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VEKSLAGFiN.

Verslag van de llecreii J. a. c. oudemaNS, on

]••. J. STAMKABT, Omtrent het Voorstel van den

Heer joh. kerkuoven, over de Tijdregeling in de

verschillende plaatsen in Nederland, de gebrekkige

wijze, waarop die geschiedt, en de middelen die te

verbeteren, als ook omtrent het vervolg op dat

Voorstel, over de wenschelijkheid de sedert onge-

veer twintig jaar aangenomen regeling der openbare

uurwerken naar middelbaren tijd af te schafl'en en do

regeling naar waren tijd weder iian te nemen. . . b!z. 'A'd.

VERHANDELIiNGEN.

w. H. DE VRIESE. Eene Bijdrage tot de kennis van

de structuur der Orchideën. Over het ïriandrisme

in Phajus. (Met pene pliiiil) » 95.

j. BOSSCHA. Proeve eener oplossing van een vraagstuk,

betreffende de Elcctrisclie Telegrafie. (Met eene plaal). « 101.

Brief van den lieer uasskakl aan den Secretaris der

Natuurkundige afdeeling vau de Koninklijke Akade-

mie van Wetenschappen te Amsterdam " 135.
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j. BOSSCHA. Bijvoegsel tot de oplossing van een vraag-

stuk, betreffende de Electrische Telegrafie. . . . blz. 195.

G. H. DE vrirse'. Adnotatio de Plore Dryobalanopsi-

dis Camphorae Colebi' // 201.

c. M. van der 3ANDE LACOSTE. Over eene studie der

Javaansche Hepaticae, medegedeeld door r. dozv . « 2(i2.

K. LOBATTO. Over de betrekkingen, welke er bestaan

tusschen de coëfficiënten eener hoogere magts-ver-

gelijking in a-, en die van hare afgeleide in {x— p). « 208.

H. j. HALBERTSMA. Over eene verbinding tusschen de

breede rugspier eu de driehoofdige armspier bij

den mensch. Een analogon van den bij dieren

voorkomenden museulus anconaeus quintus. {Mei

twee platen) » 238.

H. 3. HALBEiiTSMA. Ovcr de verhouding der ondersleu-

telbeens-slagader tot toevallig aanwezige halsribben

bij eten menseh. {Met drie platen) « 247.

R. s. M. VAN der willigen. Over het in lagen ver-

deelde licht in het Electrisehe ei » 2S0.

u. BIEKEN3 de HAAN. Bijdragen tot de theorie der

bepaalde Integralen , . . " 332.

j. A. c. ouDEMANs. Berlgt Omtrent de Ontdekking eener

nieuwe veranderlijke ster v 354.

J. BADON GHIJBEN. De stand van drijvende balken, proef-

ondervindelijk toegelicht // 356.



HÜEKGESCHENKEN EN INHOUDSOPGAVE

INGEKOMEN BOEKWERKEN.

Boekgeschenken ingebragt in de vergadering van

den 30«<™ Junij 1854 blz. 17.

/' 29"™ September — „ 68.

„ 27"™ October — » 129.

I, 24"™ November — ,/ 162.

„ ggsieii Deeeraber — » 185.

i> 20"™ Januarij — /- 272.

„ 23"™ Februarij — » 317.

n 29"™ Maart — ,, 400.

Verslag va» den inlioud van bet Zeitschrift der Aca-

demie zu Kasan ,i 407.



GEWONE VERGADERING

UER AFDEELING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

r.EUOUDEN DEN SOsten mU 1855.

Tegenwoordig, de Heeren : j. van geuns, r. van rees,

G. J. MULDER, W. C. H. STARING, J. P. DELPRAT, F. DOZV,

P. J. I. DE FREMERY, R. LOnATTO, H. J. HALBERTSMA, W. VROLIK,

C. n. D. liUYS BALLOT, G. A. VAN KERKWIJK, J. L. C.SCBROEDER

VAN DER KOLK, J. VAN DER HOEVEN, F. J.STAMKART, P. HARTING,

C. i. MATTHES, F. C. DONDERS, D. J. STORM BUYSING , A. A. SEBASTIAN,

J. A. C. OUDEMANS, C. L. BLU.ME, J. G. S. VAN BREDA, G. VROLIK,

en van de Letterkundige Afdeeling: J. DE BOSCH KEMPER.

Het Proces-verbaal der gewone vergadering van den

2gsten lyiei j.1. wordt gelezen, goedgekeurd en vastge-

steld.

Wordt gelezen een brief van den Heer Buys ballot

(Utrecht 24 Junij 1855), strekkende ter verontschuldiging

over het niet vervullen zijner spreekbeurt op heden. Aan-

genomen voor berigt, onder aanbeveling voor het vervolg.

Gelezen brief van den Heer van der kun ('s Graven-

hage 37 Junij j. 1.), strekkende tot kennisgeving, dat eene

buitenlandsche reis hem belet de vergadering bij te wo-

nen. Aangenomen voor berigt.

Gelezen de volgende brieven tot dankzegging voor ont-
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vangen Verhandellnyen der Akademie, D. U. ; Verslagen

en Mededeelingen, D. TT, 3, D. III, 1, 2; Calaloguft der

Boekerij. 1° Aflev.; Reglementen tnz.: — P. van Zijne Maj.

den Koning; 2'. Zijne Koninkl. Hoogh. frederik, Prins

der Nederlanden, 3'. Zijne Koninkl. Hoogh. uendhik, Prins

der Nederlanden; 4". van de Ministers van Binnenl. Za-

ken, van Buitenl. Zaken, van Oorlog, van Finantiën, van

Justitie, van Hervormde Eeredienst, van Roorasch-Katholijke

Eeretlienst, van Marine ;
5'. van den Bibliothecaris van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal ; 6". van den Staatsraad,

Commissaris des Kouings in de Provincie Noord-Holland ;
7'.

van Burgemeester en Wethouders der stad Amsterdam; S'. van

Curatoren van het Atheneum Illustre te Amsterdam en te De-

venter, en van de Hoogescholen te Utrecht en te Leiden ;
9'.

van liet Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen Ie Mid-

delburg; 10°. van het Provinciaal ütrechtsch Genootschap

van Kunsten en Wetenschappen; II'. van Directeuren der

Nederlandsche Handel-Maatschappij; 12'. van de Hoofd-In-

genieurs van het 9° en 11"^ District; 13'. van het Koninklijk

Instituut van Ingenieurs te 's Gravenhage; 14'. van het

Historisch Genootschap te Utrecht; 15'. van het Koninklijk

Zoölogisch Genootschap te Amsterdam; 16'. van het Wis-

kundig Genootschap : Een onvermoeide arbeid enz. te Am-
sterdam ;

17°. van Bibliothecarissen van deRemonstrantsch-

Gereformeerde Gemeente te Amsterdam; IS', van het Ba-

taafsche Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte

te Rotterdam. Aangenomen voor berigt.

Gelezen brief van den Heer es. ii. webür. Secretaris der

Konigl. Sachs. Gesellsch. der Wissensch. ie Leipzig, tot

dankbetuiging voor ontvangen Verh. der Akad. Deell. 1854,

Versl. en Meded. Deel I en TI, 1, 2. Aangenomen voor

berigt.

De Secretaris legt de expeditie-lijst over der verzendin-

gen van de werken der Akademie op den ö''^" Junij 1855.
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Wordt besloten tot plaatsing in liot Arcliicl' ilcr Ak;i

demie.

Gelezen brieven ten geleide van boekgeschenken: V. van

den Minister van Binnenl. Zaken fs Gravenhage 1, 4, 14

Junij 1855, N'. 156, 274, 130) ; 2'. van den Heer donders

(Utrecht Junij 1855); 3°. van den Heer u. c. focke

(Paramaribo 17 April 1855); 4°. van den Heer c. leemans

(Leiden 30 Junij 1855); van den Hoofd-Directeur van

het Koninklijk Nederlaudsch Meteorologisch Instituut te

Utrecht (Utrecht 27 Junij 1855); 6\ van het Provin-

ciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Weten-

schappen (Utrecht 1 Julij 1855); 7°. van de Academia

Pontificia de Nuovi Lyncei (Rome 6 Maart 1855); 8'.

van de Real Academia de Ciencias de Madrid (Madrid

1 Mei 1852); 9". van de Konigl. Sachsische Gesellschaft

der Wissenschaften (Leipzig 18 Mei 1855). Wordt tot

schriftelijke dankzegging en tot plaatsing der boekge-

schenken in de boekerij besloten.

Gelezen een brief van den Heer poli, Voorzitter van

de Imp. Reg. Instituto di Scienze, Liitere et Arti (Vene-

zia li 16 Maggio 1855), het voorstel bevattende tot het

aangaan van eene wederzijdsche ruiling der door genoemd

Instituut en door de Koninklijke Akademie uitgegeven

werken. Wordt besloten dit voorstel aan te nemen en de

Secretaris gemagtigd daaraan gevolg te geven.

De Secretaris berigt, dat de door de H. H. storm buysing

en OUDEMANS aangeboden Verhandelingen voor de Versla-

gen en Mededeelingen zijn aangenomen. Aangenomen voor

kennisgeving.

De Secretaris geeft kennis, dat er, omtrent het opne-

men der twee Waarnemingen van Hermapliroditismus spu-

1
•
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riu.1, duor Jen Heer iialdertsma in Je jongste vergadering

vonr Jo Verslagen en Mededeelingen aangeboden, naar zijne

bescliciJen meening, geene bedenking kan bestaan, maar dat

liij meent, dat zij eene betere en waardiger plaats in du

Verhandelingen zouden ontvangen. De Heer ualbertsna,

ter vergadering tegenwoordig, keurt de aanbieding aan de

Verhandelingen goed, weslialvegezegde Waarnemingen in iian-

den worden gesteld van de H. H. \v. vrolik en a. a. sebastian,

met beleefd verzoek om, omtrent de plaatsing daarvan in

de Verhandelingen, de Akademie te dienen van voorlichting

en raad in hare gewone vergadering van de maand Sep-

tember e. k.

De Heer staring draagt de volgende briefwisseling voor,

over de vraag, door den Heer w. vrolik, in de jongste

vergadering gedaan, of het gepast zoude wezen, omtrent

de vernietiging der bosschen in Nederlandsch-Indië een

bepaald voorstel aan de Regering te doen, en zoo ja, hoe

alsdan een dergelijk voorstel behoorde geformuleerd te

worden

.

1. Brief van den Heer staring aan den Heer blume.

Haarlem, 30 Mei 1855.

De Secretaris der Afdeeling voor Wis- en Natuurkun-

dige Wetenschappen van de Koninklijke Akademie heeft

mij de nevensgaande stukken toegezonden, met het ver-

zoek, om die aan U en den Heer Dr. JUNGHunN te doen

geworden en ora mijn gevoelen daarbij te voegen over het

voorstel, dat door hem aan het oordeel der Akademie is

onderworpen.

Mijne volslagene onbekendheid met den toestand der gron-

den, die op Java tlians reeds van bosch beroofd zijn, of

die daarmede wnrdeu bedreigd, maakt het mij ondoenlijk,
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011) tliaris reeds een bepaald oordeel over liet bedoelde voor-

stel uit te brengen. Dit moet geheel afhankelijk zijn van

hetgene de plaatselijke kennis van U en den Heer Dr.

JUNGiiUHN mij ten dien opzigte znllen leeren kennen.

Over de schadelijke gevolgen van het verminderen der

bosschen behoeft hier niet gesproken te worden. Niemand

zal dat ontkennen, niemand zal betwisten dat ook op Java

eene voorziening daartegen hoogst wenschelijk zij. Maar

het moet mogelijk zijn, dat daarin worde voorzien, eene

vraag, welke alleen beantwoord kan worden door degenen,

welke met de plaatselijke gesteldheid bekend zijn. Wan-

neer de regteu van bijzondere personen of van de inlandsche

bevolking beletten dat het Gouvernement tusschen beide

frede, dan zal die mogelijkheid wel niet bestaan. De Re-

gering moet, als eigenaresse of als vruchtgebruiksier, ge-

zag kunnen uitoefenen over den van houtgewas beroofden

bodem en ook de magt hebben, om het vernietigen der

bosschen door een verkwistend vellen tegen te gaan.

Heeft de Regering die magt in handen, gelijk men uit

bet opstel van den Luitenant jordens zoude moeten op-

maken, dan zal er ook aangetoond dienen te worden, dat

het Gouvernement voordeel heeft, al is dit dan ook in een

eenigzins verwijderd verschiet, bij het weder aanplanten van

vernietigde bosschen en bij het beletten van de vernieling

der bestaande, een betoog, dat voorzeker met weinig moeite

door een deskundige kan geleverd worden. Want zijn

die voordeelen niet als het ware met cijfers aan te wijzen,

dan zal het uiterst moeijelijk zijn, om de Regering te be-

wegen tot het besteden van moeite en kosten.

Heeft nu de Regering de magt, is het duidelijk aan-

getoond, dat zij groot voordeel bij de zaak heeft, dan voor-

zeker is het wenscholijk, dat de Akademie als hare over-

tuiging te kennen geve, hoe noodzakelijk het nemen van

voorzieningen is en dat de voorbeelden van v;elgelukte
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bemoeijingeii ten dien aanzien, gelijk die onder anderen

door den Luitenant jobdeks zijn medegedeeld, openbaar

worden gemaakt. Welligt zal men dan als van zelf

er toe gebragt worden, om aan te wijzen dat er op Java

evenzeer boschbouw-beambten hoodig zijn voor het aan-

kweeken als voor het vellen van hout. Dit laatste toch

schijnt het hoofddoel te zijn wat de Regering thans be-

oogt met het zenden van jonge lieden naar Java, die zich

hier te lande en in Duitschland bekwaam maken.

Ik neem de vrijheid, om u te verzoeken van deze stuk-

ken wel aan den Heer Dr. junghuhn te willen toezenden;

terwijl ik bereid ben om het gevoelen van U en van dien

Heer, ten aanzien van het voorstel van den Heer vrolik,

hetzij tot een verslag vereenigd, hetzij, zoo zulks verlangd

mogt worden, elk afzonderlijk aan de Akademie mede te

deelen.

i. Brief van den Heer blume aan den Heer junghuhn-

Leyden, 8 Junij 1855.

Terwijl ik mij aan den inhoud van bijgaanden brief van

den Heer staring refereer, moet ik UEd. verwittigen dat

de laatste zitting der Koninklijke Nederl. Akademie van

Wetenschappen niet door mij bijgewoond is, waarin de

Heer w. vrolik de vraag ter sprake heeft gebragt, of het

niet gepast zou v/ezen een bepaald voorstel aan de Rege-

ring te doen, om de vernietiging der bosschen in de Ne-

derlandsche Oost-Indische bezittingen tegen te gaan.

De Heer vrolik schijnt van de veronderstelling uit te

gaan, dat de Regering zich aan den toestand der bosschen

in Nederlandsch Indië minder laat gelegen liggen, en zoo

''it werkelijk het geval ware, zou ik mij zonder eenigc

bedenking voor het indienen van wc2;e de Akademie van
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zoodanig voorstel verklaren. Maar de Regering heeft ni

de laatste jaren afdoende bewijzen gegeven, dat zij die

aangelegenheid, te weten het behoorlijk beheer der bos-

schen in de Ned. Oos(;-Indisohe bezittingen en bepaalde-

lijk op Java, meer ter harte neemt dan door vroegere

besturen geschied is.

Daarom komt mij het nemen van zulk een initiatief

door de Akademie minder noodzakelijk, ja in sommige

opzigten zelfs minder gepast voor, daar men dit in de

gegeveue omstandigheden al ligt als eene poging tot in-

menging in de handelingen van het Koloniaal Bestuur zou

kunnen aanmerken. Dat de tegenwoordige Minister van

Koloniën er ernstig op bedacht is, om het boschwezen in

de Oost Indische bezittingen en inzonderheid op Java, als

waarbij de Kolonie en het Moederland het meeste belang

hebben, op een geregelden voet te brengen en alzoo de

vele misbruiken, die aldaar veelal bij het ontginnen van

nieuwe boschgronden plaats hebben, tegen te gaan, kan

niet twijfelachtig wezen..

Dit blijkt reeds uit het in het afgeloopene jaar geno-

men besluit, waarbij bepaald wordt dat voprloopig acht

jonge lieden uit den beschaafden stand, die zich reeds hier

te lande in de Landhuishoudkunde behoorlijk geoefend

hebben, nog eenige jaren in Duitschland zullen vertoeven,

om ziel) op de wetenschappelijke en praktische beoefening van

den boschbouw toe te leggen, ten einde daarna als beambten

voor het boschwezen naar Indië te worden gezonden.

Zoo immer, dan voorzeker bestaat er hier gegronde

reden om zich van dien maatregel eene goede uitkomst

te beloven. In dit opzigt deel ik de meeuing van den

Heer staring niet, die veronderstelt dat met die uitzen-

ding van jonge lieden naar Oost-Indië, meer het vellen

en de behandeling van het hout op Java, dan wel het

iMiderhond volgens wetenschappelijke ^gronden der bosch-
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kultuni' beoogd wordt. Ware dit het geval, de bej)alii)g,

dat deze jonge lieden gehouden zijn aan de gunstig be-

kende polytechnische inrigting te Carlsruhe een volledigen

cursus over den Boschbouw bij te wonen en tevens, onder

de leiding van deskundigen, in het nabij gelegene Schwarz-

wald het praktische gedeelte van dat vak te beoefenen,

zou, voor zooverre hunne wetenschappelijke studiën aldaar

i)etreft, genoegzaam overbodig kunnen geacht worden, en

de Regering kon die onkosten, als noodeloos, besparen.

Uat dit de bedoeling niet zijn kan, is daaruit nog meer

blijkbaar, dat er op Java, onder het personeel aan de Jat-

tie-bosschen verbonden, zelfs menig inlander gevonden

wordt, die met het vellen en de eerste behandeling van

het hout genoegzaam bekend is, ofschoon het zeker niet

te ontkennen is, dat aan de wijze van vervoer aldaar nog

vrij wat te verbeteren valt, zoo als dan ook in het opstel

van den Heer JonDENS wordt aangetoond.

Evenwel, daar de maatregel om een geregeld boschwe-

zen in de Ned. Oost-Indische Bezittingen in te voeren,

eerst in het vorige jaar genomen is en er derhalve altijd

nog eenige tijd vuur de aanstelling der bedoelde jonge

lieden zal moeten verloopen, bestaan er misschien, in weer-

wil van de door mij geopperde bedenking, genoegzame

termen om de Regering, ook van wege de Akademie, bij

wijze van adres, op het algemeene belang van een meer

gepast toezigt op de nog bestaande bosschen en het aan-

planten van nieuwe in de Oost-Indische Bezittingen op-

merkzaam te maken. Voor Java vooral zou deze maat-

regel heilzaam kunnen werken en zonder uitstel in werking

moeten komen. Aldaar toch heeft de kultunr, vooral van

produkten voor de Europesche markt bestemd, waaronder

de koffij de eerste plaats inneemt, in de laatste jaren zulk

cene uitbreiding verkregen, dat er zelfs in verscheidene

residentirn. althans in do meer bewoonde streken, gebrek
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aan daarvoor geschikte gronden bestaat. Daar nu de

koflSjboom, zooals bekend is, het best in de bergachtige

streken in een humusrijken grond voortkomt, is het na-

tuurlijk, dat de oorspronkelijke bosschen in het binnen-

land hoe langs hoe meer voor die kuituur worden aange-

wend, zonder door nieuwe aanplantingen vervangen te

worden. Zoo moet een der hoofdvereischten, waaraan Java

zijne uitstekende vruchtbaarheid te danken heeft, allengs

meer ondermijnd worden, al moge het waar zijn, dat de

afneming der vochtigheid van den dampkring, door de

nabijheid van den Oceaan, aldaar minder spoedig dan el-

ders zal voelbaar worden. Maar hierbij komt nog dat de

landerijen, die vroeger tot de eene of andere kuituur ge-

diend hebben, wanneer zij aan zichzelve worden overgela-

ten, weldra door allang-allang (Imperata Koenigii. Beaud)

ingenomen en in voor alle verdere kuituur bijna onbruik-

bare woestijnen verkeerd worden. Dit kwaad, dat meer

en meer om zich grijpt, verdient in de hoogste maat de

aandacht der Eegering, daar het de vruchtbaarheid van dit

gezegend eiland misschien nog meer, dan de zorgelooze

behandeling der bosschen, benadeelt. Volgens mijne over-

tuiging kan dit gevaar alleen daardoor worden afgewend,

dat de landerijen, zoodra zij niet meer voor de eene of

andere kuituur gebruikt worden, dadelijk met houtgewas,

voor den grond geschikt, beplant worden, iets dat bij den

weelderigen plantengroei wel geene groote moeite kost,

maar toch niet aan de zorgeloosheid van den inlander kan

overgelaten worden, en dus een voorwerp van de zorg der

Regering behoort uit te maken.

Ik weet dat het bovenstaande hoegenaamd niets bevat,

dat niet ten volle aan UWEd. bekend is, maar ik ver-

zoek TJWEd. deze mijne denkbeelden over de zaak in

questie, onder terugzending der hierbij gevoegde stukken,

aan den Heer staring te willen mededeelen.
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Overigens kan ik mij zeer wel vereenigeti met het voor-

stel van dien Heer, aan het slot van zijn schrijven uit-

gedrukt, om de gevoelens der Leden van onze Commissie,

hetzij tot een Verslag te vereenigen, hetzij, indien dit door

UWEd. verlangd werd, elk afzonderlijk aan de Akademie

mede te deelen.

'ó. Brief van den Heer jungiiithn aan den Heer staring.

Let/den, 14 Junij 1855.

Hiernevens heb ik de eer UWEd. Z. Gel. te remitteren

de beide gedrukte stukken, benevens den brief van den

Heer vrolik waartoe zij behooren, daarbij gevoegd den

door U aan den Heer blume gerigten brief, en een schrij-

ven van den laatstgenoemden Heer,- 8 Junij 1855, aan

mij geadresseerd, waarbij mij de overige stukken werden

toegezonden.

Ik kan niet anders dan het beginsel ten volle goed-

keuren, dat de Akademie voornamelijk belang stelt in al

die punten van toegepaste wetenschap, welke een meer of

min gewigtigen invloed kunnen uitoefenen op te verkrij-

gen praktische uitkomsten en dus, meer dan anderen, de

aandacht der lïcgcring verdienen.

Wat echter het ouderwerpelijke geval betreft: het doen

van een voorstel, om het in zijne gevolgen verderfelijke

uitroeijen der houtbosschen op Java tegen te gaan, ver-

meen ik te weten dat hierin reeds is voorzien.

Ik heb als Koloniaal Ambtenaar, rapporterende gedu-

rende mijn verlof hier te lande aan het Ministerie van

Koloniën, het regt niet mededeelingen te doen van zaken

die mij op eene officiële wijze mogten zijn bekend gewor-

den of waarbij aan mij zelven eene werkdadige rol mogt

zijn opgedragen, van voorstellen die mogten zijn gedaan,

van besluiten en handclinKen der Eefrerinff. Zooals UWEd.
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Z. Gei. weet, is dit, zonder eeiie vooraf uitdrukkelijk ten

dien behoeve verkregen e vergunning, ten strengste verboden.

Evenwel vermeen ik mij niet aan indiscretie schuldig

te maken, wanneer ik hierbij — zooals ik de eer heb

te doen — kortelijk aanstip dat het eerste voorstel tegen

het moedwillige afbranden van bosschen bij de Indische

Regering werd ingediend in het jaar 1839, door den toen-

maligen Chef over de Geneeskundige dienst Dr. fritze,

na zijne terugkomst van eene reis over Java, waarbij ik

hem had vergezeld, — en dat in 1855 door het Mini-

sterie van Koloniën, naar ik vermeen te weten, meer af-

doende maatregelen ten aanzien van de houtbosschen in

Indië zijn en zullen worden genomen.

De Vergadering besluit dat deze briefwisseling in het

Proces-verbaal dezer zitting zal opgenomen worden, en dat

zich voor het oogenblik hiertoe de bemoeijingen der Aka-

demie ten deze zullen bepalen.

Gelezen een brief van den Secretaris der Letterkundige

Afdeeling van de Akademie (Amsterdam 35 Junij 1855),

ten geleide van een voorstel van den Heer bakhuizen

VAN DEN BRINK CU van een daarop ingediend verslag door

eene Commissie der Letterkundige Afdeeling. De Afdeeling

heeft zich vereenigd met de conclusie van dit verslag,

strekkende om het gevoelen en de medewerking der Na-
tuurkundige Afdeeling in te roepen ten opzigte van ge-

noemd voorstel.

Na beraadslaging worden de H. H. delprat en storm

BüYSiNG uitgenoodigd om kennis te nemen van deze stuk-

keu, en daarop der Natuurkundige Afdeeling te dienen

van berigt, voorlichting en raad in hare gewone vergade-

ring van September e. k.
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Gelezen een scliriftelijk voorstel van den lieer JOH\

KEliKHOVEN, gei'igt tot cIc Natuurkundige Afdeeling der

Akademie en haren Secretaris, onder dagteekening van

llunderen bij Twello 28 Junij ]S55 ingezonden. D slot-

som daarvan bepaalt zich tot de volgende punten:

1'. Dat op een der telegraaf-stations in ons vaderland,

in eene stad, waar sterrekundige tijdsbepalingen kunnen

geschieden, bij voorbeeld Leiden, een goed geregeld uur-

werk voorhanden zij, hetwelk op vaste tijden, naarmate

zijn gang meer of minder vertrouwen verdient, met den

hemel door sterrekundige bepalingen vergeleken en ge-

regeld wordt;

2^. dat dagelijks of wekelijks, op een bepaald tijdstip,

de stand van dat uurwerk worde overgeseind naar de plaat-

sen, die in telegrafische verbinding staan met die stad,

en daarnaar de stand verbeterd worde van andere uurwer-

ken in die stations voorhanden, die slechts eene naauw-

kcurigheid behoeven te bezitten, waarbij zij in 2 i uren

of n X 2 11 uren niet beteekenende afwijkingen geven

;

3". dat de respective stads-uurwerken allen op vaste

tijden naar het uurwerk van het telegraaf-station geregeld

worden, wanneer de aanwijzing van deze laatste, met het

oostelijk lengteverschil van die plaatsen met Leiden, in

tijd uitgedrukt, vermeerderd is;

4°. dat aan de Gemeente-Besturen de zorg voor die

tijdregeling, voor zooverre zij vnn dit voordeel voor hunne

ingezetenen gebruik zullen willen maken, worde opge-

dragen
;

5'. dat die Gemeenten, welke niet in onmiddelijke ver-

binding staan met de telegraaflijnen, aangespoord of ge-

holpen worden, om zoo veel mogelijk te trachten door de

post of andere gelegenheden de mededeeling te verkrijgen

van den tijd op het naaste telegraaf-station
;

6'. dat aan elk telegraaf bureau de tijdsaanwijziiig van
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het naar Leiden geregelde en mut liet lengteverscliil ver-

beterde uurwerk voor een ieder te verkrijgen zij, des

noods, wanneer het mogt blijken dat de uitvoering van

het voorgestelde met eenige kosten gepaard ging, tegen

betaling van eene geringe retributie

;

7°. dat de uitvoering van dit een en ander den Mi-

nister van Binnenlandsche Zaken eerbiediglijk worde aan-

bevolen.

In een daarbij gevoegd vervolg op dit voorstel draagt

de Heer kerkhoven zijne zienswijze voor omtrent de voor-

•deelen van den waren tijd boven den middelbaren , en wenscht

hij ten slotte dit punt aan het oordeel der Akademie te

•onderwerpen, opdat, mogt hare zienswijze met de zijne

overeenkomstig zijn, de invoering van eene meer naauw-

keurige tijdregeling met de weder-'m\oet'm^ van de meer

naauwkeurige tijdrekening naar waren zonnetijd mogt ge-

paard gaan.

Wordt, na beraadslaging, besloten beide deze stukken

in handen te stellen van de H.H. oudemans en stamkart,

met beleefd verzoek om berigt, voorlichting en raad in de

eerstkomende gewone vergadering.

De Heer delprat spreekt, ter vervulling zijner spreek-

beurt, over het evemoigt op het hellende vlak, als de krach'

ten niet in een zelfde vlak gelegen zijn, en heldert zijne

voorstelling door afbeeldingen op. Zijne Verhandeling,

voor de Verslagen en Mededeelingen aangeboden, wordt in

handen gesteld van de Commissie tot redactie.

De Heer stamkart spreekt over de afieijkingen van het

kompas, voortgehragt door de aantrekking van liet scheepa-

ijzer. De daorover voor de werken der Akademie aange-

boden Verhandeling, wordt in handen gesteld van de H.H.

BUYS BALLOT en MATTUES, met beleefd verzoek om, omtrent
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hare plaatsing in de Verhandelingen der Akadeniic, liaar

te willen dienen van berigt, voorlichting en raad in de

volgende gewone vergadering.

De Heer hartiiN'g vraagt en erlangt vergunning tot het

doen van eenige wetenschappelijke raededeelingen. Hij doet

in de eerste plaats eenige hazelnoten zien, bij het gra-

ven eener groeve tot het bouwen eener scheepshelling te

Schiedam, acht meters onder den beganen grond, in klei-

achtigen bodem onder de dezen bedekkende veenlaag ge-

vonden, en rigt de aandacht der Vergadering op het merk-

waardig feit, dat deze vruchten aldaar op zoo aanmerke-

lijke diepte volkomen gaaf werden aangetrofi'en, terwijl

men wel genoodzaakt is aan te nemen, dat de boomen»

waarvan zij afkomstig zijn, aldaar vóór de vorming der

veenlaag gegroeid zijn.

Ten tweede vertoont hij eene kluit, afkomstig van

kweldergrond, door den Heer van der stbrr, bij het gra-

ven van het kanaal aan den Helder tot plaatsing der

buizen voor den zelfregistrerenden toestel, aan de buiten-

zijde van den dijk gevonden, van welk feit Spreker het

eerst onderrigt werd door Dr. krecke. Volgens de mede-

deeling van den Heer van der sterr werd deze kwelder-

grond, ter diepte van 2 el onder vol zee, gevonden langs

de geheele lengte (3,5— 4 el) en breedte (1,5 el) van de

gemaakte sleuf, zoodat hij zich vermoedelijk veel verder

uitstrekt. Spreker doet zien dat het eene zode op zee-

klei is, waarin schelpen van Cardium edule, Myiilus edidis

en Lillorina Utorea voorkomen, terwijl de zode zelve ber

staat uit de overblijfsels van bovenaardsche stengelgedeel-

ten, rhizomen en wortelvezelen van grasachtige planten,

waaronder Poa maririma herkenbaar is, even als ook stukken

van Scirpus maritimus. Later is deze bodem, die, blijkens

deze plaiitenovorblijfselen, ontegenzeggelijk eenmaal droog-
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selecde kweldergrond was, weder met eeiie nieuwe laair

klei en deze vervolgens door zand overdekt geworden.

Ten derde vestigt Spreker de aandacht der Vergadering

op het feit eener beweging, onlangs door e. h. weber in

Poggendorff^s Ann. 1855. XCIV. pag. 447 beschreven.

Door ter tafel gebragte mikroskopen stelt de Heer bartiag

de Leden in staat, zelve deze beweging waar te nemen en

zich te overtuigen, dat zij ontstaat, wanneer zich lucht-

bellen bevinden in een mengsel van colophonium, of van

guttigom-tinctuur met water. Er blijken alsdan twee of

meer maalstroomen te ontstaan, die in tegenovergestelde

rigting zich bewegen. De eene beweging gaat van de

'luchtbel af, de andere keert tot haar terug. liet ver-

schijnsel laat zich uren achtereen waarnemen, vooral, zoo

men de verdamping door eene laag olie belet. Spreker

verzekert, dat talrijke proefnemingen hem leerden, dat het

verschijnsel niet bij uitsluiting beperkt is tot de boven-

genoemde mengsels, maar dat men het, behalve met de

alcoholische oplossingen van nog vele andere harsachtige

stoflen, ook opmerkt, zoo men in het algemeen fijn ver-

deelde stofl'en, bijv. waterverwen, in mengsels van alcohol

en water brengt, mits deze noch te slap, noch te sterk

ziin ; dat, zoo men absoluten alcohol bezigt, volstrekt niets

wordt gezien ; dat men het even goed opmerkt, als men

houtgeest en aceton gebruikt, maar niet met ether, chlo-

roform of terpentijnolie, zoodat vermenging van het vlug-

tige vocht met water in onbepaalde verhoudingen volstrekt

noodig is.

Ten slotte treedt Spreker in eenige beschouwing der

vermoedelijke oorzaak van het verschijnsel. Naar zijne

overtuiging mag deze noch in de wijze van menging der

gebezigde zelfstandigheden, noch in de strooming van het

vocht, noch iu eene moleculaire beweging, noch in de

zoogenaamde epipolische verschijnselen van ddtrochet, noch
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ook in de cciivoutligo verdamping gezocht worden. De

eenige hypothese, welke hem waarschijnlijk vóórkomt, is

dat, door de krachtige verdamping van den alcohol, de

kracht van zamenhang in de moleculen van het water wordt

verbroken, en hierdoor eene verplaatsing en aldus eene be-

weging ontstaat, welke somtijds ook rhythmisch kan wezen.

Na eene korte wisseling van gedachten, waaraan de

Heeren van rees, scuroeder van der kolk, g. vrolik eu

HARTING deel nemen, en waarin de moeijelijkheid ter spraak

wordt gebragt, om aldus als ware het eene voortdurende

destillatie aan te nemen zonder verschil van temperatuur,

en derhalve eigentlijk zonder bekende oorzaak, besluit de

Heer harting met een uader betoog daarover toe te zeg-

gen, ter plaatsing in de Verslagen en Mededeelingen. De

Vergadering verneemt deze toezegging met genoegen, en

magtigt den Secretaris de te ontvangen Verhandeling in

handen te stellen van de Commissie tot redactie.

De Secretaris draagt het door hem gesteld Levensberigt

voor van wijlen wilhem de haan, in leven Lid der Aka-

demie. Het wordt door de Vergadering voor de Verslagen

en Mededeelingen aangenomen.

Bij de laatste omvraag deelt de Heer J. van der hoe-

ven aan de Vergadering mede, dat hij door twee onlangs

ontvangen mannelijke voorwerpen van Nautilus pompilius

m staat is gesteld, om te kunnen verzekeren, dat de vroe-

ger door hem in den vorm van het hoofd en de aldaar

geplaatste tentaculen waargenomen afwijkingen geenszins

toevallig waren, maar met het sexueel verschil in verband

staan. Hetgeen hij derhalve vroeger aan de Eerste Klasse

van het Koninkl. Instituut mededeelde {Tijdschrift, D. I,

bladz. 67) was geenszins de beschrijving van een monster-

achtig gevormd, maar van een normaal mannelijk dier.

•
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Mannelijke voorwerpen van dit dier zijn tot uog toe alleen

door hem waargenomen. TTij hoopt later daaromtrent meer

volledig berigt te geven.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de verga-

dering wordt OTsloten.

OVEEZIGT
DEK IN DE MAAND JDNIJ 1853 DOGE DE

KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN ONTVANGEN

BOEKGESCHENKEN.

NEDERLAND.

Bouwkundige Bijdragen tot Bevordering der Bouwkunst.

Deel IX. St. II. Amsterdam. 1855. 4'.

Inhoud:

j. A. BAKKEE. Geschied- en oordeelkundige opmerkingen over de aeslhe-

tiek der klassieke Grieksche Boawknnst.

BüCBLER. Waterleiding bij Lissabon.

LOTZ. Over eenige bouwkundige bijzonderheden betrekkelijk het Al-

gemeen Ziekenhuis te Munchen.
MOOT BAAN. Beantwoording der vraag, door den Heer p. scholtex

voorgesteld in de Afdeeling Eotterdam der Maatschappij tot bevor-

dering der Bouwkunst, nopens een middel, hetwelk van toepassing

zou kunnen zijn, om met bestaande wind scheprad-watermolens met

slappe winden met vrucht water te kunnen malen.

F. -w. VAX GENDT. Ventilatie der parlements-huizen te Londen.

Programma der Prijsvraag voor het bouwen van eenc R. K. Kerk in

de stad Rijssel.

Bewaring van het ijzer.

Machine voor het bewerken van hardsteen.

Werktuig tot opvoering van water.

Kunstmatig hout.

J. SWART. Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het

VERSL. i;n mkled. jfd. natuürk. deel IV. 2
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Zeewezen en de Zecvaartkunde. Jaargang 1855. N°. 1.

Amsterdam JS55. S\

Inboud:

j. swART. Slaat der Kustlichien op de Kusten van Jutland, Hanover en

die der Nederlanden.

.1. F. KLEIN. Zeilaanwijzinfj op West-Amerika.

Iets over de Engelsche Koopvaardijvloot.

Over het vergaan van Tayleur, de Olinda en de Annic Jane.

i>. V. KETWicH. Eene vertaling der Engelsche Passagierswet.

