

rietfoorten, die zeer regt, en hard zijns foms wel een 

duim over kruis dik , van welke men rottingen kan ma- 

ken, veel naar Bamboesriet gelijkende. 

Ten 
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Ten westen van Echternach ziet men op den linker- 

oever eene zeer fleile helling, op fommige plaatfen 

loodregt afgefneden , waar. het afftroomend regenwater 

afgronden van meer dan honderd. vijftig voeten diepte: 

heeft uitgewoeld. De tegenovergeftelde “zijde van dien 

heuvel beftaat uit zwaren klei- en leemgrond en men 

„vindt er vele groeven van flijpfteen (moëllon), in ho- 

rizontale en fchuinfche lagen van een of twee duim dik- 
te, tusfchen lagen gips, leem en kalamijnfteen (cala- 

sine), enz. Dezelwe is gedeeltelijk met kreupelhout, 

gedeeltelijk met Lwcerne- en Bsparcette-velden bedekt. 

De meest merkwaardige planten , alhier gevonden , zijn: 

dfatis tinctoria, Asperula tinctoria , Thlaspi perfo- 

liata, Lonicera vylosteum , Ribes alpinum , Medica- 

go falcata, Astragalus Slyeyphyllos , Anthemis tînc- 

toria, Betonica officinalis, Bunium bulbocastanum 

Bupleurum falcatum, junceum en rotundifolium, 

Caucalis latifolia en deucoides,: Fragaria collina, 

Hippoerepis comofa, Podospermum laciniatum , Iberis 

amara, Lithospermum officinale , enz. 

Op den top des heuvels, met kiezelachtise rotfen be= 

zet, bevindt men zich op eens midden op eene dorre 

en zandige vlakte , bijna een uur in den omtrek en-deels 

woest en heideachtig , deels bebouwd met rogge, boek- 

weit en aardappelen. Op eenigen afftand ten oosten de- 

zer heide ligt het dorp Erenzen, in welks omtrek de 

grond plotfclings leem- en kleiachtig wordt „ eenen over- 

vloed van rogge, tarw, aardappelen, enz. opbrengende. 

Al oostwaarts voortgaande, tot aan het dorp Persch- 

weiler, een uur verder gelegen, ziet men uog vele flerke 

Ll3 af- 
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afwisfclingen van den grond, die overvloedige graan- 

oogsten oplevert. Tusfchen Ferschweiler en Dilsburg 

is de bodem algemeen leem- en zandachtig, met vele 

moerasfige graslanden; ook vele vochtige bosfchen vol 

doornen, rustende op eenen zwartachtigen leemgrond 

met zand vermengd. Voorbij Dilsburg wordt de grond 

zandig , meer bergachtig en _woudrijk 5 „men zict hier 

vele kiezelaardige befchaduwde en vochtge rot'en, zeer 

rijk aan Warens en andere eryptogamen. De boschrijk- 

heid der ftreek blijft dezelfde tot boven het dorp Mo/z- 

tom, vier uren ten noordoosten van Echternach, aan 

het riviertje de Prum gelegen. De top der heuvels bo- 

ven Molztom is nog zandig, terwijl derzelver zijden 

kalkachtig , klei of leemachtig zijn. 

De groote afwisfeling der befchrevene gronden veroor- 

zaakt hier eenen grooten rijkdom in het plantenrijk. Ten 

getuige hiervan ftrekken de volgende planten, door mij 

op eenen afftand van vier uren van Echternach tot aan 

Holztom gevonden: Aquilegia vulgaris, Arnica mon- 

vana, Aspidium fpinulofum, lobatum senKuur, di= 

latatum en Thelypteris, Asplenium adianthum ni- 

grum, Brasfica cheiranthiflora, LJ. Carex pedun- 

eulata , remota en Drymeja, Conyza fquarrofa , Cor= 

nus mas, Cyperus flavescens „ Digitalis purpurea , Gna- 

phalium arenarium en arvenfe, Ilex aquifolium, Im- 

patiens noli tangere , Jafione montana , Lactuca fca- 

riola, Myagrum dentatum, Orchis bifolia, morto, 

mascula en coriophora, Ornithopus perpufillus , Pedicu- 

laris fylvatica, Peucedanum filaus, Phyteuma fpica- 

za, Picris hieractoides, Polygonum Bistorta, Polypo- 

di- 
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dium dryopteris , phegopteris en fragile ‚ Potentilla ar- 

gentea , Serratula tinctoria, Silene nutans „ Trifolium 

ochroleucum, montanum , medium , arvenfe, ENZ. 

Daar wij nu op onzen togt tot aan het riviertje Prum 

gekomen zijn, kan het niet ondienftig geoordeeld wor- 

den deszelfs loop van Molztom totaan deszelfs inmon- 

ding in de Sure te volgen, daar wij ook hier wederom 

eenige merkwaardigheden zullen aantreffen. 

De Prum ontfpringt in dat gedeelte der Duitfche 47- 

dennes, hetwelk Eiffel genoemd wordt, op omtrent drie 

uren van Groosprum, waar nog eene oude abdij van 

dien naam beftaat, en op omtrent dertien uren in eene 

regte lijn van Holstom. Zij ftroomt door onderfchei- 

dene gronden tusfchen heuvels, die bijkans alle fteil en 

met bosch begroeid zijn. Het land ís hier eenzaam en 

het plantenrijk nog bijna geheel onbekend. Digt bij 

Holëtom vereenist zij zich met de beek de Linz, 

welke op cenigen afftand van Zrsfeld in den Eiffel 

haren oorfprong heeft. 

De grond beftaat, in de omftreken van olztom, uit 

leem- en kalkachtige gronden en brengt veel kalkfteen 

op, terwijl de toppen der bergen alleen zandfteen ople- 

veren. Boven Molztom vindt men op den linkeroever 

der Prum eene vrij aanzienlijke kalkrots, welke eene 

grot vormt, doorftroomd van het water eener bron, 

hetwelk koolftofzure kalk bevat en de daarin geplaatfte 

voorwerpen vrij fpoedig omkorst. 

Beneden Molztom wordt het rivierdal der Prus meer 

open en vruchtbaar, tot beneden het dorp Prum fur 

Ley, waar het weder zeer eng en geheel met bosch 

bedekt ís. 

Lia / Hoe 
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Hoe klein deze rivier ook zij, veroorzaakt zij echter 

vaak overftroomingen, en daardoor groote verwoestin- 

gen. De voornaamfte dier overftroomingen hal plaats 

in het jaar 1805, wanneer, in de maand Junij, bij hel- 

der weder, de Prum plotfelings hooger rees en zijne 

oevers te boven gaande, al het hooi, dat reeds ge- 

maaid lag, wegvoerde. Te Prum fur Ley, waar het 

dal veel enger is, werd de groote masfa water zoo op- 

gehouden, dat zij zich met geweld eenen weg baande 

en een deel van het bosch, zeventien arpents groot, 

opnam, en de boomen met hunne wortels , nog in de 

aarde vast, in hunne natuurlijke ligging over de aan- 

grenzende velden voerde. Vele boomen werden door 

den woedenden ftroom op grooten afftand medegefleept, 

vele molenfteengroeven geheel gevuld, en hierdoor ftil- 

ftaande poelen gevormd, Nog ziet men vele rotsftuk- 

ken, welke weleer geheel door het water bedekt waren, 

doch toen door de geweldige drukking der wateren acht 

tot tien voet boven water gedreven zijn, en thans on- 

ophoudelijke watervallen wormen, gedurende eenen af- 

ftand van vijf- Àà zes honderd fchreden. 

Ik moet hierbij echter opmerken, dat de hoofdoorzaak 

van dit verfchijnfel in den aard der gronden zelve gelegen 
is, daar men op zes voeten diepte eenen geelachtigen 

leemgrond vindt, die het water niet doorlaat. Deze ge- 

heele bergketen vloeit voorts over van onderaardfche wel- 

len, die derzelver grondflagen reeds lang ondermijnden 

en men kon dus voorzien, dat hier vroeg of laat groote 

inftortingen zouden plaats hebben, vooral, omdat de 

grond op vele plaatfen moerasfig was en zoo dun, dat 

dezelve onder de voeten beefde, Toen nu de overftroo- 

ming 



ming, plaats had en het water in de enge vallei zich niet 

genoegzaam konde uitbreiden, vond het ligtelijk eenen 

onderaardfchen doorgang „ terwijl de bovenfte aardlaag 

recds bijna geheel losgemaakt, driftig werd en op den 

glibberigen leemgrond voortglijdende , naar andere meer 

vaste gronden werd overgebragt. Nog zijner hier vele 

plekken , waar de aardlaag zoo dun is, dat dezelve vroeg 

of laat moet inftorten. 

Op den linkeroever ziet men boven het dorp Prum 

Jur Ley eene zeer hooge rotsketen, waar de bouw- 

vallen van het aloude flot, hetwelk zijnen naam aan het 

dorp gaf, gevonden worden. Van deze rotfen fpringen 

dikwijls, bij harde vorst, ftukken af, die in het val- 

len, vele verwoestingen aanrigten, en in de Prum ne- 

derftortende, haren vrijen {troom belemmeren. In den 

omtrek van deze rivier zijn vele molenfteen-groeven , van 

eenen zeer. harden fteen met zand en verfteende fchelpen 

vervuld. 

Van hier ftroomt de rivier, gedurende een half uur 

door het woud, wanneer het dal zieh verwijdt en zich 

uitftrekt tot aan het dorp Zze/, waar ter plaats de Prum 

zich vereenigt met de Nims, een ander riviertje mede van 

den Ziffel oorfpronkelijk. Van. Zze/ af is de grond dan 

eens zand, dan klei of leem, dan kalk of gips, flijp- 

Steen, mergel, enz. , doch over het geheel vruchtbaar „ 

en eenen overvloed opleverende van tarw , rogge; garst „ 

haver en aardappelen; de kanten der heuvels gedeeltelijk 

“ Ónvruchtbaar , gedeeltelijk bebouwd met ZLweerne en 

Esparcette, voorzien van kalkachtige en kiezelachtige 

rotfen en fchoone -wouden. van eik en beuk, enz. , op 

genen tijdkring van vijf en twintig tot dertig jaren ge- 

Lls5 hour 
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houwen. Beneden zel blijft het dal nog vrij wijd en 
vruchtbaar , met rotfen en bosfchen bezet, tot boven 
het dorp Menningen, waar de Prum zich in de Sure 
uitftort. 

In dit deel van de oevers der Peum van Holztom 
tot aan haren mond, ontmoette ik de volgende planten: 
Anemone pulfatilla, Acer pfeudoplatanus en campes- 

tre, Actaea fpicata , Adonis lammea, Aethufa cyna- 

pim, Anagallis phoenicea, Anthemis tinctoria , An- 

&hyllis vulneraria , Aquilegia vulgaris, Afclepias vin- 

cetovicum , Betonica officinalis, Brasfica cheiranthiflora 

en orientalis, Bunium bulbocastanum , Bupleurum 7o- 

tundifolium en falcatum, Caucalis daucoides, gran- 

diflora en latifolia , Chironta centaurium , Cistus Hc- 

lianthemum „ Conyza fguarrofa , Cornus mas , Cratae- 

zus aria en torminalis, Crepis foetida, Evonymus 

europacus , Fragaria collina , Fraxinus excelfior , Ga- 

lium palustre en mollwgo, Genista tinctoria, Gen- 

tiana amarella en ciliata , Helleborus foetidus , Hippo- 

erepis comofa, Hypericum montanum, pulchrum en 

humifufum, lberis amara, Ligustrum vulgare, Li- 

num tenuifolium , Lithospermum officinale en purpureo- 

coeruleum , Lonicera xvylosteum , Medicago falcata, 

Melica ciliata , Mespilus amelanchier’ en cotoneaster, 

Ophrys nidus avis en ovata, Orchis coriophora en co- 

nopfea, Paris gquwadrifolia, Pedicularis palustris, 

Peucedanum filaus, Phyteuma orbicularis , Picris hie- 

racioides , Podospermum laciniatum , Polygonum Bistor- 

ta, Pulmonaria officinalis, Pyrola rotundifolia , Sam- 

bucus racemofa, Sanicula europaea, Saponaria offici- 

nalis, Sedum telephium, Senecio viscofus, Serapias 

la- 
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latifolia , Silene nutans , Stachys alpina „ Teuerium Bo= 

trys en Chamaedrys „ Valeriana officinalis , Veronica 

teucrium „ Vicia onobrychoides , enz. 

Mogten deze berigten over den natuurlijken toeftand 

van het merkwaardige Zwxemburg mijne lezers aange- 

naam zijn, dan hoop ik dezelve in een der volgende 

nommers van dit Tijdfchrift verder voort te zetten. 

ED mm 

AANTEEKENING OVER EEN BIJZONDER EN ONBE- 

SCHREVEN BEENSTUK VAN DEN SCHEDEL EN OVER 

HET KUITBEEN DES RENDIERS. 

Door w. VROLIK. 

Most winter was ik in de gelegenheid , voor het 

Mufeum van mijnen, vader, een jong Rendier, van het 

mannelijk geflacht, te ontleden. Aan de aangezigtsbeen- 

deren van dit dier, ter wederzijde van de neus, een 

bijzonder beenftukje ontdekkende , dacht ik het niet over- 

bodig «te zijn, daarvan eene korte befchrijving te geven 5 

te meer, daar noch CAMPER, noch cuvier (*) „ noch 

MECKEL , noch TIEDEMAN er van gewagen, en ik dezen 

zomer in de gelegenheid werd gefteld, de fchedels van 

Rendieren en andere Hertfoorten, uit de prachtige Leyd- 

fche en Utrechtfche Mufta in dit opzigt na te gaan. 

Het 

(*)} Opmerkelijk ís het, dat cuvier, Recherches fr les 
osfemens fosfiles , Tom, IV, pl. WV, dit been wel in zijne af- 

beelding, fig. 475, heeft uitgedrukt, maar er in zijne befchrij= 

ving niet van (preekt, 
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Het been, hetwelk ik bedoel, is tusfchen het &ws- 

Jchenkaakbeen (os intermaxillare), en het weusbeen 

(os nafale) , gelegen, en met beïde verbonden; het vult 

derhalve de ‘ruimte aan, welke deze beenderen anders 

van elkander zoude fcheiden , en wordt van achteren door 

het bovenkaakbeen begrensd. 

Nieuwsgierig zijnde, of dit beenftuk eene individuele 

eigenheid van het door mij ontlede Rendier was „ onder- 

zocht ik de fchedels van gelfjkfoortige dieren „ waarvan 

de bezigtiging mij door de Heeren pr FREMERIJ, LITH DE 

JEUDE E€N KLINKENBERG te Utrecht , en door den Heer 

Directeur van ’s Rijks Mufeum te Leyden, welwillend 

vergund werd. Ik zal nu kortelijk mijne waarnemin- 

gen hieromtrent mededeelen. 

In het fraai geraamte van een volwasfen Rendier, uit 

de verzameling van mijnen hooggeachten voormaligen 

Leermeester , den Hooglceraar pr FREMERIJ, ontdekte ik 

geen gefcheiden been; maar in het bovenkaakbeen , tus- 

fchen het twsfchenkaakbeen en neusbeen eene flaauwe lijn 

van fcheiding, welke het overblijffel van eenen vorigen 

naad fchijnt te zijn. In de rijke verzameling van den’ 

Heer KLINKENBERG, vind ik het been nog duidelijk 

gefcheiden, in den kop van een oud Rendier, terwijl 

in den kop van een Rendier, tot eene andere foort 

behoorende, er flechts, even als in den fchedel van 

Prof. DE FREMERIJ, Eene flaauwe lijn van fcheiding 

over was. 
In den fchedel van een Rendier, uit ’s Rijks Mu- 

feum, vind ik de zaak even als in het door mij ont- 

lede Rendier, en in dat van KLINKENBERG gelleld, 

Een 
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Een gefcheiden Zeenfluk bevindt: zich-aan beide zijden , 
tusfchen het twsfchenkaak-) en neusbeert. 

… Deze gefteldheid der voorfte beenderen van het aange- 

zigt, is echter: niet. alleen „aan de Rendieren eigen, 

maar komt ook nog bij eenige andere Hertfoorten. voor. 

„Het duidelijkfte fpoor van hetzelve nam ik waar in ° 

den fchedel van eene aanverwante foort de land (Cer- 

_yussalces)s uit ’s Rijks „Mufeum. , Van weêrszijden 

vond, ik in hetzelve, tusfchen, het gews- en twsfchen- 

kaakbeen eenen regt: naar beneden … dalende „ en-eindelijk 

te niet gaande naad, welke eene, hoewel onvolkomene 

fcheiding, tusfchen het bovenkaakbeen, ‘en het reeds 

meermalen. gezegde beerffuk. aantoont. 

Inden: fchedel van, eenen anderen Eland „uit dezelfde 

verzameling’, was deze maad niet aanwezig ‚ maar-werd 

het twsfchenkaakbeen,. door een breed gedeelte vanhet 

bovenkaakbeen ; vanhet „neusbeen …gefcheiden. — Hier 

fchijnt derhalve deze naad door, hoogeren leeftijd ver= 

groeid „en beide beenderen: ineen gefmolten te. zijn. 

‚In de koppen van, Damherten (Cervus,Dama), van 

zeer jeugdigen leeftijd , uit; de. verzamelingen van den 

Hoogleeraar raru,.den Heer, KLINKENBERG en het 

Rijks. Mufeum, vond, ik « ook,nog van, weêrszijden 

flaauwes lijnen „van fcheiding , welke mij fehenen aan te 
toonen, dat aldaar vroeger „een gefcheiden, beenftnk ge- 
weest, was, In fchedels’ derzelfde, foort, maar. van ou- 
dere. dieren „ welke, ik, het zij inde verzameling, van 

mijnen vader, het zij in de vroeger vermelde Mufta 

onderzocht , waren dezelve verdwenen, Ook nam ik nog 
in den" fchedel van èèn Reetje (Cervus capreölus), uit de 
verzameling van LITH DE JEUDE , een flaauw fpoor van vroe- täu i ad 
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gere fcheiding waar. In de menigvuldige fchedels echter 
van andere Hertfoorten , welke ik ter zelfder tijd onder- 

zocht, vond ik niets dergelijks. Dezelve waren de fche- 

dels van Ceryus rusfa mas et faem. , C. muntjac faem., 

C. Hippelaphos faem.,C. Kuhliü, C. rufus r. CUV‚, 

“€. porcinus, C. Elaphus, C. Javanicus en C. Axis. 

Bij de meeste dezer Hertfoorten verlengde zich het #ws- 

fchenkaakbeen , tusfchen het bovenkaak- en weusbeen. 

Bij den C. zufis wr. cuv. alleen, was het van het 

neusbeen door een voóoruitfpringend gedeelte van het Zo- 

wenkaakbeen gefcheiden. In de overige herkaauwende 

dieren, als de Kameel, Buffel, Koe, Bok, Schaap en 

de Antilopen, welke zich in ’s Rijks Mufeum bevin- 

den (*), de Giraffe, het Javaansch Mwskusdier CMo- 

fchus Javanicus) enz. , nam ik ook dit gefcheïden been- 

ftuk niet waar. Het blijke derhalve, dat het alleen aan 

eenige foorten van het Hertengeflacht eigen is, en wel 

bepaaldelijk aan diegenen, bij welke de neusbeenderen 

zeer kort zijnde, en de tusfehenkaakbeenderen zich niet 

tot dezelve verlengende, de ruimte tusfchen beide open 

zijn zoude zoo dit-eigen beenftuk er zich niet tusfehen 

voegde en dezelve floot, Het behoort derhalve als eene 

aanvulling’ van de opperkaakbeenderen , als een os /upra- 

maxillare dccesforium befchouwd te worden. Immers, 

zoo’ verre, mijne nafporingen gaan, behoort het tusfchen- 

kaakbeen geheel en alléen tot dat gedeelte der bovenkaak , 

hetwelk de opneming des voedfels ten doel heeft, doch 

geens- 

C°) Zijnde Antilope Caama , Gnu, Oreas, Algazella , picta , 

Daina , addax , Dorcas, Euchore , celebica , Gazella , pygmaea, 

Oreotragus , Capreolus ‚ mergens ‚ [umatrenfîs , Uribi ‚ rupicapras 
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geenszins voor zoo verre diezelfde opperkaak als werk- 

tuig van reuk dient. 

Daar nu door de kortheid der neusbeenderen , dat ge- 

deelte van de opperkaak onaangevuld zoude blijven „ waar- 

toe, om gezegde redenen „de tusfchenkaakbeenderen nret 

geraken kunnen, fchijnt men hierin den grond te moeten 

zoeken van dit afzonderlijk beenvormfel. : 

Ik zoude hiermede vam ditvonderwerp afftappen, 

zoo ik niet meende mijne Lezers op de tegenwoor- 

digheid van een „been oplettend; te moeten: maken „ het- 

welk camper, (*) aan «het. Rendier , alsook aan alle 

herkaauwende dieren, ten onregte ontzegd heeft. Ik bee 

doel. het Awitbeen, door hem: fluitbeen- genaamd.  Hoe- 

wel zeer dun, is het echter aanwezig. Van boven ís 

het flechts door eenen band, met «een eigen knobbeltje 

van het fcheenbeen vereenigd. Hety gaat fchuins naar 

beneden … ftreke zich: flechts- een weinig meer dan de 

helft van. het feheenbeen «uit; en hangt aldaar. met ‘het- 

zelve, door een tusfchengevoegd vlies, zamen. Het is 

waarfchijnlijk in de geraamten, uitde verzameling van 

onzen. grooten Ontleedkundige , verloren gegaan. Dat 

het ook niet aan-alle overige herkaauwende dieren onts 

breekt, had meeker reedsvgeleerd (f). 

(*) Zie p. camper, Watuurkundige Verhandeling over het 
Rendier, bl. 228, in Natuurkundige Verhandelingen van 
P, CAMPER, Armift. 1782. 

CH) System der vergleichenden „Anatomie , von ye re MECEEL j 
Halle 1825. 7. IL, Abthe II, Se 1440 

mes 

ON. 
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ONDERZOEKING VAN DE SPEEKSELKLIEREN DER SLAN- 

GEN MET GEGROEFDE TANDEN „ IN VERGELIJKING 

MET DIE DER NIET GIFTIGE EN GIFTIGE. 

Door-He-SCHLEGEL ; te Leyden. 

M; reeds federt langen tijd met de nafporing-der fpceke 

felklieren wan de flangen bezig gehouden hebbende, en 

mijne waarnemingen” niet met die van vele nieuwere 

Schrijvers overeenftemmende, befloot ik afbeeldingen 

der fpeekfelklieren te geven van al de geflachten der flan- 

gen. Op eene zeer aangename wijze, echter, werd ik 

door den. arbeid van den beroemden mreeker verrast, 

en ik moest mij te meer verheugen , dat hij mij voorge- 

komen was, daar zijne waarnemingen geheel met de 

mijne. overeenkomen. ‘Mijne nafporingen evenwel van 

grooteren omvang zijnde, liet ils in geenen deele mijn 

voornemen varen „ maar ontleedde zoo veel flangen , als 

mogelijk was, Doe meer ile-mij hiermede bêzig hield, 

hoe meer ik inzag hoe onvolkomen wij deze werktui- 

gen bij de flangen kennen, en dat men ook nooit eene 

gthocgzame kennis van hen verkrijgen zal, vóór dat 

men eerst de tanden en de zamenftelling van den fchedel 
dezer dieren beter onderzocht hebbe. 
« “Mijn voortreffelijke vriend rrinriem pore, thans in 

Java, van wiens fraai erpetologisch werk het geleerd 

publiek voor als nog verftoken is, was zeker de eerfle 
der 

„ 
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der Zrpetologen, die de ftructuur der tanden dezer die- 
ren grondig onderzocht. Hij nam deze, voor eene fys- 

tematifche verdeeling zoo gewigtige werktuigen tot grond- 

flag, om eenige nieuwe natuurlijke geflachten. te vor- 

men, en vond zijne pogingen met het beste gevolg be- 

kroond, vermits het bleek, dat zoo wel de uitwendige 

gedaante als de innerlijke bewerktuiging , met dezelve in 

verband was. Het is aan zijnen ijver, dat ’s Rijks Mu- 

feum eene menigte fchedels en geraamten dezer dieren 

verfchuldigd is, of in andere woorden, hij is de grond- 

vester eener beenkundige verzameling van dit gedeelte des 

dierrijks. Zijn verfneld vertrek naar Zudiën, liet hem 

niet toe, aan zijnen voortreffelijken: arbeid over Repti- 

liën eenen grooteren omvang, uit een Zoötomisch oog- 

punt, te geven, en ik trachte daarom zijne nafporin- 

gen te vervolgen en uit te breiden. 
„De refultaten van mijne pogingen hoop ik in het kort 

mede te deelen, en ik zoude nu zelfs geen oogenblik 

aarzelen, al mijne afbeeldingen van de fpeekfelklieren 

der kruipende dieren uit te geven, als mij het voorne- 

men niet weêrhield, vooraf de ftructuur der tanden en 

der beenderen van den fchedel op eene meer uitvoerige wijze 

te behandelen. Daarom nam ik mij voor, de Natuuron- 

derzoekers, en vooral de reizigers nu flechts voorloopig 

op eene ontdekking opmerkzaam te maken, welke het 

grootfle gedeelte van dit betoog uitmaakt, en voor de 

Jaatfte van groot belang worden kan. 

‚De flangen, welke ons door het doodelijk gift, het- 

welk zij bij zich dragen, den grootften fchrik aanjagen „ 

bewonen meest de heete hemelftreken. Europa bezit 

er flechts weinige foorten van, die bovendien nooit de 

BIJDRAGEN ‚ D. IL, sT. 1, Mm fchrik- 
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fchrikbarende grootte van de Crotali en Cophiac in 

Amerika, van de Wiperae aan de kaap de Goede 

Hoop en Ceylon, en van de Najae en Tr: nocephali 

in Zndië , bereiken, 

De moeijelijkheid, om proeven met deze fchrikkelijke 

dieren te nemen, en het gebrek aan gelegenheid, daar 

de meeste Europefche Natuuronderzoekers zich dezelve 

niet levend verfchaffen kunnen , waren waarfchijnlijk oor= 

zaak, dat weinige zich met deze moeijelijke nafporingen 

afgegeven hebben. Boven allen intusfchen maakten RE- 

Dr (*), FONTANA (}) en RUSSEL ($) ‚ zich in dit opzigt, 

verdienftelijk, welke alle drie ook het werktuig tot de 

vergiftiging befchreven. Zij weken echter in hunne mece- 

ningen, even als alle andere geleerden, die over dit on- 

derwerp handelden, zoo zeer af, dat er even zoo vele 

verfchillende befchouwingen van dit werktuig zijn voor 

den dag gekomen, als er werken over hetzelve voorhan- 

den zijn. De oorzaak hiervan is welligt daarin te zoes 

ken , dat de meeste hetzelve voor zeer zamengefteld hiels 

den , terwijl het werkelijk ten hoogfte eenvoudig is. 

De  nafporingen van CHARAS (**), TYsON (fH)s 

RAM= 

(*) Osfervaziont intorno alle Vipere , Napoli 1775. 

(G) Traité fur le venin de la Vipère, Florence 1781. 

(5) An account of Indian Serpents, London 1798. 

C**) Anatomie de la Vipère, Mém, de PAcads v666—9p 

Tom. III, part. 2, P. 209. 

(Gt) Philo. Tranfact. Vol, Xlll, n°. 144 ps 25. 
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fuMy (9), CUVIER (f), TIEDEMANN ($), RUDÖL- 
PI (**), DESMOULINS (#4) ch MECKEL (SS) leeren 
Oris, dat vele Ontleedkundigen van den cerften rang , 
Zich met dit onderwerp hebben bezig gehouden. Dè 
verfchillende inzigten dezer geleerden zijn in meckftsg 
arbeid voortreffelijk uiteen gezet, en het ware omnioodig 
ze hier te herhalen, daar wij meckers meening hierom- 
trent geheel bijvallen. Onbegrijpelijk zal echtér iedereen 
dè wijze van zien van eéren DESMOULINS (***) blijven. 
Meeker befchreef en teekende in zijne verhandeling 

de kopktlieren van den Trigonoctphalus atrox, C. cophtas 
mert Bore, Vipera dubia, n. fpec. , welke in den geest 
van Borre, eene echte Viperd is, zoo als duidelijk blijkt 
ùit het breede os postorbitale, hetwelk aan alle foorten 
van dit geflacht , elijk, de Arietans atropos en elegans 
Ëigen is (H})5 voorts van Naja lutescens (éene ware 

Na. 
C°) Phil, Tranfact, n°. got. p. 377 

Ct) Anat. Compar, T, IIIe p, aag, 
CS) Ueber die Speicheldrüfen der Schlangen, Denkfth, der Acad. 

ste München 1823: S- 25. 

C*) Serrerr , Disf. fistens fpecilegia Adenologica , Berl, 1823, 
CH) Mém. fur le fjstème nerveux et Pappareil laerymal des 

ferpents à fonnettes, des Erigonocephales etc. Journ, de Phyfiolog., 
Par MAGENDie, Tom, IV. p. 264. Juill, 1824. 

(SS) Archiv für Anatomie und Phyfiologie, 1826. n°. 1. 
Sí. 

(“**) De meemng zijner landgenoöten hieromtrent vindt men 
in het Bulletin des Sciences Natur. Par FERUSSAC, Sept. 1816. 
BESo: 
(Ht) Zoude deze foort welligt niet de Zipera atropos DAU- 

Mm a DIN 
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Naja), Elaps lemniscatus (*), Python tigris „ Tor- 

trix fcytale , Amphisbaena alba en Coluber varius ‚ waar- 

fchijnlijk een eigenlijk gezegde Coluber in den geest van 

Boie. Ik ontleedde dezelfde dieren, en vond al zijne 

waarnemingen bevestigd. Bij het zoo groote geflacht 

Coluber der nieuweren echter , treft men eene groote me- 

nigte afwijkingen in de ftructuur der tanden aan, welke 

ook den Heer Bore noopten, dit geflacht in wele andere 

te verdeelen, van welke ik in het Bulletin des Sciences 

naturelles (}) , en in de Zis (S) een overzigt geleverd 

heb, naar hetwelk ik den Lezer verwijs. Door deze 

verdeeling werden de foorten, welke te zamen in een na- 

tuurlijk geflacht behoorden , met elkander vereenigd „ waar- 

door de ontleedkundige nafporingen veel in gemak won- 

nen; ééne foort immers van zulk gen geflacht ontleed 

hebbende, behoeft men het de en AG te doen, ver- 

mits allen onderling in de gefteldheid der werktuigen 

overeenkomen. De flangen werden, tot nu toe, gewoon- 

lijk onder twee groote afdeelingen gebragt, van welke 

de eerfte de onfchadelijke, de tweede de vergiftige bevat. 

De grenzen, welke beide van elkander fcheïden, kunnen 

meestal fcherp- bepaald worden; men moet zich daarom 

te 

DIN zijn, welke met de Arietans de eenige bekende foorten 

van dit geflacht zijn, die zich aan de kaap de Goede Hoop 

bevinden, 

CC) Wij kunnen ftellig verzekeren, dat alle foorten van het 

geflacht Zlaps van Bore, denzelfden toeftel tot de vergiftiging 

hebben. 

(}) October 1826. 

CS) Hef? III , 1827, 
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te meer verwonderen, dat zelfs in de werken der latere 

Dierkundigen, meermalen over de vraag geftreden wordt, 

of deze of gene flang vergiftig zij of niet (*). 

De grond van dezen twijfel ligt hierin „dat zij de ger 

fteldheid van den gifttoeftelof niet kenden, of niet onder: 

zochten (G}), of de holten der gifttanden op cerne andere 

plaats zochten, dan waar zij werkelijk zijn ($), ofdat 

zij zich eindelijk door de dikke vliesachtige fcheeden, ín 

welke alle tanden ‘der flangen als verborgen zijn , lieten 

bedriegen , en vóór dezelve de gifttanden nict zagen (**). 

Vele Natuuronderzoekers als cray en Cuvier, hiel- 

den zich onledig met kenteekenen op te zoeken, om uit- 

wendig de vergiftige flangen van de niet giftige te on- 

derfcheiden; dit gelukte hen echter niet, vermits de ge- 

lachten Zlaps, Naja en Bungarus, zoo Beel gclijk- 

vor- 

(*) Men denke flechts aan het geflacht Z/aps. 

‚ (4) De waarnemingen van FITZINGER „ Neue Clasfification der 

Reptiliën, Wien 1826, worden hier niet aangehaald , omdat zij 

niet op natuurkundige nafporingen gegrond zijn. 

(5) MerRrEM zegt in MAXIM. Beyträge zur Naturgefchichte 

van Brafiliën, Bd. I. S. 4gor en volg., dat vele geoefende 

waarnemers , bij Zlaps corallinus geene doorboorde tanden hebben 

kunnen vinden, en toch bemerk ik dezelve met het bloote 

oog nog bij kleinere. exemplaren dan die, welke Prins maxIMILIe 

AAN in de Nova Acta „enz. , afbeeldde , hetgeen vele Natuuron= 

derzoekers , die zulks hier waarnamen, kunnen getuigen. 

(**) De beroemde ruporrur, Grundrifs der Phyfiol, B. IL, 

Abth. 1, S. 326), loochent de aanwezigheid der giftanden. bij 

den Zydrus bicolor. Dit is mij onbegrijpelijk , daar ik dezelve 

bij drie exemplaren van ons Mufeum vond, 

Mm 3 
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vormigheid in uitwendige gedaante met de niet giftigen 
vertoonen, dat een eerstbeginnende ze niet zoo gemak- 
kelijk van elkander zal onderfcheiden. Men kan intys- 

fchen aan reizenden, de voorzigtigheid niet genoeg aan- 

bevelen, In de laatfte tijden immers, werden wij meer- 

malen door de verhalen getroffen van de fchadelijke ge- 

volgen der beten van zoogenaamde giftelooze flangen. 

Ten tijde van mijngverblijf in Weenen, verhaalde de 

Heer NATTERER mij, dat zijn broeder hem uit Brazilië 

gemeld had, dat de verwondingen van vele vermeende on- 

fehadelijke flangen, doodelijk geweest waren. Vele rei 

zigers op Java fchrijven, dat de beet van de Dip/as 

dendrophila REiNw., en van de Coluber monilis, (en 

buecatus. LINN.), fchadelijke gevolgen heeft, terwijl an- 

dere intusfchen verzekeren, ondervonden te hebben, 

dat beide ten volle onfchadelijk zijn. De Hoogleeraar 

REINWARDT was de eerfte, die de zaak aan een nader 

onderzoek onderwierp, in Java het gebit van de Dip- 

fas dendrophila onderzocht en daarbij ontdekte, dat de 
tanden van dezen flang grootendeels, even als bij de 

andere foorten van het geflacht Co/wber gevormd zijn , 

maar dat echter de laatfte tand aan weêrszijde van de 

bovenkaak, een weinig langer dan de overige en gee 

groefd iss 

Bore deze daadzaak van dien voortreffelijken geleerde 

vernomen hebbende, onderzocht vele foorten van het 

groote geflacht Coluber, en vond , dat alle foorten van 

zijne geflachten- Dip/as en Homalopfis, denzelfden ge- 

groefden tand bezitten. 

‚ Door dit merkwaardig verfchijnfcl opmerkzaam ge- 

maakt, ontleedde ik eene menigte flarigen van al de ge- 

flach- 
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flachten van Bore „en vond ‘hetzelfdernög bij meerdêre… 

zoo als, bij voorbeeld „ bij het. geflacht Dyryophis ; welke 

foorten, «in het midden der bovenkaak en- dan het uitdin- 

de: derzelve, eenen; langen „ gegfoefden tand vertoonen. 

Dergelijke tanden hebben de P/umrophis-foorten „ maar bijt 

dezen zijn zij niet gegroefd. De Kdnodons hebben van 

achteren. cenen langen tand, welke ook niet gegroefd is«. 

Het geflacht Zycodon wijkt weder op eene zonderlinge 

wijze. af , doordat de voorfte tanden zoo wel-van de 

boven- als van de onderkaak veel langer en haakvormiger 

zijn, dan de overige, Ik verwijs daarvoor naar de uit- 

voerige befchrijvingen van het werk -van Bore, en, naar, 

mijne, afbeeldingen , „welke binnen kort in; het licht zul- 

len komen. „oe 

Eene dergelijke zonderlinge inrigting moet ook eene 

even zoo groote verfcheidenheid in «de bewerktuiging van 

het klierftelfel te weeg brengen; ook wond ik tot mijne 

groote vreugde, dat bij alle flangen met gegroefde ach- 

tertanden eene eigene groote klier aanwezig is, welke 

door eene buis alleen met dezen tand gemeenfchap oefent. 

Ik voeg bij de afbeelding derzelve, die van deze werk- 

tuigen, bij de vergiftige en _onfchadelijke flangen, om 

beide-met elkander te kunnen vergelijken. Eer ik echter 

tot de befehrijving dezer klier overga , moet ik nog cenige 

woorden over de tanden der flangen doen voorafgaan. 

Als ik van flangen {preek , verfta ik daaronder ‚alle die 

geflachten, bij welke groote vierkante beenderen Cosfa 

quadrata, caisfés volgens cuvier) aanwezig zijn, 

„en wier onderkaakbeenderen niet aan den punt zamen 

verbonden zijnde, flechts door banden en fpieren zamen- 

hangen en voor ecne groote uitzetting vatbaar zijn. Al- 

Mm 4 le 
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le deze hebben aan. den keel eene fleuf (/uleus gularis). 

Anguis, Ophifaurus, Pfeudopus, enz. , behooren ge- 

“heel tot de Sauri, — Typhlops , Amphisbaena , Tor- 

trix, Chirotes , enz. ‚ kan men ook niet tot de eigenlijke 

flangen rekenen; hetgeen ik-in het vervolg nader hoop 

uit een te zetten. Bij allen deze zijn de tanden veel dik- 

ker, korter en ftomper, dan bij de eigenlijke flangen, 

alwaar zij meer gebogen , fpitfer , langer en zwakker zijn. 

Bij de meeste der eigenlijke flangen en Boafoorten , vindt 

men ondoorboorde tanden, welke de bovèn- en de on- 

derkaak en het verhemelte bekleeden, met den wortel 

vast op de beenderen zitten, en aan de binnenzijde van 

eene tweede rij vergezeld gaan, welke alleen met de 

huid verbonden is. Ik geef, ter beteren verftande, 

de afbeelding van eenen tand van Coluber coraîs cuv. 

Muf. Paris, uit Suriname, fig. 1. 

Bij alle deze flangen is de bovenkaak zeer lang en met 

tanden van gelijke grootte bezet, welke, zoo als in het 

algemeen bij alle Ophidit, met cen dik vlies omgeven 

zijn, waardoor voor iederen tand eene foort van fcheede 

gevormd wordt, denzelven tot aan de punt bedekkende. 

Langs de boven- en de onderkaak ftrekt zich eene klier 

uit, van eene gelijkmatige dikte, welke het fpeekfel be- 

reidt, en aan iederen tand eene uitlozingbuis geeft , welke „ 

hoewel zeer fijn zijnde, echter ligt gevonden wordt, als 

men de klier in de lengte doorfnijdt. 

Bij die foorten, welke eenen gegroefden achtertand 

hebben, bij voorbeeld, de Dipfas, Homalopfis, enz. 

{taan de tanden dikwerf meer op zich zelven , dan bij de 

eigenlijk gezegde Colubri. Hunne bovenkaak is naar 

evenredigheid reeds veel korter dan bij deze, waardoor 

zij 
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zij” zich ‘blijkbaar aan ‘de vergiftige » {langen _aan- 

fluiten. — 

Fig. VI ftelt den kop van de Dipfas dendrophila 

REINW: 5” uit Jaya voor; a is de lange gegroefde tand. 

Hij zit geheel aan het uiteinde der bovenkaak „is even 

als de anderen met eene vliezige fcheede omgeven , welke 

zich echter, wegens deszelfs grootte, ook: meer uitrekt, 

Ook is rde bovenkaak van achteren een weinig breeder 

en enigzins uitgehold, „welke. holte nog vermeerderd 

wordt , doordat zich met het eind van dezelve, het Öwé- 

tenfle. vleugelbeen (os pterygoideum externum „CUuVv.) 

verbindt. De fcheede, welke gezegden tand omgeeft, is 

aanmerkelijk verwijd, en ‘herinnert aan die, welke bij de 

vergiftige flangen, de doorboorde tanden bekleedt. Ook 

vond ik altoos, even als bij de vergiftige flangen , eenen ° 

vastzittende, en twee, drie tot vier bewegelijke tanden, 

welke meer of minder ontwikkeld zijn «en. dienen , om 

bij toevallig gemis van den vastzittende, deszelfs plaats 

te vervangen. De achtertand is aan de voorzijde langs 

zijne. geheele lengte gefpleten, en wordt derhalve door 

deze fplect, van binnen hol, Hij is in fig. II driemaal 

vergroot „ voorgefteld. : 

Bij de Homalopfis montlis, kuur „ Coluber monilis en 

buccats LINN. „ vindt men dezelfde inrigting. Ik heb 

daarom deszelfs kop, geheel van huid ontbloot, in fig. 

VIT voorgefteld; a is de gewone fpeekfelklier der boven. 

kaak , welke even als bij de foorten van het geflacht Co- 

luber, aan iederen tand, zie e‚ e,ejte, ez ej eene 

uitlozingbuis geeft; & is eene groote klier, geheel van 

dezelfde geaardheid als de gewone fpeekfelklieren” der niet: 

vergiftige flangen. Van voren vereenigt zij zich door 

/ Mm 5 cel. 
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cefweeffel met de gewone fpéekfelklier „maar kan echter 

gemakkelijk van dezelve gefcheiden worden. Deze klier: 

is ‘alleen voor den achterften gegroefden tand :beftemd , 
heeft. eene groote ; ronde, uitlozingbuis. d „ welke ik 

ook” witwendig “aangetoond heb. Deze buis mondt zich 

in den. wortel van den. tand, ven, ftort het „vocht, 

hetwelk de klier bereid heeft, in deszelfs groef, On- 

der: ode eigenlijk. vergiftige. langen, vertoonen … zich 

bijselk geflacht. verfcheidenheden. . Vroeger verdeelde. men 

ze. gewoonlijk in. zulke, welke, ‘behalve de gifttanden 

der bovenkaak nog ondoorboorde tanden. hebben; en in 

zulke, wier bovenkaak alleen met gifttanden gewapend 

is. Ik floeg onlangs in de J/is voor; de vergiftige 

flangen , in drie natuurlijke familiën te verdeelen. 

De eerfte zoude dé ColuberLoortige. bevatten, als: 

Blaps , Naja,--Bungarus, Trimerefurus „ (alleen. de 

Zeptocephalus ‚ vwant= de: andere foorten behooren tot het 

geflacht Cophias); de tweede, de eigenlijke vergiftige 

flangen „ als Zrigonocephalus, Cophias, Vipera, Pe- 

dias „ Crotalus , enz. , de derde de warterflangen , (onder 

welke. “echter în geene deele de Cher/ydrus begrepen 

wordt, als welke onfchadelijk en een. ware Achrochor- 

dus is). Niet lang geleden zag ik mijne meening door 

eene nieuwe ontdekking bevestigd, -De ecrfte familie, na- 

melijk „ van de Coluber-foortige giftflangen „ welke reeds: in 

hunne geheele. gedaante, eene fprekende en bedriegelijke 

gelijkvormigheid met, de giftelooze flangen hebben „ maken 

ook werkelijk eenen. overgang van de-eigenlijke adderfoorten’ 

met eenen hartvormigen, gefchubden. kop van mijne 

tweede familie, tot die met eenen gegroefden: achtertand „ 

LCr= 
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terwijl: deze zich ook weder met de gehecl onfchadelijke 

__vercenigen. 
De foorten der Coluber-vormige vergiftige flangen be- 

zitten, wel is waar, een, giftroeftel „ gelijk aan, dat der 
andere, de doorboorde tand: echter, “heeft niet alleen 

onder en bovenseene opening, maar is langs,zijne gee 

heele lengte gegroefd of geleken se en dus van voren 

gegroefde ne aanfluiten. „Ik, heb an be van 

de Naja tripudians MERR., in fig. HI afgebeeld. Eene 

gelijke. inrigting vindt men- bij Elaps, Bungarus:en 

Trimerefurus leptocephalus- vACRP. De onderkaak, 
welke reeds „bij de flangen met eenen. gegroefden achter- 
tand langzamerhand korter wordt, verkort zich nog veel 

meer bij de Coluber-foortige. vergiftige {langen „ maar is 

toch nog. langer, dan bij de addervormige , dewijl hij 

nog eenige ondoorboorde tanden bevat. In dezelfde, re- 

den, als zich deze beenderen verkorten, verlengt zich 

het bwiten. vleugelwijsbeen Cos pterygoideum externum), 

en „daardoor wordt ook de bewegelijkheid van * de 

bovenkaak al grooter. en grooter, vermits men, hierdoor 

eenen grooteren hefboom verkrijgt. Bij de addervormige 

vergiftige flangen , en voornamelijk bij de geflachten met 

kopgroeven, is de onderkaak het allerkortst.  Dezelve is 
hier. meer hoog, dan breed, van binnen geheel uitger 

hold, en dient aldus ter bevestiging van de graat door 

boorde gifttanden, 

Fig. Vis de kop, van de Wipera arictúns MERRe s 
a de bovenkaak, & het buitenfte vleugelwijsbeen. 

De tanden zijn, wel is waar, goed bij FONTANA af« 

gebeeld ; ik heb echter den grooten gifttand; van den Z'rí- 

go- 
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gonocephalus rhodostoma, op nieuw ter vergelijking, 

in profil geteekend, in fig. IV; a is de bovenfte ope- 

ning, in welke zich de buis, welke het gift uit de 

‘klier voert, uitftortz b is de onderfte lange opening, 

uit welke het gift bij den beet, in de wond vlocit. 

Fig. VII ftelt den kop van den Crotalus horridus 

voor. 

De geaardheid der giftklier bij de vergiftige flangen is 

geheel anders, dan bij de overige Opkidii ; zij vertoont, 

namelijk, bij de doorfnede eene menigte cellen , in welke 

het gif bereid wordt, terwijl zij bij gene, van eene 

korrelachtige zelfftandigheid iss a is de giftklier. Ik 

heb dezelve geopend, om de holte, in welke zich 

het gift bevindt, aan te toonen. Aan haar voorfte uit- 

einde mondt zij zich in eenen wijden vliezigen zak 4, 

aan welken de Dierkundigen nog bij voortduring den naam 

van giftblaas geven, en die zich langzamerhand tot cene 

uitlozingbuis vernaauwt , waardoor zij eindelijk bij e 

in de bovenfte opening van den gifttand uitloopt. 

Het is moeijelijk te begrijpen , waarom de meeste Ont- 

leedkundigen niet den regten weg van de buis vonden. 

Want alhoewel zij aan de inmonding zoo naauw is, 

dat men er ter naauwernood een dun baardhaartje van 

eene kat kan inbrengen, zoo ziet men dezelve toch zeer 

duidelijk , gelijk ronranNaA reeds opgaf, als men’ de 

klier drukt. Oogenblikkelijk vult zich dan de buis met 

het gift, hetwelk in de klier bevat ‘wordt ,-of als het 

dier in wijngeest is bewaard geworden, met de inge- 

drongen vlociftof, en het is dan onmogelijk zich in de 

ware buis te vergisfen. 

OF overigens de giftklier’ eene eigene aan de overige 

Ophi- 
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Ophidii ontbrekende klier zij; of zich niet, met der tijd 

en door, verdere „ontdekkingen, nog „veel meer verfchei- 

denheden in de inrigting der klieren van den kop, bij 

de flangen zullen vertoonen; en of welligt de groote, al- 

leen voor den gegroefden. achtertand beftemde klier , niet 

met de giftklier te vergelijken zij, dit alles zal flechts 

uit eene betere en meer algemeene kennis van het klier- 

ftelfel van den kop der natuurlijke flangengeflachten kun- 

nen blijken. 

Wat voorts de reden van het uiteenloopende der be- 

rigten, omtrent het al of niet fchadelijke van den beet 

der flangen met gegroefde tanden aangaat, dezelve is 

welligt hierin gelegen, dat in die gevallen „ waarin hij 

doodelijk was , de achterfte gegroefde tand in het vleesch 

zal gedrongen zijn; terwijl daarentegen in de tegenover- - 

ftelde gevallen, de voorfte tanden alleen het vleesch 

zullen bereikt hebben (*). 
Wel- 

(*) Zoo ziet men ook op den beet van eenen werkelijk 

dollen ‘Fond geene dolheid volgen, als het fpeekfel niet in de 

wond is gedrongen. Zoude ook het verfchil, in de gevolgen 

van den beer derzelfde flangfoort, behalve van de aangegeven oor- 

zaak niet gedeeltelijk van de driften kunnen afhangen, welke 

het dier bij het geven van denzelven bezielen ?- Zoude derhalve 

de beet niet vergiftig kunnen zijn, als het dier zich in ftaat 

van woede bevindt, terwijl hij geene zoo vreesfelijke uitwer- 

king zal uitoefenen, als hek eerfte geene plaats grijpt? Even 

ls men foms dolheid heeft zien geboren worden „na den beet 

van eenen hond , die flechts verwoed , maar niet dol was. 

Men leze hierover een ftukje, onlangs uitgekomen van Dr. 

C. H. SCHULTZ, Ueber Blutbildung und Blutbewegung , in MECe 

wers Archiv fiir Phyfiologie, Jahrgaug 1826. n°. IV. S. 519. 

: We Ve 
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Welligt hebbe de ouden eene foort dezer flangen ge- 

kend; ik bedoel hunne Arlas, wier beet eenen hevigen 

dorst moct te weeg gebragt hebben. 

Verklaring der Plaat. 

Fis. 1, II, II en IV zijn driemaal vergroot voorge- 

feld. De andere hebben hunne natuurlijke grootte. De 

koppen fig. VII en VIJL, welke de klieren vertoonen „ 

zijn geheel van hunne huid ontbloot. De uitlozingbui- 

zen voor het vocht, dat în de klier bereid wordt, zijn, 

om der duidelijkheidswille, van buiten op de klier ge- 

teekend. 
Fig. 1. Tand van de Col. corais cuv., van voren 

gezien. 

Fig. IL. Gegroefde achtertand der bovenkaak van de 

Dipfas Dendrophila REINw., van voren. 

Fig. IL. Gifttand van de Naja tripudians MERR. > 

van voren gezien. 
Fig. IV. Gifttand van de Zrigonocephalus ed 

Zoma REINW. „ nieuwe foort uit Java. 

a. De bovenfte opening. 

b. De onderfte langwerpige fpleet. 

Fig. V. Kop van de Vipera arictans MERR. 

a. De bovenkaak. 
b. Het buîtenifte vleugelwijsbeen (os pterygoideum 

externum. 

_ Fig. VI. Kop van de Dipfas dendrophila REINW. 
a. De lange gegroefde achtertand. 

Fig. 
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Fig. VII Kop van de Homalopfis monilis kuur. 
a. De gewone fpeckfelklier. 

Ez Es Ey € C+ De uitlozingbuizen derzelve. 

b.. Klier, alleen voor den gegroefden tand beftemd. 

d. Hare uitlozingbuis ‚welke zich op den wortel van, 

den gegroefden tand inmondt. 
Fig. VIIL. Kop van den Crotalus horridus, DAUDIN. 

a. De giftklier. 
b. Uitlozingbuis, tot eenen zak verwijd. 

c. Uiteinde van de buis. Hier ftort zich het venijn 

in de opening van den gifttand, 

PR) Damm 

IETS OVER DE VERMENIGVULDIGING DER ARMPO-- 

LYPEN (HYDRAE). 

Door YJ. VAN DER HOEVEN. 

L Julij 1824 hoorde ik BrAINvirre, in eene les over 
vergelijkende ontleedkunde, zijn gevoelen voordragen, 
dat de armpolypen zich niet door knoppen vermenigvul 
digen. Hij gelooft, dat het cijeren zijn, die, buiten den 
mond. van de moederpolyp uitgeworpen, zich op eenig 
deel, derzelve vasthechten, en daar groeijen. Ook zou 
gaconsoN bij de Hydra viridis, de ovariën digt bij 
“den mond gezien hebben. 

Later heeft hij dit gevoelen gewijzigd, (Wote fur la 
génération de PHydre verte,” par M. H. DE BLAÏN- 
VILLE, Bullet. de la Soc. Philom., Mai 1826. p. 77, 

en 
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en daaruit in het Bulletin des Sciences naturelles et de 

Geologie, n°. rr. Nov. 1826. p:' 3755 376). Daar 

de knoppen ‘bij de planten niet overal, zonder onder- 

fcheid , ontftaan „ maar zich altijd in den okfel der bla- 

deren, die zelve eene regelmatige fchikking in acht ne- 

men, bevinden, was het te vermoeden , dat bij de die= 

ren, die zich door knoppen ontwikkelen (animaux gem= 

mipares) , deze knoppen mede niet onbepaald op elk 

punt des ligehaams zouden ontffaans Brainvirte heeft 

waargenomerf, dat dit bij de armpolypen plaats heeft 5 

op het punt der vereeniging van het eigenlijk gezegde 

Jigehaam met den korteren of langeren fteel , waarmede 

hetzelve eindigt, ontwikkelen zich ftandvastig de ge- 

noemde knoppen, ten getale van twee, zeldzamer drie 

en waarfchijnlijk vier, in een kruis, allen op dezelfde 

hoogte (au même niveau). Hierop ontvouwt hij de 

wijze van ontwikkeling der knoppen; men ziet eerst 

een knobbeltje, dat in het begin halfkogelvormig is, en 

daarna cilindervormig wordt, enz. (Wij behoeven dit 

gedeelte zijner waarnemingen, als niets behelzende, wat 

ons nict reeds door TREMBLEY bekend is, niet uitvoe- 

riger te vermelden.) De armpolypen behooren dus tot 

den rang der dieren, waarbij de eijeren of gemmae, op 

bepaalde plaatfen ontftaan en zich ontwikkelen. Maar 

is het wel zeker, vraagt Br. verder, dat dit ontftaan 

volkomen van buiten plaats. had? Zou het niet in de 

wanden zelven van den fteel des diers, in eene foort van 

eijerftok zijn, dat zulks plaats greep, en zou de kiem 

zich niet naar buiten kunnen kömen plaatfen bij de ope- 

ning van het kanaal van dit deel? Dit zou inderdaad 

zeer wel overeenkomen met hetgeen van verwante dic- 

ren 
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ven, die ontleedkundig onderzocht zijn, bekend is; 
(Alegoniën , Pennatulae , Actiniën.) Mier ontftaan 

de kiemen in ‘eijerftokken rondom de maag, en worden 

door den mond uitgeworpen. «De Heer BrLAINVILLE 

moet echter bekennen, dat hij dit uit de analogie afge- 

leide denkbeeld, nog door geene waarneming bevestigd 

heeft gezien, hoe zorgvuldig hij dit ook onderzocht 

heeft, en dat het hem integendeel toefchijnt, dat de 

kiemen op het genoemde uitwendige punt ontftaan. 

De Heer grainvirLe is een man van erkende en 

uitftekende verdienften in de natuurlijke gefchiedenis , 

en hem hier deswege te prijzen, zoude eene aanmatiging 

kunnen. fchijnen, dewijl zulks overbodig en van de 

zijde van eenen aanvanger, gelijk ik, van weinig be- 

teekenis wezen zou. Maar de achting, die ik hem 

toedraag , en. het nut, dat ik gaarne erken uit zijne 

fchriften te trekken, mag mij niet weêrhouden, hem 

dáár tegen te fpreken, wáár rde: vroegerewaarnemin= 

gen van, beproefde Natuuronderzoekers en eigene 

waarnemin& hem tegenfpreken. Wat de ontdekking 

van JACOBSON betreft, uit de weifelende wijze „ waarop 

BLAINVILLE er over {preekt , komt mij het beftaan van 

die ovariën hoogst twijfelachtig voor. BLAINVILLE er- 

kent althans duidelijk, dat hij er niets van zag, en ik 

houde het te meer voor onwaarfchijnlijk, dat er een 

eijerftok beftaat, daar de kiemen ‘of knoppen, zoodra 

zij uitwendig zigtbaar worden , reeds eene aanmerkelijke 

grootte bezitten. Wanneer zij nu vóóraf die ontwikke- 

ling binnen een? eijerftok ontvingen, dan zou die eijer- 

fkok althans de grootte van deze kiemen moeten-hebben, 

en kon dus bij de ongemeene doorzigtigheid van het 
BIJDRAGEN; D. IL, sr. 1. Na lig, 
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ligchaam der Polypen, zelfs aan het bloote oog nict 

ontfnappen. Maar, wanneer. men” Polypen met jongen 

tegen het licht befehouwt „ziet: men duidelijk, dat op 

de plaats der, jongen de wanden der. Moederpolyp naar 

buiten, gaan, en dus de holte van beiden te zamen 

hangt; hetgeen bij eenen daar tusfchen geplaatften cijerftok 

onmogelijk is. 

Maar er is een ander gedeelte van deze: aanteckening 

VAN BLAINVILLE „ hetgeen“ik op eene meer ftellige wijze 

kan en moet wederfpreken. De: jonge Pölypen ontflaan 

geenszins op dezelfde hoogte rondom der moederflam. 

ik heb gelegenheid gehad dit op eene ftellige wijze 

waar. te nemen bij eenige exemplaren van de Hydra 

grifea L., (Wydra vulgaris parr.) Dezelve is hier 

“ rondom Leyden, buiten de: Morschpoort, in ecne 

floot, in menigte door mij, gevonden. «Reeds. vroeger 

had ik bij het lezen dezer waarnemingen” van BLAIN- 

vILLE aan de juistheid derzelve getwijfeld , daar ik mij 

herinnerde; dat de naauwkenrige TREMBLEY in Zijn on= 

fterfelijk. werk, de zaak geheel. anders. had. afgebeeld 

Memoires pour fervir- à PHist. d'un. Genre de. Poly- 
pes, etc, waarvan ik. verfeheidene afbeeldingen zou 

kunnen aanhalen, doch volftaan kan met pl. VIEL, fig. 

8, eene Hydra fusca met negentien jongen voorftellen- 

de. De Mydra viridis. heb ik thans: niet gevonden, 

en in- TREMBLEY bevindt. zich geene afbeelding van 

dezelve met jongen; dat.deze foort echter geene uitzon- 

dering maakt, zou de analogie doen vermoeden, al 

fcheen_ het ook niet. door eene afbeelding, van ROESEE , 

t. as Ps, tab. LEXXVIII, fig. 1. Aw, te blijken. Ook 

de beroemde parvas fchrijft van deze foort:  „ Wei- 

ni- 
4 
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nige jongen botten er uit al de deelen van het lig- 
chaam” (Wat. Hist. der Plantdieren, D. 1. bl. 39) 5 

en van de Hydra vulgaris merkt hij aan, dat de jon- 

gen uit al de. deelen van het ligchaam ontfpruiten , ter- 

wijl hij alleen bij de Mydra fusca, (Hydra oligaetis 

PALL.), aanteekent, dat de jongen uit het dikfte deel 

van het ligchaam digt aan den {taart voortkomen. 

Voor als nog komt het mij derhalve waarfchijnlijk 

voor, dat de Armpolypen zich door kiemen of knoppen 

vermenigvuldigen , die hetgeen uit hun eenvoudig en ge- 

lijkflachtig zamenftel fchijnt te volgen , op onderfcheidene 

plaatfen , gewoonlijk in de nabijheid van den fteel, kun. 

nen ontftaan. 
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BOEKBESCHOUWING. 

‚Natuurkundig Handbook voor Leerlingen in de Heels 

en Geneeskunde van -J. N. ISFORDING5 naar hek 

„Hoogduitsch. Door G. Je VAN EPEN, Heel- en 

Wroedmeester te Amfierdam. Te Amflerdam, bij 
Sulpke; 1826. 4n8°. 184 Bh 

Greaurende eene reeks van jare zijn leerlingen in dè 
heelkunde, in ons land, in eenen ongelukkigen toeftand 

geweest. Men was jaren achtereen bij eenen Heelmees= 

ter, en werd hier tôt allerlei werkzaamheden gebruikt: 

Nu en dan gaf Zulk een Heelmeester zoogenaamde les= 

fen, welke in het woordelijk herhalen van dikwijls zeet 

ongefchikte handboeken beftonden. Niemánd trok zich 

hunnen toeftand. bepaaldelijk aan. In Akademieplaatfen 

woonden zij de lesfen over de ontleedkunde bij, doch 

hadden, door het groot aantal Akademifche tochoorders 4 

„achter welken zij altijd geplaatst werden , wel gelegen= 

heid de ontleedkundige verklaringen te hooren, doclì: 

zelden iets te zien. Zij, die niet in dit geval zijn ges 

weest ‚ weten niet hoe verdtietig dit is; als men lust heeft 

ook: wat van de zaken-te weten. Somtijds worden er 

bok heelkundige lesfen gegeven, doch te zelden wors 

den -zij in de gelegenheid gefteld, deze bij te wonen ; 

dan dát zij een goed denkbeeld van het geheel def we= 

fenfchâp zouden kunnen krijgen. In vele plaatfen „ alwaar 

zich geene Akademie bevindt, worden fomtijds ook wel 

ééns lesferi gegeven ir öntleed- en heelkunde, doch 

meestal hoogst zeldzaam. Hierdoor waten er jaren hnoo- 

dig, cer «dat jonge lieden, op ‘welke wijze dan ook 3 

BIJDRAGEN ‚D. IL, sT. 2, Á / Heel. 
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Heelmeesters konden worden. Van natuur-, fchei- en 
kruidkunde, van heelkundige ziektekunde, werbanden- 

leeren operative heelkunde, ‘hoorden zij ‘meestal of 

niets „ of onvolledige ftukken. : 

Intusfchen beftaat er geene reden; waarom „Heel- 

meesters minder wel onderwezen zouden zijn, dan 

Geneesheeren; want wie zal het bepalen, welk vak het 

uitgebreidfte is, en het meest omzigtigheid en alge- 

meene kennis in de uitoefening vereischt ? 

De gunftige inzigten, die het Gouvernement , in de 

laatfte jaren, in het onderwijs heeft aan den dag ge- 

legd, doen echter eene groote verandering’ hieromtrent 

hopen, en reeds aanvankelijk ondervinden. Op vele 

plaatfen van ons land zijn reeds fcholen opgerigt, of 

zullen er zoodanige opgerigt worden, waardoor men 

in de behoefte dezer jonge lieden zal voorzien. Inder= 

daad. eene verandering , die-de rijkfte vruchten belooft, 

en die de leerlingen in de heelkunde,-in ftaat zal, ftel= 

len , meer algemeene kundigheden te kunnen opzamelen, 

en het menschdom onmiddellijke voordeelen hiervan te 

doen ondervinden. HF 

Voor deze fcholen zullen dus handboeken noodig 

zijn, en meer nog dan voor Akademifche lesfen, om-= 

dat deze heelkundige lesfen nooit op eene. groote 

fchaal zullen kunnen worden ingerigt, maar men, om 

gebrek aan tijd en gelegenheid, flechts fchetfen , vooral 

van de voorbereidende wetenfchappen, zal moeten 

geven. 

Een zoodanig handboek voor natuurkunde, in het 

Hoogduitsch door rsroRDING uitgegeven, gaf de Heel- 

meester VAN EPEN» te Zmflerdam , in Nederduitsch 
in 
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ùn het licht en maakte hierop’ eenige Aanteekeningen. 
Dit doel ís dus iedereen welgevallig en verdient navolginge 

“Van den inhoud van dit handboek echter kunnen 
wij niet hetzelfde gunftige verlag mededeelen. Het 

plâù en de wijze van behandeling zijn inderdaad doels 

matig; doch er zijn eene menigte bijzonderheden in 

die onnaauwkeurig en onjuist zijn,-en eene herziening 

van eene zaakkundigen hadden vereischt; zij zijn zoo 

groot in getale, dat wij dezelve hier niet kunnen op= 

geven; doch om aan te toonen, dat wij hierin niets te 

veel hebben gezegd, zijn wij verplist er eenige op te 

geven , en zullen dus met de eerfte’ bladzijden beginnen, 

Bl, ro vindt men: „ alle hoeken, die niet regt zijn , 

» noemt men, foheefhoeken „”’ in plaats van fcheeye hoes 

ken. Bl. re is de bepaling der ellips, onjuist. Bl. 

aa insgelijks, de onderfcheiding van de hefboomen. 

Bl. 25 worden de ligchamen gezegd a/s beweging waar= 

geiomen te zijn. Bl, 26 wordt de cohaefie overeen= 

komftig met en geheel onderfcheiden gezegd, van de 

aankleevingskracht, Bl, 27 vindt men onderfcheid ge- 

maakt .tusfchen uitzettende en zamentrekkende veer= 

Krachtigheid, terwijl veerkrachtigheid één is. Bl. 28, 

29 vindt men ook uitzettende en inkrimpende ktach= 

ten als twee grondkrachten van de natuur aangegeven ; 

hetwelk echt Hoogduitsch is, doch bij ons noe geen 

ingang heeft verworven , Omdat wij het er buiten kunnen 

ef moêten doen. Er is ook inderdaad maar ééne gronde 

kracht in de natuur; de oorzaak van alles, wat er is, 

Bl. 27 worden gasfoorten gezegd, niet zwaar te zijn. 

Jh. wordt’ het zwaarteptint van de ligchamen , als eene 

afzonderlijke eigenfchiap derzelve opgegeven, en verge- 

A2 ten, 
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tert, dat het flechts geheel denkbeeldig is. Een punt: 

kan ook nooit eene eigenfchap worden. Bl. go wordt 
onduidelijk verklaard, wat fcheikunde en. fcheikundige 

werking, zoo ook bl. 31, wat vermenging zije Hier 
vinden wij ook, dat de vermenging aan geene grenzen 

gebonden is, hetwelk de ondervinding anders leert. 

Bl. 34 wordt de aarde. gezegd zieh in de lucht te be- 

wegen, hetwelk, om reden, dat de lucht zwaar is, 

niet gefchiedt, maar deze beweegt zich met de aarde 

tevens, De hoogte des dampkrings is veertien tot acht= 

tien mijlen opgegeven, welke hoogte in het geheel niet 

door mijlen is uit te drukken, Hij wordt het middel 

genoemd, waardoor de in het planeten-ftelfel heer- 

fchende krachten op onze aarde werken, ibid., doch 

kan onmogelijk hiertoe middel zijn , noch ftaat in eenige 

betrekking tot deze krachten. Hij geleidt ook niet 

het licht tot ons, ibid,, daar het licht geene gelei- 
ding noodig heeft, maar in zich zelve het vermogen. 

bezit, zich te bewegen. Dat in de koeftallen de lucht 
meer verdikt zou zijn, dan daar buiten, ble 403 is 
immers niet bewezen, en ook nergens uit af te leiden. 

Deze toepasfing behoort dus niet bij de drukking der 

lucht te huis. De verandering van den ftand des baro= 

meters hangt niet voornamelijk af van de oplosfing en 

affcheiding van de waterdampen, bl. 415; maar, behalve 

van andere oorzaken, van de winden. (Men zie hierover 

een der-laatfte deelen van de Encyclopedia Brittannica, 

hetwelk wij nu niet bij de hand hebben, en dus niet 

juist kunnen aangeven.) 

Dat de voortplanting van het geluid, door vaste lig= 

chamen» niet behoeft verklaard te worden uit eene dy- 

na- 
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samifche. werking van hetzelve;, bl. 43, is onder an- 

deren uit de proeven van Brot, in de waterleidingen va van 

Pari ijs genomen, te zien, 

“Over de felheid van het geluid, zie men de proeven 

van Profesfor MoLL en den Heer vaN BEEK, alwaar 

men niet voor eene feconde 1073 voeten, bl. 43, vindt 5 

maar 338,20, of 1077,2536 Rijnlandfche voeten. 

“Men kan niet wel zeggen: blikfem des donders „ ble 

43, omdat de donder een gevolg van den blikfem is. 

Men telt ook geene vier polsflagen in eene /econde „bl. 44 

Op bl. 48, 49 moet men niet vergeten, dat den 

invloed der winden op de luchtgefteldheid voor Dwitsch- 

land is opgegeven.” De Vertaler had dít voor ons land 

moeten veranderen , omdat hij het Duitfche boek, voor 

hen, die geen Duitsch verftaan, in het Hollandsch 

heeft overgebragt. 

De ftiklucht heeft geen’ verderfelijken invloed op het 

leven, bl. 5o, maar alleen geen’ goeden invloed, en 

is dus niet op zich zelve fchadelijk, maar alleen om 

het gemis aan zuurftoflucht. 

Bl. 5e vindt men ftikftof voor falpetergas gehouden, 

Bl. 53 is de opgave van de hoeveelheden ftik- en 

zuurftof in de dampkringsluckt geheel onjuist. 

De gevoeligfte en naauwkeurigfte hygrometer is niet 

die van pe sAUSsSURE, bl. 58, maar die van DANIËLL. 

Wij zullen deze aanmerkingen niet verder voortzet- 

ten, doch zijn bereid, omden Heer VAN EPEN, 

indien hij zulks verkiest, meerdere mede te deelen, ten 

einde hij bij eene volgende uitgave van dit anders vrij 

goed Handboek op deze zaken aandachtig zal kunnen zijn. 

G. Je Me 

A 3 Ver= 
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Verfuch einer Widerlegung der Lehre vom Drucké 
der Luft, vom yurius rrücer. Leipzig, 1826. 
5. 54 in 8°, i 

E. is niets, waardoor de wetenfchappen meer zijn 

vooruitgegaan , dan door het bevorderen: van de, een- 

voudigheid. Dit is eene waarheid, die men gelukkig 

federt eenigen tijd ingezien, en hierom alle krachten 

ingefpannen heeft, om deze eenvoudigheid meer alge+ 

meen te maken. Niets is ook duidelijker dan ‘deze 

waarheid. Wij zien dit aan den voortgang der be- 

fchaving, adn alle menfchelijke bedrijven. ‘Toen men 

vele geesten en fpoken noodig had, om bijzondere en 

ongewone verfchijnfelen te verklaren, verklaarde men 

dezelve door iets onverklaarbaars, en was ‘dus niets 

gevorderd. Toen men een aántal krachten aannam, om 

de drijfveren van der menfchen handelingen te ontvou- 

wen, had men vrij wat minder inzagen in des mien- 

fchen aard, dan madat- men den mensch éénen wil heeft 

toegekend. Toen men in de natuurkunde voor elk ver- 

fehijnfel eene afzonderlijke kracht moest aannemen , om- 

dat men geene overeenkomst tusfchen dit verfchijnfël 

en anderen ketide, deed men zich zelven flechts geweld 

aan, om deze krachten , veel moeijelijker, dan de verfchijn- 

felen zelve; te onderfcheiden, en men ging dus den 

kreeftengang. „’ Het eenvoudige is het kenmerk van 

» het ware,” zeide onze groote landgenoot BOERHAA- 

VEs en dit zal tegenwoordig, meer dan ooit, voor 

ol 
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onwrikbaar worden erkend, nu men van enkele oorza- 

ken flechts uitgaat, en oogenfchijnlijk hemelsbreed van 

elkander. verfchillende verfchijnfelen uit ééne oorzaak 

weet af te leiden. 

Verklaringen. zijn ook inderdaad niets anders, dan 

vereenvoudigingen, Ons verftand, dat altijd van een- 

voudige begrippen uitgaat, met een verfchijnfel te bee 
vredigen,- aan te geven, „welke enkelvoudige oorzaak 

hetzelve heeft daargefteld; dit is verklaren. 

Indien wij hetzelfde werktuig. tot vele verfchillende 

einden „kunnen „gebruiken, zoo verkiezen wij hetzelve 

vóór, alle andere, die flechts ieder afzonderlijk tot één 

doeleinde nuttig zijn. In, het maatfchappelijk leven 

zien wij hiervan vele voorbeelden, En waarom zou 

het met de oorzaken, die ;wij voor zekere verfchijnfe= 

len „aannemen, anders gelegen zijn? Dit zijn immers 

insgelijks middelen, om ons doel te bereiken. Hoe 

aangenaam. zal het voor NEwToN en de meeste Geleer- 

den van zijnen tijd geweest zijn, de. oorzaak van de 

zwaarte der ligchamen en van den loop der pianeten, 

voor dezelfde te hebben kunnen houden? Hoe verheugen 

wij ons hoe langer hoe meer in te zien , dat electriciteit 

galvanismus, magnetismus ééne gemeene oorzaak heb- 

ben, dat licht en warmte welligt geheel en al uit de» 

zelfde oorzaak, als dezen , zullen kunnen worden ver« 

klaard? enz, 

Indien het dus aangenaam en nuttig is verklaringen 

te zien vereenvoudigen, dan moet het onaangenaam en 

fchadelijk zijn het tegenovergeftelde te befpeuren, in 

daadzaken , die eenvoudig meaklhard kunnen en dus moe- 

ten worden, 

A4 ARIS- 
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Arisrorrres hadsde natuur een? afkeer van het ifdel 

toegekend. Dit was, alhoewel lang hiervoor gehoudén4 

echter geene verklaring geven van het vullen der ledige 

ruimte , maar flechts eene natuurwet opnoemen , die „ hoewel 

op losfe gronden en onwaar, aan hem en zijne volgers 

echter eene natuurwet moest toefchijnen. Hij vond immérs 

het vullen van het ijdel algemeen, en wilde met dez 

afkeerigheid der natuur van het ijdel niets anders zeg- 
gen, dan dat er geen ijdel in de natuur kon zijn. 
Gariraeus verklaarde evenmin als ARISTOTELES ; 

het vullen van het ijdels hij zag echter iets, dat”Aris= 

TOTELES niet had gezien, te weten, dat het water 

niet boven de twee en dertig voeten , door eene zuig= 

pomp, kon worden opgehaald. Hij maakte eene uit- 

zondering op de gevonden wet van ArisTOrTeLEs , en 

zeide, dat de natuur wel onder, doch niet boven de 

twee en dertig voeten eenen afkeer van het ijdel had. 

EVANGELISTA TORRICELLI, zijn leerling , was even= 

min als GALILAEUS «zelf tevreden met deze wijze van 

verklaren; hij giste, dat de drukking van de lucht; 

oorzaak van het bekende vwerfchijnfel van Florence 

zou zijn, en meende, dat, indien dit waar was; 

wloeiftolFen van andere foortelijke zwaarte niet tot op 

twee en dertig voeten, maar op eene andere hoogte 

moesten blijven ftaan, indien zij door eene pomp“wers 

den opgezogen. Brvian {telde op verzoek van ToR= 

RICELLI, hieromtrent eene proef met kwikzilver in het 

werk, en vond de uitkomst geheel aan de vooronder 

ftelling geëvenredigd. 

Van dit oogenblik af aan werd de lucht voor de 

Natuuronderzoekers zwaar. Pascar bevestigde dit door 

6 Vere 
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— wergelijking van de Torricelliaanfche buis; “aan. den 

swoet- en op den top van den berg Pui de Dôme, en 

“zag, naarinate hij hooger. klom , het kwik fteeds meer 

sen „meer dalen. « De ‘lucht moest „ zeide hij, hier min- 

„der zwaar worden, en dus -minder op het kwik drukken. 

Sedert dien tijd zijn er weinige bedenkingen” gemaakt 

tegen deze leer van de drukking der lucht, Men was 
inderdaad verheugd met deze verklaring van een aantal 

natuurverfchijnfelen „ die nu «hand <over hand toenamen 

en het bleef er bij, derlucht-was zwaar en drukte dien 

ten gevolge op. alles „ waartoe „zij: toegang hade 

Voor eenigen tijd trachtte RöTTGER in zijne Elemene 

«tarphyfik und Phyfiologie „ deze leer omver-te:ftooten , 

doch niemand waagde het, hierop eenige aandacht te 

vestigen, „De Heer rLücer doet dit thans, en heeft 

zich de moeite gegeven in een klein ftukje ste betoo= 

gen, dat de lucht. niet. drukt, 

Wijs zullen ons „zeer kort. metde befchouwing van 

dit ftukje--bezig houden. Iedereen weet „dat drukking 

het gevolg eener zekere kracht is, en dat men, als 

oorzaak van de drukking der lucht: dezelfde kracht 

aanneemt „ als die van,de neiging, welke andere ligchamen 

hebben „ het--middelpunt van de aarde te’ naderen. De 

zwaartekracht werkt op al, wat op de oppervlakte van 

de aardevis, en is. dus, ook oorzaak „dat de lucht de 

aarde zoo veel “mogelijk nadert. Zij ‘trekt daarom de- 

zelve „. omdat de deeltjes. ‚van’ de: lucht allen-even veel 

masfà hebben, in de-omgekeerde reden van-der vierkan- 

ten der afftanden aan, tegen-alle ligchamen „die op de 

oppervlakte der aarde zijns om welke reden deze 

gezegd worden „eene drukking van de lucht te ondere 

A5 gaan. 
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gâan.— De ónderfte luchtlagen zijn zwaarder en heb- 

ben meer masfà, dan de, meer boven liggende, omdat 

zij digter bij de aarde, en door de boven liggende la- 

gen „minder in ftaat zijn ; zich door. hunne gebonden 

warmte, wit te zetten, en-aan «haar uitzettend vermo- 

gen, hetwelk bij toenemenden afftand aanmerkelijker 

wordt, /‘gehoór te geven. 

Door de aantrekkingskracht nu van de meer is de 

lucht - zwaar; door hare gebonden ‘warmte, kan zij 

zich uitzetten , andere ruiimten- innemen, en, ook’ naar 

boven en ándere zijden; zoo, wel als naar beneden 

drukken. fl 

De Heer rFrücet tracht ne andere gedaen 

op te geven. 

Hij neemt twee algemeene en twee bijzondere krach- 

ten der ligchamen aan. ‚De algemeene zijn: de aantrek- 

kingskracht der aarde (Centralattraction) , en de afltoo- 

tende kracht (Centrifugalkraft , Retraction, Repulfion). 

De: bijzondere zijn wederom bijzondere _aantrekkings- 

krachten , (Cohaefion ‚ Adhaefion) „enafltootingskrachten „ 

(Expanfion, Elasticität). 