II. w'. SCHOKKER. Praktïsche beschouwing over den bouw der Koop-
vaardijschepen.

A. j. H. BEELOO. Nicuw Stuurrad.

F. s. DEiNUM. Over eene passage tusschen Bungelow en Crown-Eilanden
NOORDUOEK HEGT. Spanschfoef voor het aanzetten van het wand,
Eenige verbeterde Zeekaarten van den O. I. Archipel.

Ondiepte bij Natuna.

I'^ittrcksel uit het lïapport van den Inspecteur der geneeskundige dienst

der Zeemagt, over IS'i.j.

Bepalingen van den localen invloed van hetScheepsijzer op de Kompassen.
A. E. TROMi'. Bijdragen tot de toepassing van het scbroef-stoomvermo-

gen op de Oorlogsbodems.

.T. H. G. JOEDEN9. Over Bosschen en Houtontginning in Duitschland en

Java enz.

r. j. BERGHDis. Het Weduwen- en Weezenfonds der Zee-Officieren.

Mutatiën en benoemingen bij do Marine van 1 Jan. tot 1 April 1855.

Opgave der in dienst zijnde Oorlogsbodems op 1 April 1855.

Meteorologische "waarnemingen in Nederland en afwijkin-

gen van Temperatuur en Barometerstand op andere plaat-

sen in Europa. Uitgegeven door liet KoninkL Nederl.

Meteorologisch Instituut. 1853— 1854.. Utrecht 1854

lot 1855. 4^

Nieuwe Verhandelingen van het Provinciaal Utrechtseh

Genootschap van Kujisten en Wetenschappen. Deel XVIIT.

St.' I. Utrecht 1854.. S\

Inhoud:

o. VAN REES. Over de verdiensten van GiJSBERT KARET- VAN iiOGENDORF,
als Staathuishoudkundige, ten aanzien van Nederland

Aauteekeniugen van het verhandelde in de Sectie-vergade-

ringen van het Provinciaal Utrechtseh Geuootschap van
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Kunsten en Wetenschappen over de jaren 1850—1855.

Utrecht 1851—1855. 8^

Nederlandsch Lancet, N°. 9—10. ""sGraveühage 1855. 8o.

Inboud :

siMON THOMAS. Vcrslag der verloskundige Kliniek en Polikliniek aan

de Leidsche Hoogeschool, gedurende 1853— 1854,

iLCKEN. Iets over het gebruik van Chinine in oogziekten, met Naschrifc

van Prof. donders.

DONDERS. Kritische en experimentale bijdragen op het gebied der Hae-
modynamica.

Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. 2^^ Eeeks.

Deel m. St. 3. Haarlem 1855. 8°.

Inhoud:

Algemeen Verslag wegens den Staat van den Landbouw in hetlvoningrijk

der Nederlanden, gedurende het jaar 1854.

Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde. 1® Jaargang.

Junij 1855. Gorinchem. 8^

Inhoud

:

Teekenen van Kuggemergsatrophïe met opvolgende hersenverschijnse-

len, welke het bestaan van Hyper- of Enostose van syphilitischen

oorsprong van de inwendige oppervlakte des regter wandbeens aan-

toonden. Gunstige werking van het Jodetum Kalicum. Herstelling,

Epicrisis.

Verschijnselen van insufficientie der valvulae semilnnares Aortae en

der bicuspidalis met Hydrops pericadü en Albuminuria- — Dood. —
Lijkopening. — Epicrisis.

Nederlandsch Tijdschrift voor Geregtelijke Geneeskunde

en voor Psychiatrie. 2^ Jaargang. N^. 1. Tiel 1855. 8°.

Inhoud:

j. VAN GECNS. Over de verhouding van Natuurstudie en Regtsweten-

schap in de Geregtelijke Geneeskunde.

j. N. RAMAER. Beschouwingen over het wezen der Apoplexie.

Over de Apoplexie als oorzaak van Krankzinnigheid.

Mengelingen enz,

J. VAN HALL en B. j. LiNTELO üE GEER. Nieuwc Bijdragen

voor Eegtsgeleerdheid en Wetgeving. Dl. IV. N^. 1— 4.

Amsterdam 1854.
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Iiilioud. X . 1.

'rcgcnhcilcnkingcn omtrent eigen rigting.

M. c. VAN iiAi.L. ])e regten der Vrouiv als Moeder, gedurende liet

liuwclijk.

iiROüWER. T)c wijze van Regtspleging bij de onder Cunilccle stelling

in acht te nemen.

r.iNTüLo DE GEER. Bedenkingen omtrent de vraag: Wiens goederen be-

hooren op ecne boedelbesehrijving vernield te worden?
VAN BoxEVAL EAüRE. De nieuwc Fransche wetgeving op den kostc-

loozen bijstand van onvermogenden.

Overzigt van Geschriften tot Regtsgeleerdheid in Nederland, in 1853
uitgegeven.

EVERTSEN DE JONGE. Opmerkingen over Bedrog en Valschheid, naar
aanleiding der geschriften van n. l. rasch en von raden.

Plan van verdeeling van het Alg. Burgerlijk en LijfslrafTelijk Wetboek,
door de Commissie van 1798 vastgesteld.

Bestraffing van misdrijven ten aanzien van Indische Muntspeciën gepleegd.

N^ 2—3.
I.INTELO DE Gi:i:n. Lniülropt van Drenthe 1614.

VAN HALL. De Ivegtsbedeeling in Strafzaken te Amsterdam, in de 18e

eeuw.

Geschiedenis der Ncd. Wetgeving, in 1850 en 1851.

DE VRIES. Misbruik der Ilandligting door ouders verleend.

VAN ASSEN. De toestand van het Eegts-onderwijs in Frankrijk in het

laatst der vorige eeuw.

Overzigt der Geschriften over Eegtsgeleerdhcid in Frankrijk, in 18.5.3

uitgegeven.

6CIIMIDT. Das Interdicten-Verfahren. Door lintelo de geer.
VAN ASSEN. Leiddraad voor het Collegie van het Burgerlijk Regt, door
van hall.

LAKE. Handboek voor Notarissen, door denzelfden.

HEILIGER. De Nederlaudsche Wetgeving op vreemde gcidligtingen.

roLS. De openbaarheid des Eigendoms en der zakelijke regien.

Akademische Literatuur:

VAN BELL. De Raad van State.

BADD. De Strafwetgeving tegen Zeerooverij.

MEES. De Verzekering op Behouden-varen.
WOLTERBEEK. Geschiedenis van de Scheepvaart-Wetgeving op den Eijn.

HARTSEN. De natura literarum cambialium.
TELTiNG en RiNKES. De crimine ambitus et de sodalitiis apud Romanos,
WESTERwoDDT. De matre patri superstite, liberorum tutelam lecusante.

RAHDSEN. De Jure retentionis.

POLS. De openbaarheid des Eigendoms, enz.

VAN DE WIJSPERSE. Statistiek der hoogst aangeslagencn in 's Rijks di-

recte belasting, in verband met de verkicsbaarheid tot Lid van de
1' Kamer van de Statcn-Generaal.
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VAN ASSEN. Nalezing op dibkskn Manuale luiilium lalimtatis.

VRBEDE. Eegtstoestand in Wurtemberg.

DE VHiES. De Kotterdamsche Ordonnancie in Zeezaken van 1655.

Prijsvraag van het Utrechtsch Genootschap betrekkelijk het Attische

Regt.

VAN HALL, Nalezing op d. w. delpkat de Surseance van betaling-

Afleggen van Verklariog bij bezjvaar tegen den eed.

Nieuwe Regterlijke Organisatie in Algerie.

Regtcrlijke Organisatie in de Fransche koloniën.

Doodberigt van den Hoogleeraar blondeau.

Redevoering bij de hervatting der Zittingen in Frankrijk.

LiteratQur van het Engelsen Scaatsregt volgens makquardses-

NTnoFF''s Bijdragen voor Vaderl. Geschiedenis en Oudh.

FE. MULLER. Ecgtskondige Boekverzameling.

N°. 4.

uoLTius. Het "Wisbysch Zeeregt en de kritische uitgave daarvan in het

Corpus Juris Sueo-Gotoi'um Antiqui van schltter.

van uall. De Keuren van Zeel^ind, als de oudste wetgeving in Ne-

derland.

zDELi. Eene opmerking omtrent la-t regt van den Commissionair te-

genover den Committent, die zijn stadgenoot is.

Overzigt van GcschvifLen tot Regtageleerdheid, in België in 1853 uit-

gegeven.

Overzigt als voren, in Duitschland in 1853.

WARNKOEKiG. Jufistische Eneyclopadic od. Organische Darstellung der

Rechtswissenschafi, door de wal.

VAN DER HOEVEN. Handleiding tut iict opmaken van de avarijen, door

MEES.

vi'iNDSCHEiD. Recht und Rechtswissenschaft, door liktelo de geer.

Ontwerp van Wet op het Onderwijl, bij oomkens.

liet privilegie der Posterijen tegenover den Boekhandel.

A^erbetering der Wetgeving in Frankrijk.

Uitgebreid begrip van Eigendom aldaar.

Vrijspraken door de Jury aldaar.

Verzekering tegen de Krijgsdienst aldaar.

GENGLER. lüvlocd van het Christendom.

DE vries. Levensschets van Mr. den tex.

Overlijden van von jagermann.

j. VAN HALL. en D. J. LiNTELO DU GEER. Eegtsgelecrd Bijbkd,

behoorende tot de N. Bijdragen voor Eegtsgeleerdlieid

en Wetgeving. Dl. IV. ISSi. Amsterdam 1854-. 8°.

Tijdschrift der Ned. Maatschappij tot Bevordering der Ge-

neeskuïist. Zesde .Taarffancj. Mei. ^'^K
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ÏVederlandsc Weekblad voor üeiieeskuiidii'cii. ö^' Jaartraii"

April. 8".

Bijdragen tot de bevordering van de kennis der Nederl.

West-Indische Koloniën. 1— 3 Afl. Haarlem 1851. 8".

Rapport aan Z. M. den Koning- over de Japansche aan-

gelegenheden, uitgebragt door Z. E.xc. den Ministervan

Koloniën. 8".

F. G. J. JUYNDOLL et B. F. JUTTHES. Abü '1 nirihasin Ibn tagri

Bardii Annales, e Codd. Mss. nunc primuin Arabice

editi. Lugdnui Batavorum 1855. 8°.

Letterbode. N°. 18—22.

c. LEEMANS. De Kunst in Nederland. Nijmegen 1855. 8".

Inhoud

:

j. A. ALBERDiKGK TUTM. De Kuiist en Archaeologic in Holland.
LEEMANS. De Kunst in Nederland.

Aanmerkingen op albeudingk tutsi.

Kunst en Archaeologie in Nederland.

G. A. VENEMA. Proeve van een ontwerp voor het Water-

passen van en het Waarnemen der Waterstanden in de

provincie Groningen. Groningen 1855. 8".

J. s. MAGNiN. Overzigt der Kerkelijke Geschiedenis van

Drenthe. Groningen 1855. 8°.

r. MULLElt. Catalogus van nagenoeg alle werken en kleine

stukken over Neêrlands Waterstaat, Eivieren, Droog-

makerijen, Polders, Dijken, Sluizen enz.; mitsgaders

van bijzonder vele zoo gedrukte als geteekende Rivier-

en Polderkaarten van Nederland. Amsterdam 1855. 8°.

G. J. MULDER. De Wijn scheikundig beschouwd. Rotterdam

1855. 8°.

Rapport van de Commissie voor de internationale Ruiling

van voorwerpen van Wetenschaj) en Ktiiisl, over het

jaar 1851. 8°.
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OOST-IN DIE.

Natuurkundig Tijdschrift voor Ned. ludië. Dl. VIII. Aö.

3—4. Batavia 1855. 8°.

Inhoud

:

j. E. TETSMANN. Uittreksel ait een Dagverhaal eener reis door Mid-

den-Java.

p. BLEEKEE. Vijfde Bijdrage tot de kennis der Ichthyologische Faunu

Tan Ternate.

Bijdrage tot de kennis der Ichthyologische Fanna van de

Batoe-eilanden.

ALTBEER. Scheikundig onderzoek van het afzetsel uit het water der

warme bron Sigoriti.

Overzigt der Vulkanische verschijnselen op Java in 1854.

Aardbeving te Batavia, den SOsten Maart 1855.

Brakoe, eiland Engano.

8MIT8, Diamantputten van Wauwaar, Znid- en Oostkust van Bornco.

BLEEKEE. Visscheu van de Dnizend-eilanden.

Visschen van Tikoe, Sumatra''s Westkust.

Almanak en Naamregister voor Nederl. Indië, voor het jaar

1855. Batavia 1854. 8^.

BELGIË.

Bulletin de TAcadéniie Royale de Médecine de Belgique.

Tom. XIV. No. 6—7. Bruxelles 1855. 8o.

Table:

wicHADD. Rapport de Ia Commission chargée d''examiner deux obser-

vaiions de tumeurs éreciiles veineuses sous-cuianées guéries par la

cautérisation élecirique, comnmniquées, Tune par M. M. les docteurs

BRinosiA fils, de Namufj et higüet, de Liège, Tautre par M. bri-

BOSIA fils.

Rapport de la troisième section sur un travail de M. van
DEN CORPDT, iutitule' : Considérations sur un nouveau troicart explo-

rateur.

BüEGGRAEVE. Note sur Ics Attclles modele'es, en re'ponse h un travail

imprimé de M. merchie, Médecin de garnisou è, Gand, sar les ob-

servations qui ont été pre'sente'es a TAcadémie Royale de Médecine
de Belgique dans sa se'ance du 25 Novembre 1854.

DiEGO SORIA DE GRiSFON. Philosophie du Droit Public ,sui-

vie d'un traite de Droit Constitutionnel. 3e Éditiou.

T. IX Bruxelles 1855. S».
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r K A N K U IJ K.

Gompies Keiulus de rAcadcmic des Sciences. N''. 10— 19.

Paris 1855. 4°.

Table N^ 10.

CADCHT. yur la rochercho des Inlegrales monodromes et monogènes

d'nn systurae d'équalions differeutielles.

N^ 12.

BiOT. Sur rensemble des articles relatifs aux rL-fractJons atmospheriqucs

inse'rcs par lui dans les Coraptes Rendus des scances prêcedentes.

PELODZE. riur Ia saponificaiiou des huiles sous Tinfluence des matières

qui les accompagncnt dans les graines.

ERAVAis. Sur Ie degré de pre'cisïon avcc lequcl l'ueil ])Cut apprecicr

ie paralk'lisme de deux droitcs.

LE VERRiER. Note 6Ur Ic développemcnt des Etudes metoorologiqHCS

en France.

DE QüATREFACES. Formatïou des Moiistres doubles chcz les Poissons.

N\ 13.

CAUcnr, Mémoire sur les variations integrales des Fonciions.

PIERRE. Recherches sur la coniposition des Fourragcs.

N°. U.
BEBNARD. NotG sur la présencc du Sucrc dans Ie sang de la veine portc

et dans Ic sang des veines hépaiiques.

BüNSES- Lithium et Strontium a Tc'tat métalliquc obtenues par voie

électrolytique.

LE PKiNCE BONAPARTE présente les Tableaux sjnojitiques de Tordre des

He'roDS préparés pour soa consfectüs avicm.

DE vERNEüiL prcseutc CU SOU nom et celui de M. M. collowb et de

loriÈre Ic Tableau orographique d''une partie de TEspagne.

N\ 15.

BIOT. Découverte par Dr. h. marbacu de Breslan, de Texistcnce du
pouvoir rotatoire dans ptusieiirs corps cristallisés, du sysicnie cubique
OU regulier, qui rexcrcent en des scns divers, avec une c'gale intensité

dans toutes les direenons, sans Ie posseder moléculairement.

MONTAGNE. Sur UDB plantc marine de rAustr.ilie, constituant un nonvcau
genre, de'dië par uarvet a Ia mcmoire du Liculenant bi^llot.

CONSTANT FREVOST, sur la nc'cessité de bien fixer Ie sens du mot sou-

ïèvement.

CHARLES fait hommage a FAcadémic d'un mumoiic sur un troisièrac

procédé' de eonstrnction da la courbe du troisième ordre, deterrainéc

par neuf points.

BECQUEREL faït hommage a rAcadémïe du premier volume d'un Traite

d'électricité appliquéc, qu'il publie conjointeraent avee son fils.

LE VERRIER annoncc la de'convertc d'unc nouvelle pelitc planète, faitc

1<? f' Avnl par cmacornae.
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N\ IG.

GEOFFKOT-SAisT-HiLAiRt:. Suv UH troupcau de Chi'vres d'Angora, donue

par M. Ie Marechal vaillant h. Ia Sociéié d'acclimataioD.

cosTE. Origine de la monstruüsité doublé chez les Poissons osseus.

CAüCHT. Sur la transformatiou des fooctions implicites en fonctions

moaodrumes et monogènes, et sur les devéloppements de ces fonc-

tions en séries conver{;entes.

PATER fait hommage a TAcadémie d''uD exemplaire de la 7ieme livraison

de son Organogenie végétale comparée.

EODSSiNGAULT. Action du gaz acide carbonique sar la peau.

CAüCUT- Nole sur les Compteurs logarithmiques.

LE pRiscE BONAPARTE fait hommage a rAcadémie d'au exemplaire

de son Tableau synoptique de l'ordre des Hérons.

R. owEiN. Principes d'Osteologie comparée ou E.eclierches

sur rArchétype et les Homologies du squelette vertébré.

Paris 1S55. S^.

Congres archéologique de ï^rance. Séances générales par

la Société Pran?aise. Paris 1855. S°.

ITALIË.

Atti deir Accademia poutificia de' nuovi Lincei. Anno V.

Sessione YII. 1852. Eome 1854. 40.

Jndice

:

iGXAZio CALANDRELLi. Pormulc per Calcolare Ie perlurbazioni dei pic-

coli asteroidi e delle comete, con applicazioni.

p, SASGüistTxr. Florae romanac Prodromus, exhibens plantas circa

Komara in Cisapenninis Pontificiae diclionis provinciis, et in Picaeno

sponle venientes.

p. vOLFiCELLi. Dae comnnicazioni suUa polarita elettrostatica.

SPANJE.

Memorias de la Eeal Academia de Ciensias de Madrid,

Tomo L 3e Serie (Ciencias Naturales). Madrid 1851. 4*>.

Indice:

PRANCisco DE LDJAN, Estudios y Obscrvaciones- gcológicas Relativos a

terreoos que comprenden parte de la provincia de Badayoz, y de las

de Sevilla, Toledo y Ciudad-Real, y cortes geológicos de estos

terrenos.
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JOAQUIN EZ OUERRE DEL iiAYo. lOusayo de U1IH dcaci'iijciun geiicml Uc

la Estiuctura geolugica del terrena de Espaiia en Ia Pcninsula.

MARiANO DE LA i'AZ GRAELLS. IJcscripoion de Alguuos Inscctos llUO-

V08 pertenecientes li la Fauna central de Kspaiia.

IGNACIO viDAL. Catiilogo de los Aves de la Albufera.

Resumeu de las Actas de la Acadeinia Eeal de Ciencias

de Madrid en el aiio Acadetnico de 1850 a 1851.

Madrid 1851. S".

GROOT-BRITTANNIË.

Proceedings of the Eoyal Society. Vol. VII. N». 13.

Addres of the President on Wednesday May 2é. 1854. 8".

Proceedings of the Liuneaii Society. N°. 53—58. 8».

List of the Linnean Society of London 1854. 8°.

UUITSCHLAND.
Denkschrifteii der Kais. Akademie der Wissenschaften

(Math.-Naturw. Classe). Band VIII. Wien 1854. 4".

Inhalt:

FENZL. Bericht über die vun H. Conslantin Keitz, auf seiner Keisc von

Chartum nach Gondar in Abyssinien gesammclte gcographisch-sta-

tislibcben Notizen.

ETTiNGSHAUSEN. Die Eocene Flora des Monte Fromina.

FENZL. Cyperus Jacquini scnKAD., Prolixus küntii. und Comosteraum
Montevidense N. ab Es. Ein Beitrag zur niiheren Kenntniss des re-

lativen Wenhes der Ditferential-Cliaraktere der Arten der Gatluug

Cyperus.

HTRTL. Uber den Zusammenbatig der Gesehlechls- uud Harnwcrkzcuge
bei den Ganoiden.

Beitrag zur Anatomie von Heter^tis Ehrenbergii.

KREiL. Resullate aus den magnctiseheu Beobaehtungen zu Prag.
GKUNERT. Theorie der Sonnenfinsternisse, der Durchgiinge der untercn

Planeten vor der Sonne und der Sternbedeckungcn für die Erde über-
haupt.

sCHoifEMANN. Theorie und Besehreibung einer Brücken-wagen.
LANGER. Das Gefiiss-System der Teichmnschel. I Abth. Arterielles und

capillares Gefiiss-System.

Sitzungsberiehte der Kais. Akademie der Wissenschaften

(Math.-Naturw. Classe). I5and XIV—XV, Heft 1, 2.

Wien 1855. 8".
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Inhalt Bd. XTV:

üAiDisGER. Graphische Methode anullhcrndcn Winkelmessangen, be-

sonders an kleineren Krystallen.

DiESiNG. Ueber 16 Gattungen von Binnenwürmen UDd ihre Arteu.

FRiTSCH. Ueber der Orkan am 30 Juni 1854.

HEEGER. Betrage zur Natargeschiclite der Insectc.

sriTZER. Ueber die Kriterien des Grossten und Kleinsten bei den Pro-

blemen der Variationsrechnung.

NDRicsANY und SPÜNGLER. Analyse des Mineralwassers zu RoggendortV

(Ban at).

LiTTRO^. Bemerkungen über das von ii. eiïle überreicbte, neue Zeit-

bestimmungswerk.

OELTZEN. Zusammenstellung von Quellen für Sternörter zwischen dem
45 and 80 grade nürdlicben Declination, mit Ausscbluss der Arge-

lander'schen Zonen.

Nachweis des Vorkommens von Sternen aus den Argelander'

schen nürdlichen Zonen in andern Quellen.

PETzvAL. Ueber h. heger's Abhandlung: die AuflÖsnDg von aigebraï-

scben Buchstabengleichungeu betreffend.

liENNGOTT. Mineralogische Notizen,

BouÉ. Ueber viqdesnel's neue "Carte de la Thrace, d'une partie de Ia

Macédoine et de la Moesie."

GiNTL. Erlauternde Bemerkungen über die vom Prof. zantedeschi in

Padua angestellten Versuchej betreffend die gleichzeitige Fortpflanzung

zweier elektrischen Stromen nach entgegengesetzten Richtnngen in

demselben Leitungsdraihe.

Schreiben des h. madrg über einer neu entdeckten Planeten.

ROCHLEDER. UebcF die Cliinesischen Gelbschoten.

11AIDINGER. Die Interferenzlinien am Glimmer. Berührnngsringen und
Plattenringen.

UYKTL. Kurzer Bericht über die Osteologie des Chlamydophoruslruncatus.

sTREFFLEüR. Die Darstelluug der Orographische Verhalinisse in Ueber-
sicbtkarlen und Reliëfs.

UAiDiNGER. Annahernde Bestimmung der Rechnungs-Exponenten am
Glimmer und Pennin.

RESLHDBER. Ucbcr der Ozongehalt der atmospliarischcn Luft.

BRÜCKE. Pbysiologische Bemerkungen über die Arteriaecoronariaecordis.

SCDRÖTTER. Ueber ein neues Vorkommeu von Zirkoniumoxyd.

HYRTL. Beweis dass die Ursprünge der Corouar-Arterien, wahrend der

Syslole der Kammen, von den Semilunarklappen nicht bedeckt wer-

den, und dass der Eintritt des Blutes in dieselben nichtwahrcnd der

Diastole stattfindet.

RESLHDBER. Ucbcr die Temperatur der Quellen von Kremsmünster.
KREiL. Ueber ein neues Reisebarometer.

LiTTROw. Beitrag zur Kcnntuiss der Grundlagea des Piazzi''schen Stern-

katalogcn.
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GiNTL. Der clckti'o-chcmischc Schreib-Telcsraph auf die ^'Iciclizcitigc

Gcf^en-Correspondciiz an cincr Drrihtlcilunt,' nngewendet.

iiociiSTETTER. Ucbcr tüc Vcvsuclic des II. Apothekers, ootti.: tlic Sin-

ternicderscIiIüKcr der Kurlsbodcr Quellen zur Darstellun-; sogenaunter

Sintcrbilder zu benutzen.

luhalt Bd. XV. H. 1-2.

UAiDiNGER. Oberflachen- und Korperfarben von wouler's, Jod-Tellur-

Metbyl.

Schreiben des Ilr. a. beer, über die Uichtung der Schwin-

gungen des Lichtiiihers ini polarisirten Liehte.

FREYER. Ueber ncu entdechte Conchylien aus der Gescblechtcni Cary-

chium und Pterocera.

iiAüER. Ueber oinige Cadmiura-Salze.

lïELLi. Mittheilung über das in Pavia stattgehabte Erdbcben.

ZENGER. Ueber elne indirecte Methode, die IncUnation zu bestimmen.

i.EYDOLT. Ueber eine neue Methode, die Structur und Zusamniensetzung

der Krystalle zu untersuchen, rait bcsondercr Berücksichtigung der

VarietUten des Rhomboedrischen Quarzes.

HAIDINGER. Ilcrapatbit Zangen, geschenkt von Hr. v. köriïeniiekg.

,—, Die zwei Hypothesen der Ricbtung der Schwingungcn des

Lichtiithers nach ihrer wahrsclieinlichkeit.

HORNSTEiN. Ucbcr die Bahn der Calliope.

KNOCHENUAüER. Ucbcr die indiicirte Ladung der Nebeubatterie in ihrcii

Maximum.
iiLAsrwETZ. Ueber die AVurzel der Ononis Spinosa.

FitiTSCa. Ueber die constanten Verhilltnissc des Wassersiandes der

Donau bei Wien,

scHABcs. Krystallologische Untcr&uchungcn
STAMPFEU, Bericht über die folgende Abhaudlung des Dr. wixckler,

betreffend das Problem der vier Punktc bei Anwcndung des Messtisches.

wiNCKLER. Ueber das Problem der vier Punkte bei Anv/endung des

Messtisches.

FRAUENFELD. Die Gallcn. Versneb die durch Insecten an den Pflanzcn

verursncbten Auswüclise nacli ibren llaupttype und Wachsllïums Ver-

haltnissen naturgeraass zu gruppiren.

BRÜCKE. Nachweis von Chylus im iunern der Peyer'sehen Drüsen.

GRAiLicii. Ueber ein mcrkwürdigc Krystallbildung am Salmiak.

iiORNES. Ueber die Gastropodeu und Acephalcn der HallslUtten Schichten.

i'DSCiiL. Ueber die Einwirkung von Licht- und Wünncwellen auf be-

wegliche Massentheilclien.

rOHL. Analyse des Brunnenwassers: Wien, Josefstadt, Johannesga.>sc

N°. 42.

GRAiLicii. Ueber die Brechung und Retiexion des Lichies an ZwilHngs-

flachen oplisch-einaxiger Krystalle.

JAEGER. Pjrgebnisse der Untersachung des menschlichcn Auges mil deni

Augenspicgcl.
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Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften

(Philos.-Hist. Classe). Band XIII. 11. 3. XIV, XV, IL 1.

Wien 1S55.

Inbalt Bd. XIII. H. 3.

GiKDELT. üeber die dogmatischen Ansichten der Bühmisch-Mahrischen

Brüder nebst einigen Notizen zar Geschichte ihrer Entstehung.

KARAJAN. TJeber den Oesterreichischen Dichter des vierzehnten Jahr-

hnnderts "Heinrich der Teichner."

PFizMAiER. Die Zeiten der Fürsten Hoan, Tschuang und Min von Lu.

itiTTca. Denkmaler von Gmunden und dessen Umgebung.

iiAMsrER-pDEGSTALL. Ucber Herrn. v. kremer's Topographie von Da-

maskus.

BOLLER, Die Conjugation in den Finnischen Sprachen.

iiERGMANN. Ucbcr K. Csrl's VI Rath und Hof-Antiquarius C. G. He-
raens, dessen Stambuch und Correspondenz.

Bd. XIV:

MiKLOSiCH. Ueber die Sprache der altesten Russischen Chronisten, vor-

züglich Nestor's.

GOEHLERT. Die Ergebnissc der in Oesterreich im vorigen Jahrhundert

ausgeführten Volkszahlungen im Vergleiche mit jener der neuern Zeit.

sCHLLiCHTA-wssEHRD. Ausfiihrlicher Bericht über die in Konstantinopel

vom October 1852 bis October 1853 erschienenen Orïentaliscben'Werken.

11. PURGSTALL. Uebcr die Arabischen Wörten in Spanischen.

PAUR. Ueber zwei Komische Ziegeldenkmale aus Steinamanger in

üngern.

FicKER. Die Ueberreste des Deutsche Reichs-Archivs zu Pisa.

LOEWE. Das speculative System des Réné Descartes, seine Vorziige und

Mangel

.

u. püRGSTALL. Ucber die Arabische Geographie von Spanien.

PFizMAiER. Die Zeiten des Fursten Hi von Lu.

Bd. XV. H. 1.

H. PORGSTALL. Ueber drei Arabische Handschriften der Gotbaer Bi-

bliothek.

9CHERZER. Spracheu der Indianer Central-Amerika's.

GOEHLERT. Dic BevÖlkeruiigsverbaltnisse Oesterreichs im vorigen Jahr-

hundert im Vergleiche mit jenen der neuern Zeit.

BERGMANN. Einleitung zu Schmeller's Cimbrischem "Wörterbuche.

Archiv für Kunde Oesterreichiscben Gescbicbtsquelleii. B.

XIV, 1. Wien 1S55. S^.



( -'O )

Iiilialt:

wATTENBAcit. Ilor Austriacum 18.Ï'!.

scHULLKn. Sicbenbiirgen vor Hci'odot und in dessen Zcitaltcr.

ANKERSiïOFKN. Urkunden-Register zur Gesciiichtu Kilrntens.

TiEDLER. Bohmens Ilerrschaft in Polen.

Notizenblalt. N". 1—12. S».

Almaiiach der Kais. Akademie der Wissenscliaftcn. !j'' Jalir-

gang. 1855. 12".

Zeitschrift des Deutscli-Oesterreichischen Telegraphen-Ver-

eins. Jahrgang II, Heft 2— 5.

F. ARLT, F. C. DONDERS Utld A. VON GRAEFE. Aixlliv. iiiv

Ophthalmologic. B. I. Abtli. 2. Berlin 1855. S».

Inhalt

:

HELMHOLTz. Ucber die Accomodation des Auges.

DONDERS. Uebei- die sichtbaren Erscheinungen der Blutbewegung im
Auge.

Beitrüge zur pathologischen Anatomie des Auges.
AMHON. Das Verschwinden der Iris durcli Einsenkung, anatomisch er-

wiezen.

AKLT. Ueber den Thriinenschlaucli.

RAU. Opbth.^lInologiscI)e Miscellen.

GRaFE. Ueber die lineare Extraction des Linsenstaars.

spEKGi.ER. Ophtlialmie naeh unterdriickten Fussschweissen.

MEEREICH. Opiïllialinoskopischc Notizen.

Abliandlungen der Math.-Phys. Classe der Königl. Sacli-

sisclie Gesellscliaft der Wissenschaften. Band II. Leip-

zig 1855. S".

Inhalt:

F. A. HANSEN. Die Theorie des Acquatoreats.

c. F NAnjiANN. Ueber die Kationalitiit der Tantrenten-verhiiltnisse tanto-

zonaler Krystallfliiehen.

A. F. McJBius. Die Theorie der Kreisverwandschaft in rein Geometri-
schen Darstellung.

Berichte über die Verhandlungen der K. S. Gesellschaft

der Wissenschaften zn Leipzig (Math.-Phys. Classe). I,

II. Leipzig ISS-l. 8".

Inhalt:

.NADMAsx. Resumé einer grösseni KrystalloEraphisehen Abhandlung
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übei- das Gcsetz der Rationalitüt der Tangenlon aller Winkel einer

nnd derselben Zone.

scHtÖMiLCH. Ueber das vollstandige Vievecke.

DHOBiscH. Nene Zusatze zum Florentinen-problem.

HOFMEiSTER. üeber die Befruchtung der Farrnkrauten.
WEBEE. Mikroskopische Beobachtnngen sehr gesetzmassiger Bewegun-

gen, welche die Bildnng von Niederschlagen harziger Körper ans
Weingeist begleiten.

Deber die Vergleichong einiger Theile der Generationsorgane
Phanerogamer Gewiichse mit entsprechenden Theilen bei den Wirbel-
thieren,

MÖBiDS. Zwei rein geometrische Beweise des BodenmilIerBChcn Satzes.
HOFMEISTER. Zur Morphologie der Moose.

Heidelberger Jahrbüoher der Literatur. Jahrgang 48, H. 5.

Heidelberg 1855. 8°.

STEINER. Codex inscriptionum Eomanarum Danubii et Khe-

ni. Th. III. Seligenstadfc 1854. 8°.

Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und

für Klinische Medicin. B. VII, H. 3, 4. B. VIII, H. 1.

Berlin 1855. 8".

Inhalt Bd. VII, H. 3, 4.

LEBERT. Ueber Icterus typhoides.

SCHDLTZE. Ein Fall von Diabetes mellitus mit epikriiischen Bemerkungen.
L. TAN PRAAG. Aconitin. To.tikologisch-Pharraakodynamische Studiën.
SCHÜLTZE. Ueber anomale Dnplicitat der Axenorgane.
ROSENSTEiN Ueber Cyclopenbildöng.

viRcaow. Kurze Bemerkungen über die OslseebaJen von Westpommern
und Rügen, nebst einigen vergleichend-histologische Beobachtungen.

Kleinere Mittheilungen.

Bd. VIII, H. 1 :

viRCHOw. Cellnlar-Pathologie.

PASSAVANT. Zahlreiche Neurome des Nervns perinaei.

TheilweisenGetrenntsein des Trigonum von derBlasenwand.
L. VAN PRAAG. Nicotin. Toxikologisch Pharmakodynamische Stadiën.
viRCBow. Kalk-Metastasen.

UARTMANN. Nekrose herbeigeführt durch Verstopfung des Foramen nu-
tritium.

Kleinere Mittheilungen. ,

SCHACHT. Ueber die Entstehung des Pflanzenkeims. 8°.
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VERSLAG
VAN DE HEISRGN

J. A. C. OUDEJHAIVS es W. J. STAMHART.
OMTliENT HET VOORSTEL VAN DEN BEER

JOH. KERHHOVEIV,
OVEK DE

TIJDKEGELING IN DE VEK3CHILLENDE PLAATSEN IN NEDERLAND,

DE GEBREKKIGE WIJZE, WAAROP DIE GESCHIEDT,

EN DE MIDDELEN DIE TE VEBBETEEEN,

ALS OOK OMTRENT HET VERVOLG OP DAT VOORSTEL,

OVER DE WENSCHELIJKHEID DE SEDERT ONGEVEER TWINTIG

JAAR AANGENOMENE REGELING DER OPENBARE UURWERKEN KAAR

MIDDELBAREN TIJD AF TE SCHAFFEN EN DE REGELING

NAAR WAREN TUD WEDER AAN TE NEMEN.

In de vergadering van 30 Junij 11. tot verslaggevers

benoemd over de beide voorstellen van den Heer joh.

KERKHOVEN, (z. Proces-Verbaal der Gew. Verg. van 30 Junij

jl. in Versl. en Med. Nat. Afd. D. IV, bl. 13) hebben

wij de eer der Afdeeling het volgende mede te deelen.

Op de algeraeene beschouwingen, die het eerste voor-

stel van den Heer kebkuoven voorafgaan, zijn naar ons

inzien, geene gewigtige bedenkingen te maken. Het zij ons

echter veroorloofd aan te merken, dat vóór omtrent 20 jaar,

nl. in de jaren 1833—37 er tusschen de Regering en de

18 Klasse van het Kon. Ned. Instituut verscheidene stukken

gewisseld zijn over dezelfde onderwerpen, als de thans door

den Heer kerkhoven besprokene. Het blijkt uit deze stuk-

ken, dat de Regering, door de regtraatige klagten van

eenige ondernemers van postwagens, over de groote afwij-

kingen tusschen de aanwijzingen der klokken van digt bij

elkander liggende steden, daartoe aangespoord, en naar

VERSL. EN JIEDED. AFD. NATDDRK. DEEL IV. 3
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aanleiding van de adviezen hierover bij de lo Klasse van

liet Instituut ingewonnen, alstoen de betere regeling der

openbare uurwerken en de invoering van den Middel-

baren Tijd, in plaats van den tot nog toe gebrnikelijken

waren Zonnetijd, aan de zorgen van de Gedeputeerde Sta-

ten der verschillende provincies aanbeval; — dat er, tenge-

volge daarvan, eene uitgebreide briefwisseling ontstaan ia

tusschen de Gedeputeerde Staten en de stedelijke bestu-

ren ;
— dat, over het algemeen, de stedelijke besturen

zich zeer geneigd betoonden, om tot eene betere regeling

der klokken mede te werken, en, (uitgezonderd aanvanke-

lijk die van Middelburg), den middelbaren tijd in te voeren.

Overal was men er op bedacht, inwoners, die in staat

gerekend werden voor eene juiste regeling der uurwerken

te zorgen, daartoe uit te noodigen, en overal vond men de

gewenschte bereidwilligheid om hiertoe mede te werken. Is

het nu, zooals de Heer kerkhoven zegt, niets ongewoons,

wanneer in de Hollandsche hoofdsteden, aan de spoorbaan

gelegen, de tijd somwijlen een tiental minuten verschilt,

en is er in vele steden niets vreemds in gelegen, dat de

klokkenist de aanwijzing van het torenuurwerk in ééns

10 minuten verandert, dan komt in zulke gevallen eene

laakbare verflaauwing van den ijver aan den dag om voor

eene tamelijk naauwkeurige regeling der openbare uurwer-

ken te zorgen, en het beste middel om zulk een kwaad

tegen te gaan, ware zekerlijk, dat hij, die zulke onregel-

matigheden opmerkte, er kennis van gaf aan de Regering

der plaats waar het euvel schuilde. In alle geval kan, on-

zes inziens, de Akademie, uit gebrek aan behoorlijk aangewe-

zene feiten, niet aan deze en dergelijke onbepaalde gezegden

den grond tot een voorstel aan de Regering ontleenen.

Van die algemeene beschouwingen nu afstappende en

tot het eerste voorstel van den Heer KEnKHOVEN zelf over-

gaande, hebben wij de eer het volgende te antwoorden:
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Reeds is er eene enkele maal, drie of vier jaar gelecle»,

over de regeling van de uurwerken der steden, die langs

den Hollandschen spoorweg gelegen zijn, door middel van

den electrischen telegraaf en van het observatorium te Lei-

den uit, gehandeld. De Regering had den Hoogleeraar

KAISER door het Bestuur der stad Leiden doen uitnoodigen

zijne gedachten daarover mede te deelen. Daaraan heeft

ZBd. toen voldaan, zijne medewerking beloofd en zelfs een

voorloopig plan van uitvoering ingediend; doch er is later

niets meer van de zaak gehoord.

Ook is het ons, na ingewonnen berigt, gebleken, dat

datgene, wat de Heer kerkhoven voorstelt en wat op den

Eijkstelegraaf betrekking heeft, voor een gedeelte reeds

lang bestaat. Aan den Heer E. wenckebach inlichting ge-

vraagd hebbende, of er geene praktische bezwaren tegen

den voorgestelden maatregel bestonden, en of er mogelijk-

heid bestond, één tijdsein door al de hoofdkantoren van

het geheele land gelijktijdig waarneembaar te maken, ont-

ving steller van dit verslag het volgende antwoord:

)> Amsterdam, 24 Sept. 1855.

//WelEd. Zeer Gel. Heer!

//Ter voldoening aan den inhoud uwer geëerde missive

//heden morgen door mij ontvangen, haast ik mij te be-

f/rigten: dat er zeer wel gelegenheid kan bestaan om op

//gezette tijden enkele signalen langs de lijnen van den

//Eijkstelegraaf zoo over te brengen, dat die door alle aan

//die lijnen gelegene kantoren gelijktijdig worden ontvan-

//gen. Men zonde te Amsterdam wel eene inrigting knnnen

//maken, om met één enkelen druk van de hand één sig-

//naal gelijktijdig over alle lijnen te laten gaan. Zooda-

//nige inrigting bestaat te Berlijn, maar wordt om mij
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//onbekende redenen niet meer gebezigd. Het meest waar-

w schijnlijk komt het mij voor, dat men niet aan alle sta-

//tions en onder alle omstandigheden het stilzwijgen wil

// opleggen voor eene zaak, die de particuliere bcrigten wel

//eens te ongelegener tijde moet ophouden.

//Bij den Rij kstelegraaf worden alle uurwerken dagelijks

//naar den middelbaren Amsterdamschen tijd geregeld. De

// horologiemaker A. kaiser te 'sHage levert den tijd en

//regelt den tijdbewaarder op het kantoor aldaar. Alle

//Vrijdag geeft hij een tijdsein aan de tijdbewaarders te

//Amsterdam, Arnhem, Groningen, Maastricht en Vlissin-

//gen. Hij noteert en rapporteert de verschillen, en laat de

//tijdbewaarders gelijk zetten. ledere tijdbewaarder geeft

//dagelijks een tijdsein aan de naastbijgelegene kantoren,

//die van gewone uurwerken zijn voorzien. Deze kantoren

//houden mede aanteekening van de verschillen en zetten

//hunne uurwerken dagelijks gelijk. Op enkele plaatsen

«/wordt de stadsklok geregeld naar die van het telegraaf-

// kantoor. Ik meen dat dit te Assen en te Meppel het

//geval is.

//Van Leiden uit kan geen sein worden gegeven, daar

//op die plaats geen Rijkskantoor bestaat.

//Mij vleijende, hiermede aan UEd. wenschen te hebben

«voldaan, verblijf ik, enz.

{W. G.) E. WENCHEBAcn."

Het blijkt dus, zooals boven reeds gezegd is, dat het

door den Heer kerkhoven voorgestelde, ten deele althans,

reeds bestaat ; het was nu nog de vraag, in hoeverre de

maatregel officieel en of hij nog voor eene uitbreiding vat-

baar was. Van eene andere zijde gehoord hebbende, dat de

Heer a. kaiser zich uit liefhebberij met de tijdregeling
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aan het kantoor van den Rijkstelegraaf bemoeide en dat

die bemoeijing dus morgen of overmorgen kon ophouden,

vervoegde zïch de opsteller van dit verslag schriftelijk tot

den Heer a. raiser te 'sHage met vriendelijk verzoek

hem hierover nader in te lichten. Die inlichting ontving

hij in de volgende regels:

u'sGravenhage, 27 Sept. 1855.

//"WelBdele Zeer Gel. Heer!

//De Heer n. n. vermoedelijk misleid door de omstan-

Vdigheid dat een paar tijdbewaarders, mij toebehoorende,

//aan de stations van den H. IJ. Spoorweg staan, welke ik

//bij den Telegraaf aldaar laat gebruiken, heeft UWE. ver-

//keerd onderrigt.

//Wat de Heer wenckebach UWE. heeft medegedeeld,

/> geschiedt geenszins uit mijne liefhebberij, maar volgens

//overeenkomst tusschen den Ingenieur van den Rijkstele-

ffgraaf en mij, onder goedkeuring Zijner Excellentie, enz.

//Deze overeenkomst, bij de opening van de eerste kantoren,

//voor het jaar 1853 gesloten zijnde, is elk jaar vernieuwd,

*en thans tot wederopzeggens toe gesloten; zoodat op elk

//kantoor bij de opening reeds voor eene goede tijdrege-

ff lins is gezorgd.o o o

//Betrefiende de juistheid, waarmede die tijdregeling wordt

/! waargenomen, moet ik aanmerken, dat zulks geheel van

//de Telegrafisten afhangt. Op de kantoren, waar tijdbe-

ffwaarders zijn, kan men den tijd op weinig sekonden na

//weten; op de overige binnen de minuut; en ik heb ré-

//den te onderstellen dat — na eene onlangs gemaakte

// verandering — geen enkel station raeer dan twee minu-

//ten van den Amsterdamschen tijd, die over al de kau-

/' toren is aangenomen, afwijkt.
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ffïwee aanmerkingen kunnen hier nog bijgevoegd wor-

dden; namelijk, dat er reeds meer gebruik gemaakt wordt

«van den tijd aan de telegraafstations, dan den Heer wenc-

«KEBAcu bekend is, en ik ben overtuigd dat men zich op

/'de andere stations slechts aan te melden heeft om, ook

'/ daar geholpen te worden."

// Ten andere zou ligtelijk de vraag gedaan kunnen

* worden, of, met eene kleine opoflering, niet meerdere

«juistheid te verkrijgen is. Bij voorraad kan ik melden

*dat de eerste stap daartoe zoude moeten wezen: eiken

«dag de geheele telegraaflijn gedurende eenigen tijd ter

«beschikking van het tijdsein te stellen, iets wat mis-

«schien veel bezwaar in hebben zal; daar zulks schadelijk

« voor het overbrengen der berigten zon wezen, maar ook

«vooral bij den winter om de waterstaatsberigten niet ge-

«schieden kan."

«Met de meeste hoogachting, enz."

{W. G.) A. KAISER.

Naar aanleiding dezer verschillende opgaven komen wij

met betrekking der voorstellen, die de Heer serkhove.n aan

het slot van zijn eerste adres gedaan heeft, tot het vol-

gende besluit.

Vooreerst: Wat de voorstellen sub. 1 en 2 betreft, en

die den grond van de volgende uitmaken, dat hieraan reeds

voldaan is, door de regeling van uurwerken op de ver-

schillende stations van den Eijk.stelegraaf.

Wat het voorstel sub. 3 betreft, dat de openbare uur-

werken geregeld zouden worden naar de uurwerken aan

de telegraaf-stations, ook hieromtrent blijkt het, dat dit

reeds voor enkele plaatsen geschiedt, en men mag met
grond vertrouwen, dat van dit middel tot regeling dor open-

bare uurwerken meer zal gebruik gemaakt worden, wanneer
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het meer algemeeu bekend wordt, dat aan de genoemde

stations uurwerken aanwezig zijn, die voor burgerlijk ge-

bruik goed geregeld zijn. — Er is hierbij echter nog een

punt, dat opmerking verdient, te weten : de Heer A. kaiser

berigt, dat op de stations de tijd van Amsterdam aanwe-

zig is. De Heer kerkhoven verlangt, en, naar het ons

voorkomt, zeer teregt, dat voor verschillende plaatsen ook

op het lengteverschil zal gelet worden. Het zal voldoende

wezen dit punt hier te doen uitkomen, onder bijvoeging

tot herinnering van belanghebbenden, dat voor eiken y
graad lengte verschil of 3 uren gaans oostelijker dan Am-
sterdam, de uurwerken 1 minuut later moeten aanwijzen.

Verder, en dit betreft het 4'l8 voorstel van den Heer

KERKHOVEN, zouden ongetwijfeld de Gemeentebesturen op

officieele aanvragen aan het Gouvernement, de tij dsopgaven

van de stations ook op eene officieele wijze kunnen erlangen.

Het 5'''= voorstel ziet op gemeenten, die niet onmiddel-

lijk in verbinding staan met de telegraaflijnen. De Heer

KERKHOVEN wil dat dezc aangespoord of geholpen worden

om door middel van de post of andere gelegenheden, me-

dedeelingen van den tijd van de naastgelegen stations te

verkrijgen. Het komt ons voor, dat dit middel voor de

hand ligt en dat eene vermelding er van ook voldoende

zijn zal, om overal waar er behoefte aan eene betere tijd-

regeling bestaat, en waar dit bij het verkeer met andere

gemeenten, of op welke wijze ook mogt blijken, er gebruik

van te maken.

Ten 6de verlangt de Heer kerkhoven, dat aan de te-

legraafstations den tijd voor een ieder verkrijgbaar gesteld

worde, des noods tegen betaling. Wij gelooven dit voor-

stel niet te moeten ondersteunen ; omdat het voor de werk-

zaamheden der telegraafbureaux waarschijnlijk zeer hin-

derlijk zoude zijn, indien men aldaar voor een ieder gereed

moest staan, tot vergelijking van uurwerken.



( '1'"

)

Ten slotte stelt de lieer KERKnovEN voor, dat door de

Akademie de uitvoering van een en ander eerbiediglijk

aan Zijne Excellentie den Minister van Bimienlandsche

Zaken verzocht worde. — Na al het aangevoerde vermee-

nen de ondergeteekenden, dit niet te mogen aanraden, maar

vertrouwen zij, dat bij de zorg van Zijne Excellentie, ook

voor eene goede tijdregeling op de stations van den Rijks-

telegraaf, de openbare behandeling van de voorstellen van

den Heer kerkuoven voldoende zijn zal, om het lofwaar-

dig doel van den voorsteller genoegzaam te bevorderen.

Tot het tweede voorstel, dat als een vervolg nan het

vorige is toegevoegd, overgaande, kunnen wij ons niet voor

de daarin voorgestelde verandering verklaren. Het is niet

te ontkennen, dat, daar onze bezigheden zich naar de zon

regelen, de ware tijd in zeker opzigt de voorkeur ver-

dient ; wat de Heer kerkhoven zegt, dat sommige bezwa-

ren, aan den waren tijd verbonden, toch niet door de in-

voering van den middelbaren tijd verholpen worden, —
aangezien de gewone uurwerken over het algemeen zoo

slecht zijn, dat zij in den loop van een jaar even groote,

soms grootere afwijkingen geven dan die, welke tusschen

den middelbaren en waren tijd bestaan,— is allezins waar;

doch dit is toch zeker, dat, naarmate, door den vooruit-

gang in de kunst van uurwerken te maken, deze naauw-

keuriger worden, het ook gemakkelijker wordt, den mid-

delbaren tijd te volgen. Wordt voor de openbare uurwerken,

de ware tijd aangenomen, dan is ieder, die een slechts

tamelijk goed horlogie of staand uurwerk bezit, altijd ver-

pligt zijne tabel van tijdsvereft'ening te hulp te roepen, om
den gang van dat uurwerk na te gaan. Heeft iemand thans

eene tamelijk goed geregelde staande klok, dan is hare

verificatie veel eenvoudiger. Weet hij eens, dat zijn uur-

werk per dag bijv. eene halve minuut voorgaat, dan wordt

deze gang niet telkens door den onregelmatigen loop van
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den tijd, die door liet begin vau het spelen of het slaan

der stadsklokken verkondigd wordt, gewijzigd. In het

midden van September zou een uurwerk, dat naar den

middelbaren tijd goed geregeld is, dagelijks 21 sekuuden

vóórloopen, terwijl het tegen den winterzonnestilstand we-

derom dagelijks 30 sekunden moet achterloopen. Langza-

merhand verandert dit weder, en den 258'en Maart gaat

de middelbare tijd wederom 18^ sekunde per dag vócJr, om

nog eenmaal in den loop van een jaarkring zich door den

waren tijd te laten inhalen, zoodat den 20s'eo Junij de

dagelijksche achteruitgang wederom 13 sekonden bedraagt.

En wat het totale bedrag der tijdsvereflening aangaat,

het is bekend, dat ook deze viermaal 'sjaars van teeken

verandert, en wel, dat zij het grootste is op de volgende

dagen :

omstreeks 13 Februari), als wanneer de M. Tijd den waren 14' 32° vóór is,

„ 14 Mei, „ „ „ „ „ „ „ 3 53 na „

,, 26 Jnlij, „ „ „ „ „ „ „ 6 12 voor „
„ 2 Hovember, „ „ ,, „ „ „ „ 16 13 na ,,

Het ongerief van den waren zonnetijd ligt dus in zijnen

onregelmatigen gang, die, als het ons vergund is, ons al-

dus uit te drukken, allen vooruitgang in naauwkeurig-

heid, zoowel in het maken van torenklokken, als van zak-

uurwerken en staande pendules zoo goed als doelloos maakt.

Het gebruik van den waren tijd heeft daarentegen, zoo-

als de Heer KERKaovEN in zijn voorstel aanmerkt, het

voordeel van natuurlijk en rationeel te zijn. "Ontegenzeg-

gelijk" zegt hij, «heeft de tijdrekening van den dag zijn

//oorsprong te danken aan de afwisselende toestanden, waarin

//de mensch gedurende een etmaal geraakt, en hunnen pe-

// riodieken terugkeer." Iets verder : // De mensch regelt

//zijne bezigheden niet naar eene ruimte, die door een voor-

//werp, dat zich met gelijkmatige snelheid voortbeweegt,
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« düorlonpen is, inaar naar uitwendige omstandigheden, die

//het min of meer doelmatige, het min of meer gemakke-

fflijke, het min of meer mogelijke daarvan bepalen." //De

//mensch vangt 's morgens aan te arbeiden; niet omdat de

// wijzer vaii een uurwerk op een bepaald punt is geko-

//men, maar omdat het licht is geworden, en de nacht

//door den dag is vervangen. Hij eindigt zijnen arbeid,

//en legt zich 's avonds ter ruste; niet omdat een zeker

//getal uren en minuten sedert zijn ontwaken zijn verloo-

//pen, maar omdat het uitgedoofde daglicht den arbeid

//voor sommigen onmogelijk, voor anderen minder gemak-

// keiijk of doelmatig maakt, enz." En verder wijst de

voorsteller op het onnatuurlijke dat er in gelegen is, dat,

naar den middelbaren tijd, de middag op sommige dagen

van het jaar een kwartier uurs met het ware midden van

den dag verschilt.

Het zij ons geoorloofd te vragen, of de schildering, door

den Heer kerkhoven van de regeling onzer bezigheden

gegeven, eene ware of eene ingebeelde is? Gaan wij toch

onbevooroordeeld de wijze na, waarop in eiken stand de

werkzaamheden geregeld worden, dan vinden wij nergens

die aartsvaderlijke eenvoudigheid, waarbij, zooals de voor-

steller zegt, de dagelijksche loop der zon het eenige rigt-

snoer is van 'smenschen bedrijf. Van de honderd men-

schen van het groote publiek zou het welligt bij onderzoek

blijken, dat er naauwelijks één was, die er ongerief in ge-

voeld, ja zelfs die het gemerkt had, dat de middag, door

de klokken aangewezen, den dag niet juist in twee helften

verdeelde. De middag zelf valt als tijdregelaar daarom

weg, omdat hij zonder kunstige hulpmiddelen zich niet

onmiddellijk laat waarnemen. Anders is het met de op-

komst en den ondergang der zon gelegen ; maar ook deze

verschijnselen verliezen, om de onregelmatige wijze, waarop

zij in landen, die eene groote noordcr- of zuiderbreedlc
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hebben, terugkeereu, alsook door den langen duur der

morgen- en avondschemering, hunne waarde als volstrekte

tijdregelaars geheel. Wanneer wij niet filosoferen of ide-

aliseren, maar den loop der maatschappij onbevooroordeeld

gadeslaan, dan komen wij ook tot een ander resultaat dan

de voorsteller. De werkman laat zich op een bepaald uur

wekken, en mogt al de zon hare opkomst bespoedigen of

vertragen, maanden lang geschiedt dit op hetzelfde uur,

door de openbare klokken aangewezen. Ook met het op-

houden van den arbeid is het evenzoo gelegen, en wordt

het, bij het naderen van den winter, te laat morgen en te

vroeg avond, dan moet hij kunstmatige verlichting te hulp

roepen, om zijnen arbeid zoovele uren te kunnen voort-

zetten als het voorzien in de behoeften van zijn gezin

vereischt.

Ofschoon dus de schijnbare dagelijksche wenteling der

zon de verdeeling van het etmaal in dag en nacht heeft

te voorschijn geroepen, verliest dat hemelligchaam, in lan-

den op onze breedte gelegen, door het groote verschil, dat

er in de verschillende jaargetijden in de lengte van den

dag bestaat, zijne beteekenis als verdeeler van het etmaal

zoo goed als geheel.

Alleen voor eene plaats, die juist of zeer nabij op de even-

nachtslijn ligt, waar de zon altijd, op zeer weinig na,juist

twaalf uren op en 12 uren onder is, kan het gebruik van

den waren tijd eene zeer gewenschte gelijkvormigheid in de

verdeeling van het etmaal geven ; maar reeds voor eene streek,

die, zooals sommige plaatsen op het eiland Java, op 7" breedte

ligt, komt de zon in December 13 minuten vóór zessen op,

gaat zij 12 minuten over zessen onder, en in Junij om-

gekeerd; zoodat door het verschil in jaargetijden er reeds

aldaar een verschil van 24 minuten ontstaat in den tijd

van de opkomst en den ondergang der zon, de verschijn-

selen, die wel de dagelijksche afwisseling der beziglieden
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regelen, in tegenoverstelling van den waren middag, een

tijdstip dat voor de verdeeling van den dag van geen prak-

tisch belang is.

Gaan wij nog de geschiedenis der openbare tijdregeling

na, dan vinden wij dat van de vroegste tijden af de zon-

newijzers, als de eenvoudigste werktuigen om het uur van

den dag aan te geven, steeds in gebruik zijn geweest; doch

dat zij later door de slingeruurwerken verdrongen zijn.

Men kende vroeger slechts zeer gebrekkige hulpmiddelen

om den tijd regelmatig te verdeelen, en nam zijne toevlugt

tot den loop der zon. Maar de zon schijnt niet altijd:

somtijds is zij dagen, ja v/eken achtereen voor ons oog

verborgen, en het gevolg is dat men reeds in overoude

tijden zich gedrongen heeft gezien een werktuig uit te

denken, dat, onafhankelijk van zonneschijn, eene regelma-

tige tijdverdeeling kon opleveren. De wateruurwerken of

clepsydra's waren de eersten, die slechts eenigermate het

doel bereikten ; later zijn de unrwerken, die zonder slin-

gers, doch door het afzakken eens gevvigts liepen, in ge-

bruik gekomen ; doch de slingeruurwerken hebben op hunne

beurt de vorigen verdrongen, en de in de eerste helft der

vorige eeuw door graham, leroi en anderen uitgevonden

compensatiemethoden hebben steeds ten doel, den gang der

uurwerken regelmatiger te maken. Eene geheel regelma-

tige verdeeling van den tijd, zooals de middelbare tijd die

aangeeft, is dus meer overeenkomstig aan den toestand,

waarop zich de kunst van uurwerken te maken bevindt, en

aan de volkomenheid, waarnaar zij voortdurend streeft.

Wij willen niet ontkennen dat deze gronden wel eenig-

zins hetzelfde karakter van denkbeeldigheid hebben, dat wij

aan de door den Heer kerküoven aaugegevene redenen

voor zijne zienswijze toeschreven; en. zij zijn ook niet van

afdoend belang. Meer gewigt moet er gehecht worden aan

het bezwaar dat er in de veranderin" eener thans nage-
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noeg algemeen aangenomeue gewoonte gelegen is. In Prui-

sen, Frankrijk, Engeland, België, misschien wel in het

grootste gedeelte van Europa is de middelbare tijd de

door de openbare uurwerken aangewezene. Sedert 1834

heeft ook onze Eegering, daartoe door de Eerste Klasse

van het voormalige Instituut aangespoord, den middelbaren

tijd alom ingevoerd, gedeeltelijk ook om ten opzigte der

openbare tijdregeling niet van al onze naburen te verschillen.

Wilde men nu bij ons te lande weder den waren tijd

invoeren, dan zoude door die verandering overal aan de

grenzen een gedurig afwisselend verschil ontstaan tusschen

de aanwijzing der uurwerken op de Nederlandsche en Bui-

tenlandsche grensplaatsen, die zoowel voor de bewoners

dier grensplaatsen als voor de reizigers alleronaangenaamst

wezen zon.

Wij komen dus, alles wel overwogen hebbende, tot dit

besluit, dat wij, ofschoon hulde doende aan de goede be-

doelingen van den geachten voorsteller, nogtans de Af-

deeling niet kannen advizeren, het ingezoudene voorstel

tot het hare te maken en aan de Regering alzoo in te

dienen.



GEWONE VERGADERING

DEE AFDEELING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

CEIIOUDEN DEN 29sten SEPTEMBER 1853.

Tegenwoordig, de Heereu : j. vais geuns, j. va.n der

UOEVEiV, J. G. S>. VAN BREDA, R. VAN REES, C. U. D. BUYS BALLOT,

P. HARTING, IV. VROLIK, A. BRANTS, F. J. STAMKART.C. J. MATTHES,

i. L. C. SCUROEDER VAN DER KOLK, A. A. SEBASTIAN, D.J. STORM

BUYSING, J. r. DELPRAT, G. SIMONS, J. A. C. OUOEMANS,

U. J. IIALBERTSMA, F. Z. ERMERINS, F. DOZY, \V. n. DE VRIESE,

en van de Letterkundige Afdeeliog; L. J. F. janssen.

Het Proces-verbaal der gewone vergadering van den

ygsten Juiiij j. 1. wordt gelezen, goedgekeurd en vastge-

steld.

Wordt gelezen brief van den Heer van uer ku.\ ('sGra-

venhage 4 Sept. j.1.) strekkende ter verontschuldiging over

het niet vervullen zijner spreekbeurt op heden, wegens me-

nigvuldige ambtsbezigheden. — Aangenomen voor berigt,

onder aanbeveling voor het vervolcr.

Gelezen brieven van de H.H. van der kun, glavimans,

G. J. MULDEB, en van kerkwijk, strekkende ter veront-

schuldiging over het niet bijwonen dezer vergadering, we-

gens ambtsbezigheden, ziekteen andere gewigtige redenen.

—

Aangenomen voor berigt.
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Gelezen brief van Mevrouw de weduwe p. j. i. de fre-

MERY, geboren kops (Utrecht 11 Sept.), ter bekendmaking

van het overlijden van haren echtgenoot, in leven Lid der

Akademie. De Secretaris zegt, na bekomen magtiging van

den Voorzitter, in beleefd antwoord het leedgevoel der

Akademie in dit voor haar smartelijk verlies, aan Mevrouw

de Weduwe de fremery reeds bekend gemaakt hebben. De

Vergadering hecht hare goedkeuring aan deze handeling

van haren Voorzitter.

Gelezen brief van den Heer p. bleekee (Batavia 8

Julij j. L), strekkende tot dankbetuiging voor zijne benoe-

ming tot Correspondent, met de verzekering tevens, dat hij

gaarne zijne krachten zal aanwenden tot bevordering van

den bloei der Akademie. — Aangenomen voor berigt.

Gelezen brief van den Heer c. v. d. sterk, (Helder 3 Aug.

1855), ten geleide van tabellen. De Secretaris zegt deze

in handen gesteld te hebben van den Heer stamkart. —
Aangenomen voor berigt.

Gelezen brief van den Heer a. brullé, Bibliothécaire

ArcJiiviste de VAcadémie des Sciences, Arts et Belles Leitres

de Dyon, (Dyon 23 Aout 1855), waarin vergunning wordt

gevraagd om ook, voor zooveel mogelijk, de werken te

mogen ontvangen van de Eerste Klasse van het voorma-

lig Instituut, vermits de belangstelling, door vele Leden

dier Akademie aan den daggelegd tot het lezen van de wer-

ken der Koninkl. Akademie te Amsterdam, hen tot de

bestudering der Hollandsche taal heeft gevoerd. — Wordt

besloten dit verzoek toe te staan, en de Secretaris ge-

magtigd daaraan gevolg te geven.

Gelezen brieven van den Secretaris der Reale Accade-

mia delle Scienze te Napels (Napels 30 Mei 1855), en



( 48
)

van den President der Societé de Biologie te Parijs (Pa-

rijs 20 Sept. 1855), den wensch uitdrukkende, dat do Ko-

ninklijke Akademie te Amsterdam door wederzijdsche rui-

ling van uitgegeven boekwerken zich in verband stelle

met beide genoemde genootschappen. — De Vergadering

vereenigt zich met deze beide voorstellen, en magtigt

haren Secretaris om aan den uitgedrukten wensch te

voldoen.

Gelezen brieven van H.H. Curatoren der Hoogescliool

te Groningen (Groningen 25 Aug. 1855); van H.H. Cu-

ratoren van het Athenaeum te Deventer (Deventer 13 Julij

1855); van den Bibliothecaris van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal ('sGravenhage 13 Julij 1855) ; van den

Secretaris der Overijsselsche vereeniging enz. (Zwolle 11

Aug. 1855) ; van den Secretaris van het Koninklijk In-

stituut van Ingenieurs ('sGravenhage 5 Sept. 1855); van

den Hydrographer van het Hydrographic Office of the Ad-

miralty te Londou (London 9 Aug. 1855); van den Se-

cretaris der Académie Impériale de Médecine te Parijs;

(Parijs 9 Aug. 1855); van den Secretaris van het Natur-

Ilistorische Verein der Preussisohe Rheinlande und West-

phalen (Bonn 11 Julij 1855) ; van den Secretaris der I'urstl.

Jablonowkische Gesellschaft (Leipzig 1 Julij 1855); van

den Bibliothecaris der Societé Impériale des Sciences enz.

te Rijssel (Rijssel 21 Julij 1855); van den Secretaris der

Societé Royale d'Agriculture et de Botanique de Gand

(Gaud 24 Julij 1S55J; van den Bibliothécaire Archiviste

de l'Académie des Sciences de Dyon (Dyon 27 Julij 1855);

van den Secretaris der Académie Royale te Turijn (Turijn

8 Aug. 1855); van de Directie der Kaiserlich-Konigli-

che Geologische Reichsanstalt (Weenen 23 Julij 1855);

van den Secretaris der Wetterauische Geselschaft te Ha-

nau, (Hanau 1855); van den Secretaris der Académie
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Rnyiile des Sciences enz. de Belgi'que (Brussel ] O Julij 1855);

van den Secretaris der Académie Impériale des Sciences de Kiis-

sie (St. Petersburg 20 Aug. 1855); van den Secretaris van het

Naturforschend Verein te Bamberg (Bamberg 5 September

1855); van den Directeur van het Observatorium te Al-

tona (Altona 10 Sept. 1855); van den Secretaris der Ko-

ningliche Akademie der Wissenschaften zu Berliu (Berlin

13 Aug. 1855); van den Secretaris der Académie Royale

de Savoye (Chambery 19 Aug. 1855), en van de H.H.

OMALiüS en HOBSFiELD, buitenlandsche Leden der Akademie; —
allen strekkende tot dankbetuiging voor ontvangen boekge-

schenken. — Aangenomen voor berigt.

Gelezen brieven ten geleide van boekgeschenken : van

den Minister van Binnenlandsche Zaken ('sGravenhage

3 Julij, 3 Julij, 15 Sept., 26 Sept. j.1.) ; van den Minister

van Koloniën ('sGravenhage 20 Julij j.1.) ; van den Heer

w. H. DE VRIESË (Leiden 8 Sept. 1855); van den Heer

G. A. VAN KERKWIJK (Amsterdam 29 Sept. 1855); van den

Heer l. keyzer (Amsterdam 26 Julij 1855); vanden Heer

j. T. BERGMAN (Leiden 17 Sept. 1855); van den Secreta-

ris van het Kongelige Danske Videnskabernes Selskab (Kjo-

benhavn 21 Junij 1855); van den President der Accademia

Reale della Scienza te Venetië (Venezia 31 Julij 1855);

van den Secretaris der Naturforschende Gesellschaft in

Halle (Halle 26 Julij 1855); van den Secretaris der Purst-

lich Jablonowskischen Gesellschaft zu Leipzig (Leipzig 4

Julij 1855) ; van den Secretaris der Königlich Sachsische

Gesellschaft te Leipzig (Leipzig 16 Julij 1855) ; van dèn

Secretaris der Société Impériale de Moscou (Moscou 13

Junij 1855); van den Secretaris der Académie Royale des

Sciences de Stockholm (Stockholm 23 Oct. 1855); van

den Bibliothecaris de TAcadémie Royale des Sciences in

Beijeren (Munchen 20 Junij 1855); van den Secretaris van

VEI!.=ir.. BN MEDED. AFD. NATUURK. DEEL IV. 4
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het Zoölogiscli-Botaiiiscli Verein in Wien (Wieii 7 Mnrz

1855); van de Directie van de K.K. Geologisclien Reiolis-

anstalt (Wien 20 Marz 1855); van den Secretaris der

Koniglich Preussischen Akademie der Wissenschaften (Ber-

lin 13 Augustus 1855); van den Secretaris der Pliysica-

lisch Medicinische Gesellschaft te Wurzburg, (Wurzburg

1855); van den Secretaris der Académie Eoyale de Savoye

(Chambery 19 Augustus 1855); van den Secretaris van het

Natur-Ilistorisclie Verein (Bonn 15 Aug. 1855) ; van den

Secrétaire Archiviste de rAcadémie Impériale des Sciences

enz. en der Société Impériale d'Agriculture enz. te Lyon (Lyon

23 Junij 1855); van den President der Academia Caesarea

enz. Naturae curiosorum (Breslau 15 Julij 1855); van den

Meer salvatoh femcia (Baro delle Paglie 4Sept. 1855).

—

Wordt besloten tot plaatsing der boekgeschenken in de

bibliotheek en tot schriftelijke dankzegging.

De Secretaris berigt dat de in de vorige vergadering

voor de Verslagen en Mededeelingen aangeboden Verhan-

delingen der H.H. delprat en harting door de Commis-

sie van redactie aangenomen en reeds gedrukt zijn.

Gelezen een brief van den Minister van Binnenlandsche

Zaken ('sGravenhage 12 Sept. 1855, Lett. E. 5^ Afd.j,

luidende als volgt:

//Uit de Nederlaudsche Staats-Courant van den 1^''^"

Augustus
J.1.

zal de Afdeeling hebben kunnen ontwaren,

dat bij Koninklijk Besluit van deu 23*"^" Juüj, op het

daartoe door de Leden der HoofdCommissie voor het Ge-

ologisch onderzoek van Nederland gedaan verzoek, die Com-

missie is ontbonden eu aan hare Leden eervol ontslag ver-

leend, behoudens aanzuivering van het door hen gevoerd

beheer.

Ingevolge verdere bepalingen van dat Besluit zijn dIe
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archieven en andere voorwerpen, door de Hoofd-Commissie

bijeengebiagfc of aan haar toevertrouwd, overgegeven aan

eenen Commissaris, tot dat einde door mij aangewezen, en

behooren alsnu door mij zoodanige voorstellen te worden

gedaan, als ik noodig zal achten, ten einde het voortzet-

ten en voltooijen van het onderzoek, door de Hoofd-Com-

missie aangevangen, of het meest nuttig gebruik van het-

geen door het gehouden onderzoek reeds is verkregen, te

verzekeren.

Bij de beraadslaging hieromtrent is het mij toegesche-

nen, dat de voorlichting der Afdeeling voor de Wis- en

Natuurkundige Wetenschappen wenschelijk zou wezen.

Het onderwerp behoort tot haren werkkring. Zij telt in

haar midden deskundigen, op wier oordeel, ten aanzien van

hetgeen met den arbeid der Commissie zou kunnen worden

verrigt, prijs mag worden gesteld.

Ik heb alzoo de eer der Afdeeling te verzoeken mij in

dezen hare voorlichting te schenken.

Ik meen haar evenwel daarbij te moeten mededeelen,

dat, bij het instellen der nu ontbonden Hoofd-Commissië^

van het standpunt is uitgegaan, dat het Geologisch onder-

zoek van Nederland in den geest en omvang, waarin zij

dit had voorgenomen, zou kunnen worden bestreden met

eene som van /50,000. Van die som is in elk der jaren

1852, 1853 en 1854, ƒ10,000 besteed; over het loopende

jaarbedragen de uitgaven ruim /3,000; — zoodat volgens

de primitive raming nog ongeveer / 18,0 O O voor dit onder-

werp overig zouden zijn, terwijl het aanvragen van gelden

boven de gestelde som van ƒ50,000 niet vrij van beden-

kingen zou wezen.

Hierop gelieve alzoo de Afdeeling bij har« overwegingen

omtrent de verdere behandeling dezer zaak te letten."

Bij de beraadslaging over dezen brief wordt door de
4*
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n [1. VAN üREDA en SIMONS cle noodzakelijkheid ter spranlc

fj'obragt, dat, zoo de Akademie mogt besluiten om den

voorgelezen brief in handen te geven van eene Commissie,

deze in staat behoort gesteld te worden, om zich ten volle

bekend te kunnen maken met al hetgeen ten deze voor-

afging, als ook met de bijeengebragte verzamelingen, de

schriftelijke aanteekeningen enz.

De Voorzitter doet hierbij opmerken dat hem, uit een

oiiderlioiid met den Minister van Binnenl. Zaken over deze

aangelegenheid, waartoe hij met den Secretaris was nitge-

noodigd, de overtuiging was geschonken, dat Zijne Excd-

l-entie aan de Commissie, welke eventueel mogt worden be-

noemd, de bedoelde inzage ten volle zoude schenken, zoo-

dat de ontzegeling van al hetgeen daaromtrent in het pa-

viljoen te Haarlem bewaard wordt ook gereedelijk zal plaats

hebben.

De Heer van der hoeven wenscht dat aan de benoe-

ming eener Commissie zich de kennisgeving daarvan voege

tian den Minister van Binnenlandsche Zaken, met het ver-

zoek tevens om ten behoeve dezer Commissie gezegde ont-

zegeling te gelasten.

De "Voorzitter zegt daartegen geen bezwaar te zien ; maar

alvorens tot de benoeming eener Commissie over te gaan,

verlangt hij de meening der Vergadering te kennen over

de vraag, of men in haar ook die Leden der Akademie

zal benoemen, die voor een deel de nu ontbonden Geolo-

gische Commissie uitmaakten. — De H.H. simons en van

BREDA achten zulks minder wenschelijk. De Heer van BREn.A

geeft in bedenking of het niet gepast en voor de zaak be-

vordelijk zoude zijn, zoo ook een waterbouwkundige tot

Lid der Commissie benoemd wierd.