Hij verklaart nu, op welke wijze „ weten. wij niet , 

de verfchijnfelen van de drukking der lucht uit deze bij- 

zondere aantrekkingskracht. Zoodra de ftof is weggee 

nomen; is, volgens ‘hem, ook de algemeene aantrek 

kingskracht verloren gegaan. Maar nu begint de bij- 

zondere vaantrekkingskracht “van het luchtledige te wer- 

ken. Hierom’ worden de Maagdenburgfche bekkens 

fterk tegen elkander gétrokken, en wel des te fterker , 

hoe ijler-de ruimte is; want hiermede vermeerdert de 

bijzondere aantrekkingskracht, — Hierom daalt ook de 
ba- 
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barometer, die onder het recipiënt eener luchtpomp is 

geplaatst; en daalt, zoo lang, totdat de-bijzondere aan- 

trekkingskrachten der ‘beide luchtledige ruimten, (wa- 

évum Torricellianum en” Boyleariunt) ‚het “kwik vin 

evenwigt» hebben gebragt „ hetwelk des te beter zal kun- 

nen gefchieden , naarmate “de. algemeene — aantrekkingse 
kracht verminderd is, naarmate de lucht onder het re- 
eipiënt is verdund „enz enz. 
„Wij kunnen- bezwaarlijk sdit een «en vander: gaan we- 

derleggen , want wij kennen die krachten niets Alleen- 

lijk zij flechts gezegd, «dat -wij ons op eene eenvoudiger 

wijze deze verfchijnfelen kunnen verklaren, zonder 

nieuwe krachten aan te nemen, en dit wel op de wijze 

waarop iedereen, behalve de Heer jurrus, gejergs 

dit doet. 

De Heer rrücer waagde het, als jongeling, deze 

nieuwe theorie voor te dragen, niettegenftaande dui 
zenden van mannen zich de zaak anders voorftellen, 

(zie het einde van het boekje.) Dit zal iedereen goed- 

keuren , mits bij flechts gronden voor zijne zaak hebbe. De 

waarheid is toch voor ons allen één , het zij wij jong 

of oud zijn. Doch dit geeft hem geen regt, om 
nieuwe krachten aan. te nemen, die niet behoeven aans 

genomen te worden, en dus voor de wetenfchap als 

ballast moeten. worden befchouwd, 
Gs Je Ma 

Vurs 



Verhandeling over. het toegangbaar maken van de 

duinvalleijen langs de kust van Holland „ door Mr 

D. Te GEVERS; Kommies. yan Staat bij den Raad 

van State; met dea gouden Medaille, benevens 

eene buitengewone vercering, bekroond en uitgege= 

ven door de Maatfchappij , ter bevordering van 

den Landbouw, te Amflerdam opgerigt. Met eenen 

Arlas , met tien Kuarten. Te dAmflerdam, bij 

Li. van Es, 1826. 356 Al. Jn 89, 

W:; rekenen het in een Wetenfchappelijk Tijdfchrift 

van groot belang, onze Lezers opmerkzaam te maken „ 

op al wat, voornamelijk in ons land, in de vakken, 

die het onderwerp dezer Bijdragen uitmaken, in het 

licht komt, Wij doen dit in onze Boekbefchouwing „ 

welke wij alzoo noemen, omdat wij niet altoos eene 

flellige beoordeeling van ieder werk en van de daarin 

voorkomende gevoelens willen geven; hetgeen zonder 

gevaar te loopen, om van overijling befchuldigd te 

worden, niet wel altoos mogelijk is, Ik wil dit althans 

niet doen met de verhandeling van den Heer crvers, 

over het toegangbaar maken der duinvalleijen langs de 

kust van Holland, dewijl hierin vele punten voorko= 

men, die op den Waterftaat betrekking hebben en door 

mij niet mogen beoordeeld worden. Wat het groot be- 

lang dezer verhandeling voor den algemeenen toeftand 

des landbouws in ons vaderland betreft, hiervan mag 

ik meer zeggen en dit zij dan ook voornamelijk mijn 

doek 
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doel bij het verflag, hetwelk ik van dit ie ofize 

Lezers aanbied. 
„Het werk van den Heer cevers maakt het achttien= 

de Deel uit der Verhandelingen vân de Maatfchappij van 

Landbouw, te Zmflerdam, en heeft eene aanmerkelijke: 

verbetering in onzen landbouw ten oogmerk, de be- 

bouwbaarmaking, namelijk „ van zóo vele valleijen , als 

er, tusfchen de duinen aan de Hollandfche kusten wor- 

den aangetroffen. Dat zoodanig een-ontwerp ook op 
de duinen in andere ftreken met de noodige wijziging 

naar plaatfelijke omftandigheden, toepastfelijk zoude zijn, 

zal wel geen betoog behoeven; doch de Schrijver was 

door den aard der vraag tot de Hollandfche zeeduinen 

bepaald, en had hieraan, bij de zorg en bij de uitvoës 

righeid, waarmede hij zijne taak wolbragt heeft , inder- 

daad arbeid genoeg. 

In eenige voorloopige aanmerkingen geeft de Schrijver 

een algemeen begrip van den toeftand onzer duinen en 

vooral van de lagere vlakten of panzer tusfchen dezel- 

ve, welke geenszins zoo geheel ongefchikt voor alle 

bebouwing zijn, als het publiek gewoonlijk denkt. Dit 

blijkt, zoowel uit den zwarten zwavelachtigen grond 

dier duinvalieijen, als vooral ook uit den weligen groeì 

der gewasfen, op die plaatfen , waar de grond genoeg= 

zame afwatering had; hetgeen ook mij, bij veelvuldige 

wandelingen in de duinen, meermalen getroffen heeft. 

Het blijkt daarenboven ten duidelijkfte uit het weligaan= 

zien van die plaatfen , welke door hare natuurlijke lig- 

ging, voor ‘eene geregelde beteling gefchikt zijn, of 

hiervoor. door de hand der kunst vatbaar zijn geworden. 

De reden der B het. algemeen geringe cultuur dier 

duin- 
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duinvlakten is voornamelijk gelegen in den te grooten 
overvloëd van water, dat van de omringende hooger 

liggende duinen, geftadig naar de vlakten afzakt, en 

vooràl ook in het gebrek aan goede toegangen, welke, 

gelijk bekend is, de eerfte wereischten van alle ontgin= 

ningen. vant woeste “gronden zijn. Ter opheffing van 

deze beide hinderpalen, zouden, volgens G., onder- 

fcheidene vaarten, van de landzijde tot in de duinvlake 

ten gegraven, het-beste voldoen, dewijl de bodem der 

valleijen ‘hiertoe hoog genoeg en zelfs zoo zeer boven 

de oppervlakte der zee verheven is, dat van zoodanige 

doorgravingen geenerlei gevaar van verzwakking onzer 

zeeweringen of andere nadeelen, te duchten zij. Van 

bl. 31—43, vinden wij de te maken zwarigheden ver- 

meld en zoo veel mogelijk opgelost, terwijl de aanmer- 

kelijke voordeelen hieruit ontfpruitende, bl. 4347 

worden opgegeven. Met den Schrijver kan ik in het 

algemeen niet. genoeg aandringen op het voordeel van 

goede communicatiën door gefchikte vaarten en wegen, 

welke meer dan eenig ander hulpmiddel den toeftand 

van landbouw en veeteelt in eenig gewest verbeteren. 

Het zoude onnoodig zijn vele voorbeelden ter bevestie 

ging van het gezegde te berde te brengen, daar voor- 

zeker ons geheele land. zijnen vroegen rijkdom en wel- 

vaart aan het beftaan van vaarten en kanalen, die hete 

zelve van alle zijden als doorkruifen , te danken heeft, 

Deze toch bevorderen den landbouw en den koophandel 

gelijkelijk, en beiden oefenen wederkeerig op elkanders 

welzijn den meestvermogenden invloed uit. 

De oppervlakte der duinvalleijen, die voor bebou- 

wing vatbaar zijn, tekent G, bl, 13 naar eene zeer 
ma- 
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matige fchatting vop--2562, bunders, dat, is 3157 Rijns 

landfche. morgens3 voorzeker geene geringe aanwinst 

van. grond in een gewest, dat zoo volkrijk is „ vals 

Holland's «en waar zoo vele handen dikwijls ni: gen 

met moeite aan den kost kunnen komen. 

Na deze algemeene aanmerkingen, die ook voor en 

kennis. van den  natuurlijken toeftand der Hollandfche 

duinen niet. onbelangrijk mogen geacht worden, gaat de 

Schrijver; over tot de beantwoording van ‘het eerfte. 

Deels der vvrage, en geeft bl, 53152 de plaatfên op 4 

waar” de genoemde toegangen of afwateringen der dui 

nen met het’ meeste voordeel zoude kunnen bewerkftel- 

ligd, worden. Dit alles berust op naauwkeurige afine- 

tingen en waterpasfingen „ waarbij de Schrijver fteeds in 

perfoon tegenwoordig was , hetgeen ons van zijne zucht 

voor de wetenfchappen hooge gedachten doet voeden 4 

daar. het voorzeker geen gemakkelijke arbeid is, om 

zoodanig werk op de duinen, met al derzelver afwisfe= 

lende hoogten en laagten, met goeden uitflag te verrig- 

ten. Het fteunt daarenboven op zeer vele bijzondere 

omftandigheden , welke alleen op de plaats zelve kunnen 

worden nagegaan, doch die door den Schrijver opgehel- 

derd worden. door zes groote kaarten, welke ons de 

geheele ligging der duinen, in al ‘hare bijzonderheden 

leeren; kennén en wier voortreffelijke witvoering het gra- 

veerftift van de Heeren D. VEELWAARD en Zoon, eer 

aandoet. 

‚Im de tweede plaats behandelt de Schrijver de wijze ; 

waarop de ‘vaarten en _ wegen gemaakt, en welke voor- 

zorgen daarbij in den ligt beweegbaren duingrond in acht 

genomen “moeten worden 5 geeft vervolgens - der tot dit 

al- 
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alles noodige onkosten op en behandelt eindelijk in eef 
derde en laatfte punt de wijze, waarop de geheele on= 

derneming „ of door de middelen der partikuliere eiges 

naars der duinen, of door de weldadige hulp der lands 

regering zoude kunnen tot ftand gebragt worden, kos 

mende. ten flotte tot de conclufie (bl. 287): „ dat de 

s mogelijkheid, om aan de duinvalleijen, door vaarten ; 

5 afwatering en toegang tevens te bezorgen, niet alleen 

$ op zich zelve in allen deele beftaat; maar ook, dat 

» de kosten zoodanig zijn, dat zij verre overtroffen 

s worden, door het voordeel, hetwelk daarvan te wachs 

aj ten:iss2? î 

In de bepaling der voorzorgen bij zoodänige grootd 
ondernemingen in de duinen te nemen, doet zich de 

Schrijver kennen, als iemand, die de duingronden door 

eigen praktisch onderzoek kent en de moeijelijkheden4 

aan derzelver bewerking verbonden, naar eisch weet te 

fchatten. Van het planten van. onderfcheidene duinge= 

wasfen op de plaatfen, welke het meest aan verftuiving 

zijn blootgefteld , zoude, naar ons oordeel, behalve van 

den Zelm „ook nog veel voordeel kunnen worden getroks 

ken van vele andere gewasfen, die het duinzand uitnes 

mend bevestigen, als: Carex arenaria, Agropyrum 

Juneeum , Elymus arenarius, Salix repens, enz. … In 

het. algemeen geloof ik, dat de helmplantingen op het 

duin beter zouden. flagen, indien men zich hiertoe van 

meer dan ééne plant bediende , dewijl dikwijls voor ons 

oog onmerkbare verandetingen in den bodem, denzelven 

voor andere plantfoorten meer gefchikt kan doen zijns 

Wordt daarentegen de helm (Arundo arenaria) al te 

lang op eene en dezelfde plaats geteeld, dan raakt de 
it grond 
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Bfond voor dit gewas uitgeput, hetgeen bij eene be- 
hoorlijke afwisfeling met andére duinplanten, die den 
helm in dit opzigt kunnen vervangen, niet het geval 
Zoude zijn. Wij zien het gezegde, nopens de nood- 
zakelijkheid van de verwisfeling der gewasfen op eerien 

en denzelfden grond, bevestigd door de dagelijkfche on« 

dervinding in den landbouw, zoo wel als door hetgeeft 
wij in de ruime werkplaats der Natuur zelve opmer 

ken, waar wij de planten van de eene plaats naar de 
âùdere langzamerhand zien verhuizen , en na verloop 

van eenige jaren weder op hunne eerfte groeiplaatfen 

terugkeeren. Oude en ervarene landlieden verzekeren, 

zelfs in de planten, die een weiland zamentftellen , eene 

zoodanige trapsgewijze verwisfeling te hebben opge- 

merkt3 ja, wordt dit zelfde voor grooter tijdvakken, 

door de Duitfche boschopzièners in de groote bosfchen 

aldaar , opgegeven plaats te hebben. 

Zoo voortfchrijvende, zoude ik ongemerkt komen tot 

het moeijelijke wraagpunt, welke áls de eigenlijke phye 

fiologilche oorzaak moet worden aangemerkt, waarom 

de gewasfen,-na eenigen tijd in denzelfden bodem ge- 

{taan te hebben, daarin niet meer wel flagen. Hoe veel 

belangwekkends dit onderwerp op zich zelve ook be- 

zitte, zoude mij dit echter thans te ver heenvoeren, 

en bij deze befchouwing van het werk van den Heer 
GEVERS niet te-pas komen. 

Hartelijk wenfchen wij, dat het verlicht publiek deze 

verhandeling, van zoo groot belang voor het algemeen 

welzijn, met oplettendheid lezen zal, en dat de door 

den Heer G. voorgedragene plannen, bij de bevoegde 

autoriteiten in de ernftigfte overweging zullen genomen 

BIJDRAGEN , D. IL, sT. 2, B wore 
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worden. De verdienftelijke Maatfchappij van Landbouw 
zal dan voorzeker de beste vruchten van hare uitge- 

fchrevene prijsvraag plukken, en zich verheugen, de 

oplettendheid der natie op een zoo veel belovend on- 
derzoek gevestigd te hebben, v. H. 

Befchrijving van het verfchil der bekkens in onders 

fcheidene Volksftammen. Door G. vROLIK. Te 

Amflerdam, bij J. van der Hey en Zoon, 1826. 

Met acht Platen en eene Tafel (*). 
id 

Tien wij de betrekking nagaan, waarin het bekken 

tot den mensch als afzonderlijk wezen, zoo wel als tot 

voortplanting van het geflacht ftaat, worden wij overe 

tuigd, dat de verfchillende vorm van hetzelve voor den 

phyfieken mensch niet minder belangrijk is „ dan de af- 

wijking van den fchedel voor den zedelijken, en hoe- 

wel het naauw verband tusfchen fchedel-en bekken , als 

eene natuurwet moet befchouwd worden, hebben geen 

‚der Natuurkundigen, welke onzen CAMPER in het on- 

derzoek des fchedels bij onderfcheidene volksftammen 

volgden , het bekken uit dit gewigtig oogpunt beoordeeld, 

en eenige aanteekeningen, door dezen onzen Landger 

noot, wegens de betrekkelijke grootte der doormetingen in 

het Europeesch- en Negerbekken opgefchreven „ is het 

voornaamfte, wat SÖMMERING ons hieromtrent in zija 

Vere 

(*) Van hetzelfde werk ziet ook eene Franfehe vertaling 

het licht. 
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Perfchil des Negers vom Ewropäer aanbiedt. Wij oot= 
deelen des het betoog van den Hoogleeraar vroLik, 
dat het verfchillend karakter des volkftams zich ook 

duidelijk in het bekken te kennen geeft, zeer gepast 

en belangrijk. Tot bevestiging van dit gevoelen 4 levert 

hij ons uit zijne rijke verzameling de befchrijving van 

eenige bekkens, welke door de naauwkeurige afbeelding 

van zijnen in de ontleeds en natuurkunde reeds zoo 

voordeelig bekenden zoon Dr. w. vrorik, duidelijk 

voor oogen gefteld worden, en waardoor wij niet al= 

leen de afwijking van het bekken in onderfcheidene 

volksftammen , maar tevens het verfchil in beïderlei gé- 

flacht leeren kennen. De fikfche bondige en naauwkeu= 

rige befchrijving van het Negerbekken , toont vooral dit 

verfchil en overtuigt ons, dat de grofheid van been 

bij den Neger niet minder dan de uitgerekte vorm; en 

de mindere tuimte bij de Negerin ook in het bekken 

eene nadering tot die dierenfoort doen zien, waartoe 

reeds vroeger de fchedel het bewijs geleverd had; hetgeen 

ons ook hier wederom het verband tusfchen fchedel en 

bekken te binnen brengt, en eene meer waarfchijnlijke 
verklaring voor de ligtere verlosfing der Negerinnen les 

wert, dan wij bij SÖMMERING aangeteekend vinden, De 

hier geuitte twijfeling van den Heer vrorik deelende3 

dat de Negers als volk misfchien nooit met de Europea= 

nen zullen kunnen wedijveren , moeten wij echter aanfners 

ken, dat wij dikwerf door ondervinding bevestigd za= 
gen, hetgeen wij van vele planters gehoord haddérn , 

dat Negers, în onze koloniën geboren, voor eenen veel 

hoogeren trap van befchaving vatbaar waren, dan hun= 

ne van elders aangevoerde kleurgenootens 

B Hee 
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Het verfchil tusfchen het Europeaansch- en _Neger- 

bekken eens juist opgegeven. zijnde, kon hieraan de 

afwijking der overige getoetst worden , en de hieropvolgen- 

de befchrijving van het bekken eener boschjesmansvrouw 

is des te belangrijker, naarmate wij in hefzelve eene meer 

duidelijke nadering tot het dierlijke ontwaren en het 

volkomen gemis aan befchaving in dezen volksftam dus 

ten vollen beantwoordt aan het maakfel van het bekken, 

terwijl van de andere zijde eene meerdere ruimte van dit bele- 

ken , met grootere hoogte gepaard , in verband ftaat met de 

meerdere breedte van den fchedel bij de vrucht. Zulks 

wordt nog waarfchijnlijker door des Hoogleeraars aan- 

merking bij de befchrijving van het Javaanfche bekken , 

dat, namelijk , de Javaanfche vrouwen bij de verlosfing , 

dan alleen de hulp van de kunst behoeven , wanneer zij 

door Europeanen bezwangerd zijn „en dat de bijna ronde 

opening van hun bekken anderzins aan den kort inge- 

drongen fchedel der Javanen genoegzamen doortogt ver- 

leent, hetwelk alles ons te meer doet bejammeren, dat 

de Heer vroLIK, zoo niet van allen, ten minfte van 

fommige in zijn bezit zijnde fchedels, de betrekkelijke 

maat heeft opgegeven, eene betrekking , waarop tot he= 

den alleen weBEr heeft acht geflagen. Wat de voor= 

onderftelling van den Schrijver aangaat, dat Mottentos 

en Boschjesman tot denzelfden ftam zouden behooren, 

deze werd onlangs vruchteloos beftreden door A. Drs- 

MOULINS, wiens tegenwerpingen, meestal uit het vers 

fchil van grootte, kracht en vlugheid ontleend, geen 

onderfcheid van ftam kunnen aantoonen , en uit het ver- 

fchil van leefwijze en voeding te verklaren zijn; terwijt 

het zamengroeijen der neusbeenderen, hetgeen hij als 

kan 
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karakter der Boschjesmans opgeeft, en dat nog in meer- 

dere fchedels diende bevestigd te worden , fomtijds ook 

bij andere volksftammen wordt aangetroffen ; daarenbo- 

ven is des Hoogleeraars vooronderftelling tot meerdere 

zekerheid gebragt door r‚ KNOX, die te gelijk den 

Chinefchen of Egyptifchen- oorfprong tegenfpreekt , en 

beweert, dat- de bijzondere fchort.der vrouwen, en 

„het uitftekende fcherp en ver. gezigt van dit volk door 

eene enkele doorkruifing met een’ Kaffer of Europeaan 

te niet gaat (*). 

Was: het verfchil, hetgeen de vergelijking der bek- 

kens van afzonderlijke volksftammen oplevert zoo aan- 

merkelijk, dan werd het vooral belangrijk, den invloed 

na te gaan, welken de vermenging van onderfcheidene 

ftammen op den vorm van het bekken kan hebben, 

en zulks wordt ons ten (lotte in het bekken eener Mes- 

tizin voorgefteld. In dit vinden wij de kenteekenen 

der beide volksftammen „ van het Europeesch= en Neger- 

bekken vereenigd; behalve de hoogte der fchaambeens- 

geleding heeft het nog dit bijzondere , dat de inwendige 
ruimte en de uitgang van het kleine bekken de gewone 

maat overtreffen. Jammer, dat de Heer vrorik nict 

door meerdere dergelijke voorbeelden in ftaat is gefteld , 

“zijne gisfing te bevestigen, dat deze afwijkende vorm 

een doorgaand gevolg van zulke overgangen zij, daar 
wij 

(*) Zie A. DESMOULINS , Hist. Nat, des races humaines ‚Paris 
1826, p. 294, En KNOK, Ann. de Sc, Nat. 1825. IV. P. 35e 

Ook j. pavy heeft de geliĳjkfoortigheid van Hottentot en Bosch- 

jesman, en hun verfchil van de Kaffers aangewêzen in pREW- 

srtER's Edinb. Journ, of Sc. Oct. 1824. 

B 3 
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wij hetzelve meer voor eene afzonderlijke eigenfehap 

dezer twee volksfoorten- houden en van gevoelen zijn „dat 

eene vermenging van andere ftammen ook andere eigen= 

fchappen, gelijkvormig aan den fchedel van de vrucht; 
zou opleveren. Deze twijfel doet: ons wederom. zien, 

dat de vergelijkende fchedelmaat van eenen Kasties hief 

zeer-belangrijk zou zijn, en dat de Heer vrozIk door 

eene opgave te geven der doormetingen van fchedels en 

bekkens in meerdere volkeren, der kunst eénen bim 

lijken dienst zou bewijzen, , 

Ee Fe tian 

WE- 



WETENSCHAPPELIJKE BERIGTEN. 

Je DEEL ti ed En did Bid 

rolde. Heer ‘camBART van Marftille, meent bij a 

vande. fläg , «eene. nieuwe fter gëvonden te hebben, 
die eene merkbare middellijn heeft. (Frorrer „Mot. , 

nie 333 Dee. 1826.) 
e. Je M. 

“© 2. tense waarnemingen. van verfchillende. Natuurs 

onderzoekers , die het noorderlicht hiebben gezien , iS 

het gebleken, dat er tevens een zeker gedruisch onts 

ftaat op het oogenblik dat het noorderlicht wordt 

waargenomen ; dit gedruïsch wordt vergeleken met dat 

van eenen geweldig gedreven, wind, Men meent ook 

eenen ‘bijzonderen reuk hierbij waargenomen. te hebben’; 

met gebrand zout overeenkomende. (PAilofophical Mag. 

Maart 1826.) 

G. Je Me 

3. De Heer PERKINS „ verzekert hét zeewater doot 

middel eener drukking van 2ooo atmospheren & van 

deszelfs omvang zamengedrukt te hebben. Op deze 

drukking kristallifeerde het azijnzuur en werden damp- 

kringslucht en waterftoffig koolftofgas druipbaar. (Asnals 

of Philofophy , Julij 1826. p. 66) 

Ge Je Me 

4 De Heer MACKINTOSH. was te Plymouth, met 

eene duikersklok;, omtrent vijf en twintig voeten on= 

der de oppervlakte van het water, met eenige arbeiders’ 

geplaatst „ om, de fondamenten. van eenige waterwerkert 

neder te leggen. De glazen ; waarmede men van bover 

licht in: de klok ontving, waren dubbel bol en bragten- 

de zonneftralen, die het water befchenen , zoo bijeen 

B 4 dat 
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dat er in den hoed van een? der arbeiders werkelijk een 

gat werd gebrand, De werklieden onderrigten-—hem , 

dat dit meermalen bij warm weder het geval was, en 
zij hierom hadden geleerd het brandpunt der glazen 

zorgvuldig te vermijden, « (Gentlemans Magazines 
1826. p. 160.) ; ; eer arb 

G. Je Me 
5. Lesrie heeft door proeven aangetoont, dat het 

maximum der temperatuur van het Spectrum folare, 
niet bwiten hetzelve aan de zijde van den rooden ftraat 

“was gelegen, maar dat, hoe meer men, van den rooden 

{traal verwijderd, {meltbare ligchamen plaatfte , hoe min= 

der zij vloeibaar werden , terwijl het maximum der tem- 

peratuur in den rooden ftraal zelf te zoeken is. (Annals 

of Philofophy , Sept. 1826. p. 234.) ’ 

G.Je Me 

6. BAUMGARTNER heeft ijzer door onmiddellijke” 

en niet ontlede zonneftralen magnetisch gemaakt. Zie 

Bijdragen, 1. D. Wet. Berigten, bl, 208. (Ann. de 

Ch. et Phyf. Nov. 1826. p. 333.) f 

G: Je Ma 

7. BrecQverer heeft in zijne proeven , over den in- 

vloed der temperatuur van. een ligchaam , op de afwij- 

kingen der magneetnaald, van eenen galvanometer gee 

bruik gemaakt, niet van éénen, maar van drie en 

meer draden omwonden, en zag hierdoor de afwijking 

der naald, uit -derzelver gewone rigting {teeds toenes 

men, naarmate hij meer draden, die allen aan dezelfde 

temperatuursverandering waren blootgefteld , om den gal- 

vanometer had gewonden. (Ann. de Ch. et Phyf. Tom. 

XXXI. p. 374-) Dit zelfde kan dus ook bewerkftelligd 
Wor. 
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worden in het doen van electrochemifche „proeven, Men 
bezige hierom b. v. drie draden: van koper, die elk, 

om, denzelfden galvanometer worden gewonden, en ftelle 

de uiteinden van deze draden ter gelijkertijd aan dezelfde 

fcheikundige werking bloot. Men verkrijgt hierdoor drie 

electrifche ftroomen rondom de magneetnaald , die ieder 

het hunne toebrengen, om de afwijking der naald 

grooter te maken, Vooral is deze wijze aanbevolen 
voor die ligchamen „ die weinig electriciteit onder hunne 

vereeniging. ontwikkelen en door den galvanometer met 

éénen draad nog niet hebben kunnen waargenomen wor- 

den. , : 
Het is echter te wenfchen , dat men in het doen ‘van 

electro - „ chemifche proeven , door verfchillende perfonen 

genomen, eenheid in derzelver wijze zal trachten daar 

te flellen , opdat de waarnemingen onderling kunnen ver- 

geleken worden, hetwelk tot heden toe nog zelden is 

gefchied. Men bezige, dus tot allen een werktuig volmaakt 

op dezelfde wijze zamengefteld, en ftelle hierdoor ver- 

fchillende ligchamen, in onderlinge werking. _ Men zal 

hierdoor eene eenheid in deze proeven verkrijgen „ die 

ons tot eenige gevolgen zal kunnen lijden, zonder welke 

toch alle moeite te vergeefsch is: gevolgen , die tegen 

woordig ieder beoefenaar dezer electro -chemie hoogst 

welkom zullen zijn, daar deze geheele leer in derzelver 

geboorte is, doch ons eenen geheelen ommekeer in, en 

een vaster fleunpunt, voor deze wetenfchap belooft. 

Het is te wenfchen, dat diegenen, die hiertoe door 

hunne betrekkingen en hunnen tijd in de gelegenheid 

zijn, zoodanige proeven in het werk ftellen, Een en- 

B 5 ke 
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Kele galvanómêter , aan de uiteinden der draden met fig- 
eliamen voorzien’, die eene fcheikundige werking op 
élkatider úitoefeien „en dit telkens met verfchtttende 
Figelamer onder dezelfde omftandigheden hefhaald , "zóu 
óns’ reeds welligt eenige wetten doen tte” die 
fe hog verborgen liggen, omdat men geene vergelijken= 

de proeven: ir gehoegzâme ‘hoeveelheid heeft in het 
werk gefteld. — Er is, naar ons inzien, hiêrtoë niets 
fieer noodig, dan tijd en oplettendheid, indien mer 

flechts de te bezigen fcheikundige ligchamert en eener 
goeden galvanometer heeft, en tevens de gewone waar= 

nemingen van temperatuur, drukking, enz., in: hét 

werk felt &t sale 
6e Je Me” 

“8 Araco heeft, uit een menigte thermometer- 
waarnemingen, opgemaakt: 1°. dat een thermometer, 
van zes tot tien voeten bover den grond geplaatst, en 
van de ‘teruggekaatfte warmte bevrijd, eo op de 
därde tor 46P cent., of 115°® 3 F., komt; o°, ‘dat de 
thermometer even zoo boven de operié zeé alie 
nooit boven de 86° F., ftiĳgt; 3°. dat de grootfte 
graad’ van bekende koude der lucht van onzen aardbo? 
is — 589-F.5 4°. dat het zeewater, otider wêlke 
breedte, of in welk jaargetijde“ ook nobit- eene: tempé 

ratuur vân 86° F.,' bekomt. Cruóite Noir, n°. 

323. Oct. 186) on A 
cs 

“9. Uit waarnemingen met denzelfden barometer in 
verfchillende achtereenvolgende jaren gedaan, is het pa- 
Niërr gebleken, dat de barometer fleeds lager komt 

te 
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a fkaan.. “Hip Schrijft die toe vaar de lucht, die tus- 

fehen shet “kwil erde buis doordringt; en-alzoo het 

ijdel boven het kwik: meer of min met tucht vult. 

(Journavaf “Sciences and Arts April 1836.:pe-2B0). 

Men) zóu dit ' volgens “DANIËrL „kunnen : voorkomen, 

door de opening der buis inwendig met. eenen en 

vand te voorzien, drs ) zin ke 

€ WSdhar ‘aart eind ef Gs Je Meo 

“sro Omtrent dei tichnen daten van mira ned 

rende de maand Junij 1826, geeft de. Bátaviafche.Coy- 
rant vämsden: 12den:'Julij 1826 „ons, het svolgend: berigt. 

__De'buitengewone! ‘koude luctitgefteldheid; welke,;de- 

zer dagew, des nachts en in den vroegen morgen: al- 

hier _ heeft geheerscht,  fchijnt zich te Sameardng in 

eenen nog veel fterkeren. graad te hebben-doën: gewoe- 

len, „Men: fchrijft ‘ons uit die plaats onder ‘dag 

teekening, van den gden :dezer„ daaromtrent het naj 

gende : kje 

„ Wij hebben, gedurende de, vijf „laatfte dagen, BE 

je maand Junij alhier zoo in-de-ftad zelve 

rale in de voorfteden des „nachts „ en woornámelijk, iu 

den miorgenftornd:, zelfs tot negen: uren des voormid? 

» dags, eene zoo fterke koude ondervonden, vals-men 

3 Zich vand herinneren kan, dat’ hier ooit -ís waarge- 

„‚ nom | f } / RT} 

„ De thermometer van FAHRENHEIT , die’ gewoonlijk 

„op het midden van den dag 86 en-meer graden’; en 

„ des morgens vroeg zelden minder, dan 80 graden 
„ teekent, is des morgens te vijf ureù, tot op. 54 

» eig gedaald, en tot negen uren toes niet hooger 

» dan 
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» dan op 7o graden gerezen. Zelfs zoude, volgens 

» fommige waarnemingen op den’ egften: Junij, de ther- 

„ mometer 51 graden hebben aangewezen. In de om- 

„ftreken der fltad, te Bodjong, is de warmte gedu- 

„ rende den geheelen dag, binnen’s huis, niet fterker 

5 dan 80 graden geweest.” 

„ Het rivierwater was, bij deze buitengewone koele 

»„ temperatuur, des morgens laauw; doch het water, 

“ dat des morgens. in tonnen had geftaan, was even . 

»„ zoo koud als de buitenlucht,” 
„ Men heeft opgemerkt, dat het, gedurende deze 

‘koude dagen, niet hard gewaaid heeft, en dat'de 

» landwind als gewoonlijk opkwam. Des nachts was 

„ de lucht zeer helder en met fterren als bezaaid „ zoo 
» As bij fellen vorst des winter’s avond’s in Europa. 
» Het leverde een zonderling fchouwf{pel op, de in- 

„landers zich voor de hun vreemde koude, te zien 

» dekken.” 

„ Den aden dezer, is de lucht betrokken, en nadat 
„des avonds een flerke regen, vergezeld van onwe- 

„ der, is nedergevallen, ís de thermometer weder tot 

„ op zijn gewoon ftandpunt gerezen, en het is thans 

»„ weder zoel en heet.” 
NB. De gemiddelde ftand van den thermometer is 

op Java des morgens 80°, des middags 86°, des 
avonds 84° W. DE HAAN. 

11. De Heer sKENE, die, met PARRY reizende, 

vond, dät alle thermometers, met het ijs in aanraking 

gebragt, verfchillend teekenden, floeg daarom eene nieu- 

we’ wijze van fchalen voor, niet fteunende op. het 
be. 
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bevriezen en koken van het water, maar op het 

fimelten van twee vaste ligchamen. Tot eenheid van 

graad, neemt hij het verfchil in temperatuur aan, het- 

welk er tusfchen het {meltend ijs en het fmeltend kwike 
zilver is ‚gelegen. Deze eenheid wordt in honderd dee= 

len, minuten door hem genoemd, ingedeeld, terwijl 

het nulpunt op het fmeltend ijs wordt geplaatst en de 

fchaal boven en. onder in zoo vele minuten gedeeld „ als 

de thermometer ftrekt. (New Monthly Mage Sept. 1826.) 

Ge Je Me 

Ia. Een zeer eenvoudig, doch zeer gefchikt werk 

tuig, om de foortelijke zwaarte van poeders te bepa= 

len, heeft LEsLir gezegd, uitgevonden te hebben. Het- 

zelve rust op hetzelfde beginfel, als de vochtmeters 

Careometers) en beftaat uit eene buis, die in eene 

vloeiftof gedompeld en met een bepaald volumen van het 

poeder gevuld wordt, waarvan men de foortclijke 

zwaarte wil bepalen. Het dieper inzakken der buis in 

de vloeiftof zal grooter fpecifiek gewigt aanduiden. 

(Froriep , Not., n° 314. Sept. 1826.) Uit het Bul 

letin Univerfel, Sect. I. Dec. 1826. p. 361, leeren 

wij, dat dit werktuig reeds voor negen en twintig ja- 
ren door een Fransch Ingenieur, genaamd Mm. H« SAY 5 

is uitgevonden. Dit werktuig, toen léréomêtre genoemd , 
is zelfs nog in de collectie der Zeole Polytechnique 
voorhanden. 

Ge Je Me 

De Heer BrACKADDER heeft opgemerkt , dat hygros« 

copifche plantaardige en dierlijke zelfftandigheden, met 

olie doortrokken en doorfchijnend geworden, in plaats 

van 
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van het vermogen te verliezen, van doof de vochtig= 
heid van „den dampkring te worden aangedaan , integen= 
deel hierdoor weel regelmâtiger worden uitgezet , waars 

om hij voorflaat zulk foort van hygrometers , op dit be= 

ginfel fteunende „ uit vochtopflorpende ftoffen ‚ met olie 
doortrokken, te vervaardigen. … (Edinburgh …Philof: 

Journ. Tom. XL p. 240.) Getgorlars 
14. De ontdekking van een nieuw enkelvoudig 1ig= 

chaam in het zeewater, bromium genaamd, bevestigt 

zich meer en meer. De Heer BALARD vervaardigde 

hetzelve het eerst en de Heeren VAUQUELIN ; THÉNARD 

en GAY-Lussac deelden hunne meening over de uits 

komften van BALARD, aan de Akademie mede. (Ant 
de Ch. et Phyf. odt. 1826. ps 337.) Zij hadden té 

weinig gelegenheid de proeven van BALARD naauwkeu= 

rig na te gaan, maar hielden het echter voor zeer waar= 

fchijnlijk, dat zijne opgaven met de waarlieid oveteen= 

komftig waren. — In de Ann. de Ch. et Phyf. van 

Novemb. 1826, vinden wij zijne proeven door die van 
jusT. zieBre bevestigd, en hebben zelfs vernomen 4 
dat een onzer vaderlandfche Scheikundigen hetzelve ins- 

gelijks vervaardigd heeft, waarvan wij de opgave met 

verlangen te gemoet zien. — Indien het bromium ins + 

derdaad een nieuw enkelvoudig ligchaam is, zou dese 

zelfs ontdekking eene groote aanwinst zijn voor de te= 

genwoordige fcheikunde, alhoewel het overigens nief 

te wenfchen is, dat er nog vele nieuwe enkelvoudige 

ligchamén beftaän, waarvan wij tot heden geene kennis 
dragene 

G. Je M, 

15e 



Cat) 
‚ î5- Profesfor BACON heeft eene bijzondere zelfftane 

digheid in de altheawortel ontdekt, door hem, Altheine 
genoemd, zijnde hetzelve {maragdgroen van kleur door- 

fchijnend, gekristallifeerd in regelmatige hexaëdra of rhom- 

boïdale octaëdra, van eenen alcalifchen. aard, in. alcohol 
niet, in water al oplosbaar. (FRrorieP, Vot. n°. 333e 

Dec. 1826.) G.J Mo 

16. In de weluitgewerkte disputatio: geologica de 
éncendiis montium igni ardentium infulae Javae cact. 
van den Heer A. H. VAN DER BOON MESCH, te Ley- 

den, zijn eenige der belangrijke ontdekkingen van den 

Hoogleeraar REINWARDT, over de Vulkanen, van het 

eiland Java bekend gemaakt. Onder deze kwam ons 
eene waarneming zoo zonderling, en, onder meer ande= 

ren, zoo zeer der aandacht van alle Natuuronderzoekers 

waardig voor, dat wij dezelve gaarne eene plaats inrui- 

men, latende hier derhalve een ftuk uit het „aangehaalde 

werk (bl. 53) bijna woordelijk volgen: — Aan de 

noordwestelijke zijde van den berg Zulaga-Bodas op 

Java, worden vele overblijffelen van dieren gevonden , 

waarvan. de beenderen verteerd, opgelost en geheel ver- 

gaan, de zachtere deelen daarentegen, als de haren, de 

nagels, de huid en de fpiervezels, onbedorven en bijna 

gaaf zijn 3 gelijk ReiNwARDT vele zoodanige resten van 

tijgers en andere wilde dieren, vele vogels en vele doo- 

de infekten heeft aangetroffen in het jaar 1818; onder 

deze eene foort van muis (g/ís) , welke hij als pas ge- 

ftorven befchouwde; doch, waarin bij nader onderzoek 

geen fpoor van. beenderen bleek overig te zijn. Wat 

mag wel de oorzaak wezen van dit zonderling verfchijn= 
fel? 
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fel? Is het de uitbijtende kracht van het fcherpe en 
zure water, hetwelk de dieren daar gedwongen zijn te 
drinken, en aan welks gebruik zij fterven , of zijn zij 
daaf welligt , door het inademen der zwaveldampen ver- 

ftikt? — Ook ons is, evenmin als den Schrijver , eene 

dergelijke’ waarneming van andere Natuuronderzoekers 

bekend. f Vv. H. 
17. Van de fosfile overblijffels van eene zeer groote 

foort van damhert, heeft de Heer jonN PART, ons in 

de Annales des Sciences Naturelles, par AUDOUIN, 

BRONGNIART €/ DUMAS, Zom. VIII. p. 389, eene 

zeer uitvoerige befchrijving gegeven. Dezelve worden 

in grooten getale in Jerland gevonden, behooren waar- 

fchijnlijk aan eene zeer groote foort van damhert, die 

om de vreesfelijke groötte zijner hoorns te regt den 
naam van Ceryus megaceros gekregen heeft. Men heeft 

dit hert lang voor een’ eland gehouden; de Heer PART 

geeft echter met vele zaakkennis de punten van onder- 

fcheid op, door welke dit dier van den eland verfchilt4 
dezelve beftaan, voornamelijk , in de grootte der hoorns, 

derzelver omvang, de gedaante der takken , den vorm 

van den kop, enz. Deze fosfile beenderen worden 

meestal in mergelgrond gevonden, en zijn in het alge- 

meen zeer wel bewaard. — Men heeft van dezelve een 

goed fcelet in het mufeum van #Ae Royal Society, te 

Dublin , opgerigt. 
W. Ve 

18. De Heer prsmourins heeft in de kalkachtige 
rotfen van den berg: St, Cathrine, bij Rouaan, over- 

blijffelen gevonden wan infekten en wel dekfchilden 

ely- 
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Celytra), van Coleoptera, in het midden van het krijt 4 
waarin de tweefthalige fchelpen het algemeenst werden 

aangetroffen. „Een zondering verfchijnfel , voorzeker in 

de Geologie! — Bull, Oct. 1826. p. 253e Vs He 
19. Men heeft meermalen de vraag geopperd, of er 

eenige merkbare verandering in den vorm der onderfchei- 

dene plantfoorten, „na verloop van eeuwen plaats had, 

dan wel of alle /pecies zich zelven omtrent gelijk blevens 

De beroemde Kunru is in de gelegenheid geweest, om 

een gedeelte van dit gefchilpunt op te helderen, door 

het onderzoek der planten en plantendeelen, welke PAs« 

SALACQUA, in de graven der aloude Egyptenaren ges 

vonden heeft, en waaruit hem ten duidelijkfte is gebles 

ken, dat deze foorten ten minfte, geenerlci wezenlijke 

verandering na verloop van zoo veel eeuwen hadden on- 

dergaan. De planten door hem met zekerheid bepaald , 

Zijn devolgende: 1. tarwekorrels (Zriticum vulgare , W.)s 

2, aardamandelen, (Cyperus esculentus), 3e ftengen en 

bloemen van Cyperus Papyrus, Le, 4» dadels (Phoenix 
dactylifera), 5. vruchten van Cucifera thebaica, 

6. olijven (Olea europaea), 7. losfe zaden van Phy/a- 

lis fomnifera L., 8. vruchten van Mimufops Elengi, L., 

ge oranjeappelen (Citrus Awrantium), ro. vruchten 

van Balarutes aegyptiaca, DELILE, 11. druiven (Vitis 

vinifera var. monopyrena), z2. Granaatappelen (Pu- 

zica Granatum), 13. bloemen van Mimofa farnefiana, 

L., 14. zaden van Ricinus communis, 15. cen blad 

van Ficus Sycomorus, 16. vruchten van Juniperus phoe- 

nicea, benevens cenige weinige niet geheel zekere foor- 

ten. Nader onderrigt kan men hieromtrent vinden in 

BIJDRAGEN; D. ÌÌ, sT, 2, C de 
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de reeds: meermalen aangehaalde „47, des- Sc. Nat. 

Août 1826, p. 418423. 1 Vele 
oo. In de Notizea van FRORIEP, XV. p. 153 vins 

den wij eene, ook voor ons land merkwaardige ontdek» 

king van TRINIus, over het gebruik van Zhys/elinum 

(Selinum) palustre in vallende ziekte en Arundo Cala- 

magrostis , als werkzaam diureticum, Offchoon de uits 

voerige behandeling van dit onderwerp meer in een Ges 

neeskundig Tijdfchrift te huis behoort, heb ik echter 

gemeend deze ontdekking met één woord te moeten 

vermelden, omdat beide in ons vaderland vrij algemeene 

planten zijn (*), en het onderzoek van onze inland/che 

geneesmiddelen inderdaad onze hoogfte oplettendheid 

verdient, 
V. He 

Bee 

_(@) Zie mijne Flora België Septentrionalis, n°. 86 en 361. 
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Er, Berigt over de Herbaria van dh Heer simntn. 

In “aeze’ Bijdragen, D. 1. n°. 4. bl. oro, bee 
vindt zich eene nota,, omtrerit het Herbartuin van den 

Héet SIEBER. De Hoogleeraar REINWARDT 3 die „hete 

zelve in zijn geheel voor ’slânds Herbarium heeft aan= 

gekocht, levert er het volgende verflag van : 

el Prijs 
: in 

fe Soorten, | Sak. rijksd. 
emee Nd 

1°. Herbarium Florae Novae Hollandiae ico 
NM Suppl. ‘so 
Be | Florae. Capenfis , Sect, I, 24 
ee Je Sct. IL, 18 
59, |= Florae Maurîtiânaë, Secr, Ie 2” 
6° Jen Sect. LE, | 24 
2% | —_—_—— Trinitatis Infulae, 14 

Sect. IL. BERET MEM 0" Te 

89, Ja ebt 2ö 
NE AN nie odd 

ooplj ee EA Martidicenfis D 32 
10°. |-_—__—=_ Senegalenfis „ … . 8 
ir. ___— Agrostologicae Nov. 18 

BOI, AE oe QA GEA UA , 
12°. Cryptogamicae exo= | 8 

CRE Ts ee Zn OE 
13°. —— Filieum, Secf. B 16 
14° Sect. II. Nove Hol, 20 
U Florae Austriacae exquifi- 20 

EUD a IEMOREE SAE A 9 
169, Ja Creticae … …  é 43 
17°. J__— Aegyptiacae … . … 35 

Getal der foorten . . .. 

Het bedragnatars tise 452 
_{Sakf, rijkksd, 

of 
Ff 826,75 
Holl, Coure 

W. DE, HAAN (®)e 
(*) Het bovenflaande belangrijk ‘berigt, hetwelk mij bij de 

C 2 uit. 
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22. Vele Natuuronderzoekers. hebben gemeend „ dat 
het, ter fplitfing der onderfcheidene geflachten in het 

dierenrijk genoegzaam was „ dat de foorten van het eene 

geflacht in zoet water, die van het andere in zout wä- 

ter zich ophielden. Dan, vele in de laatfte tijden ge- 
däne opmerkingen hebben het ongegronde van deze ftel- 
ling voldingend bewezen. Mac-currocu en anderen 

hebben vele zeevisfchen ter verbetering van hun vleesch, 

kunstmatig in zoet water overgebragt en bevonden, dat 

dezelve daarin niet alleen gezonder bleven, maar zelfs 

aanmerkelijk in grootte waren toegenomen. Dit bleek 

het geval te zijn met den Aaring, /chol , tarbot-en an= 

dere zeevisfchen; voorts ook met oesters, mosfelens 

enz. — Hij geeft zelfs voorbeelden op van de zoodani- 

gen, die van natuur in zoet water waren overgegaan, — 

Dergelijke voorbeelden zijn thans onder de weekdieren 

(Mollusca) niet zoo geheel zeldzaam meer. In Fret 

Bulletin van DR FERUSSAC,. Oct, 1826. f. 250 lezen 

wij; dat men te Londen exemplaren heeft gebragt van 

Arcà Senilis L., eene zeefchelp, in zoetwaterrivieren 

in Afrika gevonden. Ik zelf bezit een exemplaar van 

eene wezenlijke foort van Mytilus (zeemosfel) uit het 

zoete water van den Donau in Oostenrijk herkomftig; 

deze was echter niet uit zee gekomen , maar was aldaar 

in zijne natuurlijke woonplaats, zoo als uit de befchrij- 

vingen der Natuuronderzoekers ten klaarfte bleek. Ik zoude 
‚, de- 

uitgave van het eerfté nommer dezer Bijdragen onbekend was, 

zal alle beminnaren der wetenfchap in ons vaderland gewis 

aangenaam. zijn, en ik verheug mij, dat mijne pia vota in 

dit opzigt onnoodig waren. — v. H, 
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deze voorbeelden kunnen vermenigvuldigen; doch het 

gezegde moge genoegzaam zijn ten bewijze, dat men 

aan het verfchil van ‘zeedieren en zoetwaterdieren , al- 

thans “ín fommige dierklasfen „ een minder gewigt moet 

hechten , dan men tot nu toe heeft gedaan. 
hd Ve He 

e3. De Annales des Sciences Naturelles , Mei 1826, 

P. 1o5—ro7z, geven ons het belangrijk berigt, dat de 
‘Cachenille met de Cactus-foort, die dit infekt tot voed- 

fel verftrekt, te Malaga in Spanje, geheel en al gena- 

turalifeerd. is. Dit berigt wordt ‘ons te begrijpelijker , 

wanneer wij in het bijgevoegde verflag van BORY DE 

ST. VINCENT lezen, dat het klimaat te Malaga zoo 

gunftig is, dat onder anderen het fuikerriet en de ka- 

toenboom aldaar op den kouden grond met goeden uit= 

flag worden aangekweekt. V. He 

24. Frazer verhaalt, in zijne Travels in Khora- 

zan „ dat kocijen, paarden en fchapen in Perzië, met 

gedroogde, en een weinig gezoute visfchen gevoed wor- 

den, en dat de koeijen daarbij veel en goede melk en 

boter geven. 

Frorieps Notizen, B. X, n°. er, 

We Ve 

25. De Heer payranprau heeft, op het eiland Cori 

ca, twee nieuwe vogels ontdekt; de eene is eene Meeuw, 

Larus Andouinii. 

»„ Capite , collo, pectore , lateribus „ ventre ‚ abdomine, 

» Uropygio caudague candidis; dorfo,- feapulariis, 

„ alarum, tectricibus et parvis remigibus ex grifco- 

» coerulescentibus; maximis remigibus nigris apice albis, 

Prima excepta intus alba ex macula; rostro rubro 

C 3 » due 
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n duabus fasoiis „transverfis, nigris lìneatos Babak 
» aureis ; pedibus nigris.” 

De ahdere eene Waterraaf, Carbo Denm 

» Loto corpore nigro-viresoentes capite nan eristato; 

5 pl gutturale, lutea y-pedibus flavis;- rostra 

» tenui, fusco, a commisfura duo pollices; ab acumine 

„ rostri ad extremum caudae duopedes ct fexdecim-li= 

» #eas; rectrieibus quatuordeaim. (Mas) 

rn fuperne fuseo viridi albidogue bape : 

4 sars alba’ 

Zie Description de deur espèces nouvelles d'oiseauw ; 
appartenant auw genres Mouette et Cormoran , par M. 

PAYRANDEAU », Znual, des Sciences Naturelles, Tom: 

VIIL p. 460, 

We Ve 

26. F, Fraser verhaalt in zijne Beytrage zur arc. 

zifchen Zoologie, dat de raaf, in JJsland, nog veel 

vraatzuchtiger , dan in andere landen is. Hij werpt zich 

daar zelfs op pas geworpen lammeren; zoekt de eijeren 

van watervogels ops (teelt de visfchen , welke door de 

inlanders op de rotfen gedroogd worden; vreet de Caz- 

cer pulex op; boort gaten in de harde fchaten van 

fommige fchaaldieren, onder anderen van de Venus îse 

landica, om het dier uit dezelve te kunnen halen, 

kortom, geen dierlijk voortbrengfel hoegenaamd, fchijnt 

bijna voor de vraatzucht van dezen vogel aldaar veili 

te zijn, 

Zie OKEN’s Zis, Band XX. eft I. S. 43. 

We Va 

27 De Heer pe La PORTE heeft eene nieuwe foort 

van 
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van kruipend dier gevonden , tot het geflacht. Po/yoArus 

behoorende, en den naam van P, fasciatus dragende, 

„Zie Ann. des Sciences Naturell., T. IX. pe rif. 

We Va 

28. Velgen een fchrijven van R. TH. MENKE, Hit _ 

Pyrmont, is de Rana rubeta, LINN,, geene afzonder- 

derlijke foort, maar flechts het jong van de Bufo vul= 

garis, LAUR. Dezelfde Schrijver maakt ons ook op- 

lettend op den invloed , welke de oogen, bij deze dieren, 

op. het doorflikken uitoefenen, Deze, hoe vreemd 

hij ook fchijnen moge, beftaat daarin, dat zij de oogert 

fluiten, en daardoor de groote oogappels diep in de 

mondholte, op de tong en naar de keelholte toe 

drukken, Deze willekeurige vernaauwing van de mond- 

holte door middel der oogappels, komt hun bij het flik- 

ken zeer te ftade, daar hierdoor groote infekten zamerne 

gedrukt, en benedenwaarts gettuwd worden. 

Zie Rana rubeta y LINN., êst ein junger Bufo vula 

Zaris, LAUR-5 OKEN’s Jfis, B, sa Heft XI. S. 172 

en volg. 

WV. 

29. DALMAN befchrijft eene foort van Noord-Ame-e 

rikaanfche Zchneumonide, (Pimpla atrata) , die , bij eene 

lengte des ligchaams van ongeveer twee duim, eene 

borftelvormige legpijp van vier en een half duim be- 

zits gelijk bekend is, gebruikt dit infekt dezelve om 
zijne eijeren in de larven of maskers van aders infek= 

ten te plaatfen. Á 

Notizen aus dem Gebiete der ‚Natur una Heilkunde:, 

B. XV. n°, XI S 180 en volg, 

We Ve 

C 4 30e 
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30. Onlangs deelde de Heer TuiJSSEN , in deze. Bijz 

dragen, een historisch overzigt en eene verkdaring der 

zelfontbranding mede, Uit de Précis de Ja Geographie 

Univerfelle van MALTE BRUN, Tom. VL. p. 477 » lee- 

ren wij, dat deze zelfontbranding onder de Samoje= 

den, die, over het algemeen, fterke brandewijndrinkers 

zijn, niet zelden. voorvalt. es je Maid 

31, _Secaras heeft de volgende proeven genomen; 

om te bewijzen, dat de werking der vergiften meer van 

derzelver opflorping door de bloedvaten, dan van de zes 

nuwwerking afhangt: 1°. Heeft hij het ruggemerg) van 

een dier doorgefneden en hetzelve hierdoor, verlamd heb- 

bende, in de verlamde deelen extractum alcoholicum 

ziucis. vomicae geplaatst; hij zag toen de krampachtige 

verftijving (tetanus) „ even zoo fchielijk gebeuren, als 

bij een dier, wiens zenuwftelfel geen letfel ondergaan 

had; 2°. heeft hij integendeel gezien, dat de vergifti- 

ging geene plaats greep, als het ruggemerg onaange- 

roerd was gelaten, maar de teruggang van «het bloed 

uit het deel, in hetwelk het vergift geplaatst was „bes 

let was geworden. Deze proeven meermalen herhaald 

hebbende, heeft hij altoos dezelfde refultaten bekomen. 

Uit dezelve befluit srcaras, dat de fpieren , welke 

onder den invloed van den wil ftaan, zich fomtijds 

kunnen _zamentrekken, zonder. medewerking «van «het 

Systema cerebro-fpinale; dat men te regt het gebruik 

van het extractum nucis vomicae, tegen verlammingen 

heeft aangeraden; eh dat men eindelijk, wolgens deze 

daadzaken, reden heeft te gelooven „ dat-fommige ziek- 

ten hunne zitplaats in het bloed kunnen bebben. 

Zie. Experiences fur Vempaifonnement par M, sr- 

GA= 
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GALAS ; Bullet. des Sciences Medicales ; n°. 9 Sept. 

18a6, Pp: 15: 

We V. 

32: Dre A. As BERTHOLD heeft ons onlangs over 

een’ zeer “gewoons bij ons zeer menigvuldig dier , den 

gewonen „Egel, eenige bijzonderheden medegedeeld; 

„welke ik niet weet, of reeds door anderen, zijn ee 

geteekend. 

Bij «het wijfje zijn de fchaambeenderen flechts door 

eenen. „kraakbeenig - peesachtigen band zamen verbonden, 

welke, naarmate ‘hetzelve zwanger of niet zwanger is, 

langer of. korter is, Bij het mannetje daarentegen zijn 

dezelve door “eene kraakbeenige.fchijf naauwer met elk- 

ander vereenigd. De ronde band, welke in de meeste 

overige zoogdieren het hoofd van het dijbeen in de 

heupkom bevestigt, ontbreekt bij den Zgel , en moest 

er ontbreken ; om den langdurigen- zamengerolden toe- 

ftand-van- het -ligchaam , vooral gedurende den winter= 

flaap ‚ mogelijk te maken, Tot hetzelfde einde dient ook 
het wederzijds doorkruifen wan “de onderfte fpiervezel- 

bundels. der «regte buikfpieren. Iedere fpier , namelijk ; 

deelt zich benedenwaarts in twee bundels. Die der reg- 

terzijde, laat door hare beide bundels, de binnenfte 

bundel van de linkerfpier doorgaan, welke zich dan aan 

het regterfchaambeen vasthecht; de buitenfte bundel van 

de linkerfpier daalt ‚daarentegen regt naar beneden en 

verbindt. zich met het linkerfchaambeen. De bovenite 

of binnenfte bundel van de regterfpier bevestigt zich aan 

het linkerfchaambeen , de onderfte of buitenfte daaren- 

tegen aan het regter, Overigens behoort nog aange- 

merkt te worden, dat de regte buikfpieren bij den Egel 

Ca zeer 
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zeer fterk en met vier peesachtige dwarsftrepen (in/crip- 
tiones tendineae), voorzien zijn. Bij anderen zich zae. 

menrollende zoogdieren, zal men welligt eene dergelijke 

doorkruifing der onderfte fpiervezelbundels vande regte 

buikfpieren waarnemen 3 dat dezelve ten minfte aan het 

zamenrollen zeer bevorderlijk moet zijn, lijdt wel genen 

twijfel. 

Zie Etwas zur Naturgefchichte sdes gemeinen Zgels „ 

von Dr. A« A« BERTHOLD. OkEN’s Äfis, Band XX. 

Heft II. Sv 168—172. We Ve 

33. Volgens Dr. Apam, dient de zak, welke bij den 

reusachtigen ‘ooijevaar, Ciconia argala, zich aan den 

hals bevindt, en door eene kleine opening met de keel= 

holte gemeenfchap oefent, tot bergplaats. van lucht. 

Hierdoor vermindert dezelve de foortelijke zwaarte van 

het ligchaam, en bevordert aldus het vliegen 3 tere 

„wijl ook te gelijker tijd, de vogel door denzelven in 

ftaat gefteld wordt, bij het zoeken van zijn aas, zijnen 

zwaren bek , langen tijd onder, water te houden, « - 

Zie weber den Adjutant oder Riüefenftorch , (Cieo- 

nia argala.) Frorier’s Notizen, aus dem Gebiete der 

Natur- und Heilkunde, XV. B. n°. 20. 

We. Ve 

34. Dr. GRANT heeft waargenomen, dat de Frito- 

nia arborestens, onder water, door de beweging zijner 

lippen, een geluid voortbrengt, hetwelk foms eenige 

overeenkomst heeft met de flagen- van een uurwerk, 

en waarfchijnlijk als kerkenningmiddel voor de beide 

geflachten dient. 

Edinbursh Philof. ii Janv, 1826. p. 185. 

We Vé 

35e 
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„35 De. Heer EUDES-DESLONCHAMPS, heeft waar- 
genomen, dat de Asterias rubens, vijf. blaasjes rondom 
zijnen mond bezit, welke hij tusfchen de fchelpen van 

een „weekdier , met hetwelk hij zich voedt, de mactra 
flultorum LINN. invoert, om door middel. van deze hete 

zelve pp te zuigen, 

Zie Nates fur Pasterie commune, par M. EUDES- 

DESLONGEHAMPS , Ann. des Sciences -Naturelles , Te 

IX. p. 219, ) 
IW. Ve 

„36. De bekende vogelkundige srenm heeft de ma- 

nier, welke wATERTON (*) tot het opzetten van vo- 

gelhuiden opgeeft aan de ondervinding getoetst , en daar 

hij dezelve geheel “verkeerd heeft bevonden , ‘geeft hij 

eene, naauwkeurige befchrijving der wijze , op welke ‘hij 

in het opzetten der vogels, met het beste gevolg te 

» werk gaat. Deze opgave voor geen uittrekfel vatbaar 

zijnde, -vergenoegen wijons op te geven, dat dezelve 

te vinden is, in okEN?’s Zfis, B. XX. Heft Il. pe 147 

tot 168. Î 

w. ve 

37. Handleiding’ tot. de Meetkunde, getrokken »uit 

de grondbeginfelen der Meetkunde door vAN SWINDENe 

Amflerdam 1825. DEN HENcsT en Zoon. 

38. Uitgewerkte oplosfingen van CCL Vraagftukken-, 

voorkomende in de allereerfte gronden der Stelkunst, 

ten dienfte der Latijnfche fcholen en andere kollegiën’, 

door j. DE GELDER } 1826. Gebr. VAN CEEEF. 

3e 

(*) Men vindt dezelve befchreven in rroRIEPS Notizen , n°. 

263. Januarij 1626, 
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„39. Volledige en grondige Handleiding tot het tee- 
kenen van Land-, Zee- en Hemelkaarten , en van nct= 

ten tot Goniglobiën en Globen, naar den derden ver- 

meerderden en verbeterden Hoogduitfchen druk, door 

Je Te MAIER, Profesfor te Göttingen, vrij gevolgd- en 

met aanteekeningen verrijkt, door Me LEMANS „ Onder- 

wijzer in de Wiskundige Wetenfchappen , te Zmfler- 

dam ‚ met eene voorrede van j. De GELDER, Hoog- 

leeraar te Leyden. Eerfte Stuk. Te Amflerdam , bij 

GC, PORTIELJE. 1826, 

go. Jaarboekje over 1827, uitgegeven op last van 

Z. M. den Koning. In ’sGravenhage, ter algemeene 

landsdrukkerij, 1827. 

4te Lehrbuch der Erdbefchreibung , zur Erläuterung 

der. neuen Methodifchen Schulatlasfen , wie auch der 

verkleinerten und grösfen" Handatlasfen von A. EH. GAS- 

PARI, II. Curfus. Weimar 1826. 

42. Planisphère mobile pour connaftre et classer les 

constellations, par F. MIDY, auteur du grand Planis- 

phère de l’hemisphère Boréal, lithographié par l'auteur 

à Bruxelles 1827. 

43. Zeitfchrift für Phyfik und Mathematik, heraus- 

gegeben von A. BAUMGARTNER Und A. VON ETTINGS- 

HAUSEN. Reeds vier ftukken , welke een deel uitmaken, 

hebben in 1826 het licht gezien. De uitgevers zullen 

vooral buitenlandfche ftukken overnemen, en beloven 

niet veel oorfpronkelijks te zullen leveren, 

44. A key to the knowledge of nature, or an 

expofition of the mechanical , chemical and phyfical laws, 

impofed on matter by the wisdom of the Almighty ; 

comprifing a brief System of Natural Philofophy and 

Che- 
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Chemistry „ alfo a new System of Phyfiology , wherein 

all the phenomena of the nature are explained on electro= 

chemical principles. By the Rev. Rr. TAYLOR , Lond. 1826. 

45. Die Naturlehre nach ihren gegenwärtigen Zuftan= 

de, mit. Ruckficht auf Mathematifche Begründung von 

A. BAUMGARTNER } Wien. 18, IL. Auflage, 8% zog 

S. mit 7 Tafeln. 

46. L’Art du liquoriste fimplifié , ou Nouvelle Mé- 

thode pour obtenir sans destillation les eaux aromatiques 

de rofe, de fleur d'orange , etc. ‚par DEBRAINE HELFEN= 

BERGER; II, Ed. Bruwelles 1826. 

47. Denkfchrift über die geistigen Flüsfigkeiten von 

Dr. HENSMANS ; aus dem Franzöfifchen überfetst und 

mit Anmerkungen über denfelben Gegenftand , ‘die Brandt- 

weine, die Brennerey, Gährung, u. f. w. betreffend , 

vermehrt „ herausgegeben von Dr. R. BRANDES» Lemo 

bey MEIJER, 1826, 89, 121 Se 

48. J. L. smrr , Horologies en Uurwerkmakers-Hand= 

boek „met zestien uitflaande Platen en vele Tabellen. 

Nijmegen , 1826. vieweG en Zoon. 
49. Handbuch der popularen Chemie zum Gebrauch 

bey Vorlefungen und zur Selbstbelehrung von rerD, 

WURZER » Leipzig 18c6. IV. Auflage, 8°. 541 Se 

zo, ‘Verhandeling over de beste wijze van aanleggen 

van zeedijken en de hervorming derzelve „ bijzonder met 

betrekking tot die der provincie Vriesland, door w.” 

VAN PEIJMA, Landbouwer te Zernaard, en Lid van 

den Raad der grietenije Westdongeradeel, met eene 

Kaart. Te Franeker, bij G. IJPMA, 1827. 

51. Prolufiones ad Chemiam Medicam auct, sSCHWEIG=" 

GER-SEIDEL ; Halac 1826. 89 44 PD. 

52e 
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“52e Principes, Élémentaires: de « Pharmacies’ suivis 
chacun d'un exemple de leur application À une operas 

tion de Pharmacie “galeniqué ou chimique, vn Je Pe 

GODEFROY „ Paris 1826. 

53e Handleiding tot de beoefening der Artfenijbe= 

reïdkundige Scheikunde, of Grondbeginfelen der Phar= 

maceutifche, Chemie, door- D. BLANKENsIJE. « Eerfte 

Stuk.- Dordrecht; 1827. Brosst eri VAN- BRAAM. 
Van dit belangrijk boek zullen wij in ons frage ez 

eene befchouwing geven. 

54. A Description of active and extinct winnnes 

with remarks on their origin „ their Chemical phenomena 

and the character of their products as determined by 

the condition of the earth during the period of their 

formation, by CHARLES DAUBENY ‚ London ; 1826, - 

za*. Van het Traité de Chimie van TufiNARD „IVeme 

Ed,, heeft G. TH. FECHNER; eene in ae vertäling , 

te Leipzig , uitgegeven. 

„55. Ge LASONDER, korte Verhandeling der Artin 
mengkundige Scheikunde, voornamelijk iigerigt voor 

diegenen, welke zich willen voorbereiden tot ‘het doen 
van. examen. Dordrecht, bij BLuSSÊ ei VAN BRAAM, 

1826, 82, & 

56. Schei-, Artfenijmeng- en Nietnfjë Bie 

bliotheek , bijeen verzameld door B. MEIJLINK ne # 

ker en Chemist te Deventer, Derde Deel. N° 
Amflerdam, bij L- VAN rs, 1826. js 

57. A Dictionary of Chemistry and of niek ogp 

as connected with it, ín which is attempted a-com- 

plete List of the Names of fubftances according to’ the 

present as well as former Systems by WILLIAM CAM 

PHELL 
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PHELL OTTLEY ; London, 1826, Hiervan zal ook ecné 

Duitfche vertaling het licht zien. 

58. G. GARNIER ; fur les Météores, Gand 1826. 
59. Excursions dans les fles de Madera et de Porto 

Santo, faites dans Yautomne. de 1823, pendant son 
troisième voyage en Afrique, par T: mn. BOWDICH. 
Ouvrage traduit de PAnglais et accompagné de notes 

de M. le Baron cuvier et M. le Baron de ii rd 

BOLDT „ Paris 1826. 

6o. TH. LEsTIBOUDOIS , Botanographie élémentaire 

ou principes de Botanique, d’Anatomie et de Phyfiologie 

végétale „ contenant la description des organcs des plan- 

tes, la définition des termes usités en Botanique, une 

theorie nouvelle sur l’Anatomie et la Physiologie végé- 

tale, Vart de décrire les plantes, Pexposé des methodes 

les plus employées en Botanique et la description des 
familles Naturelles , Tom. 1. Lille, 1826. 

Gr. Carte géognostique de Allemagne, et des pays 

limitrophes3 publiée par s, scrroPP ct 

Berlin 1826. 

In deze geognostifche kaart, welke in het Bulletin 

van DE FERUSSAC, Oct. 1826, p. 140, zeer gepre- 

zen, en hoofdzakelijk. aan den onvermoeiden arbeid van 

den bekenden Geoloog voneven toegefchreven wórdt , 

worden de geologifeche vormingen door verfchillende 

kleuren en getallen aangewezen. Dezelve zal in vier 

afleveringen uitkomen, waarvan de eerfte reeds het 

licht ziet en onder anderen ook het Koningrijk kl Nee 

derlanden bevat. 

Comp. , 

62. EF. w. BucHNeER, Verhandeling over den invloed 

der Noordhollandfche Droogmakerijen na 1608, op de 

St 
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gezondheid der ingezetenen. Uitgegeven door het Pro- 

vinciaal Utrechtsch Genootfchap. Utrecht 1826. 

Een, in onze dagen inzonderheid, allerbelangrijkst 

onderwerp, hetgeen wel verdient de oplettendheid van 

alle Natuurkundigen tot zich te trekken. 
63. J- E. Pour , Plantarum Brafiliae Icones et defcrip- 

tiones hactenus ineditae cum iconibus nigris aut pictis. 

Fol. Lipfiae 1826. 
64. C. G. EYSENHART „ de accurata plantarum com- 

paratione „ adnexis obfervationibus in Floram Prusficam. 

Regiomonti 1826. 

65. E. T. BETCKE, Animadverfiones Botanicae in 

Valerianellas ; accedit tab. aenea, Neo-Brarndenb. 1826. 

66. G. r. kaurruss, Genera Filicum iconibus no- 
varum vel minus cognitarum fpecierum illustrata. Dee 

cas prima. fol. Lipfiae 1826. 
67. Flora Suecica, enumerans plantas Sueciae indie 

genas, cum fynopfi Clasfium Ordinumque, characteribus 

generum, differentiis fpecierum, fynonymis cîtationibus- 

que felectis , locis regionibusque natalibus „ defcriptioni- 

bus habitualibus , nomina incolarum et qualitates planta= 

rum illustrantibus, Post Linnaeum edita a 6. WAHLEN= 

BERG, Pars IL. 8%, Up/aliae 1826. 

68. Landwirthfchaftliche Mittheilungen. In Verbin- 

dung mit der Landwirthfchaftliche Gefellfchaft fur Lite 

thauen herausg. von FR. SCHMALZ „ l. Jahrgang , Hefte 

VI. 89. Gumbinnen und Königsberg 1826. 

69. Neue Jahrbucher der Landwirthfchaft in Bayern. 

Herausg. von G. ORHRN. V. ARETIN UNd MAX. SCHÖN« 

LEUTNER , III. und IV. Heft, Nurnberg 1826, 
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70. Staat van den Landbouw in het Koningrijk der 
Nederlanden, gedurende het jaar 1825, opgemaakt en 

uitgegeven op last van het Departement van Binnen- 

landfche Zaken, ’sGravenhage 1826 , en. aldaar bij den 
Boekhandelaar VAN WEELDEN verkrijgbaar. 

zi. Neues Jahrbuch der Landwirthfchaft. In zwang- 

lofen Heften herausgegeben von PLATHNER und WEBER, 

IV. B, II. St. 12°, Leipzig 1826. 

72. Mösglinifche Annalen der Landwirthfchaft ‚ heraus- 

gegeben von der Academie des Landbaucs zu Möglin , 

XVIII. B. Berlin 1826. 
73. G. sincrair, Hortus gramineus Woburneníis , 

oder Verfuche über den Ertrag und die Nahrungs- 

kräfte verfchiedener Pflanze, ‘zum Unterhalt der 

Hausthiere; veranstaltet durch jonanN Herz. von 

BEDFORD, mit Abbildungen erläutert; nebst Prakti- 

fchen Bemerkungen , Stuttgard 1826. 8°. 
74. Neues und Nutzbares aus dem Gebiete der Haus- 

und Landwirthfchaft, und der diefelben .fördernden 

Natur- und Gewerbskunde, III. B. Weimar 1826. 

75- Monographies de Mammalogie, par c. j. TEM-« 

MINCK; VlItme Monographie, Paris 1826. Van deze 

Monographie zal, even als van de vorige, een verflag 
gegeven worden, 

76. Élémens d'Anatomie Générale, par BECLARD , 
ade Edition. Paris et Bruxelles 1827. 

77, Das Saugaderfystem der Wirbelthiere von vin= 
CENZ FOHMANN, 1. Meft, das Saugaderfystem der 
Fisfche mit XVIII Steindrucktafeln, Zeidelberg und 
Leipzig 1827. in fol. 

78. De Natura hominis liber elementarius; Auctore 

BIJDRAGEN , D. II. sr. 2, D G, 
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G4 BAKKER, Profesfore Medicinae in Academia Gronin- 
gana. Pars prior, generalfora - continens doctrinae ca- 
pita. 

79. DörrtNeer von den Fortfchritten der Phyfio- 

logie feit HaLrER, a°. München 1826, 

Vragen, witgefchreven. voor de Nederlandfche Stu 

denten, door de Hoogefchool te Leyden. 

r. Tuborum opticorum exponatur Theoria Mathc- 

matica. ® 
2. Explicetur breviter Theoria corporum fluido /- 

guido innatantium; et fpectatim illius fiat applicatio ad 

naves onerandas, ita quidem, ut in aquÂ maximè fta- 

bilem fitum vel aequilibrium fervent. 

3. Quum obfervationum Astronomicarum fundamen- 

tum accuratà temporis notitià maxime fit pofitum, quac- 

ritur: ut praecipuae methodi, quibus tempus exacte 

definiatur, perfpicue explicentur, et aptis exemplis, 

imprimis verò obfervationibus, ab ipfis commentatio= 
num auctoribus inftitutis  illustrentur 2 

4. Exponatur et illustretur experimentis, quisnam 

fit electricitatis in mixtione corporum mutandâ effectus „ 

quatenusque ex eco aflinitates five attractiones et opera- 

tiones chemicae posfint intelligi et explicari. 

5. Plantae alicujus, quae ad vitae ufum coli folet, 

exponatur Historia Naturalis, ejusdemque Anatome, 

Phyfiologia, Analyfis Chemica, Cultura ct Ufus. 

Com- 
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Commentationes, Latina tantum oratione conficien= 

dae, et aliè, quam auctorum manu describendae , ante 

diem 1 Novembris hujus anni mittentur ad Virum Cla- 

risfimum LUCAM SURINGAR, Academiae Actuarium, ita 

ut nullis ab Academiae parte faciendis expenfis detur 

locus. Lemmate autem omnes infcribendae, iisque ad» 

jungendae funt Schedulae obfignatae, Auctorum nomina 

et pronomina integris Literis continentes , eodemque ex- 

teriore parte lemmate infignitac. 

Univerfa vero concertationis ineundae, et dijudican- 

dae ratio cognosci potest ex Edicto Regio, Art, 

‘205213 

Da DRUK- 
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peen IT, n°, III, 

Bl, 193, reg. 2, van onderen, ftaat: Binzenberg, lees: Ben- 

— 206, 

zenberg. 

— II, van onderen, ftaat: Bailow , lees: Barlow. 

=— 142, (Boekbefchouwing), regel 6, van onderen, (taat: leest , 

lees: leest men. 

— 143» FEB- I4, van boven, (taat: diepst liggende flagbalken , 

— 4144 

— 417; 
_ 420, 

lees: diepfte liggen de flagbalken, 

DEEL IL, n°, ‚IV. 

— 4, ftaat: Geastrum , lees: Boletus. 

— 17, flaat: Lepista, lees: Lepiora. 

=— 13, (laat: ferpoides , lees : verpoides, 



BOEKBESCHOUWING, 
4 

1 

ED Damm 
tras 

„Beknopt overzigt over de leer der Stochiometrieg 

„dienstbaar gemaakt. ter verklaring en aanwending 

van Stochiometrifche beweegbare … Cirkels; door 

„48e STRATINGH. Met vier. Platen. Te Gróningen, 

bij Oomkens, 1827. Ju 8°. roo Bladz, 

EF. zijn twee wijzen, om de natuurkundige wetenfchap= 

pen bevorderlijk te zijn. Deze zijn beiden in den aard 

der zaken gelegen , en alzoo natuurlijk. Wij menfchen , 

met zintuigen. begaafd, die ons met de buitenwereld in 

gemeenfchap brengen „ nemen waar, hetgeen ons omringt 

Hierdoor merken wij voorwerpen en verfchijnfelen op,en 

wanneer wij deze in eene zekere orde brengen en rang{chik= 

ken, zoo worden natuurkundige wetenfchappen gevormd 

of bevorderd. Wij vermeerderen dus doende onze keris 

nis. Maar behalve onze zintuigen, hebben wij ook in 

ons eene kracht, die ons boven het ftof zoekt te vere 

heffen , en omdat wij, van onze vroegfte levensjaren aan, 

eene groote oorzaak werkzaam zien , trachten wij onophou- 

delijk, van hetgeen wij met onze zintuigen waarnemen, oor« 

zaken op te {poren „en ons deze verfchijnfelen toe te lichten. 

Natuurkundige wetenfchappen vorderen niet alleen het 

befchrijven der voorwerpen en het opfommen der verfchijn= 

felen „ maar ook het aangeven der oorzaken , omdat wij, 

naarmate wij meer befchaafd zijns ; meer en meer orde in het 

geheel, dat wij waarnemen, zoeken’daat te’ ftellen „ en dit 

nooit beter kunnen doen, dan van één beginfel uit te 

gaan „ en hieruit of hierdoor alles te zoeken verklaren. 

BIJDRAGEN , D. II. sT. 2. E Hoe 
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Hoe goed, hoe nuttig en hoe noodzakclijk echter het 
aangeven van oorzaken in natuurkundige wetenfchappen 

zijn moge, wij kunnen dit niet dan zeer gebrekkig en 

hebben ook bovendien altijd met de voorwerpen en 

verfchijnfelen te doen. Deze omringen ons, van deze 

moeten wij voordeel erlangen , door deze leven wij. 

Het is hierom niet te verwonderen, dat niet alleen 

de eerfte menfechen, maar ook wij tegenwoordig, 

ons vooral bij het waarnemen bepalen. Hoe meer wij 

toch het waar te nemen’ kennen, hoe vaster wij onzen 

gang, zoo wel den maatfchappelijken als wetenfchappee 

lijken , kunnen inrigten. 

Het is in den aard der zaken gelegen, dat men met 

het waarnemen eenen aanvang moest maken, om eerst 

later op oorzaken bedacht te zijn. Want vóór ‘dat men 

een geheel van, een overzigt over d voorwerpen er 

verfchijnfelen had daargefteld, kon sen geene alge- 

meene oorzaak aangeven. 

Die wetenfchap: nu, die het meest zulke in orde ge- 

bragte verfchijnfelen met hare oorzaken mag bezitten , 

deze is het naast aan derzelver volkomenheid; en de 

natuurkundige, wetenfchappen, die onder den naam van 

algemeene natuurkundige wetenfchappen worden behan= 

deld, leveren ons dan ook een model van eenheid, 

waarnaar het wenfchelijk ware, dat andere wetenfchappen 

konden wòrden zamengefteld. 

Een gedeelte dezer algemeene natuurkundige wetene 

fchappen , de fcheikunde, is nog niet in dit geval. Zelfs 

zijn de verfchijnfelen nog niet eens allen gerangfchikt „ 

terwijl de oorzaken nog verborgen zijn, ten minfte niet 

duidelijk alle verfchijnfelen toelichten, — Geene weten- 

fchap 
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fehap bezit echter zulk eene menigte verfchijnfelen dan 
deze, en de beoefenaars der ‘algemeene natuurkunde mo* 

gen zich op den vasteren grond hunner wetenfchap be= 

roemen, het was voor dezen ook oneindig gemakkelijker 

tot zulk eene hoogte te komen, 

“In den gelukkigen tijd, dien wij beleven , heeft men 

intusfchen goede inzagen in de behandeling der fcheis 
kunde, en alhoewel geene NEwTons dezelve met fchok« 

ken doen voorwaarts rukken, zoo vindt men evenwel 

naarftige beoefenaars, die waarnemen, en dit in het 

geheel op Zijne plaats opteekenen. 