De Voorzitter sluit de beraadslaging en brengt in om-

vraag zijn voorstel, om uit de Leden der Akademie, die

vroeger geen deel uitmaakten der Geologische Commissie,
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eene Cointnissie te benoeinea van drie Leden met den Se-

cretaris, waaraan zal worden opgedragen, om in eene vol-

gende vergadering van de Natuurkundige Af'deeling der Aka-

demie haar te dienen van berigt, voorlichting en raad, ten

aanzien van hetgeen den Minister door liaar zal behooren

geantwoord te worden.

üit voorstel wordt met zeventien stemmen tegen twee,

en eene stem buiten advies, aangenomen, en aldus tot de

benoeming eener dergelijke Commissie besloten.

Komt ter sprake de vraag, of de Commissie door de

Vergadering zal worden benoemd, dan wel of de Voorzit-

ter gebruik zal maken van het regt, hem door het tegen-

woordig voorloopig Reglement van Qrde toegekend, om

zelf de Leden te benoemen.

Op voorstel van den Heer van rees wordt door de

Vergadering de wensch uitgedrukt, dat de Voorzitter van

zijn regt gebruik make. De Voorzitter benoemt daarop de

H.H. DEi.PRAT, j. VAN DER HOEVEN, HARTIN6 eu den Secre-

taiis met de hierboven omschreven lastgeving. Al deze

Heeren, ter vergadering tegenwooi'dig, verklaren zich Be-

reid om deze betrekking te aanvaarden.

Wordt tevens besloten, dat door den Secretaris aan den

Minister van Binnenlandsche Zaken van deze benoeming

kennis zal worden gegeven, met verzoek om voor de Com-

missie toegang te erlangen tot de archieven der ontbonden

Geoloo-ische Commissie.

Gelezen een brief van den Minister van Binnenlandsche

Zaken ('sGravenhage 13 Sept. j.1. W. 155, 5e Afd.), lui-

dende als volgt:

'/Ik heb de eer hiernevens aan de Wis- en Natuurkun-

dige Afdeeliug der Kouinklijke Akademie van Wetenschap-

pen te doen toekomen een Adres met Bijlagen, van Ur. f.

DüZï te Levden, strekkende om van 's Eijkswege geldelijke
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ondersteuning te bekomer; tot voortzetting der uitgave van

het plaatwerk Brijologia Javanica, waarvan reeds eenige

. Aileveringen in het licht zijn verschenen.

Ik verzoek der Afdeeling mij met terugzending der bij-

gaande stukken haar gevoelen omtrent die aanvrage te wil-

len mededeelen."

Wordt besloten dezen brief met zijne bijlagen in han-

den te stellen van de H.H. blumë en miquel, met beleefd

verzoek om daarop in de volgende vergadering te dienen

van berigt, voorlichting en raad.

Gelezen een brief van den Secretaris der Letterkundige

Afdeeling, gedagteekend Amsterdam 11 Sept. 1855, N°.

48, van den volgenden inhoud:

'/De Afdeeling Letterkunde der Koninklijke Akademie

van Wetenschappen heeft mij den last opgedragen om aan

uwe Afdeeling den loop en den uitslag harer beraadsla-

gingen over liet voorstel van ons Medelid cobet, opzigte-

lijk het Staatsexamen, mede te deelen. De stukken, daartoe

betrekkelijk, zijn; in de eerste plaats het Eapport der Com-

missie uit de Letterkundige Afdeeling, hetwelk in het eerste

stuk onzer Verslagen en Mededeelingen is afgedrukt ; ten

tweede eene uitvoerige rede van den Heer cobet, in welke

hij zijne vroeger reeds geopperde denkbeelden nog nader

heeft aangedrongen, en welke ons geacht Lid beloofd heeft

ten gebruike van de Leden der Afdeeling Natuurkunde ter

griffie te zullen nederleggen. Voorts zijn de tegenwoordig

geweest zijnde Leden der Commissie, de H.H. de bosch

KEMPER en KAHSTEN verzocht, den hoofdinhoud hunner ad-

viezen voor de Leden uwer Afdeeling in schrift te brengen.

Eindelijk voeg ik hier nog bij, dat de Afdeeling, door

den Voorzitter geraadpleegd over de bevoegdheid der Aka-

demie, om zich ter zake van de regeling van het Hooger

Onderwijs tot dv Regering te wenden, die vraag toestem-
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mend heeft beantwoord; dat zij zicli op gelijke wijze heeft

verklaard omtreut de vraag, of zulk eeii stap als tijdig en

gepast is te beschouwen; dat zij voorts de wenschelijkheid van

het Staatsexamen, zooals dit door den lieer cobeï wordt

bedoeld (d. i. het vroegere examen van 1S45, doch onver-

minderd de nader als dienstig erkende wijzigingen, die er

nog in zouden kunnen gebragt worden), heeft uitgesproken,

en dat zij haar gevoelen heeft kenbaar gemaakt, dat men

zich in dien geest zal behooieu te wenden tot de Regering,

met een adres, waarin zal verzocht worden, om de aange-

legenheid van het Onderwijs door de Wet te regelen.

Voorts is mij opgedragen om van dit een en ander me-

dedeeling te doen aan uwe Afdeeling, en haar uit te noo-

digen nok hare meening over dit aangelegen onderwerp te

tloen kennen, en, bijaldien zij met het gevoelen der Afdee-

ling Letterkunde insteAt, alsdan eene Commissie te benoe-

men, ten einde gezamentlijk met eene Commissie uit deze

Afdeeling het adres te beramen, dat deswege aan de Re-

gering zal moeten worden ingeleverd."

De Secretaris legt daarbij over het betoog van den Heer

coBET, ingediend in de jongste vergadering der Letterkun-

dige Afdeeling.

De Voorzitter licht het onderwerp in genoemden brief

en in het daarbij gevoegd betoog omschreven, nader toe,

en treedt in een kort historisch overzigt van al hetgeen

ten deze geschied is ; waarna hij zegt te wenschen dat,

zonder de zaak thans in discussie te brengen, eene Com-
missie benoemd worde, ten einde de Wis- en Natuurkundige

Afdeeling in de vergadering van October te dienen van

voorlichting en raad. — Hij doet echter opmerken, dat de

Letterkundige Afdeeling aanvankelijk reeds hare meening

deed kennen, zoowel omtrent de bevoegdheid der Akade-

mie, als omtrent het wenschelijke eener wederinvoering
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van het Staatsexamen, en omtrent het indienen van ecu

adres aan 's Lands llegering over de belangen van het Hoo-

ger Onderwijs en over de regeling daarvan door de wet.

De Letterkundige Afdeeliiig verlangt daartoe de medewer-

king der Zuster-Afdeeling, opdat al wat ten deze geschiede

van de geheele Akademie uitga ; maar, vóór dat deze mede-

werking haar verzekerd worde, zal het noodig wezen, dat

ook de Natuurkundige Afdeeling zich verklare omtrent

de onderscheidene punten, nu reeds door de Zuster-Afdee-

ling beslist. Ten einde de Natuurkundige Afdeeling daar-

omtrent voorgelicht worde, wenscht de Voorzitter de be-

noeniing eener Commissie, zonder eenige verdere beslissing

voor het oogenblik, en met dien verstande, dat door deze

benoeming iiog geeuzins overeenstemming met de besluiten

der Zuster-Afdeeling kenbaar worde.

Bij de beraadslaging, die alsnu geopend wordt, vraagt

en erlangt de Heer simons eenige verdere inlichting van

den Voorzitter, waarop de Heer harting als motie van

orde het besluit voordraagt, dat de Natuurkundige Af-

deeling zich geenszins met de hier bedoelde zaak inlate.

Hij acht de vergaderingen der Akademie ongeschikt, om

daarin een dergelijk onderwerp te behandelen en tot vol-

doende rijpheid te brengen. De behandeling er van zal

tijdroovende discussiën na zich slepen, waarvan de onvrucht-

baarheid de Afdeeling zal afleiden van de wetenschappelijke

belangen, welke zij heeft voor te staan. Hij durft ter naau-

wernood verwachten, dat, na al hetgeen sedert den jare

1828 door bevoegden der Regering aan voorlichting werd

geschonken, de Akademie daaraan nog nuttige raadgevin-

gen zal kunnen toevoegen. De zaak is van alle mogelijke

zijden onderzocht, en de bescheiden daarover zijn bij de

Eegering voorhanden. Het is bekend, dat er groot ver-

schil van meening bestaan heeft bij de Letterkundige Af-

deeling. Dit kan ook in de Natuurkundige Afdeeling
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liet geval worden, en wat zal dan het gevolg wezen ?

Slechts een noodeloos tijdverlies en niets meer.

De Heer J. van der hoeven ondersteunt het gevoelen

van den vorigen spreker. Ook hij schroomt voor het

onvruchtbaar tijdverlies in lang gerekte vergaderingen en

mag niet ontveinzen dat hij het cenigzins vreemd acht,

dat de Zuster-Afdeeling omtrent dë hoofdpunten besluiten

nam, welke de geheele zaak eigentlijk beslissen, en daarna

nog gemeenschappelijk overleg verlangt. Daar hij het niet

onmogelijk acht, dat de Natuurkundige Afdeeling in het-

geen besloten werd niet overeenstemt met de geringe meer-

derheid der Zuster-Afdeeling, en daaruit bij eene vereenigde

zitting ligtelijk te betreuren botsing zoude kunnen ont-

staan, acht hij het wenschelijk, dat in de gegeven omstan-

digheden de Natuurkundige Afdeeling zich niet met de

behandeling van het onderwerp inlate.

De Heer w. vroltk acht eene dergelijke handelwijze

minder wenschelijk, en ziet daarin eene onbeleefdheid je-

gens de Zuster-Afdeeling, die eene zamenwerking inroept,

welke hij ongaarne zoo ten eenenmale zag geweigerd wor-

den. Hij ontveinst niet, dat door het nemen reeds van

een besluit, eenigzins geprejudioieerd is geworden en de

zaak op een verkeerd terrein werd gebragt ; maar juist

daarom ondersteunt hij het voorstel van den Voorzitter

tot benoeming eener Conamissie, die welligt aan den ge-

heelen loop der zaak eene betere rigting zal kunnen geven.

Tegen een kortweg afbreken van het gemeenschappelijk

overleg meent hij zich met aandrang te moeten verzetten.

Na eenige verdere wisseling van gedachten, stelt de

Heer J. van der hoeven voor, dat de Vergadering besluite

om den Voorzitter en Secretaris uit te noodigen, dat zij

in overleg- mogen treden met het bureau van de Zuster-Af-

deeling, en daarmede de middelen berame om deze zaak

tot een goed einde te brengen.
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De Heer ja.\ssen meent te moeien opkomen tegen de

besolmldiging, gerigt tot de Afdeeling, waarvan hij de eer

lieeft Lid te zijn, alsof zij, door /.ich bevoegd te verklaren,

een besluit had genomen, hetwelk niet haar, maar slechts

aan de Akademie in haar geheel regtmatig toekwam. Hij

dnrft gerustelijk te mogen verklaren, dat hierin een miis-

verstand heerscht, en dat de Afdeeling zich geenszins

eenis reirt heeft willen aanmatijren.

De Heer w. vnouK licht dit nader toe, en zegt, ter

nadere opheldering van zijne vroegere opmerking, dat de

tegenstand, die zich openbaart, niet op eene verwisseling

van het woord Afdeeling met Akademie berust. Vermoe-

delijk zal dergelijke min juiste uitdrukking nog dikwerf

voorkomen, en zal zij steeds tot die misslagen van redactie

moeten teruggebragt worden, welke van ondergeschikt be-

lang zijn. Het eigentlijk punt van verschil is niet dit,

maar wel dat door het nemen reeds van een besluit over

de wenschelijkheid van het staatsexamen enz., het gemeen-

schappelijk overleg vervallen is, en de questie zonde moeten

nederkomen op eene bloote adhaesie aan of eene verwer-

ping van de besluiten der Zuster-Afdeeling.

De Heer van kees doet nogmaals, in verband met het-

geen reeds door andere sprekers gezegd werd, uitkomen

zijne vrees, dat zoo de zaak van het onderwijs in eene

gemeenschappelijke vergadering der beide Afdeelingen van

de Akademie ter beraadslaging wordt gebragt, deze zoo-

danig door het menigvuldig verschil van meening gerekt

zal worden, dat de vermoeidheid der Leden hen welligt tot

eenig overhaast besluit zoude voeren, waarvan men de ge-

volgen later zoude betreuren. Opdat alsna ook, bij den

groeten omvang van werkzaamheden, welke de Vergadering

nog te volbrengen heeft, de discussie niet langer gerekt

worde, stelt hij voor, dat de Wis- en Natuurkundige Afdee-

ling besluite, dat zij, doordrongen van het hooge gewigl
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van het onderwerp, maar tevens met het oog op de ge-

ringe tijdruimte, welke de Afdeeling daarvoor vermag af

te zonderen, en vreezende dat, door niet genoegzaam door-

dachte voorstellen aan 's Lands Eegering, eene zoo belang-

rijke zaak worde benadeeld, in den bedoelden zin geene

Commissie cal benoemen, noch zich verder met de behande-

ling der zaak zelve zal inlaten.

Dit voorstel wordt in stemming gebragt, waarbij zich

tien stemmen er voor, tien er tegen verklaren, zoodat het

door de overwegende stem van den Voorzitter wordt al'

gewezen.

Wordt alsnu, na beraadslaging in stemming gebragt

een voorstel van den Heer halbertsma, dat aan Voorzitter

en Secretaris worde overgelaten, om na ruggespraak met

het bureau der Letterkundige Afdeeling, en naar bevind

van zaken, in eene volgende vergadering al of niet over

dit onderwerp een nader voorstel aan de Natuurkundige

Afdeeling te doen. Hiertoe wordt met 17 tegen 3 stem-

men besloten.— De Heer STonii buysing verliet (ijdelijk de

vergadering.

Gelezen een brief van den Secretaris der Sociétê Imjid-

riale des Naturalistes de Moscou (Moscou 27 Julij 1855),

waarin wordt berigt dat genoemde Societe' in eene buiten-

gewone en plegtige zitting, den 33^'™ December e. k. haar

vijftigjarig bestaan hoopt te vieren, en dat zij zich geluk-

kig zal rekenen, zoo de Koninklijke Akademie haar bij

die gelegenheid, op de wijze welke baar het meest gepast

zoude voorkomen, bij vernieuwing blijk wilde geven van

de sympathie, waarvan zij zoo dikwerf reeds de bewijzen

ontving. De Secretaris meldt dat deze brief, als tot de

geheele Akademie gerigt, ook bij de Letterkundige Afdee-

ling is ter tafel gebragt, en dat aldaar werd besloten de

beantwoording er van aan het Bestuur der Akademie over
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aluit, en noodigt derhalve het Bestuur uit, om van de

deelneming der Akademie in het halve eeuwfeest der fiock'té

Impériale te Moskou, op gepaste wijze te doen blijken.

(Jelezen een gedrukte brief van onorato orANOTTi (Casal

Monferrato 15 Julij 1855), inet eeue daarbij behoorende

tabel berekeningen, allen betrekking hebbende op de qua-

dratuur van den cirkel. Wo-rdt, naar aanleiding van vroe-

gere beslissing der Akademie, besloten den inzemler te

antwoorden, dat de Afdeeüng de behandeling van dit on-

derwerp niet onder hare werkzaamheden telt.

De UIL J. G. s. VAN BREDA en A. A. SEBASllAiv Verlaten

do vergadering.

De Heer oudemans leest, in eigen naam en in dien van

den Heer stamkart, verslag voor op de beide dbor den

Heer kerkhoven in de vergadering van den 30*'™ Junij

j.1. ingediende voorstellen (rie Proces-Verbaal der Zitting

van 30 Junij j.1.). De slotsom hunner meening omtrent

het eerste adres van den Heer kerkhovem, laat zich tot

de volgende hoofdpunten terugbrengen

:

Vooreerst. Wat de voorstellen sub 1 en 2 betreft, en

die den grond van de volgende uitmaken, dat hieraan

reeds voldaan is door de regeling van unrwerken op de

verschillende stations van den Rijkstelegraaf.

Wat het voorstel sub 3 betreft, dat de opeidiare nur-

werlcen geregeld zonden worden naar de uurwerken aan de

telegraafstations, ook hieromtrent blijkt het, dat dit reeds

voor enkele plaatsen geschiedt, en men mag met grond

vertrouwen dat van dit middel tot regeling der openbare

uurwerken meer zal gebruik gemaakt worden, wanneer het

meer algemeen bekend wordt, dat aan de genoemde sta-

tions uurwerken aanwezig zijn, die voor burgerlijk gebruik
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goed geregeld zijn. Er is hierbij echter nog een punt, d:it

opmerking verdient, te weten: De Heer a. kaiser berigt,

dat op de stations de tijd van Amsterdam aanwezig is. De

lieer kerkhoven verlangt, en naar het aan de verslaggevers

voorkomt, zeer te regt, dat voor verschillende plaatsen ook

op het lengteverschil zal gelet worden. Het zal voldoende

wezen dit punt hier te doen uitkomen, onder bijvoeging-

tot herinnering van belanghebbenden, dat voor elke drie

uren gaans oostelijker dan Amsterdam, de uurwerken 1

minuut later moeten aanwijzen.

Verder, en dit betreft het 4''^ voorstel van den Heer

KERKHOVEN, zouden ongetwijfeld de Gemeentebesturen op

offioiëele aanvragen aan het Gouvernement, de tijdsopgaven

van de stations ook op eene offioiëele wijze kunnen er-

langen.

Het 5''<= voorstel ziet op Gemeenten, die niet onmiddel-

lijk in verbinding staan met de telegraaflijnen. De Heer

KEBKUOVEN wil dat deze aangespoord of geholpen worden

om, door middel van de post of andere gelegenheden, rae-

dedeelingen van den tijd van de naastgelegen stations te

verkrijgen. Plet komt hun voor, dat dit middel voor de

hand ligt en dat eene vermelding er van ook voldoende

zijn zal, om overal, waar er behoefte aan eene betere tijd-

regeling bestaat en waar dit bij het verkeer met andere

Gemeenten, of op welke wijze ook, mogt blijken, er gebruik

van te maken.

Ten Q^^ verlangt de Heer kerkhoven dat aan de te-

legraafstations de tijd voor een . ieder verkrijgbaar ge-

steld worde, des noods tegen betaling. De verslaggevers

gelooven dit voorstel niet te moeten ondersteunen, omdat

het voor de werkzaamheden der telegraafbureaux waar-

schijnlijk zeer hinderlijk zoude zijn, indien men aldaar

voor een ieder gereed moest staan tot vergelijking van

uurwerken.
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Ten sintte stelt de lieer kehkiioven, voor dat door de

Akademie de uitvoering van een en ander eerbiediglijk aan

Z.E. den Minister van Binnenlandsche Zaken verzoolit

worde. Na al het aangevoerde vermeenen H.H. verslag-

gevers dit niet te mogen aanraden, maar vertrouwen zij,

dat, bij de zorg van Zijne Excellentie, ook voor ceiiu

goede tijdregeling op de stations van den Rijkstelegraaf,

de openbare behandeling van de voorstellen van den Heer

KEHKnovEN voldoeude zijn zal, om het lofwaardig doel van

den voorsteller genoegzaam te bevorderen.

Wat het tweede adres van den Heer kerkhoven betreft,

komen H.H. verslaggevers, ua breedvoerige en naauwkeu-

rige uiteenzetting hunner gronden, tot het besluit, dat zij,

ofschoon hulde doende aan de goede bedoelingen van den

geachten voorsteller, nogtans der Afdeeling niet kunnen

adviseren, het ingezonden voorstel tot het hare te maken,

en alzoo aan de Regering in te dienen.

De Vergadering vereenigt zich onder dankzegging met

de conclusicn van dit verslag, en besluit dien overeenkom-

stig, dat geen adres daaromtrent der E,egering zal worden

aangeboden; maar dat, onder dankzegging aan den Heer

KERKHOVEN vooF zijne beide voorstellen, het verslag der

Commissie in de Verslagen en Mededeelingen der Afdee-

ling zal worden gedrukt.

Gelezen verslag van de H.H. buys ballot en matthe.s

over de voor de werken der Akademie aangeboden Ver-

handeling van den Heer 8Ta.mkabt over de Afiidjkmgen van

het Kompas, voortgebragt door de aantrekking van het scheeps-

ijzer. De conclnsién van dit verslag zijn, dat deze Ver-

handeling allezins ter opname in de werken der Akademie

dient aanbevolen te worden. De Vergadering vereenigt

zich met deze conclusiën, en besluit dat de VerhaDdeliiig

van den Heer stamkart dadelijk ter perse zal worden ge-
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bragt in het Derde Deel der Verhandelingen van de Na-

tuurkundige Afdeeling der Akademic.

De Heer w. vnOLiK leest, in eigen naam en in dien van

den Heer sebastian, verslag voor op de door den lieer

HAiBERTSMA aangeboden Verhandeling over Hennaphrodiiia-

mus spurius. — Als slotsom hunner beoordeeling aarzelen

de verslaggevers geenzins om der Wis- en Natuurkun-

dige Afdeeling aan te raden, dat zij deze Verhandeling

in hare werken opneme. De Vergadering vereenigt zich

met dit voorstel en besluit dien overeenkomstig.

De Heer oudemans verlaat de vergadering.

De Heer delprat leest, in eigen naam en iu dien van

den Heer storm buvsing, verslag voor op het voorstel van

den Heer bakhuizen van den brink, ingezonden door de

Letterkundige Afdeeling, betrekkelijk het helpen beramen

van een plan tot het gemeenschappelijk bewerken, met de

Zuster-Afdeeling, eener Geschiedenis van den Waterstaat in

Nederland. — De conclusiën van dit verslag zijn, dat:

1'. de Natuurkundige Afdeeling der Akademie verklare,

dat zij het bewerken eener Geschiedenis van den Water-

staat in ons Vaderland beschouwt als een waardig onder-

werp van gemeenschappelijken arbeid, overeenkomende met

den aard onzer instelling, en uitnemend geschikt, om het

doel, bij hare oprigting aangewezen, te helpen bevorderen.

2°. Zij noeme zich bereid, om naar vermogen mede te

werken met de Letterkundige Afdeeling tot het beramen

van een plan tot gezamenlijke bewerking van eene Geschie-

denis van onzen Waterstaat.

3'. Zij noeme zich evenzeer bereid, om aan eene Com-

missie van twee of drie Leden op te dragen, zich wel te

willen verstaan met eene dergelijke Commissie uit de Zus-
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tcr-Afileoliiig, ten einde het vnorgostclilo plan te liel|K'ii

beramen on ter uitvoering voor te bereiden.

Bij de beraadslaging over deze conclusiën onderwerpt

de Heer Janssen een paar bedenkingen, of wil men, wen-

schen aan het oordeel der Afdeeling, vuur bet besluit ge-

nomen worde, dat de Akademie eene Geschiedenis van den

Nederlandsohen Waterstaat tot stand zal brengen. De

eerste is : dat de Akademie zich vooraf verzekere. van de

genegenheid van een of meer harer Leden, om die taak op

zich te nemen. liet komt den Spreker niet voorziglig

voor, een besluit te nemen, voor men wete dat de weten-

schappelijke kracht beschikbaar zij.

In de tweede plaats komt het den Heer Janssen ge-

wenscht voor, dat de Akademie zich verzekere, dat haar

later de uiateriëele kracht tot de uitgave niet zal ontbre-

ken. Hij wenscht derhalve dat vooraf eene globale kos-

tenberekening gemaakt worde, en licht een en ander na

der toe.

De Heer delprat beantwoordt den vorigen Spreker, en

zegt dat zijne zienswijze allezins juist eu zijne voorstellen

gepast zouden wezen, zoo hier reeds spraak konde zijn

van een begin van uitvoering, maar dat het daar nog

verre van af is. — Er wordt slechts de benoeming eener

Commissie voorgesteld, om over 'de uitvoerlijkheid in over-

leg te treden en de middelen daartoe aan te wijzen.

De Heer storm buvsi.ng ondersteunt deze meening van

zijn medegecommitteerde, en zegt dat de Commissie zich

de mogelijkheid niet ontveinsd heeft, dat later zoude kun-

nen blijken, dat de zaak voor geene uitvoering vatbaar

was of de krachten der Akademie te boven ging. — Maar

hoe dit ook later blijken moge, het onderwerp is zoo ge-

wigtig, dat een nader onderzoek naar de middelen ter

uitvoering allezins wenschelijk raag heeten.

Wordt besloten de voorstellen van den Heer janssen
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voorloopig buiten beraadslaging te laten, ten einde dnaro]>

later, zoo zulks noodig mogt wezen, terug te komen. —
De Vergadering vereenigt zich voorts met de conchisiën

van het verslag, en besluit dat daarvan mededeeling zal

geschieden aan de Letterkundige Afdeeling, met de ken-

nisgeving, dat de H.H. delprat en stokm buvsing bereid

zijn om met eene Commissie, door haar te benoemen, in

overleg te treden.

Wegens den vergevorderden tijd wordt het houden der

spreekbeurten van de H.H. van rees en de vriese uit-

gesteld tot de eerst volgende vergadering.

De Heer f. z. ermerins legt bij de laatste omvraag

een schriftelijk voorstel over, luidende als volgt:

wik neem de vrijheid van aan de Akademie een voor-

stel te doen, dat ik ook schriftelijk wil overleggen, daar

er waarschijnlijk niet onmiddellijk, maar eerst na nadere

beraadslaging een besluit op zal kunnen genomen worden.

Ik begin met mijn voorstel zelf in korte woorden mede

te deelen, en zal ook zeer in 't kort een enkel woord tot

toelichting zeggen ; terwijl ik bereid ben om verder alle

mogelijke inlichtingen daartoe betrekkelijk te geven.

Mijn voorstel is dit: dat de Akademie besluite dat zij

eene uitgaaf zal bezorgen van de Hippocratische schriften.

Wordt geschikter bevonden om mij in last te geven,

om zulk eene uitgaaf te bezorgen, het is mij om 't even.

De reden, waarom ik voorstel dat zulk eene uitgaaf zal

geschieden, is, dat ik eene herziening van den tekst der

Hippocratische schriften, voor welks bearbeiding de jongste

Parijsche uitgaaf rijke stof bevat, ter bevordering van de

kennis daarvan voor nuttig en wenschelijk houd.

Mijn regt om hierover te oordeelen meen ik te mogen

gronden op eeue studie van meerdere jaren in die rigting,

TF.RSL. EN MKDKD AFD, NATÜCRK. DEKL IV. .5
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op reeds dom- mij bewerkte eii door cri onder mij uitge-

geven afzonderlijke boeken van llippocrntes ; — on op

mijne uitgaaf van Aretaeus.

De reden, waarom ik verlang dat van de Akademie die

zaak uitga, is, dat de ondervinding mij geleerd heeft, dat

een bijzonder persoon in ons laud zulk een werk zonder

belangrijke opollering niet kan op zich nemen.

In zoover beroep ik mij op het gedeelte van Artikel 3

van het Reglement der Akademie, waarin zij gezegd wordt

op zicli te zullen nemen: //de uitgaaf van zoodanige be-

langrijke werken, als anders voor den opbouw der weten-

schap waarschijnlijk zouden verloren gaan."

Er doen zich nu twee hoofdvragen in betrekking tot

mijn voorstel aan de Akademie op;

a. Zijn de schriften van Hippocrates te rekenen onder

zulke belangrijke zaken, als waarvan in het aangehaalde

Artikel gesproken wordt?

b. Behoort die zaak tot onze Afdeeling der Akademie,

die aan Wis- en Natuurkundige Wetenschappen gew'jd is?

In antwoord op de eerste vraag voer ik al'een aan, dat

die bundel van Hippocratische schriften, zooals men ze

gewoon is te noemen, de oudste oorkonden beva', uit

welke wij den toestand van verschillende geneeskundige

scholen in Griekenland kunnen leeren kennen, en dat er

onder die boeken zijn, die denkbeelden bevatten van een

der grootste genie's van de oudheid over geneeskunst en

tieneeskundige aardbcschrijving en volkenkunde.

Als antwoord op de tweede vraag, nf die zaak tot onze

Wis- CU Natuurkundige Afdeeling der x\kadcmie behoort,

diene het volgende:

Mijnti inziens behoort de geschiedenis der geneeskunde

tot de geneeskunde, evenzeer als die der wiskunde tot de

wiskunde, van de botanie tot de kruidkunde enz.

Eenn niti;'a,if van een Griekschen mathemntions zou.
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dunkt mij, evenzeer tot unze Afdeeliiig der Akademie be-

hooren, als die van sommige werken van Aristoteles, Theo-

phrastus enz. Dit ter voorloopige, deels toelichting, deels

verdediging van mijn voorstel.

Ik ontken niet dat eene uitgaaf, zooals ik bedoel, zeer

verwant is aan den werkkring van de andere Afdeeliug

der Akademie: t. w. door de wijze van bewerking ; schoon

de te bewerken stof, zoo ik wel zie, geheel hier behoort.

Om die naauwe betrekking van het werk, waarover

mijn voorstel gedaau wordt, met den werkkring der an-

dere Afdeeling van de Akademie, zal het mij, indien zulks

door U verkieslijk mogt geacht worden, niet dan aan-

genaam zijn, indien het advies van die Afdeeling over

mijn voorstel worde ingewonnen."

Dit voorstel wordt in banden gesteld van de H.H.

PRUYS VAN DER HOEVEN en SEBASTiAN, met beleefd verzoek,

om daarop, zoo mogelijk in de volgende vergadering, te

dienen van voorlichting en raad.

De Heer de vriese biedt voor de boekerij der Akade-

mie een botanisch plaatwerk aan, tot titel voerende: Illus-

trations des Rafflesias RocJmssenü et Patma (Tapres les

recherches faites aux iles de Java et de Noessa Kamhanija7i

parM. M. i. e. teysmann et s. binnendijk et au Jardin de

Vüniversitë de Leide, par w. h. de vriese, avec VI plan-

ches. Arnz et C'. Leide et Dusseldorf. — De Voorzitter

brengt den gever daarvoor den dank der Vergadering toe.

Niemand heeft iets verder voor te stellen, en de ver-

gadering wordt gesloten.
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OVEEZIGT
DEU IN DE MAANDEN JULIJ, AUGUSTUS EN' SEPTI^MBER 1855

DOOR DE KONINKLIJKE AKAUEMIE VAN WETENSCHAPPEN OSTVANÜÏÏN

BOEKGESCHENKEN.

NEDERLAND.
Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

Derde Aflev. 1854—1855. 's Gravenliage 185:3. 4^

Inhoud:

UAYWARD. Herbouw der dubbele Draaibrug over het Groot Noord-Hol-

laudsch Kanaal, te Alkmaar in 1853.

Ftnje. Nota over de haven van Middelharnis, aan de Noordzijde van

het eiland Overflakkee.

Aanteekeningen omtrent proeven, welke in de jaren 1852 en 1855, in

den Artillerie-constructie-winkcl te Soerabaja, met eenige op Java

groeijende houtsoorten zijn genomen.

Uittreksels uit vreemde Tijdschriften. N^ 4. 1854—1855.

's Gravenhage 1855.

Inhoud:

COLLOT, MEYGRDT en DESPLACES. Verslag omtrent de proeven, genomen
bij gelegenheid van het in ontvang nemen van den gegoten ijzeren

TÏaduct over /len Rlione, tusschen Tarascon en Reaacaire, vervaar-

digd ten dienste van den spoorweg, alsmede omtrent do waarnemingen

die gediend hebben om den invloed van de weersgesteldheid en de

belastingen, zoowel de voortdurende als de toevallige, op de bogen

te bepalen
;
gevolgd door beschouwingen over de wijze van weder-

stand en het gebruik van gegoten ijzer in groote openbare werken.

j. poiRÉE. Mededeeling omtrent de scheeve brug van gegoten ijzer van

Villeneuve, Saint-Georges, in den spoorweg van Paris naar Lyon.

RADDELEY. Ovcv vcrscbillende oorzaken, die invloed hebben op den

aard der waterstralen en over de zamenstelling der luchtketels in het

bijzonder.

p. w. VAN GENDT. Geoctroijcerdc Amerikaanschc machine van noyes
voor het maken van spijkers.

Geoctroijeorde rookverterend fornuis van parvkr.- Harmam"'s geoctroijeerde verbeteringen in stoom-

werktuigen.

ff. G. VAN GENDT. Kind"'s verbeterde toestel voor grondboringen.

Sciiakffer's patent Stoommeter.

Geoctroijeerde Stoomhamers van niGBY.
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4. POIRÉE. Opmerkingen omtrent de verdeelingen der drukk,in<ï in tie

dwarse doorsnede der bogen van gegoten ijzeren bruggen.

Draaijende seinpalen op spoorwegen.

MKwroN. Verkopering van gietijzer.

p. w. VAN GENDT. De verbranding van koolstof en de inrigting van for-

nuizen.

Onderaardsche WQg van Austin.

Onderzeesche telegrafen.

Afwijkingen van bet kompas in ijzeren schepen.

Verhandelingen en Berigteu betrekkelijk liet Zeewezen- en.

de Zeevaartkunde. Jaargang N°. 2. Amst. 1855. S''.

Inhoud: •

Wetten, bepalingen enz. voor de scheepvaart in het algemeen.

Verslag van de Commissie tot het verbeteren der Oost-Indische zee-

kaarten.
*

I5e in 1854 verongelukte Nederlandsche schepen.

De Nederlandsche Marine en hare Administratie op 1 Julij 1855.

De Nederlandsche Koopvaardijvloot.

De Koopvaardijvloot in 1853 en 1854.

Zeebrieveu voor schepen 1853 en 1854.

Schepen in- en uitgeklaard in 1849— 1854,

MOLSTEit. Uegtszaken.

Verslag van de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij.

WELSCU en jansen. Verduurzaamde volksspijzen.

DRUTEL DE LA RiviÉRE. Kaiser''s Handleiding.

Berigten enz.

ötelsei voor de Nederlandsche Zeemagt, door de Kegering aan de Staten-

Generaal aangeboden.

SLEGT. Eenige opmerkingen over Engelsche stoomschepen.

SANTHAGENS- Uitbreiding vau Amsterdam aan de overzijde van het IJ.

Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten

en Wetenschappen in Noord-Braband. 1854!. 's Herto-

genbosch 1855. S\

Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Tweede Reeks.

Deel III. St. 4.. Haarlem 1855.

Inhoud

:

». en s. J. VAN ROYEN. Verhandeling over het voor- of nadccligc van

het afplaggen der heidevelden.

Iets over den handel van Frankrijk en Engeland in het eerste jaar vau

den oorlog.

i'rogramraa van de Nederl. Maatschappij ter Bevordering

van Nijverheid. 1H55 S^
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Praktisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren

omvang. N. S. 1^ Jaargang, Jnlij—Augustus. Gorin-

chem 1855. 8°.

Inhüud

:

H. p. EÜCHNKR. Verslag der epidemie van febris pituitosa in de ge-

meente De beide Katwijlieo.

c. c. VAN KIEREN. Spoedige genezingen van liydrops ascites door kleine

giften pnlv, hcrb. digitalis.

Plotselijk ontstane cataract op beide oogen.

Gunstige werking van Cortes Simarnbae bij bet chronisch dysenterisch

proces.

Bijdragen tol de praktijk der retcntio placentac

Mededeelingen en Berigten van'de Geldersche Maatschappij

van Landbouw. I. Arnhem 1855. 8°.

Mora Batava. Aflev. 177. 4'.

w. H. DE VBIESE. De Kinaboom uit Zuid-Araerika overge-

bragt naar Java, onder de regering van Koning willem III.

's Gravenhage 1855. 8'.

Neilerl. ^Veeklad voor Geneeskundigen. Mei—Augustus.

1855. 8^

G. A. STRATiNG en G. A. VEtiEMA. De DoUard, of Geschied-,

Aardrijks- en Natuurkundige beschrijving van dezen

boezem der Eems. Groningen 1855. 8'.

Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje. Jaargang

1—5. 36 Serie. Jaarg. 1—3. 1849—1855. Amst. 8'.

Alphabetisch Register op de eerste Serie, Jaargang I—V,
van het Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje.

Amsterdam. 8°.

J. F. UAUN. De Paedagogik als systeem, met een voorwoord

van j. DE DOSCH KEMPER. Amsterdam 1855. 8'.

w. J. A. JONCKBLOET. Geschiedenis der Midden -Nedevland-

sche Dichtkunst. Deel IIT. S» St. Amst. 1855. 8'.
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p. p. BOORDA VAN liYsiiNGA. xUgeiueeii Nederduitscli-Maleiscli

Woordeubock, in de Hof-, Volks- en Lage taal, met

aanduiding der woorden, welke uit Oostersche en Wes-

tersche talen ontleend zijn, 's Gravenhage 1855. 8^

Tijdschrift der Nederl. Maatsciinppij tot Bevordering der

Geueeskunst. 6« Jaargang. Jnnij en Julij 1855. Anili.

1855. S^

Inhoud:

Jaarlijksch Verslag over de Ned. Geneeskundige Literatuur. 1B54.

UDIJE. Verslag van den toestand der Nederl. Maatscliaiipij tot Bevorde-

ring der Geneeskunst en van de werkzaamheden harer Afdeelingen.

Hamlelifigen van de Zevende Algemeene Vergadering der Ned. Maat-

scliappij enz., gehouden te Haarlem, den aost^n en 21situ Junij 1855.

Verslag aan den Koning over de Openbare Werken (Tele-

grafie). 1854. 's Gravenhage 1855. 4.'.

p. ^YHOFF. Bijdragen tot de Geschiedenis van het voorma-

lig Hof van Gelderland. Arnh. 1855. 8'.

c. lEEMAN.s. Het Algemeen Alphabet. 8°.

M. NÏUOFF, Derde Catalogus van Oude en Nieuwe Boe-

ken. 8\

Stedelijk Gymnasium te Leeuwarden. Jnlij 1855. 8'.

Letterbode. N". 23—40.

Verslag vau het Verhandelde in de Algemeene Vergadering

van het Provinciaal TJtrechtsch Genootschap enz. van

hot jaar 1855.

c. A. üE MEESTER. Karel V en zijne Plakkaten. 8°.

Verzamelingstabellen der Waterhoogten langs de Boven-

Rijn, Waal, Merwede enz. waargenomen in de maanden

.Tanuarij tot Mei 1855.

w. 11. ijE vRiESE. Illustrations d'Orchid^es. !j Livr. fol.

LEEMANS. Aegyptische Monumenten, fol.
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Verslag ovtr den staat der Gestichten voor Krankzinnigen,

en toelichtende opmerkingen nopens de daarbij gevoegde

Statistieke tabellen, betrekkelijk hunne bevolking over

de jaren 1844—1853, aan Zijne Excellentie den Heer

Minister van Binnenlaudsche Zaken ingediend door de

Inspecteurs dier Gestichten, 's Gravenhage 1852 en

1855. 8'.

G. A. VAN KERKWIJK. Geodesie voor de Kadetten van alle

Wapenen. Breda 1855. 8°.

w. H. DE VRiESE. lUustrations des Rafflesias Rochussenii

et Patma, d'après les recherches faites aux iles de Java

et de Noessa Kambangau. Lelde et Dusseldorf 1854. fol.

OOST-INDIÈ.

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederl. Indië. Nieuwe Se-

rie. Deel VI. Aflev. 1 en 3. Batavia 1855. 8'.

Inhoud:

Algemeen Verslag der werkzaamheden van de Natuurk. Vereeniging
in Neder!- Indië.

Programma van de Natuurkundige Vereeniging in Nederl. Indië.

Vijfde Algemeene Vergadering der Natuurkundige Vereeniging.
F. D. j. VAN DER PANT. Uver den invloed van de Indigo-kultuur op die

der padi.

Bijdrage tot de Geologische en Mineralogische kennis van het Mijnwe-
zen in Nederlandsch Indië.

p. BLEEKEB. Tweede Bijdrage tot de kennis der Ichlhyologische Fauna
van de Batoe-eilanden.

p. .T. MATEn. Sclieikundig onderzoek van het Artesische Putwater op het

Koraaleilandje Onrust, benevens eene opgave der bij de putboring
aangctroffene lagen.

A. TV. p. WEITZEL. Ovcr dc Natuurkundige gronden, waarop de inrig-

ting der getrokkene vuurwapenen berust.

j. J. ALTHEER. Scheikundig onderzoek van het Mineraiilwater Banjoe-
wodan in Straat Bali.

p. BLEEKER. Nicuwc Bijdrage tot de kennis der Ichthjologische Fauna
van Sumbawa

Nieuwe Bijdrage tot de kennis der Ichthyologisclie Fauna
van Ualmaheira ;Giolo).
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V. c. wjjERS. Scheikundig onderzoek van de Resina Carannae.

F. j. MATER, Scheikundig onderzoek van het Mineraalwater, voorko-

mende in de Solfatara Kawa Manuk.

Berigten van verschillenden aard.

BELGIË.

Mémoires de rAcadémie Royale des Sciences, des Lettres

et des Beaux-Arts de Belgique. Tom. XXVIII, XXIX.
Bruxelles 1854—1855. 4".

Table Tom. XXVIII:

A TIMMERMANS. Memoirc sur rintégration des éqnations linéaires aux

dérivées partielles, ^ coëfficients variables.

A. QDETELET. Mcmoire snr les variations périodiques et non périodiques

de la tempéralure, d'après les observations, faites pendant vingt ans

a rOhservatoire Royal de Brnxelles.

DE KONiNCK ct LE HON. Eechcrches sar les Crinoïdes da terrain car-

bonifère de la Belgique.

Notice sur un nouveau genre de Criuoïdes du terrain car-

bonifère de TAngleterre.

DDPEEZ. Mémoire sur un cas particulier de réquilibrc des liquides.

Observatiüns sur la météorologie et Ie magne'tisme de ia tcrre.

Observations boianiqaes.

Observations zoologiques.

KEROYN DE LETTENHOVE. Eiudes sur l'histoirc du XlII"»e siècle.

Tom. XXIX.

E. LAMAELE. Êtude approfondie sur les deux équations fondamentalcs

Lim. f{^±Jl — fi^) =ƒ• (X) et dl/ =ƒ (r). /^x;.
n

j. E. BRASSEUK. Mémoire sur une nouvelle methode d'iipplication de

la géoméirie descriptive a la recherche des propriétés de Teienduc.

j. KicKX. Recherches pour servir a la flore cryptogamique des Flandres.

j. c. HoüzEAU. Mémoire sur la direciion et la grandeur des soulèvc-

ments qui ont affecte' Ie sol de la Belgique.

Observations sur la méte'orologie. rélectriciié et Ie magnetisme de la terre.

Observations Botaniqnes et Zoologiques.

DE SMET. Mémoire sur les guerres entre Ie Brabant et la Flandre, au

XlVme Siècle.

Bulletins de rAcadémie Eoyale des Sciences, des Lettres

et des Beaux-Arts de Belgique. Tom. XXI, 2" Partie.

XXII, ie Partie. Bruxelles 1855. 8^

Compte rendu des Séances de la Comtnission Eoyale d'His-
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tüirc, 011 Recueil de ses Bulletins. 2<= Sórii;. Tom. VI.

1-2 Bulletin. VII. 1 Buil. Bruxelles 1855. 8^

Mémoires couronm's et Mémoires des Savants étrangers

publiés par TAoadémie Royale des Sciences etc. Tom.

VI, 2 p. Bruxelles 1855. 8'.

Table:

cAiLLAiü). De 1'influeiice eserci-c i>ar lii Bcl^ïiiuc sur les Frovinccs-

Unics, sous Ie rapport politi[|ue, cotnincrciiil. induslricl, artistique et

)itlc'ran-e, ilcpuis rabdicaiiou ilc Charlcs-Quiut jusqu' i la pnix de

Munster.

i:oTTiicu La vie et les Iravaux d'Erasrae, considér^s dau:j leurs rapporti

avcc la Eelgique.

Annuaire de TAcadémie Royale des Sciences, des Lettres et

des Beaux-Arts ile Belgique, 1S55. Bruxelles 1S55. 12".

Bibliograpliie Acadéraique ou Liste des Oiivrages, publiés par

les nieiribres correspondanls et associés résidents. 1854.

Bruxelles 1855. 12'.

A. el E. QUETËLET. Sur la Lunette Méridienne avec cercle

de Cambey et sur Ie niveau fixe qui y est attaché.

A. QUËTELET. Sur la relation entre les temj'ératures et la

durée de la végétation des ])lanles.

Notices extraites de TAnnuaire de l'Observa-

toire lloyal de Bru.xelles pour 1855. iZ'.

GACiiARD. Retraite et Tilort de Charles-Quint au nionastcre

de Yuste. Bruxelles 1854. S\

p. r. X. UE HAM. Chroaique des Uucs de Brabant par £U-

MOND DE DYNTEIl, pubüée d'iiprès Ie MS. DE COltSENDOJiCK,

avec des notes et l'ancienne traductioii IVangaise de je-

iiAN WA.NQUELm. Tom I. 2» p. [I. Bruxelles 1851. 4^

F r, A N K II IJ K.

Mémoires de TAcadémie des Sciences Morales et Politi-

qucs de rinstitut de France. Tom IX. Paris 1855. t'.
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ïable;

MIGNET. Notice Historique sur Ia vie et les travaux de m. droz.

MIGNET. Notice Historique sur la vie et les travaus de m joüffrot.

E. s. uiLAiRE. Rapport concernant les Me'moires envoyés j)Our concuu-

rir au prix de phllosuphie, propose' en 1843 et ïi décerner en 1853,

faur Ia cttmparaison de la philosophie morale et politique de Platou

et d'Aristote avec Ie;: doctrines des plus grands philosophes modenies

sur les mêmes njatières, au nom de la section de philos-fphie.

DAMiKON. Memoire sur Ilelvctius.

FRANK. Rapport sur les Memoires envoyés pour concourir au prix de

morale a décerner eu 1852, au nom de la section de morale.

GiRAüD. Rapjiort sur Ie concours pour Ie prix de Icgislatiou.

FORTALis. Rajijfort sur Ie concours pour Ie prix de législation et de

jurisprudence, ouveit en 1851.

EERENGKR. Uc la re'prcssion pénale, de ses formes et de ses ellets,

(Rapport).

KETDADD. Mcmoirc sur les associaiions entre nuvriers ou entre patrons

et ouvriers, fondées avec subvenlion de TEtat.

TiLLERME. Considémtions sur les tables de morialité.

GL'izoT. Rapport sur la question d"'histoire mise au concours pour

I'année 1850.

MémoiresprésentéspardiversSavaiitsïirAcaderaiedesInscrip-

tious et Belles Lettres de Tlnstitut de France 1^ Serie

(Sujets divers d'érudition). Tom. III. Paris 1853. 4''.

Séances publiques de Tlnstitut de France. Années 1H37—
1855. 4\

Comptes Rendus des Séances de rAcademie des Sciences.

Tom. XL. ie Sern. N". 20—26. Tom. XLI, 2^ Sem.

W. 1—6. Paris 1855. -4".

Taïile:

DE GAsPAraN. Inöuence de Ja chaieur sur les prngrès de la végctatirm.

E. PELiGOT. Ktudes sur la composition de3 eaus.

POüiLLET Sur un raoyen photographique de déterminer la liauteur des

uuages.

c. SAiNTE-CLAtRE DEViLLE. Dcuxième Icttrc adressée a M. elie de
EEADMONT sur l'éruption dn Vésuve du Itr Mai 1S55.

PELOUZE. Méraoire sur la dévitrificaiion du verre.

DUMAs. Remarques a rnccasion de ceite comniuiiicaUon.

CAUCHr. Sur Ie dénombrement des racines qui, dans une équatiuu al-

gébrique ou transceudante, satisfont U des conditiojis données.

KDHLMAN. Sur les ciiaux hydrauliques, les pierres artitlciellcs et sur

diverses nouvelle^ apjilications des silicates alcalïns solublee.
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DE CANDOLF.E cn faisant hommage ^ rAcademic d'un excmplaire de
sa Gdographie botaniqne, exposé Ie plan suivant Icquel est con;u
eet oiivraKC.

i'AYKN. Extrait d'un Mcmoire sur les matièrcs grasscs et les proprictcs

alimentaires de la chair de dillerents poissons.

VALiiNciENNES. Exiruit d'une moiiographie de Ia familie des Gorgoni-
dées de la classe des Polypes.

DüMERrt. Prodrome d'une classification des Poissons d'après la methode
naturelle.

j. i'iERnE. Recherches analytiques sur la corapot;ition des fourrages.

FOUUNET. Note sur Ie rcfroidisscmciit des 24, 25 et 26 Avril 1855.

Tables des Comptes Rendus des Séances de TAcadémie des

Sciences. Tom. XXXIX. 4°.

Prix de Moiityon.

üiscoiiTs proiiniicé par M. vitet 1852. 12i>.

'/ " '/ // VIENNET 1S53, 13".

/' '/ Il II DE SALVA.NDV 1854. 12".

Arcliives du Muséum d'Histoire Naturelle. Paris 1854— 55.

ïora. VII, Vm. 1—2 Livr. 4'.

Tablc:

UüVERNOY. Nouvelles etudes sur les Rhinoceros fossiles.

M. EDWAims. Note sur quelques Crustacés nouveaux ou peu connus

conserve's dans la collection du Muséum d'IIistoire Naturelle.

A. DDBiEiïiL. Noticc hïstorique sur la menagerie des reptiles du Museum
d'Uistoire Naturelle et observations qui y ont etc' reeueillies.

i'üciiERAN. Miïmoire sur les types peu connus de Passercaux dentiros-

tres de la collection du Muse'e de Paris.

NICOLET. Histoire naturelle des Acariens qui se trouypnt aux cnvirons

de Paris.

Ontbrekende werken van de Akademie te Dyon.

Mémoires de TAcadémie des Sciences, Arts et Belles-

Lettres de Dyon. 1833—1835, 1837— 1838, 1841—
1842. 8°.

Méinoires de PAcadémie des Sciences, Arts et Belles-

Lettres de Dyou. Uyoii 1S55. 2>^ Serie, Tom. lil 8".

Table:

Coniplu lïeudu des liavaux de Ui ütcüou des HeiciiuCi.
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A. TERREY. Notc sui' Ics tromblements de tcrro en 1853. avcc supple-

ment poui' les années préceclenics.

LADEET. Recherches sur les formes crisiallines et les proprietés chimi-

qaes et physiqnes de Tacide titanique et d'autres oxydes isomorpbes.

BRüLLÉ. Note powr servir a Thistoire de la dcconverte do la circulatïon

dn sang.

A. ROOGET. Catalogue des Insectes coléoplères du département de la

Cüte d'Or.

Mémoires de rAcadémie Impériale de Sciences, Belles-

Lettres et Arts de Lyon (Classe des Sciences) N. Se-

rie. Tom III—IV. Lyon 1853—54. 8".

Table Tom III:

FRÉNET Sur la theorie analylique des surfaces.

E. MDLSANT et c. EET. Essai d'une division des derniers Mélasomcs

(suite).

E. MULSANT ct A. w'ACUANEü. Description d'un Coléoptère nouveau

(Cryptocephalus gloriosujj).

LOUTET. De la foi dans la Science.

FRÉNET. Observations météorologiques faiics a 9 heiires du raaiin a

rObservatoire de Lyon pendant les deux années comprises cnirc Ic

Ier Décembre 1851 et Ie Ier Décembre 1853.

A. DRIAN. Études météorologiques nouvelles.

E. MULSANT Ct WACHANEü. DescrlptioD d'uiiG espc'cc nouvelle de Cara-

biquc.

A. BiNEAU. Observations sur rabsorption de ramraoniaque ct des azota-

tes par les végétations cryptogamiques.

Questions mises au concours par rAcadémie.

Tom. IV:

j L nÉNON. Sur une espèce de Narcisse pen connne (Narcisses BernarJi).

E. MULSANT Ct GODART. Descriptjon d'uu Coléoptère inédit conslituant

un nouveau genre parmi les Elatérides (Tricophorus Guillebetli).

Description d'une espèce nouvelle nu gonre Chrysoincla

(C. Ludovici).

et c. EEY. Description d'an Coléoptère conslituant un 2:enrc

nouveau parrai les Taxicornes ( Erebus sulcipennïs).

et GDiLLEDEAO. Dcscripiion d'un Coléoptère inédit consti-

tuant un genre nouveau parmi les Elatérides (Crepidophorus anthra-

cinus).

A. BiNEAO. Études chimiques sur les eaux pluviales et sur Tatmosphère

de Lyon et de qaelques points des enviroDs, pendant les années

1852-1853.

j. L. HÉNON. Histoire et description d'un champignon parasiie, Ie Mé-

rule defetructeur, qui s'altaqne aux boiSj employés dans les coiistriic-

tions. et qui les détruit.
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Méinnircs lie l'Acadümic Irajn'rialc <Jcs Science.?, Helles-

Lettres et Arts de Lyon (Classe de Lettres). Nouvelle

Série. Tom. IIL Lyoti ISoS. 8°.

Taille

:

BOKILLIER. Causes (Ie la i-üvolulion pliilo.sopliiqiie dn ISu Sii'clc.

j. -MoitiN. ]Disconrs snr cette quostion ; Luciiia MiiTiatius Plancus est

il Ie premier fondateur do la ville de Lyon?
I.. GUILLASD. Eloge de JE.\N-FItAN90I.S TliUHE.

V. SMiTH. De Ia phili)sophic de ia stati,sti(iiie.

Quelqiies mots sur Tliistoirc et la néccssité de Ia statistiquc.

F. G. EiciiHOFP. Poe'sie he'roïqiie des Ii:dicns.

Séance publique du 11 Juillet 18.54.

HÉNON. Rapport sur Ie concours ouvcrt par l'Acade'mie de Lyoii ]"Mir

rélo^e de MATTHIKÜ 110NAF0D.S.

ROCGiER. Eloge du docteur pravaz.

E. c. MARTIK-1UD.S1GKY. De ralüancc iniime des Beaux-Arls et de

rArchéologie.

I'. a. oap. Eloge de mattdieü bonafous.

Annales des Sciences ph_v.siques et naturelles, d'Agricul-

ture et d'Industrie, publices par la Société Impérinle

d'Agriculture etc. de Lyon. 2<= Serie, Tom. VI. Lyon 1S54.

Table:

roDEiAN. Observalinns m(;te'orologiqucs faites a l'e'eolc d'Agricultuie

de la Saulsaie (Ain).

Rapport presente par la commission des soies sar ses travaux en 18.i3.

E. MAKCUANt). Des caux potables en ge'ne'ral et en particulier de celles

des environs du Havre.

A. LABoürssc. Lettre sur l'eniploi des Asphodèles de l'Algérie, et sur

]a Scille.

E. TissEiïANT. Rapport sur Ie concours agricole du 10 Avril 18-54.

A. pERiiET. Documents relatifs aux tremblements de lerrc dn Cliili.

Résumé des observations récueillecs en 18.54 dans Ic bassin de Ia Saune

par les soins de la commission hydrométrique de Lyon.

Mémoires de la Société Impériale des Sciences de l'Agri-

culture et des Arts de Lille. Lille 18.55. 2" Serie.

Vol. I. 8°.

Table:

DELEZENNE. Notc sur Ic toD dcs orchesttes et des orgues-

MACQUART. Diplèrcs exotiques nonveaux ou pen connus.
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MAQUART. Planies hcrbacces d'Europc et iturd Iiiscctcs, puur Aiire suite

aux Arbres, Arbribseaux etc.

OORENWiNDEK. Recherchcs sur la composiiion chimique des substanccs

alimcntaiies du bctail dans Ie Noi-d de la France. ^
VIOLETTE. Sur Ie fil des Instruments trancliants.

BACiiY. Note re'trnspective sur la culture du Polygonam-linctorium a

Douai, aa\ SlVe, XVe et XVI" Siècles.

CANNissiE. Etsai sur Tanalyse et la synthese des éléments pitonériques

des langucs et sur rücriture.

LEQRAXi). üne Journéc a Mons-en-Pevèle.

TBEROULDE. Principes de Graramaire générale. Theorie du

Verbe. Paris 1855. 8'.

Catalogue des livres, dessins et estampes de la Bibliothèque

de feu M. J. b. nuzARD. Paris 1842. Vol. I—111. 8".

Catalogue des livres, principaleinent relatifs aux Sciences

et aux Beaux-Arts, a THistoire et a rArohéologie, qui

composaient la Bibliothèque de feu Ie Y^ i,. k. g, uEm-

CART DE THURY. Paris 1854. 8'.

Catalogue des livres de la Bibliothèque de feu M. duval.

Paris 1814. 8'.

Catalogue des livres rares et précieux de feu M. bosquillon.

Paris 1815. 8°.

Catalogue des livres de la Bibliothèque de feu M. jean

NoëL n,4LLE. Paris 1823. 8'.

Catalogue de livres oomposant la Bibliothèque de fi^u

M. A. A. ROYAR-coLLARD. Paris 1826. S".

Catalogue des livres de la Bibliothèque de feu M.

C. L. F. ANDRY. 1830. 8'.

M. CHEVALIER. Cours d'économie politiquf% fait au College

de Pranee. Vol. I. Paris 1855. 8.

A. Dü GRATV. Mémoire sur les produclions rainéralcs de la

Confédération Argentine. Paris 1855. 8'.
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ITALIË.

Atti tlcir Academia Pontificia de*" Nuovi Liticei. Anno Vl.

Sessinne I. Roma 1855. 4".

Jndice:

ANGELO sECcnr. Ricberchc sul Mafinetismo terrcstre.

ROGGERO. Suir aso dei principii raeccanici iiella ricerca dclle proprieisi.

Geomctriche delle carve.

PAOLo voLPiccr.M. Alcune richerchc relativc alla tcorica dei nuracn.

Il Medesinao. Ccnno biografico del defunto contc gidseppe al-

BORGHETTI.

A. SECcm. Soj)ra Satarno.

GiüSEPPE PONzr. Carta geologica della comarca di Roma.
MARio MAssiMO. Duca di Rignano comunica un progcttc del siq. A. mo-

RETTi, per la navisa^ione aerea.

Atti della E.eale Accademia delle Scïenze. Sezione della

Societa Eeale Borbonica. Vol. VI. Napoli 1851. 4".

Indice:

Nuova diniostrazione del principio fondamentalc delle parallele, Cor-
rispondcnte all' esatta nozionc di tali retie data da Euclide, sej^uita

da una Nota, su di una diniostrazione analitica del postulato V di

Euclide, fondandola sul principio di omogeneita; e sul madi cou-

venerole di usare di tal principio nelle riccrche georaetriehe.

REMiGio DEL GROSSO. luveatigazione sulla proprieta della Lemniscata-

Bernonlliana-Mcmoria.

T. p. Tücci. Quadraiura delle porzioni di paraboloide ïperbolica, ler-

roinata di quattro Unce rethe, preceduta da osservazioni suU' im-

portanza geomctrjca, e artisiica di tali superficia.

E. PERGOLA. Sopra alcune proprieta delle superficia di secondo grado.

Historica fungorum regni NeapoÜtani, picturis ad naturam ductis,

opus inchoatum a V. Briganti, atque a Francisco ejus filio continnatum.

TENOEE. Della zurloa nuovo genere nella fanaiglio delle Meliacea.

Decre'ziona di due alberi lattifluin ccotici del genere Ficns.

GASPAKRiNi. Osservazioni iutoi'no al la struttura delle Genime, e del

fruito dell' Opunzia.

SEMMOLA. Del Baeo dell' uvo.

GASi'ARRiNi. Osscrvazioni sulla struttura de' tubercoli spongiolari di

alcune piaute Icguminose.

scACCHi. Della Humite, e del Tcridoto del Vesuvio.

CAPONA. Sposizione de' principale fondamenti della fdosofia Scozzese,

e della sua influenza sulla moderna Francesa.

ReiidicoTito della Societa Reale Bnrbonica Accadoniia della

Scienze. Nuova Seria. Anno IIT. Napoli 1S54. !".
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A. .NoniLE. Elogin stnrico di macedoiiin mclloni. Napoli

1S55. 4".

SALVATORE FENiciA. Dissertazione sul tifo Oolerico. Napoli

1855. 8^

Mémoires de TAcadémie Royale de Savoie. Tom. II. N. S.

Chambéry 1854. 8°.

Table:

DE JüGE. Rapport sur Ic pi'ix de poosie.

RAiïUT. Deuxièmo Notice sur quelque9 monnaics de Savoie im:ditcs.

c, DE riKADREGAKD. Notes Cl Docnments sur Ia condition des Juifs on

Savoie dans les sièclcs du raoyen-üge.

riLLET. Rapport sur Ie Mémoirc qui pre'cède.

CALLOND. Études sur l'araendemeut des terres.

ooiLt-AND. Notice biografique sur Ie médecin Daquin.

BiLLiET. Recensement des aliénés cxistant en Savoie en 1850.

UABDT. Note sur une inscription esistant a Saiut-Jeoire, pres de Cliambury.

- Notice sur nne dalle funeraire esistant dans Téglise du Bourget.

noGDENiN. Note sur les plautes pbanerogames, qui aiment exclusivc-

nient la voisinage des liabitations de rhomme.
LEON MENABïiÉA. Notice sur l'ancieDne chartreuse de Vallon en Cha-

blais, avec des chartes ine'dites et des éclaircissements rclatils ïi la

familie souveraine des Sires de Faucigny.

i)c BEAUREGAKD. Quclqucs dëtails sur les circonstances de la suspen-

sion d'armes, conclne a Clierasco en 1796, entre Ie General Bona-

parte et les Commissaires du Roi de Sardaigne.

VALLET, Note sur les Coquilles perforantes du bassin de Chamberj.

riLLET. Essai sur rerosion pluviale, etudiée dans Ie bassin d'Aix en

Savoie.

et GiROü. Mémoirc géologique sur la craie blanche des envi-

rons de Chambéry.

VALLET. Observations sur la craie blanche des enviions de Chambéry.

MARGUERiTE CHEVRON. Le pcrcé du Mont-Ceiiis. Chambéry.

1852.

Memorie dell' I. E. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed

Arti. Vol. I—IV. Venezia 1843—1852. 4°.

Atti delle adunaiize dell' I. E. Istituto Veneto di Scienze,

Lettere ed Arti. Venezia 1841—1848. Tom. 1—VIL 2^

Serie. Tom. T—Y. 1850—1S54. 3^ Serie. Tom. I. p.

T_vn. 8^

VERSL. EN MEOED. AFP. NAlUnRK. DEEL IV, G
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SPANJE.

Memorial ile Ingenieros. N^. 4— ö. Madrid 1855. 8».

GROOT-BRITTANNIÉ".

Philosophicai Transactions of the Royal Society of Lon-

dou. V. 14.5. p. 1. London 1855.

Contents:

j. TTNDALTv. On tlic Naturc of the Force by which Jiodies are repelled

from the Poles of a Magnet, to which is prefixcd an Account of

some Kxperiments on Molecular Influences.

j. H. PRATT. On the Attractlon of the Himmalaya mountains, and of

the elevaled regions beyond them, upon the plumb-Iinc in India.

c. B. AiRY. On the Coraputation of the effect of the Attraction of Moun-
tain-masses, as distuibing theapparcnt Astronomical latitude ofstations

in Geodeiic siirveys.

r. HORNER. An Account of some recent researches near Cairo, under-

taken with tlic view of throwing light upon the Geological History

of the alluvial land of Egypt.

w. F. nARLow. Obscrvations on the Respiratory Movements ofinsects.

.1. T>. HOOKKR and r,. w. binney. On the Structure of certain Limestone

Nodules, enclosed in seams of bituminous coal, with a description of

some Trigonocarpons contained in them.

w. H. L. KcssELL. On thc iheory of definite Tntegrals.

Proceedings of the Royal Society. Vol. VIL N\ 14.

Transactions of the Royal Societyof Edinburgh. Vol. XXI.

Part. 2.

Contents:

J. D. PORBES. Further Expcriraenis and Remarks ou the Measnrement
of lieigbts by the Boiling-point of Water,

j. DAvv. Some Mi;:-cellancous lïemarks uu the Salmonidac.

F. A. WI8E. Notes on Some of the buddiiist Opinious and Monuments
of Asia, compiired with the Symbols on the ancient sculptured

"Standing Stones" of Scotiand.

!•- KELLAND. On Supcrposition.

J. c- MAXWELL. Expcriments on Colour, as perceived by thc Eye, with

Remarks on Colour-blindiiess

T. H. ROWNET. Rcscarches on the Amide-i of the Faity Acids.

c. G. WILLIAMS. On the Voltaile bases prjduced by destructivc Disiil-

lation of Cinchonine.

G. wiLsoN. On the Extent to which the received theory of vision requi-

res us to regard the Eye as a Camera Obscnra.
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w. SWAN. On Errors, cnascd by Imperfect Invcrsion of the Magnct,

in Observations of Magnetic Declination.

Proceedings of the Eoyal Society of Edinburgh. Vol. N". ^S.

A. SMITH. Supplement to the practical rules for ascertai-

ning the deviations of the compass which are caused

by the ship's iron. London 1855. 8°.

F. HORSFIELD. Brief Notices of several new or little-knowii

species of Mammalia, lately discovered and coUected in

Nepal. London 1855. 8'.

Catologue of the Birds in the Museum of the Hoii. East-

India Conopany. Vol. I. London 185i. 8'.

ÜUITSCHLAND.

Denkschriften der Kon. Akad. der "Wisschenschaften zu

Wien. (Math.-NatuTW. Classe). Bd. IX. Wien 1855. 4°.

Inhalt:

iiTRTL. Chlamydophoi'i truncati cam Dasypode gymnuro comparatum

Examen Anatomicum.
V. LiTTKOw. Beitrag zur Kentniss der Grundlagen ven piazzi^'s Stern-

katalog.

V. HAtJEB. Beitrag zur Kentniss der Cephalopoden-Fauna der Hall-

statter Schicbten.

KEüSS. Ueber zwei Polyparien ans den Hallstatter Schichten.

DiESiNG. Sechzebn Gattungen Ton Binnenwürmern nnd ihre Ai-ten.

PETERS. Schildkrötenreste aus den Oesterreichischen Tertiir-Ablage-

rnngen.

HÖRNES. Ueber die Gastropoden undAcephalen der Halstatter Schichten.

S0E8S. Ueber die Brachiopoden der Halstatter Schichten.

GRAiLiCH. Brechung nnd Reflesion des Lichts an Zwillingsflachen

Optischeinasiger voUkommen durchsichtigen Medien.

Sitzungsberichte der Kon. Akad. der Wissenschaften zu

Wien. (Math. Naturw. Classe). Bd. XV. H. 3. XVI.

H. 1. Wien 1855. 8'.

Inhalt Bd. XV. H. 3.

HAiDiNGER. Das Stauroskop, ein Üptisch-Mineralogisoher Apparat von

F. T. KOEELL.

G'
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rAiniNGFR. üciDfükuiiKen übcr die zuwcilcn irageschmeidigcn Eisen ent-

stnndene Krystullinische Stmctur, verKlïchcn mitjenerdcs Meteoreiseiis.

— Das Eis der Donnu bei Wicn, and das Eis des Rlicinshei

Koblenz.

ROCHLEDER. Ucber die Oxydo R, O^.

RUSSEGGER. Pas Erdbcbcn in Schemnitz am 31 Janner 1855.

KRBiL. Ueber eiueni neucn Erdbebenmesser.

MagDctischo und Geographische Ortsbestimmungen an den Kus-

ten des Adriatischen Golfes im Jahre 1854.

DiEsiNG. Revision der Cercarieen.

ZENGER. Theorie der Aquatorialboussole, und ihrer Anwcndüng zur lïc-

stimmuns:; der Inclinatioii.

HAUER. Ueber einigo Fossilien aus dem Dolomite des Monte Salvatorc

bei Lugano.
iioRNsrEiN. Ueber die Bahn der Calliope.

czERMAK. Vhysiologische Studiën.

KOLT-E. I)ie Echinoiden der oberen Jura-Schichten von Nicolsburg in

Mahren.

Bd. XVJ, H. I :

KOCHLEDER. Ueber das Trocknen der zu Analysiretiden Substanzcn.

SANDBERGER. Ucber Anoplotheca, einc neue Brachiopodcn-Gattung.

FiALKOwsKr. Construction des Kreises und der EUipse.

HAiDiNCER. Die Konische Refraction am Diopsid, nebst Bemerkungcn
über cinige Erscheinungen der konischen Refraction am Aragon.

Die Liclitiibsorption des Cadmacetits, der Krystalle des cs-

sigsauren Cadrainmoxydes.

ZANTEDEScni. Dclla inlerfercnza luminosa, che presenta il filo mctallico

coinune a due circuiti cliiusi, e dcllo stato d'incande scienza dcUe parti

del circuito, che non sono comuni ad ambeduc; con alcune osscrva-

zioni sulla natura dell' elettrico, calorico e luce e delia loro recïproca

dipendcnzo.

REUss. Pala'ontologische Miscellen.

KENNGOTT. Mineralogische Notizen.

SEDLACZEK. Dcr Copir-zirkel, einc einfachc Einrichtung des Panto-

graphen.

iiACER. Ueber die Cephalopoden aus dem Lias dor Nordöstliclie Alpen.

STELLWAG V. CARiON. Die Accommodationsfehlcf des Auges.

Deiikschriften der Kon. Akademie der Wissenschaften 7u

Wien. (Philos.-Hist. Classe). Bd. YI. Wien 1S55. V.

Inhalt:

iiAMMER-PüRGSTALL. Das Kamel.

KARAJAN. Ucber Heinrich den Teichner.

HAMMER-PURGSTALL. Die SchuM dcr Templer.
—^—

—

Das Pferd bei den Arabern

KREMER. Topographic voii Damasku^.
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Sitzungberichte der Kon. Akademie der VV isseiischaiten zu

Wieii. (Phil. Hist. Classe). Bd. XV. H. 2—3. XVI.

H. 1. Wieii 1855. 8'.

Inhalt Bd. XV. H. 2—3:
stóUMELLER. Cimbrisches Wörterbuch, oder "Wörterbuch der Deutscheu

Sprache, Tvie sie sich in einigen der VII und der XIII Geraeinden

auf den Alpen von Vicen^a und von Verona erhalten bat.

BOLLER. Die Übjectiv-Conjugation in den Finniscben Sprachen.

HAMMER-PDRGSIALL. Ueber die Alt-Christlichen Baudenkmüler Cuu-
stantinopels von Salzenberg.

6RY8AR. Ueber das Canticum und den Chor in der Eömisehen

Tragedie.

PFizMAiEK. Die Zeiten des Fürsten Wen von Lu.

GiNDELT. Ueber das johann amos comenius Leben und Wirksamkeit
in der Fremde.

zArPERT. * Ein Briefiein als Amulef

Bd. XVI. H. 1.

BERGMANN. Leiboizens Memoriale an den Knrfürsten johann wilhelm
von der Pfalz, wegen Erriclltung einer Akademie der Wissenschaf-

ten in Wien, vom 2 October 1704.

iiopF. Geschichte der Insel Andros und ihrer Beherrscher in dem Zeit-

raume von 1207—1566.

BËRGMANN. Ueber die Historia metallica seu numismatica Austriaca,

und Heraeus' zehn Briefe an leibsitz.

woCEL. Archaologische Parallelen.

SCHERZER. Ein Besuch bei den Ruinen von Quirigua iai Slaate Guate-

mala in Central-Amerika.

WOLF. Ueber Lope de Vega's Comedia Eamosa de la Reina Maria.

Jahrbucli der Kais. Kon. Geologisohen Reichsanstalt. Jalir-

gang V. W. 3—4. Wien 1854. 8'.

Jahrbüclier der Kais. Kon. Central Anstalt für Meteoro-

logie und Erdmagnetismus. Band III. Wien 1855. 4'^.

Verhandlungen des Zoologisch-Botanischen Vereins iu

Wien. Band IV. Wien 1854. 8'.

Tnhalt:

j, EGGER. Neue Oesterreichsche Zweiflügler.

ORTMANN. Beroerkungen über Nieder-Oesterreichische Pflanzen.

V. HORNiG. Erste Stande einiger LepiJoptern.

TRAüEKFicLD. Besclireibung des Spliodrus Schmidtii durcli l. mili.ek,

Trogtorjiynchus Annophthalnius durch f. schmiu, und neue Höhlenr
tliiere.
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POZKORNY. Vorarbeiten zur Kryptogamentlora von Untcr-Ocstcrrcich.

sciiiNER. Dipterologische Fragmentc.

HOUNIG. Lepidopterologisclier Besucli des Mangert und Kombon.

BEUR. Versuch eiuer Eintheilurig der Bromeliaceen.

UECKEh. Die Fische der Salzacb.

pLosiiAL. Nachtrag zur Phanerogamenflora von Lomnitz.

KOTSCHT. Der Stcinbock in Südwcst-Asien.

BEER. Funktion der Luftwurzel der Tropischen Orcbidecn.

KEKNER. Zur Kenntniss der Flora des Miihlvicrtels.

HAGEN. Die Ncuroptcrcn der Berustein-Fauna.

OHTERT. Ueber Klauenbildung der Preussiscber Spinnen.

REicuARDT. Verzcichnïss Bühraischen Pflanzen.

KiRCHNER. Verzcidiniss der Aderflügler um Kaplitz.

FBAUENFELD. J)ie Algen der Dalmatiniscbo Kuste.
-——~ Erste Stande von Plinthus Megertei.

scHiNER. Diptera Austriaca.

FRADENFELD. Reizc an der Kuste Dalmatiens.

ERAüER. Beitrage znr Kenntniss der Ncuropteren.