Wellist is de fcheikunde tegenwoordig voor zulke 
fchokken nog niet zeer gefchikt. Er ontbreken nog 

eene menigte daadzaken, die eerst de gapingen moeten 

aanvullen, aan deze wetenfchap overvloedig eigen, 

Sedert eenige jaren heeft men de fcheikunde eetst tot 

den rang van een geheel van wetenfchap , un corps dé 
ftience, zoeken te verheffen, en alsof de woorden van 

BIor reeds vroeger bekend waren: „Mefureret pèêfer voilà 

„les deux grands fecrets de la phyfique et de la chi- 

» mies” bevlĳĳtigde men zich vooral de onderlinge hoe- 

veelheden der ligchamen, die met elkander vereenigd 

‚worden, te kennen. Van deze toch hing alle verts 

dere fcheiïkundige kennis af, of ftond ten mintte met 
deze in het naauwfte verband, 
Men heeft aanmerkelijke vorderingen gemaakt in deze 

kennis, en de beftanddeelen van eene groote menigte 

ligchamen proefondervindelijk aangetoond, zoo wel als 

door berekening leeren kennen. Het atomistifche ftelfel 

heeft in de latere jaren hiertoe onbegrijpelijk veel bijge- 

dragen. Doek er bleef nog iets overig, waaraan vol 
E 3 daat 
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daan moest worden. Te „weten: men moest gemakke= 
lijk deze beftanddeelen der verfchillende ligchamen kun- 

nen vinden, en omdat het geheugen, door „de-groote 
hoeveelheid al te zeer bezwaard „ zoude te hulp geko- 

men worden, moest men middelen daarftellen „om in 

een oogopflag, dus met de minfte moeite „-ons van de 

beftanddeelen der ligchamen, en hun atomistisch. ges 

wigt te verzekeren, : 

BerzerLius had hiertoe achter zijne Efa kn la 

thborie des proportions chimigues „tafels gevoegd; en 

iedereen kent het gewigt van dezelve en het gemak, 

hetwelk … deze opleveren. WorrasrToN had hiervoor 
fchalen , die voor verfchuiving vatbaar zijn, ‚vervaar= 

digd, die aan dit doel nog meer beantwoorden. On- 

ze verdienftelijke en geleerde landgenoot de Hoogleeraar 

STRATINGH, heeft echter op eene veel betere en ge- 

makkelijkere wijze hierin voorziën, door eenen Stochio- 

metrifchen cirkel te vervaardigen. 

Wij verheugen ons van- deze belangrijke uitvinding 

fpoedig verflag te kunnen doen, en het beftaan van de- 

zelve, ook door deze Bijdragen, bekend te maken. 

Het boek, hetwelk wij hier boven hebben aangekon- 

digd, bevat, behalve eene befchrijving van dezen cir- 

kel, ook nog een beknopt overzigt over de Stochiome- 

trie. Wij zullen den inhoud van hetzelve trachten uite 

een te zetten, en onze Lezers met het een en ander 

zoeken bekend te maken. 

De Schrijver heeft zich geheel en al bij de verwant- 

fchap als verfchijnfel bepaald, en zich niet met de oor- 

zaken ingelaten, die ook tegenwoordig een geheel an- 

der gedeelte der fcheikunde uitmaken. Hij geeft ons in 
de 



€ Bs J 

de eerfte plaats op, welke redenen er voor waren , dat 

de aandacht der Scheikundigen op ‘de Stochiometrie moest 

worden.-bepaald , daar de bepaalde verhoudingen der lig- 

‚ chamen-met, derzelver uiterlijke hoedanigheden „ en voors 

al’ onderlinge »gemeenfchappelijke betrekking, in het 

_ paauwfte. verband ftondene Hij geeft daarna eene korte 
befchrijving van verwantfchap en menging, van beftand- 

deelen en grondftoffen „ van oplosfing „-fcheikundige vers 

eeniging , en fluit zijne eerfte afdeeling, die in het alge- 

meen den oorfprong en de gronden der Stochiomctrie 

behelst „ met “de verwantfchapsleer van BERGMANN; CIL 

de bepaling der verwantfchapskrachten door getallen. 

Het is inderdaad te bewonderen, dat deze leer met 

zulke fchreden. is voorwaarts gegaan, vooral daar de 

eerfte- opfomming- der proeven, verre van een geheel te 

beloven „ menigwerf- aan de verwachting geenszins be- 

antwoordde. De zouten hebben voorzeker hiertoe de 

meeste aanleiding gegeven, en derzelver menigvuldig 

gebruik en algemeenheid waren weliigt de voornaamfte 

oorzaken , waardoor. meft “tot eenige grondflagen dezer 

leer is. gekomen. „En zoo als de geheele fcheikunde, uit 

hetgeen. het dagelijksch leven aanbiedt, is ontftaan, zoo 

is hetook metde Stochiometrie het geval geweest. 

Verfchil en overeenkomst „waardoor de wetenfchappen 

alleen. beftaanbaar zijn, maakte ook hier de ijverige 

Scheikundigen van vroegeren tijd opmerkzaam, op het- 

geen ‚de aanleiding tot het ontftaan dezer leer heeft uit- 

gemaakt, Hetzelfde zuur verbond zich met eenige 

aardfoorten onder verfchillende hoeveelheden , die allen, 

echter , in dezelfde klasfe van ligchamen moesten wor= 

“ E 3 den 
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den gerangfchikt, die allen tot de zoogenaamde zouten: 

behoorden en in hoofdeigenfchappew overeenkwamen, 
Zoo als „alle krachten flechts door ons betrekkelijk 

andere tegenovergeftelde kunnen gekend worden, zoo 

is het ook met die gelegen, die de grondftoffew der 

ligchamen met elkander vereenigen. Vroeger nam men 

verwantfchapskrachten aan, en vergeleek het. vermogen 

van. twee ligchamen, om zich met elkander te vereênis 
gen, of vereenigd te blijven , met dat, hetwelk andere 

Higchamen op een’ van dezen of op beiden konden uit= 

oefenen. Dit was nog niets anders, dan de zaak flechts 

als verfchijnfel befchouwen „ en latere tijden, die wij nu 

beginnen te beleven, moesten eerst de krachten minder 

zamengefteld woorftellen, «en: alhoewel ook niet dan be= 

trekkelijk kenbaar gemaakt, echter eenvoudiger en dui- 

delijker vóor oogen brengen. Wij hopen althans in de 

afwijkingen van de rigting der naald, in den galvanomes 

ter opgehangen, eene andere maatftaf voor verwante 

fchapskrächt en derzelver vermogen gevonden te heb= 

ben, En alhoewel de verdienften van BERGMANN onbe- 

rekenbaar zijn, en zelfs nog voor onmisbaar moeten 

gehouden worden, zoo wenfchen wij echter niet meer 

zijne wijze van verwantfchapsbepaling te behoeven , maär 

de zoo evengemelde met vrucht te kunnen aanwenden. 

Zoo doende komt er eenheid, die BERGMANN op zijne 

wijze nooït zou hebben kunnen daarftellen,” Want 
welken invloed omftandigheden op de verwantfchap heb- 
ben, heeft de latere ondervinding begonnen aan te ge- 

ven, en deze zelfde omftandigheden dikwijls zoo ver- 

mogend, dat zij de wetten, door BERGMANN gevon- 

den , 
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den, deden verbreken „ kon hij nooit als werkende oor- 

zaken befchouwen, omdat hem de ware oorzaak der 

vereeniging, dus der verwantfchap tevens geheel onbe- 

kend was. 8 

Onder deze zelfde omftandigheden, waartoe , aria 

van fterkte,’ warmte, enz., moeten gebragt worden, 

behoort ook te worden- opgeteld, hetgeen hij als een 

afzonderlijk verfchijnfel opmerkte, en hiervoor eene ane 

dere oorzaak aannam. Wij bedoelen de keurverwant= 

fchap. Het aanwezen van andere zelfftandigheden bee 

Jette of bevorderde daarom de. vereeniging, wanneer 

er meer dan twee zelfltandigheden ín onderlinge aanra- 

‘king werden. gebragt, omdat de kracht, die de vereenie 

ging moest volbrengen, eveneens als door de warmte 

b. v. ; hierdoor gewijzigd werd, 

Wij zien hieruit, dat men tegenwoordig met BERG- 

MANN niet meer kan zeggen, dat dat ligchaam de 

grootfte verwantfchap tot een ander bezit, indien het 

alle verbindingen van dit ligchaam kan ontbinden, en 

zich met hetzelve vereenigen, — Doch wij dwalen van 

_ ons voorftel af. 

Van hoe veel aanbelang dan ook de proefnemingen van 

GEOFFROY , BERGMANN, KIRMAN € GUYTON-MOR= 

VEAU mogen zijn, aan RICHTER komt de eer toe de 

gronden der Stochiometrie te hebben gelegd, en het 

verfchijnfel, dat fcheikundige ligchamen zich in vaste 

verhoudingen vereenigen, tot den rang van eene zekere 

afzonderlijke leer te hebben gebragt. 

Dit geeft de Heer S., in de tweede «afdeeling op, 

en voegt hier de verfchillende wijzigingen. bij, die deze 

leer heeft ondergaan. 

E 4 Groos 
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„Grooter waarde kon. de: fcheikunde wel nooit bijgezet 
worden, en zoo, als geene wetenfchap in,naauwkeurig= 
heid en wezenlijke „waarde de wiskunde evenaart „ten= 

zij zij toepasfing van dezelve is, zoo {tond nu,ook-de 
deur. geopend, om van fcheikunde een. wetenfchappelijk 

geheel, wae /eience. exacte, te vormen, en men behoefs 

de niet meer alleen verfchijnfelen op te fommen. Eene 

wetenfchap „waarin de. kleur, de zwaarte „en eenige 

betrekkelijke eigenfchappen der ligchamen ,-die. de na= 

tuur voortbrengt „ aangeeft, zou ook ter, naauwernood 

den naam eener. wetenfchap. hebben kunnen verdienen, 

Algemeenheid moest ook hier ‘het. hoofddoel zijn „en 

dit kon door: niets anders dan, door toepasfing der wis- 

kunde op fcheikunde. gefchieden, alhoewel het tothe- 

den flechts bij het ftreven hiernaar is gebleven, 

‚Men heeft intusfchen door vele tijden heen , en nog 

tegenwoordig een” fchrik „ een onbegrijpelijk opzien tegen 

wiskundige voorftellingen, gehad: meenende „ dat er bui- 

ten wiskundige voorftellingen en redeneringen „ ook nog, 

anderen beftaan, die insgelijks goed zijn. Zoo is het 

ook met de Stochiometrie van RicHTER geweest. Doch, 

wij moeten het ook met den Hoogleeraar S, zeggen, 

(bl. 18): RICHTER maakte velen zijner Lezers bang, 

door er ineens veel, ja, te veel der meer ongewone, 

wiskundige voorftelling in te brengen, >Dit was zeker, 

niet de beste wijze, om de Scheikundigen, van ‚dien tijd he 

grootendeels flechts aan waarnemen gewoon, voor zijne, 

leer in te nemen, Want wie heeft, eenmaal bang. ge- 

maakt zijnde, kracht genoeg zich weder op te rigten? 

Intusfchen had ricureR wetten ontdekt, en deze 
kon men aan de vergetelheid niet oyergeven, Men zag 

dus 
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dus “wel ;‚-dat zijne leer goed was , maar men-durfde- er 

zich niet aan wagen. od Meiaoov 

„RiecHTErR had alzoo geleerd zis men. niet: aneijd de 

ondervinding behoefde „te, raadplegen, om de zamentftel« 

ling van een ligchaam, te kennen. . Door berekening 

immers kan men opmaken, hoêdanig de hoeveelheid van 
twee vereenigde ligchamen zal zijn, indien mende vers 

eeniging en hoeveelheden van deze ligchamen met, een 

derde kent (bl: 20). 

Deze leer ís m PROUST en anderen bevestigd 5, 

maar BERZELIUS hikt dezelve veel verder uitgebreid 

en andere wetten ontdekt, die van niet minder aanbe- 

lang dan die van RICHTER waren. Dit geeft de Heer 

S. insgelijks in de tweede afdeeling op, en verklaart 

daar tevens, in welke verhouding de beftanddeelen, der 

ligchamen , in honderd deelen opgegeven, met de vers 

houding der atomen. is overeen ‚te brengen. De Heer 

S. neemt tot maatftaf der Stochiometrifche verhoudin- | 

gen de waterftof met DALTON en DÖBEREINER aan „ 

en ftelt voor het atomistisch gewigt dezer ftof de eeni= 

heid om redenen, dat’ de- waterftof “tot heden toe de 

minst gewigt. hebbende flof is, en zij zich in kleine 
hoeveelheden met andere ligchamen verbindt: waardoor 
men geheelen en niet breuken voor het ‘atomistisch 
“gewigt der andere zelfftandigheden krijgt. Hij ge 
waagt, ook hier van de verhouding in omtrek der te 

‚ vereenigen en vereenigde gasfoorten , die zich eveneens 

ten ‚opzigte van hun volumen in bepaalde verhoudin- 

gen verbinden. Deze leer der omtrekken, „Stercometrie 

genaamd , levert bezwaren op; die men, in de ftochio- 

Mor EE OE me 
mek 
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metrie niet kent, en waarom deze laatfté dan ook den 
voorrang boven de eerfte verdient. 

Wil men nu uit deze waterftof getallen, die voor de 
zuurftof kennen, zoo deelt men flechts de eerfte door 
acht, en kán door verplaatfing der komma, de zuur- 
ftof als zoo, zoo als BeRZzELIUS, of als Io, Z00 als 
WOLLASTON deed, aannemen (bl. 34). kees ted 
De Schrijver geeft daarnà eene verklaring der teekee 

nen „ voor deze atomen-verhouding gebezigd, en beveelt 

inzonderheid aan, dat men bijzondere teekenen voor ge= 

wigts- en omtrek-atomen, en voor zuurs en waterftof« 

getallen zal bezigen, hetgeen inderdaad, om pj jen 

voor te komen , allernoodzakelijkst is, 

De Heer S. ftelt daarom voor, om voor gewigts- 

atomen de letters H‚,C, A te bezigen, terwijl men 
voor omtrek-atomèn H, O0, 4 zou kunnen fchrijven. 

Hij ‘wil ook door verfchit in plaatfing der’ getallen bo- 
ven of onder de letters aanduiden, of het water- of 

zuurftofgetallen zijn, zoodat de eerfte door H, 0; c 

‚en de laatfte door H, O, C„ zullen worden uitgee 
©,125 I 0,75 

drukt. Het is te wenfchen, dat dit voorftel navolgers 

zal vinden, en dat ook hierin éénheid worde beoogd. 

‚Aan welke zwarigheden en onnaauwkeurigheden dit 

atomistisch ftelfel nog onderhevig is, verklaart de Heer 

5. een en heldert met voorbeelden op, hóedanig 

meer an de reste en ware afwijken, indien het gewigt 

der enkelvoudige atomen onnaauwkeurig is bepaalde 

Deze onnaauwkeurigheden zijn te zoeken in de minder 
juis- 
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juiste proefnemingen en bezwaren ‚ die altijd in het 

doen van proeven zullen blijven; waarom er eene. reeks 

van’ naauwkeurige bepalingen der hoeveelheden van ver- 
bindingen,’ die“ ligchamen aangadn, zullen moeten voors 
afgaan, eer deze bezwaren zullen kunnen worden op= 

geheveri „en het inderdaad te wenfchen ware , dat men 

van’ “geene zelfftandigheid ‘het atomistisch gewigt bee 

… paalde, indien ‘men niet eene reeks van naauwkeurige 
proefneningen ‚door meer dan een? bekwaam Scheikun-. 
digen genomen, voor zich had, waaruit men kon be- 

fluiten, — De Hoogleeraar S. geeft, in tab. 1, eert 

overzigt over het verfchil „ hetwelk er inde gewigten der 

zelfde atomen , door verfchillende Scheikundigen bepaald, 

beftaat, «en hetgeen. hij in zijn werkje hierover gezegd 

heeft , zal door deze tafel bevestigd worden. Eindelijk 

vinden wij in de tweede afdeeling eene opgave van de 

overeenkomst, die MEINEKE meende gevonden te heb- 

ben tusfchen . het foortelijk gewigt en het atomistisch 

gewigt van enkele zelfftandigheden, hetwelk echter nog 

voor te weinig ligchamen is aangegeven, om het voor 

algemeen waar te kunnen houden. 

De derde afdeeling zr de practifche aanwending der 
Stochiometrie. | 

Vooreerst kan men. hierdoor de ‘betrekkelijke hoëveel- 

heden der zamengeftelde ligchamen ontwaren; maar men 
kan hier ook de hoeveelheden door bepalen, die ligchae 

\men tot hunne onderlinge vereenieing wereifchen, zoo 
‘wel als die, welke zij tot fcheiding van anderen noodig 

hebben. Er zijn intusfchen. nog moeijelijkheden in deze 

voor de fcheikunde zóo gelukkige hulpmiddelen , door de 

mmkere etomistifche EEN van eenige ligcha- 
men , 
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men ‚ welke de Heer S, in wl pitte gedeelte der derde 

afdeeling opgeeft. … «oo r We 

De: vierde afdeeling agit den ewbcone en dna 

van de ‘door: den- Schrijver ern kde 

Stochiometrifche cirkels. … … 

Het denkbeeld dezer. cirkels; is- vi de Heer S. onte 
ftaan. uit de vroeger door hem vervaardigde atomistifche 

teerlingen , (Konst ven Letterbode, 1824. n°.'24) ; die 

„inderdaad veel gemak moeten opleveren in het vinden 
der gewigten van zamengeftelde atomen. Doch hij vond 

het doelmatiger de grondftoffen met hunne atomistifche 

getallen op cirkels te fchrijven , die concentrisch en te- 

gen elkander geplaatst, willekeurig beweegbaar waren, 

zoodat “men afwisfelend deze grondftoffen met hunne 

atomistifche gewigten tegenover elkander kon brengen. Daar 

echter de cirkels, om de groote hoeveelheid grondftof= 

fen zeer uitgebreid moesten worden „ zoo kwam de 

Hoogleeraar ‚nóg op een ander denkbeeld , waardoor hij 

tevens een grooter gemak bereikte. Hij plaatfte „op 

eenen cirkel alle negative en  pofitive grondftoffen 

in eene alphabetifche orde, flechts in eene verhouding , 

en omgaf dezen cirkel door eenen tweeden, die alleen 

negative grondftoffen bevatte in alle verhoudingen ; die 

bekend zijn. … Hierdoor’ konde. nu , door omdraaijing van 

eenen cirkel, al-de ‘verbindingen van den eerften tang 
worden’ aangegeven. «> 06 1E Nt 

Wij zullen, hier wel voor niemand de oneent 

nuttigheid van «dit eenvoudig, maar fchoon ‘werktuig, 

behoeven” bij te voegen. Die hiervan niet mogt over- 

tuigd- zijn, doe flechts zulk eenen cirkel vervaardigen’; 

waarvan de afbeelding achter de aangekondigde verhan= 

des 
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deling te vinden. is; en welke door cewoudig dezelvé 
uit te: knippen, en op bordpapier of hout te ran 

tot dit einde vervaardigd kan worden, dd 
„Om de hoeveelheid water te vinden, die in deze vers 

bindingen van den eerften rang aanwezig is, heeft de 

Heer S. er eenen derden cirkel aangevoegd waarop 
eenige atomen water. zijn uitgedrukt, Men kan dans 

wanneer de twee zoo evengenoemde cirkels op de ges 

wenschte wijze tegenover elkander zijn geplaatst, om 

de » zamenftelling. van eene verbinding der eerfte orde te 

vinden, den derden cirkel omdraaijen en de atomen was 

ter,-bij de anderen optellen, om zoo doende het gewigt 

van ‚het atome hydraat te verkrijgen, ; 

„Om nu het gewigt der atomen“ van de tweede orde 

te vinden, heeft de Heer S. nog twee cirkels, om de 

vorige aangebragt, waarvan de binnenfte de pcfitive 

bafes, van eenen inorganifchen en organifchen … oor« 

fprong, en de buitenite de negative zuren op dezelfde 

wijze in eene alphabetifche orde bevat. Hierop is 

dus de fom der gewigten van de enkelvoudige atomen , 

of de zamengeftelde atomen van de eerfte orde ge 

plaatst, die uit de twee binnenfte cirkels, oogenblikke= 

lijk kan worden opgemaakt, en opdat men de hoeveel« 

heid water in de verbindingen van de tweede orde hier=" 

door tevens zou kunnen aangeven , kan men van den zoo 

even gemelden cirkel, waarop de atomen water zijn uits 

gedrukt , gebruik maken. 

„Deze cirkel, waarop de atomen water zijn uitgedrukt, 

laat eene genoegzame ruimte over, om die bafes er te- 
vens op te plaatfen, die driedubbele verbindingen aan- 

“ gaans. dat is, als een zuur met twee bafes wordt 

vere 
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vereenigd, Deze kunnen.dus ook, doof verfchuiving 
‚der cirkels, fpoedig gevonden worden, indien men er 
flechts de hoeveelheid water bijtrekt, die nu niet onder 

de anderen, kan worden geplaatst, omdat deze op 

denzelfden cirkel als de gemelde bafes zijn bevat, 

„De atomistifche getallen heeft de Heer S, genomen 
volgens 'THÉNARD, THOMSON, HENRY € RICHARD 
PHILIPS. pe 3 AG 

„Ieder Scheikundige zal zich verheugen over het ges 

mak , hetwelk hij aan deze uitvinding van den gen S: : 

te danken heeft, 

In de laatfte afdeeling der proje woalndid over 

Stochiometrifche rekentafels en cirkels gehandeld, Hier 

vinden wij vooreerst eene verklaring van de logarithmi- 

fche tafels van WOLLASTON gegeven, waardoor men de 

verhoudingen der vereenigde zelfftandigheden in andere 

dan oorfpronkelijke hoeveelheden kan aangeven. Van 

deze tafels heeft de Heer S. er eene voor artfenijmeng= 

kundig gebruik achter deze verhandeling gevoegd, die 

insgelijks kan uitgeknipt en opgeplakt worden, en voor= 

zeker groot praktisch nut zal opleveren, Omdat er ech= 

ter eene groote ruimte voor de waterftof noodig zou 

zijn, heeft hij deze geheel weggelaten en de koolftof 

boven aan geplaatst. 

Om verfchillende redenen heeft de Heer S. eene cirkele 

vormige, in plaats van deze langwerpige tafel vervaar= 

digd. Want vooreerst zal dezelve bij dezelfde grootte $ 
van de lengte hebben, omdat de fchaal in dert vorm van 

eenen cirkel is gebogen. Dat gedeelte van de fchaal ; het- 

welk, wanneer het uitgefchoven is, de regte fchaal aan= 

merkelijk zal verlengen, werandert in den citkelvormie 
gen 
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gen fchaal nooit de uitgebreidheid van dezelve, maat 

wordt. eenvoudig rondgedraaid. — De wijze, om deze 

cirkelvormige logarithmifche fchalen in te rigten, wordt 

hier tevens opgegeven. 

De verhandeling wordt befloten door een rato 

overzigt over het behandelde en door de literaruur van 

Stochiometrie, 
Wij wenfchen , dat dit ftuk in veler handen zal and 

en velen hierdoor dat voordeel zullen erlangen , hetwelk 

wij er uit getrokken hebben, en van het gebruik:der 
Benamarods cirkels , ieder oogenblik ondervinden. 

Ge Je Me 

Handleiding tot de beoefening der artfenijbereidkun- 
dige Scheikunde, of grondbeginfelen der Pharma. 

ceutifche Chemie; door D. BLANKENBIL , Stads 

Apotheker en Lid der Provinciale Commisfie te 
Dordrecht. Te Dordrecht , bij Blusfé en van Braam , 

1827, In 8°., 267 Bladz. Eerfle Stuke 

E. beftaat welligt geen grooter onderfcheid tusfchen 

het befchouwende en beoefenende gedeelte eener weten= 

fchap , dan in de fcheikunde, Zoo zou men voorzeker 

denken, als men, van deze wetenfchap onkundig, de 

beoefenaars in aanmerking nam. Doch dit is inderdaad 

zoo niet, maar omftandigheden hebben {lechts medege- 

werkt, en werken nog mede, om dit verfchil feeds 

fchijnbaar groot te maken. 
In 
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In den zin des! waords, is er tegenwoordig nog 
geene befchouwende fcheikunde , en niet dan eene duis- 

tere fchets wordt ons hiervan , door de toekomst „/voor- 

gehouden. De geheele fcheikunde is zoo niet in alle 

bijzonderheden, ‘ten’ minfte grootendeels eene weten= 

fchappelijke kunst, en bepaalt «zich tneestal bij bloote 

befchouwing en werkdadigheid; terwijl de wetten „ waar= | 

naar de. verfchijnfelen wofden daargefteld, zoo gering 
zijn, dat: zij verre: zijn van één Gelapebrn uit: te e maken, 

ja zelfs van één geheel te beloven. ig 1D 

Er kan ook geene befchouwende Scheikunde beftaan ; 

want deze is natuurkunde, omdat de fcheikunde in 

den rang van de onderdeelen der natuurkunde, eene eer- 
fte- plaats bekleedt. En zoodra men zich dus-voorftel- 

lingen der zaken begint te maken, en niet meer bij de 

befchouwing der verfchijnfelen zich bepaalt, kómt men 

op algemeene oorzaken, die niet tot het tee 

maar tot het geheel behooren. 

Men ziet intusfchen een groot ndertchelk tusfchen 

fcheikundigen zal men zeggen, en terwijl de een zich 

met de algemeene onderlinge verhouding der. ligchamen 

bezig houdt, maakt de andere hiervan gebruik, om het 

dagelijksch leven te veraangenamen , den mensch genees- 

middelen te verfchaffen , enz. N 

Wij moeten bekennen, dat deze wetenfchap ook . 

meestal zóó onderfcheiden wordt, dat men het- eerfte 
theoretifche , het tweede practifche fcheikunde «noemt. 

Intusfchen is eene theorie eene voorftelling der zaak , en 

daar de eerfte, de algemeene fcheikundige „ zich welligt het 

minst met voorftelling, „maar bijna alleen met handelen 

ophoudt, zoo kan dit geene-theoretifche, maar moet 
in- 
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inderdaad werkdadige, beoefenende,, practifche fcheikun- 
de genoemd worden. 

Beter zullen wij dit onderfcheid eenvoudig met de 
woorden. algemeen en bijzonder uitdrukken , zoodat wij 

dan algemeene fcheikunde noemen die wetenfchappelijke 

kunst, waarin men de algemeene onderlinge verhouding. 

der ligchamen vindt ontvouwd terwijl deze, in eenige 

deelen gefplitst, ook zoo dikwerf bijzondere fcheikunde 

genoemd wordt, als deze gedeelten meer of min cen af- 

zonderlijk geheel uitmaken. 

Zoo als de mensch voortreffelijker wordt genoemd , 

naarmate hij alle bijzonderheden des levens meer met 

zijne hoogere beftemming weet in verbind te brengen, 
… zoo is dit ook met de beoefenaars der bijzondere weten- 

fchappen gelegen. Zij zijn des te meer goede beoefe- 

naars der wetenfchap, naarmate zij de juiste plaats van 

iedere bijzonderheid in de fchets van het geheel weten 

in te lasfen, naarmate zij met deze bijzonderheden het 

geheel meer bevorderlijk zijn. 

De beoefenaars der bijzondere fcheikunde dus, zijn 
geene fcheikundigen, indien zij onwetend zijn van de 

verhouding van het onderdeel, hetwelk zij beoefenen , 

„tot het geheel. 

…_ Onder de beoefenaars der bijzondere fcheikunde be- 

hooren alle fabrikeurs, en die, welke goederen verwer= 

ken, ja zelfs de kok en keukenmeid niet uitgezonderd. 
„Eene bijzondere klasfe wan beoefenaars dezer bijzon= 

dere fcheikunde vinden wij-in diegenen, welke de ge- 

neesmiddelen bereiden, en onder zulk eene gedaante 

brengen, dat zij den zieken kunnen worden toegediend. 

De Apothekers moeten dus,-indien zij goede -Apothe- 
BIJDRAGEN , D. II. sT. 2. Bo: kers ° 
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kers zullen zijny ook feheikundigen wezen, en niet 

maar enkel zoo veel van de algemeene fcheéikunde wee 

ten, dat zij hunne geneesmiddelen gocd kunnen betei- 

den. Want, het worde ons niet ten kwade geduid; 

dan heeft eene keukenmeid, die lekker kookt, nagenoeg 

dezelfde verdienften, en is ook fcheikundige. Maar hij 

moet beoefenaar der algemeene fcheikunde zijn, omdat 

zijne kunst een’ gedeelte hiervan uitmaakt, en met de 

algemeene fcheikunde in het naauwfte verband ftaat. 

Wij zullen niet behoeven aan te toonen, dat dit on- 

der onze landgenooten niet algemeen het geval is, maar 

dat de artfenijbereid- en mengkunde voor fommigen met 

de fcheikunde in geene betrekking fchijnt te ftaan. Doch 

wij moeten ook bekennen, dat er tot nog toe weinig 

gelegenheid is, dit anders te kunnen zien, en dat de 

leerlingen in de Apothekerskunst, geene lesfen over 

algemeene fcheikunde volgende, ook moeijelijk dit ge- 

brek in den korten tijd, die hun van hunne werk- 

_ zaamheden overfchiet, kunnen verhelpen. Wanneer wij 

dit nagaan, moeten wij ons inderdaad verwonderen , dat 

de Apothekersftand in ons land. nog zulke bekwame 

mannen bezit, daar, enkele plaatfen en gelegenheden 

uitgezonderd, zij zich zelven hebben moeten vormen in 

eene, wetenfchappelijke kunst, die dit, vooral in den 

beginne, moeijelijk gedoogt. 

Een gedeelte van dit gebrek had zijne oorzaak te. Zoe- 

ken in het gemis van gefchikte handboeken. Er be- 

ftonden wel goede handboeken voor artfenijbereidkunde 
en voor fcheikunde, maar men. moest den met weinig 
gelegenheid voortfukkelenden jongeling mak meer-op den 

weg helpen, 

Wij 
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„Wij verheugen ons, dat er thans onder ons zulk eet 

boek het licht ziet, en wij vertrouwen, dat de Heer 

BLANKENBIJL het juiste gezigtpunt gekozen heeft, waar- 

uit de zaak moest worden befchouwd. Eene artfenij- 
bereidkundige {cheikunde zal hun tot inlichting kunnen 

verftrekken, en langzamerhand meer algemeen voor 
bereiden, om van hun dageliĳjksch werk ook eens 
genen ftap naar het groote veld der fcheikunde te 

durven wagens eene wetenfchap, die men van 

nader bij moet zien, wil men het fchoone er 
in opmerken, maar die dan ook zoo veel voor- 
teffelijks heeft, dat men onophoudelijk raar meer 

verlangt. ke 4 
Dit boek zal het midden houden tusfchen het zeer 

algemeene en zeer bijzondere, hetwelk men menigwerf 
de leerlingen in de artfenijbereide en mengkunde voor- 

houdt, en van dit midden hangt zoo veel af, als van 

ieder uiterfte. Het is niet het weten, of het doen, 

maar het weten, wat men doet. Een leerling zal goed 

de uitwendige kenmerken der fimplicia kunnen weten, 

of goed extracten kunnen bereiden, maar nóch het een, 

noch het ander, maakt hem fcheikundigen. Het weten, 

wat hij doet, als hij extracten maakt, en wat er hier- 

Onder gebeurt, zoo wel als van al hetgeen hem in zijne 

kunst voorkomt, dit is het, dat hem fcheikundigen kas 

doen worden, 8 

En zoo is inderdaad dit boek van den Heer BLANe 

“KENBĲJL ingerigt. 
Wij zullen onze lezers miet det inhoud van hetzelve 

meer of min bekend maken, doch weêrhouden hetgeen 

aan twijfel kan onderworpen zijn, of minder naauwkeu- 

vak F 2 tig 
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rig in hetzelve mogt voorkomen, daar wij, op zijn vere 

zoek, den Schrijver onze bijzondere aanmerkingen, na 

de uitgave van dit eerfte ftuk , hebben medegedeeld, die 

hiervan nader wenschte gebruik te maken. 

Dit eerfte ftuk bevat algemeene opmerkingen voor den 

artfenijbereidkundig-fcheikundigen , en eene befchouwing- 

der niet metaalaardige grondftoffen. Het tweede fluk, 

waarmede dit werk volledig zal zijn, zal de metalen en 

verfchillende verbindingen en bewerkingen. bevatten „ zoo 

als wij in de voorrede vinden opgeteekend. 

Nadat de Schrijver in de inleiding heeft getoond, dat 

hij juiste inzagen in den aard der fcheikunde heeft, en na 

eenig algemeen overzigt over deze wetenfchap te hebben 

gegeven, krijgen wij, in de eerfte afdeeling, voor- 

eerst een algemeen overzigt over de artfenijbereidkunde „ 

en hetgeen hiertoe behoort; ten tweede, iets over 

den werkkring der artfenijbereidkundige-fcheikunde, Dit 

maakt de twee eerfte hoofdftukken uit. In het derde 

hoofdftuk worden de ligchamen fcheikundig gerangfchikt. 

In het vierde hoofdftuk wordt ons voorgefteld, 

hoedanig wij’ ons eenig denkbeeld der ligchamen kunnen 

vormen, en worden dus de ftof en de krachten, die 

hierop werken, voor zoo verre die bekend en aangeno= 

men zijn, behandeld, Scheikundige werking wordt hier 

vooral als verfchijnfel verklaard „ en met voorbeelden de 

bijzonderheden opgehelderd. 

Het vijfde hoofdftuk bevat de leer der atomen. 

In de tweede afdeeling behandelt B. de enkelvoudige 

ligchamen „ die de artfenijbereidkundige-fcheikundige noo- 

dig heeft. 

Hier worden vooreerst de onweegbare (toffen aange= 
Tee 
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oe Het is eene inderdaad niet gemakkelijke taak, om een 

werk, over de Flora van Indië, te beoordeelen: voor- 
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geven, en volgens den tegenwoordigen toeftand der we- 

stenfchap , dus in verband met elkander, en betrekkelijk 

de fcheikundige werking, afzonderlijk verklaard. ; 

» Van de weegbare niet metaalaardige ftoffen vindt men 

eene korte fchets van de zuur-, ftik-, water-, kool-, 

“zeezoutftof, phosphor, zwavel en kelpftof , voor zoo 

„verre dit den artfenijbereidkundig-fcheikundigen dienftig is. 

‚ Zoo als wij ons wederhouden, om de gemelde 

leden, hier in bijzonderheden te treden, zoo “weder 

houden wij ons ook, iets ter aanprijzing van dit boek 

te zeggen, omdat het zich zelf genoegzaam aanprijst. 

Met verlangen zien wij het tweede ftuk te gemoet, 

waardoor , naar” ons oordeel, een gefchikt handboek, 

voor het chemisch-pharmaceutisch onderwijs der genees- 

“kundige fcholen , zal zijn ontftaan. 

Wij durven den Heer BLANKENBIJL voldoende beloo= 

ning voor zijne moeite beloven, ín het nut, hetwelk 

hiermede zal kunnen worden gedaan. 

G.J. M. 

‚Bijdragen tot de Flora van Nederlandsch Indië; vit= 

gegeven door C. L. BLUME, M. D., Commisfaris 

voor. den. burgerlijken geneeskundigen Dienst, Di- 

recteur van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg. 

Eerfle tot het vijftiende Stuk. Te Batavia, ter 

Lands Drukkerij, 1825 en 1826. 941 Bladz. In 8°, 

À N | 



CJ 

al dan niet, wanneer zoodanig een werk de bekendmae, 
king mede ten doel heeft van onderfcheidene plantfoor- 
ten, die -tot dus verre niet eenmaal bij name bekend 
waren, Geen bewoner van Europa,’ ten ware hij door 

eene zeer rijke en vorftelijke verzameling van gedroogde 

planten gerugfteund was, kan de beoordeeling onderne 

men der Flora van een land, waar de rijkdom der ve- 

getatie niet alleen al onze verkregene kundigheden in 

het plantenrijk, maar zelfs de ftoutfte vlugt onzer ver= 

beelding verre te boven gaat. Ik {chroom dan ook niet, 

te verklaren, dat ik buiten ftaat ben, het werk van den 

Heer BLUME in al zijne deelen te beoordeelen, daar 

‚alleen de opnoeming van alle de zieuwe, in dit werk vere 

melde, plantfoorten verfcheidene bladzijden zoude vul- 

len; maar het is eene andere zaak, een verflag te ge- 

ven van den arbeid van den Heer BLUME, en de lezers 

van dit Tijdfchrift te doen zien, op welke wijze de 

Schrijver zijn ftuk behandeld heeft, in wat opzigt hij 

de wetenfchap met nieuwe ontdekkingen heeft verrijkt, 

met één woord, wat men in deze Bijdragen tot de 

Flora van Nederlandsch Indië te wachten hebbe. - 
Door, een lang verblijf op het eiland Java, en door 

geftadige onderzoekingen op de gebergten en in de bos- 

fchen van dat, door de natuur zoo rijk gezegend eiland, 

was de Heer BruMeE in ftaat, vele nieuwe en belang- 

rijke ontdekkingen te doen, waarvan hij de hoofdpunten 
in het voor ons liggend werk heeft opgeteekend. Met 

genoegen las ik in het voorberigt voor het eerfte'ftuk , 

dat deze korte fynoptifche befchrijving door een grooter 

en meer uitvoerig werk, over hetzelfde onderwerp, zal 

gevolgd worden. De gelukkige terugkomst van-dezen 

| vol 
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vólijwerigen “Natuuronderzoeker op den vaderlandfchen 
grond, doet ons allen de vervulling van. deze belofte 

mét des -te meer zekerheid te gemoet zien. Gelukkiger 
dan zoo: velen , «die hunnen ijver voor de wetenfchappen 

te vroeg: met den dood boetten, vinde hij in de geluk- 

kige „uitvoering en voleinding van zijn voorgenomen 

werk: de-fchoonfte belooning voor alle doorgeftane moeis 
te en gevaren ! 
„De orde; welke de Schrijver in deze ftukken volgt, 

is-die der natuurlijke Plantenfamiliën, eene orde, 
waartoe zij allen fchijnen te komen, die in de gelegen- 

heid geweest zijn, om de natuur in al haren rijkdom 

en. verfcheidenheid te befchouwen, welke opmerking ge- 

wis. „aan de ftudie van dit deel der Plantkunde nieuw ge- 

wigt. moet. bijzetten, De kenmerken der familiën en 
der. reeds bekende gedachten worden door Br. niet op- 

gegeven, behalve bij diegenen, welke door hem het 
eerst zijn: befchreven, als de geflachten Capellia (aldus 

genoemd ter eere van den Baron vAN DER. CAPELLENs 

aan wien het geheele werk is opgedragen), Zromaden- 

dron:,“Orophea „ Sarcocarpon, Sphaerostema, Gynos- 

temma, Clypea, Meniscosta, lödes, Pteroneurum, Gy- 

aandropfis, Echinocarpus, Trictrospermum , Soulamea, 

Jackia (aldus genoemd naar den Engelfchen Botanist 
JACK > die Sumatra bereisd heeft, doch, even als onze 

Natuurkundigen KUHL, VAN HASSELT en de Engelfche 

ARNOLD, in de Jndiën een flagtoffer wan zijnen ijver 

voor de wetenfchappen is geworden), Eriodendron, 

Maranthes, Porpa, Efenbeckia (naar FR. NEES VON 

ESENBECK), deronodia, Geeria (naar onzen Neder- 

landfchen Kruidkundigen pe erer aldus geheeten, en, 

B’ even 
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even als eenige andere der door pr: opgeftelde geflache 
‘ten, in den Catalogus van ’s lands Plantentuin op 

Java 1823 bekend gemaakt), voorts Saurauja, bl. 

125, welke naam welligt beter met eenen anderen-naam 

verwisfeld werd, om de ligt mogelijke verwarring amet 

het geflacht Saurayia van WILLDENOW „ Sthima , REIN= 
WARDT ; Sclerostylis , Micromelum ‚ Cratxoylum ‚ Cipa= 
desfa, Aphanamixis , Epicharis, Chifocheton ‚ Dyfoxgy- 
dum, Goniocheton, Didymocheton , Calpandria„ Pteri- 

fanthes, Gynotroches „ Tarrictia , Erioglosfum ; Trina; 

Lepifanthes, Mifchocarpus, Picrasma , Philagonias 

Brongniartia (aldus genoemd naar den verdienftelijken 

Plantkundigen Ap. BRONGNIART , zoon van’ den” Minc- 

ralcog van dien naam), Gyzocephalum , Conocephalus; 
Epicarpurùs ‚. Aporofa , Sciaphila , Lithocarpus , Pfilo= 

trichum „ Tryphera , Adenocrepis , Actephila , Leiocar- 

Pus, Scepasma, Glochidionopfis, Melanthefa (kan deze 

naam geene verwarring geven met het geflacht Melan- 

thera Van ROHR?) Sauropus, Cyclostemons ‚£ rigoste- 

mon, Ryparofa, Baliofpermum „ Erythrocarpus „ Adis= 

ca, Cleidion, Cheilofa, Erythrochilus, REINWARDT, 

Ostodes , Elateriofpermum , Spathiostemon „ “Pachyste- 

mon, Cnesmofa, Ceratostachys ‚ Agathifanthes ; Platea, 

Stemonurùs, Eriofolena, Helittophyllum , Mastixia, 

Diacicarpium , Polyosma, Myxopyrum , Cotylanthera, 

Lepistemon, Campanumoea, _Epilithes , Epithema, 

Rhinchoglosfum , Ellobum , Loxophyllum ‚„Calofanthes , 

Trommsdorfia (naar den bekenden Scheikundigen JeB. 

TROMMSDORFF), Agalmnyla, Whitia, Rhynchothee 

chum, Centronia, Kuhlia (ter eere van dezen te vroeg 

overledenen Natuurkundigen door REINWARDT aldus ges 

noemd), 
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noemd), Afyflafia, Strobilanthes „ Nomophila, : Geun« 

fa (naar onzen Botanist s. j. van cEuNsS); Mefona, 

Achyrospermum ,  Enicostema , Tripterospermum Vie 

reya, Diplycofia, Hymenanthes, Prosthefia, Arnoldia 

(maar den Plantkundigen J- ARNOLD), Arthrophyks 

bum (*), Schubertia (naar den Duitfchen- Botanist 

SCHUBERT), PAyllocephalum , Cyanthillium ‚ Tetraotis3 

REINWARDT , Asteromoea, Rhynchospermum ;” REIN= 

WARDT „ Cianitis, REINWARDT, en Erythropalums 
Een ‘aanzienlijk getal van in’ de kruidkunde nog onbes 
kende genera , welke, tot volmaking onzer kennis in - 
dit. vak „ voorzeker veel zullen toebrengen. Het aantal 

nieuwe, fpecies is, naar evenredigheid, nog veel groo* 

ter, gelijk men er zoodanige op fchier iedere bladzijde 
van het -werk aantreft. 
Bij de vermelding van iedere foort, vinden wij, de 
PhArafis fperifica, de groeiplaats, den bloeitijd en de 
Javaanfche namen der planten opgegeven; doch misten 
ongaarne de gewone teekens fj, 4, enz. , waardoor het 

bij vele otd planten onmogelijk is, te weten, of 

heteen boom, cen heester, eene eenjarige , tweejarige 

of overblijvende plant is. In de eerfte ftukken mist men 

dt ook 

„C° Ik Sn de vrijheid, bij het geflacht Hydrocotyle, bl. 

882—884,, te herinneren aan de Monographie van dit genus, 

door A. RÎGHARD, in de Annales générales des feiences plryfs- 
ques, Par M. Ms BORY DE ST. VINCENT , DRAPIER €£ VAN MONS, 
Bruxelles, 1820, IV. p. 145—225, met zeer goede afbeel- 
dingen, De aldaar (bl. 200, zab. 63, f. 33) befchrevene Hy- 
drocotyle nitidula heeft eenige overeenkomst met de Zydroco- 
ps SPlendens van BLUME,'bl, 884. 
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ook bij de foorten de bijvoeging van den naai van hem, 

door wien zij aldus genoemd zijn, hetgeen de lezing 

zeer moeijelijk maakt, daar de door sr. vermelde plan- 

“ ten, niet alle nieuwe foorten zijn, Dan deze aanmer= 

king vervalt bij de later uitgekomen ftukken , waar de 

naam van den Schrijver overal naauwkeurig is bijges 

voegd, en men dus met een oogopflag ziet „ of de op 

Java gevonden foorten, reeds bekend waren, of. thans 
door BLUME voor het eerst befchreven zijn. Deze 

nieuwe foorten betreffen ook onderfcheidene planten „op 

de reizen van den Hoogleeraar REINWARDT „door der 

zen voortreffelijken Natuurkenner- ontdekt, en aan den 

Heer BLuME medegedeeld. Ik heb een gedeelte van het 

voortreffelijk Merbarium van den Hoogleeraar Reine 
WARDT gezien, en verneem, dat de Heer BrLuME ook 

eene uitftekende “verzameling gedroogde planten „ uit de 

Oost heeft medegebragt , door welke Herbaria , en door 

„die van KUHL €en, VAN HASSRLT, de kennis onzer Indi- 

fiche Flora zeker, binnen korten tijd, eene hoogte zal 

bereiken, welke men tot dus verre naauwelijks ‚had „dure 

ven vermoeden. — Bij al de verliezen ‚ welke onze 

Oostindifche. verzamelingen voor de natuurlijke gefchie= 

denis, zoo van dieren als planten , hebben ondergaan 

zijn er echter nog zoo vele fchatten in dit opzigt be- 

houden gebleven, dat de, bekendmaking daarvan gewis 

tot eer van het vaderland zal verftrekken, j tot een 

duurzaam gedenkteeken van de regering eeis Konings, 

die tot befcherming en. aanmoediging der weteníchap= 

pen, zoo veel heeft verrigt. 

Op de genoemde wijze vinden wij melding gemaakt 

van vele nieuwe foorten-uit de natuurlijke familiën der 

Ra 
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Ranuneulaceae , Dilleniaceae „ Magnoliaceae, Anona- 

ceae, Menifpermeae, Berberideae , Nympheaceae, Pa« 

paveraceae, Cruciferae „ Capparideae , Flacourtianeac , 

Bixineae, Violaricae , (waarom niet liever Violaceae?) 

Polygaleae, Caryophylleae, Malvaceae, Bombaceae, Buit 

„neriaceaes Tiliaccae, Elaeccarpeae , Ternstroemiageag s 

Olacineae, Aurantiaceae, Hypericineae, Meliaceae, Am- 

pelideae,; Guttifereae, Hippocrateaceae, Dipterocarpeae;, 

(eene nieuwe natuurlijke familie, uit het geflacht Dip» 

terocarpus. gevormd, aanverwant aan ‚de Malvaceae en 

Bombaceae , bl. 223) ‚ Malpighiaceae „ Acerineae „ Sa- 

pindaceae, Balfamineae ,-Hydrocercae, (mede eene 

nieuwe natuurlijke familie, voor als nog alleen uit ééne 

foort Alydrocera, (Impatiens) angustifolia beftaande), 

Oxalideae, Zygophylleae ‚Rutaceae , Simarubeae , Or= 

chideae, Urticeae „ Amentaceae, Polygoneae , Cheno= 
podeae, -Antaranthaceae,” Hernandicat, BLUME, (be- 

ftaande uit de geflachten Hernandia en Fnocarpus) 

Laurineae , Myristiceae , Euphorbiaceae, Elacaagneae;, 

Combretaceae,  Santalaceae, Thymeleae, Proteaceae, 

Caprifolieae , Lorantheae, Ebenaceae, Styraceae , Sa- 

poteae , Jasmineae , Myrfineae , Solanaceae , Convolvu- 

laceae , Campanulaceae ‚ Lobeliaceae , Plantagineae ‚Nyc- 

tagineae , Plumbagineae , Primulaceae, Lentibularicae, 

Rhinantheae, Scrophularineac, Bignoniaceae, Scfa- 

meae , Acanthaccae „ Verbenaceae , Labiatae , Boragi- 

neat, Gentianeae, Ericeae , Cunoniaceae , Araliaccat , 

Umbelliferae , Compofitae , Valerianeae , Saxifrageae, 

Cucurbitaccae, Pasfifloreae en Cariceae, welke laatfte 

ee familie door BLuME aldus is opgefteld. 
pmen: ziet derhalve, dat de ijverige pogingen van den 

Heer 
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Heer BLUME uit alle natuurlijke familiën van Phanero= 
gamifche planten, als men de Gramina, Cyperaceae 

en weinige anderen uitzondert, eenige foorten in de 

“Indiën heeft gevonden, en onder deze zeer vele en” be- 

“langrijke onbekende planten, - Zoo levert hij ons alleen 

“in het geflacht Ficus, bl. 436479, negen en zeventig 

nieuwe foorten, waarvan er echter veertien door den 

Hoogleeraar REINWARDT zijn ontdekt. Men “begrijpt 

dus ligtelijk, dat ik hier niet te veel in bijzonderheden 

mag treden, wil ik dit verflag niet buiten noodzaak 

uitbreiden. Van “de hier boven niet genoemde planten- 
familiën, zal -BL. gewis vele foorten gedroogd hebben 

_ medegebragt, doch het hem in de Oost, bij dit eenige 

zins meer: tijd vorderend onderzoek, aan de gelegenheid 

hebben ontbroken, om ook.deze zoo fpoedig alsde 

overige. planten, in zijne Bijdragen op te nemen. Dat 

hij ook voor de Cryptogamie verzameld heeft, bleek 

„ons onder anderen uit het elfde Deel , eerfte Stuk van 

‚de Nova Acta Academiae Cacf. Naturae Cwrioforum, 
pe" 117-140; waar men eene opgaaf ontmoet van drie 

en twintig Cryptogamen door BL. op het eiland Java 

gevonden , en door den Hoogleeraar C. Ge NEES VON 

ESENBECK aldaar befchreven (*). 5 

Eene 

0) Deze foorten zijn: Lycopodium myrtifolium, NEEs et 

BLUME, Le ciliatum, W., L. laevigatum, W.; Polypodium 

mollicomus, N. ef B., P. cucullatum, N. et B.5 Mittaria 

erfiformis, W.5 Davallia pedata, W., D. ferruginea, W.; 

Trichomanes lanceum, W., Tr. bilabiatum, N. et B.5 Hyme- 

nophyllum pectinatum, sw., He humile, Ne et B., H. dicho- 

toimum, CAV, H. emarginatum , sw., HM. crispum , N. et B.; 

, Sptag. 
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Eene bijzondere melding verdienen ook de Orchideae; 

welke Br., bl. 261434» aan eene algemeene herzie- 

ping onderwerpt, en met zeer vele nieuwe ontdekkin- 

gen verrijkt. Offchoon ontbloot van.vele letterkundige. 

hulpmiddelen, welke hem, bij zijne terugkomst in Eu, 

ropa, voorzeker nog: veel licht zullen geven, is hij, 

echter, “door den oneindigen rijkdom der natuur in de 

Javaanfche „gewesten, in ftaat gefteld, om ons veel 

ook: nopens de algemeene vorming dezer planten, te 

leeren ‘kennen, vele nieuwe geflachten te bepalen, de 

oudere met nieuwe foorten te verrijken, en een geheel 

overzigt en nieuwe rangfchikking der Javaanfche Orchís 

deae (Standelkruiden) te geven „ hetwelk door bijgevoeg- 

de tabellen en eenige afbeeldingen meerder licht ver- 

krijgt.- Met genoegen bemerkten wij hierbij, dat hij 

meer dan tweehonderd teekeningen van deze dikwijls 

zoo fchaars bloeijende gewasfen heeft doen vervaardi- 

gen, en deze, bij zijne terugkomst, in zijn grooter , 

werk zal in het licht geven. Deze behandeling der Or- 

; chi- 
+ 

Sphagnum patens, BRID.5 Gymnostomum javanicum, N.et B.; 

Octoblepharum albidum, nevw.; Dicranum Blumit, Nees, D. 

concolor, N. ef B. Trichoflamum exafperatum, N. et B.5 

Jungermannia aligera, N. et B., J. Blumii, Nees, In het. 

zelfde Deel dezer verhandelingen, bl. r41—146, heeft de 

Hoogleeraar NEEs VON ESENBECK een nieuw geflacht onder de 

Mosplanten, hem door den ontdekker, den Hoogleeraar REIN< 

WARDT } toegezonden , befchreven onder den naam van Spiri- 

dens Reinwardtiì. Jungermannia indica, Nees (ald:), was 

door Nees als parafita op de bladen van Spiridens Reinwardtis 

ontdekt, 
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chideae, in het werk van pr., is een geheele arbeid 

op zich zelve, waarom ik ook de geflachten derzelve 

bij de algemeene optelling der nieuwe geflachten. niet 

mede heb opgenoemd. Plaatsgebrek verbiedt mij, van 

dit overzigt der Orchideae een. uittrekfel te geven; maar 

ik verwijs den lezer tot het boek zelve. k 

Achter de vijf eerfte ftukken vindt meh, in een aafi= 

hangfel, onderfcheidene geneeskundige en andere eigens 
fchappen der befchrevene planten opgegeven, in dezelfde 
orde, waarin de foorten elkander in het werk zelf vol- 

gen. Daar het eene bekende zaak is, dat vele gewas- 
fen, uit eene en dezelfde natuurlijke plantenfamilie, ook 

in hunne voornaamfte eigenfchappen dikwijls overcenko= 

men, geeft een zoodanig overzigt hier menig belangrijk 

gezigtpunt. Zoo komen de planten der Magnoliaccae 

en Anonacede, zoowel in hare organen (bl. 35), als 

. in hare eigenfchappen, zoo zeer overeen, dat BL, ten 

aanzien van de laatfte, beide te gelijk behandelt. De 

meeste derzelve bezitten, vooral in de fchofs, zoo van - 

den ftam, als der vruchten, ook in de bladeren, 

merkbare bittere en aromatieke eigenfchappen, waardoor - 

fommigen derzelve werkelijk in de geneeskunde in ge= … 

bruik zijn. Sommige foorten zouden welligt eene meer 

algemeene invoering, ook in onze Europefche Materies - 

medica, werdienen, als de bast van den Swren (Ce- 
drela febrifuga), welke uitmuntende tonifche krachten 

bezit, en waaromtrent Br. Ons eenige waarnemingen 

opgeeft. 

Achter het derde ffuk vindt men eene befchrijving van 

den Kokosboom, aân den Schrijver- medegedeeld door 

P. P. ROORDA VAN EIJSINGA, Een waarin de nuttige 

ei= 
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eigenfchappen der verfchillende deelen van dezen welda- 

digen boom, en de wijze, waarop men wän dezelve 
gebruik maakt, befchreven worden. Het is opmerke- 

lijk, dat er bijna geen deel van dit gewas is, dat niet 

tot deze of gene doeleinden van nut is. Eene dubbele 

weldaad derhalve der Voorzienigheid, die dezelve ook 

op zoodanige zandige zeeftranden doet groeijen, waar 

geen ander gewas, van gelijke nuttige eigenfchappen, 

wel flaagt, |: é 

‚Hartelijk wensch ik, dat de Heer pr. de aanmerkin- 

gen over de nuttige eigenfchappen der onderfcheidene 

gewasfen „, ook bij zijn meer uitvoerig werk, verder zal 
voortzetten, en hij, bĳ het fchrijven zijner grootere 

Flora van Nederlandsch Zxdië, al dat genoegen zal 

fmaken, hetwelk de rijke fchat zijner ontdekkingen hem 

mu reeds voorfpelt. De voleinding van dezen, inder- 

daad niet gemakkelijken, arbeid zette de kroon op zijne 

vroegere werkzaamheden, ftrekke tot wezenlijken luister 

van ons vaderland, en wekke een ieder, die het met 

de wetenfchap wel meent, op tot dankbaarheid en_ 
hoogachting voor hem, die zich zoo vele moeite en 

gevaren, ter uitbreiding dier wetenfchap, heeft ge- 
troost ! 

v. H,‚ 

S7g- 
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Statisticke befchrijving van Gelderland, witgegeven 

door. de Commisfie van Landbouw indat Gewest. 

Met Platen en Tabellen. Te Arnhem, bij P. Nije 

hoff, 1826. 551 Bladz. In gr. 8°. 

Ma heeft in de laatfte jaren, nadat de landbouw in 

-ons vaderland meer en meer is begonnen als wetenfchap 
behandeld te worden, dikwijls het gemis gevoeld eener 
goede en volledige befchouwing der voortbrengfelen 

van den grond en van de behandeling, welke dezelve 

in verfchillende gewesten ondergaan. Het is er verre 

af, dat wij in dit opzigt iets zouden bezitten, dat 

maar eenigzins naar volledigheid zweemdes hoe veel 

goeds er ook, in meer dan een gefchrift verfpreid, wordt 

aangetroffen. Belangrijke bouwftoffen tot zoodanig eene 

algemeene befchrijving worden inzonderheid gevonden in _ 

de verhandelingen der Maatfchappij van Landbouw te 

Amflerdam , in het magazijn van den Hoogleeraar 

KOPS , en vooral in de jaarlijkfche opgaaf van den ftaat 

des landbouws over ons geheele land, waarmede in den 

jare 1806 een aanvang is gemaakt; voorts reeds vroe- 

ger in den tegenwoordigen ftaat der onderfcheidene ge- 

westen, en bijzonderlijk in die van Vriesland en 
Drenthe. Ë f 

Eene nieuwe en hoogstbelangrijke Bijdrage tot de 
thans nog onvolledige kennis van ons land, en bijzon- 

der tot de kennis van de provincie Gelderland, vinden 

wij in de Statisticke Befchrijving van dat gewest, 

wel. 
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welke wij aan de Commisfie van Landbouw aldaar, vers 
fchuldigd zijn, Het zijn de Heeren vaN DER BORCH 3 
STARING, VAN PALLANDT, VAN RECHTEREN € 
RAEDT „ Welke dezen moeijelijken arbeid hebben op 
zich genomen ; terwijl het geheele werk , onder opzigt 
der Commisfie, geredigeerd is door den Heer Je A« NIJ= 
HOFF. — Men zal, hoop ik, uit dit verflag zien, hoe 
veel regt deze maunen op de erkentenis hunner land 
genooten hebben, 

> Het geheele werk is verdeeld in zes afdeelingen ; 
waarvan de eerfte de ligging, grootte, zamentftelling en 
verdeeling, de tweede de natuurlijke gefteldheid , de 
derde de bevolking,-de vierde den toeftand des land» 
bouws en der landhuishoudkunde in dit gewest, de vijfe 
de de nijverheid en den koophandel, de ndsaé eindelijk 
de godsdienftige gezindheden, het fchool- en armehwes 
zen en de zeden der inwoners befchrijft. 

In de eerfte afdeeling wordt mede begrepen eene kots 
te gefchiedenis der lotgevallen van de provincie Gelder. 
land, welke ik, als niet bepaaldelijk tot het doel van 
dit Tijdfchrift behoorende, gevoegelijk kan voorbijgaan. 
Daarenboven vindt men hier de aardrijkskundige lis gging 
‘en verdeling in de oniderfcheidene ileden, dorpen en 
‘buurfchappen , al hetgeen voor geen uittrekfel vatbaar 
is. In de tweede afdeeling windt men onderfcheidene 
punten tot de natuurlijke gefchiedenis van. ons land bee 
trekkelijk: den toeftand der zee aan de kust, de zot= 

$ gelijken ftaat der groote rivieren, die Gelderland door 
ftroomen, derzelver ongelijke npt en breedte , waat. 
door zoo menigmaal de gevaarlijkfte alkenen ont- 
BIJDRAGEN ,D. II. sT. 2, G ftaan , 
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taan, en die eene grondwettige herftelling hoe langs hoe 
noodzakelijker maken. Het is opmerkelijk; dat het 

“land aan de Zwiderzee-ftranden van Gelderland, op 

de meeste plaatfen, vooral van de Stichtfche grenzen 

tot bij Harderwijk , aanmerkelijk afneemt ; terwijl deze 

afneming benoorden. Elburg en aan de grenzen van 

Overijsfel niet alleen niet aanwezig is, maar men daar 

zelfs eenigen aanwas van land befpeurt. De oorzaak van 

dit verfchil is, dat een geftadige ftroom, van het zuide 

westen naar het noordoosten, langs de kusten wv Gel 

derland, het land gedurig afknaagt, en deze opgeno- 

. amen ftoffen daar nederlegt, alwaar de fnelheid des 

{trooms afneemt, hetgeen aan de grenzen van Overijsfel 

plaats heeft. Het denkbeeld van de Commisfie, dat 

men door het aanleggen van noordwestelijk uit{pringen- 

de hoofden of kribwerken, den ftroom van het trand 

zoude kunnen afleiden, en hierdoor den aanwas van 

land aan deze ftranden befpoedigen, verdient alle aane 

dacht, en zoude welligt tot aanzienlijke verbeteringen 

in de natuurlijke gefteldheid wan dat gedeelte van ornis 

vaderland aanleiding kunnen geven. 

Ten opzigte van de grondgefteldheid valt op te mer- 

ken, dat de kleigrond hier en daar met kalkdeelen is 

vermengd, en dat men op de Veluwe en ook in de 

Betuwe mergel heeft gevonden, welke aardfoort overie 

gens in ons vaderland tot dus verre zeldzaam fchijnt te 

wezen. Met eene onaangename * gewaarwording leest 

men bl. 118123, hoe in de zandftreken op de Veluwe 

nog zoo menigmaal uitgeftrekte zandverftuivingen, de 

„vrucht van jaren arbeid vernielen, en hoe nog in 1819 

Ie ; de 
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de Staten van Gelderland zich genoodzaakt zagen, om, 
deshulp van het Gouvernement tegen de beftendige toe- 

neming der zanden in te roepen. De gelden, door de, 
vaderlijke zorg des Konings tot wering van deze ramp, 

befchikt, hebben gelukkig hier en daar reeds veel tot, 

ftuiting der eeuwig woelende zanden bijgedragen , vooral 

door het bevestigen derzelve met kribwerk , het planten 

van helm en zandhaver (Elymus. arenarius) in. het 

Z waarmede dit kribwerk ras overdekt wordt, en 

in het aanleggen van dennebosch achter de aldus beves- 
tigde. plaat{en. 

„Op bl. 130 en volg. , wordt ten flotte van deze af- 
deeling, een algemeen begrip gegeven van de luchtsge- 

fteldheid in Gelderland, met de we@rkundige waarne= 

mingen van den Heer BRANTSEN te Zrnhem, gedu= 

rende de jaren 1815, 1816, 1817 en 1818, Ten ope 

zigte. van den invloed van lucht en weder op den land= 

bouw, wordt hier weinig onderfcheidends van andere 

gewesten vermeld; doch wel derzelver invloed op de 

alhier meest heerfchende ziekten, bl, 140 en volg. „ 

waartoe de verhandeling van den Heer TrIJSSEN , (Gee 

Jehiedkundige befchouwing der zickten in de Nederlans 
den, Amf?. 1824), eenige bouwftoffen fchijnt te hebe 

ben opgeleverd, De berigten nopens de ‘koepokinen= 

ting, bl. 144, doen ons zien, dat deze kunstbewere 

king in Gelderland langzamerhand algemeener wordte » 

De derde afdeeling deelt ons onderfcheidene gewigtige: 
ftatistieke opgaven mede, ten opzigte van de bevolkings 

_ het „onderfcheid. der geborenen van ‘het. mannelijk en 

vrouwelijk geflacht, het aantal der huwelijken, ‘enz. 

f G 2 Ook en 
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Ook hier zien wij eene aanmerkelijke vermeerdering der 

bevolking, welke, in tien jaren tijds, het groot getal 
van: drie en twintig duizend zes honderd drie en twin- 

tig menfehen, of bijna een elfde deel der ganfche be- 

volking, uitmaakte. — Bij deze groote vermeerdering 

van bevolking, welke door het geheele Koningrijk der 
Nederlanden, op weinige uitzonderingen na, fchijnt 

plaats te hebben, wordt het inderdaad hoe langs hoe 
meer van belang, dat alle takken van nationale nijver- 

- heid en vooral de landbouw , met verdubbelden nde 
_ hartigd en meer en meer verbeterd worden, door het 

verdeelen der “gemeente-gronden, het opheffen der tien- 

den en andere bezwaren van den landbouw, enz. Dat 

ons land op dit oogenblik nog niet overbevolkt is, ge= 

tuigt de menigte vreemdelingen, die nog jaarlijks hier 

te lande komen werken, en de „menigte van woeste 

gronden, welke er nog op zoo vele plaatfen gevonden 

worden. 

__ «Wij komen zoo tot de vierde en allerbelangrijkfte af- 

deeling van het.geheele werk: de befchrijving , namelijk, 

van den toeftand der landhuishoudkunde in dit gewest. 

Men ontmoet hier vele en belangrijke bijzonderheden 

en, offchoon eenige punten met meerder uitvoerigheid , 

dan andere , behandeld zijn, kan het echter niet anders „ 

‘of het geheel zal voor de regte kennis van onzen va- 

derlandfchen landbouw veel nut ftichten, en, zoo ik 

hoop, ook op andere plaatfen navolgers vinden, Wan- 

neer wij eenmaal zoo gelukkig waren , eene algemeene 

befchrijving onzer Nederlandfche landhuishoudkunde te 
hebben , zouden zich, als van zelve, vele en gewigtige 

bron- 
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bronnen van nuttig onderzoek en verbetering van den 

landbouw , in onderfcheidene gewesten, ontfluiten. Dan 

“zoude men inzonderheid door vergelijking van de han- 

delwijze, in. verfchillende gewesten gebruikelijk, en 

doorde hiermede in verband gebragte opbrengst in on» 

_derfcheidene gronden, vele daadzaken leeren kennen, 

welke den toeftand van onzen landbouw buiten twijfel 

zouden verbeteren. Willen wij den praktifchen land- 

bouw, de eenig zuivere bron van alle theoretifche be= 

_ fpiegelingen „ tot eene grootere hoogte in ons land ver- 

heffen, dan behoort men aanvankelijk alleen te be- 
fchrijven, wat men doet, ten einde hieruit naderhand 

met zekerheid op te maken, hoe men doen moet (*). … 

Hetgeen wij in deze ftatistiek voor het eerst alge- 

‘meen vinden opgegeven, is de middelbare opbrengst van 

ieder foort van gewas, en de hoeveelheid zaaizaad in 

Gelderland , op onderfcheidene- gronden gebruikelijk, 

Jammer evenwel, dat men de verfchillende werktuigen , 

die in den landbouw gebruikt worden , niet mede in dit 

overe 

(*) Hoe vele Predikanten, die, op het land levende, de 
natuur en het landbedrijf dagelijks voor oogen hebben, zouden 

hun vaderland den gewigtigften dienst bewijzen, door eenvous 

dig, elk op de plaats zijner woning, den toeftand der land- 

huishoudkunde en de handelwijze der landlieden te befchrijveri. 

De befchrijving van den landbouw in flechts één dorp, zoude 

alzoo reeds groot nut ftichten. — Ik fpreek hier niet van de 

Comimisfiën van landbouw, die tot algemeener opgaven in ftaat 

zijn, en van wie het publiek de meest belangrijke inlichtingen 

js in dit opzigt zoude kunnen hopen. 
_ G 3 
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overzigt heeft opgenomen. Wij vinden dezelve niet dan 
met een woord op bl. 146, in de noot, vermeld, 

Met reden geeft de Comimisfie, bl. 155, op» dat 

het in het algemeen wenfchelijk ware, dat de landlieden , 
in plaats van fchraal zand of plaggen , akkergrond , of 

zand van de bovenfte vruchtbare korst der heide tot 

“_onderftrooijing voor’ het vee gebruikten. Hierdoor toch 

zoude de hoeveelheid goede bouwgrond te gelijk met 
het opbrengen der mestftoffen vermeerderen. Het {preekt 

van zelve, dat men hier, zoo men daartoe gelegenheid " 

heeft, wel doet van deze te onderftrooijen ftoffen te 

verwisfelen naar den aard der gronden, waar deze mest 

eens op moet gebragt worden, kunnende men op deze 

wijze nuttige verbeteringen in de zamenftelling van zijs 

nen bouwgrond, langzamerhand invoeren. — Bij het 

lezen, bl. 157 (bis), dat de garst, federt cenige jaren, 

in het Zutphenfche kwartier zoo veel minder flaagt, 

dan te voren, kwam de vraag bij mij op, of hiervan 

fomtijds de reden zoude moeten gezocht worden in eene 

te dikwijls op denzelfden akker, herhaalde verbouwing 
van de garst, waardoor de grond eindelijk voor deze 

teelt uitgeput raakt, en of hier ook eenige verwisfeling. 
van zaaizaad uit andere oorden nuttig zoude kunnen 
zijn, hoedanige men bij vele gewasfen in ons vaderland, 
van tijd tot tijd, met voordeel in het werk ftelt. Bij 

de haver, bl. 157159, vinden wij niets opgetee- 

kend, nopens haren verbouw in veengronden, en ver- 
moeden dus, dat deze teelt op zoodanige gronden in 

Gelderland geene plaats heeft, In de provincie Gronin. 

gen, alwaar de haverbouw , over het geheel, van groot 

bes 



C or ) 7 

belang is, wordt zij zeer veel op veenachtige gronden 

aangeteeld , en levert daar vaak, naarmate van de waar- 

de der landerijen, een zeer goed product op. 

_ Ten opzigte van den graanbouw in het algemeen 

vindt men. vele daadzaken over de veranderde prijzen 

derzelves en de verminderde graanhandel op bl. 174 en 

volg., verzameld. Bijzonder merkwaardig is ook het 

verflag , ‚bl. 210, over de teelt van den mangelwortel , waar= 

uit in eene fabrijk te Oosterbeek „ bij Arnhem, jaarlijks 
_ gene vrij aanzienlijke hoeveelheid firoop bereid wordt „ 

zoodat men rekent, dat daar jaarlijks twee À drie mil 

lioenen Nederlandfche ponden wortelen verbruikt wor- 

den, bl. 442. Nat Nicotiana paniculata, bl. 216, 

eene inlandfche plant is, zal zeker eene drukfout we- 
zen. Even zoo de onderfcheiding tusfchen wilde of 

witte Klaver „ (Trifolium repens), en de roode of tams 

me Klaver, (Trifolium pratenfe). Beide foorten van 

Trifolium zijn, buiten twijfel, wilde inlandfche plans 
ten, gelijk men beide in onze graslanden in menigte aan= 

treft, terwijl men de Trifolium pratenfe B fativum , of 
de op akkers gewoonlijk verbouwde roode Klaver, ge= 

‚ voegelijk tamme Klaver zoude kunnen noemen. Overie 
gens is het {luk over den tabaksbouw , wegens. de vrij 
gitvoerige befchrijving daarvan, onder de belangrijkfte 

deelen van dit hoofdftuk te tellen. Bij de voedergewase 

fen wordt ook met een woord melding gemaakt van de 
flalvoedering , welke op die plaatfen , waar de. natuure 

lijke weiden voor het vee in geene genoegzame hoeveel- 
heid voorhanden zijn, eenige belangrijke voordeelen 
fchijnt te bezitten. | | 

Ga Bij 
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Bij het Vlas, bl. 232235, wordt de bearbeiding 
van den grond hiervoor opgegeven, te beftaan in eene 

ploeging in het najaar, en eene fijne egging in het 
voorjaar, In onze beste vlasftreken, in Zuidholland, 

Zeeland en Braband, wordt de grond voor deze teelt 

veel meer en herhaaldelijk bewerkt, en het komt mij 
niet onwaarfchijnlijk voor, dat dit mede eenigen invloed 

heeft op de betere hoedanigheid van het vlas in deze 

ftreken, Onder de overige [tukken is de volledige be- 
fchrijving van de Aoppeteelt vooral daarom merkwaardig, 

omdat dit verbouw in zoo weinige ftreken van ons 

vaderland plaats heeft. De Gerst, waarmede weleer 

eenige proeven in Gelderland genomen zijn, wordt in 

deze ftatistiek niet vermeld, waaruit ik moet opmaken, 

dat deze teelt thans aldaar niet meer wordt aange- 
troffen. 

De tuinbouw wordt, bl, 242243, zeer kort bes 

handeld. Uitvoeriger de veeteelt en de gras- en hooi- 

landen, waarbij, bl. e52, eene opgave der voornaamfte 

planten, die de weilanden zamenftellen. Het gewone 

Duizendblad CAchillea millefolium) wordt, bl. 254, 
onder de onkruiden gerekend, doch moet, naar mijn 

inzien, veeleer onder de nuttige, en voor het vee 

zeer bruikbare, planten geteld worden. Onder de on- 

kruiden der weilanden miste ik de beruchte Hermoes of 

kwade aard (Eguifetum paluftre), en de rosfe-Ment 

of water-Munt (MZentha,aguatica) , welke beide in vele 

ftreken, en met name, ook in de Neder-Betuwe en de 
omftreken van Kwilenburg, zeker onder de voornaamfte 

onkruiden moeten geteld worden. Ik mag natuurlijk 

niet 
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piet in alle bijzonderheden treden, hoe veel nuttigs en 

“ belangrijks hier ook op vele plaatfen wordt aangetrof- 

fen; doch moet evenwel nog een oogenblik ftilftaan. bij 

het fraaije derde hoofdftuk van deze afdeeling, over de 

boomen. Dit is inzonderheid rijk aan vele niet overal 

even bekende daadzaken. ; 

„Gelderland: was weleer op vele plaatfen met uitge=, 

ftrekte bosfchen bedekt, die thans veelal zijn verdwenen „ 

en op de Veluwe zelfs voor eene dorre zandige heide 

hebben plaats gemaakt, waardoor de natuurlijke toeftand, 

van dit gewest althans niet verbeterd is, Gelukkig, 

dat, door de beginnende verdeeling der marken of ge- 

_ „meentegronden, thans op vele plaatfen de aanplanting 

van houtgewas weder eenen aanvang neemt. Men vindt 

in dit hoofdftuk -onderfcheidene merkwaardige voorbeel= 

den van de aanzienlijke grootte, welke fommige boomen 
in Gelderland bereikt hebben. Onder de later inge= 
voerde boomfoorten gelukt de dMeacia in Gelderland 
wel. Wegens den fnellen groei, dit gewas eigen, kwak 

men mij, ter navolging inzonderheid merkwaardig voor, 

de, proeven van den Heer A. DE BEER, die, op los= 

fen zandigen grond, de Acacia, met goed gevolg, als 

hakhout heeft aangelegd. Onder de heidefoorten wordt 

hier verkeerdelijk, in de eerfte plaats, genoemd de 

Erica arborea. Dit is denkelijk veroorzaakt door eene 

fout van DE GORTER, die van dezelve, als van eene 

zeer algemeene plant op de Veluwe, gewag maakt. Ik 

voor mij geloof niet, dat de Erica arborea onder onze 
inlandfche heïdefoorten kan opgenoemd worden» 

Gelijk bij de onderfcheidene gewasfen overal gewag 

G 5 ge 
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gemaakt is van de rampen, waarvoor dezelve in Gef- 

derland blootgefteld zijn, zoo vinden wij hier ook be- 

langrijke opgaven over die wilde dieren, infekten, vo- 

gelen of zoogdieren, welke voor de landhuishoudkunde 

in Gelderland als bijzonder fchadelijk moeten gehouden 

worden. ‘Zoo hierin, als in vele-andere ftukken, kan 

men der Gelderfche commisfie den lof niet ontzeggen, 

van” voor de nadere kennis van ons vaderland het ijs 

gebroken , en aan hare landgenooten een divo le 

dig voorbeeld gegeven te hebben, 

‚Het vijfde. hoofdftuk van dit deel handelt over de 

woeste gronden, de gemeentegronden, enz. en wordt 
hierbij de oorfprong der marken, naar alle waarfchijn- 

lijkheid, opgegeven. Het laat{te hoofdftuk, eindelijk, 

levert ons een tafereel van den toeftand der landbou= 

wers en van derzelver bezittingen, eene befchrijving en 

afbeeldingen der woningen en ander getimmerte. 

De vijfde afdeeling van het ganfche werk befchouwt 

in het eerfte hoofdftuk, de fabrijken en werkwinkels, 

Onder de Gelderfche fabrijken munten inzonderheid de 

papierfabrijken uit, waaraan dan ook een goed deel van 

dit hoofdftuk gewijd is. Er zijn ook drie ijzerfmelte- 

rijen en gieterijen van het ijzer, hetwelk daar in den 

omtrek wordt opgedolven; ieder van welke fabrijken 

jaarlijks ongeveer één millioen  Nederlandfche «ponden 

ijzererts verwerkt. Het tweede hoofdftuk befchouwt 
den Gelderfchen koophandel, en daarbij de voornaamfte 

wegen en vaarten, wier nuttigheid voor den handel, 

zoowel als voor de geheele landhuishoudkunde, thans 

wel geen betoog zal behoeven. De algemeene verbete- 

ring 
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ring van deze middelen van gemeenfchap tusfchen de 
‘ingezetenen onderling, is zeker een van de voornaamfte 

weldaden , waardoor de tegenwoordige tijd bij het nase- 

flacht in zegening zal blijven. 

Ik mag niet langer bij al de deelen van dit werk blije 

ven ftilftaan, en fla dus de geheele zesde afdeeling, als 

minder betrekkelijk tot het onderwerp dezer ‘Bijdragen; 

over. Gaarne zoude ik, indien ik meerder plaats in 

onze Boekbefchouwing mogt innemen, nog eenigen tijd 

mij hebben opgehouden bij de hoofdpunten vaneen 

werk, dat mijne belangftelling in eene zoo hooge mate 

tot zich trok. Dat het de belangftelling van elk, wien 

zijn vaderland dierbaar is, mede tot zich zal trekken, 

is bij mij aan geen’ twijfel onderhevig. — Het zoude 
mij aangenaam zijn, zoo ik, door dit verflag, iets 

mogt hebben toegebragt tot bereiking van het nuttige 

oogmerk, hetwelk de commisfie van landbouw, in Gef- 

derland, zich, bij de uitgave van haar werk, mede 

voorftelde, de opwekking, namelijk, onzer landgenoo= 

ten, om ons eindelijk met de gefteldheid der verfchil- 

lende deelen van ons vaderland op eene goede en we- 

tenfchappelijke wijze bekend te maken. Tets, waaraan 

Hog zoo veel hier te lande te doen is, 

nt ie 

‚ Dis- 
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Disquif tio Anatomico-Phyfi fologica de peculiari arte 

… riarum extremitdtum, în nonnullis animalibus, 

_dispofitione, auctore We. VROLIK, Med, Doct., 

‘Plur. =Societ. Scient. \Socio. C. IL. Tab. aen. 

Amfielodami, ap. C. ik 1826. Ja 4°. 

Pes UGS 

Kaai had, in het jaar 1800, waargenomen, dat 

de flagaderlijke ftammen der ledematen, bij de Bradypi 

en bij Lemur tardigradus en gracilis, zich in een aan- 

tal takken verdeelden. Deze waarneming werd onlangs 

door GAIMARD, bij den Bradypus torquatus, tegenge- 

fproken, waarin hij alleen opmerkte, dat de ftammen 

der Arteria brachialis en eruralis door vele kleine 

takjes omgeven werden. Oren ging, daar hem bij ge- 

„melde dierfoott de opfpuiting niet gelukte, hog verder, 

en beweerde, dat er in de vaten niets bijzonders was 

„waar te nemen, 

… Terwijl daarenboven de befchrijvingen van die ie 

deekie bij onderfcheidene Schrijvers (ja zelfs bij cu- 

VIER op verfchillende plaatfen) uiteen liepen, was dit 

punt wel waardig, nader onderzocht en met meerder 

naauwkeurigheid bepaald te worden. De Heer w. vroLIK 

heeft deze taak op zich genomen. Wij willen hier 
flechts kortelijk de refultaten van zijn onderzoek opgeven , 

ons verheugende, dat het, bij de fchaarschheid van . 

_ werken in dit vak van ftudie, den geleerden Schrijver, 
die 
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die onze vriend is, niet aan opgewektheid ontbreekt , 
om zijne waarnemingen in het licht te gevên. < 

In den Bradypus tridactylus, waarvan vR. drie foe- 

tus ontleed heeft, vindt hij, bij eene opfpuiting met 

kwik, dat de Arteria axillaris, wanneer zij in. het 

bovenfte van den fchouder gekgmen is, zich eerst in 
drie takken fcheidt, waarvan twee zich op hieuw in 

vele kleinere takjes, die onderling anaftomoferen , vere 

deelen, terwijl de derde in het midden der daardoor ge- 

vormde vaatvlecht voortloopt, en onder het elleboogge= 

wricht uit dezelve alleen’ te voorfchijn treedt, en de 

Arteria radialis daarftelt; de d. wlnaris daarentegen 3 

ontfpruit meer binnenwaarts uit een” bundel vaten van 

genoemde vlecht. - Eveneens verdeelt zich de „Zrteria 

iliaca, kort beneden derzelver oorfprong uit de aortas 

in een’ grooten en eenige kleinere “takken die den eerste 

genoemden omgeven, Er wordt dus eene vlecht gee 

vormd uit vele enge, evenwijdige takken, die in de dij 

tusfchen de Mwsculus fartorius en triceps henenloopt, 
Op het midden ongeveer van de dij, verlaat de groote 

„tak deze vlecht en loopt alleen naar beneden. Hier 

echter, eindigt de vlecht nog niet, maar loopt naar den 
kniekuil, en geeft daar twee takken af, die tot een? 

zamenloopende met den eerstgenoemden zich vereeni= 

gen, en alzoo eenen gemeenen ftam, de Arteria tibiae 

dis postica, vormen. Er ontftaan daarenboven in het 

„bekken nog twee andere vlechten , uit flangsgewijze tak- 

jes beftaande, en de eene uit de Art. iliaca-interna, 
de andere uit de 4rt. facra media ontfpringende. 
Vrorik heeft zijn onderzoek ook tot de Myrmeco- 

pha- 

\ 
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phága didactyla uitgeftrekt,, waarin J.F, MECKEL 
reeds vroeger eene dergelijke takverdeeling had opge- 

merkt (Archiv..f. d. Phyfiol., B. V. S. 60), Hier, 

echter , sis dit hoofdverfchil met den Bradypus, dat er 

geen centrale grootere tak is, die, met de vaatvlecht , 

uit de 4, axillaris en iliaca ontfpringt, en zich nader- 

hand. van dezelve affcheidt. Mecxrer had t‚ a, p. deze 

takverdeeling- flechts kort vermeld, en geenszins be- 

fchreven noch afgebeeld, zoodat wij dit gedeelte vanden 

arbeid onzes Schrijvers met regt nieuw mogen noemen. 

«Bij den Lemur gracilis vond de ‚Schrijver, datde 
arteria axillaris zich boven aan het armbeen. in vele 
evenwijdige, door celwijsweeffel verbondene , takken ver- 

deelt, die alzoo eene vlecht vormen, welke naar bene- 

den: loopt en in het kanaal van den binnenften knokkel 

dringt, en zich daar fplitst in de art. wlnaris en radi= 

alis; die naar gewoonte verloopen. De arteria aorta 

{plist zich bij dit dier bijzonder hoog „ bij den twee- 

den lendewervel (er zijn in dit dier negen lendewere 
velen). Kort na haren oorfprong- deelt zich ook. de 

arteria. iliaca eveneens als de axillaris; en‚ vormt eene 

dergelijke, door celwijsweeffel werbondene vlecht. De- 
‘zelve zet ‘zich in de dij voort, en, na het afgeven van 

_genige takken aan de fpieren, deelt zij zich in den knie- 

kuil: in de gewone takken, die op de gewone wijze 

verloopen. Ook. de Art. facra media vormt eene ge- 

dijke vlecht, die naar de bekkenholte loopt. 

Bij Lemur fpectrum heeft vr. waargenomen „dat de 

art. brachialis onverdeeld was; de arteria /ubclavia en 

axillaris heeft hij, om het fkelet te bewaren, niet, kun- 

- 
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nen onderzoeken, Maar het onderbuiksgedeelte van de 
groote flagader even eens met kwik opfpuitende, vond 

hij eene vlecht, kort beneden de bifurcatie der arte- 

riae iliacae , die uit weinig takken beftaat, en bij den 
rand van het bekken gekomen, drie takken afgeefts 
die zich in den musculus gracilis en triceps verfpreidens 

daarna loopt zij, dunner geworden, langs den binnene 

rand van den zawsculus fartorius, en zendt — hetgeen 
bovenal opmerking verdient — boven in de dij twee 

takken af, die zich met de vena eruralis anastomofe- 

ren; daarna loopt zij naar beneden, geeft op het 

midden van het fcheenbeen een? achterften tak af , en gaat 

daarop naar den voet en zijne teenen, De art. facrá 

media is mede in eenige takken verdeeld. Voorts is „ 

evenmin als bij de Myrmecophaga didactyla, bij deze 

Lemur-foorten een groote centrale tak aanwezig. 

Cuvier had met de gemelde vaatvlechten de takver- 

deeling der flagaderen in de ##ia der kalkoenen verge= 

leken. Ook deze takverdeeling heeft onze Schrijver on- 

derzocht, Het vaatnet bij deze vogelen, door een’ tak 

der arteria poplitea, niet door de arteria tibialis an= 

tica, (gelijk cuvier beweerde) gevormd, is echter met 
de befchrevene vaatvlechten geenszins te vergelijken, 
Bij de zwaan en gans nam hij dergelijke vaatnetten 
waar. sir 1) 

Hert nut dezer takverdeeling, in de voornoemde zoog» 
dieren, gelooft vrorik gelegen te zijn ín het onder= 
houden der prikkelbaarheid van de fpieren, wêlke bij 
deze langzame dieren zulke langdurige zamentrekkingen 
moeten uitoefenen; terwijl tevens, bij het omvatten van 

booe 
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boomen en derzelver ‘takken, de onverdeelde flagader 
ligter zamengedrukt, en_dus de bloedsomloop geftremd 

zoude worden, dan nu er zoo vele vaten te gelijk zijn, 

terwijl bij de zamendrukking vwan.het eene vat, er nog 

andere overblijven, die het bloed vrij en onbelemmerd 

doorlaten. Verwante diergeflachten,. die in leefwijs 

verfchillen, bieden ook deze inrigting der vaten "niet 

aan, zoo als b, v., de Manis valde en dan 

novemeinctus. re Hansie 
Drie naar de voorwerpen door den schrijden getee: 

kende platen, welke helder en duidelijk gegraveerd zijn, 

ftellen ons de befchrevene takverdeelingen voor oogen. 

Druk en papier verdienen aïlen lof, 

J. V-'De HOEVEN. 

mmm 

Atlas zu der Reife im Nordlichen Afrika von 

EDUARD RÜPPELL5  Erfler Abtheil. … Zoologie, 

herausgegebon von der Senkenbergifchen Naturfors 

fehenden Gefellfchaft. Frankfort vam Main, bei 
_H. L. Bröner, 1826, | 

eten jaren beftaat er in Frankfort am Main’, 

eene vereeniging van Natuuronderzoekers , bekend onder 

den ‚naam van Senkenbergifche Naturforfchende Gefell- 

Schaft. In korten tijd, heeft dezelve een wetenfchap- 

pelijk beftaan verkregen, eene uitgeftrekte verzameling 

van voortbrengfelen der natuur bijeen gebragt, en Na- 

tuuronderzoekers naar ver gelegen landen gezonden, On- 

der 
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der deze munt boven allen EDUARD RÜPPELL uit; dies 
federt den jare 1822, met zijnen landgenoot MICHAËL 
HEY, eene reis in Noord-Afrika doet, en aldaar eenen 
rijken buit van Natwralia gemaakt heeft, welke gaande 
weg overgezonden, en_door het Senkenbergifche Gee 
noot{chap , in den ‘voor ons liggenden dt/as „ bekend gee 

maakt zullen worden, Als eerfte aflevering worden ons _ 

de afbeeldingen van eenige vogels en zoogdieren ge= 

fchonken, welke in Zeypze verzameld, en in het Franke 
fortfche Mufeum geplaatst zijn. 

Zij zijn de volgende : 

Otis nuba, eene fraaije foort van Zrapgans, in de 
Nijlftreken boven Kwrgos gevangen; Malurus clamans 
en M. gracilis, tot de Pasferinae behoorende, 
„Felis maniculata, Chat gantl, eene- belangrijke kats 

foort, van welke de huiskatten der Egyptenaren, vol- 
gens den Heer TEMMINCK, en de Schrijvers van dit 

„werk afftammen. Of echter al onze Europefche huis- 
katten, onder -welke men zoo vele verfcheidenheden 
aantreft, wel als afftammelingen dezer hoofdfoort kun- 

nen. befchouwd worden, is eene vraag, die in den tes 

genwoordigen ftaat der wetenfchap , nog niet volmondig 

zal kunnen beantwoord worden. 
Wij zien dus, met verlangen, de befchrijving van 

andere kleinere Egyptifche katfoorten te gemoet, om 
uit de vergelijking van deze met de Felis manieulata, 
en met de variëteiten onzer Huiskatten en wilde kat= 
ten, eindelijk met meer grond te mogen leeren , wat 

hiervan zij. 

_ Canis zerda, eene hondfoort, welke, in zijne buis 
tengemeen groote ooren, een onmiskenbaar kenmerk be= 
BIJDRAGEN „D. IL, sT. 2, H zit 
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zit en reeds door vroegere Natuuronderzoekers, onder 
_verfchillende namen is befchreven geworden; waarom 
de Uitgevers het noodig geoordeeld hebben , bij de be= 

fchrijving dezer foort, eene zeer vaster Synonymie 

te voegen. a 
Felis Chaus, eene foort van Lynx, welke wel reeds 

door SCHREBER was afgebeeld geworden; maar toch 
op nieuw door de Uitgevers geteekend werd, omdat 

de afbeelding van diel a te weinig naauwkeu- 

Tig Was. 

De afbeelding en befchrijving van de Antilope mon- 

tana, fluiten deze eerfte aflevering, over welke wij 

niets dan goeds te zeggen hebben. De afbeeldingen, 
op fteen geteekend, zijn van omtrek en kleur ten uiter- 

fte naauwkeurig, de befchrijvingen en /ynonymiën met 

veel vlijt zamengefteld; de druk en het papier uitfte- 

kend ; kortom „ dezelve is eene nieuwe en fraaije bijlaag 
tot de fchoone werken, welke onlangs in dit vak door 

SPIX ; MARTIUS, QUOY EN GAIMARD, LESSON € GAR- 

Nor uitgegeven werden. Wij eindigen ons verflag met 

den wensch, dat de Heeren CRETZSCHMAR, Vs HEYDEN 

EN WILH. SÖMMERING, die zich met de uitgave van dit 

werk belast hebben, ons fpoedig eene nieuwe sniselng 

van hetzelve epen geven. 

We Ve 

WE- 



WETENSCHAPPELIJKE BERIGTEN. 

; Bo. D. lengte zal voor onze zeelieden in het ver- 

‚volg van Greenwich berekend worden. G: Je M. 

81, In de formule, om door middel van den baro- 

meter hoogten te meten, heeft ANDERSON eene nieuwe 

correctie gevoegd, voor den invloed der dampen, in de 

ducht voorhanden (Philo/oph. Journ. T. XIII, p. 224): 

| kt 
A == 10000g I Fr 04002086 ze) 

2 = 

f+f ed: 
or _f ri be 1 2) 

Le deze formule is A de didi hoogte; ten 4 dé 

temperatuur der lucht, op het onderfte en bovenfte {ta= 

tions f en f' de fpanning der waterdampen, en & en 

d de barometerftanden, G.J. Me 
„82. Onder eenen ftorm, welke ‘het fchip Mafe, 

Katten ASPELT Op 33° 38’ breedte en 58% 12’ leng- 

te, leed, verloren vier kompasnaalden , waarvan er twee 

in de kajuit en twee op het verdek waren geplaatst, 

hun magnetisch vermogen geheel en al (ew Monthly 
Magazine , Jan. 1827). 6. J. Ms 

„83 In het Bulletin des Sciences Mathématiques et 
Biohauers, Jan. 1827: “pe 31, vindt men eene vere 
gelijking. van de flingerwaarnemingen, op verfchillende 
breedten gedaan door. BIOT , SABINE; DE FREYCINET 

EN DUPERREY« Ons -beftek -gedoogt miet, de tafels, 
H 2 hier 
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hier voorhanden, over te nemen, Wij zullen ons 

flechts vergenoegen, met aan te geven, hoedanig de 

vorm der aardoppervlakte is, die onder en in de nabij- 

heid der meridianen van Parijs en Londen gelegen is. 
Van. zo® N. Bs tot 80° toe is er daling van ziveaus 

welke vooronderfteld wordt zich tot-de pool uit te 
ftrekken; doch daar men op 80° aan het einde der 
waarnemingen is is deze vooronderftelling ver, van 

eenige - zekerheid te beloven. Van 7o®—6o® is’ een 
weinig verhooging. Van G6o®—52° daalt het zó 

veau, om van 5a®=g5® weder te klimmen, waar het 

zijne grootfte hoogte heeft bereikt. Op 38° komt het 

wederom op deszelfs gemiddelden ftand, zoodat de uit- 

zetting der aarde, die hier gevonden wordt, 14° be- 

flaat. . De „oppervlakte der zee verheft zich hier onge- 

twijfeld boven het gemiddelde ziveau, dat is, van de 

kusten van Barbarije tot aan die van Guinde. Onder 
den equator is er in den «meridiaan van Parijs eene 

merkelijke daling, waarvan men, echter, de uitgeftrekt- — 

heid, evenmin als de. gedaante van dezen meridiaan 

in het zuider halftond, uit hoofde van gebrek aan 

waarnemingen „ kan bepalen, - Aan de: Kaap de Goede 

Hoop weet men, dat er weder verhooging plaats 

heeft. : Ge J. Me 

— 84. Om eenen ‘blaasbalg daar te ftellen, die zich zel. 

ven bewoog, is LEETON op de volgende wijze te werk 

gegaan. Hij nam eene flesch van cautchouc (elastieke 

gom), die, brui van” kleur zijnde, in zulke dunne 

platen kon getrokken worden, dát zij doorfchijnend 

werd. Deze flesch hield hij, gedurende een half uur; 

onder kokend water, Wanneer zij daarna was bekoeld , 

bee 
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bevestigde hij in den hals der flesch eene geel koperen 
buis, door middel van eenen fterken draad. In het 

midden van deze buis was eene kraan geplaatst, terwijl 

aan ‘het einde willekeurig eene perspomp, of eene blaas- 

pijp, kon gefchroefd worden. Door middel dezer pers- 

pomp kon nu het gas, hetwelk. hij wenschte in te 
brengen, tot zoo lang zelfs, dat de elastieke flesch een’, 
diameter van 14—17 duimen had verkregen, worden 
ingepompt, waarna de pomp afgefchroefd, en de 

flesch, door de blaaspijp er aan te voegen, tot gebruik 

gereed was, Hij kon hierdoor van een half uur tot een_ 
uur eenen ftroom van gas hebben, Wanneer men een 

mengfel van zuur- en waterftof er in zamenperst, heeft 

men niet het minfte gevaar te vreezen, omdat bij ont- 

vlamming van het gas de flesch alleen zou openfcheuren 

(Bulletin, Sect. 2, Jan. 1827, pe 76). G. J. M. 

83. Al, wat tot verbetering der zeevaart ftrekken 

kan, behoort of behoorde in Nederland belang in te 

‘boezemen, Als zoodanig kan misfchien nuttig zijn het _ 
volgende, hetwelk in het laatst uitgekomene deel van 
the Tranfactions of the Society of Arts, Manufactures. 

and. Commerce, te Londen, gevonden wordt. De Heer 
EDWARD CAREY te Bristol, ten einde het want beter. 

en gemakkelijker aan te kunnen zetten, en het breken. 

en flijten der taliereeps voor te komen, laat in de gaten 
der juffers halve fchijven. van pokhout plaatfen. De 
wrijving. wordt hierdoor aanmerkelijk minder, -dan wan- 

neer de taliereeps door eenvoudige gaten in de juffers 

varen, en het touw -dus tegen iepenhout wrijft. Het 

want kan gemakkelijker en beter aangezet worden, en 

W ee ad de 
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de taliereeps flijten minder, Hoe die halve fchijven In 
de juffers kunnen geplaatst worden, zal men zich ligt 
kunnen’ voorftellen , zonder dat het noodig zij, om dit, 

gelijk in de aangehaalde Tranfactions is gefchied, door 
eene afbeelding op te helderen.” De bovengenoemde 

‘Sociëteit fchijnt deze verbetering belangrijk genoeg ge- 
oordeeld te hebben, om den uitvinder eene zilveren me- 
daille waardig te keuren. \ MOLL. 

86. De Society for the encouragement of arts, mantt- 
Factures and Commerce, te Londen, heeft , bij herhalings 

eene gouden medaille, ‘of vijftig guineas (f 630 om- 
trent), uitgeloofd, woor het verbeteren der horologies 

makersolie. De ondervinding heeft mij op nieuw overs 

tuigd , hoe wenfchelijk zulk éene verbetering ware, Zoo 

Jaâng men niet geflaagd is, om dezelve daar te ftellen , - 
zal er eefe groote hinderpaal in de volmaking der uur- 
werken, in den weg blijven ftaan. _MOLL« 

87. FARADAY zag zwavel op de gewone temperâ- 

tuur des dampkrings vloeibaar. Hij had een Florentijnsch 
fleschje met zwavel op een zandbad warm gemaakt, en 

wadät hetzelve gedurende den nacht bekoeld was ge- 
worden, zag hij den volgenden dag flechts een gering 
gedeelte zwâvel over. Dit was uit balletjes’ gevormd, 
waarvan eef gedeelte nog vloeibaar was. Wanneer 

deze balletjes met het een of ânder werden aange- 

raakt, werden zij oogenblikkelijk vast, en hamen de 

gewone eigenfchappen van zwavel aan. Doór_ trillin= 

gen aan het glas mede te deelen werden zij niet 

wan ftaat veranderd, en’ dan flechts, wanneer zij door 

een ander ligchaam tusfchen dit en het glas werden in- 

gee 
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gedrukt. Sommigen behielden gedurende eene week hare 

vloeibaarheid. £ Journ. of Sciences and Aris, 1826, pe 

392). Gi Tet, © 

88. Uit de werking van zwavelzuur op naphtaline 
kreeg FARADAY een nieuw zuur, hetwelk hij acidum 
Julpho-naphtalicum noemde. (Phil. Trans. 1826, 
tweede {tuk , bl. 140.) | Ge Js Me 

89. De Heeren LAssAIGNE en LEURET hebben eeni- 
ge proeven in het werk gefteld, om het Pruisfisch zuur 
te ontdekken in dieren, die reeds eenigen tijd geleden 

hiermede vergiftigd waren geweest. Hunne uitkomften 
zijn dezen: 1°, dat zij om de geringe hoeveelheid van 

Pruisfisch zuur, hetwelk zij hadden gebezigd , na drie 
dagen, gedurende welke de dieren aan de lucht waren 
blootgefteld geweest, geen Pruisfisch zuur meer konden 

ontdekken a°, dat het verdwijnen van het zuur uit de 

ingewanden, in welke het was binnen gebragt, en ge- 

durende eenen langen tijd getoefd had, was toe te fchrij- 

ven aan derzelver ontbinding, door die der dierlijke 
zelfftandigheden geholpen. … (Journal de Chimie Mé- 
dicale, Dée, 1826.) on, fi le 
go. Met den voortgang der fcheikunde, zoo wel als 

met het daarftellen van meerder orde in het rangfchik- 

ken der planten , moest men den vorm dezer laatfte en 
derzelver zamenftelling meer en meer trachten overeen te 
brengen. Vroeger had men overeenkomst tusfchen uit- 
wendige gedaante der planten en geneeskundige eigen- 

fchappen gezocht, De naauwkeurigheid, die men thans 
in de bevordering der wetenfchappen vordert, eischt 

meer. Het zijn de fcheikundige eigenfchappen, die bc- 
tr H 4 kend 
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kend moeten worden, en die, het zij al of niet genecse 
kundige eigenfchappen hiermede in verband ftaan, het 

genoeg is met den uitwendigen vorm der planten , waar- 

uit zij zijn getrokken, in verband te brengen, om zoo= 

doende algemeene regels omtrent zamenftelling en vorm 

te kunnen vastftellen. 

Het heer planten en planten zelfftandigheden , die de 
fcheikunde behandelt, maakt zulks echter onbegrijpelijk _ 

moeijelijk, « De Heer RUNGE heeft echter den weg, door 

anderen aangewezen, verder voortgezet, en het is te 
wenfchen „ dat zij vele navolgers zal vinden; want niets 
„is „bevorderlijker voor aanverwante wetenfchappen, dan 

dezelve in ‘hare. bijzonderheden onderling in. verband te 

brengen. Hij meent 1°, dat er eene onderlinge fchei- 
kundige verhouding beftaat tusfchen de verfchillende dee= 

len ‚der. ‘zelfde plant, 2°, tusfchen verfchillende foorten 

wan een geflacht„-3°, tusfchen onderfcheidene geflachten 
eener familie, Dit een“en ander bevestigd hij door 
reeds gedane en nieuwe proeven. en ontdekkingen. (Bu/ 

detin Univ. Janv, 1827, pe 803 2% Sect,) Eene menige 
te pitzonderingen zullen er in de eerfte optellingen de- 

zer. overeenkomst beftaan , die alleen aan een van bei- 

den of. beiden ‚de seten/chappen zullen moeten. toegee 
fchreven- worden, De natuur immers handelt niet bij 
Íprongen, maar heeft in alles den zachtften overgang 

willen beoogen. Deze fchijnbare gapingen op te ruimen 
is het werk der wetenfchap, en het eenige middel, 

waardoor zij zelve bevorderd worden en in waarde toe= 

“nemen kan, Ge JeoMe 

gt. In Pompgji heeft men in glazen flesfchen olijven 

si | 5 
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gevonden, die vele. harer goede eigenfchappen „hadden. 
behouden. (Wiener Zeitfchrift für Kunshs Litera= 

tur, etc, Zo Dec. 1826,) Ge Je Mo 

„92. De Heer Boysey, die onlangs eene der voor= 

naamfte diamantgroeven van Zwid = Indië heeft bezocht, 

heeft onder anderen kunnen opmaken, dat de diamant 4. 

die reeds lang geleden ook in aangefpoelde aarde gevon 

den was, alleen. door groote zondvloeden , hier te ge 
lijk met de beftanddeelen des bergs , waarin zij worden: 

gevonden , zijn aangebragt, en niet door lateresen kleis 

nere omwentelingen der aardoppervlakte van- elders mede= 

gevoerd zijn; noch dat zij, zoo als fommigen meen= 

den, door verdikking. en werharding van plantaardige 
ftoffen , op deze plaatfen zelve hebben kunnen ontftaan. 
Men vindt zijn vertoog in FrorteP, Mot, n°. 3394 
Januar, 1827, Ge Je Mer 3 

93. FrorieP heeft grrbilieidene voorbeelden verzas 

meld , van bewoners der heete luchtftreken , die uit lek» 

kernij zich met verfchillende aardfoorten voeden. Zie 

FRORIEPS, Notizen, n° 73 Band XVI, — we. Vo 

94: In de Bibliotheqgue Univerfelle, Sept. 1826, 
Sc. et Arts. , Pe 4561, Ontmoet men eenige overwes 

gingen over de Aagelafleiders en aanfporingen tot nieus 

we. proefnemingen. … Zoodanige proeven zijn. reeds in 

verfchillende oorden. genomen, doch in Zwitferland van 

geen genoegzaam nut bevonden; daar de hagelflag de 

„met afleiders meest voorziene wijnbergen, van het Kan 

ton de Vaud, tusfchen den aoften en agften Julij 1826, 

getroffen heeft. De Schrijver gelooft echtery-dat Zwit- 

ferland, waar zoo vele bergen hooger-zijn dan de met 

hagelafleiders bezette ftreken, geen zuiver refultgat kun- 
H 5 nen 
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erat eid lands bedekten. Ten flotte dringt-hij er op 

aan, om ‘uitgeftrekte proefnemingen te doen in vlakke 

landen, -hoedanige men ín’de vlakten van Lombardijen 
en het Bolonefche heeft te werk gefteld, Zoude, uit 

dit” oogpunt befchouwd , ons land niet nog meer dan 
andere. landen; tot het oprigten in het groot van hagel 
afleiders gefchikt zijn, daar het bekend is, hoe groote 
fchade de;hagel meermalen in ons vaderland aanrigt ? 
Men weet, dat de Heer vAN: Beek reeds vroeger de op- 
lettendheid “onzer landgenooten op dit ftuk heeft pogen 

te vestigen: * ot ej Vv. H. 

95 In hetzelfde Tijdfchräft, Oct. 1826, bl. 139—150, 

geeft Dr, C. Fe MEISNER eenige waarnemingen over het 

geflacht -Poljgonum van LINNAEUS , als voorloopers van 

een ‘groot: werk, hetwelk! eerlang het licht zal zien, 

onder den titel-van Monographiae generis Polygoni Pro- 
dromus, 4°.-met zeven platen. Hij, geeft hier een alge. 
meen overzigt van de groeiwijs’ dezer planten, befchouwt 

_ deoëhreae, welke aan iedere geleding der fteng voorkomen, 

als overeenkomftie met de fcheede der bladftelen in’ vele 

Umbelliferae, tekent. de fchutblaadjes (bracteae) der 
bloemen, als in natuur niet werfchillend vande genoem- 
de ochrcat , met welke zij inderdaad alle uiterlijke over- 
eenkomst toonen, even als de fchutblaadjes van velé 
andere planten dikwijls in hunnen vorm naauwelijks van 

de overige bladen te onderkennen /zijn , en alleen door 
geringere“grootte van dezelve afwijken. Op weinige uit- 
zonderingen “na behoudt ‘hij ‘het. geflacht Polygonum , 
zoo als het door LINNAEUsS was opgefteld, doch ver 
deelt het in zeven onderafdeelingen: Béstorta, Ambly= 

è | go: 
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gon, “Heonatogonon, Fagopyrum, Tiniarìa, Avicus 

laria en Perficaria. Men ziet wederom aan dit geflacht „ 

Hoezeer onze plantenkennis in de laatfte jaren is toege= 

rlomêni: rLÍNNAEus kende (in 1764) 25 foorten van Po= 

Zygontim „ WiLDENow (1799) 35» PERSOON (1805) 405 

BRERGE (1825) 84. Meisner zal er in het beloofdé 
werk 124 befchrijven. — Het is merkwaardig , dat de 

boekweit in Zwitferland en Savoie op eene hoogte vat 
gooo voeten boven de oppervlakte der zee nog volko= 

men fijpe vruchten voortbrengt. ve H. 
_ 96. De Notizen van rroRIEP, XV, bl. 184, maker 

gewag van eenen klimop - boom (Epheu , Hedera heli) 
die in’ grootte alles overtreft, wat tot dus verre var 

CR Bel WASE Dt bedraagt in middeltje 
16 duim Casfelfche maat, gemeten op 4 voet hoogte 
van den grond, terwijl Gite takken ‘eenen leem - muur 

van 35 voet hoogte en 24 voet breedte geheel bedekken. 

De boom is zeker niet ouder dan 1io—i20 jaren, daar 

dit huis Ì in 1718 gebouwd hhaha oC hA rd 

97. Men heeft onlangs in Brazilië” eenen bóom 

CCubea dlrviofa Vân LEANDER) ontdekt, welke ‘aan 
de titeinden der jonge takken droppels affcheidt, die 
bijna als regen niedervallen, Dit fchijnt de berigten van 
oude reizigers in Amerika te bevestigen, volgens welke 

er een boom in de dorre, woestijnen, werd gevonden 

die het vermogen had, om de dampen der lucht in rê 
gen'te veranderen en alzoo te doen nedervallen. Jd. 

98. Niettegenftaande de nafporingen van verfchillen- 

de geleerden, onder welke aan den beroemden LINK 

eene eerfte plaats toekomt „ fchijnt men het oorfpronke- t 

Tijk vaderland onzer ibra granen og niet met 
‚vols 

\ 
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volle zekerheid te kunnen opgeven. Vele berigten fchij- 
nen de hoogere ftreken van West- Azië als zoodanig te 

moeten doen aanmerken, Onlangs heeft echter DUREAU 

DE LA MALLE (Annales des Scienc. IX, p. 6182) 

gepoogd dit nader te bepalen, en hij wijst, op vrij 

waarfchijnlijke gronden aan,dat de aan Arabië grenzen- 

de deelen van Palestina en Syrië, voor het vaderland 

van de tarw en de gerst moeten. gehouden worden. Het 

zoude der moeite waardig zijn om dit onderzoek ook op 
de overige granen en andere verbouwde planten uit te 

ftrekken. eaf Ge 
99. Men heeft in Hongarije eene zonderlinge ziekte 

onder de fchapen opgemerkt , veroorzaakt door de kaf= 

blaadjes (glumae) van twee foorten van gras (Stipa 

pennata en capillata) , welke met rugwaarts gekeerde 

haartjes voorzien, aan de wol bleven hangen, en in de 
huid al dieper en dieper indrongen , zoodat men dezelve 

bij velen tot in den omtrek der lever en in het buikvlies 
heeft gezien. Ann. d. Sc. Nat, ibid. p. 8284. 

too. In hetzelfde tijdfchrift p. 332338 wordt mel- 

ding. gemaakt van een nieuw geneesmiddel, beftaande in 

den wortel van Chiococca. racemofa en anguifuga, in 

_ Brazilië tegen de aldaar zeer algemeene waterzucht met 

het beste gevolg in gebruik. | 
roi. Het zal de meeste onzer Lezers bekend zijn, 

hoe de leer over het geflacht (Jezus) der planten , niete 
tegenftaande de veel afdoende proeven van KOELREUTER 
en anderen „ in de laatfte jaren wederom voornamelijk door 

BENscHeL niet alleen in twijfel is getrokken , maar zelfs 

de voornaamfte punten daarvan geheel en al vor onwaar 

verklaard zijn. Het dikke boekdeel, waarin HENSCHEL 

ì de- 
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deze zijne meening openbaar maakte, heeft: de oplettend. 
heid der Natuuronderzoekers wederom op dit-punt ge- 
bragt, en aanleiding gegeven tot verfchillende proefne= 
mingen, onder welke die van c. F. GAERTNER (Va 

_#urwisfenfchaftliche _Abhandlungen , … Tubingen 1826 
T. 1), inzonderheid uitmunten. Deze heeft met de 
groot{te naauwkeurigheid wel zeshonderd proeven ge= 
daan, inzonderheid over de bastaarden (Aybridae ), VOOTt= 
gekomen uit de bevruchting van de eene plant door het 
ftuifmeel van eene andere. Zoodanige Aybridae zijn in 
de vrije natuur ten hoogfte zeldzaam „ omdat het geringe. 
fte korreltje, ftuifmeel van de plant: zelve alle werking 
van vreemd ftuifmeel vernietigt. Het is mede opmerke= 
lijk, dat eene natuurlijke bevruchting, veel feller vol- 
bragt is, dan eene kunftige, terwijl in het laatfte geval 
de bloemkroon veel later verwelkt en afvalt, dan wans 
neer alles in den natuurlijken toeftand is gebleven. 
GAERTNER zal dit onderzoek, waardoor de vroegere 
proeven van KOELREUTER” allezins bevestigd worden, 
nog nader voortzetten, en wij zien hiervan het vervolg 
met verlangen te gemoet.. - v. H. 
‚102. Onder de gewigtigfte vraag{tukken der planten= 

phyfiologie behoort, zonder twijfel, de fapbeweging in 
de gewasfen. In het laatst van het vorige jaar, onte 
ftonden bij de Franfche Akademie nog discusfiën over 
dit onderwerp. £ 

Men leest in de Revue Eenheden 1826, Noe 
vembre; pe 539 Juiv., dat in de zitting van den oade 
October, door den Heer purTRrOCHET een verhandeling 
is potoorgelezen, ten titel voerende: Recherches fur la 

mar. Ab 
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marche de la fève dans les plantes, et fur les caufes de 
fa progresfion. — De Schrijver meent „”’ zegt de fteller 

van dit artikel ín de Revue, „dat de voortgang (p7o- 
» gresfion) van de vochten in de gewasfen en in het 
sp algemeen in de levende ligchamen „ het gevolg is van 

eene bijzondere kracht, die in {taat is, om die fap- 

„ pen in veel grooter hoeveelheid op te hoopen, dan de 

» eenvoudige kracht van haarbuisjes (capillarité) zoude 
» doen. Hij heeft door verfcheidene proeven , waarvan 

» hij de eerfte aan het toeval verfchuldigd was , gevon- 

“ den, dat, zoo dikwijls een organisch vlies geplaatst 

» was tusfchen twee vloeiftoffen van verfchillende digt- 

» heid, zich een van die twee vloeiftoffen door dat 

Vlies heen beweegt. Die beweging gefchiedt in het 

» Algemeen van het minder digte fap naar het digtere. 
De Heer DUTROCHET noemt de werking , waardoor 

een vocht naar binnen, in de holligheid van eenig 

vat „ gedreven wordt , endosmoft: de werking daaren- 

tegen , waardoor een vocht uit eene holligheid gedre- 

ven wordt, heet evosmofe. De fcheikundige “natuur 

van de vloeiftoffen heeft nog meer invloed op deze 

twee verfchijnfels, dan hare digtheid. Loogzouten 

in het hol van een’ vliezigen zak geplaatst, brengen 

altijd endosmofe voort, terwijl zuren, in dezelfde om- 
ftandigheden geplaatst, exvosmofe veroorzaken. Deze 

» laatfte omftandigheid toonde hem, dat de electriciteit 

 de-oorzaak van deze verfchijnfels was , en dat het vlies 

» daarbij de rol fpeelt van eene doordringbare Leydfche 

» flesch. De proef van den Heer porerT ‘herhalende, 

» ig DUTROCHET eene vloeiftof in een vlies door- — 

„ drins 

STEN DEE AU 
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» dringen, door de beide uiteinden van eene kolom 

Á met de beide zijden van het vlies in aanraking te 

brengen (*). De warmtegraad begunftigt « op “eene 

merkbare wijze de endosmofe. De endosmofe en de 

exosmoft , ftandvastig gevolg van de electriciteit’, die 

zich in de gewasfen ten gevolge van de aanraking 

van de ‘in- en uitwendige fappen ontwikkelt, zijn, 

volgens pUTROCHET, de oorzaak van de beweging 

van hét voedingfap (Ja /ève) in de planten. Dezelfde 

oorzaak brengt dezelfde verfchijnfels in de dieren 

voort; en bij deze laatíte kan de ontfteking als eene 

per-endosmofe aangemerkt worden. =— Men treedt 

over deze verhandeling in discusfie. =— De Heer MA- 

GENDIE deed opmerken, dat de verfchijnfels door 

DUTROCHET opgefomd, veel overeenkomst hebben 

met de oplosfing van vloeiftoffen door vliezen, welke 

door capillariteit werken; en dat deze verfchijnfels 

verfchillen naar gelang van het weeffel (Ja texture) der 

vliezen. DurrocHET kondigt aan , dat hij de vlie= 

‘zen nu eens met deze, dan eens met gene zijde aan 

„ de vloeiftoffen blootftelde, en dat de uitkomst tel- 

„ kens dezelfde was. Ampère gelooft niet, dat men 

» de oorzaak van de beweging der vochten in de capil= 

„ lariteit ftellen mag. Poisson houdt ftaande, dat de 

en ‚ capillariteit van de buizen alleen genoeg is, om, in 

” Gek gevallen, het uitloopen van vochten , waarin 

» Zij 

(*) Deze zinfede is niet zeer duidelijk gefteld. Er ftaat : 

Durrocner ‘a fait pénétrer un liquide dans une membrane , e5 

faifant communiquer les deux extrémités d'une pile de chaque 

côté de la membrane. … 

SIN STONER 
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» Zij. gedompeld zijn, te bepalen. AmrÊrr houdt de 
» daadzaken, door .porsson aangehaald „ geenszins voor 

» beflisfend. De Heer pe LArLace ftemt de gezegden 
» Van AMPÊRE, over de theorie der capillariteit toe. 

„ Dúrrocner kondigt aan, dat de daadzaken, die 
» hij in zijn groot werk zal mededeelen , bewijzen zul- 

„len, dat de capillariteit in de verfchijnfels, die hij 
n Zag, geene werking heeft.” 

„ Op den 6den November las- de Heer RASPAIL cen” 

ast voor „, bevättende verfcheidene aanmerkingen , 

» Opzigtens de procven, over welke pUTROCHET, in 

» de laatfte zitting, de Akademie onderhield, — Pors- 

„ SON zal, over. zijne twist met AMPÈRE, eene zota 
„in de Ann. de Ch. plaatfen.” 

Op dit onderwerp, namelijk, de fapbeweging, fchijnt 
ook de verhandeling van DUPETIT THOUARS betrekking 

te hebben. Hij las dezelve den rgden November voor „ 

handelende s over de werking van -de electriciteit op 

‚den plantengroei (vegetation). Hij is van oordeel , 

MES twee zelfftandigheden van tegenovergeftelde nae 

„tuur, in het zamenftel van een gewas aanwezig zijn- 

„ de, in hetzelve eene electrifche beweging (une action 

»» Gectromotrice) te weeg brengen, gelijk aan die, welke 
» door het zink en het koper in de voltaïfche kolom 
» worden veroorzaakt, Hij denkt zich (#7 congoit) eene 
» eerfte kolom, gaande van den wortel tot den top van 
‚de plant, en eene andere horizontale, gaande van het 

os middelpunt naar den omtrek „’ volgende de BEER 

sy (Jes rayons médullaires).”” 

In eene ‘vergadering van den 27ften November ERG, 

bij het Franfche Inftituut gehouden, heeft DUTROCHET 

na= 
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nader „aangekondigd, dat eene menigte proeven hem be- 
wezen hebben, dat de poreufe inorganifche ligchamen 
op geene „wijze: het verfchijnfel, door hem endosmofe 
genaamd, kunnen te weeg brengen. (Zie Rev, Ene, 
18265 Dee. p. 824.) bob aut: saf 
Wij» vermeten. ons niet, hier, voor als nog, iets 
meer bij, te voegen, in de hope, van eerlang ‘het be= 
doelde werk. van purroener eens in handen te zullen 
krijgen, «en deze belangrijke zaak dan meer in zijn ge- 
heel te. doen. kennen. Onwillekeurig evenwel, denkt 
men-bij de opgave van evengemelden Geleerden, dat po- 
reufe inorganifche ligchamen geene endosmofe zouden 
opleveren „aan de proeven van ‚WITTING CN STRATINGH 

Cgeplaatst in mryLINK’s Scheik. Bibl, 1..D. n°. 1, en 
IL Dein” 2), die vochten, van verfchillenden aard; 
door eene blaas. zagen dringen , tot er een gelijk eigen gewas 
geboren. was. Ook hierbij kan electrifche tegenftelling 
oorzaak «zijn, Maar mag men nu foortgelijke werking, 
die, wij-bij een dood vlies zien, plaats hebben ;, „ook. aan, 
nemen, aldus in eene levende, plant te gefchieden 2 . of 
ds „in het eene geval het vlies niet werkzaam, in even- 

 _redigheid van deszelfs phyfifche vermogens, en in het 
andere tevens als prikkelbaar deel? Doch, laat ens, ons 
SOOPEDOPBBrtEns v bnrion vink ooo zoe Aleeiks 
4077 1Oe Met. genoegen. lazen wij onlangs in de Letters 
oefeningen. een ftukje. van den Heer LEUCKHART ; „Over 
„vergiftigen, honig. … Wij herinnerden ons daarbij; onze 
„volgende aantekening. — GuisourT (Ant, d. Ch, tf ° 
«Ah, Bar, dor.) vond, even, als de ouden, dat hét invloed op den honig heeft 5 welke planten de bijen bez 
—_ BIJDRAGEN, D. IL, st. 2; DE Za 
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Zoeken. (*): Bij voörbeeldy? die» der wijngaarden heeft 
véel van druïverifuiker „ die” vân esfchen veel van manna, 
De oorzaak , waarom men. zoo weinig” kristallifeerbare 
fuiker uit den-honig crlangt “iss fäar-hem, daarine:ge- 
legen, dat de bijen, door een in hare“ maag -vóorhanden 
zijnde zuur, het vermogen bezitten, om zelfs de kris- 
tallifeerbare fniker te vefatbeiden.” DinGrer! voegt 
hierbij Cin'zijn: Polytechn, Jowrn. Nlies Sv-ò79)slvde 
gemeêne aardhotmmel (Apis terrestrisy Le bezoekt flechts 
nederige plantén , en“ bereidt weinig honig» Zij \ver- 
zamelt dezelve ‘zoo wel van vergiftiges als van andere 
planten. Et treft het, dat zij in ectie ftreeko vele vere 
giftige planten vinden, of juist op dezèlve”valleny dan 
Bereiden zij eenen vergiftigen honig. In ‘de “gemieente 
Spieringen, in Zwitferland; ftierven in eensdotp (ih 
1817) twee manfiert door- hotiig, bean uit 4oorium | 

byeoetonum et Wapellus verzameld. ven MERS 

“joy. De’ ontwikkeling van” nde it /Grbene 
plantendeeleri, door den“ invloed wan het zónúëlicht:, 
Wwillende “doen” zien, brägt ” mij’ de inkigting’, - daatese 

‘dienftig, tot een hoogst eënvoudig middel ; “ont vele 
kleine infekten”fpoedig te vangen en rv dbinsadten. 
Een ‘tmolglas “òf. ‘gewoon giterdas, “met “plangésb-en 
bladen “voor een gedeelte gevuld, vulle’ men voorts”met 

water, en plaatfe het, op de gewone’ wijzt’;‘omgekéerd 

în veen waterbakjë. “De infektjes” ‘genoodzaakt; "kune 

fchuilhoeken „ waárin’ men Ze 200 dn ontdeke te 
Si aivolessals SONS Pae 

C*) Dit wordt ook door de algeme ‘waarhemihg bnzer 

landlieden bevestigd. Eh „in Ee 
SE AUD gr 
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verlaten ;* verzäinelen zich ;:foor-het' meetendeet, in het 
bovetifte. gedeelte van het-glas (aan-den bodem9 ;-‘vaor- 

al indiem daar ‘een weinig lucht: aanwezig’ is. “Ben 

wrijd yerplat glas voldoet beter aân-het oogmerk ; dan een 
waatïwer ven ‘hoogs “Het water ,na eenig vertoef; voor- 
zigtig doende mitloopen, zullen de meeste infektén aan 
den bodem van het-glas gewonden worden, "M=. 
vAO5U U ISSORB/GEOFEROY «SAINT = HL ATREY Zoon van 
den * beroerder “crorrROov sr. HiArR® ;' heèft aan’ de 
Soéiete “d'Histoire. Naturelle te” Parijs “eene lijst edet 
gedeeld van de dierlijk bewerktuigde} voorwerpen , wel 
ke in denäftáat van “mummiën, door dert Heet PASSA= 
EKCGUA il Beppie zijn. eten: je daar naar ne 
rijs ovérgebragt. o8r et p 

wiDe zoogdieren;j'die ‘zich in deze vermekag befins 
den Vije dze eené Felis dömesticù:, gebalfenid ; “09 
éne’ andere” verdrooed , en” „waarfchijnlijk bij “toeval irt 
eene” graftombes geïtorvens « 39” twee: groote imdividus 
vam shet geflächt Mfwsaraigne, niet ongelijkvormig aan 
dieg! welke ro'cuwieR ;vonder den) naam van’ Monjóút 
roy vinzijni plaatwerk: befchreven heeft „en aanver wait 
aän ide «Soren Capenfis „ Myofusùs en Indicub van EEF 

| RROWISTOAMLAIKES 4P. 24 Ändividus van eene klein 
foortuvans-WMujaraigne ,. welke tsiporE GrROFFROY st. 
HILAIRE ‚ door den naam van wulig Kg 3 | EEEN 

__gemaaktheefts on nn 
_ De wogels zijn zeven individns van de Fai verden 
deo eendfraleo nifus ‚een Falco gallintrius;-èene nieus 

_we foort, van. Visehrarend. (igle-plcheur)grdoor oee 
| MILSIRE- Falco hypogvolis genaamd ;.een Uil, ‘door sáe 
_ VINK antr genaamd 3 zestien. Zwaluwen ;- twee 

SART Ta Ibis 
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Ibis, welke” door hurinen-langén’ en finallen bek, en hun 
gevederte: niet naar--die ;- welke men „tegenwoordig in 

Egypte vindt, maar naar die van-Zndië gelijken.” 

De kruipende. dieren, beftaan uit zésjonge exemplaren 
van „den. Croeodilus Suchus Ger ST, “HILAIRE „ vier, foore 
ten van padden en: flangen';van nog onbepaalde {oorten; » 

_ De visfchen behooren-tot het geflacht: karper ‚ „en wel 
tot de Gyprinus Lepidotus,van GROFFROY STe HILAIRE- 

» Onder de infekten- vond rATREILLE flechtg. twee foor: 
ten van, Coleopterag” 1%. de-Copris. Sabaeus’,”.FABe VAR , 
het vrouwelijk geflacht 3 29, eerer;geheel groene vers 

fcheidenheid van de Buprestis- Gibbofa, BABRaois- © od 

„Zie Bull. des Sciences. Naturciles., Paris. dire Feévrs 

srt 2. Pe 280 en volg. 4 Wer Vs Ni 

106. … IsIDORE GEOFEROY’ STe’ alde gente ‘bij 

eenige vleermuisfoorten. „een los: ellebooguit{teektel „ aan 

hetwelk. zich de pees ‚van „de. driehoofdige armfpier, vaste 

hecht , en dat door. deszelfs overeenkomst metde knie= 

__fchijf, den naam van elleboogf/chijf , welken meEcxKer 

aan hetzelve gaf, ten volle-verdient. Deze uitftekende 
ontleedkundige „ vond „hetzelve zooals. wij reeds:’vroes, 

ger zagen (Bijdragen D, I. bl. 162)s ‘behalve bij rde 

Rana pipa, ookaog in vele andere: kruipende dieren 
bij. welken ik den sle in wien ik hetsonlangs 
waarnam , VOES..  ……. Hod Olie AEE NAS Mg 

Zie Bulletin des arl dam n°. gif Mars 1822 

Pag: 396. ns ‚over cove wvl. 
107. JOHN jJEFFRIES die in. de: getdadhe was. 

eenen vrij grooten. Orang-Outang- (Simia'Satyrus) te 

ontleden , leert ons, dat de zak „ welke. zich vafi”voren: nen 

aan de luchtpijp onder het pine kraakbeen bes 

vindt, 
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vindt „ „naar, „willekeur met lucht;kári, gevuld „worden, 
en, aldus „het dier;dient, om bij zijne bewegingen ‚zijn. 
hoofd „en hals foortelijk ligter teomaken:;> hetgeen vooral. 

… bij-het zwemmen bleek, als wanneer. deze-zak het hoofd, 
boven! het water hielp’ onderfteunen. ‚vd 
_Zie Philof. Magazine, Mars 1826-pág. 182. “wave 

“-r08. Prof; -F, TIEDEMANN: heeft‚onlangs de :herfenen 

van: de “Deiphinus delphis onderzocht „en daardoor eene; 
belangrijke bijdrage tot de nog onvolkomene kennis der 

herfenen- bij. de. Cetacea_ geleverd. Uit zijne onderzoe- 
_ kingen - blijkt „dat bij--deze -dierfoort- de. ontwikkeling 

der herfenen--op eenen hoogen: trap-/ftaat.. De groote: 

herfenen- kenmerken zich door. hunne betrekkelijke groote 
‚te, en naderen hierdoor zeer tot die van den. mensch. 

Zij zijn. (ftrijdig met de gewone gedaante) veel breeder 
dan lang. De grootfte breedte bedroeg 3 duim 112 lijn, 
terwijl de lengte flechts. a duim 112 lijn bedroeg. De’ 
groote herfenen bieden meer groevenen windingen. aan 

dan. bij- den „mensch. De zijdelingfche holligheden zijn: 

even als bij den mensch en de apen met drie kanalen 

Gventriculi tricornes), terwijl zij bijde overige zoog- 
dieren flechts tweehoornig zijn, De geftreepte ligcha- 

men zijn klein, Aetgeen in. verband Schijnt te flaan 

met de reukzenuwen „ welke ontbreken. (Het is bekend, 

dat. zij door Gc, R. TREVIRANUS als een ongemeen fijn 
draadje - bij „Delphinus phocaena zijn waargenomen), 

Door «dit gemis van reukzenuwen onderfcheiden zich 
de herfenen van den Dolfijn, voornamelijk, van die des 

_menfchen. De glandula pinealis is niet afwezig, gelijk 
CAMPER: wilde, Voor het overige zijn de kleine herfe- 

nem betrekkelijk grooter dan bij den „mensch „ gelijk ook 

bra de 
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de zenuwen betrekkelijk! ‚gfooter zijn. (SORMMERRINGS’ 
ftelling). «Vooral. zij de gehoorzóhuwen Zeer dik; en 
de zenuwenig | dieg ‘goos als.»de #elause , de: zirervende'! 
ende bijkómende zenuw wan -wirers', de ademhalifigse 
bewegingen onderhouden 4 kenmerken ‘zich’ -doóf”’ kuntié. 
erker ontwikkelings? volt. „onvoor Dent 
FE. TIEDBMANNG Gs Ru #14! TREVIRANUS Zeitfokrift 

Für Phyfiologie is zi 3 Heft be won eN met 
afbeeldingens zo modiovuo voe dl “Je VDH 
109. prins! dijn joter Boran heeft nieuwe proce! 
ven over «de eflifpatie der nieren ‘en’ hare gevolgen ges « 
nomen. Na verflags gedaan te hebben wan de proefrie= 
mingen der voordädgers (VESALIUS, RICHERAND gj COM= 
HÄIRE }' PREVOST € DUMAS) befchrijft hij negen proeven, . 
op de Cavia porcellus genomen , waarbij hij beide nie- 

ren esflirpeerde, ven cene° tiende proefneming op éen 
konijntje, waarbij hij flechts de regter nier wegname 
De dieren ftierven van elf tót dertig uret nia deze ope 
Katie, en de dood werd dóor beven „ fimâttelijk fchreêu= 
wen en ftuiptrekking: voofafgegaan.* De pulfatiën vân 
hèt haft en de ademhalingen’ worden minder talrijk, en 
verminderen ‘ín fommige gevalleù tot de helft. Ontfte- 

‘King in het onderlijf’ werd niet waargenomen „ altliäns 

géetie Zoodanige, welke het” gevolg van de bewerking 
Zelvé was , ‘mdât flechts zulke ontftekingsverfchijnfeletr ; 
welke de ‘gevolgen der metastafifche affcheiding van de 
ürinachtige „vlociftof fchenen te zijns Na de eafirpdtie 
der tijerén heeft er eerie affcheiding plaats van' eene alle 
phyûfche kenmerken eener urinachtige vlociftof bezitten< 
de "Wel, en Wel in verfchillende affcheidende organen, 

im „ borste ef buikholte, in het iris. in de hers, 
‚fen- 
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feahölten „enz. » Scheikatidig, “onderzoek van dit ferum 
gaf z”vuit hoofde. der geringe hoeveelheid, geene gehoeg- 

_ Ziam” bepaalde “uitkomst. Deze wicaire fecretie is ook 
in’ pathologifche gevallen “waargenomen. «(Onlangs ver= 
haalde mij veen Geneesheer »vän eener lijder , bij wiert- 

de glandwlaer falipales in des plaats der nieren fchijnen 

‚… te’ zijn getreden, en, bij genóegzaam geene urinaffcheie 
‘ding, ‘eene groote hoeveelheid fpeekfel, ‘ in zijnen reuk’ 
met vûriù zéér overëenltomende, wordt afgezonderd)» 
Dit > werfchijnfel” is: ook niet vreemd „want de affcheie 
dingsvloeiftof issniet áls ee “produkt van het affchei 
dend” orgaan alléén, maar àls produkt van het geheele 

levensproces te befchouwen. De ‘dood der dieren na 
weghame „der nieren , volgt waarfchijnlijk daardoor , dat 

de” urinachtige vloeiftof, in’ het bloed voorhanden, niet 
naat” behooren kunnende worden afgezonderd, zich op 
de ‘herfenen ven het ‘zenuwftelfel verplaatfte, pijnen en 
trekkingen opwekte, et flede: den dood des diers ver- 
oorkaaktessn sor or 

“Zeirfshrifs f. Phyfiol. ibid. 5. nd J- Ve De Hs 

“io” De Heer oo R. TREVIRANUS heeft de Zoötomie’ 

wederom verrijkt; ‘door ‘eene befchrijving en- afbeelding 

van de organa gehitalia maseulina, van Emys ferrata. - 

De testiculi zijn rond en door eene dubbele huid om- 

geven’, “waârvan- de “büitenfte eene voortzetting. van ‘het’ 
buikvlies is. Uit derzelver achterrand ontfpringen na- 

genoeg” twaalf =vaten „- waarin de zaadbuisjes 4 die ‘het 

eigenlijk -weeffel der ‘ballen “uitmaken; zàmenvloeïjen. 

» Deze vaten openen zich zijdelings in de gemeenfchappc- 

lijke-witvoeringsbuis van het zaad, een wijd „met zwart 
cellenweeffel bekleed, en aan den achterrand der. ballen 

BRR evens 
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evenwijdig loopend kanaal, Daarna neemt de zaadbuis: 
bet. uiteinde, eener eenvoudige,’ maar’ lange, gekronkelde. 
zaadblaas op, welke. door. vroegere zoötomen woor! eenen. 

bijbal  (epididymis) werd, aangezien. Zij vereenigt 
zich. met die van. den anderen,kant „sen komt op den: 
wortel, van de roede in. eene fpleet uit „ welke zich in. 

eene „tot uitvoering „van het zaad. dienende, groeve op, 
den bovenkant van de roede.voortzet. „Dernieren; liggen. 
ander, de. ballen „en ftorten de, urin-in een “wijd, kanaal 
uit, dat. langs, de, gemeenfchappelijke zaadbuis „loopt; 
en, dat pelvis. renum,-wreter. en vefica tevens. iszdit 

kanaal neemt de zertuur van het corpus cavernofum. 

aan, en eindigt daarin, — leneaotiine fe Phyfe fol. S. 

282288, ; Je Ve De :Ha ros 
zklleux De eland CARUS heeft in de laatst gee 

houdene vereeniging der. Duitfche Natuuronderzoekers „ 
welke „zoo. als wij „weten „ te. Dresden, in. September. 
1826 „heeft ‚plaats gehad. (*) „ bekend gemaakt, dat hij. 
in de doorfchijnende, ftaartbladen, van „het masker van, 

de, Agrion virgo, „eenen, volmaakten. bloedsomloop, heeft 
waargenomen ;.‚de ftroom, ging. langs „de. buikzijde naar 
de. punt der. bladen , en keerde langs de. admin: 

terug CH). 
Zie Terla. ae Dewilihen. gen aile a mes in. 

OKEN!s, Zfis, Band XX. Hafn IV. ud, V.S.-318. We Vo 

ef BES 

‚ (© Zie over de frekking en den ja ie vereeniging de 

Wetenfzhappelijke Berigten van het eerfte Deel dezer Bijdra- 

‚gen, bl. 229. « 

&t) Camus noemt den eerften flroom famaderdijk den twees 

den aderlijk. Is deze benaming echter wel. juist ? 
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UW CC. ERESCHET heeft eenige. nafporingên.cge- - 
daan, owtrent de aders, welke in de-zelfftandigheid der 
beenderen „aanwezig zijn. Zijne” uitvoerige befchrijving 
derzelve voor geen uittrekfel vatbaar zijnde, vergenoeg 

ikesmij met kortelijk: aan te geven, dat zijne waaren 
gen ons leeren: hb 
2965 Dat de, hande, celrok in deze a ont- 

breekt en ‚door eenen beenigen wand vervangen wordt 5, 

en dat. de binnenfte rok zeer vast met dezen been= 

achtigen “wand zamenhangt, zoodat dezelve geenen on- 

„middellijken invloed op. en wiek van het ‘Bloed kan 

uitoefenen. 

„Zie Nova Aita hara patri india le Caf. sli 
Caf. Nat. Curiof, Tom, XIIL p. 359. 1826. w. Va 

‚+13. De ‘theorie „der ademhaling is nog al eens’ ver= 

anderd, Men meende gevonden te hebben, dat de, 

zuurftof van de lucht met het bloed onder de inademing; 
werd vermengd, en dat er hierdoor koolftofzuur. ge- 
vormd zijnde, dit onder de uitademing weder werd uit- 

gedreven. Doch finds eenigen tijd werd dit voor onmo- 
gelijk gehouden , omdat men meende, dat de zuurftof niet 
met het bloed in aanraking konde komen. De verklaring 
werd hierdoor niet eenvoudiger; doch daadzaken we- 
derfpraken de eerfte, en men moest de eenvoudigheid 
vaarwel zeggen. Diît- is voor den beoefenaar der we 
tenfchap, die niet ingenomen is met, noch onbepaald 
aanneemt , wat enkelen flechts meenen gezien’ te hebben , 
altijd moeijelijk, Gelukkig,’ datde waarheid niet zoo 
menigwerf als de voorftellingswijze der zaken verandert. 
Men fchort eenvoudig - zijn oordeel op, “en latere tijden 
Jeeren niet zeiden, dat dit niet te vergeefs is geweest. 

15 De 
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„De Heer Mayer bewees onlangs , door eene proef, 

dat de ‘zuurftof ‘inderdaad door de longenvaatjes doorge- 
laten,’ enmet ‘het bloed vereenigd kon wordeti 5 waar- 
door de oude verklaring weder voedfel begint te erlangen» 
Hoe’ hèt 1u “met -de » zaak ‘zelve: zij. laten wij geheel 
daar 5 wij zullen alleen zijne proefneming opgeven.’ 

‘Hij worgdeeen dier, en opende: onimiddellijk ‘daafna , 
de borst, het harténzakje, derbrooter(ngademen long- 

flagader. In déze laatfte fpoot ‘hij zuiver water; zoo 

Jarig totdat “hetzelve -ongekleurd “uit de groote flagader te 
voorfchijn kwam. “Hij loste cameleon minerale in water 
op, bragt de groene oplosfing, die van de lucht- zorg= 
vûldig ‘was afgefloten, in de longflagader binnen, “en 
Zag dezelve “eveneens gekleurd, door de groote flagader 
terugkomen. Doch wanneer hij, na de groote flagader 

dri’ longflagader “ toegebonden „ven “eene nieuwe hoeveel- 
heid der oplosfing ingefpoten te-hebben; eenige malèn de 
lucht de longen deed in= ‘en uitgaan,” zag hij de groene 

vloeiftof „ eene roode kleur aannemen, hetwelk hij toe= 

fchrijft aan” de zuurftof der lucht , die doer de wanden 
‚der longvaten is heengedrongen, en waaraan men met 

hem geenszins kan twijfelen. (Journal für Chirurgie 

und. Aagenheilkunde ‚ Bd. VUL. Heft UL S. 397.) 6. Jem. 

Dh) 

14e, Oan de Géométrie glémentaire, par Ma VIN= 

CENT 89. Paris, 356 p. 1826» 

115. Elements of analytic wigonomctrie , bij F. ne. 

HASSLER 3 82, New-Tork; 192 p. 1826. 

126, Inftruction élémentaire fur Yufage des. logarith- 

Î MES 3 
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dis pat EF. ee ergen 3 Edit. 89%.-r31 ee 

WBeBar rk genten erpen on oukrgtoeks stud 
irr. “The voeien bafe wij M. J. WALSH; vs 

8e, 37 Pe 5 h SHG £ ot 25 le { ij iel ’{ vr pe: 

-…i18, Grondbegirielen sder. mbeibefses et den Am» 

bachtsman ve vóor “defi Häandwerksman:: ten » gebruike 

bijhet - Volksonderwijs’ te’ -Amfierdâm z1doòt ie. %.'D. 
jaer, te rare At kaan Loren res VRIES 5 
18eóren 1827... 174 … AEN SirotonAA ws 

119. J. BRUNTS eerfte Beginfelen der. Rekenkunde ; 

door Ne ANSLIJNG N.Zw anar nn sate we ie es DU 

MORTIER: eù Zoon, 1827u ent 72500 

rao. Antwoorden op hét bns Rekenboek- voor 

de Scholen; door ep, Ks ‘GÖRLITZ ; ë derde verb all 

ì ferdam 482j. 1 pet a 4 

rear. Réfumé des tete: far: a Geomdtrie el la Mes 

canique--des arts industriels ;'-profesfées và Puniverfité 

de Loüvain, par Mi, PAGANI; eer re! ’ 

1826 ; serine n , 7 

ree. Géométrie déscriptive, par G. rende „ nous 

| Ee, Edit. 5 Bruxelles 1827, 8% 

reg ‘Recueil d'un grand nombre de beobrianet 

Vigil algébriques, par M. ee gel 
Bourg, Bose 0. 
MERK. Plons fur les applications sf gata infinité- 

_fimal À la. géométrie, par u. CAUCHY ; “Tom. 1, in. 

4®%-doorp. Paris'1836. kee 
„25e Géométrie pérfpective àvec fes applications à 

la recherche des ombres, par €. 1. DUFOUR, Genève. — 

126. Théorie des ombres et de'la perfpective, par 
k BRIS-= 
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BRISSON; eXtraite des lecons de monczr, faifant fuite 
À la géométrie déscriptive du es auteur , Beuselkes , 

JOBRRDe 1IAAATE 4 Ie OPOE SIP 0 00E 

‚rez. Esfais de Philofophie” weadads et sert 
que’, sfir „quelques” phénòfmènes de la nature et du glo- 

be, par ARDANT ; e Vol. ; in’ 8% Paris-18264 - 
128. Bréniens d’Astfronomie, A T'ufage de la rine 

publiés fur l’édition de Paris, 18%, 1826. 

129. Astronomie élémentaire, sd Ae hennen 

12°rgBerp! Paris:igh6, ToT drost 

„130, Diorama celeste, donnant laspeet du isle pour 

tous les jours de année, à toute heure de we nuit ae 

pe F. MIDY, Bruxelles. 

131e “Onderwijs in de behandeling der Hemelglobe; 

kunnende ftrekken tot een eerfte Leesboek.in de Sterre- 

kunde, door p» GEELHOED , 89. Dordrecht. 

132. Nieuwe Verzameling van fter- en zeevaartkun- 
dige Tafelen, ten dienfte der Zeelieden, door u. 

eier te Amfterdam, vd de Wed. G.-HULST VAN 

KEULEN, 1826. 

133. Abregé de la Nouvelle Geographie Univerfelle , 

Phyfique „ Politique et Historique, d'apres le plan de 

W‚ GUTHRIE; rédigé depuis fon origine (1800) jusqu’® 

ce jour; par N. LANGLOIS , af Edit. entierement refaite 
et augnientés. Tom. 1. Paris 8°, 

134. Zeemans wegwijzer in de Noordzee, inhouden= 
de eene befchrijving van de kusten van Engeland, 
Frankrijk. De Nederlanden, Duitschland, Denemar- 

‘ken en Noorwegen, met de Arkadifche en „Hidmdiche 
eilanden. VeENinG, Zmflerdam. 

135e 
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4235» Legons fur la mécanique et les;mactiines ;don- 
nées à lécole gratuite des arts et métiers, de Liège ; 

Par G, DANDELIN 4 Tom. 1% Liège, DESSAÏN „1827. 

+136, „Nouvelle „machine, qui offre trois: forces mos 
trices- en même tems, destinée: à faire changer la-mée 

canique dans’ les différentes, parties ‚du-globes ausfitôt 

qwelle fera … perfectionnée , vetce- par sper. CRIVELLE 5 

Bruxelles ‚, WODON-et ODE 4 1827er vn erika 

11-1370 Der practifche Mechaniker und : kben: 

oder gemeinnützige Erläuterurig der Mechanifchen Künste 

und. Handwerke in England, von JorN NICHOLSON. 

Aus dem Englifchen ank, vielen, Abbildungen ; 89, 
Weimar BBabes ter ailgmlog EMEA a « Ak 

„138. …„Disfertatio Phyfica- en sepentinis wemelt ondtipe 
in, presfione. atmosphaerae „obfervatis, AucteH, W BRAN* 
DES, Lipfiae 1826, 42 66 p.. sie KUS 

„E39: „ Pofitions, de Phiyfique ou Réfamé un. “cours 

ie „Phyfique générale „par, Ait raced ame uz 
Bruzelless 32° ABLEES ou venen Rie ei * 

140. Théorie des phénomènes . Eléotro snarige, 
uniquement , déduite de Liftaieners par Me. AMPÈRE s 
4Pe-226 pe, Paris 1826,  … ve A WEE Hili 
141. Ce ALEWIJNG Befhrijving van een onwerp 

van Sluizen met -gekoppelde Deuren , Brusfels 

1420 Verhandeling. oversdebeste. wieden 

van, Zeedijken , en. deo hervorming derzelve, bijzonder , 

met betrekking tot--die;: „der » provincie Vriesland pin ‘door 

w. PEIJMA ‚met eene: Kaart, te Franekers bij, HMA, 
sad iû 4 8 B, ik ht kh 5 

143 Het  Gietwezen. in ’s hae Hergtchugiter 

Bieder enne 74 te 
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te Luik ‚-door-w. HUGUENIN 3"4°} met oplaten’, *s Gra- 
venhagesn vraisdwern erve vaak otiuscrg slooyik, eo71 

144. “Apothekers, Handboek „roof Beginfelen der” Arte 
fenijmengkunde:, door ermrvarieren“Pe’rpr, uit het 
Fransch; -H. De 82. Deventer) amor vab u con 

sr45.. Verhandeling over het Nederlandsch ijzer; Zija= 
de: eene: proeve: tot. beantwoording-van de doorde Maat- 
fchappij der Wetenfchappen «te» Haarlem: voorgeftelde 
vraag; „omtreût ‘de, meer of mindere sbruikbddrheid: van 
het inlandsch:ijzet $ “gevolgdovaa. ecrúüge “aanmerkingen 
over. „den. toeltand der, Nederlafidfche ijzer« fabrijken p 

door den. Majootderzartilleriessv.- A„:BAKE, … 109) 7 

146. Memorie over de Proefmalingen „swelkéj-gedu- 
rende. dezen winter 4 zijn’ gedaân met de Culémburgfche 
wind = wip =malens , — n247 5 oen” 75 «_aan’“de “Horn: bij 

Leerdam in de Linge uitmàfende, «de uitwerkfèlen ‘en 
de-daaruit afgeleide gevolgtiëkkingen „* doot den Stâáts- 
raads -Infpecteur «Generaal. vangden” waterftaatsej. „BLAN- 

KEN» JANSZ.s (met platen), te Utrecht , bij 04 je SATAN 

PADDENBURGg11827. eensmonbdg en <00 KT ant 

‚-347e Leerboek der Scheikunde, door r. VAR CATZ 
SMALLENBURE à eerfte Stuk, Te vagen bij“ HONe 

KOOP sik Ber. ass zoivindtad NU UAA, ed ahl 
148. Handwörterbuch. der! Practifche sOhereis’ ‘anges 

wendet » auf; „die: andern sZaweige oder / Natuikudef »wie 
auf. Künste. und- Gewerbesv:-Vons a. URES Aus dear 

Englifchen' überfetst „ mits ra-kupfertafeln. A soa 

Ms SAM PARKES sChemifdhers;Catechismug,ss Mit 
‘Noten, Erläuterungen und Anleitung zu Verfuchens 

Aus :dem Enger sredigift and. zum, Theil umgearbeitet 

von Dr. Je Be TROMMSDORFF, 8°. Weimar , 1826. 
150, 
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eerzonChimie de vraENARD'; nouvelle: Bidon Jadid 

‘mife en e Volumes. Bruxelles, 89 tbe 

„argasvChimje ; contraité abrégé de:cetteifciènce et: de 

fes’ sapplications anx; arts , parM« ‘DESMARETS in: 12% 

Arg pag. viRapiss 189, verwend 3o-tiveA  ordr 
inza Repertoire, de - geverfde Matière 
plhrarmaceutique et Chimie industrielle,» Par Pp. je HENSe 

MIANS.! «Louvain, 1827. Toms:I:Janv. ct-Fevo 89 pe 

153e Pharmacopée Frarigaifer, ouCode des Médica- 

mens nouvelle trâduction.du Codex Medicamentarius 

dive pharmocopoea Gallica „-par:F. s.. RATIER ; augmens 

tée par HENRY Fius. Parêss- Bruzelles,-18a7. « …… 
_Oorzge*’Toxigologifche (Tafelen , bevattende “de vergif. 
teh yeswelke vûh de: metalen. voortkomeirs vormd N LAST: 
DBracrre “Ter Leyden, bij cyjrveer; 1êh7. + 
vus5e Recherches far les propriétés” Nn chi- 

aniques et» médicinales- des aux argens de Bagnêres 

de Bigorre, par CS GANDERAX 3 Paris) enne 

„a 156. «Neue ‘Phyficalisch = Chiemifehe damal der 
‘Mineralquellen zù “Pyrmont , nebst Naturgefehiehtietier 
Ditftelläng ihrer “Umgebung: sdi je 
1Bes und“rrIEDRICH KRÜCT.” Pyrmont, 2826, “0 zi 

verse “Serbum bótanicum , collection chöifie des" Pläf- 
tés les plus ‘ remarghiables par leur élégance "eur erat 
ou“ leùr “utilité, dédile à lar Reine; * Forimëe “par Uit 
Sociéte "de Bótanistés et“ publige „” pâr Mr. Pc VEN 
GEEL, membre du’ Confeil &Adminiftratiofi” "de "1 $5- 
eiëré Royale @Hortieulture des ‘Pays-Bas’ PBrumiles. 

_Brusfdl, bij w. J. LUNEMAN 1827. OMME BUS 
“21585 Mémoires “für” les ‘Coniftrés PR cydten. 
Ouvfäge “posthunie * de L. € RICHARD, terfmirié”er pu- 
99 blié 
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blid- par As ineen) D, ee 1 Vol. 4 “Stüttgard 3 
1826, Be Shire 

“159: Traité zdeb arbrés dn ; par DUHAMEL 
DU « MONCEAUs::: Nouvelle Edit, par- porreau et “aeì 

TURPIN. Paris et Strasbourg. 37° Livraifon. …… «1r 

„160, Histoire Générale des -Hypoxylons$ Deserip= 

tion des genres et-des-espèces’ qui forment cette grande 
tribu des vógétaux; par F, Fr. CHEVALIER. Se Lúvrais 

fons’ Paris 4oAveer s.plânohess beoermrmmmidre git 

161. Bijdragen-tot de Flora-van Nederlandsch Jadiëz 
uitgegeven door: c‚.L. BLUME ; Med. Doet: renze enzs 

zestiende en zeventiende. Stuk. Batavia 18a6en von 55 

Deze beide ftukken zijn mij te’ laat. geworden; «om 

mede. in het, verflag van dit-belangrijk Werk “teyworden 

opgenomen. … Dezelve. zijn, op gelijke. wijze, als, -de 

vroegere ftukkensbehandeld; en: betreffen de volgende 

natuurlijke plantenfamiliën: : Rubiaceae ; … Strychneae, 

Apocyneae , Asclepiadeae „ JMelastomaeiy- Miyrtacvae, 

Rofaceae „ Salicariae , Onagreae.s' Opuntiaccae , Portus 

laceae, Crasfulaceae, Ficoideae., Rhamneae en Tere 
binthaceae, „Met „genoegen zag ik, ‘dat een der;nieuwe 

hier befchrevene, plantengeflachten door „BLUME;, naar 

onzen; verdienftelijken landgenoot VAN HASSELT „… Jlass 

felfia. genoemd, is, bl, 1045. Op bl. ‚1134 felt Bus 

een ander nieuw geflacht voor, Ceramiumsy; welke, naam 

echter. zal moeten, veranderd, worden, ‚daar er reeds een 

geflacht van dien; naam: onder de-d/gae beftaat, v… He 

…_ 162. Manual -of Mineralogy and Geslogn} by 'EBE- 

NEZAR EMMONS. Albany 1826 12° 

163: … Negende aflevering der fystematifche Befehrij 

ving der. voor ons meest belangrijke voortbrengfelen. uit 
de 
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devidifes Rijken. der, Natuur „door ‚Nv ANSLIJN ;_N.Ze 
(Amphibiën , tweede weeg Te Leyden, bij, De DU 
MoRTIEw en’ Zoons. tE da 

en1644 VSCHREBER s paden den ‘Säugthiere 

fortgef.” “VON Aa GOLDEUSS, ‚Neue: Ausgabe, V., liefe 
sr 4° Erlangen. vhd 

zanbs: „Von Tirksius ; Naturhistorifther aken 

und Eflänterungen , -befonders aus des Petrefactenkundes, 

Mit ill, ue fchw. Kupf. Folio. Marburg. … van 
166, Je WAGLER, said, Avium.. Kaas Le, 8e, 

Svûttgard. praise add: aa 

167. Ae Fe A WIEGMANN 7 Obfervationes Zoologi- 

eae, criticad in ArisToTeLIS Historiam Animalium. 4. dad 

Berolini. 
„1685 Cà Ge CANIS peren. eines. tea vom 

Herzen aus befchleunigten Bluts-Kreislaufs in d. Larven, 

Netzflüglicher Infecten. Mit 3 Kupfertaf, grs 4° Leipzigs 
5 ei G. L. > Helvet. Bueren Ste 

Züriche 7 

ere Arm. HUSCHKE 3. ‘de Bectinis in Oculo avium 

potestate anatomica et Pgfiolugien. Cum Aakn aen. 

a'Maj. Jenae. 
atfmo Hens villi Datftellang- neuer oder 
wenig bekannter Säugethiere in Abbild, und Befchrei. 

bungen. ach den. Oers des Zool. Mufeums. Helion 

BMerlinattst sort rar 

172. Naties uid ten) der. Suger 

thiere, «Nach der neuen Systemen bearbeitet von H. R‚ 

SCHINS; lithographirt von Kk. je dan A 1821 

IL. Heft. gr. 4°. Leipzig. Ld 

(C BIJDRAGEN , D. II, sr, 2. lede 173. 
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173. H. rATukKES Beiträge zur Gefchichte der Thiere 

welt. gte Abth. mit 3 Kupfertafeln. gr. 4°. Halles, 

174. Histoire Naturelle des Lepidoptères ou papil- 

lons de France par m. J. B. GODART, avec des 

figures par DUMÉNIL ; continuée par DUPONCHET. Tom. 

VI. Paris. 89 

175. Histoire Naturelle des principales vhadidene 

de PEwrope méridionale et ptincipalement de celles des 

environs de Nice et des Alpes maritimes; par. A. RISSO, 

U Vol. Paris, 1826, 89, 

176. Die Skelete der Straufsartigen vögel sbgebildet 

und befchrieben von Dr. re. D'ALTON, D.I, Bonn, 

bei E. WEBER, 1827. De Schrijver en Teekenaar van 

dit werk is de zoon van den beroemden p’ALTON3 

welke ons zoo vele uitftekende afbeeldingen van ge- 

raamten v:n zoogdieren gefchonken heeft. Het is ge= 
heel op de wijze van deze afbeeldingen ingerigt, dat 

is, met andere woorden, het levert ons zeer. goede 

platen van ‘de geraamten en de afzonderlijke beendes 

ren, van de onderfcheidene foorten van rand en 

cafuarii. 

177. Wörterbuch der Marthe, dem gegen= 

wärtigen {tande der Botanik, Mineralogie und Zoologie 

angemesfen. 8°. Weimar , 1826. 

178. The Philofophical Magazine en the Arin of 

Philofophy , zullen woortaan gezamenlijk worden mer 

geven ondèr een? zamengeftelden titel, 
Ee 

179e 
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a 79. Het En ter bevordering der was. 
lijke Historie, te Groningen, heeft als eene prijsvraag 

opgegeven , het vervaardigen van een Algezigt in ver- 

„heven beeldwerk (Panorama en relief) van de provincie 

Groningen , voorftellende de onderfcheidene hoogten en 

laagten derzelve, den loop der rivieren en de helling 
van het hoogfte punt van Drenthe tot aan de zee toe, 
op geene mindere fchaal dan de kaart van Groningen, 

door BEKKERING. De prijs van het best geoordeelde 

ftuk zal zijn, eene gouden medaille, ter waarde 
van f 1oo; — of dezelfde prijs in geld, Het meer uit- 

voerige Programma is te vinden in het bijvoegfel tot 

de Groninger Courant van 13 Maart 1827, in de Ned. 

Staats-Courant , enz. — De antwoorden moeten voot 

den 1ften October 1827 gezonden worden aan den Hoog- 
leeraar TH. VAN SWINDEREN » te Groningen, 

‘ 

180. De beroemde Plantkundige MARCHALL VON BIE“ 
BERSTEIN „ door zijne uitftekende Flora Tauro-Caucafica, 
vooral pek, is onlangs in het zuiden van: Rusland, 

„tot groot valde voor de Wwetenfchappên , overleden. 
181. Voor eenige maanden overleed ALEXAN DRO 

VOLTA:, «een der beroemdfte Natuurkundigen van zijne 

K 2 eeUW. 
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eeuwe De ontdekking, waaraan zijn naam onaffcheid- 

‚baar verbonden ís, behoort onder de gewigtigfte , welke 

immer de pogingen eens Natuuronderzoekers hebben 
beloont, zij heeft de gedaante der wetenfchap aanmer- 

kelijk veranderd, en een? nieuwen weg voor tóekom- 

ftige vorderingen geopend, VorrTaA genoot het geluk 

van getuigen te zijn der ontwikkeling, van ‘hetgeen 

door hem voor de wetenfchap was gedaan, 
De toeftel, die zijnen naam draagt, verkreeg in de 

handen van ERMAN» van WOLLASTON, Vâl OERSTEDT , 

DAVY en AMPÈRE, een- vermogen, hetwelk de belange 
rijkfte en onverwachtfte daadzaken, als op eens aan het 

licht bragt, en waardoor het verband werd aangetoond , 

hetwelk er beftaat tusfchen verfchijnfelen , waarvan men 

voorheen oordeelde, dat de aard geheel en al verfchils 

lend was. ‘MOLL. 