DORFMEisTER. Ucber Zygacnen in Steiermark.

Lcbensweise der Raupe von Limiuitis populi,

SCHWAB. Vogel-Fauna von Mahrcn und Schlesicn.

NEiTREiCB. Ueber Aconitum Stoerkianum.

HORNiG. Erste Stande einiger Lcpidopteren,

MANN. Schmetterlingc, gesammclt im Wippacbthale.

FiNGER. Ueber Circaëtos Gallicus uojei,

GiRAND. Note sur quelques Hyménoplères.

FRADENFELD uud EGGER. Ueber Eutwickluug von Cbionea und deren

Anatomie von f. erauer.

iiANF. Ornithologischc Notizen aus Ober-Steiermark.

Abhaiidluiigen der K. Akadeinie der Wissenschaften zu

Berliu 1S54. Berlin 1S55, é\

Inhalt:

MULLER. Ucber die Gattungen der Seeigellarven.

EETRiCH. Ueber die Lagerucg der Kreidetormation im Schlesischen

Gebirge.

LiCflTENSTEiN und w. PETERS. Ucbcv iieuc merkwürdigc Sangetbiere

des Küniglichen Zoologiscben Museums.

PETERS. Ueber die an der Kilste von Mosambique beobachteten Seeigel

und insbesondere über die Gruppe der Diademen.

KLOTZsCH. Begoniaceen-Gattungen und Arten.

ENCKE. Ueber den Comeleu von Pons.

HAGEN. Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Bewegung der Was-
sers in Köhren.

LE JEDNE DiRiCüLET. Vereinfacbuug der Theorie der biiiürcn (juudriiii-

scheu Formen von positiver Detcrminante.
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T. u. HAGEN. Die Romantische und Volks-Litleralur der Jiuien in JU.
disch-üeiitscher Sprache.

HiËDEL. Die Ahnherren des Preussisclien Königshauses bis gegen das
Ende des 13 Jahrhunderts.

iio>fEYEE. Der Prolog zur Glosse des Sachsischen Landrechts.
GüKTius. Zur Geschichtc des Wegebaus bei den Griechen.
GRiMM. üeber die Namen des Donners.
BITTER. Ucber einige verschiedenartige charakterisiisciie Denlimale des

Nördlichen Syriens

RIEDEL. Ueber den Ursprangnnd die Naiur der Burggrafscliatt Nürnberg.
RANKE. Zur Kritik Fraukisch-Deutscher Keichsannailisten

Bopp, Ueber das Albanesische in seinen verwantscbaftlichen Beziehungen.
PANOFKA. Archaologischer Commeniar zu Pausanias, B. II. Kap. 24.

Monatsbericht der Königl. Preuss. Aiademie der Wis-

senschaften zu Berlin. Jahrg. 1854, Aug.—Dec, —
18Ö5, Jan. — Jul. S".

Abhaudlangen der Philosoph. — Philologischeii Classe der

K. Baijerischen Akademie der Wissenschaften. B. VII.

2 Alth. München 1855, 4°.

Inhalt

:

F. THiERSCB. Dissertaüo de Analogiae Graecaecapitibus minus cognitis.

ï. SPIEGEL. Der neunzechte Fargard des Vendidad.
L. SPENGEL. Ueber die Kritik der Varronischen Bücher deLinguaLatina.
F. STKEEER. Die altesteu in Salzburg gesclilagenen Miinzen.

Oefi'entliche Sitzung der K. Akad. der Wissenschaften,

München 1854, 55, 4".

Almanach der K. Bayerischeii Akad. der Wissenschaften

für das Jahr 1855. München 12°.

Annalen der K. Sternwarte bei München, Band. VIL
München 1854, 8'.

Preisschriften von der Fürstlich Jablonowskischen Gesell-

schaft ZQ Leipzig. Leipzig 1854.

Inhalt

:

H. B. GEiNiTz. Darstellung der Flora des Hainichen. Ebersdorfer nnd
des Floehaer Kohlenbassins, mit 14 Kupfertafein in gros» Folio.

Berichte über die Verhandlungen der K. Sachsischen Ge-
sellschaft der Wissenschaften zu Leipzig (Philologisch-

Eistorische Classe) III, IV, V. Leipzig 1853— 54 8".
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Vcrhaiullniigcn ttes Naiiirlnslorischen Vcreiiitis tier J'ruus-

sischen llheinlande uiul Westphalcny. Jalirgang XII, If.

1. Bonn 1855. 80.

Inhalt:

ztiiLEU mul wiKTOEN. Bcmerkuiij^cn über die rctrefactcn der alteii»

DevoTiisclien Gcbirge vom Kheinc. in der UmgeKcnd von Coblenz.

scHArFKER. Einïge Bemerkungen iibcr SpoiiKilla fluviatilis Linie.

ivUEMËRS. Versuch die relative Löslichkeit der Saize aus ihrcr Coii-

stitution abzuleiten.

— — Ueber einige Pbysikalische Eigenschaften des Salpetcrsaurcn

Lithions.

}ïECKHAU5. Beitrage zor Krijptogamen-Flora Westphalens.

ZEILER uiid wiRTGEN. Ucbcr die Ecliinoderraen in der Umgcgcnd vuii

Coblcnz uud in dom eifeleu Kalke.

Abliandlungen der Naturfoscheudeu Gesellschaft zu Halle.

Band. TIJ. 1. 2. Halle 1855.

Inhalt

:

GiuARU. Beitrage zur Geologie von Austrah'en von l. LEicmiARit.

F. iKMiscn. Beitrage zur verglcicbcnden Morphoiogic der Pflanzen.

VVürtembergische Naturwisseuscliaftliche Jahreshefte. Jahr-

gang XL H. 2. Stuttgart 1855. 8°.

luhalt:

E. VON MARTENS. Ucbor dic Verbreitiiug der Europaisclieu Land- un'd

Süsswasser-Gasteropoden.

Verhandlungen der Physicaliscli- Medicinischen Gesell-

schaft in Würzburg. Band. VL IL 1. Würzburg 1855. 8°.

Lihalt:

KUS9MAUL. Untcrsuchungen übcr den Binfluss welchen die Elutstrümung

auf die Bewcgungen des Iris und anderer Theile des Kopfes aiisübt.

i'FNOR. Der mechanische Ersatz der Blutegel hinsichtlich ihrcr medici-

nisclien Wirkung.

TEXTOR. Bericht über den vun Ilerrn pfnor in Darmstadt erfundeucn

kunstlichen Blutegel.

iiAssENCAMT. Bcitrüge zur Kcnntniss des Muschclkalks der Khünbcrgc.

Ueber einigc Zeulillicn,

ROMMEL. Versuche über deu Kinfluss vegctabilischcr Nahruijgbiuittel auf

den Stoffwechscl.

V. TEïïOK. Ueber ciiien Fall von Macroglossa.

KÖLLIK.EK. Ucl»er die Vitalilal und dic Entwickcluug der Sainenfaden.
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VKKCiiow. iJic Multiloculiirc, ulccrircmle EcbinokokkeDKCschwuIst der

Leber.

HLUMuÖDEiï. Meteorologi&cbc Ccobachtungen in Bayreuth, |I851—1853).

Archiv der Mathematik uiid Physik. Th. XXIV, H. 3—4.

Greifswald 1S55.

latalt Heft 3:

ti. F. "w. BAEUK. Sur Ie mouvement d'un corps solide autoor de san

centre de graviie', lorsqu'ou.suppose que cc point est fixc ])ar rap-

port k la terre, et entraimï avec elle dans son mouvement tiiurne.

T. scuoENEMAN. Ucber den Gebrauch empfiudlicher kleiner Brückcn-

waagen fiir pbysikaliscbe Zwecke.

FUiscH. Ueber kkfler's Logarithmen und ciuige Bricfe von iïei-leii.
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EEN E BIJDRAGE

TOT DE

KENNIS VAN DE STEUCTUUR DER ORCHIDEËN.

OVER HET TRUNDRISME IN PHAJUS;

• DOOR

W. H. DE VRIESE.

Onder de middelen, waarvan zich de beoefenaar der

kruidkunde bedient tot het opsporen van de symmetrie

der organen in de planten, behooren die afwijkingen van

hare ontwikkeling, die wij met den naam van monsters

bestempelen, en welke wij vaak hebben te beschouwen als

de formulen, die ons de ware gesteldheid der organen

doen kennen. Voorbeelden aan te halen van het nut, dat

de organographie en de systematische wetenschap van

zulke waarnemingen hebben getrokken, zou te eenemale

overbodig zijn.

Er zijn eenige familiën van het plantenrijk, in welke

de ontwikkeling van de organen alle regelmaat en sym-

metrie schijnt te missen, en waarin nogtans een naauw-

gezet onderzoek aantoont dat de symmetrie werkelijk niet

wordt gemist, maar dat de onregelmatigheid haren oor-

sprong heeft in de meerdere ontwikkeling van een of an-

der orgaan, of in zijne veranderde rigting, of in zijne

vergroeijing met andere deelen. Onder de Monocotyle-

donen komen hier 't eerst en 't meest in aanmerking de

Orchideën.
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VjV zijn iiulcrdnail iii 't gelict^lii plantonn'jk gvm meer

afwijkende vormen. Men kan zich niets zoo vreemds,

niets zoo zonJcrlings voorstellen als 't geen wij in de

bloemen van deze planten, die zoo zeer door hare schoon-

heid en schitterende kleuren uitmunten, opmerken. Men
vindt onder hare geslachten do namen van velerlei dieren,

vooral insecten, en inderdaad zou men zeggen nu eens

eene honigbij, dan weder eene spin of een anderen vornn

eens diers voor te hebben. In de meesten is het zooge-

naamd labellum uitermate ontwikkeld, in aimleren daaren-

tegen de andere perigonialia tot eene ongemeene lengte

uitgegroeid, waaronder wij slechts als voorbeelden wijzen

op Brassia en Uropedium.

In de Orohideen is de ternaire type, even als in de

overige Monocotyledonen, de heerschende. Dit blijkt uit

liet zesbladige perigonium en uit het ovarium en de

vrucht, die trivalvulair zijn, met even zoo vele parietale

placentae. Minder duidelijk is dit in den tweeden en

derden verticillus floralis, welke, oppervlakkig beschouwd,

roet het aangenomen beginsel in strijd zijn.

Ik bedoel hier volstrekt niet te treden in beschouwin-

gen omtrent de structuur der Orchideën, welke boven-

dien is uiteengezet in Bauers Illustratioiis of Orc/iideouK

plants en in de geschriften van robert brovviv, richard,

MNDLEV en anderen. Ik wenschto mij slechts te bepalen

bij ééne bijzonderheid in de stamina en de pistilla, na-

melijk hunne onderlinge consolidatie en de suppressie van

twee der antlieren, met uitzondering van de Cypripedieae,

waarin er werkelijk twee aanwezig zijn.

Hetgeen ons in de beide genoemde organen vreemd

voorkomt bij den eersten opslag, dit wordt bij een nader

onderzoek duidelijker; en hoe groot ook het aantal soorten

van Orchideën zijn moge, 't geen thans in de wetenschap

bekend is, in betrekking tot het gering getal van die
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wier structuur volkomen is toegelicht, — zoo mogoa wij

echter per analogiara veilig een besluit trekken tot den

typus die bij allen ten grondslag ligt.

In de Cypripedia b. v. zijn niet alleen twee laterale

stainiua ontwikkeld en met volkomen gevorderde antheren

voorzien, maar ook iiet derde en centrale is, hoewel zon-

der helmknop, aanwezig. Bovendien vindt men hier het

stigma en den stijl van de filamenten gescheiden, en is

de ternaire gesteldheid der organen duidelijk aan te wij-

zen. Hierbij komt dat in sommige Orchidei/'n-bloemen

de onregelmatigheid van het perigonium in die mate ver-

dwijnt, dat er inderdaad eene toenadering tot de bloemen

der Irideën plaats heeft; terwijl eindelijk in eenige andere

(Goodyera, Neottia), het stuifmeel tot den gewonen toestand

naderende, ook daardoor de anomalie, die de Orchideën

aanbieden in betrekking tot de aan haar verwante groepen,

schijnt te verdwijnen.

Er zijn tot hiertoe slechts weinig waarnemingen bekend

gemaakt van Orchideën, in welke de natuur, door de rig-

tige of typische ontwikkeling van den derden en vierden

verticillus van de bloem, den ternairen toestand dezer or-

ganen volkomen aanbiedt.

Daartoe iieliooren de observatiën van robeet brow.n,

ACBILLES RicuARO en wvDLER, vooral in de Orchis latifolia,

Ophrys aranifera, Neottia Nidns avis en weinige anderen.

Het kan zijn dat er waarnemingen van nog andere bo-

tanisten bestaan, maar deze zijn mij tot hiertoe onbekend

gebleven.

Ik ben in de gelegenheid dit klein aantal waarnemingen

met eene nieuwe te vermeerderen.

In het voorjaar bloeide in eene der kassen van den

Akademie-tuin te Leiden eene Phajus, waarvan het onder-

zoek mij in al de bloemen eenen triandrischen toestand

beeft doen kennen, liet was bij toeval dat ik op die

VERSL. EN UEDED. AFn. NATDL'EK. DEEL IV. 7
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bloemen mijne aanilaclit vestigde; want de geslachtskenmer-

ken zijn, ook voor zooverre de stamina betreft, in baueü's

lUustratioiis op ceiie onnavolgbare wijze voorgesteld. Tn-

tusschen trof liet mijne aandacht, dat hier al de bloeiiicii

drie antheren aanboden en deze in meerdere of mindere

mate ontwikkeld, zoowel wat aangaat hare grootte, hare

vormen als hare pollen-massa's. Aan de zijde namelijk

van de anthera, die in alle Orchideën, met uitzondering

der Cypripedia, aanwezig is, bevonden zich twee antheren,

in ieder van welke men een ongelijk aantal lobuli ofpol-

linaire massa's aantrof, verdeeld in twee loculi, die ieder

met een dissepiment voorzien, en alzoo quadriloculair

waren.

Ik had op dfit tiid<;'!p geene bloemen van deze soort

van Phajus voorhanden, in welke deze monstruositeit niet

voorkwam; en ik liad dus, wat den top van de zuil en

de antheren betrof, geen punt van vergelijking; het was

namelijk de soort van dat geslacht, aan welke lindlev

den naam gaf van ons mede lid blume, de Phajus Blumei.

Maar het is mij, bij een onderzoek van al de bloemen die

ik beschikbaar had, gebleken, dat de achterste of middelste

anthera in zooverre van den gewonen toestand afweek,

dat dit deel niet achthokkig was, gelijk het gewoonlijk

is, maar, even als de zijdelingsche, die zich hier ontwik-

keld hadden, slechts vicrhokkig; waarin men duidelijk

erkent de wet, die bij elke zoogenaamde degeneratie valt

op te merken, dat de sterkere ontwikkeling van een of

ander deel, tot cene serie van organen of tot eene of an-

dere functie behoorende, meestal geschiedt ten koste van

de vorming van andere deelen, die tot dezelfde serie van

organen betrekking hebben.

De zijdelingsche antheren waren in de meeste bloemen

wel niet zoo reselmati^ cevormd, dat men daarin eene

volstrekte overeenkomst zag met de middelste of achterste,
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maar aan de structuur zelve ontbrak niets van hetgeen

men in deze laatste kon opmerken. Het zoogenaamd

stuifmeel of de raassae poUinioae hengen op gelijke wijze

te zamen als in de groote of achterste anthera en hadden

dezelfde vormintr.
. /

De zuil bood verder in hare gedaante en in haren

top geene in 't oogvallende afwijkingen aan, maar er be-

vonden zich, ter plaatse van den oorsprong of de insertie

der antheren, duidelijk vaatbundels, welke ik niet heb

aangetrollen in dezelfde organen bij P. WallicJdi en

P. Grandifolius. Of ze in de niet monstreusc bloem van

P. Blumei zullen aanwezig zijn, dit zou de tijd moeten

leeren.

Tot opheldering van hetgeen hier te vragen zal over-

blijven, zou het noodig zijn, de monstreuse bloemen in

haar ontstaan en verdere vorming na te gaan.

Dat dit nu niet is geschied, en ook doorgaans bij

zulke gevallen geen plaats vindt, dit is zeer natuurlijk.

Niemand wacht eene zoodanige vervorming. Kon men te

voren weten dat zoo iets zou ontstaan, dan zou menige

waarneming van gelijken aard voor de wetenschap veel

vruchtbaarder zijn, dan zij werkelijk is. Kon men, om
slechts één voorbeeld aan te halen, vooraf gissen, dat in

de bloem van de rogge dat monsterachtig uitwas aan-

staande is, 't welk men het spoor of moederkoren noemt,

dan zou men waarschijnlijk reeds meer zijn gevorderd in

de kennis van zijne vorming en zijnen waren aard.

Er zijn planten die jaren achtereen gelijksoortige ont-

aardingen van haren gewonen vorm voortbrengen. Dit doet

b. V. in haren ziekelij ken bloei de witte lelie, waarvan

ons Medelid, de Heer g. vrolik, de antholyse heeft doen

kennen, en welke lelie jaren achtereen hetzelfde verschijnsel

oplevert. Indien deze zelfde Phajus ons weder hare bloe-

men schenkt, 'tgcen binnen eenige maanden kan plaats



( 100
)

hebben, dan zullen üij mijne aandacht niet ontgaan. In

het tegenovergestelde geval durf ik mij evenwel vleijen,

dat deze korte raededeeling als eene bijdrage zal kunnen

worden beschouwd tot opheldering van de anders nog

duistere symmetrie van de dusgenaamde zuil of den derden

en vierden verticillus iu de bloemen der Orchideën.

VERKLARING VAN DE PLAAT.

Fig. 1. Top van de columna met 3 antheren.

// 2. Hetzelfde van eene andere bloem, doch waarbij van

de zijdelingsche antheren de pollinia zigtbaar zijn.

// 3 en Sa. De teruggeslagen middelste antheren.

* 4. Pollinia van dnzelfde.

// 5. Top van eene andere bloem.

II 6. Zijdelingsche anthera aan de binnenzijde gezien.

De eene helft is geopend. Men ziet daar de

pollinia door een dissepiment in tweeën geschei-

den. De andere helft is gesloten.

// 7. Doorsnede van de zuil in horizontale en iu

// 8. longitudinale rigting.

// 9. De zuil van achteren gezien.

II 10. Stuifmeel.

De fig. 1, 2, 3a, 5, 6, 7 en 10 zijn vergroot

voorgesteld.
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EENER

OPLOSSING VAN EEN VRAAGSTUK,

BETREFFENDE

DE ELECTRISCHE TELEGRAFIE.
DOOR

J. BOtiSCHA Jr.

Men kan door de Jaatst beschrevene inrigting van sik-

mens en HALSKE het vraagstuk «twee seinen in tegenge-

stelde rigting langs ëéne lijn over te brengen" als vol-

doende opgelost beschouwen. Proeven in het groot genomen

hebben de mogelijkheid der toepassing hunner methode

bewezen. *) Het is de vraag, of men met de vermenig-

vuldiging van het telegraphisch verkeer op ééne lijn nog

een stap verder kan gaan. Siemens en halske hebben

geleerd, twee stations, A en B, met behulp ééner lijn twee

aan twee gelijktijdig telegrafisch te combineren, zoodat

A naar B en B naar A kan seinen ; is het mogelijk eene

andere inrigting te vinden, door middel waarvan drie

plaatsen gelijktijdig twee aan twee telegrafisch kunnen

gecombineerd worden ? Het vraagstuk laat zich dus uit-

spreken : //Drie plaatsen (Botterdam, 's Hage en Atnster-

*) In het Knleahhmus der Eleclrischen Telegrafie von L. Galle,

Inspector der K. Sachs. Stnnlaleletjra/(n. Lei-pzig, Verlag von T. X.

WEBEK 185.'), leest men: die im Grossen angi^stellten Versuobe ha-

ben die Anwendbarkeit dieser siEMENs-HèLSKE'schcn apparate für

'Ion praktisclien Telegraphcn-dienst vollsliindig nach^Mviosen.
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(lam) zijn door sk'olits dóiie telegraallijii vcrljoinlwi. Men

vraagt eeno inrigting te vinden, waardoor het mogelijk

wordt, te gelijkertijd van elk dezer plaatsen naar elk der

beide anderen een verschillend berigt te zenden, zoodanig

dat van Rotterdam een berigt naar 's llage en een ander

naar Amsterdam, van 's Ilage een berigt naar llotterdam

en een ander naar Amsterdam, en uit Amsterdam een be-

rigt naar 's Ilage en een ander naar Rotterdam langs

ééne lijn gelijktijdig worden overgebragt."

Hot is duidelijk, dat de oplossing van dit vraagstuk

kan teruggebragt worden tot die van een meer eenvou-

dig. Wanneer eenmaal ecne inrigting gevonden is, waar-

door het mogelijk wordt, twee berigten gelijktijdig in

dezelfde rigting over te brengen, en wanneer dan daarop

de stroomverdeeling van siemeks en iialske van toepassing

blijft, waardoor twee seinen in tegengestelde rigting kunnen

worden gegeven, dan is het vraagstuk opgelost. Immers,

van de twee seinen, die bij eene dergelijke inrigting te

's Hage uit Rotterdam zouden worden ontvangen, kan

het eene op een schrijfapparaat te 's Hage worden opge-

schreven, terwijl het tweede op eenen overdrager verschijnt,

een werktuig, dat zelf den rol van telcgrafist vervult en

het ontvangene sein onraiddelijk naar Amsterdam verder

zendt. Uit "s Hage kan dan ook weder een tweede sein

naar Amsterdam gezonden worden, zoodat bij zulk eene

inrigting de volgende seinen kunnen gegeven worden

:

één van Rotterdam naar 's Hage,

één van Rotterdam naar Arasterdam,

één van 's llage naar Amsterdam.

De toepassing der stroomverdeeling van sie.mei\s en

iiALSKE zou, wanneer zij mogelijk ware, dan ook do vol-

gende seinen gelijktijdig toelaten:

één van 's Hage naar Rotterdam,

één van Amsterdam naar Rotterdam,
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één van Amsterdam naar 's Hage.

De oplossing van het problema vordert dus ten eerste

de beantwoording der volgende vraag : Op welke wijze is

het mogelijk twee seinen langs ééue lijn in dezelfde rig-

ting over te brengen?

Zullen twee telegrafisten a en è te Rotterdam elk een

verschillend sein gelijktijdig naar 's Hage zenden, die daar

beiden van elkander afgezonderd op twee verschillende toe-

stellen worden opgeteekend, dan moeten de beide stroomen,

die zij beurtelings of gelijktijdig door het neerdrukken des

sleutels in de lijn brengen, zich noodzakelijk door eenig ken-

merk van elkander onderscheiden. Ware dit niet het geval,

dan Zouden beide seinen op beide toestellen dooréén vloeijen,

wijl er geene reden bestaat, waarom het eene uitsluitend op

den éénen toestel, het andere uitsluitend op den anderen toe-

stel zijne werking zou uitoefenen. Een galvanische stroom

is, in zijne ons bekende uitwerkingen, geheel bepaald door

rigting en sterkte, en wij kunnen twee galvanische stroo-

men alléén door een verschil in rigting of een verschil in

sterkte van elkander onderkennen ; de twee telegrafisten

moeten dus twee stroomen in de lijn kunnen brengen, die

hetzij door rigting, hetzij door sterkte, hetzij door beideu

te gelijk van elkander onderscheiden zijn. Onze kennis

van de eigenschappen des galvanischen strooms laat geene

andere oplossing toe.

, Onderscheiden de beide stroomen zich alleen door hunne

rigting, d. i. zijn zij gelijk en tegengesteld, dan zullen zij

op het oogenblik, waarop beide telegrafisten te gelijkertijd

seinen, zich zamenstellen tot éénen stroom, welks sterkte

gelijk= O is : er zal geen stroom in het verwijderde station

merkbaar zijn, en dit geval zal zich derhalve in geenerlei

opzigt onderscheiden van dat, waarbij geen der telegrafis-

ten seint. In het ontvangende station zal men alzoo niet

kunnen ontwaren of beide telegrafisten seinen, of geen
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van beiden, liifruit blijkt, dat een verschil iii ligling

alléén niet genoegzaam kan zijn, om de verlangde werking

te weeg te brengen.

Anders is het gelegen met een verschil in stroom-

sterkte. Onderstellen wij, dat de telegrafist a te li-otterdam

eene stroomsterkte = iV in de lijn kan brengen, de tele-

grafist b aan hetzelfde station eene stroomsterkte = y.

Dan kunnen er te 's Hage drie strnomsterkten worden

waargenomen : eene = x, als a alleen den sleutel neer-

drukt, ééne = y, als h alléén zijnen stroom in de lijn

brengt en ééne = x -\- y, als beiden gelijktijdig seinen.

Onderstellen wij nu nog daarbij, dat het mogelijk ware,

twee toestellen in het ontvangende station, 's Hage, in te

rigten, waarvan de ééne alleen die gevallen opteekent,

waarbij de stroomsterkte in de lijn = x of = x -\- y

is, terwijl de andere dit alleen doet, wanneer de stroom-

sterkte ^ IJ oi = X -\- y is; dan zouden op den eenen

toestel al de seinen van a en op den anderen al de seinen

van b van elkander afgezonderd verschijnen. Zien wij

thans, op welke wijze aan deze voorwaarden kan voldaan

worden

In de eerste plaats, op welke wijze zullen twee tele-

grafisten twee verschillende stroomen in de lijn brengen?

üit kan met de gewone inrigting des sleutels niet g;e-

scliieden, dewijl daarbij telkens, wanneer de batterij in en

uit de lijn gehragt wordt, door de beweging van den

sleutel de geleiding der lijn een oogenblik verbroken

wordt. Dit oogenblik kan zamentreffen met dat, waarop

de tweede telegrafist een sein wil geven en daartoe eenen

stroom in de lijn moet brengen, hetgeen niet geschieden

kan, wanneer de geleiding der lijn verbroken is. Wij

ontmoeten hier hetzelfde bezwaar, dat de methoden, door

den eersten uitvinder van het dubbel seinen, D" gintl,

beschreven, onbruikbaar maakte. Het kan echter op zeer
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gemakkelijke en eenvoudige wijze worden uit den weg

geruimd.

Wij brengen daartoe eene bekende eigenschap van den

galvanischeu strooui in toepassing. Volgens eene der

wetten van ohm zal, wanneer eene batterij door twee ge-

leiders is gesloten, de stroom zich tusschen beiden ver-

deelen en zullen de stroomsterkten in de geleiders omge-

keerd evenredig zijn aan hunnen weerstand. Bestaat de

een uit een zeer korten geleider, de andere uit een zeer

langen draad, dan zal verreweg het grootst gedeelte des

strooms door den korten geleider en een uaauwelijks merk-

baar deel door den langen draad stroomen. Wanneer wij

nu zoowel de beide pooldraden der batterij als de beide

uiteinden der lijngeleiding met de as des sleutels en met

de koperen plaat verbinden, waarop de stift rust wanneer

de sleutel niet bewogen wordt, derwijze, dat één der

pooldraden van de batterij en één der uiteinden van de

lijngeleiding met de as des sleutels, de andere pooldraad

der batterij en het tweede uiteinde der lijngeleiding (bijv.

de aardplaat) met de koperen plaat in aanraking is, dan

zijn de polen der batterij, wanneer de sleutel in rust is,

zoowel door het ligchaara des sleutels als door de lijn ver-

eenigd. In dezen toestand des sleutels, zal geen merkbaar

deel van den stroom door de lijn gaan, wijl de weerstand

des sleutels ten opzigte van dien der lijn uiterst gering is.

Zoodra echter de telegrafist den sleutel neerdrukt, wordt de

korte sleutel-geleiding verbroken en er blijft aan den stroom

geen andere weg over dan langs de lijn naar het verwijderde

station en door de aarde terug. Door het bewegen des sleu-

tels wordt de geleiding der lijn nu nimmer verbroken.

Twee dergelijke toestellen kunnen achter elkander in

de lijn worden gebragt, zooals in fig. 1 en fig. 3 is

voorgesteld. ï'ig. 1 is eene verticale, fig. 3 eene hori-

zontale projectie dezer inrigting. Bij a en a' bevinden
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7,icli do klciriscliroovoii, waarin do pnoldraden der sein-

batterijen worden vastgemaakt. Ue klenischroef h van den

liiiksclien sleutel staat in verband met de lijn, de klem-

schroef b' met h van den regtschen, terwijl b' van den

regtschen met de aardplaat in gemeenschap is. Door in

het hout van het planchet, dat den slentel draagt, inge-

legde koperen repen bestaat eene geleidende verbinding

van a! naar b\ en tevens van deze beiden door de ko-

peren zijstukken, die de as des sleutels dragen, de as en

liet ligchaani des sleutels d met a en b. De beteekenis

der openingen o en p zal later blijken. Wanneer men

wil seinen, moet in de opening p een koperen stop ge-

stoken worden, die de geleidende verbinding herstelt tus-

schen de koperen reep, waarop o en dien waarop b is vast-

gemaakt en welke door eene kleine tusschenruimte van

elkander gescheiden zijn. Wanneer de beide slcutel.s in

rust zijn, zijn de batterijen door de korte geleidingen van

ffl over d naar a', en door de lange geleidingen van anaar

b door de lijn naar het verwijderde station door de aarde

terug en over b' naar a gesloten. Door de lijn gaat als-

dan geen merkbaar deel des strooms. \Vordt de sleutel

neergedrukt dan gaat de geheele stroom door de lijn, en

aan elke nederwaartsche beweging des sleutels zal dus

een sein in het verwijdeide station beantwoorden. Deze

bewegingen kunnen nu met beide sleutels onafhankelijk

van elkander volbragt worden, zonder dat de lijngeleiding

ooit verbroken kan worden, liet aanbeeld des sleutels

wordt nu als geleiding geheel overbodig en is in de figuur

ook weggelaten. Het zou echter misschien wenschelijk

kunnen zijn, het te behouden, dewijl het de beweging

des sleutels regelt en de telegraiisten bij zijn gebruik

gewend zijn den sleutel zoover neer te drukken, als het

aanbeeld toelaat.

Er blijft ons nu nog deze vraag ter bemant woording
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over: Op welke wijze zal men de drie verschillende stroom-

sterkten, die mogelijk zijn, in het ontvangende station

van elkander onderscheiden ? Dit heeft gewis geen onover-

komelijk bezwaar in zich. Herinneren wij ons daartoe de

inrigting van een relais. Het bestaat uit een hoefvorinig

stuk week ijzer, dat met den stroomgeleider is omwonden

en wanneer een stroom door den geleider wordt gevoerd

magnetische kracht verkrijgt. Dien ten gevolge trekt het

een stuk week ijzer aan, dat zich tegenover de uiteinden

der beide beenen van den hoef bevindt. Eene veer tracht

dit stuk week ijzer steeds van den hoef verwijderd te

houden, zoodat de magnetische aantrekking van den hoef

die veerkracht moet overwinnen, om het poolstuk te be-

wegen. Aan het poolstuk is eene inrigting verbonden,

waardoor de stroom van eene zoogenaamde lokaal-batterij,

die den schrijftoestel in beweging brengt, gesloten wordt,

wanneer het door den hoef wordt aangetrokken. De schrijf-

toestel zal derhalve alleen dan een sein opteekenen, wan-

neer de stroom, die van het verwijderde station komt,

krachtig genoeg is, om den hoef een magnetisme mede te

deeleu, waardoor eene aantrekking op het poolstuk wordt

uitgeoefend, die de veerkracht der veer verinag te over-

winnen.

Die veren kunnen meer of minder sterk worden aan-

gespannen, en daardoor ontstaat de mogelijkheid een relais

te vervaardigen, welks poolstuk eerst aangetrokken wordt,

wanneer de stroorasterkte in de lijn tot een bepaald be-

drag geklommen is. Stellen wij ons nu voor, dat men
op zulk eene wijze drie relais heeft ingerigt, waarvan het

eene reeds bij een stroom = x bewogen wordt, het tvi'eede

eerst bij een stroom = ij (waarbij y ^ x wordt onder-

steld) en eindelijk het derde eerst bij een stroom = x
-(- y begint te spreken. Dan zal men zich verzekerd

kunnen houden, dat, wanneer het eerste relais alk'ón



( iOH
)

spreekt, ook de Iclegraüst a alléén seint; spreken de

beide eersten, dat de telegrafist b seint, en spreken zij

alle drie, dat beide telegrafisten gelijktijdig den sleutel

neerdrukken. Men ziet gemakkelijk de mogelijkheid in,

eene inrigting te vinden, zoodanig dat het eerste geval

alléén op éénen schrijftoestel, het tweede geval alléén op

eenen tweeden, en het derde op beide schrijl'toestellen wordt

opgeteekend. Is dit geschied, dan znllen op den éénen

schrijftoestel alleen de seinen van a, op den tweeden alleen

de seinen van b verschijnen, en het vraagstuk is opgelost.

Dit is nu voorzeker allezins uitvoerbaar, maar men

moet bij de toepassing op de telegrafie niet vergeten,

dat de stroomsterkte in de lijn door verandering van

weerstand des geleiddraads of door het ontstaan van neven-

geleidingen, wanneer de telegraafpalen vochtig worden,

zeer onstandvastig is, en dien ten gevolge de stroom-

sterkte y zoozeer kan afnemen, dat het tweede relais niet

meer bewogen wordt, zoodat alleen het eerste spreekt, en

de stroomsterkte x -{- y niet voldoende is, om het derde

relais te doen spreken. Het is duidelijk, dat onder deze

omstandigheden noodzakelijk verwarring in de seinen moet

ontstaan. Veel eenvoudiger wordt de zaak, wanneer met

een verschil in stroomsterkte der batterijen een verschil

in rigting verbonden wordt. Laat de telegrafist a te

Rotterdam over eene batterij van 10 elementen te be-

schikken hebben, de telegrafist b over eene van 20 ele-

menten, die echter zoodanig is opgesteld, dat de stroom,

welken b in de lijn brengt, wanneer hij den sleutel neer-

drukt, tegengesteld is aan den stroom van a. \Yijl de

weerstand der batterij zeer klein is ten opzigte van dien

der lijn, kan men aannemen, dat de stroomsterkte even-

redig is aan het aantal elementen. AVij znllen de stroom-

sterkten dus uitdrukken door het aantal elementen, die

in de lijn zijn.
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Wanneer nu te Rotterdam

a seint, is de stroomsterkte te 's Hage = -|- 10

b II II II II II II = — og

a en 6 seinen nu » n n == —.10
In de beide gevallen, dat h den sleutel neerdrukt, heeft

dus de stroom te 's Hage eene bepaalde rigting, onder-

scheiden van die, welke plaats grijpt, wanneer h niet

seint. Wij noemen die stroom-rigting negatief. Nu valt

het niet moeijelijk eenen toestel in te rigten, die alleen

door zulke negatieve stroomen bewogen wordt. Fig. 3

stelt daarvan eene schets voor. Tusschen de beide polen

van eenen ciikelvormigen electromagneet bevindt zich een

der polen van eenen magneet N Z, die om eene hori-

zontale as kan draaijen, welke door het stuk koper c ge-

dragen wordt. Die beweging van den magneet kan echter

slechts in ééiien zin geschieden (in de figuur zóddanig,

dat N zich links beweegt), wijl de beweging in eene au.

dere rigting verhinderd wordt door het stuk koper d.

De magneet zal derhalve, wanneer N zijnen noordpool

beteekent, alleen dan aangetrokken worden door den elec-

tromagneet, wanneer de stroom door de omwiudingen

van dezen laatsten in zulk eene rigting stroomt, dat de

zuidpool van den electromagneet links verschijnt. De veer

V drukt den magneet tegen het uiteinde van den koperen

arm d. Aan beide armen a en d zijn twee klemschroeven

bevestigd. Om den electromagneet zijn, tot een later te

vermelden doeleinde, twee verschillende draden nevens

elkander gelegd. Wordt de magneet door den electro-

magneet niet aangetrokken, dan bestaat er eene geleidende

verbinding van a naar a', die in de figuur door de ge-

stippelde lijn wordt aangewezen. Deze geleiding wordt

echter verbroken, zoodra de magneet zich in beweging

stelt, daar hij in dit geval niet meer in aanraking is

met het uiteinde van d.
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Plaatsen wij nii dezen toestel in de lijn te 's Ilage

en verbinden wij aan de heide klemschroeven a en a' be-

halve de pooldraden eeiier batterij nog de beide einden

der lijn naar Amsterdam, dan vervult hij den rol van tc-

legrafist, die het te 'sHage ontvangen sein onmiddelijk

naar Amsterdam verder zendt. De batterij is ook hier

weder door twee geleidingen gesloten, eene korte, in de

tiguur door de gestippelde lijn aangewezen, en eene lange.

door de lijn naar Amsterdam en door de aardsche gelei-

ding en de aardplaat terug. Komt nu een stroom van

eene bepaalde rigting, bijv. een negatieve te 's Mage aan,

dan wordt de magneet bewogen en de korte geleiding

verbroken. Er blijft den stroom der lokaal batterij weder

geen andere weg over, dan door de liJ7i naar Amsterdam

en door de aarde terug, en het sein wordt onmiddellijk

naar Amsterdam overgebragt. Moet het sein niet naar

Amsterdam worden gezonden, maar te 'sHage worden

opgeschreven, dan heeft men in de plaats van de lijn

naar Amsterdam en de geleiding naar de aardplaat, slechts

de beide verbindingsdraden van den sclirijftoestel van

MOUSE in de klemschroeven a en a! te klemmen en het

sein zal, wijl de gestippelde geleiding altijd van zeer klei-

nen weerstand kan gerekend worden ten opzigte der draad-

windingen om den electromagneet van den schrijftoestel,

even zoo goed te 's Hage, in plaats van te Amsterdam,

worden opgeteekend.