182, De bekende Sterrekundige JOHAN ELERT BODE, 

is onlangs te Berlijn, in hoogen ouderdom, geftorven, 
Hij heeft zich verdienftelijk gemaakt, door, gedurende 
eene lange reeks van jaren, een Astronomisch Jahrbuch 

uit te geven. Hoewel dit werk de naauwkeurigheid 

niet had, en naauwetijks hebben kon, welke de Naue 

tical Almanack en de Connaisfance des Tems, altoos 
hadden behooren te hebben, en thans ook inderdaad 

bezitten , waren tach de bijvoegfelen achter hetzelve , 

altoos nuttig en belangrijk voor de fterrekundes « Bene: 

uitgeftrekte briefwisfeling (telde BoprE in ftaat „ om «bes 

rigten en ‘verhandelingen van vele beroemde Sterrekun-: 

digen, zijnen Lezeren aan te bieden. Een ander; niet 
minder nuttig werk „ zijn” de Hemelkaarten, door „gopr „ 

vol- 

es 
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svolgens.„den Catalogus man. ‚Sterren , -Van-PIAZZI Ofte 

worpen,…De- Sterrenkaarten, van 1FL AMSTEED, Waren ig 
oud; geworden „ener was. „wezenlijke, behoeftes, aan 

eenen: nieuwen „en, bruikbaren„HemeleAtlas., „BeDEe, Ver 
vulde, werkelijk deze behoefte op eene loffelijke wijze. 

Als populair, meer. dan als grondig Schrijver over de 

fterrekunde, verwierf hij ook eene groote vermaardheid, 

Vooral werd het werk, Manleiding tot de kennis des 

Sterrenhemels, herhaalde reizen gedrukt, en in vele 

talen, ook in de onze, qvergezet. ‘Somtijds namen ook 

Schrijvers geheele bladzijden van BopE, in hunne fchrife 

ten, letterlijk over. Dit boek bevat, volgens mijn. oor- 

deel „ de- beste handleiding ,-om de -ftérrebeelden en fter- 

ren gemakkelijk te leeren Kennen , en overtreft hierin 

de meeste fchriften , welke ‘tot hetzélfde doel leiden.” 

In ditzelfde werk windt men ook befpiegelingen van 

BODE , over de uitgeftrektheid van het wereldftelfel , of 

wereldgebouw, gelijk hij het noemt. Ook dit wordt 

door velen met genoegen gelezen, hoewel anderen in 

den eenigzins gezwollen ítijl, een° toon van MZysticismus 

meenen te ontwaren, dien.zij oordeelen, dat voor de 

verhevene onderwerpen der fterrekunde ongepast is 
De Zrläuterung der Sternkunde, door nope, in 

twee Deelen, 8°, uitgegeven, kan welligt de verdien- 

ften van de Aanleiding tot de kennis van den Sterren= 

hemel niet evenaren. 
Men zegt, dat sopr den naam Uranus voor den 

door HERSCHEL ontdekten planeet heeft voorgeflagen. 

Ik kan de reden niet inzien, waarom men niet liever, 

volgens den voorflag van LALANDE, aan de nieuwe pla- 

K 3 ne= 
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neten, de namen hunner ontdekkers heeft gelâten. Met 
erkentenis en: eerbied zoude men altoos HERSCHEL, 

‘PIAZZÍ, OLBERS € HARDING noemen, maar bij Ura- 
hoed. ars 7 rin [ine en Vesta, denkt men niets. 

& | MOLL. 

e 

DRUKFOUTEN. 

DL IL, St. 2, bh. 5, reg. 7, flaat: 338"s20, lees: 332m,0g. 
a 13» —— 22, flaat: zZwavelachtigen, lees: 

zavelachtigen, 

ls had 7 35r Paas: IJ, les: Bil, 
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de la Belgique, par A. L. S. LEr 
“en Medecine, Membre de plus 

favantes et Re couRTOIS ; Docteur 

Fascicule 1—V, à Liège, chez Je 
eur-Libraire, Place St. Lambert, 

rix 4 florins des Pays-Bas chaque 

‚g denkbeeld geweest van de Heeren 
Is, om de inlandfche planten van het 

srlanden in gedroogde exemplaren 

nde alzoo derzelver kennis meer en 

gen. Op deze wijze toch verkrijgt 

antenkunde eene onkostbare gelegen- 

sarium te verrijken , en , wat meer 

trent den naam eener plantfoort 

n beftaan, wanneer de plant zelve , 

atura., daarbij gevoegd is. Het ís 

lat de Heer rejeuNE zoodanig een 

“omdat hij de Schrijver is van on- 
over onze vaderlandfche plantkunde 

het bekendmaken dezer bewijsftukken 
de door hem befchrevene planten 

heid en zekerheid brengt. Men 

EJEUNE Schrijver is van de be- 

‚ waarop een uitvoerig bijvoegfel 
“5 L À in 
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neten , de namen hunner ontdekker 
erkentenis en eerbied zoude men 
‘PIAZZÍ, OLBERS €en HARDING nc 
wus, Céres „ Pallas , Juno en Vest, 

Et 

DRUKFOUT 

DL II, St. 2, bh 5, reg. 7, flaat: : 
13 9 == 24, flaat: 

zavelachtigen, 
mn 137 — 15» faat: 
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Choix de plantes de la Belgique, par A. L. S. LEs 

JEUNE, Doeteur en Medecine, Membre de plus 

fleurs Sociétés favantes et R« COURTOIS ; Docteur 

en Medecine. Fascicule TV, à Liège, chez}. 

Defoer , Zmprimeur-Libraîre, Place St. Lambert, 

1825—1827. Prix 4 florins des Pays-Bas chaque 

fascicule, 

He is een gelukkig denkbeeld geweest van de Heeren 
LEJEUNE en COURTOIS, om de inlandfche planten van het 

koningrijk der Nederlanden in gedroogde exemplaren, 

uit te geven, ten einde alzoo derzelver kennis meer en 

meer algemeen te maken. Op deze wijze toch verkrijgt 

elk beminnaar der plantenkunde eene onkostbare gelegen- 

heid, om zijn Herbarium te verrijken , en , wat meer 

zegt, kan er omtrent den naam eener plantfoort 

geenerlei twijfel blijven beftaan, wanneer de plant zelve 

als een bewijs #2 natura, daarbij gevoegd is. Het is 
inzonderheid nuttig, dat de Heer rrjeunNeE zoodanig een 

Herbarium uitgeeft, omdat hij de Schrijver is van on- 

derfcheidene werken over onze vaderlandfche plantkunde 

en dat hij thans , door het bekendmaken dezer bewijsftukken 
de regte kennis van de door hem befchrevene planten 

tot meerdere algemeenheid en zekerheid brengt. Men 

weet, dat de Heer rrjeuNeE Schrijver is van de be- 

kende Flore de Spa, waarop een uitvoerig bijvoegfel 

_ BIJDRAGEN „ D. IL, sT‚ 2, L in 
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in het jaar 1824 is uitgekomen (+). De Heer cour- 

mois is veel jonger „ doch reeds door enkele wel gefchre- 

vene flukken, waarvan ook deze Bijdragen meer dan 

eens blijken gaven, gunftig bekend. Hij heeft wel ge- 

‘daan, zich aan zulk eenen leidsman , als rin is, 

aan te fluiten. wecker a dine 

“De geachte vervaardigers van ‘het voor ons liggende 

werk hebben zich aan geenen bepaalden tijd van uitgave 
gebonden’, doch - geven van tijd tot tijd - afleveringen 

uit, waarvan elk vijftig wel gedroogde planten bevat, 
alle met een los liggend naambriefje en doorloopende nom- 

mers , waardoor de aanhaling der verfchillende planten 

zeer gemakkelijk wordt. Het formaat van het -Merbá- 
rium is gewoon drukmediaan en dus wel overeenkomen- 

de met de grootte der meeste verzamelingen, van gedroog-. 

de planten. De planten zijn over het geheel uitnemend 

wel gedroogd, doch er is, naar mijn oordeel, een ge- 

brek in de algemeene uitvoering van het werk , dat, na- 
melijk, bij iedere foort niet is aangewezen, uit welke 

ftreek dezelve herkomftig is, hetgeen mij deed vermoe- 

den, dat welligt enkele dezer planten uit gekweekte 
exemplaren beftonden. Dat eene verzameling van. alleen 

inlandfche, in het wild verzamelde , gewasfen verre ver- 

kieslijk is, zal wel geen betoog behoeven. 

In een werk als dit moesten natuurlijk ook veld dage 

lijks voorkomende planten worden opgenomen „ doch dit 

getal wordt ruim opgewogen door talrijke minder, alge- 

mee= 
4 

(*) Zie mijn verflag van de Reywe de la Flore des environs 

‚de Spa in deze Bijdragen, 1, 2, bl, 77—84. 



er 

C mr ) 

meene en hierdoor voor velen zeer belangrijke foorten 

waarvan ik flechts enkelen zal opnoemen, als: Linaria 

fimplex- Wey Artemifia pontica, Bupleurum junceum, 

Centaurea denticulata LrjEUNE (al vrij nabij komende 
aan-C‚rnigra) ,- Chryfanthemum parthenifolium W. 

Fedia- coronata. VAHL. Helminthia echioides W.s 

Hyoscyamus vervienfis Ley. „ Lathyrus nisfolia , Mal- 

va Bismalva BERNHARDIs Ophrys. myodes JACQ. en 

anthropophora, Mentha crispata SCHRADER , Satureia” 

montana ; »Sifymbrium fupinum,  Potentilla recta, 

Trifolium elegâns var. viviparum, Ervum ervilia, 

Veronica. paludofa uey., WV. laxiflora vry, Hierae= 
cium- prenanthoides. VILLARS „ Lactuca perennis, An- 

themis nobilis (te vaak met andere foorten verward), 

Linum tenuifolium , Moenchia quaternella RERHART, 

Orchis ustulata; Euphorbia duleis var. purpúrata 

'PHUILL. > Spergula. maxima weine, Trifolium Jban 
diceum en verfcheïdene anderen. 

„De Nederlandfche Gramina , Orbireheibe en Binskeas 

zijn in deze verzameling niet opgenomen, omdat zij 

reeds vroeger op dergelijke wijze door den Heer mre 

CHEL (*) waren uitgegeven. Van de Cryptogamen 
vinden wij alleen de Zguifetaceae en. Filices, doch van 
deze laatfte uitmuntende exemplaren. Van groot belang: 

is dit werk ook ten opzigte van onderfcheidene nieuwer 

foorten en verfcheidenheden, door. Lejeune het eerst 

befchreven. em door middel van dit werk op de man 

digfte wijze bekend. gemaakt. ei 

fi Als 
\ e) Zie Bijdragen, 1, 2, bl, 22—ag, 

La 
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‚Als inlandsch zag ik hier mede opgenomen Veronica 

Buxbaumii »_Offchoon „dezelve als zoodanig nog niet 
voorkdmt in de “meergemelde Reyue. Ik herinner hier- 
bij „dat deze plant ‘in den plantentuin te Groningen, 
z00 algemeen is, dat zij evenals Weronica peregrina. 

onder het onkruid gerekend: wordt. De laatfte is ech 

ter nog gemeener „ zoodat zij zelfs op verfcheidene plaat 

fen in de ftad Groningen , even als het gras, tusfchen- 
de ftraatfteenen voortfpruit, he 

Hoe goed en doelmatig de. planten ook over hets ge- 

heel in deze Choix de plantes gedroogd zijn, miste ik: 

echter bij enkele de onderfte bladen derzelve „hetgeen: 

vooral jammer ís bij Sagittaria fagittifolia (n°. 52), 

omdat de. bladen van deze plant eene phyfiologifche. 

merkwaardigheid in den bladvorm vertoonen. De onderfte 

bladen toch, die geheel onder water bedolven zijn , zijn» 

geheel lijnvormig, en worden, naar mate eene mindere: 

hoeveelheid water hen bedekt, aan den top al breeder; 

en breeder, tot zij eindelijk die pijlormige gedaante 

verkrijgen , welke wij; aan de allerbovenfte bladen ken=> 

nen. 

«Van het geflacht Mentha, vindt men hier vele en 

daaronder zeer belangrijke foorten, doch twee derzelve: 

zijn ten minfte in het exemplaar, hetwelk ik van het» 

werk bezit, verkeerd genoemd. De plant, die bij den 

naam Mentha gentilis n°. 64 ligt, is niets anders dan 

Melisfa officinalis, ‘terwijl de plant, welke onder den: 
naam Melisfa officinalis n°. 66 voorkomt, Mentha 

nemorofa W. is; diegene eindelijk, welke onder den 

naam van Mentha nemorofa n°. 65 ftaat, der Mentha 
gen- 
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gentilis nabij komt: Daar echter de Heeren’ LEJEUNE 
en courTOIs te veel plantenkennis bezitten, dan dat 

ik zoude kunnen vermoeden , dat zij deze drie foorten met 

elkander zouden verwarren, geloof. ik , dat de planten 3 

behoorende bij n°. 64 ; 65 en 66 in mijn exemplaar van 

het werk toevallig door elkander. geraakt zijn. Mis- 
{chien komt deze fout ook in andere exemplaren van 

dit werk voor, waarom ik het van belang rekende dit 
te vermelden. 
Van Söfymbrium (Eryfimum) officinale komt onder - 

n% 81 eene verfcheidenheid pAyllanthum voor, door 
LEJEUNE en courrors aldus genoemd. Deze echter 

ftelt naar mijn oordeel meer eene zrekte van Sifymbrium 

officinale dan wel eene wezenlijke verfcheidenheid daar ; 
welk onderfcheid wel verdient in acht genomen te wor- 

den. In Ref/eda lutea var. crispa PERSOON, hetwelk 

in de Choix de plantes onder n°. 136 voorkomt, is in 
mijn exemplaar een beginfel waar te nemen van die 

prolificatie , welke door den Hoogleeraar kors , in het 

eerfte Deel, eerfte Stuk dezer Bijdragen, bl. 286 tot 

2gr is befchreven. Dezelve fchijnt dus ook daar ge- 

vonden te worden, in welk geval ik de vraag moet” 

doen, of dit exemplaar eene wezenlijk wilde, dan wel 

eene gekweekte plant is. 

Het zal buiten twijfel voor vele Plantkundigen in ons 

Koningrijk ten hoogfte aangenaam zijn, indien de Hee- 

ren LEJEUNE en courTOIsS hunne aangevangen taak 

voortzetten, en, zoo mogelijk, de geheele Nederland- 

Sche Flora op deze wijze uitgeven. Konden zij de 
(iig Cryptogamifche planten, wier kennis reeds veel te lang 

L 3 bij 
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bij ons” verwaarloosd “is , in het vervolg van tijd er bij- 

voegen, dan zouden zij hun nuttig doel, de kennis , 
namelijk, der vaderlandfche planten, nog zoo veel te 

volkomener ‘bereiken. — Mogt mijne ftem iets kunnen 
bijbrengen, om hen tot verdere voortzetting van hun 
werk aan te fporen, dan noodig ik hen hiertoe bij de- 
zen openlijk en dringend uit. 

dif: | v. H. 

WE- 
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WETENSCHAPPELIJKE BERIGTEN. 

DEL hid 
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' 
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183. eden had opgemerkt, dat het vermogen 

van eenen ijzeren bol op de afwijking der magneetnaald, 

hetzelfde was, of de bol folide of hol was. Poisson _ 

had dezelfde uitkomften: verkregen, doch meende , dat» 

wanneer de bollen werden rondgedraaid , deze gelijke in- 

vloed verbroken zoude zijn. Barrow, die dit gevoe- 

len onderzocht, heeft dan. ook bewaarheid gevonden, 

dat een folide en een holle bol van denzelfden diameter en 

elk zeshonderd veertig maal in 1’ rondgedraaid, de af- 

Wijking van de naald door den eerften was 28° 24’, door 

den laatften -15% 5’. De afwijkingen zouden merkbaar 

evenredig aan de masfa’s zijn. (Zdinb. Journal of 

science, Jan. 1827. p. 6.) G. Je M. 
184. Brcquerer heeft Antimonium magnetisch ge- 

vonden. (Bulletin, Sect. 1. Juin 1827.) G.J. M. 

185. Noerrr heeft eene wijze uitgevonden „ om de galva- 

nometers met elkander te kunnen vergelijken „ en eveneens, 

zoo lazen wij , hierdoor de electrifche intenfiteit te meten „als 

de barometers de drukking der lucht, en de mnd 

ters den graad van warmte aanduiden. Wij zien met 

verlangen de bekendmaking hiervan te gemoet. G.j. M 

186. PAYEN verklaart het licht der vlam van water- 

ftof met koolftof vereenigd, uit deze vier oorzaken: 

1°. uit het oogenblikkelijk verbranden van het waterftof- ! 
fig koolgas; 2°. het verbranden van het waterftofgas, 

padat hetzelve van het grootfte gedeelte. van deszelfs 

koolftof is bevrijd; 3°.het verbranden van de koolftof, 

L 4 doch 
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doch vooral 4°. het gloeien van de koolftof van eene 
rood- tot aan eene wit-glocihitte tge. De drie cerfte 

oorzaken werken vooral mede, om de vierde daar te ftel- 

len, en hierdoor de vlam zeer lichtende te doen worden. 
(Journal de Chimie Medicale , ete. Avril 1827. p. 177.) 

_ Wij achten het niet ongepast , om van deze verklaring „ 

in onze Bijdragen, nog eene nadere verklaring te geven. 

Vooreerst dan, wordt door de aanraking met een lig= 

chaam, hetwelk eenen genoegzaam hoogen warmtegraad 

heeft, het waterftoflig koolgas Chet zij in eene fabrijk , 

of boven op de kaars , of aan de pit der lamp gemaakt) 

ontbonden. Dit ontbinden beteekent, dat het gefchei- 

den wordt in waterftof en koolftof: de beftanddeelen 

van hetzelve. Doch deze fcheiding gefchiedt in eenen 

hoogen graad van warmte , terwijl de zuurftof der damp- 

kringslucht deze bewerking omringt. Hierdoor wordt 

dus aan de eene zijde water, aan de andere koolftofzuur 

en koolftofoxyde. gemaakt. Dit heeft PAYEN bedoeld, 
met hetgeen wij onder n°, 2 en 3 hebben opgenoemd. 
Doch noch de waterftof , noch de koolftof wordt geheel 

verbrand, en vooral de laatfte niet; maar er blijven 

eenige deeltjes koolftof onophoudelijk ín de vlam zwe- 

wen. Gefchiedt nu de ontbinding van het waterftoffig 
koolgas geregeld, beftaat hetzelve uit de juiste en voor- 

deeligfte hoeveelheid waterftof, wordt het in eene ge- 
noegzame hoeveelheid ontwikkeld, of aangevoerd door. 

eene evenredig goede opening, zoo zal de koolftof , die 

nog in de vlam terug blijft, eene hoogere temperatuur 

verkrijgen, en van rood-gloeijend, meer en meer de wit- 

gloeihitte naderen, Vlammen van vele der gewone huis- 

lampen, van flechte fimeerkaarfen, zijn daarom meestal 

rood, 
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rood. Een groot gedeelte koolftof wordt er zelfs als 

rook uitgedreven en gaat verloren. Terwijl die lampen, 

die weinig rook van zich geven, veel helderder bran- 

den, minder rood van vlam zin, maâr ook meer*licht 
van zich geven. xj 

4 

… Welligt is de reden , waarom het zoogenaamde gaslicht. 
eene veel helderder vlam geeft, dan de lampen of kaar- 

fen , voornamelijk daarin gelegen, dat de pit der laatfte, 

omdat zij vezelftof der planten is, grootendeels uit 
koolftof beftaat, door de ontbranding der olie of van 
het vet, ook ontbonden, te veel koolftof aan de vlam 
mededeelt, die niet geheel tot gloeijen, of ten minfte 

niet tot eenen genoegzamen graad van hitte kan gebragt: 

worden. vrioriGe Je;Ma 

187. DesPreTz Onderrigtte de Akademie der Wee 

tenfchappen te Parijs, op den ogften April 1827 , dat 
vele gasfoorten, zoo als de ammoniac , het acid. ful- 
phurofum, hydrofulphuricum , het cyanogenium, bij 
hunne zamendrukking de wet van MARIOTTE niet vol- 
gen, en dat zij des te meer van deze afwijken , naar- 
mate zij het punt naderen, om vloeibaar te worden, 
(Journ. de Ch. Méd., Juin'1827.) _G. Je M, 

188. Volgens proeven van DELARIVE CN MARCET, 
den raden Mei aan de Akademie der Wetenfchappen te 
Parijs medegedeeld, zou het blijken, dat alle gasfen 
dezelfde foortelijke warmte hadden, maar dat zij niet 
hetzelfde vermogen bezitten, om de warmte te geleiden. 
(Journ. de Ch. Méd. , Juin 1827.) Bee Ale 

189. In n9, 3 van het Bullet. des Sc. Math. ct 
_Phyf., 1827, p. 171; vinden wij het vervolg der ver- 

: { ad L 5 ge- 

) 
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gelijking van de flingerwaarnemingen van BIOT, KA- 

TER» SABINE) “DE FREYICNET CN DU PERREY, Na 

door de Methode des moindres carrcs, de afplatting 
der aarde == +Fp gevonden te hebben , gaat de Schrijver 

(S.), van dit artikel onderzoeken, waaraan de verfchillen 

tusfchen de lengte des flingers, uit de waarnemingen af- 
geleid, en uit de regelmatige sferoïdifche vooronderftel- 

ling berekend, toe te/fchrijven zijn. Vroegere Schrij: 

vers hebben, ziende, dat deze verfchillen onmogelijk 

geheel konden geweten worden aan de onnaauwkeurig- 

heden der waarneming, dezelve pogen te verklaren door 

aan te nemen, dat op verfchillende plaatfen de digtheid 

der bovenfte aardkorst van de gemiddelde afweek , «en 

dus foms met meerder, foms met mindere kracht.op den 

flinger werkte, dan de theorie vooronderftelt, S. tracht 

aan te toonen, dat deze verklaring niet overeenkomt met 

de bekende digtheid der bovenfte aardlagen op de waar- 

nemingsplaatfen; hij poogt daarentegen te bewijzen , dat 

de flinger niet alleen , maar ook het water eene merkbare 

aantrekking ondergaat van het vaste land, welke aan- 

trekking het wezenlijke niveau aan de kusten en binnen 

*s lands doet verheven. zijn boven het sferoïdifche niveau ; 

midden in den oceaan daarentegen, is het ware ziveau 

beneden het sferoïdifche. Dit denkbeeld van S., het- 

geen vrij goed overeenkomt met de door hem vergelekene 

proeven , komt ons voor belangrijk genoeg te zijn, om 

nader met alle naauwkeurigheid onderzocht te worden. 

/ W. WENCKEBACH. 

1go. Cumrsrie heeft waargenomen, dat de fnelheid 

van ee van eene magneetnaald een weinig -groo- 

ter 
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ter is in het zonnelicht, dan in de fehaduw 3 en dat de-' 

zelve inhet cerfte fpoediger tot rust komt ; ‘dan in de 

laatfte. (Phil. Tranf., 1826. Part IL. p. 219.) € J- M. 

ots” Om den invloed van het fcheepsijzer op de 

magneetnaald te vernietigen, plaatst riscmer de naald 

in eenen hollen halven bal van ijzer, van de beste hoeda= 

nigheid , van gelijke dikte en met afgeronde randen voor- 

zien. De uiteinden der naald moeten een duim van den 

binnenwand van het iĳzer verwijderd zijn. De- naald 

behoudt’ hierdoor hare rigting en wordt hiervan niet af- 

„gebragt, wanneer men dezelve met een ftuk ijzer na- 

dert. (Bulletin, Sect 5. Fév. 1827.) Be EE Pi 

192. In den Almanak ten dienfle der Zeelieden, 

voor 1828, ’sGravenh. 1827, vindt men, bl. 234, 

de befchrijving van het inflaan van den blikfem op den 
arften Januarij 1826, in den voorbramskloot, op het 

fregat Eurydice, offchoon er van den grooten bramstop 

een” blikfem-afleider naar beneden liep; een verfchijnfel , 
hetgeen weder een bewijs fchijnt op te leveren , dat de 

behoedende werkkring der afleiders, zelfs binnen eenen 

vrij geringen afftand , bepaald ís. W. We 

193. Indien het ijzer magnetisch wordt, verliest het 
veel van het vermogen de electriciteit te geleiden. Op 

deze waarneming gegrond, meent de Heer jy. w.… Fr- 

\SCHER, dat het ijzer niet het beste metaal is „ om af- 

leiders ‘te vervaardigen,’ omdat hetzelve door clectri- 
fche fchokken, (of ook wel door enkel, gedureride 
eenen langen tijd, in dezelfde rigting te zijn geplaatst 

geweest) , zoodanige magnetifche eigenfchappen aanneemt. 

Hij geeft het voorbeeld aan van zoodanig eenen magne- 

tifchen’ afleider, die bij het inflaan van den blikfem in 

Zij- 
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zijne nabijheid, geheel werkeloos was gebleven. Fr- 

SCHER {laat daarom voor de afleiders uit koper te ver- 

vaardigen , hetwelk “men, om oxydatie voor te komen, 

met eenig vernis bedekt. De punt verkiest hij liever uit 

goud, dan, uit platina te- vervaardigen , omdat het platina 

minder dan het goud de electriciteit geleidt. Men zou 

ook de. koperen punt volgens hem, met goud kunnen. 

bedekken. (Bulletin, Sect,-5. Févr. 1827.) G.J. Me 

„194. Men vindt tegenwoordig in Engeland ‚ wagens 

door vliegers voortgetrokken, en die, volgens verZeke-: 

ring van den uitvinder Pocock, zes À zeven uren af- 

ftand, in een uur zouden kunnen afleggen. Men verze-, 

kert, dat het niet noodig is, om den wind met zich — 

mede te hebben, maar dat mem met denzelfden wind 

een’ weg heen en weder kan rijden. (Bulletin „ Sect. 5. 

Mars 1827.) G. Je M. A 

195. In de Bibliothèque Univerfelle, Déc. 1826 , en 

hieruit overgenomen in de Jun. de Chimie et Phyf. 

Mars 1827, vinden wij wederom fchoone electro-galva- 

nifche proeven van NoBiLt opgeteekend. Hij deed , ín, 

plaats van beïde de polen der kolom in punten te doen 

eindigen, een derzelver met eene ronde metalen plaat 

voorzien , en bragt beide de polen in de zelfftandighe- 

den, waarvan hij het uitwerkfel wilde waarnemen; de 

punt een weinig van de metalen plaat af plaatfende. Hij 

zag, door verfchillende zoutoplosfingen hiertoe te bezi 

gen, eenige concentrifche cirkels op de plaat ontftaan 

rondom de plaats, waarbij zich de andere pool der 

kolom bevond. Deze ringen waren van onderfcheidene 

afwisfelende kleuren. 

Dit nieuwe electro-galvanifche verfchijnfel had priesr- 

LEY 
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Ley waargenomen, door midden door metalen platen 
electrifche fchokken te laten gaan , waarvan men de op- 

ib vinden-kan in het acht en vijftigfte Deel der Phil, 
‘ranfs: wederom een groot aen voor de identiteit 

pen beiden electriciteiten. 1 éij. Ms 

196. Wij vinden in eenige Franfche Tijdfchriften 

(onder anderen in de vijfde: Sectie van het Bulletins 

Fév. 1827). een rapport van CH. DUPIN, aan den Mi- 

nister van Marine en Koloniën gedaan, over het daar- 

{tellen van gelegenheid tot onderwijs in * werktuigkunde 

en toegepaste wiskunde op kunften , in de zeefteden van 

Frankrijk te geven. Ten bewijze, dat men hiermede 

in Frankrijk reeds wer gevorderd is, ftrekke het getal 

fteden , waarin. dit onderwijs feeds door onderfcheidene 
Hoogleeraren gegeven wordt. Dit getal is reeds drie en 

tachtig. In Parijs zijn hier zes Hoogleeraren mede be= 

zig, in Metz drie, in Nevers twee, in- elk der anderen 

flechts een. Men zal zich dus, na eenige jaren , niet 
behoeven te verwonderen, dat de nijverheid der Fran 

fchen zeer zal zijn toegenomen. 

Wij mogen ons, hoewel wij het nog zoo verre niet 

gebragt hebben, echter gelukkig achten, dat er-over de 

optigting dezer fcholen, in ons land, ernftige plannen 

worden beraamd, die ook reeds In Leyden, Groningen 

en Amflerdam , en eerlang ook te Gend in werking zijns 

en hoedanige ons land er voorzeker meerdere zal te wach- 

ten hebben. - G. Je Me > 

197. Sedert eenigen tijd worden er geregelde waarne= 

mingen omtrent den vloed en de ebbe in onze Nederlandfche 

zeegaten gedaan, vooral te Vlisfingen, Veere , Zierik- 
‚zee, Hellevoctfluis., Rotterdam, Amflerdam, Medem. 

blik 
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blik en. aan het. Nieuwe Diep, Mct verlangen zien wij 
de bekendmaking der befluiten uit deze waarnemingen 
te gemoet „welke. de Hoogleeraar senröDer belooft te 
zullen mededeelen. (Zee-Al1., 1828; bl. 2470554) We W‚ 

198. De lucht, in eijeren bevat; is, volgens BARRY , 

zamengedrukt. Een, cì° kan zelfs „ wanneer „het wordt 

geopend het kwik. 1"",5. in eene buis, doen rijzen, 

CJéurn. de Pharm, Juinv1827.) (esëpe ael 
199. Om nachtpitjes “ontbeerlijk te maken worden 

er heden’ kleine toeftelletjes. verkocht, waarvan men de 

befchrijving: vindt. in de „Section 5, van het Bulletin 

des. Sciences Technologigues Fév. 1897. Het is een hol 

dekfeltje „van koper of tin, door hetwelk in het mid- 

den eene haarbuis is geftoken. « Men keert. dit met de 

holle zijde naar de olie toe. en doet het, door de lucht 

er onder bevat, hierop drijven. De haarbuis moet de 

oppervlakte der olie aanraken „en, een. weinig: boven het 

holle dekfeltje uitkomen. ‘De olie „door de haarbuis op- 

getrokken , kan: hier door-eene vlam, worden aangeftoken , 
en het lampje zal, zonder, verflaauwing „blijven bran- 

den , “zoo lang -de- olie ftrekt. Men kan ook eenvoudig 

eene haarbuis , dooreen {tukje- kurk fteken „ en-dit op 

deolie doen drijven: — De uitvinders zijn pavis van 

Manchester „ en NK ACARDER van Londen , die om de 

eer twisten. … heee eers 

„goo. Volgens pavy zou de electriciteit, die onder 

ds vereeniging van twee ligchamen ontwikkeld- wordt, 

nu. weder geenszins, met deze vereeniging in verband 

ftaan. Indien een zuur, op. een metaal wordt-gegoten 

meent hij nu, dat de electriciteit door het aanraken van 

het „metaal. met het oxyde wordt voortgebragt… Bec- 

QUE” 

pen 
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querer blijft het tegenovergeftelde beweren; en vraagt 

de--Akademie , om eene uitfpraak tusfchen zijn gevoelen 

en dat van DAVY. ( viewen de Pharm. Juin 1827.) 

beo jstor den ze ass nile erge MEN 

-„aor. Wanneer men tis met eene rek 

van keukenzout bedekt, en ecn kristal van koper-vitriook 

hierin- legt, blijft “alles zoo lang in rust, tot men, het 

kwikzilver met een ijzerdraadje’ omroert, waardoor het 
kristal -plotfelings in eene fterke „doch ongeregelde bes 

weging: geraakt. Het kwikzilver wordt hierdoor met 

koper: bedekt, en het ijzer wordt in het zeezoutzuur , 

hetwelk: is vrij geworden, opgelost: _ (RUNer , in 

OKEN’s Jfis, Bd. XX. Heft IV undV ;S. 324). G. Je Me 

202. In de Nouvelle Bibliothèque Médicale , Mars 
1827, vindt men eenige eigenfchappen opgegeven van 

het Zheine, door ouprvy. OEL J. Me” 

203, Om zeer kleine hoeveelheden arfenieum te ont- 

dekken, heeft umer het volgende-middel- met vrucht 

aangewend. In eene once gedestilleerd water-wordt een 

gros zitras argenti opgelost. De oplosfing gefchied 

zijnde, weest men hierbij zoo veel ammoniac als noo- 

dig is, om het oxydum argentì neder te ploffen. Na 

deze nederploffing giet men er wederom ammoniac bij, 

doch droppelsgewijs en naauwkeurig zorg dragende , dat 

men er niets meer bijvoege, dan noodig is, om het oxy- 
dum argenti weder op te losfen. Wanneer dit is opge- 

lost, wordt het vocht mani en in eene ee 

flesch. bewaard. , | 

„Om nu dit middel te gebruiken’, ten cinde sede adeicun td 

ontdekken „ neemt men een’ droppel van: hetzelve en: doet 

dezen op een “ftukje gegomd papier. Naast dezen droppel 

legt 
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legt men eenen anderen vanhet vocht „ hetwelk men 

moet onderzoeken. Door het papier cen weinig te vou- 
wen, doet men deze. twee droppels ineenloopen, en 

wanneer er dan een ligt praecipitaat geboren wordt en 

er eene gele kleur ontftaat, is dit een teeken , dat er 

arfenicum aanwezig is. Deze fchoone gele kleur wordt 
door het licht niet zwart, maar bruin, hetwelk een be- 

wijs is, dat de gele kleur-niet door het aanwezen van 

een phosphorzuurzout is voortgebragt. Journal de 

Chimie Medicale , Avril 1827 P. 190.) Ge Je Ma 

204. Volgens eene ontleding door GMELIN, van Zwe 

bingen , van het water der Doode Zee gemaakt, is dit 
zamengefteld uit : 

“_Chloruretum calcii . … … 3521413 
ee Magnel « . 11577345 

Bromuretum os: hr) OOB Sk 

Chloruretum fodii … … « 7507773 

— potasfii  … «156738, 

me aluminij «050896; 

ee manganefii … 0421173 

Hydrochloras ammoniae . _0,0075% 

Sulphas calcis _… « « « _ 0505275 

2455398» 
Water . . . 7554602, 

Kennen 

10040000. 

0 Ge J- M. \ 

205. In minerale wateren, waarin men filica vindt, 
heeft men opgemerkt, dat dit door koolftofzuur is op- 

gelost. (Journal des Mines, ze livraifon, 1827. p. 

126.) G.J. Me 
206, 

* 
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„866: Eén middel; om was ven, vet wit te maken; 
heeft pavipsonN bekend gemaakt en hiervoor patent ver- 

kregen., Hetzelve beftaat in het behandelen wan deze 
zelfftandigheden in eene heete oplosfing van chlorurês 

tum vcalcis (miet calcii, zoo als men bij ons nu en 

dan ook ziet fchrijven) , waarbij men zwavelzuur voegt. 

Dit mengfel laat men te zamen koken. (Repertory of” 

patent invent. Nov. 1826 p. 259.) ‚G. Je Me 

207. De a/theine, door BACON ontdekt (Nat. Bijdr. 
D. U. Wet. Ber. n°. 15); is volgens Prisson aspara= 

gine. (Journal de Pharmacie, Juin 1827.) Hierdoor. 

is er dus misfchien een ne minder, hetgeen zeker wen- 

fchelijk is. 6. Je Me 

--208, * CAVENTON heeft in papaver-fap , in het midden 

van Frankrijk geteeld, morphine en meconiumzuur ge- 

vonden; «de hoeveelheid van deze zelfftandigheden was 

aanmerkelijker dan inhet beste opium, uit het Oosten 
aangebragte … Hij hoopt, dat men hierdoor het opium 
van. den Levant zal kunnen ontberen. (Archives Gé- 

sr wid de Méd. Déc. 1826, Tom. XII. p. 621.) 
ri. ke G.J. M. 

209. Denis heeft pit opium onmiddellijk zwavel- 

zure. morphine. gekregen. (Journal de Pharmacie, 

Juin 1827.) G. Je M. 
ero. Eene nieuwe. wijze van morphine-bereiding vin=_ 

den wij in GEIGER’s Magazin für Pharmacie , Märtz 

1826. S. 28r; door WINKLER gegeven: Dezelve be- 
_ ftaat in het uittrekken van opium door azijn, ‘daarna 

_ door ammoniac de morphine te praecipiteren „ en de 

narcotine en Kleurftof door aether fulphurieus alcoholi- 

BIJDRAGEN ‚ D. ÍÌ. sT. 2. M [ie 
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fetus er af to trekken, wanneer men daarna de morphine 
op nieuw kan kristalliferen. Ge Je Me 

Cori. PerLETIER meent, dat het caffeine van alle 

plantên-zelfftandigheden de -grootfte hoeveelheid ftikftof 

bevat, dat het behalve het acêdum wricum en het ureum 

ook alle dierlijke ftoffen in dezen overtreft. Deszelfs 

‚ beftanddeelen zijn 46,5r koolftof , 27,14 zuurftof , 4,8r 

waterftof en 21,54 ftikftof. CJourn, de Pharm.) G.J. Me 

are, De Heeren Bussy en rECANU hebben twee 

belangrijke verhandelingen aan de dcadémie des Sciences 

aangeboden, de eerfte over de destillatie van vêtte. lig- 

chamen; de andere bewättende fcheikundige proeven over 

de wonderbooms-olie (oleum Ricini). In de eerfte 

toonen zij aan „-dat de zeepvormende verten (corps gras 

faponifiables) „ bij hunne destillatie, gelijke. zuremw 

voortbrengen, als bij hunne ztepvorming geboren. wor 

den, terwijl daarentegen de door lóogen onveranderbare: 

vetten of de niet zeepvormende (in/zponifiables) ‘over= 
gehaald worden, zonder die vetzuren op te leveren. 

Deze opmerkenswaardige waarnemingen leiden de Heeren 

B.-en L. tot het erkennen van drie nieuwe vetzuren in 

de Ricinus-olie en tot het bewijs, dat deze olie; van 

een” bijzonderenaard is, en noch o/éine ‚noch fléarine 
in zich bevat. Deszelfs destillatie gaf , als overblijffel 

eene vaste {tof , die bijna twee derde van de Ricinus- 

olie uitmaakt. Deze ftof is zeer bijzonder. Zij is geel= 

achtig wit, en; in zeker opzigt, gelijk aan kruim ván 

zacht brood (de la mie de pain mollet); zij is in water 
onoplosbaar, ook ín alcohol, ether, vaste en vlugge 

oliën 5 daarentegen ien in loogen , waarmede zij eene 

on foort 

mi 
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foort van: zeep, voor zeepmakerij niet ongefchikt , op 
levert. Zij wordt niet ontleed, dan bij eenen verhoogden 

warmtegraad, zij ontvlamt in aanraking met gloeijende 

ligchamen , en verbrandt zeer gemakkelijk zonder te fmel- 

ten. Misfchien kan men deze zelfftandigheid gebruiken 

tot ‚het zamenftellen van vernisfen, om op zaken ge- 

hecht te worden, die ‘aan eene fterke warmte moeten 

kunnen blootgefteld worden, (Zie Revue Encycl., Janv. 
1827. P- 312.) MR: 

7213. De werking, die Rid l op het darmka-. 

naal heeft, fchrijven LECANU en Bussy toe aan twee 

der zuren, het Ricinus-zuur en Oleo Ricinus-zuur „dieg 

naarmate de olie ouder is „ meer en meer worden voort- 

gebragt. (Archives Génér. de Medic. , Tom. XII, 

Pe 622.) G. J. Me 

214. Om firopen helder te pn zonder dat zij 

# van hunne geneeskrachtige eigenfchappen iets verliezen „ 

heeft DESMARET, leerling ín de Apothekerskunst , aan= 

geraden, fijn gemaakt en afgewasfchen ongelijmd papier 

in de firoop te doen, en het mengfel om te roeren, 

daarna het door te zijgen, en deze doorzijg sing te here 

‘halen, wanneer er eene laag van het gebruikte papier 

het filtrum heeft bedekt. Men moet dus in de tweede 

doorzijging zorgvuldig oppasfen, dat men het filtrum 

van dit papier niet Galoat, (Journ. de Pharmus 

Juin 1827.) Ge Je Me 

„215. Om Spaanfche vliegen tegen het doorvreten der 

wormen. te bewaren, doet BrANCHET TI dezelve in eenen 

pot, waarin zoo veel alcohol is, dat de vliegen hierdoor 

geheel bedekt zijn, De vliegen moeten, alvorens goed 

gedroogd, en de flesch met eene blaas zorgvuldig geflo- 

M 2 ten 
% 
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tefi worden. ghdien” men hiertoë flesfchen bezigt , moes 
ten deze met ‘zwart papier bedekt, of in het duister 

ida wórden: (Journ. de Ch. Méd., Juin 1827.) 

G. J. Me 

“e16. Eene elke van de Centaurea benedicta, 

door Morin in het werk gefteld, heeft de volgende uit- 

komften opgeleverd. -Zure’ Malas calcis, eene groene 

vette ftof , beftaande uit eene’ vaste olie. en chlorophyl- 
dum, «eene vlugge olie, eene bijzondere ‘bittere grond- 

ftof , aan welke deze plant zijne genceskrachten verfchul- 

digd is „ eene harsachtige ftof , witras potasfae , vloeibare 

fuiker, gom en albumen, eenige minerale zouten en 

oxyden „ en eenige zwavel. (Journ, de Chimie Med. 

Mars 1827. p, 105.) s „Ge Je Mo + 

217. De moeijelijkheid, om hetgeen wij in de boe- 

ken van MOZES „ omtrent de fchepping der wereld , vin- 
den opgeteekend, en hetgeen de aardkennis in latere ja- 

ren heeft geleerd, overeen te brengen, heeft velen tot 

het ontkennen der echtheid wan de berigten in Genefis 

te vinden, vervoerd, De eenvoudigheid \van het verhaal 

voerde echter te veel den fchijn der waarheid met zich 

mede. Uit het Bulletin des Sciences, 28 Sect. , Fév. 

1827. p. 193, leeren wij, dat er echter geene de minfte 

noodzakelijkheid in is,om de waarheid van de woorden 

van Genefis te ontkennen. De reRUSsSsAC geeft hier 

eene analyfe van een ftuk uit de D&fenfe du Christia- 

nisme, ou Conférences fur la Religion , par FRAYSSI- 
NOUs , waarin Wij vinden, dat men flechts voor dagen 

in Genefis, een langer tijdvak hebbe te verftaan, en 

dat er alsdan geen eene grondige tegenwerping te- 

gen 
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n de waarheid dezer opteekening „van, MOZES » uit 

aardkundige gronden zal kunnen gemaakt worden. Ë 

_ Wij kunnen hier niet anders, dan onze Lezers op dit 

‘onderwerp opmerkzaam maken. G. Je Mas 

sl 218. In. het Bulletin d. Sc. Nat. van Junij 1827. 

Pan 200 vinden wij een berigt, overgenomen uit. de 

Zeitfchrift für Mineralogie, dat, namelijk „de Heer 

HOFFMANN eene volledige Géologifche kaart zal geven , 

van het noorden van Duitschland, van de Eye tot de 

Eems; waarbij hij voornemens is te voegen. „ eene der- 

gelijke voor de noordwestzijde van Nederland. Dr. v. ROSS. 

219. In KARSTEN’S Archiv, T. IX. p. 8o, vindt 
men, dat KARSTEN, in het haarvormige rood koper 

van Rheinbreitenbach aan den Rijn, Selenium gevon- 

den heeft. — Het gedegen koper van Rheinbreiten- 

bach, hetwelk zich ook in vele Nederlandfche verzame- 

lingen van MSineraliën bevindt, kan alzoo door onze 

Scheikundigen tot dit oogmerk onderzocht worden. 

Dr. VAN ROSSEM. 

‘250. EHRENBERG Ch HEMPRICH hebben, op hunne 
reis door Afrika en Amerika op de Famarix Manni- 

fera „ een infekt aangetroffen , dat de manna affcheidt , 
‘waarvan men tot nù toe meende, dat de oorfprong 
plantaardig was, Dit infekt, hetwelk tot de Cocci be- 
hoorde, hebben zij Coceus mannifer geheeten, ( Journ. 

„de Pharm. , Juillet 1827.) G.J. Ma 

oor. De Franfche Natuuronderzoeker raAsPAIL ver- 

volgt zijne phyfiologifche ontleding der Grasfen waar- 

mede hij in de Annales des Sciences Naturelles eenen 

aanvang gemaakt had , thans in het Bulletin van Dè 

EERUSSAC (Mars et Mai 1827.) Het is moeijelijk , 

M 5 om 
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óm ‘den Schrijver in zijne gewaagde wderelingen, 
over de verbaste rifig en de trapsgewijze ontwikkelin der 

‘onderfchieïdene deelen 3, en, in zijne overdrevene 'd de 

den over het Plan, waarnaar , volgens hem, de grasfen 
‘zouden gevormd zijn » te volgen , en het is iij onmo- 

gelijk, om uit zijn úitvoerig erk een beknopt uittrek. 

fel te geven, dat zijne denkbeelden volledig genoeg op- 

geeft, waarom. ik naar de genoemde werken zelve onze 

Lezers verwijs. — Zoude de overdrevene zucht, “om 

altoos wat niews te geven , > vele der Franfc he Natuur- 

kundigen niet te dikwijls van het regte {poor der ratuur 

verwijderen ? Waarheid en zekerheid gaan toch ‘boven 

den kortftondigen roem „ om iets‘ nieuws te hebbef üit- 

gevonden ‚ wanneer dit nieuwe tach naderhand vaak 

‘weder wegvalt. Î es 
_ 222. DurrocHer, Correspondent van de Anadnde 

der Wetenfchappen te Parijs, oi geeft aan dezelve kennis 

» van nieuwe, door hem genomene proeven, welke hém 

» aanleiding gaven, om te befluiten, dat de RE 

„ die zich openbaart, wanneer twee’ vloeiftoffen van ver- 

» fchillenden aard , door eene dune_ en voor water door- 

» dringbare fcheiding Cmiddelrif) > vaneen ‚gefcheiden 

» zijn, een verfchijnfel van de algemeene natuurkunde 

„is, en geenszins, zoo äls hij vroeger dacht, aan een’ 

„ bewerktuigden toeftand (at organique), toebehoort,” 
(Zie Revue Encycl., Janv. 1827, P. 314. ) î 

Men vergelijke hiermede bl. 117 , van het vorige ne. 

dezer Bijdragen. MR. 
_ 223. Het onderzoek van den fla der boömachtige 

lg Varenfnideif Filices), heeft den beroemden Natuur- 

onderzoeker H.F. LINK, (Linnaca, Í. 5. bl. 414; 

Ju- 
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lij 1856) ‚ ‘gebragt op het niet onwaarfchijnlijke ‘denk 

dect’ dar ' zoodanige “flamen “ oorfpronkelijk âlleen be- 

Aftaan uit zamengegrocide bladftelen. De gevolgen “van 

dit denkbeeld ‘zijns 21°. dat de boömachtige Varenkrui- 

‘den inderdaad, minder dan men oppervlakkig zoude ge 

Höve; van de overige Varenkruiden verfchillen , ‘én de 

sOverbenimst der natuurlijke familie aldus bevestigd 

wrdt „en 2°. dat de fosfile Varenkruiden, waarvan 

{oïminigen aan vele met elkander zamiengewasfen ftammén 

gelijken , tot cehen vroegeren en meer ‘ontwikkelden vtm 

dezer zelfde Varenkrüiden: behooren. zing, WES 

Gai Bog - Men heeft veel getwist over de ‘foort van “plant, 

“dië ons de echte Copatva-balfêm leverde , nadat het it 
eene verhandeling van DESFONTANEs gebleken “was, 

“dat ‘er, behalve de Copaifora oficinalis van LINNAEUs 
nog mêer foorten waren, uit welke men door infnijditrg 

in den flam dezen balfem konde verkrijgen. … Onlangs 
‘heeft echter HAVNE (Linnaea, Ah P 18432), 

äfigëtsond, dat al de vijftien of zestien door hem ‘op- 
gebevene foorten’ van Copaifera dezelfde eïgenfchap be- 

‘zitter, en werkelijk bijna alle als zoodanig gebruikt wor- 
den. Copaifera multijuga, HANNE » fchijne echter di én 
ballen in de grootfte menigte te geven. wv. H. 
“ess. De jongfte beraadflagingen over de geaamwpettén 

in “Engeland, Zijn voor een deel ook vöor de beoëfd. 

Haärs der wetenfchappen van belang geweest, daar ‘zij 

vêle punten der ftäatshuishoudkunde in toepasfing op deh 

landbouw, in een meer ‘helder licht hebben gefteld, Dit 

werbodswetten, > al ‘zijn zij woor enkele groote landeige- 

naars ‘voordeelig „ den eigenlijken praktifchen landbouw 

“ver er ain meer kwaad , dan goed doen ‚ is hierbij 

M 4 óp 
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opnieuw. gebleken, en dit heeft dus de aanmerkingen 

van den Graaf VAN. HOGENDORP te dezen aanzien in 
‚ons land, op „nieuw. bevestigd. De verbodswetten van 

Engeland zijn, in wroegeren tijd, de oorzaak geweest 

van den bloei onzer Meekrapteelt , dewijl de Engelfchen 

de ‘cultuur van deze plant verboden, om het verbouwen 

‚der granen te bevorderen. Thans zijn in Engeland, 
gelijk uit genoemde beraadflagingen gebleken is, (Amt, 

Courant, 3 Julij. 1827) de ftrenge verbodswetten tegen 

„den, binnenlandfchen zabaksbouw ‚ nog in werking ; niet- 

__tegenftaande deze oorfpronkelijk tot bevordering der ta- 
baksteelt in Virginië, waren ingefteld. Het zal naau- 

welijks betoog behoeven, dat hunne landhuishoudkunde 

onder. zoodanige dwangmiddelen lijdt, en wij mogen ons 

inderdaad geluk wenfchen, dat wij. in Nederland niet 
zoo naauw beperkt zijn. … Dial ve. Eln 

226, Onder de belangrijke werken tot verbetering van 

den landbouw. in,ons Koningrijk, en tot het daarftellen 

van vele nieuwe bronnen van nijverheid in hetzelve, 

mag men voorzeker mede rekenen het bevaarbaar, Za- 

naal, hetwelk gegraven. zal worden van de rivier, de 
Maas „ nabij. Luik, tot de Moezel bij Wasferbillig, 

in Luxemburg, met twee zijtakken, de een van Ztten- 

bruch tot Mersch, en de andere van Hamoui tot aan 

de Maas, aan den mond vande Lasfe, (Amf. Cour 
rant, 13 Julij. 1827.) Een ieder, die uit de gefchie- 

denis weet, hoe veel het verbeteren van wegen en vaar 

ten toebrengt tot de wezenlijke welvaart eener natie , 

zal zich voorzeker met ons hartelijk. over dit ontwerp 
verheugen. an ee 

a27. Bij al hetgeen men reeds weet over het zon- 

der- 
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derlinge geflacht Rhizomorpha , hebben NOGGERATH en 

€. G, NEES VON ESENBECK onlangs (in-de Noy. Act. 

“Ac. Nat. cur. XI p-875-—880) eene nieuwe waar- 
neming ‘bijgevoegd van Rhizomorpha’s, groeïjende in 

de ftukken fteenkool zelve, De genoemde Schrijvers 

fchijnen het voornemen te hebben „ om--deze waarneming 

in verband te brengen met die van fommige padden en 
hagedisfen in de rotfen zelve levende gevonden. — 

Zouden er dan waarlijk dieren en planten beftaan , die 

zonder Jucht en licht in leven kunnen blijven? v. H. 

228. Over de woonplaatfen de zeden en het woede 

fel van den gebaarden Gierarend, Gypactus barba- 

tus, heeft de Hoogleeraar MEISNER (*), te. Bern, 
eenige bijzonderheden medegedeeld , welke mij belangrijk 
genoeg voorkomen, om ze hier over te nemen. Deze 

vogel bewoont de hooge dlpen, voornamelijk de kaa- 

tons St. Gallen, Graubundten, Bern en Glaris, en 

is eigenlijk niet zoo zeldzaam als men wel denkt. Dat echter 

zoo. weinige exemplaren van deze vogelfoort gefchoten wor- 

den, komt. hiervan, dat deze Gierarend zich over dag - 
meest, ftil houdt, en dat de jager, die zijne woon- 

plaats nadert, alleen het fchicten van gemfen ten doel 

heeft. In den zomer ‘houdt -hij zich in die hooge 

rotsachtige gedeelten der Zipen op, welke nog fchapen- 

weiden. bezitten; nimmer vechter vindt. men’ hem in de 

fnecuw-. 
site 

ad) ) Zie Befchreibung. und Naturgefchichte des bärtigen Geier= 

adlers (Cypaetus barbatus) , von p. MEISNER ‚ Prof. der Naturg. 

in Bern. Ann. der algem. Schweizerifchen Gefelifchaft für. die 

‘gefiaminte Naturwisfenfchaften , Bd, IL, Heft U, S, 150, Bern, 

Jy JENNI , 1824. . 
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Aneeiwftrekën.” In dè maand Februari als er veel 
fneeuw ís, dáalt hij neder ‘il de valleien en dorpen, 
“welke zuidwaarts liggen. nf is 5 meestal van zijn wijfje 
ergezeld. cah ie 
Zijn” votre beftaat meêst uit krengen. Zoo lang hij 
‘deze vindt, grijpt’ hij geen levend fchepfel_ aan. Zijn 

"deze echter niet voorhanden; dan werpt hij zich op 
“alles . > niet alleen op hazen, ‘marmotten, ganzen fcha- 

“pen ‘en kalven, maar zelfs op groot “rundvee, jonge 
pdarden, en ook wel op völwasfen menfchén Kobe Hij 
gaat gedurende de fchemétiiië heer, dan gedurende den 

“dâg , op roof bit: „Hij plaatst zich gewoonlijk daar 5 

waar * hij eenen vrijen aftogt ‘heeft , en zulks meest op 

“rotfch welke met zijne | kleuren overeenftemmen , of op 

‘fleile heuvels, nooit op boomen. Hij fchiet miet óp 
‘zijne prooi ‘los, ‘éven als de ‘andere roofvogels, — Zijn 

Higehaam is “kiertoe te klein, en zijne vlëugels, én fart, 

ten opzigte van. het” dbs te lang én ‘te zwaar. 
“Nooit vliegt hij, » zoo’ als andere roofvogels en 

‘boven zijnë prooi; maar als “hi een dier bemerkt va 

‘hetwelk hij zich meester “wil maken; zet hĳ zich. op 

eenigen afftand boven, hetzelve, Z00 zächt mogelijk ne- 

N „der, 
3 1 el en in: FOND LEI IDON pia 

(*) Zoo deze waarneming van dén Hoogleeraar- Meisner zich 

verder ‘bevestigt, zou de meening van den Heer TEMMINCK » 

omtrent het voedfel van den gebaarden Gierarend , eenige wij- 

ziging moetên ondergaan. Zijn Edele felt, namelijk , dat deze 

vogel zich flechts , » door nood gedrongen » op krengen werpt. 

Zie Manuel d'Ornithologie » Par Ee Je, ‘Teaidinek, Paris 1820, 

Tom. IL. pe 13e vwb, 
u 

ww. v. 
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der’, en wacht dan “uren man ‘op hét gunftige oögen- - 

BRS ‘dat het voorwérp zijner begeerte, ziëh’ nabij eenen 

fteilen afgrond ‘bevindt. “Zóodra dit- gefchiedt , vliegt hij 
op eens; “digt langs ’'de aarde; tégen het dier aan’, hete 
welk dan gewoonlijk * van fchtik ; in den afgrond nederftort. 

De' beenderen zijn Voor’ hem eene veel geliefkoosder 
Ípijs „dan het vleesch ; en’ het is otbegrijpelijk , welke 
groote beënftukken hij inflikken kan. De kleine beende 

ren breekt hij bij de geledingen af, de groote neemt hij 
zoo als hij ze vindt, vermits dezelve meestal “door den 

val verbrijzeld zijn. Alte itigeflikte beenderen ” worden 

door het maagfap zeer fchielijk en fterk aangëdaan. De 
ingëlikte’ haren zijn’; als het ware, in de ledige ruimten 
der «beenderen gedrongen en gaan nevens enige kleirie 
beenfplinters met de ontlasting weg ; hoornachtige deelen 
blijven het’ langst in ‘de tmaag. 
„De ‘verhalen ‘van ‘kinderen, dië dhof> dezen Giet. 

atend “zouden opg enomén zijn, moeten meer ‘op reké- 

ming: van “den #róoten 'Steenarend ‘gefehoven” worden’, 
die door zijnen ligchdamsbouw , voörwetpen met’ zij 

ne “klaauwen Kan- grijpen “terwijl ‘de korte póöteh 

en „minder kromme nagels van: den gebäarden Gier- 
arend, hem niet toelaten, dezelve te omvatten ‘en hèm 
noodzaken zich tot het dragen derzelve „ flechts va zij- 

‚nen “bek te bedienen. Maar zoo’ deze vogel zijne prodi 
niet ‘opligts’ is ‘hij ‘echter zeer gevaarlijk, om de wijzé, 
waarop hij’ dezelve door zijne groote en fterke vleugels 
in de afgronden mederftott ; hij maakt zich aldus “niet 
alleen van de gemfèn en aetben > maar oók van de 
koeijen meester, foms zelfs heeft hij Jagers. en pelin 
a benden geworpen: 

De- 



‚Deze, Gierarend paart, reeds, in, Februari en _nes- 
telt in Maart. Zijn mest bouwt hij altoos, op, rotfen of 
tegen, dezelve aan, en wel het „liefst daar, waar, een 

„bosch, van dennen- of van. Joofhout boven den afgrond 

Átaat, ‘Nooit nestelt hij in de „onvruchtbare hooge, ge- 

bergten „daar hij, de, ftreken ontvliedt „ waar niets meer 

Jeeft,, veeleer flaat hij zijne, woning ‚in die rotsachtige 

Alpen ops. alwaar weiden, voor ‚fchapen en‚geïten, zijn. 
De, Hoogleeraar MerrsNeR vond in, 1816 ecensnest van 

den gebaarden. Gierarend „geplaatst in eene, rotsfpleet , 

onder welke zich een afgrond bevond; het was, van aar- 

de en. van „takken. van dennen en stre boomen. „ge- 

„maakt, en met gras, en heideplanten voorzien. ‚Zijne 

„gedaante was rond, de breedte zes en ‘half, de 

lengte vijf en de diepte twee en half voet. Rondom 

hetzelve lagen de overblijffelen van, beenderen van fcha- 

pen kalveren en geiten. In het midden van het nest 
‚was een jonge vogel, met een witachtig dons bedekt, 

en buiten hetzelve lagen de fchalen van. twee eijeren 

welke eene „wit geelachtige , grijs geftippelde kleur had- 

den. „C. Nicari, te dubonne, in Zwitferland. 

229. Men heeft niet verre van Marfeille , de Lacer- 

ta monitor LINN., op het trand gevonden, Men Zou- 

de vermoeden, dat dit dier, hetwelk. niet dan in Zudië 

en Amerika te huis behoort, aldaar door cen koopvaar- 

dijfchip gebragt was, zoo geloofwaardige perfonen niet 

verzekerden „ dat hij in die ftreken meermalen was waar- 

genomen. Hij had zich een hol, in den vorm van eenen 

„wenteltrap gebouwd, hetwelk met bwee uitgangen voor- 

zien was. | 

Zie Bull, des Sc. Nat. n°. 5 1827. Pp Lal. We v. 

230. 
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_egó. In het achtfte nommer “van Band: XVIE der 

Notizen von FRORIEP, wordt, als iets zeer bijzonders 

vermeld „ dat LIvVINGSTON „ den rrden September 1825 

op 47° 4' zuïder breedte, en 43° 19 ‘wester lengte , in volle. 

zee „ een? veld-Leeuwrik (Alauda pratenfis) , op zijn fchip 

“gevangen heeft. Dit is echter niet nieuw „ daar HASSEL=" 

QuisT, in 1749, reeds aan den beroemden LINNAEUS. 

fchrêef , dat hij. op eenige verwijdering van het trand, 

meermalen’ leeuwrikken op het fchip , hetwelk hem over- k 

bragt, „gevangen had en dat zij altoos voorboden: van 

onweder of ftorm waren, ir hi A0 

“Zie r. nasserQquisT , Reize naar Palestina, of het 

Hi Land. AmflerdJam , 1771. D. TL. ble-244. We Ve 

tagrs In eenen brief, geplaatst in het Bulletin des 

Sciences Naturelles, n°. 5. 1827. p. to5, leest men 

dät er thans te Berlijn, cen bastaard van een hert én 

eene merrie beftaat. Dit/dier heeft van voren de ge 

daante van een paard, van achteren van een hert, maar 

de pooten zijn die van een paard. Twe Velt 

232. In de Notizen von rRORIEP, Bd. XVIL n°. 5. 

April 1827, vindt men eene opgave ‘van éen drieling , 

welke door eene Negerin, in den jare 1815, in Zuid- 

Carolina, is ter wereld gebragt, en dit bijzondere ver- 

toonde, dat dezelve uit twee blanke jongens „ en een 

geheel zwart meisje beftond. Het is jammer, dat er omtrent 

de vader of vaders niets bij dit berigt gevoegd is. w.vV. 

233. R. KNox meent, dat de laag purperachtige 

‚ zwarte verw{tof, welke bij de Sepia Joligo, tusfchen 
__ het netvlies en het glasachtig vocht geplaatst is , dient „ 

“em de kracht te breken der lichtftralen „ welke, met te 

veel hevigheid, op het zoo uitgebreide netvlies van dit 

dier 
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dier zouden’ werken en dat dezelve, derhalve met de 
grootere uitgebreidheid van dit vlies in verband is, 

Zie Bullet. des Sciences, Naturelles, n°. 5. 1827. 

Pe 133 Cl 134. We. V‚ 

234. Bij de winde van eltanini, welke 

de: Heer H.;F. THIJSSEN vin n°. 3. van D. 1, dezer 

Bijdragen, bijeen gebragt heeft, voegt zich nog eene 

waarneming van “CHARPENTIER ; opgeteekend in fn 

fervations des Sciences Meédicales , Mai 1825. Els at 

“Eene vrouw van negentig eneene dienstmaagd van 

zes en zestig jaren „ fliepen in dezelfde kamer, … 

“Den rgden. Januarij 1820, bemerkten de buren eenen 

ftank „ „gelijk «aan dien van verbrande dierlijke en wolle 

ftoffen 3 eene “vrouw , die in de kamer trad, was. bijna 

geflikt 3 op haar gefchreeuw toefchietende, vond men de. 

geheele kamer „met eenen dikken rook gevuld3 het bed 

“van de vrouw was geheel verbränd, alhoewel ver geen 
fpoor van vuur in den fchoorfteen was3 op. den-fchoor-. 

fteen en op den grond ftond een kandelaar ; in geen van 

beide was er eene kaarss ‚voor op de. plaats ; waar het 

bed geftaan had, zag men-het uiteinde van “een been, 

miet eene kous bedekt, en een? fchoen aan den voet heb- 

bende, hetgeen men voorhet regterbeen van de dienst- 

maagd herkende, Dit was hetseenig gedeelte van Iet 

ligchaam … dezer. vrouw „ ‘hetwelk niet in asch verteerd 

was. Men vond-den fehedel van de meesteres van vleesch 

beroofd , op, de- plaats, waar deze gewoon was ; haar 

hoofd neder te leggen; al het overige van het ligchaam 

was verbrand, uitgezonderd een gedeelte van de huid 
van. den hals, welke met eenen rooden doek, die tot das 

gediend had, omgeven was. Het bed van de dienst= 
maagd „ 

| 
| 
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maagd „ ‚de ftoelen ende overige meubelen ‚waren, alle, 

ongefchonden; de balken en de planken, van de kamer, 
waren „zwart. en brandend, , Beide deze vrouwen maak- 
ten groot, misbruik van Eau de ee van „warmen; 

gefuikerden wijn. ind Gn Je Merot, 
235. Zoo men aan den eenen kant den. fnellen voorts; 

gang der natuurkundige wetenfchappen „vooral ‚ook. der 

Phyfiologie in onze tijden, niet vermag te ontkennen, 

ís ‚het, toch ook aan den anderen, kant, waar, dat. der 
zucht, om, cene nieuwe, theorie op te flellen, of eene, 
nieuwe „verklaring van het cen of ander bekend. verw; 
fchijnfel op te geven, fommige onzer tijdgenooten tot 

de allerzonderlingfte ftellingen vervoert. . Onder deze vers, 

dient zyin de, cerfte plaats, een Engelsch Geneeskundige, 

Dr. BARRY, genoemd te worden; die niet tevreden wan, — 
reeds, vroeger den bloedsomloop en het opflorpend vers 

mogen der aders, geheel van de drukking der buiten- 

lucht te hebben doen afhangen (*), nu ook den mecha- 

nifchen invloed der drukking, die de gasfoorten der dar- 

men op de overige ingewanden uitoefenen, ter verklaring 

van. Schier alle „overige werkingen van ‚de, organen des; 

dierlijken ligchaams te hulpe roept. Zoo is, volgens, 

hem de bloedsomloop in den moederkoek en in de 
vrucht alleen een gevolg van de drukking, welke de 

luchtfoorten , in de darmen bevat , op de zwangere baar-, 

moeder, en hierdoor „op- den moederkoek uitoefenen 

waardoor deze laatfte derhalve, even als cene /pons 44 

Mk Ster gr Ze 

Re Expériences relatives à plens des wentoufes Sur les. 

Plaies empoifonnées, par. M. BARRY, à Edimbourg, Bulletin 

des. Sciences Médicales, n°. 3. Mars, 1826, p. ‚arg. 

/ 
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genoodzaakt wordt, haar bloed in de navelader en al- 
dus in de vrucht uit te perfen ®. 
“Zoo hangt ook het opklimmen van het chylvocht 

in ‘de melkvaten van eene gelijke voortftuwende kracht 

der"gasfoorten uit de darmen af, die hetzelve naar de 

borstbuis (dwetus thoracieus) voortdringen (}). 

“Deze beide ftaaltjes zullen, dunkt mij, voldoende zijn, 

om ónzen Lezers eenig denkbeeld van de zonderlinge 

Phyfiologifche meeningen van den Heer BARRY te ge- 

ven en hen te overtuigen , dat zij geene wederlegging 

behoeven. W. Ve 

“236. In KASTNER’S Archiv für die gefammte Na- 

vurlehre, VIL, Ie S. 116, heeft Dr. NEES VON ESEN- 

BECK , JUN.» eene merkwaardige waarneming medege- 

deeld; van ftilftaand water, in den plantentuin te Bonn, pa 

hetwelk, in ‘de maand September, na talrijke onweêrs- 

buijen, bij warm en helder weder geheel donkerrood 

van kleur werd. Bij nader onderzoek bleek het, dat 

deze kleur veroorzaakt werd door talrijke infufiediertjes , 

welke, na hunnen dood, eene kogelronde gedaante ver- 
kregen. Hij ftelt voor dit dier te noemen Zuchelis fan- 

guinea. Dit verfchijnfel kan welligt mede ftrekken ter 
opheldering van die roode of zoogenaamde bloedregens „ 

waarvan de gefchiedenis meermalen gewag maakt, en die 

men onlangs, even als de roode fneeuw , heeft willen 

verklaren uit kleine plantjes of Algen (Protococcus Ker- 

(*) Ueber die Placento-fötal circulation bewirkenden Kräfte, 

van Dr. Barry. FRrorieP’s WVotizen, B. XVII, n°. rr. 

(GH) Ueber die: Urfachen des Forrrachns des ve in den 

DMilch gefäsfe , ibidem n°. IV. 



€ 17 >) 

wbtinus: ACARDHI) vin zoodanig wáter of. Meeuw les 

vende. Het is mogelijk, dat beide oorzaken op ver 

_ Ahillende- tijden hetzelfde verfchijnfel REEN % Et 

) 

2 | en ia; ki 1 esther ed 

eorngp.ecAnalyle’ des travaux de l'Académie Royale des 

Siences v‘pendant l'année 1826. Partie-Phyfique, pat 

ZuVier.s, et partië Mathématique , par FOURIER: ak | 

HL. Vol. 4°. ke 

110238 Expofition En vote du Monde, par DE LA 

PLACE: "Ge Édit. „garantie „ conforme À celle de Paris ct 
ornée du” portrait “de PAuteur. Bruwelles. I. Vol. 8% 
£Profpectus:) — ‘Hierbij. zal eene korte levensfchets en 
opgave'.van de werken van LA PLACE gevoegd worden ;, 

en tevens hetgeen pPorIsSON, BIOT En DARU bij zij 
graf, hebben uitgefproken. 

„39. Traité des fonctions glliptgues et des Intégra* 

Jes „Euleriennes, avec des Tables pour en faciliter le 

zalen „numérique, par LEGENDRE. Paris. II. Vol. 4”. 

240. Application*.de la Géometrie à là mefure deë 
‚ lignes inaccesfibles- et des furfaces planes, ou pgs 

planimétrie pratiquc, par LEFÈVRE. Paris. 8°, 

„24 ks” Exercices de Mathématique , A Le este: 
17° Livraifon. Paris. 1 

1342 „Élémens de Géometrie avec ze oe; bed 

LEGENDRE. 12° Édit. Bruxelles, 1827: 
2243. Manuel onee „ Par BAILLY: 2e gar. 

Paris. 1810 

244. Mathematical ha Astronotnical ” Fables, by d. 
GALBRAITH: Edinb, I8sgs (oi on, errans: 7 

… BIJDRAGEN „D. IÌ. st. 4, N 243 
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245. Traite Arithniérique, La KEYNAUDé zee Edin, 
Paris, 1827, > om! es ke Lobaev 

246, Notes fur vArithmêtique,, par REYNAUD:! rard. 

Paris , 1826. pn 

247. Elements of Arithmetic „ theoretical and prac- 
tical, by r. R. HASSLER, New-Tork, 1826. 
248, Exercices d’Arithmétique: à YUfage des „jeunes 
ouvriers qui, veulent fuivre les cours: industriels „-publiés 

_ par ordre-de la Société de Merz. 89-47» pa711836, 
Metz, ER loV-I 

‚ 249. Dr, FR‚ W. SPEHR’S Neuë Pridicipientites Wijmen. 

tencalculs; enthaltend die Grundfätze . der “Differential 
und Variationsrechnung cet. Braunschweig ,18a6, somo 

“250. Je €. BUCHHEISTER „| Geometrie « für; Bürgët. 
und Gewerbsfchulen , wie auch/zum! Selbstunrerrichesfür 
Handwerker., Braunschweigy 1826 vooor! saovad mo 

251, Géometrie des Artistes et des, Ouvriers’ én vierge 
Lecons, par, TEYSSÈDRE. 129, avec:24 pl. Par, 1827. 
252. Cours élémentaire, -théorique . et: pratigtie <de 
conftruction, par J. P. DOULIOT ;… 16 Partie Mathértiax 
tique, I, Vol, in 49. Paris, 1826." ‚One 

„253. Theorie des. Bateaux. aqua-moteurs, „propres 4 
remonter les fleuves ou à les descendre avec plus-de fa 

pidité „ par la {eule action de leur bereken pat TH. BAR 

ROIS ‚in 89. 1826. Heivi.k SVT 

254. L'Art du Charpentier, par zeract, Kiva. fj 
in 12°, avec 6 pl. Paris, 1826. « * SAE AE 
„e55. L’Art,de PHorlogerie en®igné en 30 Lecons 
d'après BERTHOUT et les travaux de WUiLLAMYs Pâr 

un ancien. élève,de BREGUET , París. (ai Ape 
236. Élémens de Phyâque. er gp et de 

‚ 5 ,4: id „Mé-= 

ein nn ke 
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Météorologie, pâr c.s. EEG Re. POUILLET , om. 
IParis 89 on is Ko intens 

257. Der Procefs der Galvanirthen Kette, von c, 

F.POHLs “Leipzig; 1827. 

„258. L'Art de fabriquer la Porcelaine, shi dum 

Vocabulaire „des mots techniques et d'un traité de lä 

péintnre. et dorure fur Porcelaine, par F. B. DANDE-: 

NART» Tom, I. Paris. « 

259. Dictionnaire Piedra Tom. XL. akte > 

„260 Traité de PÉclairage „pare. PECLET „ Par. 89 

261. Repertorium der Organifchen Chemie, von ce. 
TH. :FECHNER, Erften Bd. Erfte Abtheil. Leipz. 1826. 
„262, Dictionnaire des drogues {imples et compofécs , ow 

Dictionnaire d'Histoire Médicale, de Pharmacologie et de 
‚ Chimie Pharmaceutique ,, par. A CHEVALIER el RI 

zn 

CHARD. Tom. IL. (Ce--Ger). Paris. 8°. 

„263. Gericer’s , Handbuch de Fuanndcie;, ae Aufl. 

Heidelb. 1826. f 

“264. Précis mistte me les CAUX Silrndeniëe les 

plus ufitées en gens se genk ALIBERT , Re. 

1826. 89, 

“265. Mémoires pour fervír à [Histoire Wda dt 
eaux minérales fulfureufes- ct des eaux re, _ 
ANGLADA , Paris, 82 

266. Élémens de ‚Minéralogie appliquée aux Beiisdees 

chimiqües ; par GIRARDIN ct’ LECoQ, Paris, 1826. 

-…a67. Een Arabisch. Tijdfchrift, bevattende Wiskun- 

des Aardrijksbefchrijving , Natuur- ; « Schei=y Aard-; 
Kristal-; Genees-, Heel-* en Landbouwkunde wordt er 
thans in Parijs uitgegeven. …… kiek 

KN € N 2 | „68. 
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468: Botanique du Droguiste‘et du Négoeiant en fab 
ftances exotiques , traduite de jongen de THOMSON ‚ 

re} peLoUzE, Dorp, faey vn ovum teerling 
„269. De volijverige Luikfche- Natuuronderzoekers.r. 
couRTOIS heeft een Profpectus rondgezonden, ten 
einde, bij inteekening ‘uit te geven, een werk, getis 
teld : “Recherches fur Va“Statistigue phyfigue , agricole 
et médicale de la province de Liège, welk werk in: 
twee octavo Deelen (elk voor fo + — verkrijgbaar) vol- 

ledig, zal zijn. Wij ‘haasten ons dit voornemen aan on- 

ze Lezers AE) te deelen en onthouden ‘ons - van valle 
aanprijzing 4 oer ein on ee Heer ‘CoURTOIS 

(rr 

zal” ensen NC lans 
270. Dr. D. H. HOPPE; esi Pimin 

104 p Leipzig 1826. Een handboek voor jonge: lie= 
dén , om op ‘hunne botanifche wandelingen de moeijelijke 

Rieigrasfen (Carices) wel te kunnen onderzoeker; „Het 

bevat eene befchrijving in het Duitsch van’ honderd “zes 

forten, die in’ Duitschland voorkomen. «> — vacHe 

27 Mémoire fur les indigofères du Bengale êt-de 

la Chiné ou “ Histoire et Description de quelques Végé- 
taux pêu connus et dont Jes feuilles donnent un très 

bel indigo, par M. jAumeE sT. HILAIRE) Paris ‘1827. | 
‚In deze verhandeling ‘worden vijf planten-afgebeeld en 
befchreven , “welke goede indigo geven en in Guyana 
en het eiland Martinique, met goed gevolg zouden 
‘kunnen worden aangekweekt. “Zij zijn Nerium tincto- 
riUm ROXB. 4 Indigofera Roxburghiana j. ST. HIL. , 

‘Morsotnia tinctoria R. BROWN , _dschepias tingens R. 

BROWN ; 

Be 

Eeden ES z 

SAR 
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BROWN en Polygonum tinctorivm j. STe HIL. De 

laatstgenoemde foort. zoude zelfs in het. „zuiden van, 

Frankry ijk wel. voort willen. — De ‘Schrijver. weidt in 

zonderheid uit over Nerium tinctorium, hetwelk: st vol- 

gens. hem; gemakkelijker te verbouwen. is „ dan Indigo. 
fera anilen «tinctoria, en eene ‚even zoo. goede verw- 

E oplevert. —. Zoude men, (ommige van. deze gewas-, 

ook niet in onze koloniën kunnen aankweken ? Ve H. 
272. „De « beroemde KURT SPRENGEL heeft binnen, 

zeer korten tijd van. 1824 «tot 1827 de uitgave. volein- 

digd der zestiende, uitgave van het „Systema Vegetabi, 

lim „hetwelk, + nog. altoos den ‚naam van LINNAEUS, 
draagt. De-drie eerfte Deelen bevatten. de Phaneroga- 

men, «het „vierde Deel, eerfte ftuk, de Cryptoga- 

mem terwijl het onlangs uitgekomen. tweede. ftuk_bij- 

voegfels-„en‚‚verbeteringen tot het, ganfche. werk be-: | 

helst. „Eene bij dit laatfte ftuk gevoegde uitvoerige. 

lijst vanvin „het Systema aangehaalde. Schrijvers. leert de. 

bronnen-”-kennen „waaruit SPRENGEL geput heeft wd en” 

isi-mede voorde kennis ‚dier werken „door enkele bijge 

voegde aanmerkingen „ van veel belang. …_ … vaoen 
273 “ROBERT BROWN'S vermischte Botanifche. Schrif- 

zet Dritten Bandes Erfic dAbtheiluag. Ook. onder 
den afzonderlijken titel van: Én 
… Prodromus. Florae. Novae Hollandiae et delen: van 
Diemen. exhibens characteres plantarum, quas annis 
18oP—1805 per oras utriusque infulae- collegit et descrip-. 
fit ROBERTUS BROWN5 infertis pasfim alüs, fpeciebus „ 
auctori hucusque  cognitis „ feu evulgatis, feu ineditis » 

_ praefertim, BANKSIANIS „in. ‚primo, itinere, navarchi COOK 
detectis. Editio fecunda, quam ad fidem exempli prioris 

N 3 edi- 

es 
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editionis „ ab ipfo auctore emendati, typis excudi cura« 
vit C. G. NEES VON ESENBECK, Dr. dcad.-Cs Ly C. 