Alle seinen, door den telegrafist h uit Rotterdam naar

's Hage gezonden, worden dus door dit relais, dat wij

voortaan een polair relais zullen noemen, naar Amsterdam

doorgeseind of zoo men wil op een schrijftoestel te

's Hage opgeteekend, zonder dat dit met een sein van den

telegrafist a alléén zal kunnen geschieden, die, wanneer hij

niet met b gelijktijdig den sleutel neerdrukt, slechts posi-

tieve stroomen in do lijn brengt. Nemen wij nn nog een
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tweede relais, dat geheel de gewone constructie heeft en

dus zoowel voor positieve als negatieve stroomen spreekt.

Zulk een toestel zullen wij een neutraal relais noemen.

Rigten wij het zoo in, dat het den stroom eener tweede

lokaal batterij sluit, die een schrijftoestel van morse in

beweging brengt, dan zullen op dezen toestel al de seinen

van a worden opgeschreven ; wanneer namelijk a alleen

seint en een stroom = -|- 10 te 'sHage aankomt, en

wanneer a en è gelijktijdig seinen en den sleutel neer-

drukken en een stroom = — 10 te 's Hage aankomt.

Bleef het hierbij, dan was het vraagstuk reeds opgelost;

raaar op dit relais zullen nu ook al de seinen van b op-

gcteekend worden, wanneer de stroomsterkte = — 20

is. Van de drie stroomsterkten, die mogelijk zijn:
-f- 10,

— 10 en — 20, doet dus ééne, de laatste, eene ver-

keerde werking en schrijft op den schrijftoestel een sein

op, dat daarop niet behoort. Om dit bezwaar weg te

nemen, dient nu nog een derde relais, dat aan het vorige

het zwijgen moet opleggen, wanneer het voor een stroom

=^ — 20 wil spreken. Dit relais is polair en heeft de-

zelfde inrigting als het eerst beschrevene en gelijk in

fig. 3 is voorgesteld. De veer, die den magneet tegen den

koperen arm d aandrukt, heeft echter eene grootere veer-

kracht. De magneet is daardoor zoo moeijeUjk te bewe-

gen, dat de stroomkracht daartoe noodig het dubbel be-

draagt van die, welke tot de beweging van het eerste

noodig is. Het relais zwijgt voor alle positieve stroomen

en voor negatieve stroomen, die kleiner zijn dan 20 ; het

spreekt alleen voor negatieve stroomen, wier volstrekte

waarde twintig of meer bedraagt. Het wordt zoodanig

geplaatst, dat de stroom der lokaalbatterij door de in de

figuur gestippelde geleiding moet gaan, zal hij op den

schrijftoestel zijne werking uitoefenen. Er zijn derhalve
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twee relais, ilie met de geleiding dezer lokaalbatterij iii

verband staan : het neutrale relais, dat den stroom sluit

bij elk sein, dat uit Rotterdam hetzij door a, hetzij door

b, hetzij door heiden gelijktijdig gegeven wordt, en het

laatst beschrevene polaire relais, dat den stroom door het

vorige gesloten verbreekt, in het geval dat b alleen den

sleutel neerdrukt. Het geval, dat derhalve op den schrijf-

toestel te veel werd opgeteekend, wordt door dit laatste

relais uitgesloten. Noemen wij nu de relais naar de rang-

orde hunner beschrijving I, II, III, dan is I een polair,

II een neutraal relais en III een polair relais, dat slechts

voor negatieve stroomen van eene grootere sterkte spreekt.

Wanneer a seint zal alleen II bewogen worden, de stroom

der tweede lokaalbatterij wordt gesloten en het sein ver-

schijnt op den sohrijftoestel. Wanneer b seint, spreken

de drie relais te zamen. I brengt den stroom der eerste

lokaalbatterij in de lijn, zendt het gegeven sein naar Am-

sterdam {of schrijft het, zoo men wil, op eenen afzonder-

lijken sch rijftoestel te 'sHage). II sluit den stroom der

tweede lokaalbatterij en dit zou ten gevolge hebben, dat

het sein op den schrijftoestel bestemd voor de seinen van

a verscheen, wanneer niet op hetzelfde oogenblik III werd

in beweging gesteld, die den stroom der lokaalbatterij

weder verbrak. Het sein komt dus alleen te Amsterdam

aan. Seinen et en b gelijktijdig, dan wordt weder I door

den hieruit voortvloeijenden negatieven stroom bewogen en

zendt het sein naar Amsterdam ; II spreekt eveneens en

schrijft het sein op den schrijftoestel te 's Hage op, zon-

der daarin door III verhinderd te worden, dat door een

stroom — 10 niet kan bewogen worden. Noemen wij

het schrijfapparaat te Amsterdam, waarop de seinen van

6 moeten verschijnen B, dat te 's Hage, waarop de seinen

van a moeten worden opgeteekend, A, dan zal als
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oden sleotel ueórdrukt, een sein verschijnen op A,
; lfi',

h II II 1 n II II '/ B,
; il'

a en h » /' neerdrukken " » " » A en B.

En hiermede is het voorstel, om twee seinen in dezelfde

rigting langs éénen draad te zenden, opgelost. ;an!;!if[*s

Worden nu om elk der relais, zooals in tig. 13, twee

draadvvindingen «gelegd en de stroom, in het seinende

station afgezonden, tusschen de beide windingen van zijne

relais verdeeld en in tegengestelde rigtingen door de dra-

den gevoerd, op de wijze door siemens en halske voorge-

slagen, dan kan in elk der stations op hetzelfde oogenblik

worden teruggeseind, zonder dat de relais in deze stations

door hunnen eigen' stroom in het minst worden aangedaan,

en de mogelijkheid ontstaat vier seinen gelijktijdig in eenen

draad over te zenden. Hierdoor is het voorstel ook in zijne

meerdere algemeenheid opgelost. Van de drie relais, welke

in de lijn moeten worden gebragt, zijn dus twee geheel

onafhankelijk van de stroomsterkte, mits zij slechts aan

de voorwaarde voldoen, voor elk relais noodzakelijk, dat

zij gevoelig genoeg zijn. Met andere woorden, het is eon

vereischte, dat de stroom in de lijn zekere sterkte bezitte,

zal het seinen mogelijk zijn. Deze voorwaarde moet pok

vervuld worden bij het gewone enkele sein, zoodat hier-

door geene nieuwe moeijelijkheid voor de door ons voor-

geslagene- wijze van seinen wordt veroorzaakt.» Alleen het

polaire relais III is aan de bepaling onderworpen, dat het

een zeker maximum van gevoeligheid niet overtrede. Im-

mers dan ware het mogelijk, dat bet niet alleen door een

stroom == — 20, maar ook door den stroom = — IQ

weid bewogen, hetgeen niet mag geschieden. . >,.[,

Dit is de eenige nieuwe moeijelijkheid, die deze wijze

van seinen oplevert, en de eenige meerdere onzekerheid

ontstaat nu hieruit, dat de stroom = — 10 door vermin-

dering van weerstand in de lijn zoodanig kan aangroeijen,
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dat hij het relais lil in beweging stelt. Het is duidelijk,

dat meu deze onzekerheid naar willekeur kan verminderen

door het aantal elementen der beide batterijen te vermeer-

deren. Had de telegrafist a eene batterij tot zijne be-

schikking, die eene stroomsterkte + 30, de telegrafist 6

eene, die eene stroomsterkte — 40 in de lijn brengt, en

spant men de veer van relais 111 zoo sterk aan, dat het

relais eerst bij een stroom = — 40 gaat spreken, dan znu

de stroom — 10, als beiden seinen, tot een bedrag — 40

moeten klimmen, voor dat er stoornis in het seinen kan

ontstaan, en de weerstand der lijn zou dan aan verande-

ringen moeten onderworpen zijn, waardoor hij tot op één

vierde zijner waarde kan verminderen.

Bij de voorgcshigciie inrigtiiig des sleutels is nog een

bezwaar uit den weg te ruimen, hieruit voortvloeijende,

dat de stroom der seinbatterij voortdurend gesloten is, ook

dan wanneer door een der telegrafisten geen berigt wordt

overgeseind. De geleider, die den stroom in dat geval

sluit, is de hefboom des sleutels, die dan in blijvende rust

is en dezelfde, die wij tle korte geleiding noemden. De

stroomsterkte in dien geleider en in de batterij zal dus

zeer aanmerkelijk zijn en ten gevolge hebben, dat eene aan-

zienlijke hoeveelheid zink in de batterij opgelost en nut-

teloos verspild wordt. Dit kan gemakkelijk voorkomen

worden, wanneer de telegrafist, nadat een sein is overge-

bragt, vóór hij den toestel verlaat, een der pooldraden van

de batterij uit de klemsohroef los maakt, en zorg draagt,

vóór hij op nieuw een berigt overbrengt, deze verbinding

weder te herstellen. Het inklemmen van den pooldraad,

dat met eenige zorg moet geschieden, brengt evenwel tijd-

verlies mede, en bovendien is het te vreezen, dat de tele-

grafist mogt vergeten, aleer hij begint te seinen de ver-

binding te herstellen. Geschiedt dit, dan zal zoodra hij

den sleutel neerdrukt, de geheele lijngeleiding verbroken
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worden, en wijl het mogelijk is, dat behalve zijn berigt

nog een, twee of drie andere berigten gelijktijdig worden

overgebragt, zoo kan zijne nalatigheid eene groote stoornis

in de telegrafische correspondentie ten gevolge hebben. Om
hierin te voorzien, hebben wij aan den sleutel nog eene

kleine inrigting toegevoegd. Het stuk koper, waarop de

klemschroeven a en 6 rusten, is in p verbroken door eene

kleine opening. De tegenoverstaande kanten der beide

reepen, waarin het stuk koper dan verdeeld wordt, zijn half

cirkelvormig uitgesneden en onder de cirkelvormige opening,

daardoor vrij gelaten, is eene kegelvormige uitholling van

binnen met koper bekleed. Deze bekleeding is door eene

vertikale doorsnede in twee deelen gedeeld, die door eene

isolerende zelfstandigheid van elkander gescheiden zijn.

Het eene deel staat in geleidende verbinding met het stuk

koper waarop a rust, het andere met dat waarop b beves-

tigd is. Er bestaat derhalve geene geleidende verbinding

van a naar b. In de kegelvormige holte past een mas-

sieve koperen kegel, die, wanneer hij daarin wordt gesto-

ken, de geleiding herstelt *). De stukken koper, waarop

b en b' bevestigd zijn, hebben iu o juist dezelfde inrigting

en de stop, die in p kan gestoken worden, past ook in o.

Wanneer de telegrafist seint is de stop in p ; de stroom

is dan gesloten en zal, wanneer de sleutel wordt neerge-

drukt, door de lijn gaan. Is het sein afgeloopen, dan

wordt de stop van p in o verplaatst, waardoor de stroom der

batterij wordt verbroken. Gebeurt het nu, dat de telegra-

fist, vódr den aanvang van het seinen van een nieuw be-

rigt, vergeet den stop van o weder in p te steken, dan

-{-) Deze inrigting tot het sluiten en verbreken eens strooms wordt

wegens haar groot gemak en hare zekerheid tegenwoordig vrij alge-

meen bij de telegrafen gebezigd. Zij is, voor zoover ons bekend is,

het eerst door notteboiim beschreven,

8»
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blijft wel is waar de liatterij niet gesloten, maar wanneer

hij den sleutel neêrdrulst, wordt de geleiding der lijn niet

verbroken, wijl er eene geleidende verbinding van tover o naar

b' bestaat, en de seinen van de andere telegrafisten worden

niet gestoord. Het gevolg zijner nalatigheid zal zijn, dat

van het berigt, dat hij zelf' seint, geen enkel teeken wordt

overgebragt en hij vruchteloos den sleutel beweegt.

Het blijkt uit het voorgaande, dat wij tot de oplossing

van ons vraagstuk zijn geraakt, door de verbinding van

twee methoden voor het dubbel seinen. De eene is die,

van welke Dr. gintl het eerste denkbeeld opvatte en welke

door SIEMENS en halske is verbeterd en bruikbaar gemaakt;

de andere berust op een geheel nieuw beginsel en leert het

dnbbelseinen in zooverre op meer algemeene wijze, dat zij

niet alleen in staat stelt twee seinen gelijktijdig in tegen-

gestelde, maar ook in dezelfde rigting over te brengen.

Inderdaad van deze nieuwe methode hebben wij bij de op-

lossing van ons vraagstuk alleen gebruik gemaakt om twee

seinen in dezelfde rigting te geven, maar het valt niet

moeijelijk in te zien, dat zij even goed kan aangewend wor-

den om twee seinen in tegengestelde rigting over te bren-

gen. Zij leert namelijk in het algemeen, twee seinen in

denzelfden draad gebragt van elkander af te scheiden en

op twee verschillende toestellen te leiden, zonder dat de

uitkomst der handelwijze eenigzins afhankelijk is van de

plaats der toestellen in de lijn. Bij de inrigting, in de

vorige bladzijden beschreven, bevonden zich twee telegra-

fisten niet hunne batterijen en sleutels te Rotterdam, en

de drie relais met de daarbij behoorende schrijftoestellen

in het andere station te 's Hage. Niets belet echter een der

telegrafisten met zijne batterij en zijn sleutel naar 's Hage

te verplaatsen en hem te Rotterdam te doen vervangen

door den toestel, die de door hem gegevens seinen moet

opschrijven. Zij nu de telegrafist h met de batterij, die
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eene stroomsterkte =— 20 geeft, te 's Hage, en het eerste

polaire relais met een daarbij belioorenden schrijftoestel

te Eotterdam geplaatst, dan zal zich te Kotterdam een

toestel bevinden, die alleen de seinen van 's Hage opschrijft,

en te 's Hage een, die slechts de seinen van Rotterdam

opschrijft. Er kunnen dus twee seinen in tegengestelde

rigtiug gelijktijdig langs eene lijn plaats grijpen.

Ook in dit opzigt meenen wij dat de door ons voor-

geslagene handelwijze eene nuttige toepassing kan vinden,

wanneer het telegrafisch verkeer langs eene lijn niet zoo-

danig is toegenomen, dat raen vier seinen gelijktijdig moet

geven en men met twee seinen kan volstaan. Zij schijnt

ons dan verkieslijk boven de methode van sieme.ns en

HALSKE. Deze vordert dat de nevensluiting des strooms,

waarin de tweede omwindiiig der relais is opgenomen,

steeds denzelfden weerstand bezit als de lijn. Deze laatste

is zeer veranderlijk, en hieruit vloeit de noodzakelijkheid

voort, den weerstand der nevensluiting telkens met behulp

eener rheostaat te wijzigen. Het is niet onmiddelijk merk-

baar, in welken zin die wijziging moet aangebragt worden,

en dit moet altijd eenig oponthoud veroorzaken. Bezigt

men de inrigting door ons beschreven, dan schijnt het

bijhouden van de verandering dor lijn eensdeels gemakke-

lijker en ten andere minder spoedig noodzakelijk. De tele-

grafist h, die zich te 's Hage bevindt, heeft nu ter zijner

beschikking de negatieve batterij en bij zich de twee re-

lais II en III, van welke het eene een neutraal, het andere

het polaire relais is, dat slechts door sterke stroomen moet

bewogen worden. Alleen dit laatste is aan eene bepaalde

voorwaarde met betrekking tot het maximum zijner ge-

voeligheid gebonden. Het moet spreken, wanneer b seint

en de telegrafist a niet seint. Het kan nu den telegrafist

h niet moeijelijk vallen zich aanstonds te vergewissen of

aan deze voorwaarde wordt voldaan. Hij heeft slechts
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een oogenblik af te wachten, waarop a niet seint, om da-

tlelijk zijnen sleutel neer te drukken en op te merken

of zijn polair relais bewogen wordt. Geschiedt dit niet,

dan is de veer te sterk aangespannen en moet hij de veer-

kracht verminderen. Vreest liij daarentegen dat het po-

laire relais te gevoelig wordt, zoo houdt hij een oogenblik

zijnen sleutel neergedrukt, om op te merken of, wanneer uit

Rotterdam geseind wordt, het polaire relais zwijgt. Heeft

dit niet plaats, dan moet hij de veer slechts een weinig

aanspannen, tot dat het relais niet meer bewogen wordt.

Met een enkelen oogopslag kan hij zich dus onder het

seinen van den toestand van zijn relais overtuigen eii eene

bestaande feil verbeteren. Het andere relais te 's Hage en

het eenige relais te Rotterdam behoeven beide aan geene

bijzondere voorwaarde te voldoen, zoodat de telegrafist te

Rotterdam bij het dubbel sein op niets meer behoeft te

letten dan bij het gewone enkelvoudige sein, en te 's Hage

door het neutrale relais geene nieuwe moeijelijkheid kan

veroorzaakt worden. Mogt er eenige plotselinge verande-

ring in de lijn geschieden, waardoor de stroomen in kracht

toenemen, dan kan bij onze inrigting slechts verwarring

in het te 's Hage ontvangen sein ontstaan, terwijl bij de

methode van siemens en iialske ook te Rotterdam het

berigt verward geraakt.

Bovendien deden wij reeds opmerken dat de kans eener

verandering, aan te brengen aan de veerkracht van relais

III en dus ook de kans eener verwarring bij onoplettend-

heid van den telegrafist of door zeer plotselinge verande-

ringen in de lijn, naar willekeur kan verkleind worden,

en dat door eene vermeerdering van het aantal elementen

der beide batterijen ook dit eenige bezwaar, zoo het dien

naam mag dragen, genoegzaam geheel kan verdwijnen.
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GEWONE VERGADERING

DER AFDEELING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

GEUOIDEN DEN 27sten OCTOBER 1855.

Tegenwoordig, de Heeieii : j. van geuns, >. g.s. van bbeda,

C. J.MATTHES, J. L. C. SCHROEDEU VAJi DER KOLK, P. HARTING,

R. LOBATTO. R. VAN REES, 3. P. DEl.PRAT, J. VAN DER BOEVEN.

t. i. A. VAN DER KUN, W. C. H. STARING , F. C. DONDERS, W. VROLIK

,

W. H. DE VRIESE, C. L. W.BME, J. A. C. OUDEMANS, F. DOZY,

D. i. STORM BUYSING, en van de Letterkundige Araeeling: *• BOSSCHA.

Het Proces-verbaal der gewo;ie vergadering van den 29"«°

September j.1. wordt gelezen, goedgekeurd en vastgesteld.

Worden gelezen brieven van de H.H. G. a. van kerkwijk

(Amsterdam 19 Oct. 1855) en g. j. mulder (Utrecht 27

Oct. j.1.), waarmede zij zich verontschuldigen over het niet

vervullen hunner spreekbeurten op heden. De Heer mulder

hoopt haar in de volgende vergadering te vervullen. Dit

berigt wordt met genoegen vernomen, en beide brieven

worden aangenomen voor berigt. Gelijk besluit valt op

de brieven, waarmede de H.H. conrad, schneevoogt, stam-

KART, HALBERTSMA en VAN GORDT zich verontschuldigen over

het niet bijwonen der vergadering op heden.

Gelezen brieven van den Minister van Binnenlandsche

Zaken ("s Gravenhage 3 October 1855, 12 Oct. 1855),

van den Minister van Buitenlandsche Zaken ('s Graven-

hage 2 Oct. j.1.), en van den Hoofd-Directeur van hetKo-
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iiiuklijk Meteoi'ologiscli Instituut (Utreclil 5 üclüber j.l.)>

ten geleide van boekgesclienken.— Wordt tot plaatsing in

de boekerij en tot schriftelijke dankzegging besloten.

Gelezen brieven van den Secretaris der Académie des

Sciences (Paris 1'' Aoüt 1855), van den Secretaris der

Kóniglic/i- Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften (Prag

11 Oct. 1855), van den Secretaris der Natuurkundige Ver-

eeniging in Nederlandsch Indic (Batavia 26 Mei j.1.), strek-

kende tot dankbetuigiug voor ontvangen boekgeschenken.—
Aangenomen voor berigt.

Gelezen brief van den Minister van Buitenlandsche Za-

ken ("s Gravenhage 12 October 1855), vergezeld van een

afschrift van den brief Zijner Majesteit'» Gezant te Parijs

(Parijs 10 October 1855), waaruit blijkt dat liet Fransche

Gouvernement zich bereid heeft verklaard om de twee eerste

Deelen van den Catalogus der Bihliotheque Imperiale te Parijs

af te staan, in ruil voor de Werken der Akademie.— Dit

berigt wordt met belangstelling vernomen, en de Secretaris

gemagtigd om, onder dankzegging aan Zijne Excellentie,

voor deze op nieuw gebleken bereidwillige medewerking,

den Minister genoemde Werken te zenden, met beleefd ver-

zoek, om de beide Deelen van gezegden Catalogus daar-

voor in de pl.iats te mogen ontvangen.

Gelezen een brief van de Liierary and Philosophical

Society of Manchester (Manchester 29 Sept. 1855), met

het aanbod om hare Werken aan de Akademie ten geschenke

te geven, en het verzoek om daarvoor in ruil te mogen

ontvangen die der Koninklijke Akademie te Amsterdam. —
Dit voorstel wordt aangenomen en de Secretaris gemagtigd

daaraan gevolg te geven.

Gelezen brief van den Heer c. van der stebr (Helder
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13 Oct. j.l.). teil geleide van berekende Tabellen der wa-

terhoogte. De Secretaris berigt deze Tabellen aan de Com-

missie over de daling van den bodem in Nederland ge-

zonden te hebben.

Worden gelezen de Rapporten, door de H.H. c. pbuys van

DER HOEVEN en A. A. SEBASTiAN ingezonden op het voor-

stel, door den Heer F. z. EBMERl^s ingediend in de jongste

vergadering. De H.H. verslaggevers vereenigen zich bei-

den in den wensch, dat de Natuurkundige Afdeeling der

Akademie eene uitgave der Hippocratische schriften onder-

neme, en dat zij den Heer ermebins met de bewerking

daarvan belaste. De Vergadering besluit dien overeenkom-

stig met eenparige stemmen en zal de nadere voorstellen

daaromtrent, ook uit het finantiëel oogpunt, van den Heer

ERMERiNS te gemoet zien. — Wordt tevens besloten dat de

Secretaris den Heer ermerins zal uitnoodigen om nader

te omschrijven het voorstel, hetwelk hij zoude wenscheu

dat daaromtrent tot de Zuster-Afdeeling gerigt wierd.

De Heer blume leest het door hem gesteld verslag voor

op het in zijne handen gesteld adres van den Heer F. dozy. —
Na met onbeperkten lof de onderneming der 5ri/o/o^ia Ja-

vanka besproken te hebben, onder opgave der geldelijke

bezwaren aan de uitgave verbonden, vooral sedert den dood

van Dr. molkenuoer, stelt de Heer blume voor, dat door

de Natuurkundige Afdeeling der Akademie bij den Minister

met nadruk worde aangedrongen, om het verzoek van den

Heer dozy toe te staan en van Regeringswege op een

veertigtal exemplaren van de Brijologia Javanka in te tee-

kenen. — Welligt zoude het, naar de meening van den ver-

slaggever, raadzaam wezen, den Minister bij deze gelegen-

heid opmerkzaam te maken, hoe wenschelijk het zou zijn,

dat een zeker aantal van de door inleekeuing verkregen

I
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exemplaren van dat werk ten behoeve der boekerij van de

Akademie wierd afgestaan, om daarvoor nog ontbrekende

en in den boekhandel meestal niet voorkomende werken

in te ruilen.

De Secretaris leest het hem door den Heer miquel ingezon-

den Verslag voor op hetzelfde adres, waarin, onder gelijke

toekenning van lof, wordt voorgesteld dat de Akademie

den Minister berigte, dat de Bryologisohe nasporingen van

de Heeren dozy en molkenboeh op de hoogte der weten-

schap staan, tot uitbreiding der botanische kennis van de

Indische Kolonie strekken en allezins verdienen ondersteund

te worden op zoodanige wijze, als noodig is om de voort-

zetting der uitgave van de Dryologia Javanica mogelijk te

maken.

Bij de beraadslaging over deze beide Verslagen onder-

steunen de H.H. J. VAN DER HOEVEN CU w. VROLiK met

kracht het voorstel van den Heer blume, omtrent het stel-

len van een aantal exemplaren ter beschikking van de

Akademie.

« Wordt met eenparige stemmen besloten, dat, onder me-

dedeeling van afschriften der beide Verslagen, bij deu Mi-

nister van Binnenlandsche Zaken zal worden aangedrongen

op het wenschelijke der ondersteuning van de uitgave der

Bryologia Javanica, en dat daarbij het verlangen zal worden

uitgedrukt, dat de Akademie, door de beschikking over

een aantal der door inteekening verkregen exemplaren, iu

staat worde gesteld om deze op zoodanige wijze buitens-

lands te verspreiden, dat zij daarvoor andere kostbare

botanische werken als tegenschenk zoude kunnen erlangen.

De Heer van rees deelt, ter vervulling zijner spreek-

beurt, eenige Opmerkingen mede over de Vcrstrooijing van

het JJcht. Door dit woord verstaat men die wijze van

terugwerping van het op een ligchaam invallend licht,
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waarbij dit niet, gelijk bij de spiegeling, in eene bepaalde

rigting teruggekaatst, maar naar alle zijden verspreid wordt.

Deze verstrooijing van het licht kan ecliter het gevolg

zijn van twee zeer verschillende oorzaken, die veelal niet

genoecr onderscheiden worden.

Vooreerst heeft verstrooijing plaats, zoo dikwijls de op-

pervlakte van het ligchaam, waarop het licht valt, niet

gepolijst, maar oneffen of mat is Deze soort van ver-

strooijing vindt hare verklaring in den toestand der opper-

vlakte, wanneer nien deze beschouwt als bestaande uit on-

eindig vele kleine facetten, waarvan elke het licht in eene

andere rigting terugkaatst.

Maar buitendien merkt men eene andere wijze van ver-

strooijing op bij de meeste ligchamen, ook wanneer zij

volkomen gepolijst zijn, zelfs bij vochten met volkomen

effene oppervlakte. Men zid ze van alle kanten, elk met

zijne eigene kleur, een voldoend bewijs, dat zij naar alle

kanten licht terugzenden. De kleuring van het witte in-

vallende licht, welke met deze tweede soort van verstrooi-

jing meestal gepaard gaat,, heeft vrij algemeen het denk-

beeld ingang doen vinden, dat het aldus verstrooide licht niet

van de oppervlakte afkomstig is, maar tot eene zekere,

hoewel geringe, diepte in het ligchaam was ingedrongen,

en bij den heen- en teruggang eene kleurende absorbtie

ondergaan heeft.

Van dit denkbeeld uitgaande, dat ook door andere gron-

den gestaafd wordt, heeft reeds lambert in zijne Pholo-

metria, pag. 292, de beide wijzen van verstrooijing door

de namen van diffusie en emanatie onderscheiden. Deze

terminologie wordt ook door den Spreker aangenomen.

De reden, waarom de emanatie des lichts bij vele, niet

bij alle ligchamen voorkomt, schijnt niet moeijelijk aan

te geven, wanneer men het onderscheid tusschen homogene

eu niet-homogene ligchamen in het oog houdt. Homogene
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ligchamea in oplisohen zin zijn diegenen, in welke de licht-

stralen, zoodra zij door de oppervlakte gedrongen zijn,

hunnen weg in onveranderde rigting voortzetten. Deze

ligoliaraen zijn steeds doorzigtig, tenzij de slof, waaruit zij

bestaan, een sterk absorberend vermogen heeft en de licht-

stralen daardoor als zoodanig vernietigd worden, voor dat

zij de achtervlakte bereikt hebben. ïegen deze staan de

niet-homogene over, welke of mengsels zijn van ongelijk-

aardige, duidelijk onderscheidbare bestanddeelen van ver-

schillenden brekingsindex, of, hoewel schijnbaar gelijk-

aardig, eene korrelige of vezelige strnctuur hebben en vïier

kleinste deeltjes dus niet zoo innig zamenhangen, dat niet

andere stofl'en, vooral lucht, in de poriën zouden kunnen

aanwezig zijn.

Alleen bij de laatstgenoemde ligehamen kan, volgens

deze verklaring, de emanatie voorkomen. De lichtstralen,

welke er ingedrongen zijn, kunnen niet ongestoord voort-

gaan, omdat zij wegens de niet-homogeniteit des ligchaama

telkens van de eene op de andere middelstof vallen. Zij

ondergaan daarbij gedeeltelijke terugkaatsingen, die, zich

bij voortduring herhalende, eene verstrooijing van het licht

naar alle zijden ten gevolge hebben. Een gedeelte van

het licht wordt dus naar voren teruggeworpen en treedt

aan de oppervlakte uit, nadat het meestal reeds in het

ligchaam door absorbtie gekleurd is. De ligehamen, waar-

van hier sprake is, zijn bij genoegzame dikte steeds opaak ;

bij geringe dikte kunnen zij doorschijnend, maar nooit

doorzigtig zijn.

Deze verklaring heeft veel, dat haar aanbeveelt. Hiertoe

behoort onder anderen het feit, dat bij vermenging van

twee doorzigtige ligehamen, die zich niet verbinden, het

mengsel ophoudt doorzigtig te zijn en nu emanerend licht

uitzendt. Een bekend voorbeeld is de melk, uit water be-

staande, waarin mikroskopisch kleine doorzigtige vetbol-
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letjes zweven. — Maar zij is ook niet vrij van bedenkin-

gen. De voornaaniste wordt door de metalen geleverd.

Deze behooren tot de homogene ligchamen; een dun goud-

blad is zelfs doorzigtig. En echter heeft bij de metalen,

vooral de gekleurde, emanatie plaats. Gepolijst goud wordt

van alle zijden met zijne eigene kleur gezien.

Het blijft dus van belang, de verschijnselen van het

diffuse en het emanerende licht naauwkeurig te onderzoe-

ken en de hypothesen omtrent hunne wijze van ontstaan

aan don toets der waarneming te onderwerpen. In dit

opzigt komt vooral hun polarisatietoestand in aanmer-

king, zoowel bij invallend gewoon als gepolariseerd licht.

Tot dusverre is echter in dit veld weinig gearbeid. Ora-

treiit het diffuse licht hebbeu delaprovostaye en desains

(Annal. de Chim. et de Phys. (.3). 34. 215) en angstböm

{Pogff. Arm. 90. 596), bij gelegenheid van andere onder-

zoekingen eenige proeven medegedeeld, terwijl arago (Moigno,

Répertoire d^Opiique. 3. 550) omtrent den polarisatietoe-

stand van het emanerende licht eene merkwaardige wet

heeft doen kennen.

Ten aanzien van het diffuse licht wordt gewoonlijk aan-

genomen, dat hierbij de wetten der spiegeling blijven gel-

den, gewijzigd door de oneffenheid der oppervlakte. Met

deze hypothese komt het feit overeen, reeds door de eerst-

genoemde waarneiners vermeld, dat, wanneer gewoon licht

normaal op eene matte oppervlakte valt, het diffuse licht

steeds in het vlak van diffusie gepolariseerd is. Andere

waarnemingen daarentegen, door hen medegedeeld, zijn met

deze hypothese in strijd.

Door vele met mat glas en met rookzwart genomene proe-

ven, waarbij ter bepaling van het polarisatievlak des dif-

fasen lichts een polariskoop van arago gebezigd werd, in

welken de kwartsplaat door een bikwarts, zooals die in

den saccharimeter van soleil voorkomt, vervangen was, is
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Spreker ook tot liet besluit gekomen, dat gemelde li3'[)o-

these, lioewel iii de meeste gevallen eeiie Ijeiiaderde ver-

klaring gevende, echter onvoldoende is om alle verschijn-

selen der dift'usie ie verklaren. Tot staving van dit ge-

voelen vermeldt hij de volgende feiten.

1. Bij onveranderde rigting van den invalle.nden en den

gedifl'undeerden straal is het polarisatievlak deze s laatsten

veranderlijk met de stelling der diffunderende oppervlakte.

Dit geldt zoowel voor gewoon, als voor gepolariseerd in-

vallend licht.

2. Wanneer een onder een hoek van 45° invallende licht-

straal gepolariseerd is loodregt op het invallingsvlak, is

het polarisatievlak der in het invallingsvlak geditl'un deerde

stralen in het algemeen niet loodregt op dit vlak. Bij

kleine waarden van den hoek der invallende en gedifl'un-

deerde stralen wrjkt het naar de ééne, bij grootere naar

de andere zijde af'.

Men kan deze verschijnselen niet verklaren door aan te

nemen, dat bij deze stoffen met de diffusie eene emanatie

gepaard gaat. Evenmin voldoet de door ANfisinüM aauge-

nomene hypothese, dat de trillingsrigting van het inval-

lende licht onveranderd in het diffuse licht behouden blijft.

De oorzaak dier afwijkingen is nog onbekend.

Omtrent liet emanerende licht heeft aragü op grond

zijner proeven de wet uitgesproken, dat dit gepolariseerd

is loodregt op het vlak van emanatie. Uit de korte, bij

MOIGNO voorkomende opgave dier proeven, die door aiiago

zelven niet uitvoerig zijn bekend gemaakt, schijnt te blij-

ken, dat hij den polarisatietoestand van het emanerende

licht als geheel onufhank(!lijk beschouwt van de omstan-

digheden, waaronder het licht invalt, en alleen toeschrijft

aan de breking, die het bij liet uittreden ondergaat. De

proeven, door Spreker met beenglas. wit aardewerk, ge-

glansd papier, gepolijst marmer, melk enz. genomen, hebben
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hem overtuigd, dat ook deze voorstelling niet geheel met

de ervaring overeenstemt.

Wanneer men gewoon licht, bijv. dat eener lamp, op

eene dezer stoften laat vallen en het gespiegelde licht door

den polariskoop waarneemt, vindt men het volgens de be-

kende wet gepolariseerd in het invallingsvlak. Verplaatst

men dan de lamp in dit vlak, zoodat geen gespiegeld,

maar emanerend licht door den polariskoop valt, zoo blijft

binnen zekere grenzen het polarisatievlak met het inval-

lingsvlak, dat tevens emanatievlak is, zamenvallen. Eerst

buiten die grenzen vindt men het licht gepolariseerd lood-

regt op het emanatievlak.

Plaatst men nu de lamp zijdelings, zoodat het inval-

lingsvlak loodregt is op het emanatievlak, dan is bet po-

larisatievlak van het emanerende licht niet volkomen lood-

regt op het emanatievlak, maar wijkt af naar de zijde

te£ren£resteld aan die, waar de lamp zich bevindt.

Invallend gepolariseerd licht levert soortgelijke afwijkin-

gen van de wet van arago op. Bij normale invalling van

gepolariseerd licht zijn de in het polarisatievlak emanerende

stralen slechts bij groote emanatiehoeken loodregt op het

emanatievlak; bij kleine invallingshoeken daarentegen valt

het polarisatievlak met het emanatievlak zamen.

De Heer de vriese, in plaats van den Heer van der

BOON MESCH optredende, draagt een Bijdrage voor tot de

kermis van de Structuur der Orclddeën, en bepaaldelijk over

het Triandrisme in deze plantengroep. Hij licht haar door

afbeeldingen toe, en biedt haar ter uitgave aan in de

Verslagen en ilededeelingen, weshalve zij in handen wordt

gesteld der Commissie van redactie.

De Heer oudeman.s biedt, in naam van den Heer j.

bosscha jun., de proeve aan eener oplossing van het vol-
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genJe vraagstuk, betrekkelijk de Electrische Telegraphie,

welke hij door afbeeldingen toelicht. //Drie plaatsen (Rot-

//terdam, 's Gravenliage en Amsterdam) zijn door slechts

//ééne telegrapliische lijn verbonden. J\Ien verlangt eene

//inrigting te vinden, waardoor het mogelijk wordt, te ge-

//lijkertijd van elke dezer plaatsen, naar elke der beide

//andere een verschillend berigt te zenden, zoodanig, dat

//van Rotterdam een berigt naar 's Hage en een ander

//naar Amsterdam, van 's Hage een berigt naar Rotterdam

//en een ander naar Amsterdam, en uit Amsterdam een

//berigt naar 's Hage en een ander naar Rotterdam, in

«het geheel dus zes verschillende berigten, langs ée'iie

//lijn, gelijktijdig worden overgebragt."