Nat. curios.. Pracfes, Vol, 1. vrinden; fumtibus. 
L. SCHRAG. 1827. nathan x 

o74«  Organographie végttale sou” Deferipdion paie 

fonnée. des organes des Plantes Ben As P. DECAN-: 

DOLLE, IL. Vol. 89. Paris 1827. wie „Trial 

„Een ieder, die den beroemden Schrijver, zoo. vitsaijne) 

Theorie Bumoitoire: de la. Botanique, als ‘uit-zijne 

overige werken “kent „ zal voorzeker met verlangen uit 

zien ‘naar. dit werk , waarin «de aard- en ontwikkeling’ 

van de. verfchillende -deelen der plant naar denieuwfte. 
ontdekkingen - worden „befchreven 3 een werk ‘derhalve 

dat. zoo wel voor de Systhematifche „ als-voor-de Phys: 

_fiologifche plantkunde van groot aanbelang iser vooral. 

ftrekken zal, ‘om de in vele punten nog zoo mocijelijke” 

natuurlijke familiën der planten in hunnen oórfprong 

op te helderen. … Het: boek zelve nog niet ontvangen! 
hebbende, vergenoegen « wij “ons met: onze Luezerssop de: 

verfchijning van dit werk: en op ‘het verflag; hetwelk. 
daarvan „door GUILLEMIN is’gegeven. in het Bulletinsdes” 

Sc, Nat, Junij-1827., pr 247» te verwijzen, —v. He 

275 ”Mànuel de. Mammologie , ou-Histoire* Naturelle 

des. Mammifères „ par_R» S. LESSON » Paris srin"18®% 
276. Cours» d'Histoire Naturelle „ contenant des »príh-- 

cipales espèces du règne animal , desfinges , par M‚-paur” 
OUDART 3 publié; par ce. idni ge - et sin: > 

vraifons si Panés, win & BIT AREN 

277. Recherches fur- tes \ouines fosfiles ad depirs 

tement du Puy de Dôme spar: As ‘BRAVARD 5 4°5' 5e ets 

6° Livraifons , Clermont. 
EAR 

278. 
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88u Getreue Darftellung und Befchreibung. der Thiere 
die! insder Arzneimettellehre in: Betracht kommen „von. 

Dr. j. F. BRANDT und Dr. j. T.C./NATSEBURG 4 Heft, 
Le Berlin, Trog ner Pp Îe 

‚ 2794””Manuel «du Deftruêteur des animaux nuifibles 

awPArt.de ‚détruire tous des ânimaux muifibles au Jar- 

dinage , à Péconomie domestique, à la-confervation des 

chasfes „des étangs “etc. „ par vÉRARDI, Paris; 18°, 
„280. » British: Entomology „ or Illustrations and Defcrips, 

tions, of the „genera of infects found in Grot rf 

and Zeeland , by jonN currris. fi Dil Aria 
281. Histoire Naturelle des Vers, contenant ieriis, 

Deferiptions vet leurs Moeurs , ‘avec figures. desfinges 

d'après, Nature, par: L. AG. 'BOSC, 2e Édit. Pariss 
UissVok, #8O4000071, PCE € EA 

wa8e;  Beginfelen der Wiskunde s ten gebruike der. 

Atheffaca ven “Collegiën', door Ee. DE LANNOY, Hoog= 

leeraar vin de Wis= en ‘Natuurkunde , vaan-het- Koninklijk” 

Athenaeum te Brugge. Eerfte Deel.--Cijferkunst. Te 
Brugge; bij BOGAERT-DUMORTIEË , 1827. … 
“283. Gefchiedkundig Tafereel van den Watervloed, 

en'+de > Overftroomingen, in «de provincie Vriesland; 
voorgevallen: in Sprokkelmaand-1825, met eene Befchrijs, 

ving van derzelver.- gevolgen « voor sdat ‚ gewest, door 
J- VANSLEEUWEN ‚te Leeuwarden, bij em. /N. BREN 
GAR, 1826. Ee dr RK 

“884: Leerboek: der Artfenijmengkundige proefonder- 

viridelijke' Scheikunde. van 'y. B.) TROMMSDORFFz naar, 

de „gêmaakte vorderitigen „der Wetenfchap. uitgebreid „ en 
met Aanteekeningen vermeerderd , door H.C VAN DER 

Nee N 4 BOON 
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HOON MESCH; Hoogleeraar: inde” Scheikunde > en. Na- 

Ben Historie. ‘Eerfte, Deèl. “Te: dmfterdams bij 
ED BERNTROP WBEy ie Tore eet nae rg 

EE 5. Vernieuwde uitgave van póuwe’s’  Zeethansta-! 
feleni} ‘of Groriäbeginfelen der ‘dadelijke Zeevdartkunde „ 
door JAKOB ‘swart: … Tee Amflerdam:s’ bij de” Wed: 

Ë: HULST WÄN KEULEN’, TBmpgdh ‘bunder & ar 

266. Verzameling van + wiskundige. ‘Voorftellen., door 

de. Leden van het Genobtfchap +" Ber? “onvermöèidenvar- 

beid“ komt alles terboven y elkander ‘tot onderlinge oefe: 

ning opgegeven , [Ie angen waer Te-Amflers: 

dam, bij- H‚ WEIJTINGs hr eben hens a lk ad ho 

287. Tets voor Landbouwers „ over et zaaijen van’ 

Koolzaad en andere Veldgewasfen op-rijen, met de“Af- 

beeldingen van Werktuigen, welke hiertoe’ in de/pró- 

vinciën. Groningen en Vriëèsland worden gebruikt ; door 

Dr. A. NUMANj Directeur en Hoögleeraar wan ?sRijks’ 

Veeartfenijfchool te Uorecht.” 1E „Groningen, bij mus. 

gmrnseek) #Dor. iT POMP esdek opreed A 

Wij vee op dit. begrij stukje mo goat 

te komén. fia ey look T gibdeflb al) pee 

288. Proeve opens ‚de ‘Kwadraat van rz 

door e. s. Ter Amflerdam 3 bij “Gebr. CVANTCLEEF, 

1827 ; ook in hetFransch verkrijgbaar. «> oer vei 

—_ 889. ‘Astronomie Populaire „ par. A. QUETELET 

Bruxelles, 1827. ° VRT 

290, Grondbeginfelen der” Rekenkunde, uitgegeven 

door het Wiskundig ' Genootfchap „onder de ‘zinfpreùk :, ie, 

Mathefis Scientiarum generis. Te pta “Je“Stuk- 

je5 bij cijrveer „1827. Ober migen TORE fans 
291. 
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291. Bij TEN BRINK €en DE VRIES tê Amfterdam, 

zal eene Nederduitfche vertaling het licht zien van het 

Abrégé d° Astronomie , ou Legons Élémentaires Pdstr 0- 

nomie théorique et pratique, par Mr. DELAMBRE 

vermeerderd en_met Aanteekeningen voorzien , door A. B, 

DE BOCK, JR. CN _F. Je STAMKART. 

_ 292. Nagelatene wiskundige Verhandelingen van wij- 

len j. R‚ SCHMIDT , Lector te Delft. Delft, 1827. 

293. De Pharmacopoea Belgica En theoretisch en prac- 

tisch. verklaard , dóor’ M. ‘w. PLAGGE. Te Delft, bij 

ALLART , 1827. wirt dd 

294. Vergelijkingstafelen. tusfchen de nieuwe Maten, 

voor drooge , Waren, en de oude Deventer Korenmaten. 

Te Deventer, bij j. DELANGE, 1827. 

„295. Een Woord over den Staat der Rivieren > en 

“ over de noodzakelijke middelen ter verbetering van de- 

zelven aan de Ingezetenen der provincie Gelderland en 

Noord-Braband ‚ door erLricus. . Te Thiel, 1827. N 

296. Théorie Ballistique, par j. F, SCHEER DE LION 

ASTRE  Lieut. Colon, d’Artil, ornée de Planche et Ta- 
bleaux. Gand, 1827. 

297. Repertoire de Chimie, Pharmacie, Matière Phar- 
maceutique et Chimie Industrielle, Journal menfuel, ‚par 

P. HENSMANS. Louvain, 1827. 

298. Précis Historique des operations Géodéfiques et 

Asrromiemnin nes faites en Hollande , par le Baron KRAYEN- 

moer „ IIe Édit. 1827. | 

299. Natuur- en ontleedkundige Opmerkingen over 

den Chameleon , doorw. vrorik , Med. Doct. : enz. Te 

Amflerdam , bij P. MEIJER WARNARS; met twee platen. 

k 
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BE 2 bisossiaes biet! 

“Verzameling van Ster- en Zeevaartkundige Taft 
_ Jen, ten dienfte der Zeelieden , door JacoB SWART; 

“Leeraar der Wis- en Zeevaartkunde te Amfler= 
dam. Te Amfterdam, bij de Wed. G. H. van 

_ Keulen, 1826 , in 89. ro6 en 432 bladz. 

I de meeste gedeelten, der zuiveres zoo wel als der toe- 

gepaste. natuurkundige. wetenfchappen, beftaat er een 

groot gemis van. werken in onze moedertaal, in welke 

zij, naar derzelver. tegenwoordigen toeftand, volledig 

worden behandeld. Dit is bepaaldelijk het geval met 

het voor cen zeevarend volk zoo belangrijk gedeelte der- 

zelve; de zeevaartkunde, Zestig jaren zijn er verloo- 

pen federt de eerfte uitgave van de Grondbeginfelen 

der Stuurmanskunst van PYBO STEENSTRA; veertig 

‚ jaren federt FLORIJN de Benoodigde Tafels bij den Zee 

mans-Almanak. van denzelfden Schrijver uitgaf. Sedert 

dien tijd zijn er belangrijke veranderingen in deze we- 

tenfchap voorgevallen. Het eerstgemelde werk is reeds 

fpoedig, na, deszelfs uitgave onvolledig geworden , daar „ 

door de werken van EULER , TOB. MAYER € anderen „ 

de. theorie en de tafels der maan tot eene volkomenheid 

gebragt werden, die veroorloofde „ het reeds lang bekende 

denkbeeld , om de lengte op zee door de bewegingen 

der maan te bepalen, wezenlijk in_ uitvoering te bren- 

gen ; bijna gelijktijdig vervaardigden HARRISON en ande- 

ren tijdmeters, die met eene; door hen zelven naau- 

BIJDRAGEN » D. IÌ, ST. 2 Ö wee 
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‚ welijks gehoopte naauwkeurigheid, gedurende zeercizen 

van verfchiëtden “maänden’ den “tijd op de plaats der af- 
vaart aangaven, en dus een tweede middel opleverden 

ter lengtebepaling, op -zee,. Sedert werden de inftrumen- 
ten ter hoekmeting. meer en meer. volmaakt „ en/de juistere 

kennis van «het aardmagnetismus - droeg veel bij tot be- 

tere vervaardiging der peil- en‚ftuurkompasfen. … 
Deze en meer andere vorderingen „der zeevaartkunde 

deden de behoefte aan volkomenere werken over dezelve 

ontftaan. Enkele gedeelten derzelve werden dan ook later 

door VAN SWINDEN en ‘anderen belhändeld, op eene 

wijze, boven onze goedkeuring verheven; maar niemand 

heeft eene nieuwe bewerking van het’ geheele vak op 
zich genomen. — Het boek van sTEENsTRA werd wel : 

verfcheidene malen herdrukt, maar flechts in eenige op- 

zigten verbeterd en vermeerderd. Hetzelfde geldt om- 

trent het nog oudere werk van KEAAS DE vRIEs. De 

tafels van STEENSTRA waren in hunnen aanleg flechts 
ingerigt ten gebruike der fterrekundige methoden. Om 
derhalve iets wolledigers te hebben , namen onze zeelie- 

den veelal de verhandelingen en tafels van pouwes en 
van VAN SWINDEN te zamen; maar ook deze maken geen 
volledig geheel uit, en de tafels zijn niet genoegzaam 
ingerigt in de tegenwoordig meest gefchikte vormen. In 
de laatfte jaren trachtten  verfcheidene Engelfche’ géleer- 
den, zoo als LAX en INMAN, in de door de vorderin= 
gen der wetenfchap ontftane behoeften te voorzien; en 
wij zagen dus ook in ons land met genoegen het aan 
het hoofd dezes aangekondigde werk verfchijnen. 

Wij meenen, dat eene beoordeeling van hetzelve die 

genen onzer Landgenooten niet onwelkom kan zijn , die, 

even 
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Eve “als “wij; diep overtuigd zijn van de waarheid van 

het gezegde van den Hoogleeraar moLL „ dat, voor bee 
_dchaäfde wolken; de zeevaart eene behoefte - Epen is , 

even“onvermijdelijk als de landbouw. 

zeWi ij zullen eerst, -zoo kort mogelijk , onze denkbeel- 

dens omtrent. de vereischte eenér doelmatige verzame- 

ling van zeemanstafels mededeclen „ en vervolgens de 

aangekondigde . verzameling “aan dezelve toetfen. Dus- 
doende fteflen wij den Heer swart in de gelegenheid , 

eid waar wij van hem verfchillen , onze gfonden te kennen. 

“Bij de beoordeeling van de ‘verdienften van ieder werk , 

komt; in de eerfte plaäts , in aanmerking , de vraag : 

beäntwoordt: hetzelve volledig aan deszelfs doel? Dit 

‘doel wordt Bepaald door het gebruik , dat van hetzelve 

“gemaakt moet worden. Sterre- en zeevaartkundige tafels 
moeten gebruikt worden door zeelieden. Wij kunnen dezen 
ân twee klasfen verdeelen , welker verfchillende beftemming 

ook verfchillende hulpmiddelen doet verlangen. De eerfte en 

talrijkfte klasfe bevat degenen, voor welken de bevorde- 

ting der zeevaartkundige wetenfchap nooit doel is, noch 

zijn kan; deze moeten ín zoo verre van tafels voorzien 

“zijn, dat zij in ftaat gefteld worden, om de noodzake- 
lijke dagelijkfche berekeningen op de kortfte wijze 
te “volbrengen, en flechts met zulk eenen graad van 
maäauwkeurigheid „ als voor de onmiddellijke veilig 
heid van manfchap, fchip en lading op bevarene wate- 

ren toereikende is. — Zeer verkeerd zoude diegene hande- 

den, die hen wilde noodzaken, om berekeningen, die 
uit den aard der waarnemingen, op welke zij fteu- 

men, „ onzeker moeten zijn, met die naauwkeurigheid uit 
O 2 te 

/ 
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te werken, welke de Sterrekundige op zijn, Obfervato- 

rium zich als eerfte wet voorftelt. — 
„Maar er beftaat eene. tweedë klasfe van on. 

voor wie de uitbreiding der: Nautifche wetenfchap, kan 
aangemerkt. worden , als ten minfte gedeeltelijk hoofddoel 

te zijn. Van deze mag men verwachten , dat zij in die 

tijden; in welke hoogere pligten ‘hen niet van alle ander 
re werkzaamheden aftrekken „ook het hunne zullen. bij- 

‚ dragen tot volmaking van ZZydrographie „ Geographie, 

Astronomie. en aanverwante” deelen, der. PAyfica. Zij 

zijn het, en zij bijna alleen, dienin de. gelegenheid 

zijn, om de ligging, ftrekking en grenzen, der landen, 

en vooral der. zeeëz op te nemen, en_ naauwkeurige 

kaarten te vervaardigen: zij-kunnen nieuwe „ kortere en 

voor den handel voordeeligere wegen ter zee, opzoeken. 

zij kunnen door naauwkeurige waarnemingen: in, afgele- 

gene ftreken den Sterrekundigen. kostbare. bijdragen, le- 

veren , welke ter volmaking der fterrekunde dienende, 

juist daardoor gunftig terugwerken op de zeevaartkundes 

zij kunnen de zoo belangrijke kennis der vaste en ver- 

anderlijke winden, der ftroomen. en der getijden in de 

grootere en kleinere. zeeën verfchaffen , zoo als wij ook 

tot nu toe, zeer veel van hetgeen wij daaromtrent we- 

ten , aan hunnen ijver verfchuldigd. zijn, zij kunnen 
door alle deelen der. wereld (want wie durft volhouden „ 

datééne zee op den duur ontoegankelijk zal blijven voor den 

onverfchrokkenen moed van eenen PARRY ?) naauwkeurige 

waarnemingen leveren van de temperatuur des dampkrings 

en der zee „ van de drukking der lucht en hare regelmatige ver- 

anderingen, van de afwijking en helling der magneetnaald: 
een 
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eer, gedeelte der phyfifchewetenfchappen'; hetwelk wij _ 

nog miet” voor geheel onmogelijk. houden’, dat: eens- door 

volhafdende onderzoekingen „ door „aanwèênding & der. 

nieuwe ontdekkingen. en werktuigen tot eene volmaakt= 
heid „kan « geraken „ welke aan den zeevarenden cene ven 
naauwkeurig … en __misfchien ' „veel … gemakkelijker mids 

del zal geven ter oplosfing van een der. voor hem al- 

lergewigtigfte problema’ss dat der Jengtebepaling op 

zee. Willen: wij nw ztjlke belangtijke werkzaamheden 

doors hen. werrigt. zien „dan, moeten zij ; behalve de al 

gemeen.’ nuttige nog,” meerdere. en, uitgebreidere. middelen 

bezitten 3; dan moeten zij-dus- ook: van naauwkeurigere 

tafels voorzien zijn; en wij noemen dus eene verzame- 

ling, volledig , in „welker zamenftelling ook op hunne 

behoeften. voldoende is gelet geworden. rAS 

„Een tweede, en vooral voor ‘practicale werken niet 

minder belangrijk hoofdvereischte is beknoptheid, Deze 
komt «zoo. wel ín aanmerking bij boeken , die tot on- 

_ derrigting , als;die tot dagelijksch gebruik dienen moe 
tens. Men moet echter nooit naar deze beknoptheid 

ftreven ten koste. van verftandige methoden , vooral daar 
de. woordeelen , welke men op zulke, verkeerde wegen 
meent, te erlangen „bij - oplettend onderzoek gewoonlijk 
blijken „flechts-:{chijnbaar «te zijn. Deze hoogstbelang- 

rijke,regel is, vooral in «de meer practifche gedeelten der 

wetenfchappen , dikwijls uit het oog verloren, en het 
onderwijs „inde. zeevaartkunde heeft. zeer. veel aan dit 
euvel. geleden, Blijkens de over dezelve  gefchrevene 

_… werken heeft men,zich, en” vooral;in latere, tijden , er 
veel op toegelegd. om „het onderwijs in-dezelve geheel 

tot. geheugenwerk te maken; men verzuimde, en ver- 
SR O3 wierp 



( 186 

wierp zelfs als geheel nutteloozen: ballast „ alle grondige 
kennis van de beginfelen der rekenkunst:, der=meetkunst 
en der ftelkunst; men gaf voorfchriften ; welke {flechts 
werktuigelijk behoefden toegepast: te wórden „ven jzoo: 
veel mogelijk alle redenering vermijdende-, heeft mén ‘het 
den zeeman trachten ‘mogelijk te maken, om), ”wanneer 
hij op reis ging, ook zijn ‘werftand ‘te huis’ te daten: 
Vraagt men debewijzen voor: dit gezegde, zoo leze 
men flechts de “klagten „ welke reeds pouwes daarover 
voerde ; men doorbladere de werken’ van MOORE 4*BöW= 
DITCH , NORIE', VIOLAINE; DULAGUE 3 en bepale-voor- 
al zijne oplettendheid op: die ‘werkftukken;» in «welker 
trigonometrifche of algebraïfche uitdrukkingen” de «tee= 
kens + en — elkander kurmen-afwisfelen ; zoo'dikwijls 
deze afwisfeling kan plaats ‘hebben , zoo velerverfchiils 
lende regels, em daardoor eene langwijligheid j-die:regt- 

ftreeks ftrijdig was met het voorgeftelde doel lom zoo bez 
knopt en gemakkelijk ‚ mogelijk "den aankomenden +zees 
man, de hem noodige kumdigheden aan “te “brengen. 
Eenen beteren weg betraden: voorwaar onders-de-oudere 

Schrijvers onze „GIETERMAKER ,” en”na “hem “ROBERT- 

SON, om nu niet van eenige grondige nieuwere: Schrijs 

vers, als: VAN- SWINDEN's'® DUBOURGUET , “LESCAN 

melding te maken. Was het wel te verwonderen; dat 
een zeeman; die zich op zulk “eene vérvelende*wijze 

‘bekend had moeten. maken met ‘het theoretifche gedeelte 
van zijn beroep; eene huivering ‘had: gekregen voor ‘alle 
verdere wetenfchappelijke’ oefening 5 dat - weinigen’ ‘iets 
meer dan het noodige leefden’, -en” dit ‘hoogst bekrompett 
kenden; ja zelfs, dat velen ‘ook dit geringe tiet 'be- 
hoorlijk. wisten toe te pasfen, zoodra er iets büîtenge= 

NK, woons 

Pe 
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woons- ‚voorviel lodndien er ook tegenwoordig.-„nog, fpo- 

ren van zulk ‚eene bekrompenheid zijn „zoo hebben wij 

„echter de gegronde,„hoop., -dat; de: meerdere „uitbreiding 

van: grondig wiskundig sonderwijs , „welke door „de, wijze 

maatregélen van: onzen geterbiedigden „Koning. zoo voorr 

deelig’ zal „kunnen + werkenvop de beoefening. van kunftert 

ef hândwerken’}’ook in ‘het onderwijs der! zeevaartkunde 

deze fporen Jangzamerhand. zal doen verdwijnen ‚en wij 

verheugen ons--met- den Heer IswarT> oversde ónlangs 

got dit doel dhargeftelde intigtingen. * alki) ue 

„Pasen wij het gezegde op het. gebruik van tâfcls toes 

gan blijke tie, van “zelf hieruit > datwij tenofterkfte zijn 

fmoören tegen het „gebruik vanalle „zoogenaamde: ezels 

briüggen -en-dus van-tafels, „welke: allëen woor; denge- 

vien 5 ter osjerkorting” zijner -dagelijkfche berekening , kune 

Hen “dieren , -dië aan den inderdaad. Jangwijtigereti”- werke 

tuïgelijken arbeid gewend is, welke tafels fomtijds min- 

der “naauwkeurigheid in het werk weroorzakèen:, en bo- 

Wendieh eene verzameling omflagtig maken, welke tot de 

gemakkelijkheid van ‘het gebruik zoo beknopt mogelijk 

\ pelibort "té zijn. Maar die beknoptheid kan, behalve 

in ‘het weglaten van onnoodige tafels , ook gevonden 

wórden in den gefchikten vorm en inrigting der wezen- 

lijk “Huttige. — Om zich hiervan te overtuigen „ verge- 

lijke mh’ de tafels van rax, en ook fommiïge “uit het 

Hamburger Handbuch der Schifrarthkunde met derge- 

lijke inde’ tafels wan pouwes en van’ de vroeger ge- 

noemde “Engelfche en Franfche verzamelaars. Wij zul: 

_ den ftraks zelve aanleiding vinden, deze vergelijking voor 

bijzonderd tafels te maken. — vols nig 

Een derde vereischte is, zoo wel hier, äls in alles, 

To Ch ON or- 
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orde. Deze orde moet, naar ons oordeel, beftaan inr 
het naast elkander plaatfen „van die tafels , welke ge= 

woonlijk te gelijker tijd gebezigd worden, ten einde-men 

zoo weinig mogelijk verpligt zij, naar zijne tafels te 

zoeken, iets, hetwelk altijd-lastig en. tijdverfpiltend “iss 

De minder noodige tafels moeten dus niet onder de da= 
gelijks “gebruikt „wordende geplaatst worden, de: tafels 
voor de zeilaadjes, die voor de aman alten: » „die 

voor de lengte „ enz. „ elk bij elkander faands ob waden 

Verfchillende tafels, die de opgenoemde ‘vereischten 

allen in zich vereenigen „ kunnen nog zeer van elkander 

verfchillen in de-gemakkelijkheid voor het gebruiks; De- 
ze gemakkelijkheid, reeds voor. hen, die rustig in hun 
ftudeervertrek. hunne bewerkingen, volbrengen, van.veel 

gewist 5 is van het uiterfte belang voor den zeeinan „ die 

zoo dikwijls deze. rust „ontbeert, „vooral, wanneer „hij 
in de haast , als zijne dienstpligten hem op het. dek hou- 

den „ bij flecht weder zijne bewerkingen, moet. volbrens 
gen. «Tot zeer vele bewerkingen is het noodzakelijk ge- 
tallen te gebruiken, welke gelegen zijn tusfchen de, ge 

tallen. der tafels , en dus doorde berekening, van even- 

redige deelen ORE aangevuld. wozden, ‚Het „berekenen 

Bat. van tafels gewoon. is, ons „gaame zal willen 

toeftemmen , misfchien het voor de aandacht vermoeijende 

fte gedeelte der geheele berekening: het is dus, van groot 
belang, door eene gepaste inrigting der, verfchillen en 

evenredige deelen derzelye den, bewerker. daarin te 8 
„moet te komen. 

De verklaring der tafelen , benevens de. aanwijzing van 

derzelver gebruik , welke elke verzameling. volftrekt moet 
ver- 
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vergezellen, is eene zaak van veel gewigt, enwelligt 
van het geheele werk het minst naar elks genoegen te 

maken 5 want „voor «eenen hetzelfde werk ‘is. misfchien 
geen. publiek zoo” gemengd als voor eene verzameling 

vanzeemanstafels , en men dient toch elk het zijne te 

geven „ en-liever iets te veel dan te; weinig te doen. Het 
is geenszins ons oordeel , dat eene dergelijke verklaring 

tevens een leerboek voor de wetenfchap moet zijn „ of= 
fchoon. er helaas! nogr;te veel zeelieden beftaan , welke 
nimmer „eenig ander boek. bij de hand nemen „ — maar 
begrijpen, dat zij dienen--moet voor. menfchen „ welke 

met; hun. vak ten minfte „zooverre bekend. zijn „ dat zij 
weten ‚wat zij. doen moeten; en “die alzoo alleen met 
het. bijzondere vin, de inrigting der tafels moeten worden 
bekend gemaakt, om dezelve:te kunnen gebruiken. De 
verklaring. „zal, naar ‚onze „gedachten , algemeen het best 
voldoen , „wanneer zij beftaat: uit eene bepaling van den 
aard „der, getallen „ in» elke ;tafel gevonden wordende ; "uit 
eene;opgave der formule , waarnaar zij berekend is „; met 
vermelding der vaste coëfficienten 3 uit eene aanwijzing, 
hoe men de getallen in de tafel Beken » en door de 
bijgevoegde. verfchillen #nterpoleren moet: eindelijk zal 
het ‚doelmatig zijn, den graad van naauwkeurigheid 
op te geven, welke men ‚door het gebruik der tafel be- 
reiken, kan, al ware, het dan ook alleen „om niet het 
gene gedeelte, van eene zelfde bewerking met de Z0rg 
vuldigfte - ‚naauwkeurigheid te behandelen en daardoor 
eicillie en lastig te werken, terwijl, aan den anderen 
kant, de tafels, in dezelfde, bewerking gebr uikt wor- 
dende, . zoo weinig. naauwkeurig zijn, dat die cerfte 
moeite geheel ondoelmatig wordt. Ten flotte konde men 

Os den 
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den naam „vanden veerften: < rede der ame en het 
jaargetal:aangeven. … bari, aat 

1 Wij “gaan nu over tot de woei der vermengde 
deni Heer swarT aan” deze vereischten. Nopens-taal-en 
flijl zullen’ wij ‘ons van valle “aammerkingen onthouden; 

als’ zijnde dezelve, in zoo verre flechts geene onjuiste 
_ Vitdrukkingen gebezied dri ‚ in eert werk, van dezen 

ertrigen minder belang. soor 2 SA, ES, ERD 

„De verklaring der vafelden Di berlwane: honderd: zes blad- 

mijer is. in-dríe afdelingen’ gefplitst , ‘onder de namen: 
verklaring der: tafels s-berigten én ophelderingen jbe- 
erekkelijk. de). tafels ; verklaring der ‘tabellen: Deze 
Onderfcheiding ‘tusfchen verklaring en ophelderingen tus- 

fchen ‘tafels en tabellen komt:ons‘doelloös voors-waarom 
ziet alles 4. wats-den  aafd“tener tafel klaar en duidelijk 
moet „maken bijéén geplaatst 2en ‘Waaromi”aar‘het ene 
den naam var Safe, aan het andere van tabel „ ‘dat is : 
tafeltje 5” gegeven 5 sver- fläart ‘immers’ onder deotdfels ‘ver- 

Teheidene/y"“die niet grooter” zijn ‘dan- degenen. welke 

onder de “tafeltjes geplaatst zijn: — De verklaring is 

‘over het “algemeen oppervlakkig. Uitgenomen de formu- 

le voortafel XL, die ten onregte bij de verklaring van 

tafel XVI’ geplaatst is , en die voor. tafel XIII, XXIII, 
XXV, NXXIG XXX; XLI en XIV ; “misfen? wij 

bij al de overige de formulen ’en meestal ook’ de /op- 

gäve van de getallen=waarde ° der “ftandvastige coëflicien- 

tens “en „ “behalve bij de kimduikings-tafel ‘vindt’ men 

geene vof bijt geene aantnerking over de haauwkeurig- … 

‘heid der" tafels. In de meeste verklaringen’ misfen wij — 

‘dan, hetgeen wij ET gaarne 'in“hadden “gezien. Andere _ 

Dd zijn EN vale "allerwijdloopigst „om- 
dat « 
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dather zaken in- geplaatst “zijn, welke.niet hier, maar 

flechits: in eene vvérhandeling over de «ftuurianskunist „ op 

huihe:vplâats “zijn. Deze, aanmerking is toornamelijk 
toepasfelijk «op „de verklaring wan tafel XIV, XV en 

XVIvv'Eindelijk is ook veel plaats gevuld door te. groó= 

ten „overvloed wan: voorbeelden. „bij tafel V, VIII, IX; 
XI XX, XXHI, XXVI, XLIV en: XLVII; bij alle 

welke::-men- mêt één of, -hoogftens: twee we sens 

voorböelden had kunnen: volftaan. … == 

De orde-der tafels komt ons niet voor: ie made ie 

fchiktesté-zijn. Het ís zeef lastig Kleine tafelen midden 

in het boek: fpoedig: op -te-flaans. Wij: zouden. derhalve 

täfel XXI; XXIV « en XXV onmiddellijk hebben laten 

volger-!óp. tafel V* “daarentegen ctafel XX, A» en Bz 

tafel XXXIV.,- XXXV en :XXXVLivachter in: de verzas 

melingplaatfen, bij tafel XIV: en”-XLVI,' aan, welke 

S', tevregt deze plaats aanwijst „als. minder “tot het 

algemeen dagelijksch. gebruikbehoorende; De uitgebrei 

dere » täfelsr,”- die > té * zamen: gebruikt „worden „moeten 

digt bij: @lkander. geplaatst worden. Tafel „XIX moet 
dus onmiddellijk volgen. op tafel :XIV ven-XV „als 

behoorende met:deze tot-de zeilaädjes. ‘Tafel XIII daars 
entegen. moet op. XVI,. XVIL en XVI-volgen „ daar 

deze „gezamenlijk voor. de buitenmiddagsbreëdte ; volgens 

DOUWES , „gebruikt, worden. Tafel: XXXI,-XXVL en 

XXXVII tot XLIV hebben’ alle betrekking’ tot de maanse 

waarnemingen en lengtebepaling door dezelve en. moesr 

ten „dus door geene andere van elkander gefcheiden zijn. 

‚Na deze Sleng, earn hl te zin 

kh 

Bei: 5 elk afzonderlijk, nagaan. el Slad 

me 
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„Tafel 1. Kimduiking bij wvrije kim. In de verkla- 
“ring bl. 1, fpreekt S. van de fchijnbare en -zigtbaré 

kim. Dit is onjuist. Hij verwart de benamingen kim! 
en horizon. Er zijn bij den Sterrekundige twee “ho- 
rizonten, bij den Zeeman twee kimmeh, die aldus 'on- 
derfcheiden zijn: wanneer men door den waarnemer eene 
regte ‘lijn trekt naar hét. middelpunt der aarde, en in 

dit punt een vlak loodregt op die lijn plaatst,-dan-heet 
dit vlak de were Aorizon : plaatst men’ evenwijdig aan 

denzelven een’ vlak „ hetwelk de oppervlakte der aarde 
aanraakt, ‘dan ‘heeft men’ den-/chijnbaren horizon, bij 

den zeeman’ «de: ware kim genaamd 3” legt mén ëndelijk 
door de boven de oppervlakte‘ der aarde verhevene ftand- 
plaats des waarnemers als top een kegeloppervlak: het- 

geen de aarde, volgens eenen cirkel aanraakt, dans 

deze cirkel. de grens van het gezigt des waarnemers, 

en' heet «zigtbare of fchijnbare kim (*). Ss zegt dus 
fchijnbare kim , in plaats vänfchijnbaten. horizon of ware 

kim.’ S, rzêgt verder, dat men. bij: de waarneming van 

achteren eenen te kleinen hoek meet : terwijl men wel 

degelijk eenen te grooten hoek meet; doch het inftru- 

ment dadelijk het fupplement van dien hoek opgevende; 

is dit fupplement te klein, en moet dus de kimduikings- 

verbetering: daarbij- opgeteld. worden, /Te regt is de Ne- 

derlandfchie ellemaat in ‘deze: tafel, geplaatst , maar wij 

moeten het afkeuren dat dezelve' er flechts is ‘bijge- 

voegd, Z gat dat de Ba er voor edn is: dezelve 
8 moest 

K {*) Over een’ zeevaartkundig werk fprekende, rekenen wij 

het geoorloofd „de aarde bij deze eral als eenen bol te 

befchouwen. 
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moest berekend. zijn, van palm tot palm voor de eerfte 
vijf ellen, en vervolgens van el tot el, Wil men dan 

de waarde dier ellen en palmen in voeten en onderdee- 
len „van ‚voeten er naast zetten, hier zijn wij niet te- 

gen, zoo lang de oude maten nog zoo algemeen gee 

bruikt worden, De herleiding der Rijnlandíche. voeten 

tot Nederlandfche ellen is niet geheel overeenkomftig de 

verhouding dier maten , opgegeven tabel D , bl, 430 » b. Heid 

Volgens tab‚.D, geefts., 12 vts. Ra vo 3stllr6z958 
vermenigvuldig met. „ … 9 « «9 vn 
komt voor … … … « 108 R. vt. 3399062222 17 

Hiervoor, geeft tafel I-. . . … « . 33,99 

Even zoo voor 124 vt, volg.t. D, 38,93 t. I „38,01 ee 

132 nn 4Is 44 41,47 ENZ 
Hetzelfde hebben wij gevonden bij de herleiding van 

teh in Rijnlandfche duimen in tafel XLVI voor de 

verbetering der ftraalbreking , b. v.: u ” 

Moor „700 geeft tab, Das, or odin vei, 26075615 
» PN eld” een ei iele viel ret IAS 

dus voor HOON B vita adt orto A, ohite 29504953 

dat i is: 29°”05; tafel XLVI heeft 29406. 

Wij bekennen gaarne, dat de aangewezene. verfchillen 
zeer gering zijn, en voor den zeeman van. „geen belang 5 

maar het is even gemakkelijk naauwkeurige herleidingen 

te maken , als onnaauwkeurige. » en zulke onnaauwkeu- 

righeden in tafels, die men gemakkelijk narekenen kan “ 
geven een vermoeden van zorgeloosheid , ook bij de 

Vervaardiging van andere, waar hèt wel degelijk op de 
3 eeni- 
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eenheden der laatfte- decimaal “aankomt 3 een wermoederi , 
hetgeen toch geheelvonverdiend kan zijn. * «© *” 
„Tafel IE ‘Duiking bij ‘onvrije’ kim ; is even als de | 

voorgaande en volgende zeer wijd gedrukt. Bij eene be- 

knoptere inrigting hadden zij op ééne bladzijde kunnen 

dus moéten ftaar ; zoo vindt men ten minfte 1 en 

U bij van- SWINDEN , bij elkander; en in vele verzame- 

dingen» drie 3 ‘ja’ zelfs meerdere tafeltjes kit éérie“blad- 
wijde. 4j 

Dezdlfde “redénen 5 “waarofi tafel 1, volgens nieuwe 

maat “behoort te zijn, zijn ook toepasfelijk op tafel IL. 

Men tad de verbetering kunnen opgeven voor iedere 

hoogte van hiet oog van el tot el: alleen de Duitfche of 

zeemijlen. moeten onveranderd blijven, als ín verband 

ftaande met de driehonderd zestig-gradige verdeling van 

den cirkel, welke ín algemeen gebruik is en blijft. Bij 
‘het woord mijlen zoude men voor de duidelijkheid het 

woord Duitfche willen voegen. Eindelijk is er even veel 

‘eden, om deze als-om de vorige verbetering in minuten 

‘en feconden op te geven. — Zeer draagt het onze goed- 

keuring weg dat S. ‘in de berigten de aanmerkingen 

van ARrAco (*) heeft irgelascht , omtrent de onvermij- 

delijke onnaauwkeurigheid der beide kimduikings-tafels ; 

deze oorzaak alleen immers kan, zelfs bij de zorgvuldig- 

Tie waarnemingen, dikwijls grootere fouten in de uit- 

komst der berekening geven, dan alle andere bronnen 
van ontaanwkeuriglieid te zamen, en het is ‘van groot 

tip í Pf bri Zer } Î be- 

ie Zie het benee (uk hierover in de Conn, des Teus 

van 1827 , bl, 316 en volgg. 
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belang, de aandacht van den! Zeeman , die näfpotingen 
wil doen; voorál ne te” gaarde ‘en gevestigd te 

hiene gij 6 SNR 1 Atik 

„Tafel III. « Zons- hemdtas inie middellijn. Insde 
ziene’ regel: der verklaring ftaat: … bijgeteld: of afges 

trokken 3 ” dit moest „om- naauwkeurig- te zijn „ heet eve 

afgetrokken of bijgeteld. « Dit tafeltje: mogt ook veel kore 

ter zijn; bij dagelijkfche berekeningen komt: het niet op 
een paar feconden aan , en wil men zonsmiddellijn naauw- 

keurig hebben, dan neemt men haar uit-den. Almanak, 

van welken aan boord van alle:fchepen , waar waarne- 

mingen gedaan worden, ten. minfte. één Exemplaar be- 

hoort. voorhanden te zijn. Eene opgave. derhalve voor 

den’ eerften van iedere maand was toereikend voor ta- 

fel TI. aol 5 aj do 
Tafel IV. - Refractie, enz. In ‘het hoofdsvan deze 
tafel, en ván tafel XI, XXIII, XXV, XXVI en XLVI 

worden-vreemde benamingen gebezigd voor zaken „ wel- 

ke even “duidelijk en verftaanbaar in Nederduitfche woor- 

den kunren uitgedrukt worden. Waarom niet liever 

de namen ffraalbuiging en vwerfchilzigt gebezigd? en 
vooral, “waarom niet liever halve dag- eri-nachtboog, 
in plaats van de barbaarfche naam /emi-diurnaal en 

femi-nocturnaal-boog. Even zoo zijn addeer en fub- 

traheer (onder tafel XI en XII) nog overblijffelen van 

den ouden tijd, toen men in de beginfelen der rekene 

kunde nog geene Nederduitfche benamingen “bezigde, 
en bij alles, wat wetenfchappelijk was, zelfs: de een» 
voudigfte zaken in een kleed van hoogdravende en” ecte 

biedwekkende namen hulde, die elken ongewijden af 

fchrikken moesten. 

Be 
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… Tafel. VI, VII, „VHL, … Zonsdeclinatie en verbeten 
ringen. Deze. tafels komen ons voor in eene-verzame- 

ling van zeevaartkundige tafelen niet te huis te behoo- 

ren 5: dewijl men daarvoor de. verfchillende Almanakken 

behoort te bezigen, welke door derzelver naauwkeurig= 

heid bij de meeste waarnemingen onmisbaar zijn; ten zij 

men zich geheel en al’ bepalen wil tot eene horologie- 
correctie. en eene middagbreedte: en «ook dan zelfs zal 
men,-daar deze tafels flechts- op geheele. minuten. berer 
kend zijn, dus altoos aan eene fout van 15-bloot ftaan , 

en daar men, buitendien nog 1' en meerdere „ wegens de 
onzekerheid der kimduiking , en, 1'. wegens de onzekerheid der 

“waarneming kan rekenen, de verkregene middagbreedte 

op geene 4’ kunnen vertrouwen. Tafel VI is ingerigt voor 

de jaren 1823 tot 1826, welke allen reeds verftreken 

waren „toen de verzameling het licht zag : S. had hier- 
in wel het voorbeeld mogen volgen, hetgeen hem in de 

latere. drukken van pouwes was gegeven in welker. na- 
volging: hij, zoo wij meenen , tafel VI ingevoerd heeft : 
bij deze immers bekwam men, indien wij ons wel her- 

inneren , wanneer men een exemplaar kocht, ook fteeds- 

nieuwe. declinatietafels voor de volgende jaren, De 

verbeteringstafel VII mogein het gebruik goed en nut- 

tg zijn voor menfchen, welke niet regt weten. wat 

eene verbetering voor lengte beteekent; naar ons inzien „ 

is dezelve, even als alle foortgelijke tafels volftrekt af“ 

te keuren: men maakt daardoor de zaken onduidelijk 

en zelfs lastiger; men laat eene verbetering in, twee ge- 

deelten zoeken, welke men in eens, nemen zal, zoodra 

men begrijpt „ waarom men de declinatie-getallen uit den 

Almanak niet dadelijk nemen kan; en is het dan zoo 

moei 
Ì 
| 

ij 
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moeijelijk, te begrijpen, dat, »ânneer men de zonsde- 
clinatie voor een gegeven oogenblik noodig heeft, en 

dezelve voor eenig ander oogenblik in den Almanak 

vindt, men. het verfchil in tijd, tusfchen die beide 

oogenblikken moet nemen „ en daarvoor een evenredig 

gedeelte van de verandering in declinatie, welke voor 

vier en twintig uren in den Almanak ftaat, berekenen? Is 

het. zoo moeijelijk te begrijpen , dat men dat verfchil in 
tijd moet bepalen, door de tijden, zoo als ze op de- 

zelfde plaats geteld worden, van elkander afte trek- 

ken? — Wij voor ons zijn overtuigd, dat de Heer S, 
de meening van vAN SWINDEN niet gevat heeft , wan- 

neer hij op deze en foortgelijke tafels het gezegde van » 

dien Geleerden toepast: ;, wij moeten de zeelieden niet 

„te naauw beperken „” enz. VAN SWINDEN zelf heeft 

deze tafels nimmer in zijne ‘verzameling opgenomen, 

maar heeft integendeel den Zeemans Almanak uitgege- 
ven, welke dezelve geheel nutteloos maakte. Tot nog 

toe waren wij van dit gewas van vreemden bodem be- 

vrijd gebleven; worden zulke tafels inderdaad thans 

noodzakelijk „ dan verklaren wij nict te begrijpen, hoe 

het met den zoo hoog opgevijzelden voortgang in we- 

tenfchappelijke kennis gelegen is. Ten tijde van cir- 

TERMAKER ten minfte_ fcheen men geene tafel VII noo- 

dig, te hebben. 

Tafel IX, X. dipilieudes en verbetering derzelve, | 
zoude men insgelijks zeer wel kunnen misfen ; immers 

de manier van bepaling der miswijzing door iele 

gen is zoo onnaauwkeurig » dat dezelve niet verdient 

gr ezigd- te worden, zelfs al maakt men. dan ook gee 

bruik van, de daarvoor nuttige verbeteringstafel 4 De 
BIJDRAGEN , D. IL sr. 2. | P \ ftraal- 
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ftraalbreking in de kim “is immers bijna altijd ‘onregel- 

matig, en dus afwijkende van diegene, voor welke tafel 
X berekend is; bovendien neemt men niet waar in de 

kim, voor welke tafel X berekend is, zoodra men zich 

op eenige hoogte boven de oppervlakte der zee bevindt: 

de aldus bepaalde miswijzingen moeten dus altijd fout 

zijn, en men zal met even veel naanwkeurigheid de 

eenige jaren te voren in dezelfde zeeën gedane bepalin- 

gen kunnen gebruiken, van welke tegenwoordig reeds 

uitvoerige verzamelingen , zoo in de Berigten voor de 

Zeevaart , als anderzins , te vinden zijn. — De verkla- 
ting van tafel X is buitendien alles behalve verklaring. 

S. maakt niet eens melding van de ftraalbreking als de 
oorzaak ; waardoor de zon zich boven den horizon ver- 

toont „ wanneer dezelve wezenlijk onder is 3 hij laat door 
de woorden: „ nog in, of genoegzaam half „” zeer twij- 

felachtig „ hetgeen duidelijk konde gezegd worden: „ de 

zon is inderdaad nog eene zons-fchijfshoogte onder de 

kim op het oogenblik, dat de bovenrand zich begint te 

vertoonen. S. fpreekt verder van „ waren afftand van 

het O. én W.,” zonder deze woorden te bepalen, of- 
fchoon de verklaring op het regte verftand derzelve ne» 

derkomt. — Wil men overigens de methode der kim- 

peilingen volftrekt behouden, en dus ook eefie ampli- 
tudo-tafel, dan zoude men nog tafel IX en X tot eene 
kunnen brengen; want altijd de fchijnbare miswijzende 

ámplitudo door de peiling bepalende, heeft men ter ver= 
gelijking ook alleen de fchijnbare berekende noodig. ; 
Tafel Xl en XII. Halve dag- en nachtbogen en ver- 

Betering derzelve, zijn misfchien wan eenig nut, al is « 
het maar, om op cen berleklip den tijd te kennen, — 

waat — 



Cr99 J — 

waarop de vlag nedergehaald moet wórden; doch zijn 

Cverimin dienftig voor het bepalen van den tijd als de 

orige voor de miswijzing. Over alle dergelijke tafels 

is het vonnis onherroepelijk geveld, federt alle deskun- 
digen “eenparig den regel vastgefteld ‘hebben : beneden de 
6'À 7 graden boven den horizon mag nooit eenige 
waarneming gedaan worden. In allen gevalle konde men 

Ook deze beide tafels tot eene enkele vereenigen, en dus 

oók hier plaats uitzuinigen. 

Tafel XII. Met vinden van den waren tijd en de 

breedte door twee hoogten. Dit is de tafel voor de 

buitenmiddagsbreedte, volgens pouwes, zoo als de- 

zelve door STEENSTRA gedeeltelijk van 4° tot 4*, en 

gedeeltelijk van 85 tot 8s tijds berekend is: deze méer- 
dere uitgebreidheid” was noodig, zoo latig men de vers 

fehillen der opvolgende getallen niet in de tafel 

plaatfte. Het is zeker niet moeijelijk, tusfchen de getal- 

len -derzelve te interpoleren; maar het is toch ook even 

zeker, dat de interpolatie voor eene tafel, die van 

zos tot ro% berekend is, veel gemakkelijker valt, en 

plaatst men er de verfchillen naast, dan zal het ge- 

bruik der tafel veel gemakkelijker, veel beknopter, en 

althans niet minder naauwkeurig worden. Bij de plaat- 

fi ing der verfchillen kan men, of alleen het geheele 

verfchil tusfchen elke twee opvolgende termen der tafel 

naast iederen term zetten, of, wanneer de verfchillen 

van eenigé opvolgende termen bijna gelijk zijn, telkens 

de uitgewerkte evenredige deelen der verfchillen van 

1s tot 1° invoegen, even als b. v. cALLET dit voor 

al de eenheden van het zesde cijfer im de logarithmene 
wafel der natuurlijke getallen gedaan heeft. De gelijkheid 

P 2 der 
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der verfchillen voor twaalf termen der Douwesfche tafel 

heeft reeds van go’ tijd af «genoegzaam plaats, van 1u 

af voor elke 5%, en van eu voor «elke ro’. Verder ín 
aanmerking nemende, dat de werfchillen van de kolom- 

men Aalf verloopen tijd en middeltijd gelijk zijn „zoo 

zouden wij voor de beste Hedon dezer tafel /houden:, 

wanneer men: 

1°. De termen van ros tot ros berekende , (of uit 

de Reguifite Tables, indien noodig, verbeterd, overs 

nam.) 

o°, Tusfchen de kotoiirnse 2 Verl. Tijd en Midd. 

Tijd „ eene kolom voor verfchillen , en achter Rijz. Tijd 
insgelijks eene invoegde. 

3°. En in deze kolommen vak o’ tot 29’ achter 

iederen term het verfchil met den volgenden ptaatfte 3- 

daarentegen de evenredige geelin der verfchillen van 

Is tot rs zette: 

Van 30’ tot 59 achter elke vo 

ae a er DE 
Km ou mn 6u en nn IO. 

De berigten en ophelderingen van deze tafel bevatten 

de gronden, waarop dezelve berekend is, en zijn dus 

zeer lezenswaardig (*). 

Onder degenen, welke de indirecte zadihade van DOU- 

wes voorftaan, behoort vooral LAX, die zelfs aan deze, 

tafel XIII zulk eene inrigting gegeven heeft, dat men 

met 

(*) De log. midd. tijd en log. rijz. tijd van o’, zijn niet 

== 0, Maar =S — OO, en konden dus open gelaten worden. 



. 

(: 2or ) 

mêt behulp derzelve de gewone: Log. Sinus en Tangens- 

tafelen voor alle zeevaartkundige “berekeningen konde 

misfen. Even zoo “heeft hij de nautifche formulen zoo 

ingerigt dat men woor de natuurlijke of flecht-finus 

altijd finus  verfus gebruikt, zoodat hij ook de flechte 

finus-tafel weglaat; hij fchijnt op dezen weg gebragt 

te zijn door de manièr, waarop MENDOZA, met- be- 

„hulp der-log. finus-verfus , en alle log. finus vermijdende , 

de regtftreekfche formule van breedtebepaling door twee 

hoogten. berekent (*). Hoezeer de inrigting der tafel 

bij rAx in dit opzigt zeer vernuftig. zijn moge, 
Komt het ons voor, dat deze manier al te kunftig is 5 

men verwijdert zich te veel van de gewone vormen der 

trigonometrifche berekeningen , waarvan het gevolg zijn 

moet, dat de zeeman, die eens aan de tafels van LAX 

gewend is, wel even fpoedig met dezelve werken zal, 

als een ander met andere of gewone logarithmus-tafels , 

maar dat hij eens eenig problema willende berekenen, 

« hetgeen niet tot de dagelijkfche behoort, in zijne ver- 

zameling geene der-daartoe noodige tafels zal aantreffen , 

en dat buitendien andere werken over fterrekunde , als 

„ 

het ware, in eene voor hem onverftaanbare taal zullen 

gefchreven zijn. Wilde men dus of de gewone loga- 

rithmen, of die van pouwes weglaten, dan zouden wij 

meenen, dat het even gemakkelijk ware, met bijvoeging 

eener kolom log. finus-verfus bij de log. finustafel , de. 

Douwesfche te misfen. Wij meenen echter, dat deze 

tafel, aan welker invoering door onzen verdienftelijken 

lands- 

le) Zie de groote verzameling van MENDOZA , tweede uit- 

gave, 1809 , verklaring , bl, 35. 

Pig 
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landsman misfchien velen. het leven te danken heb» 
ben, tot diegenen behoort, op welke het gezegde van 

VAN SWINDEN doelt , over welks toepasfing door on= 

zen Schrijver wij, zi tafel VI, onze meening geuit 

hebben. 
Het verwonderde ons zeer, dat wij, na afl xs 

de Brinkleyfche- verbeterings-tafeltjes niet geplaatst von- 

den, die reeds te regt in de latere uitgaven van Dou- 

WES, in de Regwif. Tables en in viorLaine ftondens, 

door deze immers is- de methode van pouwes ook dan 

bruikbaar, wanneer men door herhaling hoe langer hoe: 

verder van de “ware breedte zoude afdwalen - terwijl 

derzelver gebruik zeer gemakkelijk is voor iemand, die-de- 

gronden derzelve kent. Bij de overneming dezer tafel- 

tjes uit. pouUwEs dient men echter op te letten, dat 

zoo wel in de uitgave van 1815, bl. 58, als in die 

van 1821,in het derde tafeltje , middeltijd en tijd van 
hoogfte obfervatie , met elkander verwisfeld zijn. Zoo 
ftaat b. v. voor ro’ midd. tijd, en ru eo’ hoogfte obf. 
het getal o,o17, behoorende bij 1 oo’ midd. tijd, en 

to’ hoogfte obf. tijd, zoo als elk een vinden kan, 
door berekening der formule: 

Cos. 5 verloopen tijd 
1 — mmm en 

Cos. middeltijd 

Zie ten overvloede Reguif. Tabl. Uitg. 1802, ven. 

VIOLAINE „ bl. 150. 

Daar eindelijk prrLAMBRE bewezen heeft, dat bij de 

breedte-berekening „ door twee zonshoogten, de veran- 
E de- 
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dering “in declinatie tusfchen, de ‚waarnemingen niet mäg 

verzuimd worden; ‘zouden wij hier achter nog een ta- 

feltje- invoegen ‚gevende de waarde van: > Aredede:s 

Wieninegsewlon Ietar Sb IBA ee … ee 

oder ore 4d Sôh. middeltijd rd sci 

VERWEVA UI HN TT TT 
vs gaen Sin. half verloopen tijd oil Pil 

om A door ‘vermenigvüldiging der deelinatie-verandering 

mét éen der getallen uit dit tafeltje, ook wegens. „deze 

oorzaak de berekende breedte te verbeteren (*). 
Tafel, XIV, Veranderde breedte en afw ijking, In 
de verklaring , bl 14 3 zegt S.: „De tafel bevat 

‚ Eigenlijk. niets meer, dan cen aantal van oplosfingen 
» van regthoekige platte driehoeken.” Deze aanmerking 

is zeer belangrijk, en verdiende daarom nadere. ontwik- 

keling , met aanwijzing „ dat de tafel, dien ten gevolge, 

tot zeer verfchiliende doeleinden kan gebruikt worden ; 

zoo. kan men, b. v., door dezelve bepalen : de hoogte 

parallax, de lengtevérandering door middelbreedte , de verbe- 

tering van de laagfte hoogte, wegens den tusfchen de waar 

nemingen gezeilden weg en wegens veranderde declinatie „ 

de kimduiking bij onvrije kim (}), en in het algemeen 
al- 

(*) Zierde zeer eenvoudige formule , waarnaar dit tafeltje bee 
hoorde berekend te. worden, voor het eerst, zoo veel wij 

weten , opgegeven en bewezen, door den Heer VAN TUYEL sin zijne 

Akademifche verhandeling: De Lazitudine , ex ob/ervatis dua- 

bus astrorum, altitudinibus computandâ, Traj. 1823. Pe 76,77. 

) “Naar de formule van den Heer Pieterse „ Berigten voor 

de Zeevaart, D. II. St, XI bl. 113. 

P 4 
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alle. grootheden, welke gelijk zijn aan andere gegevene 

grootheden , vermenigvuldigd-met den finuscofinus 4 

tangens, cotangens, fecans of cofecans van eenen. ge- 

gevenen hoek of boog. — Wat de tafel zelve aangaat, 

dezelve zoude flechts de helft der. plaats, welke zij 

thans beflaat, innemen, indien zij, zoo als bij INMaN , 

op dezelfde wijze als de gewone finustafels ingerigt was , 

namelijk, gaande tot 4 ftreken, met bijvoeging van 

hoofden “aan den voet der bladzijden voor de 5e tot 

ge ftreek: alsdan wordt voor iedere ftreek boven de 

4° de kolom afwijking die voor de veranderde breed 

te, en omgekeerd. (Zie de tafel van INMAN, bl. 328, 

zijner verzameling.) De kolommen van SWART. voor o 

en 8 ftreken worden nimmer gebruikt: wie toch zal in 

zijne tafel gaan — „opzoeken, hoe veel hij in lengte ver- 

anderd is, wanneer hij juist N. of Z. zeilt, of hoe 

veel hij in breedte veranderd is, wanneer hij dezelfde 

parallel gehouden heeft ? 

Tafel XVL Nonimer-logarithmen. In 45 bladzij- 
den bevat deze tafel de logarithmen van xr tot ro,ooo 

in 7 decimalen, zonder eenige bijg gevoegde verfchil- 

len, offchoon de opene kolommen daartoe reeds’ voor- 

handen waren. Lax geeft dezelfde tafel 6 decima- 

len, met bijgevoegde evenredige deelen der verfchil- 

len voor: iedere eenheid van het-5e cijfer, en van 5 tot:5 

eenheden voor het 6e cijfer , op oo bladzijden. «Dit wer 

fchil in uitgebreidheid, tusfchen gelijkfoortige tafels is 

zeer in het oog loopend, en geeft aanleiding tot een 

befluit, zeer ten nadeele van de inrigting der tafel bij 

S. — Maar’, zal men zeggen, het formaat der tafels van 

LAX is breeder, en Lax geeft de logarithmen flechts in 

\ 6 
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6sdecimalen. Wij antwoorden hierop: « 1% Op iedere: 

bladzijde van LAX ftaan zo kolommen: het formaat van, 

S. laat flechts 8 kolommen toe de hoogte nu dezelfde 

zijnde „zouden de oo bladzijden van LAX bij SWART» 

25 bladzijden. uitmaken, hetgeen nog 2o bladzijden. 

werfchilt. met de door S. daarvoor gebezigde ruimte. 

2% Liax geeft zeer te regt maar 6 decimalen, en‚de 

ze is hier nuttelooze plaatsverfpilling. Een naauw= 

keurig onderzoek heeft ons overtuigd, dat 6 decimalen. 

voor … alle - zeevaartkundige berekeningen genoegzame 

naauwkeurigheid geven : bij de buitenmiddagbreedte van 

Douwes worden deze logarithmen te gelijk met die 

van. tafel XIII gebruikt, welke flechts 5 decimalen be= 

vat „en. toch, algemeen erkend wordt genoegzame naauw- 

keurigheid te. bezitten; bij de berekening der uurhoe- 

ken,-en dus ook bij de lengtebepaling zal het gebruik, 

van 6 decimalen , zelfs in de ongunftigfte gevallen, nim, 

mer eene onnaauwkeurigheid van 15 tijds kunnen ver 

oorzaken. Daarentegen gebruikt men bij de buitenmid- 

dagsbreedte «en tijdsbepaling , volgens de Douwesfche, 

manier, „de logarithmen van het verfchil van twee finus- 

fen „ welk verfchil meestal uit 5 cijfers beftaat; de tafel 

moet «dus zonder moeite voor getallen van 5 cijfers ge- 

bruikt kunnen worden; en de bijvoeging der even- 

‚ tedige deelen voor dit 5° cijfer is dus een volftrekt ver- 

eischte voor het ‘gemakkelijk gebruik derzelve. — Wij 

zoudendus elken werzamelaar van zeemanstafelen aan= 

raden, de tafel van. rAx in haar geheel over te ne- 

men „ daar het blijkt, dat de aanmerking van swART , 

ops ble-93 der verklaring, «alsof, door het over- 
Ea k Pz | ne= 
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nemen’ van uitvoeriger tafel; het werk eenen te grootets 
omvang zoude verkrijgen, van allen grond ontbloot is: 

Tafel XVII Logarithmen der finusfen, tangenten 

en :fecanten, - De aanmerkingen door ons, omtrentyde 

vereischte. naauwkeurigheid en de gemakkelijkfte-inrigting 
op de vorige tafel gemaakt, zijn ook op deze toepasses 

lijk. Bij de naauwkeurigfte zeevaartkundige bewerkingen 

kan men de ze decimaal dezer logarithmen misfen: hierdoor 

zouden wij behalve de nu reeds door S. wit gelaten "ko= 

lommen nog 6 verticale rijen winnen „welke ruimte zeer 

nuttig konde en behoorde befteed: te-worden „ tot het’ in 
voegen van 3 kolommen met verfchillen én evenredige 

deelen derzelve „ ééne voor de log. finus en cofecans; ééne 

voor log. tangens en cotangens, en ééne voor log. cofinus 

en fecans. Wij konden dus de zes hoofdkolommeti “inf 

deze orde rangfchikken: finus „ cofecans , tangens ; cotäfi= 

gens, fecans, cofinus, en ‘de: bijkolommen telkens 
plaatfen tusfchen de twee hoofdkolommen, tot welke 

elke derzelve betrekking heeft. Zoo lang de verfchillew 

tusfchen de opvolgende termen eener kolom te: veel uit 

_ elkander loopen, kan men zich vergenoegen inde bijk 

kolom naast iederen term het verfchil woor iedere roo’* 

te plaatfen. Dit zoude dus moeten gefchieden voor log 

finus en cofecans „ en voor log. tangens en cotangens', vän) 

o% tot 4° 59'3z terwijl voor deze eerfte 5° bij de log» 

_cofinus-en fecans nog geene bijkolom noodig is. Van 5° 
tot 14% 59’ moest men in dezelfde twee bijkolommen: 
naast elke 6’ de evenredige deelen voor 10’, 30’ 30°’; 

40! en zo! zetten, berekend naar het gemiddelde. ver- 

fehil woor Gof', Van 15° af tot 45° voor deze ko- 

___ lom- 
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lommen ‚en van 59 af tot 45% voor der bijkolom, 

der. log. cofinus „en deon „ moesten. naast elke.6o' de, 

evenredige deelen „voor 1//, 2’, tot 59°’ toe 5: plaatsovin= 
‚ den „insgelijks. berekend. maar het gemiddelde” verfchib 

voor. 6o'', Bij zoodanige vinrigting zoude alle berekes 

ning--van. evenredige. deelen, ten. minfte boven. de 15% 

geheel, vervallen , terwijl „men nimmer eene; onnaauwken=; 

righeid, van, meer; dan à 3 eenheden in de 6e decimaal 

van „den, aldus geïnterpoleerden logarithmus „zoude „te 

vreezen „hebben,;Verder. zouden wij de aanwijzing van, 

het „aantal graden „hetgeen in deze tafel op den, kant, 
ftaat„ gemakshalve boven-en onder aan , en-behalve de, 

benamingen log. finus, tangens en fecans, ook die 

van „log, -cofinus ‚‚ cotangens en cofecans “aan het-hoofd 

en aan ;den voet ‚van elke bladzijde zetten; en laat der 

breedte van het papier-zulks toe, (en waarom zoude: 

men.niet „eenigzins. breeder formaat nemen, daar ook an= 

dere. tafels bij dezen breederen vorm merkelijk in’ bes: 

/knoptheid, zouden winnen) „dan zouden’ wij naast. de) 
graden en minuten aan beide zijden gaarne de overeen. 

ftemmende -uren , minuten en- feconden tijds ftellen, ten” 

_ einde ‘daardoor „ bij fommige berekeningen „de moeite, 

uit te winnen, van boog intijd en omgekeerd. te her=: 

leideni, zoo als te regt -door STEENSTRA ae de. wies 

fche tafel is ingevoerd. N 

„Tafel XVIII. Natuurlijke finusfen stangenten: en. 

fecanten. Deze tafel beflaat 44 bladzijden. … Behalve het. 

Hamburger Handbuch, welks makers in het zamenftel-. 

_ Jen der tafels zich hier en daar insgelijks te veel aan het 

onverbeterlijke oude hebben gehouden, is S. onder alle 

ons ‘bekende Verzamelaars saude eenige ; die deze tafel 

ook 
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ook” nu nog driemaal zoo-groot maakt; als noodig is: 
de natuurlijke tangenten en -fecanten worden ‘door « den’ 

zeeman nooit gebruikt; dit wint dadelijk 2 gedeelten van 

de 44; dat is, 28 “bladzijden, en is dus eene groote: 

plaatsverfpilling. De finusfen en cofinusfen daarentegen 
worden veel gebruikt; ook in gevallen „ waar het er op: 

aankomt, om ze gemakkelijk tot op eenige feconden te: 

hebben; ook hier moeten dus de verfchillen en evenre-” 
dige “deelen op eene gelijkfoortige wijze aangcbragt ”wor-" 

den, als wij bij tafel XIII en- XVII hebben aangetoond 3’ 

of ‚indien men aan deze tafel eenige meerdere ruimte! 

wil toeftaän, kan dezelve ingerigt worden als de vam 
verfus tafel , bij S. de XLIII. 

De verfchillende aanmerkingen, welke wij liëbbett moes’ 
ten maken «op tafel XIII, XIV, XVI tot XVIII, :ze- 

kerlijk , wat de inrigting aangaat, de flechtfte der ge- 
heele verzameling, fchijnt S. reeds in zijne voorrede,- 

bl.” VI, te hebben willen beantwoorden „ door te zeg-” 
gen, 5, dat hij ze in vormen. gezet had gevonden , en” 
„; dus beperkt was “tot eenen « bepaalden vormt” _ Wij 

voelen“ de kracht van deze reden volftrekt niet, en vra-- 

gen S. „welke zoodzakelijkheid er beftond, om zich 

aan dien ouden vorm te moeten houden.- Wij ftemmen 

gaarne. met hem. in, dat het der nakomelingfchap 

» past, gedenkteekenen van vroegeren tijd, indien er 

» geene” voorname redenen tegen beftaan, onveranderd 

„ te bewaren.” Maar beftaan die redenen , zoo- als wij 

bewezen hebben hier het geval te zijn, dan twijfelen 

wij zeer of onze voorouders zelve op de hulde gefteld 

zouden. zijn, diemen hun meent toe te brengen „door 

onveranderlijk ook aan hunne he same gehecht te blij- 

ven. 
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en. „Zouden wij, hetgeen zij vóór ons gedaan hebben , 

miet dankbaarder verkennen, door voort te gaan op de 
ons door hen. gebaande paden? — Hier althans is het 

te beklagen , dat deze oude vormen beftonden , anders 
had “S. eenen grooten “dienst aan onze Nederlandfche 
zeelieden kunnen doen, door die verbeteringen aan te 

brengen, waartoe de ruimte niet ontbrak, maar zelfs 

opzettelijk fcheen beftemd te zijns door welke verbete- 

ringen wij meenen, dat hij deze tafels zoo gemakkelijk 

zoude hebben gemaakt, dat die van carrer door der- 
zelver meerdere uitgebreidheid woor den zeeman geen 
uitftekend voordeel meer zouden opleveren. 1 

Tafel XIX. « Vergrootende breedte. Du Bourever, 
(Traité de Navig., p. 494—441)s heeft deze tafel 
berekend voor de afgeplatte aarde in de vooronderftelling 
eener afplatting = sir Het onderfcheid is gering, 
flechts 20: op 6o°® breedte, en dus voor den zeemam 
naauwelijks de moeite waard, om er eene nieuwe tafel 
voor te berekenen , maar deze reeds berekend zijnde , had 
S. „met zeer geringe moeite, de tafel van pu Bour- 
GUET uitgebreid kunnen overnemen.’ Bovendien kan 
de tafel, zoo als zij nu is, beknopter worden ; door op: 
elke bladzijde twee kolommen meer te plaatfen, Á 
„Tafel XXI. Regte opklimming en declinatie van de 
voornaamfte vaste flerren. Bij eenestafel als deze, wel- 
ker, getallen door naauwkeurigere waarnemingen ;-zoo 
dikwijls veranderingen ondergaan hebben, dat men moei 
jelijk twee Catalogusfen vindt, in welke dezelve volmaakt 

overeenftemmen, mogt eene opgave der bronnen, uit 
welke zij zamengefteld is, volftrekt niet achtergelaten 
worden. Alleen daardoor kan de tafel die- groote mate 

van 
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van vertrouwen verlangen , welke S. hoopt, ‘dat de zijne 
erlangen zal Wij hebben, door vergelijking met de 
Catalogus{en , die wij bezaten, niet genoegzaam op het 

{poor kunnen komen der ‘bronnen, waaruit S, geput 

heeft, anders zouden: wij het ons als Beoordeelaars ten 

pligt rekenen, dezelve op te geven. Wij hopen dus, 

dat S. zelf dit nog doen zal. Hij heeft overigens de na- 

men der fterrebeelden in het Latijn opgegeven, met de 

fouten, welke ook ín het Complete Epitome van NORIE 
gevonden. worden (*)5 die namen zouden, ofizes in- 

ziens „voor de zeelieden beter te verftaan zijn, indien 
men ze in het Nederduitsch gaf, 

Tafel XXII. Zid van doorgang door dorst hân. 

Deze tafel alleen moetende dienen, volgens hetgeen S. 

bl. 45 zegt, om zich tot eene waarneming gereed te 

maken, is, dunkt ons, niet belangrijk genoeg , om er 

zes bladzijden mede te vullen, ‘In andere verzamelingen 

vindt men dezelve niet. 

Tafel XXIIL. Zons-verfchilzigt in hoogte. Alle an- 
dere tafels zijn berekend in de vooronderftelling , dat de 

hoeken uit het middelpunt der aarde zijn wesen ; s 

men neemt ondertusfchen op de oppervlakte waar; de 

waargenomene hoeken moeten dus herleid worden; dit 

gefchiedt door de getallen dezer tafel XXIII, Ziedaar de 
4 ' Et Was 

(*) Arietis, _ voor: u Arietis. 

Centaur ; —= Centaurus. 

Gruxs _—_— Grus. 

Herculus, ——= Hercules 

Ook de Arabifche namen vinden wij B anders gefpeld, 

dan gewoonlijk. ikl heamns 
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wate verklaring derzelve: S. drukt zich dus onnaauw- 

keurig uit, wanneer hij op bl. 45, juist het tegenover- 

geftelde hiervan zegt, dat de andere tafels vooronderftel- 

den, dat men van de ried des aardbols de hemel- 

ligchamen. waarneemt @*). 

De ruimte, welke op bl. 247 overig is, had zeer ge- 

past kunnen aangevuld worden door een ien aange- 

wende , ‘hoeveel de zons en maans halve middellijn op 

verfchillende hoogten boven den horizon, en in verfchil- 

lende’ hellingen met denzelven fchijnbaar door ‚de ftraal- 

breking’ verkleind wordt. Nemen wij aan, dat de ellips 

van’ de vervormde fchijf van het hemelligechaam de or- 

‚thographifche projectie zij van een? cirkel, hellende on- 

der den ‘hoek I op het vlak van de ware fchijf ; zij 

verder 8 de halve middellijn, en a de hoek met den ho- 

rizon van: het vlak, waarin de waarneming gedaan is, 

dan wordt de fchijnbare verkorting van de halve mid- 

dellijn berekend, volgens de formule van DELAMBRE, 

(Astron, Fel. pe 328): 

Verkorting == 2 ò tang.® 5 l fin. a, 

zijnde dit tafeltje reeds berekend bij MENDOZA CN INMAN. 

Deze ‘verbetering van de middelpunts-afftanden kan voor 

eenen afftand der zon 3’ te geven, en komt 

JN on 

de Bl 94 ftaat de formule: 

Parallax in hoogte == etc. Lees: Loge Parallax in 

hoogte == €tC. 

‘Zoo ook in de formule voor tafel XXV, 

1 
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dus „ wanneer men zoo naauwkeurig mogelijke hengtens. 

palingen verlangt, in aanmerking. ur 

Tafel XXVL _Maans-Parallax min refractie. S. 

heeft zich. verdienftelijk ‘gemaakt door het op nieuw be- 

rekenen van deze tafel, volgens de lraalbrekings formule 

Van. LAPLACE. 
Tafel XXVII—XXX. Merleiding van boog in tijd, 

en evenredige deelen van veranderingen in 24 en in 

re uren. Wij twijfelen er zeer aan s-of het gebruik van 
deze tafels den zeeman eenig gemak of befpoediging in 

zijne berekeningen oplevert, vooral, wanneer men, ze 

midden in het werk moet opzoeken. In allen gevalle 
hadden wij gewenscht, dat ten minfte het voorbeeld van 

VAN SWINDEN was gevolgd geworden , die na eens deze 

tafels gegeven te hebben, ze niet onder andere namen 

nog eenige malen in zijne verzameling plaatst, zoo als 

hier gedaan is door het bijvoegen van tafel VII en 

XXXIL, — Bovendien geeft de verklaring van tafel 

XXVII en XXVIII, volftrekt geene opheldering, wat het 

beteekent , boog in tijd en omgekeerd te herleiden. 

Tafel. XXXL. Tweede verfchillen, De verklaring de- 

zer tafel is eene der wolledigfte en duidelijkfte van het 

geheele werk, en de inrigting der tafel zelve, is ook 

door S, gemakkelijker gemaakt , dan dezelve vroeger was. 

Alleen zouden wij meenen, dat, daar dezelve door den 

zeeman alleen gebezigd wordt voor de maans regte op- 

klimming en declinatie, en de tweede verfchillen van deze 

flechts in halve minuten gebruikt worden, de vijf kolom- 

men voor de verbetering van-to’/ tot 1o’’ op bl: 266 on- 

noodig zijn; dat daarentegen de tweede verfchillen voor 

ì de 
N 
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de miaansdeelinâtie alle maanden tot 20% en voor de 
\ regte opklimming “zelfs veel meer aangroeïjende de 

daardoor befpaarde ruimte moest befteed worden aan de 
verbeteringen voor tweede verfchillen van I3' tot 20/, 

De benaming der tafel kan aanleiding geven tot verwar- 

ring: de getallen derzelve zijn geene evenredige deelen 
„van de tweede verfchillen; wij zouden er dus liever bo- 

ven zetten: verbetering yoor de tweede verfchillen. 
Tafel XXXVI. Verbetering voor dé afwijking, enz. 

Een” naauwkeutiíg waarnemer moet „ wanneer hij een ine 
ftrument gebruikt, in hetwelk de beide oppervlakten van 
den grooten fpiegel niet juist evenwijdig zijn, aan zijne 
gemetene hoogte nog eene tweede verbetering aanbrert= 

gen , waarvoor eene tafel berekend is, die onder anderen 
gevonden wordt in de Verhandeling over de inrigting 
en het gebruik. der Octanten en Sextanten, bl. 51 
der Aanmerk., 1825. Deze wenschten wij ín de 
verzameling opgenomen, en met táfel XXXVI Seher id 
geplaatst te zien, 

Tafel XXXVIL Logarithmen voor de herleiding van 
den afftand. Bij deze en de vijf volgende tafels onte 

breekt de verklaring geheel, en wel waarfchijnlijk , om 
dat “Ss niet onderfcheidende tusfchen het verklaren , 
wat de getallen eener tafel zijn, en waarom zij dit 
zijn, meende het eerfte niet te kunnen geven „ zonder het 
laätfte , en dus zonder de formulen. voor de herleiding 
van den fchijnbaren afftand, volgens de verfchillende 

mianieren „ mede te deelen en te bewijzen, hetgeen zeker 

lijk op geene halve bladzijde had kunnen gefchieden. — 

Pe tafels zijn overgenomen uit vAN SWINDEN, bij wier 

ned volgens de oudere ftraalbrekingstafcl van BRADLEY 4 

“BIJDRAGEN „ D. ÍÌ. ST. 2» Q bee 

mer 
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berekend waren zoodraS., volgens tafels IV en XXVI 
de nieuwere formule, berekende, moesten ook deze 
zes tafels hiernaar omgewerkt worden. Dit zonde eenige 
eenheden verfchit in de zesde decimaal van, tafel 

XXXVII geven ; 5 ree wij b. v., volgens de fore 

mule : 

Cos. ware € ho. 

bor nr 
Cos, -fchijnb. C ho. 

Voor C fchijnb. ho. == 20° C. Log. Cos. =949729858 

C horiz, parall,  =53 

refr. — par. (t, XXVI) = 47 ’o” 

dus C ware hoogte == 20°47’9’ Log. Cos.=919707714 

9599778356 
ozoooreoe. 

4 
ar ns 

dan vinden Wij eee eee ed 93997906 

utg. ee nee 999 
geh 

Dit ís het verfchil, wanneer men den ftandvastigen, 
term == oooorso flelt, “Maar BURCKHARDT heeft, in 
de Conn. des Tems voor 1890 en volgende jaargangen, 

de getallen der tafeltjes. XXXVII en XLI gegeven, 
berekend volgens. LA PLACE’S formule, zonder, deze 

van den ftandvastigen term afgetrokken te hebben, en 

uit dezelve blijkt , dat die ftandvastige term == o,oooreg 

moet gefteld worden , om aan de verbetering wit die hulp= 

tafeltjes altijd hetzelfde teeken te kunnen. geven. — 
Even eens zal hoek p en de verbeteringen voor denzel- 

ven eenige verandering in) de feconden moeten ondergaan 

Ta 

yrlar e th 4 

La pm 

rianne 



\ 

C 215 ) 

„‘Pafel Xi. Hoek p. Deze altijd gelijk zijnde aan 60° 
plus een zeker aantal minuten en feconden, ís het gee 
heel noodeloos voor het getal 6o® op iedere bladzijde 
zeven. kolommen te nemen3 door hieraan te denken, 
Kädinen weder drie bladzijden kunnen bekorten. 
Tafel XLV. - Affpanden, op welke ven voorwerp kán 

gezien” worden, «Dit tafeltje kan gemakkelijk op eene 
bladzijde geplaatst worden , te meer daar het niet noodig 

is, de hoogte in honderdíte deelen van Rijnlandfche voe- 
ten op te geven (*). 
Tafel. XLVL Verbetering voor de fhraalbrekinge 
Op. bl, 98 der verklaring ftaat: „ De graadverdeeling 
„Van FAHRENHEIT, of eigenlijk van peruc.”’ Dit 

is niet, zoo, FanrENHerT heeft inderdaad de honderd 

tachtiggradige verdeeling gebruikt, en dus kan men niet 

zeggen, dat dezelve eigenlijk aan iemand toekomt, die 

lang za hem geleefd heeft. Dereruc daarentegen vere 

deelde de tusfchenruimte der thermometerfchaal tusfchen 
de beïde vaste punten in 372 deelen, en, daar hij flechts 

elke tweede werdeeling aanteekende, waren ef 186 ver= 

deelingen op zijne fchaal. (Zie eruLER, Phyf. Wórs 

terbuch, art. Thermometer, in den ouden druk, D. 

IV, en tuz, Befchreib. von Baromêterns 17845 Se 

394») — Bij het overnemen dezer tafel uit de Conn. 
des Tems, had men ook de wijze van wermenigvuldiging 
met decimale breuken, zoo als die aldaar, bl. 159, ope 

genera: is, behooren over te nemen, in plaats van de 

vers 

ee In de verklaring, bl, 78, eerfte bra fkaar : cóff= 
ui, Tees: finus. 

Q 2 
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verbeterde ftraalbreking tot in tien EN RAe 
eener feconde te berekenen. SVD BU 

… Tafel XLVII en XLIX. onb en Geographifthe 
ligging. De opgaven dezer tafels hebben het, voorko- 

men van. met veel zorgvuldigheid. bij-elkander verzameld 

te zijn. Bij eenigzins breeder “formaat zoude: men;voor 
de- opgaven van „het Mavyentij geene afzonderlijke tafel 
noodig hebber, door dezelve „ namelijk, in twee, kolom- 

men in te voegen in tafel XLIX„ zoo als inde Reguifs 
Tables en bij Lax gedaan is. ()-nsvan 93-qo. ded 

„Wij komen nu. aan de. Fabellen. Swart’ hed “een 

verdienftelijk werk gedaan met het. plaatfen derzelves 

vooral van de herleidingstafels , door welke de; zeeman 

van het thans zoo dikwijls. noodzakelijke gebruik vanaf 

zonderlijke herleidingstafels. ontflagen ís. Het fpijtons. 

dus, dat wij ons omtrent dezelve niet geheel tot tof. 

kunnen bepalen; maar wij zijn genoodzaakt, ook hier 

het een en ander „omtrent de inrigting „en den» gie 

_ vooral van tabel A en B aan te merken, 

„Tabel A. De fterrekundige. opgaven van dezeven- ol 

volgende: tafel zijn zonder eenige orde onder elkander 

geplaatst, en niet volledig. Eene volledige opgave. van. 

de: elementen der … planeten-loopbanen moet bevatten: 

12. de ftand wan: het vlak, in hetwelk de planeet zich 

beweegt; deze {tand „wordt bepaald door de helling op. 

de ecliptica, ven- de lengte der knoopen3 2° de gedaan 
te, grootte en. ligging der. ellips „ welke de planeet-in 

dat vlak befchrijft; deze wordt bepaald door de groote 

as, de piemiddlannueheid en de lengte vanhet, aphe« 

um, terwijl 3°. de {nelheid van de beweging der planeet 
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indie ellips bepaald wordt door. den. omloopstijd.  In- 

dien nu de lengte van de knoopen en het. aphelium „ als 
zijnde. veranderlijke grootheden in eene, tabel als. deze 

van minder belang zijn, zoo misfen wij toch de hel- 

ling en _uitmiddelpuntigheid der loopbanen ongaarne, 

daar ‚men, zonder dezelve, zich geene duidelijke voorftel- 

ling kan maken van, ons planetenftelfel. — De getallen- 

waarden der elementen zijn grootendeels overgenomen uit 
FRANCOEUR 3. Wij hebben dezelve vergeleken met die van. 

andere “Schrijvers , bepaaldelijk met de onlangs uitgeko- 

mene Astronomie Élémentaire van QuÉTELET, en zeer 

veel. „verfchil_ in, dezelve, gevonden; wij zijn thans niet 

in. fhaat, te, beoordeelen welke de naauwkeurigfte zijn , 

maar, meenen. S, op. dit verfchil oplettend te moeten ma- 

ken. Alleen. is. het ons voorgekomen , datde fiderale 

omloopstijd van Ceres door FRANCOEUR, verkeerd is 

opgegeven en dus ook bij swART voor 1460,2 , moet 

gelezen, worden 168rdag: "539 (F) Daarentegen heeft S. 

eene drukfout van FRANCOEUR in de opgave der masfa’s 

van de tweede en „derde fatelliet van Jupiter verbeterd. 

De. opgaven, betrekkelijk Vesta k Juno en Pallas zou- 

den in 4°. van-tabel A beter op derzelver plaats ftaan 

dan, in. eene noot. Sommige afftanden zijn in Franíche 

agmpbilthe, lieues, van 25 in den graad overgenomen ; 

beter ware het geweest , zein de, bij Nederlandfche zee- 

lieden „ „meer bekende „Duitfche mijlen opte geven. In 

‚…(*) Zie LA PLACE, Expof. du „Syste du. Monde „4e Éait. 

Pe195e Biot, Astron. Phyf. Te IL p 40. QuéteLer, 

dstram, Élem. Pe 23, ra ved hi hi kier 

eN: 

q 

A10 
vj” 
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de tweede en derde worden zon, maan en planeten fler- 

ren genoemd ; het woord (fer wordt bij uitfluiting van 

de vaste fterren gebezigd; FRANCOEUR zegt astres, 
hetgeen wij meenen niet anders te berek vertalen, bed 

door hemelligchamen. 
Tabel B. Hier vinden wij voor de mansknoopen: ie 

N gres 8 

ii dag: 
Sideralen omloopstijd Graaasoinb: 
Tropifchen. omloopstijd …_ … « Kweken e 

en dus den tropifchen kleiner , dân den fideralen : : dit is in 
navolging van BIOT €en FRANCOEUR; maar, onzes in- 
Ziens, verkeerd. De aequinoxen en de Cs knoopen 
hebben Beide eene teruggaande ‘beweging , dat is: te- 
gen de orde der teekens; laat nu op een gegeven 
oogenblik een der aequinoxen en een der knoopen zich 
bij dezelfde ffer bevinden, en van daar hunnen omloop 
aanvangen; de €’ knoop veel fheller beweging hebben- 
de, komt tot die fter in eenen zekeren tijd terug, in 
welken de aequinox flechts weinige graden in denzelfden 

zin voortgegaan is; na dus eenen omloop ten opzigte 

der fler volbragt te hebben, moet de knoop, die wei- 
nige graden nog doorloopen, om weder bij den aequi- 

nox te komen; de omloopstijd’, ten opzigte van dezen, 
zal dus iets langer zijn, dan ten opzigte der fter; dat 
is de tropifche zal grooter zijn, dan de fiderale om- 

loopstijd, Daar nw de “tropifche -omtloopstijd uit de 
waarnemingen is afgeleid, en de fiderale uit deze, zoo 

houden wij de opgegevene waarde van ‘deze laatfte voor 
65 on- 
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onjuist. Nemendé’ “de präccesfie == 50/1 5 s én bereke= 
gende het verfchil der beide omtloopstijden , volgens de 
formule van DELAMDRE pes dan {verkrijgen wij: 

7 ida ontoopstijd = a zij 5050. 

Tabel C zoude vollediger zijn; forlien er de nieuwe 

mùntén ook’ bijgevoegd waren geworden. 

Tabel D. In deze neemt S, eene kabellengte = 125 
vademen:; dezelve is bij"onze- Marine = I5o vädemen 5 

hierna moet derhalve het elfde en blarmd kt ver 

anderd. worden (})e 

Bij alle sdeze bijzondere der laen „ moeten Wij 

ten flotte nog eene algemieene voegen ‚ten opzigte var 
de volledigheid der verzameling. Wij hadden, names 
lijk ; gewenscht, nog eenige nuttige tafels meer in des 

zelve te vinden; te weten: behalve degene „ van welke 

wij bij tafel XIII, XXIII en XXXVI reeds melding ges 
maakt «hebben» de tafeltjes van. Rosse, n°. XI tot 
XIV (S); het eerfte dient voor de verbetering der lengs 

ten, welke bepaald zijn met eenen tijdmetef ; wiens da- 
gelijkfche gang, aan het einde der reis „ blijkt eene vete 
andering te hebben ondergaan 5 de” drie andere dichen 
ter berekening van eenen hoek ín» eener: bolvormigen 
driehoek , wiens: drig ‚zijden gegeven zijns tafel XII 

geeft den- finusverfus-, tafel. XIV den’ hóek zelven 5 zij 
_kurs 

«(*) Astron: Tot. 1 fe 'a5d, Hen 

_ Zie Inffructie voor het Groot lg bl, 37e 

(5) Zie zijne Astron: Nautig., : achter de, din. Phyf. van 
Bor, D. III } 

Q4 



N 

( 220 j) / 

kunnen met veel. gemak gebruikt worden, om „bij-de 
buitenmiddagsbreedte de laagfte hoogte te herleiden tot 
het zenith der andere waarneming ; alsmede om aan die- 

zelfde hoogte eene verbetering toe te brengen wegens 

de verandering in declinatie, tusfchen de beide waarne- 

mingen voorgevallen. (*). Even zoo misfen wij bij S. 
eene tafel van „verbetering voor de tiĳdsbepaling door 

gelijke hoogten voor en na den middag „ welke tafel, des 
noods verkort „konde overgenomen worden.uit DELAM- 

BRE ({), en zeer nuttig isvoor RAR ts: e - 

bepaling van den gang des tijdmeters. | 
Wanneer wij het gezegde kortelijk raining zoo 

_ blijkt daaruit, dat de Heer swarT een nuttig werk 

heeft willen doen met de uitgave eener nieuwe verzameling 

van zeevaartkundige tafels, daar dezelve in ons land 

eene behoefte was. Van den anderen kant blijkt tevens , 

dat deze nieuwe verzameling. verre af is van zoo _vol- 

maakt mogelijk te zijn, daar 

1°, De tafels niet in de meest. gepaste er zijn” ge 
rangfchikt. | 
„2%, Daar zij in volledigheid bel, wat te wallen 
overig laten , en 

3% Voornamelijk ;- daar zij: de verdienften geheel en 

al misfen van beknopt en gemakkelijk voor het gebruik 

te zijn ingerigt, en, in dit opzigt vooral, verre onder- 

doen voor de nieuwfte ons bekende Engelfche- verza- 
melingen. 

Ware de mee zoo als zij behoorde te zijn, 

_(*) Zie TUYLL, hep. 76. egt | Leo 
CH) Astron. Te pe 576 en volg. 
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dan,‚zoude zelfs de prijs derzelve, die, in vergelije 
king met andere verzamelingen van tafels, buitenfporig 

hoog is, ons niet wederhouden hebben „ derzelver ‚ge- 

bruik bij voerkeur aan de Nederlandíche zeelieden aan 

te bevelen, 

J- C. PILAAR- 

W. WENCKEBACH. 
Eet eb Ni ï 

Volledige en grondige Handleiding tot het teekenen 
van Land-, Zee- en Hemelkaarten, en van Net= 
ten tof Coniglobiën en Kaarten, enz. Naar den 
derden druk van JOHAN Topras MAYER, vertaald 
door M. LEMANS: Met eene Woorrede van den 
Hoogleeraar DE GELDER. Twee Deelen. In 89. 

$ 7e nti ‚ bij G. Po 

H. zoude, and de Hoogleeraar DE GELDER , zijne 
goedkeuring aan de vertaling van het werk van JOHAN TOBIAS 
MAYER gegeven heeft, eene ijdele aanmatiging zijn nog 
iets tot aanbeveling van het werk van den Heer Mozes 
LEMANS te willen zeggen. De nuttige werken van den 
Göttingfchen Hoogleeraar JOHAN TOBIAS MAYER, zijn 
wel bekend, en behoorden in veler handen te zijn. 
Zoo wel zijne Naturlehre , zijn Compendium der Phy« 
filche Astronomie, Theorie der Erde und Geologie, 
maar vooral zijne praktifche geometrie , zijn alle, wan- 
neer men den tijd in het oog houdt, waarin deze boe- 

Q 5 | ken 
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Ket, gefchreven * werden , ‘hoogst nuttig en gefehik tot 
het verfpreiden van wis- en natuurkundige kennis. 
__ De Hoogleeraar mayer handhaaft op eene voortreffe- 

‚ lijke wijze , den” roem van zijnen grooten vader , den berodrr= 
den TOBIAS MAYER; die gewis een der voortreffelijkfté 
Wiskundige’ was , waarop Duitschland roem mogt dra- 
gen, ja; die’ vân geheel Europa genoemd mogt worden. 

Ik. voeg dus voor zoo veel des noods, mijne ftem bij 
die van-den- Heer DE GELDER, om dit werk en den 

_ Vertaler allen lof toe te zwaaijen, en den wensch te 

uiten , dat: dit. werk. in: handen kome. van. hen „die ‘zich 
met de theorie van kaarten en-globes hebben bezig te houden. 

Ik kan mij evenwel, hoe hoog ik den arbeid van den 
Heer LEMANS fchat, niet onthouden, van eenige aan- 
merkingen: te. maken, die. ik gaarne. aan zm eigen oor- 

deel onderwerpe. 

Zoo zoude men, dln bergen op bl. 28 in eene 

noot, door den Heer LEMANS wordt gezegd, in den 
waan komen, als, of men reeds eene goede en volledige 
kaârt ° van Nederland bezat 3 elders bl. 23» Zegt hij zelfs 

dat de Nederlanden onmiddellijk zijn gemeten, Dit 

is ondertusfchen Zoo niet; de hoofddrichoeken zijn ze- 

kerlijk door den Generaal. KRAYENHOFF met verwonder- 

lijke nauwkeurigheid en zorg. gemeten; die arbeid. is 

gewis zoo, volkomen en goed verrigt als ‚men ‚wen. 

fchen kans, „maar, daarom heeft men nog, geene, gemeten 

kaart van het Koningrijk. Want. behalve „ dat de werke 
zaamheden van den Generaal KRAIJENHOEF zich niet tot 

de zuidelijke provinciën, hebben uitgeftrekt, zijn alle de 

bijzonderheden der kaart, welke, ingevolge de geodefi- 
fche 
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fehe metingen van den Heer kRAIENHOFF;"in het licht 
is verfchenen, niet, allen gemeten ‚ maar ‚uit de bouw» 
ftoffen’, “die «men heeft kunnen verzamelen „zamerige- 

fleld, > De. Generaal krAgENHOFF was zeker zao goéd 

als ‚het mogelijk. kon zijn in de gelegenheid, om de 
noodige bouwftoffen:te verzamelen „ te beoordeelen en:tê 

rangfchikken , en hij heeft. kt ae: hierin alles ge 

daan, wat mogelijk was. 

Het is er echter nog zoo verre van nde in wij 
eene gemeten kaart. van WNederland’ zouden bezitten, 

dat men bij ons, omtrent de beginfelen; volgens- welke 
zulk; eene. kaart moest te zamengefteld worden „ het nog on- 

eens is. Het fchijnt- zelfs wel , dat het zamenftellen van 

eene. topographifche kaart. een twistappel is, zoo wel 

hier als in Frankrijk. 

Ook. daar is men zoo verre af geweest van, velie. 
dat „men. zegt, dat er weinig aan fcheelde, of men had 

met. de geleerden over deze vragen handgemeen ge» 
worden, 

„„Ondertusfchen, gaat men in Duitschland, Enge 
Ee, en Jtalië, alle landen, „waarvan de Heer LE 
MANS, niet fpreckt , voort „ met op „kosten. der gouverne- 

menten, opmetingen te doen op. de grootst mogelijke 

fchaal. De uitgegevene kaarten, der Oostenrijkers , der 
Beijerfchen en der Engelfchen laten alles , wat voorheen 
gefchied is, verre achter zich. Wanneer. JOHAN TOBIAS 

MAYER de vertaling van zijn uitmuntend werk had nar 

gezien, zoude hij gewis hiervan , even zoo wel als van 

de. hoogst belangrijke topographifche werkzaamheden der 

Pruisfen en Deenen, en van de moeite, die men ten 
) ___ tweet 
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twékden miales genomen ‚heeftjom de Ob/ervatonia van — 

Greenwich en Parijs te verbinden; gefprokenhebben. 

— Hetgeen. de Hoogleeraar MAYER’, „aangaande „de be- 
ftaande zeekaarten zegt: toont genoegzaam aan; dat‚hij 

in dit vak -rüiet.zoo bedreven is, dan in de overige: deê- 

den der aardrijkskunde. De Heer veMANs had dit voor 

den Nederlander nog al belangrijk! gebrek , des te: gemak- 

kelijker kunnen verhelpen , daarede’ Hoogleeraar scHRÖ- 

DER , ‘door de opgaaf der voornaamfte Spaanfche, Deen- 
Áche en andere: hydrographifche binen EN saber 

den weg aangewezen heeft. si MRAT IRD 

De Hoogleeraar MAYER rekende de geogtaphine leng- 

ten nog van Ferro. Doch -deze “ handelwijze wordt 

federt lang niet meer door’ iëmand der zeevarende ha- 

tiën gevolgd. Hier, in Nederland, heeft men” bijna 

nimmer van ‘Ferro gerekend, Het is dus “ònzes in- 

ziens, jammer, dat de Heer LEMANS, in zijne tafel 

van lengten en “breedten S den” meridiaan van Perro; 

reeds bijna door elk een verlaten , heeft behouden. 

De Heer LEMANS had ook, zonder veel moeite’. „het 

nieuwere. 5 aangaande de afplatting der aarde, ‘zoo als 

dezelwe , vooral door dè ed over de lengte van den 

fecondenflinger , 5 gevonden is, kunnen opgeven. Ook deze 

belangrijke ‘ferrekundige vraag is nog verre van op- 

gelost. 
Doch hoewel ik bij deze aanmerkingen , nog ‘verfchei 

dene anderen zoude kunnen voegen „ hoewel ik geloof , 

dat de Heer LEMANS, zonder veel moeite , het werk 

Van MAYER „ ‚ingevolge hetgeen federt de uitgave van, 

hetzelve, voor “aardrijks-, ‘zeêvaart- en flerrekunde is 

ge 
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[ gedaan, „had. kunnen: verbeteren „ zoo blijft echtet zijne 
vertaling nuttig , verdienftelijk en zeer naauwkeurig. ‚De 

kleine aanmerkingen. ook, ‚die ik op dit werk heb ge- 

maakt, zijn ook van dien aard, dat verfchillende per- 

fonen , omtrent dezelve ook verfchilend kunnen denken „ 

en ik geef dezelve alleen, als mijn bijzonder gevoelen. 

Als zoodanig „moet ik. ook den. wensch „uiten „ datde. 

Heer „LEMANS 3 ‚zich moge opgewekt vinden, om nog 

andere. {chriften van ‚den, Hoogleeraar MAYER voor onze 

behoeften te bewerken en te vertalen. Het boek over: 

de wijnroeikunde onder anderen, zoude, mits wel be- 

werkt ,: offchoon, wij een oorfpronkelijk en uitmuntend 

werk van LuLOFs, over-deze ftoffe bezitten, met veel 
nut kunnen vertaald worden. 

G. MOLL. 
€ 

© SALOMONIS PETRI SCHELTEMAE Refponfio ad quaes- 
BT tionem” medicam : y Dilucide ‘et breviter expona- 

» tur Hyofeyami nigri primum defcriptio botanica, 

«SO yrejusque herbaë, radicis et feminis- analyfis che= 
„mica, deinde efficacia hujus ‘plantae’ venenatae in 

» corpus animale, porro ejus ufus mêdicus , atque 
tandem noxae ex medicamenti intempestiva adhi- 
» bitione oriundae.” Qwae praemium reportavit.— 
Trajecti ad Rhenum, 1827. 89. 81 pag. 

On redenen , voor het pt bliek van geen belang, zul- 
len wij alleen maar eene opgave van datgene doen, het- 

welk 
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welk in het Îluk van den Heer SCHELTEMA vod 

en voor deze Bijdragen gefchikt is. < 
_Na. de botanifche befchrijving , vinden wij inde twee- 

de plaats, de  fcheikundige beftanddeelen opgegeven, 
echter zonder bijgevoegde hoeveelheden. 

„De plant- bleek, bij eene ontleding, door den teer 

SCHELTEMA gedaan, te bevatten :- een plantaardig zuur 

eene gomachtige extractiefftof „ en: eene bittere extractief- 

ftof , was, groene hars, zeezoutzure potasch , phosphor« 

zure wet zwavelzuren : ries ens: zen en 

filica. 
De wortels, in de ns ‘deprcmber verdie} be: 

watteden: .een plantenzuur, eene gomachtige kleefftof ; 

zetmeel, fuïker, eene gele -harsachtige ftof „-zeezout- 

zure potasch, phosphorzure magnefia ‚, zwavelzuren kalk „ 

filica. — 
=De zaden” beftonden suit seen plantenzuur , eene” gom= 

achtige extractiefftof, eene bittere extractiefftof, zet- 

meel, albumen, ‚gele hars, eene vette olie, zeezoutzure 

potasch É phosphorzuren, kalk en Haase zwavelzuren 
kalk, filica,. 

_ Het Hyofcyaminum ep SCHELTEMA niet gewonden jn 
maar hij heeft zich voorgenomen nadere proeven hierom- 

kl in het werk te ftellen, ri rl 
î 

eid 

Op- 
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Opgave der Bevolking van het Koningrijk der Ne 
derlanden, door de Commisfie voor de Statistiek , 

“yergezeld van eene Memorie, ‘door EDUARD 
SMITS, Secretaris der Commisfie. Brusfel, 1827. 

Door het aanftellen cener bijzondere- Commisfie. voor. 

de Statistiek van’ het rijk, heeft het Zijner Majesteit „ 
onzen geëerbiedigden Koning, behaagd te voorzien in 

eene. behoefte onzer maatfchappelijke inrigting , welke 

zich bij alle gelegenheden deed voelen, en welke wij bij 

de meeste onzer naburen reeds lang vervuld zagen. „Deze. 

Comihisfie, onder voorzitting van „zijne Excellentie den. 

Minister van Binnenlandfche Zaken , zamengefteld uit de 

Adminiftrateurs voor het binnenlandsch_ beftuur „ voor 

het onderwijs „ de kunften en wetenfchappen „voor de 

‚ nationale nijverheid, en- door den, Heer er. smits als; 

Secretaris, heeft de vrucht harer werkzaamheid, in de; 

Franfche. zoo. wel als Nederlandfche taal , - bekend ge- 

maakt door eene opgave der bevolking van het rijk, 
gedurende eene reeks van twintig jaren, en bevat im 

een en dertig tafels, van welke de tien eerfte de afwis- 
feling der bevolking, het getal en de verhouding dezer, 

bevolking tot de geborene, de geftorvene en de huwe 
lijken voor elke provincie, van het begin, van. het jaar 
1815 tot het einde van 1823 , aanwijzen. , De elfde tafel. 
geeft een overzigt der vorige over het geheele rijk , te- 

_ vens verdeeld in twee tijdvakken, ieder van vijf jaren „ 
des 
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dewijl men in de laatfte reeks ook de verandering der 
bevolking „ -uit-het verfchil „van woonplaats” voortfpruie 
tende, ín acht genomen, en daardoor meerdere naauw. 

keurigheid, in de opgave veroorzaakt heeft, waaruit dan 

blijkt, dat de bevolking op. den eerften Januarij 1815 
MASI bertaa Sens olde manie Negen ue tdvn RRAS O2 
Het getal. der. geborenen van 1815 tot 

1825, overtrof dat der geftorvenen in de 
SHEN DEE amsbedenen adu overe walk 

in de platte lands-gemeenten … … „ ‘4765216 

5941046 
L 6,018,548 

Witgersokkene co Jonah, eaten sane 2,772 

blijft bevolking 31 December 1824 Pre 6,0155776 

hetgeen, volgens de ftaten der Gouverneurs 9 

zou moeten zijn . « «- … … « « … « 6,013,475 

De negentien volgende rafels geven de afwisfeling der 
bevolking door geboorte, fterfte en verhuizing; de ver- 

houding tusfchen deze onderling, zoo wel als met be- 

trekking tot “de geflachten en huwelijken, terwijl de 
laatfte een en dertigfte tafel hiervan voor het rrd 

Koningrijk een algemeen overzigt levert. 

--Bij deze tafels nu heeft de Secretaris der Commisfie , 
de Heer re. smiTS, eene memorie of ontwikkeling ge- 
voegd, in welker inleiding hij, volgens DONNANT ' et 

FOURRIER „ den aard en het doel der Statistiek aangeeft , 

__en van haren tegenwoordigen toeftand in onze gewesten 

gpreckt, waarbij wij zeker onze verwondering niet kun- 

nen verbergen, dat de Secretaris der Statistieke Com- 

mis- 

a 



C 299 ) 

misfiey na de opgave varìreenige weinige ftukken „welke 
alléen, hij zegt; hem bekend te zijn voorde mioorde= 
Hjke provinciën , geheel en al-over ‘het hoofd-heeft gezien 
de (fterflijsten van PALUDANUS sj voor dikmaars van 

der Lector. wijNGAARD „voor Deventer , van den Bure 
gemeestér “DIERQUENS ;… voor den Haag , verfchillende. 

andere in de ftedelijke befchrijvingen, in de geneeskun- 

dige „Jaarboeken ‚in de geneeskundige Haagfche „Corres=: 

pondentiey inden tegenwoordigen. ftaat-der Nederlans 

deny de gevolgtrekkingen. uit deze lijsten, door Kuur 

Ei-ovari BERKHEY opgegeven, de -gisfingen. „van Ne 

STRUYCK» “Over den. ftaat:van- het menfchelijk geflacht 

achiter zijne: Zn/, tot de alget. Geogr: ;” zijne nadêre;ont- 

dekkingen deswege, de vbedenkingen van HOUTTUYN 4 

ever, de: flerfte en “het getal des, volks-te Amflerdam', de 
_vêrbeteringen- door VAN-’SWINDEN » in de. Kunst en Lets 

terbode van. 1804, op de-lijsten ‘van. KERSSEBOOM en 

STRUYCK en; vooral-de’! naauwkeurige. berekeningen, 

welke „Drs Ca! je NIEUWENHUYS in zijne Topographies 

uit veertigjarige fterf= ten. ziektelijsten" getrokken-; en. met 

eene, probabiliteits=tafel vermeerderd … heeft „ “én: waarbij, 

ikoimiemijne Ge/chiedkundige, befthouwing der Ziekten 

iurder Nederlanden „de tien: volgende jaren-gevoegd-heb. 

‚ De Heer smrrs gaat “vervolgens ‘oversom de- door 

ons reeds medegedeelde vermeerdering -der“bevolking, en 

de, vêrhoùding van! dezer vermeerdering ‘tot de: algemeene 

bevolking … aan «te toonen’; ‘ftaande in de eerfte; vijf jaren , 

als 1: 126,80 in de vijf volgende , vals „12844591 ven 

uide (tien jaren, als, 1 : 103585, hetgeenjaarlijks-op-iets 

‘meer. dan’ „35 “gedeelte, nederkoint.s Omtaan!-deze «vers 
_ meerderde bevolking eêne > nuttige ftfckking te” gevens 

_ “BIJDRAGEN ; D.I], sT. 2. R ftelt 
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ftelt de-Schirijver voor, hetvaanleggen van. binnenlandfche 

koloniën ; „het ontginnen: van heidevelden en: het begun, 

ftigen der ländverhuizingen 5 -hoewel wij. nu met genoe= 

gen” ontwaren, dat ‘het. ontwerp ter verzwaring der hu= 

welijken niet langer in. aanmerking” komt fehijnt ons, 

„echter het-derde hier- voorgeftelde » middel „van landver= 

huizing «ongepast en-fchadelijk;’ zoo lang wij nog ‚ om, 

niet van “onzer flagterijen -en-bakkerijen. te fpreken , het 

groöte “aantal „zoogenaamde: Hollandsgangers, voór- onze; 

venen , polders „kanalen „dijkenven= fabrijken behoeven 

welke “vreemdelingen “jaarlijks het hier verzamelde. ‚geld 

in: de Westfaalfche ; Paderbornfche „ Lippifche „en andere: 

provinciën “gaan “verteren. De evenredigheid tusfchen den; 

gunftigentoeftand der landbouw en der bevolking „ welke 
jm de matte én onvrùüchtbarejaren 1816 en 1817, zoo 

duidelijk “bleek „ dat de-geboortertot de fterftes gemide 
deld: zijnde, als 1 ::418 , in 1817 eene verhouding leverde 

van 13163; em mindere geboorte-en meerderen fterfte 

tezamen “gerekend „ een» verlies» van bevolking « van 

$45457,6o zielen deed kennen, Deze evenredigheid en 

de beftendig hoöge: prijzen van boter en kaas bewijzen’, dat „ 

vooral in “onze noordelijke, gewesten „ eehe nuttige ftrekking: 

aan riohze bevolking te:geven is, ; welke:dit op-den’vreem=* 

deling”'zal-voor: hebben „'-dat-zij - geacclimateerd. zijnde „ 
vooral si „ongezonde: jaren ‚minder aan die herfstziekterp 

zal „onderhevige zijn „ welke -nog- in, het vorige jaar:in de 

Pruisfifche provinciën de beraadflaging veroorzaakt hebben ,/ 

het nittrekken sder Hollandsgangers «te beletten en zich dus: 

voor die! Ziekten” te beveiligen , * die: bij „ons als gal 

en najâatskoortfen * voorkomen: doch. aldaar. ders naam: _ 

van ‘Hollandfche Pips verkregen hebben, oon 
ik #4 2.8 II.a „uaoandibe 
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#-Belängrijk zijn nu de gevolgtrekkingen, welke de Schirijver 

voor de verhouding der geboorte tot de. bevolking uit de 

tafels getrokken ,’en met andere landen vergeleken ee 

Zijnde over het algemeen t rn 

Geboorte i in onze fteden, als: 1826307 fterfte 1: 326f, 

de platte lands-gemeenten , 

s äls: A ER A NEN ij 0 OA emd 4383 

Tot de algemeene bevolking, _ ' 
ON sr ont er ee a 1: 28,16 _— 1: 30,86. 

Terwijl de huwelijken tot de bevolking ftaan, als: 1: 132,17e 
Tot de geboorten, alst : «… « « < « It 45556: f 

Hierin maakt echter het jaar 1817 wederom eene uits 

zondering, in hetwelk de 33,881 huwelijken , met, het 

gemiddeld getal, eene vermindering van 9,143 uitmaken 5 

en de echtfcheïdingen het middelgetal 60,10 met 7 te bo- 

ven gaan. Met leedwezen misfen wij op deze lijsten 

niet flechts den leeftijd der onderling gehuwden, maar. 

ook de bepaling, of de huwelijken tusfchen vrijgezel, 

len en weduwen, tusfchen weduwenaars en vrijfters 5 

voltrokken zijn, zoo als de Amfterdamfche lijsten die, 

opgeven; de bepaling toch van dezen. toeftand „ is voor, 

de berekening der vruchtbaarheid en kracht der huwelijs, 

ken noodzakelijk. 

Belangrijk is de verhouding der geboorte en flerfte s 
welke voor de verfchillende provinciën, ook afzondere 

lijk opgegeven. is, en waaruit wij zien, dät de geboorte 
vöor EE, en Zeeland het meest; voor 
Orpecht en Drenthe het minst gunttig geweest is, ter« 
wijl ook omgekeerd Zeeland en Noord-Holland ;, de on- 
gunttigfte verhouding voor de fterfte opleveren. 

e gemiddelde verhouding der geboorte van het mans. 

nelijk tot het vrouwelijk geflächt, volgens deze tienja= 

Ra rie 
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rige! lijster. fläandes als 1: 059427 , verfehilt weinig van 
de algemeen vin; Europa. waargenomene., is in evenredig= 
heid met de fterfte van 1:0,9576, en toont, dat het 

Ke tusfchen beide geflachten, ook bij ons wordt 

‚in>ftand gehouden ,, niettegenftaande eenige provincien 

foms hierin een verfchil opleveren. Dit evenwigt bewijst 

de Heer sMITS vervolgens , „ dat niet alleen in het getal , 

maar ook in den tijd van geboorte. en fterfte beftaat 

dewijl, volgens deze lijsten , in Januarij 4 Maart en De- 

cember de meeste menfchen worden geboren en ook de 

meeste, fterven; in April, Junij en Julij de minfte gebo- 

_ ren worden , en in Junij „ Julij en Augustus de min- 

fte ‘fterven. Deze meer algemeene lijsten, geven dus 

April als de vruchtbaarfte maand aán, namelijk, als 

‘die, in welke niet de verlosfing, maar de ontvanging 

of bevruchtiging het menigvuldigfte is, ook ons meer 

dan de algemeene ontluiking der natuur fchijnt te beant- 
woorden , dan de- maand Februarij, door den Heer QUE- 

TeLer als zoodanig aangewezen. 
‘Nadat de Heer smirs nu ook de verhouding tusfchen 
de huwelijken en geboorten, díe ín ons landde geluk- 

kige uitkomst van 1:4,556, in Frankrijk van 1: 4,08 

oplevert, heeft aangetoond, beweert hij met pe cuâ- 

TEAUNEUF , dat men de verfchillende vruchtbaarheid der 

lruwelijken aan geen klimaat, weêrsgefteldheid , Teefwij= 

ze, voeding of aan eenige andere plaatfelijke oorzaak „ 

maar aan dat evenwigt, aan die behoefte voor cvenredig- 
heid moet toefchrijven, welke zich in alle natuurver- 
fchijnfelen openbaart, en waarvan zelfs de overgang der. 

ligchamen in den vasten, vloeibaren en luchtvormigen 

toeftand, de verfchijnfelen van de warmteftof , van het 

licht, van de electriciteit, de werktuig- en fcheikundige | 
wet- 
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wetten, de gewrochten zouden zijn; terwijk wij, om 
gekeerd, dit evenwigt, deze tweedragtvolle cendragt der 
natuur, als, het, gevolg dier natuurwetten befchouwen; 
door welker onophoudelijke , hoewel voor ons foms duis- 
tere werking, dit evenwigt alom of daargefteld, of-be- 

houden, of herfteld wordt, en hier flechts herinneren 

de gevolgen, wêlke het miswas van 1816 op de-ge- 
boorte van 1817 gehad heeft; wij ftemmen dus ook 
niet toe, dat Amerika hare fnelle, Europa hare lang- 
zame bevolking aan dit vooronderftelde evenwigt zou te 

danken hebben en gelooven, dat het jeugdige, het 
krachtvolle, het misfchien herlevende Amerika met onze 

reeds afnemende Europefche menschheid, op haren tegen- 
woordigen leeftijd , niet te vergelijken zij; dergelijke bee 

fpiegelingen echter, behooren minder tot onze opgave, 

dan het ‘onvoliedige der tafels zelve, deze onvolledigheid 

der tafels blijkt terftond bij de berekening van de vrucht- 
baarheid der huwelijken, door het nict affcheiden der 

onwettige geboorten; wel geeft de Heer smrrs dit ge- 

brek toe, doch noemt den invloed dezer affcheiding op 

de uitkomften gering; uit hetgeen wij echter wegens 

Amflerdam en clders weten, moeten wij integendeel 

befluiten, dat deze invloed wel degelijk in aanmerking 

komt; en wij bejammeren te meer het verzuim dier af- 

fcheiding, dewijl het getal der doodgeborenen met dat 

der onwettige geboorten in naauwe betrekking en even- 

redigheid<{taat. Vruchteloos ook zal men de opgave der 

doodgeborenen in deze tafels zoeken, veel minder de 

vraag kunnen beantwoorden, of het aantal doodgebore- 
nen in onze gewesten, al of niet toegenomen, en waar 

de oorzaak hiervan te vinden zij. Bene dergelijke be- 
K 3 lang= 
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Aangrijke gaping vinden wij in den leeftijd der geftorve 
nen; het gemis van alle opgaaf hieromtrent, laat geene 

berekeningen aangaande de waarfchijnlijke levenskanfen_ 

toe, welke, blijkens de Parijfche lijsten, door koepok» 

inenting en meerdere maatfchappelijke verbeteringen , eene 

andere berekening behoeven, en zoo noodzakelijk voor 

levensverzekeringen ,  weduwen-fondfen , tontines en ders 

gelijke waarborgen zijn, dat wij deze gaping fpoedig 

hopen vervuld te zien, waarbij wij den wensch niet — 
kunnen onderdrukken, ook eene opgave der krankzinnie 

gen der’ zelfmoorden, der kapitale en andere vonnisfen 

te verkrijgen, om als maatftaf ‘der zedelijkheid voor het 

geheel zoo wel als de gedeelten, onderling te kunnen 

dienen, 

Na deze algemeene opgaaf houdt de Schrijver zich 

bijzonder met Amfterdam bezig, en vergelijkt de fterfte 

met de bevolking der Christenen en Joden, zeggende, 

dat er onder de Christenen 1 van 25 fterft , bij de Por- 
tugefche Joden 1 van 33, bij de Duitfche Joden r van 

34, hetgeen hij zeker niet zou gefteld hebben, indien 

hij de gegronde gisfingen van HoUTTUYN, de naauw- 
keurige berekeningen van VAN SWINDEN € NIEUWEN: 

guys over dit onderwerp had nagegaan. Reeds in het 

jaar 1804 immers, bewezen de Hoogleeraren vrorik en 

VAN SWINDEN tegen A. KLUIT „, dat de fterfte te Zu 

flerdam, niet zoo groot was, als men algemeen voor- 

onderftelde; dat die bij de Hoogduitfche Joden was 

1:32, bij de Portugefehe 1:31, en later toonde Dr. 

NIEUWENHUYs in zijne Topogr., bl. 288, dat men de 

„fterfie onder de Joden, als 1: 32,8 of Ji» en de alge- 

meene fterfte, als 1:27 dient te ficllen. Beide hebbén 

" te 
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te reet aangemerkt, dat’ men de jaarlijkfche opgaaf det 
Amfterdamfche fterflijsten niet als de juiste maatftaf voor 

de evenredigheid der fterfte kon aannemen , weshâtve de 

Hoogleeraar VAN SWINDEN reeds van de 1ó2 „313 fe- 

dert 1778 tot 1767 in Amplerdam opgeteekende dooden, 

die lijke aftrok, welke of van buiten waren ingevoerd, 
of op last van den Hoofdofficier begraven, of in het gast: 
huis aan hunne wonden uit. den flag bij Doggersbank 

overleden waren, en in’ deze twintig jaren het getal va 
1561 uitmaakten (*. Even zoo behoort men van’ de 

veertigjarige lijsten van Dr. NieuweNHuys, de van 

buiten ingevoerde lijken, de na de landing van 1799 in 

Noord-Holland , in het werkhuis aan hunne wonden 

overledenen, af te trekken, hetgeen eene behoorlijke 
vermindering in de door hem opgegevene fterfte zou ge- 
bragt hebben, en die nog aanmerkelijker zou worden , 

indien men van de lijsten het getal der Holláhdsgangers 

en” dijkwerkers, uit de Waalfche en Rijnfche: pto- 

vinciën, welke na een kort ziekbed, in de flaapfteden , 
of in de beide gasthuizen fterven , en jaarlijks een aan- 

mer- 

(*) In de Zetterbode, 1804. n°. 23, in welke deze bereke. 

ningen geplaatst zijn, vind ik niet vermeld de 134 Militairen , 

welke van 1792 tot April 1795 in het gasthuis geftorven zijn, 

alwaar zij federt 1787 uit het leger zoo wel, als het garni- 

zoen , afzonderlijk op eenen zolder geplaatst waren , en welke, 

behalve nog de van 1787 tot Mei 179: geftorvenen, tot be: 

zwaar der ftadslijsten zijn gekomen. Zie tafel IX, onder de 
Bijl. tot het drie en dertigfte Rapp. der Comm. van Gene 

“Toev. , D. IL, bl, 83, waarfchijnlijk maken deze 134 Militairen 
ket verfchil uit, met de opgaaf van den Heer vroLIkK, waar- 

van de Hoogleeraar VAN swINDEN, bl. 368 , fpreekt, 

R 4 
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merkelijk getal flagtoffers aan onze herfstkoortfen achter 

laten, hiervan afzonderde (*);_ waarbij men ‚nog, zou 

moeten voegen, een gedeelte der vondelingen , welke van 

buiten worden aangebragt , dewijl alleen in deze ftad 
verloskundige. hulp. en verdere verzorging voor het kind 

te verkrijgen was, en het zeker ftaar, dat van deze 

meest onechte kinderen, reeds £ voor het tweede jaar 

bezweken „en op de fterflijsten Et is; daar nu op 

dit, alles in de opgave van ‚den Heer smits niet gelet 

is, ziet men „welk gebruik er kan gemaakt worden, van 

zijne honderdjarige tafel, die hij zegt met te meer ver, 

trouwen bekend te kerr dewijl zij officiëel is, en af- 
komftig uit de Zrchiven van het voormalig departe- 

ment der Zuiderzee, Zulks ftemmen wij den Heer 
SMITS gaarne toc, daar wij dit officiële ftuk volmaakt 

eenftemmig vinden. met de tachtigjarige lijst, reeds in 

1781 in het vierde deel der Gezeeskundige Jaarboeken, 

St. II. bl. 66, en met de honderdjarige Amfterdamfehe 

fterflijst, in 18or uitgegeven bij JAN. JANSZEN ‚ en in 

meerdere tijdfchriften overgenomen „ welke lijsten echter , 

en wegens bovenftaande aanmerkingen , en wegens de bij 

dezelve niet bepaalde toe- en afnemende bevolking min- 
beek, | : de 

(*) Onder de 1243 mannen, ‘welke ik in het, binnen-gast- 

huis van zr Juli 1826 tot 1 Januarij 1827,, geneeskundig, be-, 

handelde , en van welke 112 ftierven , waren 592 vreemdelin. 

gen, met uitzondering van eenige weinige, alle  Duitfchers, 

Van deze 592 ftierven aldaar 78, welke dus op de, Amfterdam- 

fche lijst zijn gekomen, dit ftrekke tevens tot antwoord aan 

Dr. BROSIUS, welke in Julij van dit jaar, in het Journaal van 

’ HUFELAND uitvaart, dat wij, alleen door handelgeest gedreven, 

de Hollandsgangers ziek op weg en uit hunne dienften zenden. 
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dere waarde hebben, dan de rveertigjarige „lijsten van 
Dr. NIEUWENHUYS , op welke wij de fterfte, van Chris= 

tenen en Joden afzonderlijk, de bepaalde leeftijd en de 

foort van ziekten, de onechten; en-federt het jaar 17784 

de doodgeborenen. „ aangeteekend. vinden. Wij hopen 

dus ‚ dat de Heer smrrs in de tabellen, welke hij be, 

looft in eene volgende Memorie over de andere hoon 

fteden te zullen geven „ ook deze gapingen zal aanvul 

len, dewijl zonder dit, zoodanige lijsten, weinig, of geen 

belang hebben, Niet ten onregte verwondert: men zich, 

Cat de bondige aanmerkingen , de nuttige wenken ende 

gefchikte voorbeelden, vervat in het vier. en dertigfte 
Rapport der Commisfie van Geneeskundig Toeverzigf ; 

te Amfterdam, in het jaar 1798 bij DEN HENGST 

uitgegeven, geen gunftiger gevolg op het vervaardigen 

der lijsten, zelfs in Amfterdam gehad hebben; op 

deze immers ftaat nog het grootfte getal onder de 

algemeene benaming van accidenten, koorts, ftuipen, 

verval van krachten, borstkwaal, tering „ toevallen 3 op 

meest alle maandlijsten ziet men fterfte aan dauwworm „ 

fpruw en zuur. Zoodanige onnaauwkeurigheden , die 

alle berekeningen onzeker, en ons bij de naburen bee 

lagchelijk maken, zouden vermeden worden , indien men 

de modellen van zieke- en fterflijsten , door voormelde 

commisfie opgegeven, met eenige wijziging wilde vol- 

gen; zij zouden belangrijker voor de maat{chappij wor 

den, indien men bij den leeftijd, ook. den gehuwden „ on- 
Bud of weduwftaat , met het beroep of bedrijf van 
den overledenen voegdes dan: zou men , na het verdee- 

len der ftad in distrikten , kunnen opmaken , welke bee 

roepen > welke distrikten. voor de gezondheid. het nadee- 

ER lig- 
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Higfte waren, de oórzaken en middelen ter voorkoming 
Egter kunnen opfporen. Zeker zou zoodanige opgaaf 

zwarigheden vinden , doch bij de tegenwoordige inrigting 

van den kde. ftand doenlijk zijn , indien flechts geene 

aangifteh werden aangenomen, ter zij voorzien met eèné 

verklaring van den Geneeskundige; behelzende den aard 

der ziekte, of in die gevallen , waarin alle geneeskundige 
hulp ontbrak „ een getuigfchrift deswege vän den naastbe- 

ftaande of buur, waardoor ook eénigzins de uitoefening 

der kunst door onbevoegden zou tegegegaan , en dus een 

onheil verminderd worden, hetgeen ‘men niet kan voor- 

komen, Dat zoodanige lijsten nict onuitvoerlijk zijn, 

Jeeren de voorbeelden te Parijs, Berlijn en clders ge- 

gevens en nog onlangs bewezen virLERMÉ en LA 

CHaIsE, dat in Frankrijk’s hoofdftad de gezondheid 
met de welgefteldheid in evenredigheid ftond, en de 

fterfte, die in het rijkfte gedeelte was, als 1:50, it 

het armfte ftond, als 1:24, en in de provinciën ; in 

évenredigheid der armoede, van Z tot & verfchilde, 
terwijl men eene gelijke verhouding tusfchen de hand- 

werkers in de ziekenhuizen waarnam. Het gunftige denk- 

beeld, dat wij hieruit voor den gezondheidstoeftand vari 

Parijs opvatten, en waarin wij door de berekeningen 

der fterfte van DE CHÂTEAUNEUF, over de jaren 1775 

tot 1825 verfterkt worden, vermindert merkelijk door 

de opgaaf van CHABROL en anderen, dat, namelijk , het 

getal der onechte kinderen en der vondelingen, federt 

178o , driemaal verdubbeld is, hetgeen tevens doet zien 4 

dat welingerigte lijsten, de maatftaf der zedelijkheid eener 

hatie bevatten. 
“ Deze aanmerkingen op de Amfterdamfche fterflijsten , 
/ / en 
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en de mindere fterfte hieruit blijkende, kunnen ons 

eenigermate troosten bij de uitkomst, welke «de Heer 

SMITs uit zijne berekeningen getrokken heeft „… ew ‘die 

hij, bl. 58, » belangrijk noemt, daar dezelve val het 

 gewigt eener. bijna, wiskunftig bewezen waarheid, geeft 

» aan eene bedroevende. ftelling , namelijk, het trapsge- 

‚pn Wijze verval eener ftad , welke eertijds door haren in- 

„ vloed, hare rijkdommen en hare bevolking, de mede- 

» dingfter der grootfte hoofdfteden van Zurapa was.” 

… Daer wij-echter. deze uitboezeming niet van allen grond 

ontbloot kunnen noemen, zal het niemand verwonderen’, 

dat de inwoner eener zoodanig vervallende ftad, niet 

kan inftemmen. in den. vreugdetoon, door den, Heer 

‚sMITs bij de vergelijking onzes toeftands met dien van 

onze naburen op het einde zijner Memorie aangeheven, 

welke ons daarenboven fchijnt te ftrijden met de uit- 

komften en verbeteringen „welke onlangs CASPER 3 C…'Aù 

FRH. VAN MALCHUS en andere Statistieke Schrijvers voor 

verfchillende volkeren hebben opgemaakt, 

H‚ FP THIJSSENe 

16 October 1827, 
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Dr. r.'s. LEUCKART» Verfuch einer Naturgemüäsfen 

Eintheilung der. Helminthen nebst- dem Entwutfe 

einer Verwandtfchafts- und Stufenfolge der. Thîiere 

“überhaupt. Als Prodrom und Einleitung feines 
…__Handbuchs der Helminthologie. Heidelberg und 

Leipzig, 1827. 8°. 

D. Schrijver , die mij mijn ‘kort verblijf te Heidel- 

berg , vóór ruim drie jaren, door zijne vriendelijkheid 
en dienstvaardigheid zoo zeer veraangenaamd heeft, zond 

mij onlangs dit Werkje toe, waarvan de inhoud mij te 

_ belangrijk voorkwam, om denzelven niet voorloopig in. 

dit Tijdfchrift te doen kennen , te-meer, daar ik vooron- 

derftel, dat dit Boekje nog niet in veler handen zijn 

zal. Hetgeen RuporrPHi reeds vroeger had aangemerkt, 

dat de ingewandswormen moeten befchouwd worden als 

eene fauna van het dierlijk ligchaam , en eigenlijk geene 

natuurlijke klasfe uitmaken, maar veeleer onder. de ove- 

rige klasfen der wormen van LINNAEUs hunne plaats 

behooren in te nemen, heeft de Schrijver hier nader 

uiteengezet, 

De Zoöparafiten of parafitifche dieren, leven, of in 

de inwendige deelen van andere dieren, of op de uit- 

wendige oppervlakte van hun ligchaam. De’ eerften 

noemt de Schrijver Entoparafiten , de laatften Ektopa- 
rafiten. Beiden zijn of gedurende het geheele leven, 

of flechts voor een’ tijd aan die woonplaatfen gehecht. 

De Entoparafiten , die, gedurende hun geheele leven, 
in 
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ìnvandere „dieren. -leven en van.binnen. zijn voortgebragt , 
zijn;de, ingewandswormen,: Even, min-echter als. de ck= 

toparafitifche infekten eene afzonderlijke klasfe van -ge- 

lede. „dieren. uitmaken ‚kunnen ook de entoparafitifche 

wormen „geene. spande verdeling van. het Bie 

rijk uitmaken, … … dod 

‚_ De ingewandswormen El dierwortnen; die. de Schrijver. 

liever Melminthen ‚dan Entozoa-wil genoemd hebben „wor- 

den „vooreerst in Crypthelminthen en Phanerohelminthen: 
verdeeld, De, eerstgenoemden zijn, gedeeltelijk als wer: 

kelijke infufiediertjes:, gedeeltelijk als wijzigingen. van, de 

zen diervorm, te befchouwen. „De zaaddiertjes, welke 

men met de Cercariën (volgens NiTzscH ten onregte) , 

vereenigd „heeft, ‚ moeten „; benevens, dcephalocystis en, 

Echinococeus, hiertoe gebragt worden. ‚ Deze laatstge-, 

noemde blaaswormen zijn als zeer: groote infufiedieren; 

ó te befchouwen , en met Volvox globator in „vele opzig-, 

ten te vergelijken. wt mi 

De reke worden. in vijf klasfen. + ver 

deeld (@)s Polypvormige dierwormen (Helminthes poly- 

piformes) (0), Akalephen-dierwormen Helminthes aca- 

dephoideae) (ce), Egel-dierwormen , (Helminthes trema, . 

toideae) (d), Echinodermen-dierwormen lelminthes 

‚echinodermatoideac) (€), Ringdiervormige dierwormen 

(Helminthes annulatiformes.) 

Wij vergenoegen ons met kortelijk flechts op te gc- 

ven, welke dierwormen tot deze afdeelingen behooren: 

Helminthes Polypiformes. Het geflacht Coenurus. 
Helminthes acalephoideae,. Het geflacht Cysticercus , 

de lintwormen, (Zaenia komt inderdaad met Cestum 

PÉR. „ overeen.) 
| Hel- 

S 
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“Helininthes trematoïdeae, : De Entozoa trematoda; 
welke met Planariae en. wann Hirudincën verden: 

komen. « | 
Helminthes echinodermatoïdede.. Met de Behihodin 
mata apoda', ven vooral ‘met Sipuneulus komt het ged 
flacht SOAP NOPIJNE NS egbert rijgen dednthoce 

phrala)e” 

="Helminthes annubatiformes; De Entozoa nematoidea, 

welke ongetwijfeld tót de gelede dierên’ behooren. “Mén’ 
kande overeenkomst tusfthen Gordius en Filarid , tuss 
fchèn Zyumbicus en’ Astaris- niet miskennen. a me 

“Het overige dezer korte verhandeling kân ‘hier siet 
verder doot ons befeliouwd. worden” “Wij vergenoegen 
das ‘met dit ‘korte verflag; de Schrijver van hetzelve 

was het bijzonder aangenaam’ menig denkbeeld , waarop: 

Hij’ vam zijne zijde door vergelijking gebragt” was’, hier 

vân”eèrie -’aridere zijde. bevestigd ch opg gehiêlderd te 

zien. Ook hem was het finds lang voorgekomen , dat 

de Taénia met Cestum', de Beninölhynchus mèt Sipun. 

culus. overeenkwam: — Doch hij verheugt zich tevens 3 

deze vergelijkingen’ hier verdér voortgezet en in een 

onderling: zamenhangend verband te zien gebragt. 

tortrordralb ent Je Ve De HOEVENe 



-rÂ. "VAN BEEK ; Over zn neg wan het koper 

woorder Schepen ‚voor oxydatie in het Zeewater „ door 

_ middel der galyanifche electriciteit , in de nieuwe 

ie Verhandelingen: van hetsKoninklijk Nederlandsch 
veslnflituut, Tweede Deels: Eerfte cies Bij je MUL= 

\ LER eh ear, „1827! [ 

lar 5! elder onze radeon oei kent den ijver des 
Heeren VAN” BEEK, -en”zijte vlijt, ‘om natuurkundige: 
wetenfehappen "te bevórderen. Het zal dus bij iedereen 
ole nieuwe Belangftelling opwekken’, ‘indien zaken , door 
ken” onderzochte, ter kennis wart het publiek worden’ 
gebragt, "Als" zoodanig zou ik-ook wenfchen, dat des 
zekorte opgave vân een-Stuk werd aangezien, hete 
welk chij-"aan “de ‘eerfte klasfe van het Inftituut ‘heeft 
medegedeeld. « Het onderwerp, hierin behandeld, bee 

Kóort:-bij ‘onze. zeevarende natie,’’zoo” veel - mogelijk 

bêkend”- te zijn. » ‚Het geldt het woorfdeel van ’s tands’ 

kas. 'het: Vóordeel van de koopvaart.’ Dit voordeel,’ 
hoewel: onder ons’ bekend , werd’ fiet genoegzaam als 

vóordeel erkend; pavs’s vijanden” werden misfchien hier 

insgelijks geloofd, of , indien dit niet de ware reden-is? 

van'/het “fiet” aânwenden’der “door “hem “ voorgeflagen 
_ eenvoudige middelen } oi ‘groote’ kosten uit te-fpaten,’ 
zoo“zóïden wij op andere oòrzaken moeten bedacht’ zijn’, 

die Wij echter“ liever ‚niet zullen - hoeren. ‘Hoe het zij: 

DAYS heeft, féeds lang geleden ; van zijne zdak gemeend 

zieker te ‘zijn „én door ‘het aanbrengen ván’ afidere meta=' 

leri “op “de koperhuid der feliepen }het“öxyderen vari”dez! 
EO z cl- 
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zelve door het „zeewater „gefteldte „kunnen voorkomen. 

De Ilcer vAN BEEK bevestigt thans zijn gevoelen , en 

wij: twijfelen--niet:;of “zijn, arbeid zal, de aandacht ón- 

der onze landgenooten , „meer op. aid vir doen 

bepalen. > … … NS see elias 

‚De Heer v. B. ech ons éerst- cene hete gefihiedenis 

van. shet. beveiligen.» ‚der. fchepen, tegen den zoo zeer 

- beruchten paabworm; daarna.in het. bijzonder van het 

beveiligen hiertegen door koper, en het aanwenden van. 

zekere hoeveelheden, ijzer „ tin vof zink; om het, oxyde 

ren; van dit koper tegen tej gaan. Die deze. zaak- niet 

kennen; kunnen in. dit Stukje ‚er „de korte-opgave van, 

vinden, Wij „zullen ons, bijzonder tot de proeven , door, 

den Heer vb. zelve „genomen, bepalen. — Uit, deze: 

proeven is, het gebleken, „1° dat het koper „met eene der 

gemelde metalen, in- aanraking, gebragt , door, zeewater: 

niet „wordt: aangetast sä doch dat. deze befchermende Mee 

talen hierdoor; fpoedig worden „geoxydeerd ; 2°, ‚dat het: 

ijzer en zink-ter, beveiliging van het koper-de voorkeur: 

verdienen „boven „andere „metalen; -g° dat, het ijzer„ook: 

minder fpoedig oxydeert dan, het. zink, of tin 54°. dar! 

het tot „beveiliging ; ‚vanhet ‚koper noodzakelijk is „dat! 

de beide metalen. bij, elkander, in hetzelfde vocht gedomw 

peld zijn. ar oh gote Hb netbe ) oisg allspent. 

Om nu de theorie, van DAVY s voor ln verfchijnt, 

gegeven, te, toetfen „ en‚te zien, of „galvanifche electri, 

“citeit wel de, oorzaak, van de gemelde beveiliging, -zijg- 

heeft v« Bs, nog, andere proeven „genomen, Hieruit is, 

het. hem, voldoende gebleken, gat er geene page. 

Per verm ogen van ‚het ijzer rif zint boven Be Eaca 

om 
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„om zuurftof aan te trekken, en hierdoor dus het koper 

„van zuurftof te verfteken : hetwelk. ook, ons bedunkens „ 

„geenszins bij een door het varen, met eene overgroote 

‘hoeveelheid zuurftof in aanraking. komend. „fchip „ als. ver= 

_Klaring heeft kunnen dienen, De theorie van pavy in= 

tegendeel, heeft v. B. geheelen al door zijne proeven 

bevestigd gevonden. | | 

„Wij, vinden nog eenige gevolgtrekkingen in het ftuk 

van den Heer vAN BEEK» uit de opgenoemde, verfchijn= 

Selen afgeleid. B. v,, dat om dezelfde reden, waarom 

bij koperbeveiliging door ijzer of zink het koper niet 

wordt aangetast, hierom ook in de galvanifche kolom 

het zink fterk , het koper veel minder wordt geoxydeerd. 

Dit verfchijnfel was door den Heer' van pir , bij de 

| werking van verdund zwavelzuur op zink en ijzer, 

reeds vroeger waargenomen. Zoo maakte ook DOEBE- 

REINER, kunst-ftaalwater, Om dezelfde reden raadt ook 

VAN BEEK aan, bij het bekleeden der goten met zink „ 

geene ijzeren, maar uit zink vervaardigde fpijkers, te 

bezigen. Hierom: maakte prpys ook de fijnere heelkun- 

dige werktuigen met handvatfels van zink, om dezelve 

tegen roesten te bewaren, en bevestigt men een weinig 

tin of zink in «de ftoomketels , om deze insgelijks hier 

tegen te beveiligen. Het hangen van een ftukje zink 

in de ĳĳzeren waterkisten , bij onze Marine in gebruik , 

ràadt VAN BEEK -af; omdat het koolftofzure zink, het- 

welk gevormd wordt, miet onfchadelijk is, en volgens 

proeven van THIJSSEN, het in en waterkisten ge- 

vormde iĳzeroxyde te weinig is „ om der gezondheid on- 

voordeelig te kunnen zijn. — Eindelijk wenscht vaN 

BEEK de beveiligingswijze van DAVY „ onder ons in ge- 

‚BIJDRAGEN „D. IÌ. sT. 2. S f bruik 



C 46 ) 

“bruik te zièn komén, ‘daar toch het miéêrder aängroeïjen E 
eder zeeproducten aan de gekoperde fchepen, woor de 

koopvaart gefchikt , niet dan cene geringe vertraging in 

“detzelver vaart zal te weeg brengen, waarvan het nadeel _ 

“in ‘het algemeen nict te vergelijken is tmet dat’, hetwelk 

‘het telkens verteren van ‘het niet beveiligde id ver- 
oorzaakt. 

Hiermede ‘meenen wij onze Lezers ‘genoegzaam ‘op- 
zite té hebben, om het flik van ’ den Heer vAN 

BEEK ‘zelve te lezen, ch zullen ons Hi” met deze 

wks opgave vergenoegen. pr , IN 

\ 



WETENSCHAPPELIJKE BERIGTEN. 

* ’: joo. en heeft nieuwe proeven genomen, over 
het vermogen der metalen , om de flingeringen der mag- 
neetnaalden te lAalridsten? Hij zag hierin bij verfchil- 
lende metalen cen groot onderfcheid-beftaan. Men vindt 
de opgave hiervan in het Bulletin, Ie Sect,, Août 1827, 
Eene gevolgtrekking, uit zijne proeven gemaakt, is voor 
„onze zeevarende landgenooten van veel waarde. Door, name- 
lijk , magnetifche metalen met andere te vermengen , wordt 
hun magnetisch vermogen verminderd. Hierdoor is men in 
ftaat , mengfels van metalen te vervaardigen , die van allen 
invloed, op de magneetnaald, verftoken zijn. . Zoo ;b. 

| EAN zag.hij in dit geval een mengfel. van 4 d. antimo- 
„nium „met 1°d. ijzers vän 3 de koper en 1 d. antimo- 
nium 5 van 2 d. koper ven 1d. nickel welke alle de - 

| magneetnaald even veel flingeringen ete doen , als cen 

Ttuk, marmer. Hij maakte dus hieruit op, dat cen van 

deze mergfels voor het vervaardigen van kompasfendoo- 

zén het beste zal zijn; en omdat het mengfel van kor 
per en nickel het meest bamerbaar is ‚ zou dit, volgens 
SIEPECK , de voòrkeur verdienen. Gs Je, M. 
301, Perkins heeft weder proeven gedaan over de zamen= 

perfing. van ‘vloeiftoffen , vooral van water, door fterke 

drukking. Wij hebben de refultaten dembele voor het 
water „ door eene kromme lijn voorgefteld : 
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De abscisfen zijn de drukkingen „ in, atmosferen « uit- 
gedrukt. De ordinaten zijn de zamenperfingen in deelen 

. van den meters voegt men ‚bij dezelve 35577, dan 

heeft men de hoogte der zamengeperfte waterkolom. De 

hoogfte ‘door prrxKINs aangewende drukking van 2ooo 

atmosferen, ftaat gelijk aan eene drukking van omftre- 

eks 2067 kilog. op den vierkanten centimeter. De tem- 

peratuur was 50° FAHR., == ro? cent. — Het zoude 

belangrijk zijn, dergelijke reekfen van proeven te doen 

bij eene temperatuur van van o°, 2d° , 30? enz. (Bull. 

Math. , Mai 1827. p. 294-) We. We 

goe. OrrsrTeD heeft insgelijks eenige proeven ge- 

nomen, omtrent de zamenperfing van het water en an- 
ko ae 
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dere vloeiftoften, en heeft de volgende uitkomften ‚ver 

kregen : 

‚ 1°. Tot de zo dampkringen (zoo hoog als het werk- 

‘ 

. 

ge; 

tuig toeliet), is de zamendrukking evenredig aan 

de zamendrukkende kracht. —. Zijnde voor eenen 

dampkring, zoo als ook reeds cANrToN had ge- 

vonden , 03000045 van deszelfs volumen. 

‚ Dit zou geven voor roo dampkringen 0,0045 » 

offchoon PERKINS 040075 heeft bevonden. — Bij 

herhaling der proeven is aan O. echter geen twij- 

fel overgebleven , wegens derzelver juistheid. 

Tot de 48. dampkringen (zoo ver als hij de tem- 

“peratuur onderzocht heeft), is er bij de zamen- 

Ea 

drukking van het water geene warmte door de- 

zelve ontwikkeld. 

De zamendrukbaarheid van het kwikzilver gaat 

weinig of niets boven het een millioenfte gedeelte 

van het volumen, voor elken dampkring. 

De  zamendrukbaárheid van de zwavel echter, is 

nagenoeg driemaal zoo groot als die-van den al- 

cohol, tweemaal die van de ‘zwavelkoolftof , en 

flechts een en een derde maal die. van het water. 

De zamendrukbaarheid van water, hetwelk zou- 

ten, loogzouten of zuren opgelost houdt, is 

minder , dan die van zuiver water. 

6°. De zamendrukbaarheid van het glas is uiterst gee 

ring, en veel minder, dan die van het kwik. 

Bull: des Sc. Math. , Août 27. {7 PILAAR. 

en 30e 
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303. ‚W. HARRIS eeft in de- Phil. Tranfact., 1827 

Part. 1. p- 18, eene verhandeling gegeven over de ge- _ 

leidbaarheid van onderfcheidené metalen voor de electri- — 

citeit. Door eenen met lucht gevulden glazen bol, {pant 

hij de metalen geleiders in eene horizontale rigting. De 

bol ís verbonden met een’ verklikker. Op het oogenblik 
der electrieke ontlading zet de lucht zich meer of minder 

uit; deze” uitzetting, aangewezen door den verklikker 

neemt HARRIS aan, omgekeerd evenredig te zijn aan de 
geleidbaarheid van het geleidende metaal. (Bull. Math. , 
Pk Pe3BRnn ns w. w. 

3o4: In eene gasfabrijk heeft men opgemerkt, dat 

eene hoeveelheid gas welke onder eene drokking van:o7 - 

dampkringen, tit eene ongeflotene klep , ontfhapt was, 

een zwart nederploffel had nägelaten. De proef herhalen- 

de met eene draagbare gaslamp, liet het gas, dat met 

eene groote fnelheid ontfnapte, op een in den ftroom 

_ gehouden wit papier, eene hoeveelheid. van kool. na. 

Als wij dus aannemen; dat dit gas. geene vrije. kooldee- 

len in zich bevatte „ dan bezit het gekoold waterftofgas 

de metkwaardige eigenfchap gedeeltelijk te worden ont- 

bonden, door zeer {nel te ftroomen, of wel door de 

wrijving, welke hef daarbij ondergaat. (Bull. des Sc. 

Math., Kont 37.) hi -PILAAR: 
305. BreqvereL heeft zijn vroeger geuit gevoelen 

weder herhaald ‘tegen ‘de meening van pAvy; hij geeft 

weder nieuwe proeven op , waarin hij door zeer geringe 

electrifche ftroomen de vereeniging van eene menigte 

ligchamen kon daarftellen. (A7. de. Ch. et- Phyf. Juin 

1827: p. 113.) Ge Je Ma 

306, 
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“306. Toen ik in het voorleden jaar in FRORIEP’S 
Notizen, Oct. 1826. n°. ger, S. 196, de proef van 
RUNGE ; onder n°. oor , bl. 153 der Wetenfch. ‘Berig= 
ten vermeld, las, beving mij dadelijk de. lust, om des 

zelve te herhalen, dewijl de verfchijnfels niet uitvoerig 
werden medegedeeld en ik dezelve wenschte te leeren 

kennen @). Zie hier, wat ik waarnam. | 

Eerfle Proef. In een wijd wijnglas kwik en eené 

koude verzadigde - oplosfing van keukenzout gegoten 

Het kwik overtoog: zich dadelijk ‘met een wit-grijs huid- 

je. Eenige kristalletjes van koper-vitriool op het kwik 

geplaatst, Een blank ijzerplaatje verticaal in het kwik 
geftoken „ zoodat het koper-vitriool daartegen of digt 

daarbij gelegen was. Weldra begonnen zich de kristal 

letjes te bewegen en onregelmatig rond te draaijen, Het 

vocht werd troebel door een ‘bleek, geel vlekkig poen 
der, hetwelk in eene Onophoudelijk gierende beweging 

was. Het ijzer. bedekte zich boven het kwik met een 

koper huidje, #2 het kwik hing er een vliesje kwik los - 

aan. Allengs losten de ‚kristaldeeltjes zich geheel op, of 

liever waren geheel ontbonden; het koperhuidje viel 

van het ijzer af; het poeder in het vócht vermeerderde, 
zoodat een groot deel in eene bruinachtige kleur op het 

kwik 

…_£°) Misfchien is er meer van aangeteekend in de Beilage zur 

Allgemeinen, Zeitung, n°. 275—277, die ik niet Zag , maaf 

aangehaald vind in de Bijdragen, L, D. bl, 230, Dr. w. DE 

HAAN, Lê Leyden, die de bijeenkomst, waarin de proef ge- 

. fchiedde, bijwoonde, zal er welligt meer opheldering over 

een geven. 

S 4 
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kwik wiel. Het ijzer ftaafje wegnemende, bedaarde ter- 
ftond de beweging. “Het: poeder vrij gelijkmatig over het 
kwik’ verfpreid zijnde en dan het ftaafje weêr ingeftoken 

Wordende , zoo ontftaat. dadelijk weêr beweging en «de 

vrij dikke. bruine ftoflaag: gaat telkens rollenderwijze van 

den omtrek des kwiks en van dien. der ftaaf , zoodat aan 

beide zijden der-ftaaf,zich twee onregelmatige ftrepen 
vormen, die in den beginne wel eens rondloopen, of 

althans aan één einde gefloten zijn, doch weldra zich 

fcheiden. In die ftrepen ontftaan dikwerf weêr fcheidin- 

gen, zoodat er ruwe bolletjes. gevormd worden , welke 

‚ eene draaijende beweging in hunne deeltjes aannemen en 

zich alzoo bovenwaarts in het vocht uiteen fpreiden. 
Dit alles gefchiedt nog, egnigen tijd , nadat alle kristaldecl- 

tjes reeds zijn verdwenen. „Eindelijk evenwel trad een 

tijdftip in, dat het indompelen. der ftaaf geene beweging 

hoegenaamd meer voortbragt. De beweging des poeders 

duurt altijd nog eenigen tijd voort na het uitnemen der ftaaf.. 

Tweede Proef, In een vlak porfeleinen fchaaltje, . Het 

“dadelijk ontftaande vliesje over het kwik, fcheurde in 

verfchillende rigtingen door het opleggen van een koper- 

vitriool-kristalletje , terwijl de deeltjes van het vlies zich 

‘Onderling eenigen tijd bewogen. Dit hangt zeker van de 

trilling des kwiks af, — Het ijzere plaatje nabij den wand 

van het fchaaltje indompelende , zoo geraakt terftond het 

geheele huidje in beweging, zich naar het ijzer rigtende 

en vooral rondom deszelfs eene einde gierende. Het 

kristalletje werd fpoedig ontbonden, het vocht werd 

flaauw geel, het huidje fcheen in een fijn geel poeder te 

veranderen. Het iĳzer bijna niet met koper bedekt , 

noch ook met kwik overtogen, maar zwartachtig wor- 
den- 



dende. Het poeder op het kwik bewoog: zich nict merk- 

baar. bij het -weder indompelen van het ijzer. Er zakte 

allengs. meer poeder uit het vocht neêr en werd hooger 

bruinachtig gekleurd. N 

‚lk legde: nu wat grooter kristalletje ophet totiks er 

vormde zich terftond weêr een huidje, Het flaafje inge- 

„dompeld zijnde, ontftonden hevige bewegingen van het- 

poeder, vooral. aans den kant, waar het kristalletje ge- 

plaatst is. + De beweging duurt nog een oogenblik voort 

na het uitnemen van het ftaafje. Op het ijzer was geen 

kwik gehecht : „boven het kwik nu eene koperhuid op 

het ijzer, in het kwik zeer zwart. Het bruine poeder 

verfpreidt zich meer over het kwik en hoopt zich vooral 

langs den. omtrek. op. Het ijzerplaatje nu weder inge- 

„ dompeld zijnde , concentreert zich. het. poeder rondom 

het plaatje; deze kring geraakt in beweging en dwarrelt 

deels ringswijze rondom het middelpoeder. … Later ver- 

meerderde zich weêr de ophooping naar één’ kant en 

verfpreidde zich het poeder nu hier en dan, daar, zoo 

als ik toen afteekende. Weder een kristal op het kwik 

geplaatst. zijnde , werden nogmaals dezelfde verfchijnfels - 

waargenomen. 

Sedert was deze aanteekening , door andere bezighe- 

‚den „ blijven. liggen, en geene proeven, rakende ‚dit on- 

derwerp „ meer genomen hebbende, vergenoeg. ik mij 

„voor dit oogenblik met de opgave van hetgeen ik zag. m—R. 

„306, Zie over dit zelfde onderwerp nog Annalen 

der Phyfik wnd Chemie, n°. g. S. o6. 1826. G.J. M. 

307. De vroeger vooronderftelde vermeerdering der 

werking van het buskruid , door bijvoeging van levendi- 

‚gen kalk, die ook aleens weder was tegengefproken , 

| Sz N heeft 
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heeft de Kolòrel errors eins, “te New-Tork, doot 

proeven bevestigd. Het ontploffend vermogen wordt 

hierdoor. aanmerkelijk «grooter, onder die voorwaarde 
echter, dat de kalk niet in een hydraat veranderd zij. 

Men moet dit‘ buskruid’ dus zorgvuldig van. de lucht af- 

eden wid spin des Sc, T. eehn. „ Mai 1827.) 

@. Je Mi 
308. Men Heeft meermalen in buskruïdmolens* ont= 

ploffingen van het buskruid zien ontftaan, zonder, dat 

men de oorzaak hiervan’ wist op te fporen. Onachit- 
zaamheid der werklieden was de groote bron, waaruit 

alle verklaringen van het ontftaan dezer ontploffingen 
werden geput. Intusfchen merkte men op, dat ijzer, 
met geweld op elkander gebragt „ eene vonk kon geven, 

die in ftaat was buskruid te doen ontvlammen. Hierom 

heeft men in vele Kruidmolens al het ijzer door koper 

doen vervangen, meenende, dat dit hiertoe niet in ftaat 

was. — Uit hiertoe genomene proeven, is het den Ko= 

lonel AUBERT , gebleken, dat, wanneer ijzer met ijzer 

botst, het buskruid kan ontvlammen, insgelijks ijzer 
met »geel koper, geel. koper met geel koper’, ijzer met 

marmer „ lood met lood of met hout, Men heeft het bus- 

“kruid “niet kunnen doen ontvlammen „ door ijzer tegen 

lood te flan, of tegen bois ‘de bout. (Bulletin des 

Sc, Techn. , Mai 1827.) G: fe ML. 

309. GoRrDoRN en BoOwsER hebben eene naauwkete 
tige befchrijving gegeven van de wijze, om ijzer met 

koper te bedekken. (London Journ. of Arts, Sept. 

1826.) Men moet het ijzer tot eene witte gloeïhitte 

brengen, om alle aan het ijzer aanhechtende zelfftandig- 
heden te doen vervliegen, en de aanhechting van het 

É 4 3 koe 
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koper geïakkelijk en zeker te maken: Deze glocijing 
moet zonder de toenadering van eenige dampkringslucht 

gefchieden , om het oxyderen van het ijzer te beletten, 

Het niet gloeijende ijzer wordt alsdan in gefmolten ko- 
per gedompeld, en hierin van 1—15’ gehouden, naar= 
Mate men de kopere laag’ dikker wenscht “te maken. 
Het ijzer alzoo met koper bedekt, kan nu verwerkt wor 

den, zonder dat het ijzer ligtelijk zal bloot komen. == 

Deze veel goedkoopere wijze , om ftavefi , die uee 

ùit koper moeten beftaan „te verkrijgen , zal onder ons 

ook navolging verdienen, «en „deze given zullen welligt 

met goed gevolg aan onze : fchepen kunnen worden ge= 

bezigd. G. Je Me 

2gros In het behandelen: der luchtpompen gebruikt. 

gien” veelal was; of eene bereiding “van hetzelve, om de” 
buftenlucht te beletten tusfchen het recipiënt en de koe 
pere plaat ‘heen te dringen. Intüsfchén heeft men diks 

werf moeite dit was weder van ‘het koper af te nemen, 

Men maakt niet zelden, door het affchrappen , krasfen 
in de plaat, en hierdoor wordt de klok telkens minder 
goed op deze laatfte bevestigd. — In het Mechanic’s 
_Mag., Jan. 1827, vindt men éen middel “opgegeven , 
om dit was gemakkelijk van koper af te nemen. Men 

doet het was fimelten , (hetwelk men met eene gloeijende 
kool boven de plaat te houden, kan doen), en behans 
dele daarna de plaat met terpentijn olie. Daarnt 
wascht men dezelve af met zeepwater. 6, gent! 

gir. In het London Journ. of Arts, May 1827, 
vinden wij: opgegeven , dat PERKINS eene nieuwe ftoom: 
machine heeft uitgevonden, die, boven de oude, de 

volgende voordeelen heeft; z1°. volmaakte veiligheid; 

22, 
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2°, veel grootere uitfparing „van. brandftoffen ; 39. ont--_ 

bering van alle terugwerking van waterdamp of lucht, 

zonder hiertoe benoodigde pompen; 4°. gebruik van 

eenen nieuwen eenvoudigen buigbaren zuiger van metaal , 

die geene olie of eenige andere vette zelfftandigheid be- 

hoeft; 5°. vermindering vari & deelen van gewigt en 
omtrek der benoodigde ‘werktuigen, en 6°. eene zeer 

eenvoudige klep, om den damp in en uit te laten. Hier- 

door kan het geheel in een veel kleiner beftek befloten 

zijn, de wrijving wordt aanmerkelijk verminderd en’ het 

werktuig is duurzamer. (Zie ook. Bulletin des Sciences 

Technolog. , Juillet 1827.) | C- J- Me 

gie. De beste horologiën gaan fomtijds , niettegen= — 

_ftaande alle genomene voorzorgen , zeer ongeregeld. Men 

heeft, onder de oorzaken hiervan, ook het magnetisch”. 

vermogen van de ftalen beftanddeelen der horologiën op- 

geteld, Om deze hun magnetisch vermogen te ontne- 

men, plaatst ABRAHAM deze ftukjes ftaal in ijzervijlfel, 

waardoor de magnetifche polen kenbaar worden. Hij 

neemt dan eenen zeer fterken magneet, en houdt dien op 

eenen afftand van 1 duim tot $ duim, bij deze magne- 
tifche polen. Wanneer nu het ijzervijlfel begint af te vallen „ 

is dit een bewijs, dat de polen niet meer ongelijknamig 

zijn. Om nu te zien of dit ftaal ook misfchien de te- 

genovergeftelde pool „ doorte lang vertoef van den magneet „ 

heeft aangenomen, plaatst men het weder in ijzervijlfel , 

en ziet „ of dit weder wordt aangetrokken. Dit zoo zijn- 

de , moet men de andere pool van den magneet deze zijde 

aanbieden , ‘enz. tot alle ‘magnctifche. werking aan het 

ftaal benomen is. ABRAHAM verzekert, dat hij door 

elke 
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elkander in eene minuut de proef kan voleinden. — 
ii Repof., March 1827.) G. Je Me _ 

“g13 ‘Een zeer goedkoop en uiterst gevoelig balansje, 

hetwelk “voor de beste niet zou behoeven onder te doen k 

vervaardigde rircmie op de volgende wijze. De hef: 

boom bêftaat uit hout, het mes is van ftaal, de rust- 
punten van het mes úit twee ftukjes van een glazen buis- 

jes die het mes’ bevatten , en op een’ houten voet zijn 
geplaatst. De mesfen , waaraan de fchalen hangen, zijn 

eveneens; in glazen buisjes bevat. Eene naald, die neder- 

waarts is gebogen, geeft de flingeringen der balans aan 

op eene bordpapieren fchaal, op het voetftuk bevestigd. 

(Bille des Sc. Techn. , Juillet-1827.)- Tot niäauwkeurige 

wegingen is echter de ‘manier. van wegen van BORDA ; 

zóö als van zelve fpreekt , onvermijdelijk, “ _G. y. M. 

“314. Om glas te verfoeliën raadt rACELOTTI aan, 

ed. kwik en 3 d. lood te zamen te fimelten , en dit op 

het warm gemaakte glas te-gieten. (Bu//. des Sc. Techn. 

Juïttet 18271) , CEG, Je Me 

315. Om van het gaslicht meer voordeel te trekken , 

raadt wirry; in plaats van cilindrifchë glazen, die de 

vlam omgeven, aan, een conisch fchoorfteentje boven 

de vlam te plaatfen, met de naauwfte opening ndar bo- 

wen. Hierdoor zou de vlam aanmerkelijk vermeerderd wor- 

den. (London Journ. of Arts, March 1827.) G.y. M. 

316. De pitten van kaarfen in azijn geweekt, of in 
eene oplosfing van falpeter in azijn, gedurende eenen 

dag bewaard en daarna gedroogd, zouden de kaarfen nict 

meer doen rooken. enn s Mag. , Jan. 1827.) 

, G. J. M. 

“817, Uit hars maakt men in Londen gaslicht, even 
| “goed, 

' 
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goed, als dat uit fteenkolen vervaardigd ‚ doch goedkoo- 
per * dan dit, en tevens minder onzuiver en voor de ge- 

zondheid voordeliger. Buller, des Sc. Techn. „ „Juill. 

1827.) Ni oto ob. zode Hilke 
‘318. De Hr ENGEL heeft cen, papier vervaardigd, bn 

hetwelk tegen, vochtigheid. beftand i is „en;.nict „door „mui- 
zen. „of: motten wordt ARNE; „Hij, loep gacimd 

mastik in of. olie. neel nn dee papier. a: eene 
Zachte warmte, , Dit papier heeft alle goede. ‘eigenfchap- 
pen van het gewone papier. Bene oplosfing. van Caoutr 
chouc zou „volgens zijne meening. ‚nog beter aan, dit 

oogmerk beantwoorden, (Bull, des Se. Techn. 5 Juitt, 

2827) eine HE setting lS adferike 

319. Om aarden potten en pannen: fteviger. te, maken 

meert. men dat men kool onder de klei moet mengen „ 

die door het, bakken der potten verbrandt, en hierdoor 

meerdere poriën overlaat, waardoor. zij. gezegd. worden 

flerker te zijn. Men gebruikt het best tot „dit. einde « 
het volgende z verfche ‘klei, ao.d. gcbrande Klei gd, 

Seche 1E d, Gh des Sc. 7 echn. ‚Juill, 1827.) 

' Ge J- M. 

320. Wanneer men Caoutchouc (clastike gom) in 

terpentijn olie oplost, kan men uit deze, oplosfing 

draden. trekken, die; volgens. GORING,, in micrometers 

zeer dienftig kunnen zijn. (Journ. „of Science j Jan. 

1827. PD: 81. Re 3 at 0100 aal en „Gij: Mess 

321. In fommige ftreken, van, Enstlaud, en Shas 

land, heeft men finds langen tijd. de, gewoonte „0m, den 

kalk, te branden op dezelfde wijze als de houtskool, in 

hoopen. De aldus gebrande, kalk, worde verkozen. bo- 
ven 



ke C 559 D 

ven dien, welké op de'-gewone “wijze âs vervaardigd. 

(Ann. de. Ch. ret Phoyf., Janv. f827.) 1-1  PILAAR. 
329. Hoewel wij. dankbaar zijn: voor «de «echte vor- 

doringen ; die de natuurkundige wetenfchappen in Duitsch- 

land federt jaren hebben gemaakt, hoewel wij in de ge- 

degenheid: zijn, oi groote männen onder Duitfche Natúüut- 

“kundigen op te merken, zòo-kunnen wij-ons toch niet 

onthouden van menigwerf op te merken, dat-de verbeel- 

ding, zelfs-de zeer buitenfporige werbeelding ‘onder ‘fom- 

mige Duitfchers de plaats van het verftand geheel fchijnt 

ingenomen te hebben „en dat natuurkundige’ wetenfchap- 
pen daar fomwijlen door verdichtfelen ; met een kleed van 
wáarheid’ omhuld” vervalscht - wofden „waarover «men 
z 

_k 
ich altijd verwonderen moet. Onder anderen winden wij 

iërvan eeriftaaltje in de Jis, Bd, XX. Heft 1‘ van 

Dr. Ce. F. 'eROH, over het Halismuss Onder andere 
wbracadabra. winden wij hier ‘het “volgende, «om een 

parallel: tusfchen Arithmetica en Chemie «te trekken: 

reAdditie == Mengings (a + b ==e}; zoute + 
ob vas vo cawater: == ‘zoutoplosfing , of zuûrftof «fs 

} waterftof == ontplofbare lucht.) 
“Aftrekking == Scheiding; ‘(cob =—=las zout: 

ke bef “oplosfing — waâter == zout, of ‘ontplofz 
‚bare lucht — waterftof =— zuurftof.) 

“-3. Verménigvuldiging == Vereeniging; (a x b == dq: 
„foda “X- zeezout-zuur == keukenzout; of 
 waterftof ®”zuurftof. == water.) 

had Deeling == Ontbinding; (de: 4 = == 2; ‘keuken. 

„dd nd “keerd , enz.) 
zout : zeezout’ zuur == foda en omge 
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== platine 1 (p) 

p == Magnetismus == 2 (4) 

pres Electriciteit = 3 (£) 

Pp =m Xn ee blake, =4 Ko 
hj 

hd 

Meer zullen wij van Doctor erom niet overnemen: Moe- 

ten wij ons nu beklagen, dat wij hem: nooit zullen kun- 

nen begrijpen 2. Dit toch is immers blijkbaar het eenige, 

hetwelk hij met het verbruiken van papier en drukinktkan 

bedoeld hebben „indien hij eene bedoeling gehad heeft. 

Hoe nuttig en hoe wenfchelijk hetook zijn moge,-dat, 

niet zoo zeer een. parallel te-trekken ware „ tusfchen „maar 

toepasfing-te maken konde zijn van Arithmetica op,Schei- 

kunde , zoo mogen wij ‘Nederlonders , al gaan. wij dan ook 

wat langzamer. vooruit, ons waarlijk verblijden „ dat wij 

niet zoo. fchrander- zijn, zulke voortbrengfelen te kun- 

nen leveren. Wijsachten. het jammer’ van de -Zôs „zulke 

dingen in dezelve te zien opnemen. Gel JelMe 

323. Belangrijk is hetgeen de Pruisfifche Geheimraad 

LINK; — in “HUFELAND'sS : Journ. „ Mai-1827', over de 

wijze om. ijzerhoudende mineraalwaters door een den 

kurk doorborend. ijzerdraad of fpijker in- hunnen toe- 

ftand: te behouden, heeft saangeteekend. … Waarfchijnlijk 

gaf krAPROTH het eerst dezen raad, om de hoeveelheid 

ijzer in fommige wateren te vermeerderen; Link echter 

en HERMBSTÄDT vonden , dat er geheel andere uitkomften 

plaats hadden, en dat de waters welker {toppen met 

dit tot onder-de oppervlakte ván het water doordringend 

ijzer niet voorzien waren, hoe. goed ook gefloten, fpoe- 

dig eene, fcheikundige ontbinding ondergingen, terwijl 

in de andere het iĳzer van den-ftop met cene zwarte 
ú ‚ ftof 
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foe. bedekt werd welke zwarte {tof ijzer-oxydul,is „ dat 
het ijzer, overdekkende den, overgang in ijzer-oxyde belet, 

Dit ijzer, „wordt „ volgens hem,.door dein het water ‘aans 

wezige dampkringslucht geoxyduleerd en voorkomt hierdoor 

de, oxydatie vanhet ijzer des, mineraalwaters > hetgeen. ia 

bes: ‘overtollige, koolftofzuur, geoxyduleerd is 3- dit, ijzer - 

immers, is, in het koolftofzuur «en dus in de minerale 

wateren in „eenen, geoxyduleerden toeftand, en, zoodra het 

uit „dezen; tot oxyde, overgaat» kan het- zonder, toetreding 

eens derden ligchaams niet meer met het koolftofzuur 

in verbinding blijven, maar ploft neêrz daarom zondert 

zich “eindelijk het. ijzer „van het koolftofzuur, af „ ook 

wanneer. de. flesch, goed „gefloten , het ontwijken van de 

koolftofzure en. het toetreden van de dampkringslucht 

belet-wordt. De. werking. van deze laatfte -op de bes 

ftanddeelen. ‘der „minerale „wateren „wordt door het ijzer 

van” den ftop verhinderd, het geoxyduleerde inhet kool 

zuur “wordt” niet geoxydeefd „ ploft niet neêr , de kool- 

ftofzure, lucht ‘wordt niet vrij, het mineraalwater wordt 

niet, ontbonden en kan gedurende vijf of zes jaren goed 
blijven. THIJSSEN. 

823 A, ‚de „Annales de Chimie et de, Phyfigues 

Janv. 1827, En vindt. „men, dat de Heer A. CHEVÁLIËR 

door eenige proeven heeft bevestigd de opgave van 

AUSTIN, namelijk, dat er altoos ammoniak gevormd 

wordt , indien het ijzer, door aanraking van het water 

en de lucht, geoxydeerd wordt. PILAAR: 

324 De Flores. Papaveris Rhoeados hebben BerTs; 

van Morbis EN LUDEWIG , van Peter shurg , fcheikundig- 
onderzocht en_ in dezelve gevonden: planten-ciwit, roode 

verfftof , zamentrekkende {lof , gom, zetmeel, cerinum , 
ee BIJDRAGEN Dilsen, Re wees 
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weeke hars „ was , äppelzifur, galnotenzuur „ vezelttof | 
zwavelzuur; * zeezoutzuur,  potâsch, kalk, magnefia, 
En door de verbranding voortgebragt : zwavelzuur , 
zeezoutzuur , kalk, potasch, zwavelzure kalk „ phosphor: 
Zure’ kalk , ijzer=oxyde, mafiganezium-oxyde. (TRomms- _ 
DORFF Neues inden der ee vtt Bd. TE Stuk , 
SLS) et BE fe Ma 

_3d5. Gereer ‘heeft weder eene ontleding ‘van wete 
gèmaakt (Bulletin des Se. ME, Juillet 1827), 
hierin gevonden’: 9019 AI 

) Extraêtiëfftof « . % «ve on 1e 6 voncen 
“Meconas morphii «eee 4 

\Narcotifie …. dBA OPROEP of 

) Metiozindenst zb uur vet „adr abroad 
Planten-vezelen …. … … … … ee A5} 

“Watefachtig vocht … % « « eter 03 me 

Vette olie, narcotifche ftof en verlies 2,5 — 

“ga onten 
€. J. Me 

306. Caper pr CassicourT heeft in honderd dee- 
Jen der bladeren van Diosma crenata „ ‘gevönden: 

Aetherifche Olie … 0,005, Sm 

BE eee ok RN hie dd 

Waterig-geestrijk éxtract 5317 
Chlorophyllum . . . 1,103 
Eee redde ee Bliss ke 

BücHner, lane Bd. XXVI. $. 328. 

eers men 

are 
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rrdêrs. Vän het Semen Cinae vindt .métint TROMMSS 
borrr: Neues Journal. der Pharmacie ‚,XINs, Bd: IL 
Buky St Jy door: WACKENRODER «eene befchrijving 

… opgegeven-en tevens eene fcheikundige ontleding ‚van 

twee «fóorten van. dit zaad; ‘Het „Semen. dina Jevaatis 
euim beftaat volgens hem uits 

“Eene bijzondere bittere ftof ; . s « 

‘Bruine harsachtige bittere ftof « . « 
… Groene aromatieke fcherpe ‘balfemhars 5 

EERE? Ype EG, CMOPRAO PIE JLIGOV, 

deehe extractiefftof « 45 

Ulminum ; 4 gE Al ed 

“ Appelzure-kalk met een weinig kiezelaarde 

Ho utvezel . * . Dj) e Dl « * e s ei 

… Nermengde aardachtige deelen  . & 

Nirliesie 44e Alg AET DEN teg 

TOY 

la0,253 
4945 5 p 

6,05 EN Ai 

8,35 EN 

15350 3 
18560 5 

800 5 

35245 » 

6s7o5 

0755 
3 

100,00 

“De beftanddeelen van het Semen Cinaé indicurs 
Vond hij: 

_ Eene eigenaardige bittere ftof. a 
__Bruine harsachtige bittere flof ‚ . . 

Groene aromatieke fcherpe balfemhars . 

Gerlhum .. & ssd sr er ds ò ne 

Gomachtige extractiefftof « . . « « 

Ulminum Eeten deere Te 

_Appelzure kalk met een weinig kiezelaarde 
Houtvezel ese le ee 

T s 

„213 
6,533 

72595 

0,48 ; 

15224 pn 
Lata 

4013> 

_ 355575 

ES 
Es je Me 

328. 
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eag68 sr Jet AH. “Are anDsheeftseerte fcheilûndigesont- 

deding var! de. Rudi Cuinca „onder, geleide’. van vden 

“beroemden) PraFr „ gegeven.» Zijn werkje is „getiteld: 

Disfert. vinaugs fistensAnalyfin -Chemieam -Radicis 

Caincae zenz.r Kiliaen! 1827. - Deze wortel ftämt- af 

van de Chiococca racemofa L.; behoorende tot de Rue 

biaceaeyuss. [Zie over dit artfenijgewas ook.RICHARD’s 

Med. „Botanik von KUNZE „8. 1256.] Een bijzonder 

alcaloïde is er niet duidelijk, in, ontdekt, „Hij. vond in 

dezen. wortel , vooral in, deszelfs bast , eene fcherpe:, prik- 

kelende. (kratzend) extractieflkof, ‚waarvan „de prikkelende 

cigenfchap door eenig zuur vernietigd, wordt en welke 

zich, in eene: ongekleurde gelatineufe, en „eerie donkerbrui- 

nes extractaardige „ aromatieke zelfftandigheid laat {chei- 

den, e De gelatineufe, ftof,, fcheen, hem, toe «ín velen op= 

zigte. met het acide pectique van BRACONNOT- over ten 

te komen. — Zeer opmerkelijk was evenwel de eigenfchap 

van. die ftof „ dat door het bijvoegen, van de geringfte 
‘hoeveelheid ammónia de walgelijke en prikkelende, {maak 

van den wortel weder ontftond, Het extracraardige_ ge- 

deelte fchijnt Irem'toë het meest met dat van de Sénega 

overeen te kome; het bevatte een weinig adftringerend 

beginfel. De Schrijver vermoedde een eigenaardig zuur 

in' deze artferij, dóch’ hêeft hetzelve niet kunnen daar- 

ftellen. Een ‘ overgehaald’ afkookfel had de bijzondere 

cigenfchap om met onjdimn ferri müúriaticum eene kar- 

mózijnroode kleur te geven. © 

Het is te hopén, dât de Schrijver ° zijn ide zal 

vervuld zien „ om ecne grooterc hoeveelheid van dezen wortel 

te 
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te kunnen, ontleden, want er blijft aan, ‚zijne,analyfe nog 
al wat te -wenfchen overig. SLyMg-R. 

3300! Geuren « heeft opgemerkt } datde ‚asch, eder 

planten, die potasch:: bevat „… minder, hiervan oplevert , 

indien zij versch behandeld wordt, dan, wanneer men 

dezelve aan de lucht blootftelt. Het is ‚hem, daarentegen 
insgelijks gebleken, dat na eenigen tijd de hoeveelheid 

_potasch hierdoor weder vermindert. ‚De reeds Afgewas- 

fchen asch geeft, na aan de lucht blootgefteld te’ zijn 
geweest , weder op nieuw eene zekere hoeveelheid pot- 

asch, hetwelk eenige malen herhaald, telkens. weder 

nieuwe potasch doet te voorfchijn komen. Waaruit het 

fchijnt te blijken, dat er hierdoor inderdaad potasch 

wordt voortgebragt. (Bulletin des Sciences Techno= 
Jog. ; Mai 1827.) APO HEHOMEES 

„Reeds vroeger waren er hieromtrent proevên ' géno= 
meng en «de zaak voor niet meer’ twijfelachtig ver- 

klaard , zoo als blijkt uit die van HELVETIUS; VAN 

HOMBERG „ BIRCH, maar vooral uit die van-Profesfor 

JOHN» van, Berlijn. Zie zijne bekroonde Prijsverh. over 

den oorfprong’der. Potasch in de, Planten , in het VIIL 

D. der Nat. Verh. van de Holl. Maatfch. der Wet. 

te Haarlem, bl. 39. G.J. M. 

L= 

„33e, Im de. Annales-de PIndustrie, Avril 1827, 
vinden wij eenige. teagentiën opgegeven door „a. CHE- 
VALIER., «omde natuurlijke van de kunstmatige wijnen, 

te; onderfcheiden, Uit zijne proeven. blijkt: het : 

BRS 155) fa Wolait Dev 5 ae 

1? „Dat: door potasch «de kleur van “den natuurlijken. 

gat dl wijn 
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“wijn van roód, flesch-gtoeri of hbar groef} 

wórdt, 

aile ‚Dát dit verfchil in kleurverándering näar def? 6u 
’„derdom” van den- wijn verfchilt. 

“89, Dat de kleurftof door potasch niet wordt rieders 
CC“ geploft, maar deze ftof in het alcalf opgelost 

BENE 05) 

“49. Dat het azijnzuur-lood als nr der 

…__gekdeurde wijnen niet bruikbaar is, daar het ook 
in de natuurlijke wijnen verfchillende nederploffelg 

NE GBE, 

5°. Dat dit zelfde ook voor het kalkwater geldt en 
voor het zeezoutzure tin, met bijvoeging van 
ammoniak , ook voor het onderzazijnzuur-lood. 

69 Dat, de ammoniak tot onderfcheidingsmiddel der 
natuurlijke wijnen kan dienen, doch dat de kleur 

veranderingen „/ voor verfchilleide wijnfoorten „ niet 

“oi zeer onderfcheiden zijn. 

ge ob Dat’ dit zelfde geldt van de oplosfing van zein, 

lis) men een Bean: pötasch heeft gevoegd. 
G.J. Me 

Ba; Onder den naam Van Meteorpoeder hebben 
MÄRTINDAÚ eù SMiTH, eefì poeder vervaardigd, het- 
wélk, mét flaal vermerigd, de deugdzaamheid “hiervan” 
zeer zoude hevorderefi, Dit Meteorpoeder beftaat uit 
24 deelen zink, 4 d, gezuiverd nickel en 1 deel zil 

ver; in. eenen potloodkroes gefmolten; zoodat het geheel 
sieke 
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“amet kool bedekt „en. het. dekfel. zorgvuldig geluteerd zije 

Wanneer «dit. eenen. ander gefmolten is „ wordt-het in 

water uitgegöten ten einde het te-verdeelen. « Door- dit 

poeder wordt nu het Meteorftaal vervaardigd op de 

volgende. wijze: 24 pond gewoon ftaal , 8 oncen- Mé- 

teorpoeder „ 6 oncen fijne Chromas plumbi , 1 oncerfijne 

kool ‚„ 2 oncen levendige kalk, en 2 oncen porfelein-aarde 

worden te zamen” gefmolten , en geven een ftaal., boven 

het gewone verre verheven. — Men kan de hoeveelheid 

kool vermeerderen en verminderen, naar de. begeerde 

hardheid. De gewone toeftellen kunnen voor deze ftaal- 

bereiding zeer dienftig zijn. (London Journ. of Arts 

Feb. 1827. p. 362.) G. Je Me , 

°_“333- Onder n°. 217 der Wetenfchappelijke Berig- 

ten san dit Deel, werden de Lezers opmerkzaam ge- 

maakt op het oordeel van FRAYSSINOUS » omtrent de. 

fcheppings-gefchiedenis „ door MOZES » in Genefis, ons 

nagelaten. Het denkbeeld, om door de dagen, in Ger 

nefis , flechts een Zanger tijdvak te verftaan , en daars 

door alle tegenwerpingen tegen het fcheppingsverhaal weg 

te nemen, is lang vóór PRAYSSINOUS geuit, en ook” 

weder beftreden. « Zonder hierover in bijzonderheden te: 

willen treden, neem ik alleen de vrijheid hier opmerk» 

zaam te maken op een, onzes inziens , belangrijk. boek= 

je, getiteld: „ Proeve eener opheldering en verdedin. 

ging van het Bijbelfche verhaal, aangaande de fchep= 

ping der wereld; benevens Aanmerkingen omtrent den 

‚ Watervloed, ten tijde van: Noacms; door PETRUS 

BROUWER, P. Ze} Predikant te Blija en Hoogebeintum. 

Te Leeuwarden, bij j.”W. BROUWER, 1820.” Ik hel. 

meer over, om met BROUWER te zeggen: „ Dat de 

Ts „ VOOr 
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» vooronderftelling van zes lange: tijdperken! der Achepe 
# ping, welke, uitlegkundig befchouwd, zich met- Mo 

» zes berigten. geheel. niet laat vereffenen bij-ernftig en 

» dieper doordenken „ook allen wijsgeerigen” fchijn zak 

ss verliezen:” Wanneer men aanneemt; : dat mozrs hot 

verhaal van eêne Aerfchepping dèr aarde doet,heldert 
pien» zeker «wel het meest op ‘en behoeft niets van den’ 

woordelijken tekst tegen te fpreken, — Om met eens 

énkel voorbeeld aân te. wijzen, hoe onverftaanbaar of! 

tegenftrijdig» de» Bijbeltekst wordt, wanneer „wij; voor! 

dagen langere tijdperken lezen „ halen wij Ewvodus XX3' 
QD aan, waar: men dan.zak moeten lezen: Zes. 

» dagen zult gij arbeiden... maar den zevenden dag: 
‘Cdes Zaturdags) , zult gij geen werk ‚doen, …. Want 

sin: zes tijdperken (onbepaald. van . honderden sof. duis. 
sy Zenden jaren); heeft de: HEER den hemel en de aarde; 

gemaakt, de zee en al, wat daarin! is, en Hij rustte: 

in het zevende (onbepaalde) tidperk ; daarom zegen=t" 

» de de neer den: zevenden -dag-der week en heiligde: . 

» denzelvens” … (Brouwers bl.::-93.)- «Het »eenigfte „ 

wat ik er op weten zoude ,om-Zzuik eene opvatting aans; 

nemelijker «te maken , ‘zou hierin’ beftaan „ dat men aan? 

nam „dat het zevende tijdperk: waarin de Heer alsr 

het ware rust, het ftoffelijke. niet-meer herfchept, nog 
fleeds voortduurt, en;dat onze «zevende, dag „waarop; 

wij moeten rusten, fymbolisch overeenkomt met het „ze, 

vende: tijdperk van den. nere, Doch ik. wil geene meer, 

dere gisfingen bij zoo vele wroegeren voegen. M—Rs 

„334. “Ins Egypte zou: het, maanlicht zoo fchadelijk 

vaor de oogen dijn wen (CARNE verzekert het geziet 
id hers: 
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, hierdoor. verloren ‚te: gaan „wanneer. men; desmachts zijne 

gogen „niet, zorgvuldig, voeder (FRORIEP:, > Not, , n?« 

367 „Janij 2827.) … 70 vorrios Her ns®e Fe: Meo 

335er In de Nieuwe dehandaliesin der eerfie Klass 

Jas van „het. Ned. Inflituut, De 1. ontmoet men bl, 

265-281, „eenige Waarnemingen;van den Hoogl. ‚c. 
_ Ge C-REINWARDT ; aangaande de gefteldheid van sden 

&vond.;van het eiland, „Aruba zen „het. goud; aldaan 

gevonden, " Deze verhandeling: bevat vele geologifche: op» 

merkingen over het goud-van, het-ieland . Aruba; ende 

verbindingen , „waarin „het aldaar en: in andere ftreken 

voorkomt „al ‘hetwelk in „het: Stuk, zelve nader „moet 

worden nagelezen. „Eene kaart van het.eiland is, tot op» 

heldering hierbij gevoegd. - Kirk airr te Haten 

„336. In hetzelfde werk en bl. aber cen or:derzoek voor. 

van den. Heer j. F. SERRURIER „of groote; dan wel kleine, 

Aaerdergien in het delang van deniflaat in het, eisemeen, en 

het acne zijn, „waarin de Schrijver het meerder 

algemeene nut „van, kleine, boerderijen boven, groote met 

uitvoerige berekeningen betoogt, ‚vooral oak, daarom „ 

omdat ‘de. eigenaars; van eene. kleine uitgeftrektheid gronds; 

over, alles. een, naauwkeurig » toezigt kunnen „houden, em 
er hierbij: gewoonlijk minder verloren ‚gaat, dan,op groote, 
boerenplaatfen. Wij vinden hier. al ‚de » voordeelen van. 
kleine, ‚ grondeigendommen- volledig, ‚ opgegeven „ offchoon 
ervoor het „nut, van, grooote “boerderijen (bij voorbeeld, 
op: zeer „afgelegene plaatfen „ waar het. moeijelijker is 
kleine hoeveelheden, veldvruchten „enz. te verkoopen) ie 
welligt. nog „wel ‘het een ch, ander zoude kunnen gezegd; 

BRS tbno: scaalioe Ts vroor ttid WOE 
5 

ese 
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worden. « Het is hier de plaats niet, om den geach- 
ten: Schrijver in- zijne redenering voet voor voettevolgen, 

doekt ik kan mij echter niet weêrhouden ecne kleine-op- 

heldering te vragen over de berekening voorkomende in 
de: noot op’ bl, 20, waar, bij de uitgave van eene boer-. 
derij. van: dertig morgens. enkel grasland , op welke der- 

tig kocijen worden aangehouden , eene jaarlijkfche fom ftaat 
van f° 322 voor zeven fchepen mest, om het land in 

goeden {taat te houden, De graslanden toch, die mij bij 
ondervinding bekend zijn, kunnen, wanneer er zoo veel 
vee wordt zangehouden , en bij eene goede behandeling van 

den’ “mesthoop „ altoos zich zelven genoegzaam van mest 
voorzien, en hoe zouden anders de-bouwländen ooit 

goed bemest kunnen worden, -wanneer de graslanden 

niet alleen zich zelven niet konden voorzien , maar- daar- 

enboven nog zoo veel jaarlijks aan mest moesten aankoo- 

pen? — De Schrijver bedoelt overigens in deze Vere 
handeling niet zoo” zeer daghuurders of andere geringe” 
boeren, maar wil, dat de groote ‘boeren hunne midde 
len niet over eene groote oppervlakte lands zullen ver 

fpreiden , maar liever kleinere ftukken doelmatig behouden „’ 

hetgeen zeker, wanneer de overige omftandigheden het be- 

ftaan der kleïne boerderijen niet ongunftig zijn , den algemee-_ 

nen toeftand van den ftaat en de opbrengst der lande- 

1ijen aanmerkelijk zoude verbeteren, Le EES 

337. De bekende Plantkundige , Mejufvrouw M.A 
LIBERT té Malmedy, heeft onlangs, in de Verhan» 

delingen der Société Linndernne, te Par ijs, van het jaar 

1826 , eenige waarnemingen geplaatst over Cryptogamen , 

in den omtrek van hare woonplaats gevonden. Zij be 

Schrijft hierin vooreerst een nieuw geflacht onder de 

dk 
4 
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Algae', Inoconiù’ genaamd „ waarvan: de eenigfte voor 
als. nog. bekende foort, Jnoconia Michel door: haar 

__geheetem, beftond uit kleine met poeder bedekte: blaauwe. 

draden; welke in het najaar op. mosplantjes groei 
den. Ten tweede bepaalt zij _ naauwkeuriger «: het 

_ door DECANDOLLE opgeftelde geflacht Asteroma, waits 
van zij twee foorten befchrijft: Asterama padi, welkd 

op de bovenfte vlakte van de bladen der wvogelpruimg 
(vogelkers, Peunws padus) voorkomt en Asteroma roa 

Jae door haar aldus genoemd, even zoo. op de rozen 

en inzonderheid, op Ro/a turbinata grocijende. «Zij 

heeft de goedheid: gehad mij’ exemplaren van al deze 

drie foorten te doen toekomen , waardoor ik de juistheid 

van hare befchrijvingen allezins kan bevestigen. wv. Hy 

338. Men heeft: eindelijk. de plant leeren kennen, 

welke ,de echte RAabarber oplevert, nadat de geleerden 

zoo vele jaren lang over den waren naam van deze plant 

getwist hadden, In het Himmelaya-gebergte wordt deze 

wortel in groote menigte’ door Rusfen, Chinezen en 
Engelfchen verzameld en zij zal het klimaat van Ewropa 
waarfchijnlijk wel verdragen, daar zij in Middel-Azië. 

_tusfchen- 31. en 46 graden noorderbreedte: op. hooge 4: 

LI,ooo voeten boven de oppervlakte der. zee verhevene „ 
vlakten wast. De beroemde opzigter van den planten= 
tuin te Calcutta, Dr, warLicH, noemde deze plant’ 
Rheum emodi, doch, in Engeland gekweekt, bleek 
zij te zijn de reeds vroeger door pon. ontdekte en in de 

Prodromus Florae Nepalenfis, p. 75 befchrevene 

Rheum auftrale, ‘Mogt ‚men kunnen flagen, om deze. 
plant ook in Ewropa aan te kweeken, dan zoude het 
eene nieuwé dienst zijn; die door de wetenfchappelijke 

3 / ftu- 
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fludie der » plantkunde „aan _Hiet:-menschdom bewezen. is. 

Men zies/het. rbe rr EXKI. Si 

g6g=h joe viled vases 

339. zIn nit: te Jodrraiks hetwelk 4 zow 

als-men- weet yeter: Stuttgard wordt uitgegeven, lezen 

wij:D. XXV, »S. 78 (Juli 1827): eén uittrekfel van eenen 

brief uit ‘de-Nederlandfche factorij te: Decima in Japans 

met.-berigt, dat Dr. von SIEBOLD'. Natuurkundige van 

onze. regering „aldaar eenen plantentuin-heeft aangelegd 

welke reeds: over: de 1200 ‘zeldzame „planten: bevat.” Wij 

lezen im, hetzelfde Journal, dat“ hijreeds- in: het -eerfle 

jaar, aldaar e5a planten: verzameld. ven“ ‘befchreveg had ;: 

welke” KAEMPFER- EN “THEMBERG „(THUNBERG) ontgaan, 

waren. Hartelijk wenfchen wij „dat «eenige onmiddellijke. 

berigten! den. goeden uitflag. zijner» zending aan het Ne- 

derlandfche. publiek nader zullen ‘bekend maken. “ve Hur 
2340. In eene „Monographie „der „Standelkruiden (Ors: 

chideae)- van het eiland. Maurêtius , door A.” RICHARD’ 

aan „de Koninklijke ‘Akademie-der Wetenfchapperi „” ter 

Parijs voor gelezen’, geloft ‘de: Schrijver: dat ‘de oor=’ | 

fpronkelijke vorm. van de bloem der Orchideae’ beftaat” 
in eene zesdeelige. bloemkroon , waarvan „drie, verdeelin- 

gen. vitwendigs en „de: ‘drie andere meer binnenwaarts’ ge 

plaatst zijn’ en: án «zes meeldraden , waarvan vijf gewoon= 

lijke’ misdragen. „Het eerfte gedeelte van-deze voorondet= 
ftelling ‚is -hoogst waarfchijnlijk en komt nagenoeg over-* 

een mietrde verklaring;van de bloem der Standelkruiden; 

door. MARCHAND,.in deze. Bijdragen, IH. bl.-4o5en 
426, gegeven. : De a#alogie zoude ons. daarenboven 

“wel doen: gelooven; dat daars,--waar--de bloemkroon in : 

zes igel is verdeeld „ver mede. oor: {pronkelijk zes meel 

Lid mt 
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draden--moesten „beflaan.;hebben,. Ricparp heeft Hitz 
naars: wij, inshetBull.;-des. Sc. „Naters Juillet. 2827, p> 
346 ‚lezen door. cen. ‚of; meer ‚miswasfen, (mogftra.) 

bevestigd „waaromtrent ik, echter, niets waag, te „beflis- 

fen voor de uitgave, van het Stuk Van, RICHARD » hct, 

welk, in-eene…dlora. van het ciland, Mauritius, Ee licht 

“zal zien. Over ;de vorming van de: „bloem, der Srandel- 

kruiden, vindt men ook het een en ander, in het; zesde 

Stuk, der. Bijdragen, tot de.F lora. van; Wedeglaudssl 

Zndië; door, den, Heer BAUME; rit tsjoos út Mer bleo: 
VAE + 21° Het geflacht, Crocus zal eerlang in den. naauw: 

keurigen J- „GAY „eenen. monograpbifchen; bearbeider vin, 

den, waarvan. wij. „de eerfte vruchten vinden „in, het, Bulls 

de, Sca Nat, > Juillet 1827 » P 346—373e Vs He ” 

je 342, In de fappèn van verfcheidene- planten vindt 

men geheel gevormde kristallen van Oxalas calois; in 

de wortels. van Lris florentina onder anderen, ter lengte 

van £ millim, », op „ds millim, breedte, Zie hetzelfde 
BDR Be Alert, v. H. 

343. Het, eerfte Stuk. „van. „het, „dertiende Deel, der. 
Nova Acta Acad. naturat eurioforum Bonnae, 1826, 

bevat hg onder andere „een, ‚ftuk van onzen Natuurkondie 

ge c. Le, BLUME en TH, FR ;LUD…; NEES voN ESEN+ 

BECK , „Ovcr de Fungi van het eiland Java, waarin een 

nieuw Eee en_verfcheidene, nieuwe foorten worden 

Pr iere Er zen P. 438 dat dit. zien 

geflacht, Dichonemia genaamd , ‚welligt hetzelfde zal 

zijn, als het gellacht Inoconia, van. Mejufyrouw LIBERT; 

ik i Ra re 1 He. 

344. Kort nadat ik in ons voorgaande n°. (tweede 

Stuk, 
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Stuk; bl. 160), het gevoelen! van LINK 4 Over den ooft 
fprong van den ftamoder ‘boomachtige Varens (Filices); 
uit aancengégroëide ‘én “tot. hóut “verharde bladflelen ‘had 

opgegeven , ‘heb il gelegenheid gehad , om dit- denkbeeld 

van LINK bevestigd te zien „ ‘door de beféhouwing -var 

éen gedeëlte van den flim van eene boomachtige Varen’; 

ro—15 Nederlandfche duimen in middellijn, welke de 

Hoogleeraar €. €. c. RrinwArpTs; van Java'heeft mes — 
degebragt. Bij eene dwarfche doorfnede van dezen fam, 

kon men de verfchillende bladftelen nog allé “duidelijk 

onderfcheiden. ‘Deze Varen is door den Heer REIN= 
WARDT in zijne rijke verzaméling van gedroogde Oost- 
indifche planten , genoemd Polypodium giganttum , doch 
zal, haar zijn gevoelen, denkelijk eene foort van Cya 

thea moeten uitmâken. Re N v. H. 

345. De laatfte verhandeling in het eerfte Deet 
der Nieuwe Verhandelingen van het Inflituut , ble 

Bos--gor, is van den Hoogleeraar G.- vROLIK „ over cené 

rankvormig ge ontwikkeling van witte leliebloemen ‚ waar= 

În wij eene befchrijving en afbeelding vinden vari eenen 

monfterachtigen vorm eener witte Lelie, door de gefchiez 

_ denis van ándere dergelijke misvormingen in het plantens 

tijk nader toegelicht. Dezelve beftond daarin, dat er 
geene meeldraden-(famina) , of ftampers (pistilla) „ ges 
vonden werden in de bloem, die zich met een fchier 

oneindig getal bloembladen in eenen takkigen vorm ont= 
wikkelde , zoodat de cigenlijke grens van voltooiden was- 
“dom niet met juistheid ‘te bepalen is. De ffamper en de 
meeldraden fchijnen derhalve in ‘deze ‘bijzondere misvor- 
ming ‘veranderd te zijn in eenen fteel met bloembladen 

bedekt, welke geftadig voortgroeit, omdat de eindpaal 
then der 
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der pröeijing doorde eigenlijke bewructitinigsdeelên niet ds 
„daargelteld, Ik-dacht hierbij-aan de-woorden van EINNAEUS 
in ‘Zijte’ Philof. Bòr., Si 79: Herbae “compendium” 
Gemma ost et extenditur invinfinitum , donec fructificatio 
Empónat. witimum terminum-antiquae vegetationi. v. He 
“346. “Sedert eenigen ‘tijd vermenigvuldigen zich de 
fijstematifche rangfchikkingen, wooral woor ‘de vogels; 
op éehe ‘wetkelijk fchrikbarende wijze. … Of ‘de wetenfchap 
hiermede wel vooruit gaat, durven wij niet bepalen; ven 
vergenoegen ons’ alleen , mêt' onze TLuezers opmerkzaam te 
maken , op eene nieuwe €lasfificatie voor de wogels , ‘door 

OM. P. Je LHERMINIER Voorgelteld, waarìn ‘hij hetvtoeftel 
Vari“*de ‘beenderen ván den’ fehoudertop tot grondflag 
neemt, om de vogels ‘ín twee hoofdverdeelingen 'te°fplite 
fén. ‘De eerfte bevat de regelmatige vógëls (wormaui), 
dat ís diegenen, waarin het borstbeen -âltoos niet ‘eenen 

kam voorzien is; waarvan de drie {choudétbeenderen ‘bee 

ftendig van elkander gefcheiden., zich, op ‘eenige uitzon 
“deringen na, nooit tot één been verenigen en “waarvan 
het fleutelbeen immer ‘{lechts “uiteen ‘been sbeftaat, De 
tweede bevat de ‘onregelmatige -(Anomaux)) „ waarvan 

het borstbeen flechts eene ronde. fchijf zonder ‘kam is 5 
de drie beenderen van den fchoudertop in jeugdigen “leef. 

tijd van elkander gefcheiden, bij verderen wasdom ‘zich 
tot een been vereenigen; en het fleùtelbeen flechts oru- 

dimentair is. Ik zal den Schrijver in zijne verdere on» 
derverdeelingen niet volgen, -en alleen „opgeven „dat dee 
zelve te Vinden zijn in het Bulletin des Scienees naa 
túrelles, n°. 9, Septembre 1827-,7p. oren. 0 ow, v… 

“347. ‘Na al hetgeen.er na sSHAW ‘en BEÜMENBACH 
heere al vden -Ormithorkynohus :gehândeld is, zijn-de 

Dier. 
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Dierkundigehes hets echter nog: miet, oeps, of er-tweerfoor- 
ten vof» flechts reene-van, denzelwen: beftaan,: Onze Jand» 
genot JeVAN- DER: HOBVEN% trachtte ‚vóór: vier jaren 

den. twijfeb,-die., hieromtrent » beftond:s uit:-den. weg. te 
Fúmen.;door. „de, kenmerkens.opte gevens -die ‚volgens 
hem:5,:-de « twee forten. vanjielkander. „zouden, onderfchei- 

dens, Zij beftonden:,-zoo, ikosmij: niet, bedrieg, n,,de, ge- 

dadrite van »!dén > bels; die van,de -{poor;en inde „kleur, 

GEORFROY! DE ST: HILAIRE, echter, heeft; onlangs, deze 
zaak -op--mieuw-opgevat zo en „in eene, voorlezing, aan, de 

akademie» der-wetenfchappen»te Parijs „de, meening; ge- 

- mitgosdat: dlle sdeze,, kenmerken te „wisfelvallig, te onrer 
gelmatig. en; daardoor ‚te, weinig;-voldoende zijn „;om,de 

foortelijke „verfcheidenheid 4 tusfchen, ‚de tot nu toe. be- 

kende, exemplaren, van -Ornithorhynchen, te/kunnen bewijzen. 
Hij gelooft „echter. dat in, de ftrcken van Nieuw-Hal- 
Jand; ver „zeker: nog „nieuwere foorten van „dit geflacht 

verborgen „zijn. … Ile „vergenocg: mij „met deze, korte op= 

gaafsraan, den tijdde beflisfing van dit vraagpunt, Over- 
datenden—Sur. Pidentité - des deux espèces vnomînales 

d'Ornithorhyngue. par Mr. GEOFFROY DE STe HILMREs 
du àP'Aoademie: des. Scienees-le,18, Dec. 18267 Anna- 

des des Scierices: gatutallasj Dam, IXesPards 1826, 

Palsggrobend urobisv dend! jn sbat We Nhiit 

_ =1348090Zoerde atijd: omtrent. identiteit, der … twee 
forten’ „vans; Ornithorhiynchen. Re is ‚ „niet minder 

hevigvis «diessowelke ; over, de « vraag: ; gevoerd. worde, 
ef» het-dier -eijerléggend of levendbarend, ùis. j Mec- 

Kerr „had onlangs .evermeend. tot het , hase ia mO- 

gem «befluiten uit eene «klier „ » welke hem” voorkomt 

shet ‚de „manifchijf ‚der „overige zoogdieren » vergeleken te 

kun-- 
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küfimeh wofden. Georrroy sT. nILAIRE hêeft zicli onlangs 

tegen deze meening verdet; hij meent , dat deze klier te 

veel in ftructuur van de borstklieren verfchilt; flechts 
met twee kleine afvoerende” buizen voorzien is, geenen 

tepel bezit, en ook in individu’s van dezelfde grootte 5 

en fchijnbaar van denzelfden otüderdom, te veel in om- 

vang verfchilt, dan dát men haár Voor eene borstklier 
zoude kunnen houden. Ook tracht hij uit den vorm 
van den bek, de onmogelijkheid te bewijzen, dat het 
dier, al had het eene mamfchijf en tepel, aan. dezelve 

zoude kunnen zuigen. Hij wil deze klier daarom liever met 

de Klieren, welke zich op zijde van den buik bij den 

falamander en bij de fpitsmuizen bevinden, vergeleken 

‘hebben. MeckeL, die dit betoog van croFFROY in zijn 
tijdfehrift overgenomen: heeft, plaatst achter hetzelve 
eene wederlegging; welke voornamelijk hierop neder« 

komt; dat geen der gronden, door crOFFROY aange 

voerd, hem voldoende voorkomen; om zijne meening 
Omver te werpen. 

Het gemis van tepel doet, volgens hem; niets af, 

daar hetzelve of toevallig of bij dieren , welke op echen 
zoo lagen trap van volmaking flaan; regelmatig kan 
zijn, zonder,-dat daarom. bewezen wordt; dat de klier , 

aan welke zij behoorde te zijn, geene borstklier is. - De 

vorm “vanden bek offhavel belet het dier niet, te zui- 

gen, -daar MECKEL in zijn prachtwerk bewezen heeft, 

dat de fpierachtige ftructuur der lippen en hare week- 

heid hem zeer wel toelaat, dezelve aan den mond der 

Klier te leggen. Het werfchil van {tructuur komt hem 
weinig afdoende voor, daar men bij andere. dieren de 

‚ borstklieren even zoo zamengefteld-.vindt. Het onder- 

BIJDRAGEN } D. II. sT. 2. Vv fcheid » 
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fcheid van omvang in dieren van dezelfde grootte en ou« 
derdom, fchijnt hem, veeleer en met reden een bewijs 

voor «dan tegen te zijn, Men weet immers algemeen , 
dat de borstklieren, ten tijde der zwangerfchap en van 
het zogen, in grootte toenemen, en hierna weder vermin 

deren. Hierbij komt nog de zeer gewigtige omftandig- 
heid, dat deze klier bij het mannetje geheel ontbreekt, 

en alleen bij het wijfje fterk ontwikkeld is. Terwijl bij 
alle andere klieren, b. v.s de muskusklieren „ een derge 

lijk fexueel onderfcheid geene plaats grijpt. 
Deze nieuwe bewijzen, welke MmecKeL voor zijne 

meening aanvoert, zijn allezins wigtig genoeg, om ons 
met hem te doen befluiten, dat deze klier eene borst= 

klier is. Ik waag het echter niet, hieruit te bepalen of 
het dier levendbarend is of niet. Hiertoe zullen nadere 
nafporingen noodig zijn (*). Het ware intusfchen 

mogelijk, zoo als MECKEL aanmerkt, dat het eijeren 

legde en toch zijne jongen zoogde, 
Zie über einen kürzlich in Deutschland beim Orni= 

thorhynchus gefundenen drüfigen Apparat, der fich an 

der Seite der Unterleibsgegend befindet und falschlieh 
für eine Brustdrufe gehalten wird, von. GEOFFROY ST. 

HILAIRE } MECKEL’s Archiy Jahrg. 1827. n°. 1, 5.18 

u. Folg. 

Ueber die Brustdrufe des Ornithorhynchus- von Je Fe 

MECKEL. W. Ve 

349 

(*) GrorFroY ST. HILAIRE, die eene geheele bezending 

Ornithorhynchen fchijnt gekregen te hebben , een geluk , hee- 

welk elk Ontleedkundige hem vast met mij zal benijden, zal 

hiertoe wel het best in ftaat zijn, 



-34Ds-;Reeds lang, wist meng-idat de: mannetjes,-wan:- 
Ormithorhynchus, en. Bchidna. eene. fpoor eam,‚hunne- 
achterpooten. bezitten, aan welke men cen vergiftig, ver, 
mogen toefchreef ; onlangs echter. hoeft „kNox, ons, ger, 

leerd, dat ook het “wijfje van den. Zchidna eene dere. 
gelijke: {poor „ hoewel flechts in eenen goeinenndereb ers 
ftand ter zelfder plaatfe: ‘bezit, dl 

Edinb, New Philof, Journ., Junij 1826, p zage, Je 
We Va. 

350. Over: de hade. waarmede het vergië 
van de ratelflang zijne kracht behoudt, levert de Heer, 
J- J- AUDUBON ons een merkwaardig voorbeeld op. 

Een man werd, in Penn/ylyanië, op eene wandeling , 
zoo ligt van eene ratelflang , door de laars heen, aan 
zijnen voet gebeten, dat hij meende zich aan eenen doorn 
gekwetst te hebben, vermits hij het dier noch gezien, 

noch: gehoord had. Naar huis gekeerd. zijnde ’ begon, 
hij te braken en overleed na eenige uren, Een vol jaar, 
daarna trok de oudfte zoon de laarzen aan, welke de 

vader toen aan gehad had, en ging daarmede naar de, kerk. 

Dezelve wittrekkende , merkte hij, dat. hij zich aan het 

fcheenbeen een weinig leed gedaan had, hetwelk echter 

zoo gering was, dat hij er geene acht op floeg. Eeni- 

ge uren daarna echter werd hij onder fchrikkelijke pijnen 

wakker, klaagde over duizeligheid viel meermalen in 

onmagt, en ftierf, zonder dat eenig middel hem ín zijne 

nog verborgene kwaal geholpen En 
De goederen van den overledenen werden ER 

hd en zijn broeder kreeg de rampzalige laarzen, EEn 

twee jaren later trok deze dezelve aan, en voelde de- 
zelfde geringe pijn, bij het uittrekken , als zijn broeder. 

‚Va ‘Hier- 
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_ Hierover klagende, herinnerde zich de weduwe van zi- 
nèt” broeder, dat haar’ man ook iets dergelijks onder- 
vonden had. Hij ftierf echter, op dezelfde wijze als zijn 
vader én broeder. Door het gezegde der weduwe opmerk- 

zaam ‘gemaakt, onderzocht een Geneesheer, dien de 
Zönderlingheid dezer plotfelinge fterfgevallen tot de on- 
gelukkige familie gedreven had, de laars , en vond, dat- 

de punt van den tand eener ratelflang een weinig aan 

hare“ binnenzijde uitftak, Een hond, wiens neus 

hij met dezen tand verwondde, viel na eenige uren dood 
neder. Waardoor derhalve bleek, datdit de oorzaak 
van den dood geweest was, 

_s Revue Britannique, 3e Année, n°. 25, Juïtet 1827, 
Paris, D. 40.0 - We V. 

351. De Heer THOMAS BRISBANE heeft waargeno- 

men, dat eene der flangen van Nieuw-Holland twee 
zijner honden gebeten hebbende, de eene van dezen na 

‚drie, ‘de andere na vier minuten ftierf „ zoodat men het 
gift dezer kruipende dieren flechts met het blaauwzuur 

in fnelheid van werking vergelijken kan. 

BREWSTER, Edinb. Journal of Science , III, BRAN- 

DES, Archiv. ib. S. 73. eh vn 

„352. Over het gift der padden van Dr. jorn pavy. 
Het oude gevoelen, dat de padden vergiftig waren, 

werd ‘door nieuwere Natuuronderzoekers voor een voor= 

oordeel gehouden; maar deze nieuwe meening was geens- 

zins het refultaat van naauwkeurig onderzoek. De gift- 

ftof is in kleine blaasjes (cryptae) in de huid, vooral 

bij den kop en rondom de fchouders, vervat „maar toch f 

ook over het geheele ligchaam, zelfs tot aan de lede- 

maten, verfpreid. Door druk geeft het dier cene vloei- 

ftof A} 
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ftof van. zich af , welke eenen. zeer fcherpen, fmaak, bes 

zit, gelijk Zaxtract, Aconiti , en gok ‚op , de handen 

een fcherp gevoel achter laat. „Zij lost zich. in water, 
en alcohol op , en wordt door azijnzuur-lood en kwikzil- 

verfublimaat niet nedergeploft. In. falpeterzuur lost zij 
zich purperkleurig op. Zij behoudt in. Ammoniak hare. 

fcherpte, in verbinding met potasch of foda verliest zij. 

dezelve voor een gedeelte, waarfchijnlijk door eene on-. 

dergane verandering. Door uitwafeming, van het, water 

blijft er eene brandbare, veel eiwit bevattende, zelfftan-. 

digheid over. Hoezeer fcherper dan het vergift der, flan- 
gen, veroorzaakt echter dat der padden, geene kwade 

toevallen , wanneer het in. den bloedsomloop geraakt. 

Annals of Phil, Xl. S. 37, en daaruit, overgenomen, 
in Dr. R‚ BRANDES, Archiv des Apotheker-Vereins im 

nördlichen Teutschlande, Bd. XX. Heft 1. 1827. 5. 

49. (Kan men zoodanig eene fcherpe vloeiftof , welke 

meerdere dieren, wanneer zij beangftigd worden sl van 

zich geven, nog wel een vergift noemen? Voor kleine 

infekten misfchien nadelig. „ 2) Fee Dode ane 
353. De Heer j. p. ROBINEAU pesvoipy, M. D., 

heeft aan de Koninkl, Akademie der Wetenfchappen „ te 
Parijs, in hare zitting van 5 Febr. 1827, medege- 

deeld, dat hij de groote fprieten der kreeften voor ge=, 

_boorfprieten hield, uit hoofde. van den toeftel voör het, 

gehoor, dien scaRPA bij derzelver grondftuk gevonden 
heeft. De kleine {prieten (de ware fprieten der zespoo- 

tige infekten) zijn reukfprieten, want aan derzelver on- 

dereind is een orgaan geplaatst , dat tot den reuk fchijnt 

te dienen. De organen, hier door ROBINEAU befchre- 

ven, zijn riad die reeds voor zestien jaren door 
V 3 ROe 
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RÖSEN Fihr witch ontdekt “én “ befchreven 3  zië ' zijne 
Verhândeling Uber der ‘Gihachf nn der Tafelen in 

REILS Apel NLS 407 U. a r he vi Dem 
“‘gs4l Reeds “rang wist men, “dat de zoofiagter 
ús tarde) bi de eral dierén , op de grorid= 
vläkte’” des” fölteddls eer’ úitgebreid net vormt, uit (ele 
Zitméngewónden takken” beftaatide , aan heewelk men den 

nidäfn Kh Wondernet (hete mtrabile) geeft. 
“DE Hoogldetaar Rabo héeft ‘hierover onlangs eén af 
zómideijk bétoöe gegeven, in hetwelk hij ots leért, dat 
aft“ ‘het’ aileen” bij die dieren gevonden wordt; bij wiene 
de” Wdrvélflagadets tiet tot in de herfenen gaan, én“ dat 
deze zijt de ‘herkaauwende “ diêren” en ” hét Zwijn. Bij 
dELER wordt’ derhatve geene: arzeria bafilaris gevormd, 
De aanwezigheid van dit net gaat altoos van het gebrek 
aan: Kanaal voor dt hoofdagader (canalis earotitns) 

vörgezeld. Hieruit echter behoort men niet op te ma 
Kén’, sdât, als het kanaal voor de hoofdflagader (ca- 
ppke caroticus Ontbreekt, ‘er altoos een- *wondernet 

aanwezig “is 5 bij het paard immers gaat de carotis door 

het eeVbanird gat (fordmen’ lacerúm), „ zonder ‘dat er 
echtef dáarom een’ rete mirabile bij hem aanwezig is. 
HEE “nut dezer vâd-vlechit is; volgens den Schrijver, 
hierin” gelegen, dat door dezelve; de danftoot van het 

bied” tegen de * weke’ hiérfenzelfftandigheid geminderd 
wordt; hetgeen’ bij dé diëreh ; “welke hetzelve bezitten , 
te meer noodzakelijk “Wás ‘dar zij-het Kanaal voor de 

hoofdftagader, Herwelk door zijne kromming, een gelijk 
doel heeft, rfisfen; het kan derhalve befchouwd ‘worden, 
de plaats van dit faatfte deel te wérvangen. 

Ter flótte vergelijkt de Heer RAPP dit net bij dé 
vaat- 
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vaatvlechten, welke in de ledematen der Bradypi en Le- 
murés tardigradus en gracilis en in de pooten van 
fommige vogels gevonden worden. Hij fchijnt echter hier- 

over niets dan het werk van CARLISLE gekend te heb- 

bes daar hij de tweevingerige miereneter (Myrmeoo= 

Phaga didactyla), in welke meekeL, en de Lemur 

Spectrum, "in welke ik het eerst ook eene dergelijke vaat- 

verdeeling vond (*), niet opgeeft. Ook wordt van de 

«vlecht der arteria carotis van den Leeuw „ welke CaE- 

LisLE met het lang openfperren van den muil in ver- 

band befchouwde, niet gewaagd, Belangrijk, en zoo 
als het mij voorkomt, nieuw, is echter de opgaaf van 

een fterk flagaderlijk net, hetwelk zich bij het Zwijn, 

tusfchen de twee platen van het darm/cheil (mefente- 

ritt) bevindt, en door de voorfte flagader van het 

darmfcheil Cart. mefenteriea anterior) gevormd wordt. 

Ik meen mij ook te herinneren, dat mijn vriend; êe 

Hoogleeraar SCHRÖDER VAN DER KOLK, te Utrecht, 

iets dergelijks, in cen, door hem ontleed: Zwijn , vond. 

Zie über das Wundernetz von Prof. RAPP ; in Tú 
bingen. Mecerer’s Archiv, Jahrgang, 1837, n° t. 
Janvar—Marz. p. 1 u. F aci ij 

355. Dr. SCOUTETTEN, om het vermogen der veel 
vuldige takverbindingen der flagaders te bewijzen , heéft 

bij honden, itt een tijdsverloop van omftreeks vijftig , 

dagen , bij opvolging al de groote flammen der flagaders, 

als de hoofd-, de ied en dij-flagaders onderbonden, 

zone 

(*) Zie mijne Disquifitio anatomico - Phyfiologica” de peculiari 

arteriarum „in nonpullis antmalibus sl Amftelodami. 

1826, SULPKE» hans 

Vijg 
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-gonder dat daarom de bloedsomloop is blijven ftilftaan 5 

in, den eerften tijd na de kunstbewerking “was dezelve 

„wel een weinig geftremd , maar fpoedig verhief hij zich 

„weder , en fpoedig ook keerden «de geopereerde. dieren 

tot hunnen gewonen gezondheidstoeftand terug. Alleen 

na. het -onderbinden der arteria aarta, bezweken zij; 

„hiermede echter verliepen bij eenen hond nog zes dagen. 

„Deze proeven, hoewel in geenen deele nieuw „ zijn ech- 

-ter „niet onbelangrijk „ daar zij ons op nieuw de krachte 

-dadige hulpmiddelen aantoonen, welke de natuur: tot 

het herftellen van het verloren. evenwigt bij de hand 
heeft, 

Frorier’s Notizen, XVIII. B, n°, IL. p. Bj 

} We. Ve; 

356. In eenen tijd, als de onze, in welken de nieu- 

_we ontdekkingen zich als verdringen „ is het niet vreemd 

door. den eenen omvergeworpen te zien, hetgeen de 

andere met veel vlijt en zorg heeft opgebouwd, 

Het kanaal, hetwelk Boeros in de zenuwen had, ae 

zegd te beftaan, en hetwelk hem voorkwam, tot den 

doortogt van het vermoede zenuwvocht (fluidum ner- 

weum) te dienen, levert ons hiervan een voorbeeld op. 

Pas is de meening van Boeros wereldkundig gemaakt „ 

of reeds ziet eene nota van RASPAIL EN BRECHET (%) 

‘het licht, in welke de aanwezigheid van dit kanaal ge- 

loochend wordt, Het wordt moeijelijk te, weten , wat 

men gelooyen moet, en men zal door al die gedurige 
-tegenfpraken , genoodzaakt worden , zich voor elke daad- 

zaak „ 

) Note Jur les pr bte. canaux Ee nerfs. Bul, des Sien 
ges Médicales, n°. 7 Juillet 1827. P. 234 A 
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zaak, overs-welke men zekerheid ptim tot de onta 

deding te vervoegen. id We Ve 

= 357. De Hoogleeraar F.E. VERBEECK „nam. bij een 

pas geboren kind , hetwelk: daarenboven. aan. een’ ondoor- 

boorden aars leed, een. volkomen. gemis van hartezakje 

waar. Daar de long der linkerzijde , bij dit lijdertje „ges 

heel in verettering was overgegaan „ leidde de Heer. ver» 

BEECK hieruit het gevolg af , dat aan. het hartezakje-het 

phyfiologisch. doel moet toegefchreven worden „ van de 

dongen voor ‘de gedurige en fchadelijke--wrijving van het 

hart te befchermen 3 waarom. dan „ook. hier, waar het 

ontbrak, ontfteking dezer deelen voortgebragt werd, 

Deze gelijktijdige aanwezigheid=van de longontfteking- en 

het gebrek-aan: hartezakje is allezins. merkwaardig 3 latere 

onderzoekingen echter,zullen moeten leeren, of. beide 

“gebreken altoos zamengaan',’en of derhalve gezegd b be- 

“fluit met regt kan opgemaakt worden. t 

‘Zie F.E. VERBEECK „ waarneming wegens een’ nen 

boorden dars en het volkomen ontbreken van hethartee - 

zakje bij" een pas geboren kind. Nieuwe Verhandelinr 
gen van het Inflituut, I. D. bl, 229 en volg. …w. ve. 

358. De Hoogleeraar c. vrROLIK' gaf onlangs de be- 

fchrijving van twee monfterachtige lammeren , beide van 

‘dezelfde moeder, welke zich doóP Ere a gebrek 

aan onderkaak van’ den gewonen vorm onderfcheidden. 

Het is onmogelijk de uitvóerige- befchrijving van de 

“hierdoor veranderde gefteldheid der. werfchillende deelen 

“van de- fchedels dezer dieren, in ons kort uittrekfel te 

omvatten. Den Lezer derhalve, «tot de oorfpronkcelijke 

werhandeling verwijzende, vergenoegen-wij ons hem nog 

op de belangrijke bijzonderheid opmerkzaam te maken, 

Nid dat 
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dat dit gemis der onderkaken, vergezeld vanhet gebrek 
aan tong bij den eenen en de flechts rudimentaire vor. 

Ming derzelve,; bij den anderen , de onvolmaakte vorming 

van het vijfde zenuwpaar ten oorzake' had, Aan hetzelve 
ontbrak namelijk „de derde tak. Deze waarneming mag 

derhalve als. eene . belangrijke bijdrage tot de meening 

vän  PIEDEMANN- en anderen aangemerkt worden; ‚die 
beweerden „ dat. Het. oorfprankelijk: gemis van bepaalde 
Zeriwiwen. als een voornamesgrond.te befchouwen is van 

het gemis aan vandere deelen, waartoe zij-gewoon zijn 
zichte begeven „of,die daarvan amilie erlan_ 

maj moeten. 
‚Zie e, VROLIK over eene. oden misvorming 

hs: aangezigts bij een Lame, „Nieuwe: Verhandelingen 

van het Inftituut Dl. 1827. bl 187 en volg. 

„359. Ine de Notizen , van „FRORIEP ; B. XVIII, n°. 

ro, wordt een man vermeld, welkerin, het Indifche. ko- 
ningrijk ya, aan het. Brittisch „Gezantfchap vertoond 

werd, wiens ligchaam van het hoofd tot aan, de voeten 
geheel. met. haren. bedekt was „en daarbij, het zonderlinge 

voegde , van/flechts gebrekkig ontwikkelde « tanden te 

hebben; ja, zelfs de kiezen geheel te misfen.  w. v. 

360. Legons de Géometrie Analytique, par Mr. 
LÉFÊBURE DE FOURCY,,8°. „352 p.-Paris 1827. 

361« JAMES LOCKHART Nieuwe Oplosfing van. Cu- 

biek-Vergelijkingen „ door juiste uitdrukkingen „ en ‚ook 

bij nadering „ zonder. beproeving of gisfing. „Te Haar- 

lem; bij de Erven: F. BOHN 3 b82ze 

362. Traité d'Algèbre élémentaire, par je_N. Noë, 

Profesfeur des Sciences wienen et. _Mathématiques., 
363. 
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prinietpal de PAthenée de Luxembourg, 2e fd. Luxem- 

burg; chez j. LANCORT , 1827. 

‘363. L'Art du det Arpenteur , par P. Gs GUY, 

Paris 1827. 

«364. Gronden der Sterrekunide „ door A. QUÉTELET 3 

it “het Fransch vertaald enmet Aanteekeningen vere 

rijkt door Rr. rorarrto. Eerfte Stuk, Te go 

dam, bij c. PORTIELJE , 1827. 

‘365. An Elementary treatife of Mechanical Pien 

pliy. London 1827. 
366.” Éléments of Phyfics, or Nattral Philofophy, 

General and Medical, explained independenly of Tech- 

nical Mathematics, by N. eier Ber “Vol Lon- 

don 1827. ' 

367. _Anfangsgründe der Phyfik, von SCHOEZ 

ge Auft. 8°. 769 S. Wich 1827. Aen 

368. Memoires fur les roues hydrauliques àÀ aubes 
courbes „ mucs par desfous, par j. V. PONCELET. ‘Nouv. 

De, augm. 1 Vol. 4°. 1827. | 

- ‘369. Nieuwe Verhandelingen van het Bataafsch Ge= 

nootfchap * der proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rof- 

terdam.“ Zesde Deel, derde Stuk. Te Rotterdam, kr 
de Wed. rocker én-Zoon', 1827. 

370. Inftruction relative à Part de Fafinage, 8 per 
D'ARCET , 4°. Paris 1827. 

“31. Dictionnaire Techmologique,' ou Noaveau Dic- 

tiónnaïre univerfel des Arts et Metiers. Tom. IX et X. 

372. Manuel complet du Porcelainier, du Faiencier 

et du Portier de Terre. ed BOYER , H Vot. 18%, Pa- 

ris 1827. wt da 8 

3: Manuel complet thiésane et pratique du Des- 
fie 
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finateur. ct de PImprimeur lithographe. ae Édit._ revue 
Par BRÉGEANT , I Vol. 18°, Paris 1827. _ 

374. Manuel théorique et pratique du ferrurier , 

par le comte DE GRANDPRÉ, I Vol. 8°, Paris 1827. 

375. Histoire deferiptive de la Machine à, vapeur , 

traduit de PAnglais de R. sTUART, Ì Vol. 12°. Pa- 

ris 1827. 

376. Perfpective pratique, par ISABEAU Paris 1827, 

377. Memoire fur les grandes Routes „les Chemins de 

fer et les Canaux de Navigation ; trad. de V'Allemand de 

M, F.DE GERSTNER , Par GIRARD, Paris 1827. 

878. Inftruction fur les Routes, fur les Chemins en, 

fer, fur les Canaux et les Rivières, à l'ufage de l'école 

d'application du corps Royal d’État-Major, Paris 1827, 

379. Esfai fur la conftruction des Routes et des 

Voitures, par R. L. EDGEWORTH 3 traduit de l'Anglais , 

Paris 1827. 

380. Annuaire du corps Royal. Ë, Ponts et Chaus- 

fées, et du corps Royal des Mines pour l'année 1827, 

Approuvé par BECQUEY , publié par CARILIAN-GOEURY ; 

12° 444 p. Paris 1827, 

381. Rapport aan Z. M. den Koning, kaka 
door de Commisfie tot Onderzoek der beste Rivieraflei- 

dingen, ingefteld bij ’s Konings befluit van den 15den 
Maart 1821,n°®. 105,5 Gravenhage, ter Algemeene Lands» 

drukkerij, 1827 , 4°. met een’ Atlas , nader te verfchijnen, 

382. Nouveau Manuel du Raffineur de Sucre, par 

pourer, I Vol. 12°. Marfeille 1826. 

_ 383. Chemifche Grundfätze der. Kunst Bier. zu 

brauen, S. T. HERMBSTAEDT  3° Édit, Berlin 1826. 

384. 
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„884. Ueber die Bereitung des Bleiweisfes im grosfen , 
Vvon-J. B. TROMMSDORFF , Erfurt 1827. 

=…385. A Manuel of Chemistry, by ANDREW FYFE ; 

Edinb. 1826. 

386. ‘Handbuch der Pharmaceutifchen Chemie und 

Stöchiometrie für Vorlefungen, u. f. w., von Dr. cö« 

BEL , 2e Ausg. 1827, 

387. De Chlorineverbindingen, befchouwd in hare 

fcheikundige, fabrijkmatige, genees en huishoudkundige 

betrekkingen; door s. STRATINGH , Ee Ze Med. et Philofs 

Dr. , Hoogleeraar in de Wis- en Natuurkundige Facul- 

teit te Groningen, enz. enz. „ met vijf fteendruktafelen. 

Groningen , bij j. OOMKENS , 1827. ' 

988. Meteorological Esfays and Obfervations, by 
J- F. DANIELL ; fecond edition, improved and enlarged, 

London 1827e 8°. 

389. Mémoires pour fervir à PHistoire générale des 

eaux minérales ,-{ulphureufes et des ecaux thermales 4 

par J. ANGLADA ; Paris 1827. EN 

390. D. j. F. scHouw, Beiträge zur vergleichen- 

den Klimatologie, re Heft, Koppenhagen 1827. 

391. Verhandeling over de Wateren en Lucht der 

ftad Amflerdam, en aangrenzende deelen van ons Va- 

derland, door G. j. MULDER , mfl. 1827. 

392. Expofé de linfluence des deux lois, qui régis- 

fént lunivers, fur la température, \’économie animale, 

le mouvement et la vitalité, ou fuite des reflexions phi- 

lofophiques fur la nature, les propriétés et qualités oppo- 

fées des corps-ignés et lumineux etc. etc. , par J. HOL- 

LERT } Bruxelles, chez H‚ TARLIER ; 1827, 

33e 
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„393 « Staats eit datdrijkskundige Befchrijving van het 

Koningrijk der Nederlanden, door N. G. VAN KAMPEN: 

Tweede herziene en veel vermeerderde Druk. Te Haar- 

lem , bij de Erven FR. BOHN „ 1827. 

394. P, H. PONTIER, Mémoire fur la connaisfance 

des Terres etc, „Paris 1826. 

395. Le. J. ROUSSEAU, Notice fur le canal des Ar= 

dennes, Paris 1826. 

396. Aue. PeTscH, Praktifche Anleitung zum Sci- 

denbaue, Berlin 1827. 

Dit werkje moet dienen tot eene eenvoudige handleiding 

voor het aankweeken wan zijdewormen , welke in Pruis 
fer meer en meer algemeen worden en daar, volgens den 

beoordeelaar wan dit werkje in het Polytechnifches Jour- 
naal, T. XXV. sS. 97 „ 88 gemakkelijker gekweekt kun 

nen worden, dan in Z#a/ië, het zuiden van Frankrijk 

en Engeland, omdat zij in Prwisfen in gelijkmatig ver- 

warmde kamers uitgebroeid worden. In Pruisfen begint 

de landbouwer reeds hier en daar gebruik te maken, van 

de vermindering der landbouwkundige werkzaamheden in 

de laaffte helft van Mei en in Junij tot den “oogsttijd 

toe, om zijdewormen , met goed gevolg, aan te kweeken. 

Men weet, dat de teelt der zijdewormen ook hier te lande 

beproefd is, waaromtrent men nader berigt vinden kan, 

in de Verhandelingen der Hollandf/che Maatfchappúj te 

Haarlem, D. XVII, St. 2, bl. 1—126 , en aldaar in 
de berigten, bl, 3—25. Ook in de «Statistiek van Gele, 

derland, bl, 299, zoo. Deze proeven verdienden wel 

eens, hier te lande, nader herhaald te worden. wv. H. 
397. We J. HOOKER êt R‚ K‚ GREVILLEy Icones Fi- 

ABE Te 
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licum ad eas potisfimum fpecies illustrandas, destinatae, 

quaz hactenus vel in herbariis delituerunt prorfus incoguie 

tae „vel faltem nondum per icones Botanicis innotuerunt, 

Londint 1827, Fasciculus let II Fol, 

Elke aflevering bevat twintig, door GREVILLE zelven 

geteekende, Varenkruidenz alle welke afbeeldingen zeer 

duidelijk en uitmuntend gegraveerd zijn. 

398. J. €. LOUDON, An Encyclopaedia of Plants, 

London 1827. 
__ 399. SOWERBY. An Elucidation of Colours, Lon 

don 1827. 

400. ANDR. STEELE, the natural and aoricultisenl 

History of Peat Mofs and Turf-Rogetc. Edinburgh and 
London 1827, 

aor. Möglinifche Annalen der Leärideirtlaichafs ; 

und XX Band. Berlin 1827, 

402. Fr. POHL, Beiträge zur neuesten Gefchichte 

der Landwirthífchaft, IVes Bändchen. Enthält die chro» 

nalogifche. Ueberficht des Wirthfchaftsjahres, 1826. 

(Aus desfen Archiv der Landwirthfchaft abgedrucht.) 
Leipzig 1827. 

403. Histoire des sien fosfles > ou Rot hadde 

Botaniques et Géologiques fur les Végetaux renfermés- 

dans les diverfes Couches du Globe, par M. ApoLPuE 

BRONGNIART ‚ IL. Vol, lin 49, met 150—18o platen: 
Paris 1827. De eerfte aflevering is den zften October 
LL, uitgekomen, 

404. T. PH. EKART, Die Flechten , Laub- und Le- 

bermo er „ welche im Herzogthume Coburg „auf dem Lande 

und im Wasfer gefunden werden, in Fascikeln heraus- 

gegeben. Fasc. IL, n° 1—8, Coburg 1826. 

os 



CC 292 J 

463. T. PH. EKART , Gramina ct plantas (ub aqud 
plane natantes, quae in Ducatu Coburgenfi {ponte pro- 

veniunt „ fecundum clarisf. Botanicos examinavit et fingu= 

lis decadibus ficcatas edidit. Deeas III. Coburg 1827.» 

406. S.C. SOMMERFELT > Plantarum Cryptogamas 

rum Norvegicarum. Centuria FE. Fols Christianias 

1826. = 

407. S. C« SOMMERFELT _Supplementum .Florae 
Lapponicae, quam edidit Dr. G. WAHLENBERG } Npe 

tianiac 1826. 

408. J. srurM, Deutschlands Flora in Abbildungen 

nach der Natur mit Befchreibungen „, 47 und 48e. Heft , 

Nürnberg 1827. — Met deze aflevering begint eene 

monographie der Duitfchen Rietgrasfen (Carices) , met 

welke de in dit vak beroemde noees zich belast 

heeft. 

409. G. BENTHAM, Catalogue des plantes indigènes 

des Pyrenées et du bas Languedoc , avec des Notes et 
obfervations, fur les espèces vie ou peu connues ; 

Paris 1826, 

‘< gro. H. Fr. LINK, Hortus gn, Botanicus Berolis 
nenfis. Tom. 1. Berolini apud e. REIMER , 1827. 

Dit werk bevat eene befchrijving der planten van den 

beroemden en rijken plantentuin te Berlin, naar de na= 

tuurlijke planten-familiën gerangfehikt. De groote waars 

de van dit werk, hetwelk wrij groot zal worden , däar 

het eerfte Deel alleen de Gramineae en Cyperoideúe- bes 

helst, is daarin gelegen, dat -de Schrijver -de kenmer- 

ken van al de genera en fpecies uit eigen onderzoek 

heeft opgemaakt en hierdoor in de gelegenheid is geweest, 
tel. ge om 
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ot: bij het reeds bekende veel, nieuws bij te voegen, 

waardoor deze Befchrijving van den Berlijnfchen Hortus 

zich van de meeste andere werken van dien aard zeer 

voordeelig onderfcheidt. va He 

ATI. Á, GOLDFUSS _Petrefacta Mufei Univerfitatis 

Regiae Borusficae Rhenanae Bonnenfis nec non Hoening- 

hufiani Crefeldenfis , Iconibus et _Defcriptionibus illuftra- 

ta, Dusfeldorf 1826. fol. 

De eerfte aflevering bevat op vier en twintig wel ges 

fteendrukte- platen eene groote menigte afbeeldingen van 

verfteende koralen, ook voor de Geologifche kennis van 

de Nederlanden van groot belang. Vele foorten ko= 

tien er hier voor, die insgelijks te Maastricht en ook bij 

Groningen voorkomen, omtrent welker regte kennis de 

goede uitvoering dezer platen geen’. twijfel meer kan 

ovérlaten. 

are. Binnen kort zal er van den overledenen Hoog= 

Teeraar in den landbouw te Parijs , den Heer A. THOUINs 

in het licht komen een Cours de culture et de natu= 

ralifation des Végétaux , uitgegeven door o, LECLERC. 

Volgens een daaromtrent uitgekomen profpectus » fchijnt 

dit werk een volledig ‘overzigt te zullen bevatten , van - 

de-wijze, om op verfchillende gronden de cultuur van ge- 

wasfen te bewerken, van de behandeling der gewasfen 

en de werktuigen daartoe vereischt , van het aclimatift- 

ren van vreemde planten, enz. Bij de bekende vijftig- 

jarige ondervinding van ANDRÉ THOUIN „ EN bij de al- 

gemeenheid zijner kundigheden, zal dit werk voorzeker 

door velen met belangftelling worden te gemoet ge- 

zien. volk 

„ BIJDRAGEN , D. IL sr. 2. X 413 
Pd 
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413. AnceLo May heeft onlangs uit eén coder ve 
feriptws in de Vatikaanfclie bibliotheek eenige der tot 
heden toe gemiste ftukken van prinius gevonden ; in- 

zonderheid het 24 en 25e bock, — (Frorner , Note 

366, Junij 1827.) G. Je Ms 

414. Handboek der Dierkunde of grondbeginfels der 
natuurlijke Gefchiedenis van het Dierenrijk door j. VAN 
DER HOEVEN, Math. Mag. Phil. Nat. vet M. Dr. buis 

terigewoon ‘Hoogleeraar aan de Leydfche Hoogefchodl , 
éiz, T. D. veerfte-Stuk. - Geleiachtige dieren en Ring- 
wormen. — Te Delft, bij de Wed. 7. ALLART 5 
182789 
“ais. Prijsverhandeling, betreffende het leven „en; ride 

werdienften van CHRISTIAAN BRUNNINGS „ door FREDERIK 
WILLEM CONRAD3 met een voorberigt van He J.VAN 

DER PALM. ’s Gravenhage, ter algemeene Landsdrukn 

kerij, 1827, in groot quarto. ern 

“416. Bij al de menigvuldige verliezen „ welke de. Nas 
tùurkundige Wetenfchappen in de laatfte jaren geleden 
hebben, heeft meh ook den dood van Bojanus te bee 

treur en, die onlangs te Darmftadt , aan eene langduri ige 

ziekte „ overleden ís. Behalve door vele kleine ftukken 

was hij bövenal beroemd, door zijn prachtwerk ‘over de 
ontleedkunde der fchildpadden , hetweèlk ons tot de klit 

fte bijzonderheden van de bewerktuiging dezer Gan 

rijke dieren doet kennen. ì 

417e 



C 295 ) 

vergr 7. Vragen van de Hoogefchool te Letùven. 

at De Disquiratur accurate quid pendulorum obferva- 

tiones circa terrae figuram proficere valeant: ftu pen- 

dulorum obfervationum circa determinandam' _ terraë 
figúram' ufus - dilucide ostendatur „ Obfervandi rationes 
atque «omhes’ pede confequentiac ae cae diju- 
dicentur. 

o. Exhibeatur RA distributio animalium , 
vegetabilium et mineralium zita quidem ut et clasfium 
et familiarum, ad quas aaggue,” eorum pertineant „ per= 
petua habeatur ratio, 

g-. Defcribantur plantae et zal > € quorum par- 
tibus vel productis fpiritus ardentes extrahi foleant, et 
indicentur modi quibus extractio haec perficiatur » fpiri- 
tus dicti depurentur et concentrentur atque in aetheres 
varios convertantur3 adnexa finguli procesfus interpreta- 
tione chemico-theoretica. Lal 

De antwoorden der Studenten op ian vragen moeten 
voor den zften Junij 1828 gezónden worden. an, den Se 
cretaris der Hoogefchool, 

se 418. Vragen van de Hoogefchool te Groningen. so 

« … Quacritur defcriptio Coralliorum foslium in Bel 
gie oet EEN 

ien Kant We) 



C 296 ) 

Quaeritur quid ex annalibus Agricultùurae in Patria 

nostra (de jaarlijkfche Staten van Landbouw) alisque - 
fontibus innotuerit de effeetu diverfae coeli tempestatis 

in varias fruges, quas in arvis (bouwlanden) colere fo- 
Jemus? Quantum fieri posfit , fimul attendatur ad diver- 

fum folum, cui inpascuntur, et Vein, in variis. locis 

colendi rationem ? » EN 

De antwoorden moeten voor den lea Augustus 1828 
gezonden worden aan den Hoogl. s. STRATINGH, E- Zs 

Secretaris der Hoogefchool te Groningen, REA 

Aan de Heeren Redacteuren der 

Bijdragen tot de Natuurkundige 

Wetenfchappen. 

De Mijne Heeren ! 

419. In het tweede Deel, n?, II, van uw Eds. ge- 

acht Tijdfchrift leest men, in een opftel: „ Over de 
worming van den Mist,” op bl. 213, in ‘de noot. 
Hoewel, in de Statistiek van Gelderland 1826 bl. 

136 gezegd wordt: „ Dat het veenbranden vóór dertig 

jaren in het Oldampt uitgevonden is, weten wij echter , 
uit FINKE’s Bem, dber das, Moorbr., 1820, S. 5, 
dat‘ de Predikant Boren, bij Zurich, zulks a 1707 

het eerst ZOU hebben ingevoerd. A4 

Het was altoos eenigzins waarfchijnlijk , dat ook de 

Commisfie van Landbouw in Gelderland niet onbekend 

was 
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was gebleven , met hetgeen in rinkE’s Bemerkingen over 

het Veenbranden, ftond te lezen; maar hetgeen zeker 

ging, was, dat in de Statistiek , door deze Commisfie 

uitgegeven, geenszins werd gezegd: Dat het veen 

branden eerst voor dertig jaren is uitgevonden” Wat 

men daar vindt is: dat eerst het zodenbranden of rope 

pen, zorgvuldig van het veenbranden wordt onderfchei= 

den, en alsdan de volgende bladzijde begint met de 

woorden: „ Het RoPPEN, vóór nog geen dertig jaren, 

in het Oldampt — uitgevonden.” 

Uw Ed, gelieven mij te vergunnen , om bij deze kleine 

aanmerking nog het berigt te voegen: dat in de /lge= 

meene Konst- en Letterbode van 1826, n°. 53» bl. 

403, de (met regt in de Bijdragen, Boekbefchouwings 

bl. gr en 93 gegispte) , onnaauwkeurigheden „ door mis» 

vatting in voormelde Statistiek ingeflopen, ter zake der 

benoeming van de tabak- en heideplanten , door den Heer 

Redacteur, dadelijk na de uitgave van dit gefchrift , aan 

het publiek waren medegedeeld, met aanwijzing der noo= 

dige verbetering. Het eguifetum en de mentha komen 

op bl. 253 der Statistiek onder de planten voor , welke 

in de lagere, moerasfige weilanden worden gevonden, - 

Evenwel zoude eene andere fchikking in het artikel gras 

foorten, misfchien meer wenfchelijk zijn geweest. 

Verkiezen uw Eds. deze regels in een volgend nom- 

mer van de Bijdragen te plaatfen, zoo worden dezelve 

daartoe aangeboden door | 

Een’ van uw Eds. beftendige Lezers. 
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Bl, 335» regel 7, flaat: electrochemifche verfchijnfelen „ 

dees: electrifche verfchijnfelen, 
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