Het daarover gesteld betoog wordt ter opentlijke uitgave

in de Verslayen en Mcdededingen aangeboden, en in han-

den gesteld der Commissie van redactie.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de verga-

dering wordt gesloten.
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BRIEF VAN DEN HEER HASSKARL

AAN DEN

SECRETARIS DER NATUURKUNDIGE APDEELING VAN DE

KONINKLIJKE AKADEMIE VAN V^TETENSCHAPPEN TE AMSTERDAM.

Tjihoerang, (op Java) 31 Augustus 1855.

Hooggel. Heer!

Met bijzonder genoegen ontving ik in het begin van deze

maand het vereerend schrijven d.d. 9 April jl. N°. 5 o,

waarin UWEd. mij de benoeming en Koninklijke goedkeu-

ring tot lid correspondent der Akademie van Wetenschappen

heeft medegedeeld. Zeer gevoelig voor dit bewijs van on-

derscheiding, mij door de Akademie geworden, verzoek ik

ITVVEd. mijnen opregten dank aan haar te willen betuigen-

Yolgaarne zal ik ten allen tijde bereid ziju, door weten-

schappelijke nasporingen op het gebied der Plantenkuude,

het doel der Akademie te bevorderen, en. het zou mij een

groot genoegen zijn, indien ik al dadelijk eenige mededee-

lingen kon inzenden, die waardig waren aan de Akademie

aangeboden te worden. Echter heb ik juist alle mijne waar-

nemingen, sedert mijn kort verblijf op Java gedaan, reeds

aan de Natuurkundige Yereenigng te Batavia overhandigd,

waarvan ik een afdruk aan de Mademie zal aanbieden.

Evenwel neem ik de vrijheid hier eenige opmerkingen bij

te voegen, over eenige mij bij mijne onderzoekingen voor-

gekomene nieuwe geslachten en soorten.

Eene sierlijke, op Java stellig nog niet genoeg onder-

zochte familie, is die der Lentibulariae. Hare bloemen zijn
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zoo teer, dat ineu zo in de lierbaria niet kan Iierkennen.

Eeiiige, die ik nog al met tamelijk versclie bloemen heb

kunnen onderzoeken;, meen ik voor nieuwe soorten te mo-

gen houden. 1°. de Uiricularia redinata usskl., foliis se-

miverticillatis , 3—önis, ovato-oblongis obtusis tenuissime

pinnatisectis , rhaehi lineari dilatatfl, segmentis furcatim

divisis capillaribus ad inferiores divisioues utriculiferis, te-

nuissimis, pilis antrorsis minutissimis obsitis, pedunculis

erectis flexnosis 3— 7-floris, bracteis ovatis acutis, pedicel-

lis duplo longioribus erectis, dein longe excrescentibus re-

fraotis, calycis laciniis acutis, calcare labio inferiore bi'eviore

adsoendente, acuto vix puberulo, capsida subgloboaa rostratd,

supra basiu linea horizoutali notata.

—

U. fasciculata roxb.

DO. Prodr. VIII. 7. 18. (nee wout. Ie. taft. 1568) differt ca-

lycis laciniis obtusissimis, calcare obtuso, — U. fasciculata

WGHT. (1. c.) valde accedit pedunculo et pedicellis fructife-

ris reflexis, ob foliorum confonn.itionera autem et insertio-

nem, flores majores, calcarque obtusura divcrsa habenda.—
U. Jlexuosa bl., Bijdr. 739, difï. bracteis obtusis, calcare

•obtuso puberulo. — U. aurea lour. forsan (DC. 1. c. 8.

20) lobis calycinis lanceolatis incurvis vix diversa. — U.

flexuosa vhl. (DC. 1. c. 2-1. 124) foliis spiculosis U. vul-

garis dijungenda. — Deze soort groeit dikwijls in de kleine

vijvers of meeren op eene hoogte van 5000' aan de voet

van den Gedeh. — 2. Eene andere, zeer sierlijke, echter

Treel kleinere soort groeit algemeen in de staande wateren

bij Batavia en wordt in 's lands plantentuin te Buitenzorg

gekultiveerd, waar zij ook weelderig voortkomt en bloeit.

Ec zoude ze voor U. humüis \hl. houden, indien ik de

diagnose van DC. (Prodr. "VTII. 22. 103) vergelijk, niet

tegenstaande de squamae remotae niet overeenstemmen

;

maar zoowel de door wight (Ic. 1572. 2) gegeven afbeel-

ding als de meestal tot meerdere digt bij elkander staande

bloemstengen, zoo als zij bij U.macrolepiswGws. (Ic. 158ü/j)
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zijn afgebeeld, lateu dit niet toe. Deze nu is door de squamae

ovatae foliaceae te onderscheiden (Walpeics Ann. III. 5.

13). U. diantha vahl. heeft in de afbeelding van wight

(1. c. 1569/j eenige overeenkomst met de onze, maar

de folia subspathulata spreken er tegen. Misschien is zij

de U. hiflora bl. (DC. 1. e. 10. 33)? echter de onvolle-

digheid der diagnoses der soorten van dit geslacht laten

eene veilige bepaling niet toe. Evenmin kan uit de onvol-

komenheid der diagnose van ü. geminiscapa benj. (Wal-

ïERS Ann. I. 489. 11) over hare verwantschap geoordeeld

worden. Ik noem deze soort dus U. conferta en geef haar

deze diagnose : Natans sabemersa laete viridis glabra pu-

silla, stolonibus radiciformibus copiosis, ramulis geniculatis

simplicibus aut ramulo uno alterove minuto obsitis, foliis

caulinis nullis, stolonum brevibus filiformibus hinc inde

utriculiferis, solitariis aut binis, utriculis compressis ovoi-

deis, apice setiferis, setis basi ramosis ; pedunculis con-

fertis 2—5 erectis 1—-5-floris, pedicellis erectis, bracteis

binis, altera subrotunda, altera minntS, ovata acuta, brac-

teolis nullis, calycis laciniis ovatis obtusis, fructibus sub-

globosis erectis calj'ce majoribus, parvis erectis.

3. Alsodeia haplobotrys hsskl. Prutex, foliis alteruis

oblongo-lanceolatis crenato-serratis, racemis simjilicibus. —
A. javanica endl. {Prostheda, Bl. Bijdr. 867) differt. ha-

bitu multo humiliori, foliis serrulatis, racemis compositis. —
A. Lindeniania tulasn'. (Walp. Ann. I. 71. 3.) diff. foliis

oppositis, basi inaequilateris, floribus glabris, petalis ob-

tusis, placentis geminulis solitariis. — A. obtusa kouth.

(Valp. Ann. II. 67) foliis oblongo-ovalibus, floribus axil-

laribus, abortu solitariis; — .4. Horneri et A. echinocar-

pa KORTH. ramis pilosis; — A. Brownei korth. (1. c. 68.

5) foliis ellipticis glanduloso-serratis, cal3'ce glabro dif-

ferunt; — Pentaloba Roxburghii wll, (quae sola stamini-

bus exsertis gaudet iuter spec. a Walpeks, Rept. I. 224',



(
ia«

)

laudatas) dilT. foliis subsessililius, subtu.s in iiüivorum uxillis

excavatis, Üoribus fasciculatis, disci laciuiis bifidis, filamentis

iji iucisura iuscrtis, stylo hirsuto. Pcnlalóba iiempc a plu-

ribus auctoribus cum Alsodeia uiiitur, cf. esdl. Oen. Sppl.

III, p. 89, etsi ex endl. Gen. 5048 calycis foliolis lance-

olatis, petalis apicc subreflexis, staminibus urceoli .5-dcntati

sinubus insertis, germine piloso slylo crasso. — i. Fla-

courtia aulakokarpa ussivL. Frutex spinosus, ramis inermi-

bus, ramulis tomentosis, foliis hreviter petiolatis oblongo-

s. ovato-ellipticis obtuse acuininatis basi acutis subrotundatis

3—5 nerviis coraceis, iu nervis subtus puberulis, racemulis

minutis glomeratis, iloribus perparvis fem., calyce persisten-

te, fructu 6-sulcato carnoso dulci, dein exsuceo lignoso 6-

pseudo-12-locidari, semiiiibus in loculis 3, altero superiore

plerumque abortivo. — Deze soort, welke de F. Vogelii

HOOK (Walp. Ann. II. 61. 1) zeer uabij komt, behoort tot

liet subgeii. Cracpaloprumnoii endl. Gen. 5079. O, en zou

misschien beter met dit van Flacourlia afgescheiden wor-

den. — 5. Over de Begoniaceae heeft in het vorige jaar

Prof. KLOTZSCH in de Academie der Wetenschappen te Ber-

lijn eene verhandeling voorgelezen, waar het geslacht Be-

gonia in omtrent 35 geslachten wordt verdeeld. De hoofd-

verdeeling dezer familie vindt deze geleerde in het al dan

niet staan blijven van den steel, in de aanwezigheid of

het voorkomon van vleugels aan de hoeken der vruch-

ten en iu de hoedanigheid dezer en de wijze van open-

springen. Na zorgvuldig onderzoek van een twintigtal

soorten dezer familie kan ik noch de eerste, noch de tweede

kenmerken als afdoende herkennen, want zoowel in de

eerste afdeeling vindt men soorten met afvallenden stijl, als

in de tweede met . blijveuden stijlvoet, even als er in de

perste soorten zijn zonder, en in de tweede met vleugels.

Van meer gewigt is de wijze van openspringen der vrucht,

die in de eerste afdeeling in dier voege plaats grijpt, dat
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ze langs den oorsprong der vleugels door spleten geschiedt,

terwijl ze bij de tweede afdeeling in de voorspringende hoe-

ken zelfs en deze in tweeën doelende plaats grijpt; ik zoude

dus dezelve liefst niet stephano- en gymnocarpeae noemen.

De tweede onderverdeeling heeft Prof. klotzsch in de slechts

aan den rand voorkomende of algeheele beharing der stam-

per en stijlen gezocht; in het algemeen houd ik die voor

goed, echter heb ik eenige soorten gevonden die den over-

gang daarstellen, bijv. Saueria crenata hsskl., welke bijkans

overgaat tot Drepanometra iisskl., een geslacht der /'r/ise-

lieae, dat bij deze dezelfde plaats inneemt, als Saueria bij

de Begonieae. Andere onderverdeelingen zijn bij genoemden

auteur het meer of minder vergroeid ziju der meeldraden;

wil men dezen weg echter vervolgen, dan dient men het

getal der geslachten nog meer te vergrooten; zoo heb ik

3 of 3 soorten tot MitscherlicMa getrokken, hoewel niet

naauwkeurig volgens de beperking van klotzsch ; liever geef ik

aan dit geslacht zoowel wat aangaat de meer of minder ver-

groeide meeldraden, als den meer of minder gespletenen stijl

eene grootere uitbreiding. Ook in de laatste afdeeling der

Gymnocarpeae heb ik een nieuw geslacht moeten aannemen,

Sphenanthera genoemd, dat door de uiet vergroeide meel-

draden, kegelvormige helmknoppen, die afgestompt zijn, spi-

raalvormig gedraaide stampers en niet laagpuntige vruch-

ten van Sassea verschil. Daartoe behoort Beg. robusta bl.,

eu misschien de B. multangularis et erosa bl., hoewel de

BLüME-sche soorten wegens hare al te korte en onnaauw-

keurige diagnoses moeijelijk zijn te herkennen.

6. Onder de Euphorbiaceae komen ieder oogenblik nog

nieuwe geslachten voor, als be,wijs hoeveel bij deze familie

nog te onderzoeken blijft. Ik zal er hier eenige aanstippen

:

1. Koilodepas (xoïzoi—Séizafjeen door de eigenaardige vorming

der meeldraden van alle Crotoneae ligtebjk te onderschei-

den geslacht. Flores monoici; d", calyx 3—4-fidus, petala et
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glandulae millae, stamiiia 4 (iiunc 5— 6) monaJelpha, iila-

menta in cupnlam 4 (5—6)-lobain, basi turbiiiatd atteuu-

atain connata, lobis et sinubus iiitcr lobos cariiuitis, eariiüs

centrum altingentibus 8 (10— 13) celhdas formantibus;

antlierac tot qiiot cupulae lobi introrsuni inclinatae, loculis

tere discretis, ante anthesin in cellulis cupulae receptis;

2 calyx 4— 5 pavtitus, germiui valdc adpi-essus cicjue basi

adnatus; germen trigono-subglobosum 3-loculare, geramulae

in loculis solitariae, styli 3 multifidi pahnatim expansi.

Pructus ? — Spec. K. bantamense hsskl., een boom, die ik

reeds in 1841 in Bantam heb gevonden en nu onlanga

in bloeijendcn staat terug vond.

2. Bemieyclia? rhakodisicos usskl. Prutesceus dioica,

foliis brevissime petiolatis oblongo-lanceolatis, acuminatis

basi acutis saepe inaequilateris, tioribus (f axillaribus glo-

meratis breviter pedunculatis, disco S-partito, laciniis trun-

catis. — 3. Pimelodendron hsski,. (Arbor pinguis Itmph.

n. 24'J, t. 83 pessima.) Flores dioici, ^, cahx a latere

utroquc compressiusculus basi carnosus biiidus ; laciniis sub-

rotundis membranaceis, aestivatione valvatis
;

pctala et glan-

dulae nuUae, stamina 13 reee])taculo bcmispliaerico car-

noso nudo inserta, filamenta basi connata, erecta teretius-

cula, antherae basifixae erectae oblongae 2-loculares, lon-

gitudinaliter dehiscentes eruciatae, ? ? — Arbor amboinia

mediocris succo lacteo niox flavescenti vernicino foetensj

ramis teretibus lenticulatis; folia alterna petiolata elliptica

acuminata utrinque glaberima grosse serrata, flores (^ ra-

cemosi, racemi subpauiculati axillares aut laterales. P. Am-

boinicum hsskl. — 4. Nanopetalum hsskl. Flores monoi-

ci, calyx 5-fidus, disco membranaceo ad fauces 5 lobato

vestitus; cf, petala 5 miiiuta, calycis laciniis alterna, ad

faucem calycis inter lobos disci inserta, minuta breviter

unguiculata obcuneata 3—5-lobata, laciniis acutis; stamina

j,— j^ lilameuta infernc cum stipite germiiiis coalita, superne
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distinctis erecta, antlieris incumbentibus cordato-ovatis. J 't

Aibor mediocris habitu Anonaceae cujusdam : Nanopeta m
myrianthum hsskl. Deze boom werd door mij in 1841 in

Zuid-Bautam en voor eenige jaren ook door de Iiortalanus

TEïSMANN op Bali gevondeu. — 5. Aspidandra hsskl.,

Plores dioici, J' calyx irregulariter 3—4-partitus, laciniis

aestivatione valvatis; coroUae petala 5 lanceolata sericea,

basi squamula lanata acuta, aestivatione valvata patentia.

Stamina in columnam petalis breviorem connata apice anthe-

riferam; antherae in capitulum peltatum depresso-globo-

sum 10-loculatum connatae (ex antheris 5 biloculatis),

$? — Arbor foliis alternis petiolatis integerrimis nervoso-

reticulatis, opacis, subtus glaucescentibus et adpresse pilosis

;

lloribus
J'

spicato-racemosis axillaribus fragrantibus cre-

bris; J? — A. Fragrans hsskl. Ook deze is een door

mij in 1841 op de zuidkust van Bantam gevondene boom. —
6. Dodekastemon hsskl. Plores dioici, J' calyx 'l-parti-

tus ünbricatus; petala nuUa, stamina 1'Z receptaculo plano

circa pistilli rudimentum inserta, filamenta libera, antherae

oblongae cruciatim dehiscentes; ? ? — Arbor humilis, co-

ma, densa, foliis alternis breviter petiolatis oblongis obtu-

siusculis aut obtuso-acuminatis, cymulis axillarijjus, petiolis

brevioribiis, valdc abbreviatis. — Dodekastemon Teysmanni

HSSKL. Een door den hortalanus tkysman^- op Oost-Java

Kevondene boom.
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GEWONE VERGADERING

DER AFDEELING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

GEOOÜDEN DEN 24sten NOVEMBER 1855.

Tegeniooordig, de Heeren : j. van geuns, g. simons, r. van

REES, F. A. W. MIQUEL, P.HARTING, G. E. VOORHELM SCDNEEVOOGT,

J. L. C. SCIIROEOER VANDERKOLK, J. W.I.. VANOORDT, W. VROtlK,

A. n. VAN DER ROON MESCH, C. J. MATTHES, G. J. MULDER,

A. A.SEBASTIA>,R. LOBATTO, F. J. STAMKART , J. VAN DER BOEVEN,

W. II.DEVRIESE, C. U, D. BUTS BALLOT, F. DOZY, f. A. C. OUDEMANS,

en W. C. B. STARING.

Het Proces -verbaal der gewone vergadering van den

27steii October j.1. wordt gelezen, goedgekeurd en vast-

gesteld.

Gelezen brieven van de H.H. VAN breda (Haarlem, 8

Nov. 1855) en seelig (Ginneken bij Breda, 17 Nov.

1855), strekkende ter verontschuldiging over hunne afwe-

zigheid ter dezer vergadering, en over het niet vervullen

hunner spreekbeurten op heden. De Heer van breda hoopt

in eene der volgende vergaderingen eenige wetenschappe-

lijke bijdrage te kunnen leveren. — Aangenomen voor be-

rigt, onder aanbeveling voor het vervolg. — Gelijk besluit

valt op de brieven, waarmede de H.H. delprat, van der

KUN, V.\N KERKWIJR, SCHLEGEl, DONDERS en STORM BDYSING

TERSL. EN MEDED. AFD. NATDDRK. DEEL IV. 10
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zich verontschuldigen over het niet bijwonen dezer verga-

dering.

Gelezen brief van den Pleer J. K. hasskarl (Tjihoerang

31 Augs. 1855) waarin dank wordt gezegd voor zijne

benoeming tot Correspondent der Akademie, onder bereid-

verklaring, om zooveel mogelijk tot haar wetenschappelijk

doel mede te werken. — Aan deze kennisgeving, welke

voor berigt wordt aangenomen, zijn eenige wetenschappe-

lijke mededeelingen gevoegd, welke in handen worden ge-

steld van de Commissie van redactie der Verslagen en

Mededeelingen.

Gelezen brieven ten geleide van Boekgeschenken: 1'. van

den Ministervan JJiiiteMlundsche Zaken ('s Gravenhage, 15

Nov., en 21 Nov. 1855); 2'. van Curatoren der Hooge-

scholen (Leiden, 17 Nov. 1855); 3'. van den Minister

van Binnenlandsche Zaken ('s Gravenhage, 15 November

1855); 4'. van den Heer w. c. h. staring (Haarlem, 5

November 1855); 5'. van den Heer G. mees (zonder dag-

teekening) ; 6'. van Öen Voorzitter der Kaiserliche Leopol-

dinisch-Carolinische Academie der Naturforscher (Breslau,

25 October 1855); T'. van den Bibliothecaris der Aca-

démie Impériale de Medécine (Paris, 14 Julij 1855). —
AVordt tot plaatsing in de Bibliotheek en tot schriftelijke

dankzegging besloten.^DO'

Gelezen brieven tot dankze;,'ging voor ontvangen Boek-

geschenken van de Konigl. Akademie der Wissenschaften

te Berlijn (Berlin, 15 Nov. 1855), en van de Société

Linnéenne de Normandie (Caen, 20 November 1S55).

—

Aangenomen voor berigt.

Gelezen brieven van het Genootschap ter Bevordering
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der Genees- en Heelkunde te Amsterdam (Amsterdam, Nov.

1855); van het Bestuur van het Koninklijk Instituut voor

Taal- Land- en Volkenkunde in Neêrlandsch Indië (Delft,

16 Nov. 1835); van het Bestuur van de Maatschappij der

Nederlandsohe Letterkunde (Leiden, October 1855) ; allen

het voorstel bevattende, dat de Akademie met deze In-

stellingen in wederzijdsche ruiling der uitgegeven boek-

werken trede. — De voorstellen daartoe worden aangeno-

men, en de Secretaris wordt gemagtigd tot de uitvoering.

De Secretaris deelt mede, dat de in de jongste verga-

dering aangeboden Verhandelingen van de H.H. de vriese

en J. BOSSCBA Jr. voor de Verslagen en Mededeelingen

zijn aangenomen en ter perse gebragt.

Gelezen een brief van den Heer f. z. ermerins (Gro-

ningen 5 Nov. 1855), in substantie inhoudende: 1". dat,

sedert het jongst besluit der Afdeeling, hetwelk hij met

genoegen en erkentelijkheid vernam, hij geen verder voor-

stel tot de Letterkundige Afdeeling te rigten heeft; 2".

dat hij eenige inlichtingen verlangt omtrent de wijze,

waarop de uitgave der Hippocratische schriften zoude kun-

nen geschieden ; 3^. dat hij hiernevens een exemplaar van

den vroeger door hem uitgegeven aretaeus der Akademie

voor hare Boekerij aanbiedt.

Wordt besloten het eerste punt aan te nemen voor be-

rigt, het tweede in handen te stellen van het Bestuur der

Akademie, opdat later omtrent de uitvoerlijkheid der on-

derneming een voorstel geschiede aan de Algemeene Ver-

gadering der Akademie, en door haar daaromtrent worde

besloten, het ontvangen boekgeschenk in de Boekerij te

plaatsen en daarvoor schriftelijk dank te zeggen.

Gelezen brief van den Minister van Binnenlandsche Za-
10*
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ken ("s Gravenhage, 13 November 1855, So Afd. N». 114},

het berigt bevattende, dat ook naar aanleiding van de

van de Afdeeling ontvangen missive (30 October N'. 16-'j),

door Zijne Excellentie op het plaatwerk Bryologla Javanica

van Dr. dozy te Leiden, ten behoeve van het Departe-

ment van Binnenlandsche Zaken voor vijftig exemplaren

is ingeteekend, welk getal den Minister, na raadpleging

met den Schrijver, gebleken is, voor de voortzetting van

zijnen arbeid te worden vereischt. Zijne Excellentie ver-

langt te weten, op welk bedrag de Afdeeling het aantal

zoude wenschen gesteld te zien, waarover zij de beschik-

king tot het doen van ruilingen of geschenken verlangt.

Na gehouden beraadslaging en verkregen voorlichting

van den Heer dozv en van den Secretaris wordt besloten

dat, onder dankzegging voor de gunstige beschikking,

den Minister beleefdelijk zal worden verzocht vijf-en-twin-

tig exemplaren aan de Afdeeling af te staan, ten einde

daarmede ruiling te beproeven tegen botanische pracht-

werken, op kosten van vreemde Regeringen of door hare

ondersteuning uitgegeven.

Wordt gelezen een brief van den Minister van Finan-

ciën ('sGravenhage, 6 November 1855, Generaal Secreta-

riaat N°. 10) ten geleide van een adres van den Heer

j. D. STEUERWALD, luidende als volgt:

"Bij de overwegingen nopens de uitgifte van Muntbil-

jetten, later bepaald bij de wet van den 265'«° April 1852

(Staatsbl. N''. 90) maakte het een onderwerp van de zorg

der Regering uit, om aan die Biljetten de gewenschte waar-

borgen tegen misdadige nabootsing te verzekeren, en in

verband daarmede werd bij Zijner Majesteits Besluit van

5 Maart 1852 N^ 76, eene Commissie benoemd, om de

Regering voor te lichten omtrent de meest doelmatige

wijze van vervaardiging der Muntbiljetten.
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Als een der middelen, welke toeschenen aan het beoogde

doel dienstbaar te kunnen zijn, is mede in aanmerking ge-

komen de uitvinding van den Heer j. d. steuerwald, Steen-

drukker alhier, bestaande in eenen kunstmatig bewerkten

achterdruk der Muntbiljetten, waarmede deze dan ook zijn

voorzien geworden en waarvoor de Heer steuerwald een

twintigtal drukvormen bewerkt en geleverd heeft. Voor dat

werk heeft hij erlangd eene som van ƒ5000, welke voor-

kwam ruim voldoende te zijn, om daarmede zijne diensten

beloond te mogen rekenen ; te meer naardien de uitvinding

zelve in eigendom aan den Heer steuerwald verbleef, die

alzoo in de gelegenheid werd gelaten, om daarvan verder

ten zijnen meeste nutte partij te kunnen trekken, terwijl

overigens de zaak niet van dat bijzonder gewigt werd be-

schouwd, om dezelve uitsluitend voor het Rijk over te

nemen.

Intusschen heeft de Heer steuerwald bij herhaling aan-

zoek gedaan, om zijne uitvinding in eigendom aan het Eijk

af te staan. De waarde, welke hij aan zijn procédé toe-

kent, beloopt niet minder dan ƒ 40,000, tot staving waar-

van door hem eene Memorie is ingeleverd, welke tevens

moet strekken om het gewigt van zijn werk toe te lichten.

Zeer veel prijs zou ik er op stellen het gevoelen van

de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te kennen,

zoo omtrent de meer bedoelde uitvinding zelve, als omtrent

de waarde der machineriën, door den Heer steuerwald bij

zijn procédé gebezigd wordende: en ik veroorloof mij mits-

dien de vrijheid, der Akademie beleefdelijk voor te stellen,

om, indien zij zich met het onderzoek en de beoordeeling

van het een en ander zou willen belasten, daartoe een of

twee harer Leden naar herwaarts te committeren ; ten ware

de Akademie het meer verkieslijk mogt achten, het onder-

zoek te Amsterdam te bewerkstelligen, in welk geval 'men

zal trachten de tot het procédé der uitvinding gebruikt
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wordende inachineriën naar derwaarts over te zenden.

Ten slotte heb ik de eer de Memorie, waarvan hier-

voren gesprolien is, bij deze over te leggen, welk stuk ik

gaarne later zal terug ontvangen."

Bij de daaromtrent gevoerde beraadslaging, waaraan de

H.H. MULDER, STAHKART, SIMONS, VAN DIÏR HOEVEN, VAN GEUNS

deel nemen, wordt de vraag ter spraak gebragt, of liet hier

verlangde onderzoek wel tot den werkkring der Afdeeling

behoort, of zij zich tot dergelijke zuiver technische bepa-

lingen bevoegd mag rekenen en bij magte is de noodige

vergelijking te maken raet andere tot gelijk doel vervaar-

digde werktuigen, waarna met eenparige stemmen wordt

besloten den brief Zijner Excellentie met het daarbij ge-

voegd adres in handen te stellen van de H.H. G. simons

en G. J. MULDER, raet beleefd verzoek, om daarop, zoo mo-

gelijk in de volgende vergadering, te dienen van berigt,

voorlichting en ontwerp-antwoord aan den Minister.

De Heer g. j. mulder draagt, ter vervulling zijner

spreekbeurt, eenige beschouwingen voor Over de voedende

bestanddeelen, welke bij de biervorming verloren gaan. —
Na in eene korte voorafspraak dit onderwerp met de

groote vraagpunten van den dag, omtrent de voedings-

middelen van het volk, de afschaffing van de belasting

van het gemaal, en de noodzakelijkheid der verschaffing

van goedkoo]! voedsel in verband gebragt te hebben,

schetst hij in korte trekken, de bereidingswijze van het

bier, en doet luj opmerken, hoeveel daarbij aan onmisbare

voedingsmiddelen verloren gaat en derhalve alleen aan den

smaak van eenen drank wordt opgeofi'erd. — Opdat dit

nader blijke, herinnert hij, dat de planten het eiwit be-

reiden, waarmede de dieren gevoed moeten worden ; dat zet-

meel, suiker, vetten, welke hij eenvoudigheidshalve te zamen-

vat, onmisbare behoeften zijn voor de dierlijke voeding.
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door de plauten geleverd ; maar dat daarbij ook onver-

brandbare bestanddeelen gevorderd worden, de zoogenaamde

zouten, verzameld uit den bodem door de planten. Zoo graan

tot biervorming gebezigd wordt, gaan daarbij vele voe-

dingsmiddelen verloren, bovenal veel van de eiwitachtige

zelfstandigbeden. — Garst, tarwe, rogge, haver, rijst, maïs,

aardappelen, kunnen tot bierbereiding worden gebezigd. —
De garst, als de meest gebruikelijke zelfstandigheid, wordt

in het eerste tijdperk der bereiding met water vermengd,

in lagen uitgespreid en tot ontkieming gebragt, — Yol-

gens de bekende waarnemingen van de saüssube wordt

daarbij koolzuur uitgedreven en zuurstof opgenomen. —
Hierdoor reeds heeft verlies van zelfstandigheid en wel

van eiwithoudende plaats, zoo als vergelijkende ontledingen

van ongemouten en gemouten graan hebben geleerd. De
eiwitachtige stoifen worden daarbij in anderen vorm ge-

bragt ; een deel daarvan is diastase geworden, die het

zetmeel in dextrine en suiker verandert. — Bij de daarop

volgende drooging, 'in de lucht of door kunstwarmte ge-

schiedende, welk laatste eesten heet, heeft geen verlies

plaats. De daarbij aangewende temperatuur verschilt van
50''—80" C. De daarna geschiedende uittrekking met warm

water, of het brouwen, heeft ten gevolge, dat ^ van de

voedende bestanddeelen niet omgezet wordt, onaangetast

blijft en dus verloren gaat, althans voor het gebruik dat

de mensch van de garst maakt ; strekt dit tot dierlijk

voedsel, zoo is dit voedsel van hoogen prijs. Het ver-

kregen aftreksel wordt na gekookt, hetgeen weder verlies

van zelfstandigheid te weeg brengt. Deze koking wordt

gevorderd, om veel van het eiwit te verwijderen en het

zuur worden van het bier te voorkomen. Groote klompen

gecoaguleerd eiwit worden op die wijze onverbruikt ver-

wijderd. Daarna geschiedt toevoeging van hop, waarin eene

bittere stof, eene etherische olie, eene hars en looizuur voor-
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kuraen. Hierdoor worden al weder eiwitaclitige ligchameii

onttrokken. Na de daarop volgende afkoeling van het

vociit geschiedt de gisting, waarbij de suiker overgaat in

koolzuur, dat vrij wordt, in alcohol, die in het vocht blijft.

De gisting geschiedt ten koste der eiwitachtige ligchamen,

waarvan op nieuw een aanzienlijk deel als gist uit het

vocht wordt afgezonderd. — Uit een en ander blijkt op

voldoende wijze, dat het bier op verre na geene zoo goed

voedende drank is, als in het dagelijksch leven wordt

gemeend, en de garst, die tot zijne bereiding is gebruikt,

veel meer voedsel bevat, dan het daaruit verkregen bier.

Het mist veel van de hoofdbestanddeelen, tot voeding van

den uicnsch gevorderd, en is vooral zeer arm aan eiwit-

achtige ligchamen, terwijl evenzeer bij het gisten veel van

de phosphorzure zouten wordt afgezet, die als onmisbare

bestanddeelen der dieren tot voeding, vooral bij den groei

des ligchaams gevorderd worden. — Uit deze overwegingen

vloeit voort, dat, waar men garst of andere graansoorten

tot biervorming bezigt, men aan den smaak van een

gom-, suiker- en alcoholhoudend vocht, vele bestanddeelen

opoffert, die ten nutte van volksvoeding konden worden

gebezigd en daarvoor nu verloren gaan. De vraag verdient

beantwoord te worden, of men daarvoor geen anderen, sma-

keUjken volksdrank in de plaats kon stellen, bereid uit

minder kostbare en minder tot voeding dienstige zelfstan-

digheid. — Sjireker beantwoordt haar door te wijzen op

de aardappelen, waarvan de voedingswaarde, naar het oor-

deel van alle bevoegden, gering is. Op zich zelve zijn

zij tot biervorming niet geschikt, maar met mout van

garst vermengd, zullen zij daaromtrent niets te wenschen

overlaten. De Heer muldeb beroept zich op het getuigenis

van LÖBEREiNEn, vrijst op de nadeelen der jeneverstokerij

uit graan, waarbij alle eiwitverbindingen verloren gaau,

toont dat dit ook voor een deel bij de biervörmiug het
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geval is, en acht het niet ondoeltreffeud, dat in den te-

genwoordigen tijd dit wetenschappelijk vraagpunt, zoo

uaauw met de algemeene maatschappelijke belangen ver-

knocht, in de Akademie ter sprake gebragt worde. —
De Voorzitter dankt den Spreker voor deze gewigtige

bijdrage, waarna besloten wordt tot het opnemen van eeu

uittreksel daarvan iii het Proces-verbaal der zitting.

De Heer harting vraagt en erlangt vergunning tot

mededeeling eeniger opmerkingen, naar aanleiding van

de nieuwe, door ville, onder toezigt eener Commissie uit

de Fransche Akademie, genomen proeven : over de Bron

der Stikstof voor de Planten.

'/Yoor ruim een jaar (zie Versl. en Meded. Dl. III, bl.

38) had ik de eer, ook namens den Heer guniving, aan de

Akademie eene Mededeeling te doen van den uitslag eener

reeks van proeven ter beantwoording der vraag : of de

planten het vermogen bezitten, om, gelijk door ville op

grond van vele onderzoekingen beweerd was, behalve ge-

bonden stikstof, onder den vorm van ammoniak of sal-

peterzunr, ook nog vrije, dat is ongebonden stikstof uit

den dampkring op te nemen en in hare organen vast te

leggen.

De Akademie zal zich herinneren, dat die uitslag nega-

tief is geweest, maar dat wij tevens gemeend hebben uit

die negatieve uitkomst geen stellig besluit te mogen af-

leiden, omdat in de wijze, waarop zulke proeven genomen

worden, nog andere omstandigheden kunnen bestaan heb-

ben, die, als oorzaken van een ziekelijk levensproces, de

assimilatie van stikstof kunnen hebben verhinderd, welke,

onder meer gunstige voorwaarden, misschien wel tot stand

zou zijn gekomen.

Wij hebben eenige reden ons zelven geluk te wenschen

met deze voorzigtige terughouding. Den 5''«° November
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namelijk heeft eene Commissie, vroeger tot dit doel door

de Fransche Altademie benoemd, en bestaande uit de H.H.

DUMAS, BEGNAULT, 1'AYEN, DECAISME, TELrOOT, CM CIIEVnEUL

als liapporteur, een verslag uitgebragt over eene proef door

vii.LE, onder toezigt dier Commissie, in het Mtiséum d' His-

toire Naturelle genomen, en waarvan de uitslag zoodanig is

geweest, dat de Commissie geoordeeld heeft dat daardoor

de besluiten, door ville uit zijne vroegere onderzoekingen

afgeleid, volkomen bevestigd worden.

Hoeveel vertrouwen nu de uitspraak eener uit zoo uit-

stekende mannen zamengestelde Commissie regtmatig ver-

dient, zoo zij het mij toch vergund, daarover eenige op-

merkingen in het midden te brengen, waaruit, naar mijne

meening, blijken zal, dat het vraagstuk toch nog niet zoo

volkomen is opgelost, als het belang vordert der weten-

schap, die volkomen zekere antwoorden op juist gestelde

vragen verlangt.

De proeven zijn, — op eene kleine door peligot voor-

gestelde wijziging na, — volkomen op dezelfde wijze

genomen, als de vroegere, door ville in het werk gesteld.

Ik zal derhalve daaromtrent in geene bijzonderheden treden,

evenmin als omtrent de verkregen uitkomsten, daar elk

uwer deze in de Comptes Rendus lezen kan of reeds ge-

lezen heeft. Ik bepaal mij alleen bij de vermelding, dat

van de vier potten met planten, in eene ammoniakvrije

atmospheer gekweekt, slechts eene (N". 1) geene winst aan

stikstof in de geoogste planten opleverde, maar dat in de

overige eene zeer aanmerkelijke vastlegging van stikstof

had plaats gegrepen, gelijk blijkt uit vergelijking der

cijfers

:

--J
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in den toestel achtergebleven was, meer ammoniak voor-

handen was, dan vroeger in het ter bevochtiging der planten

gebezigde gedestilleerd water, zoodat derhalve daaraan

de grootere stikstofopneming door de planten niet kan

worden toegeschreven. Daar nu bovendien de gebezigde

potten, stukken tigchelsteenen, zand en asch alle gegloeid

en naauwkeurig op een welligt bestaand ammoniakgehalte

getoetst werden, waarvan geen spoor werd aangetroflen, en

wij eindelijk door de namen der Leden, die de Commissie

zamenstelden, gerustgesteld worden ten aanzien van den

vroeger door ons geopperden twijfel, of de toestel wel

voortdurend behoorlijk gesloten was, zoo schijnt het, dat

de zaak volkomen beslist is, en de vraag: of planten gas-

vormig vrij azotum uit de lucht hunnen opnemen, be-

vestigend moet beantwoord worden.

Er is echter één punt, waarop de Pransche Commissie

niet bedacht is geweest, en dat echter hier zeer in aan-

merking komt. Doot de reeds voor eenige jaren door den

Heer mulder in het werk gestelde onderzoekingen is het

gebleken, dat een bodem, die organische stoffen bevat, het

vermogen bezit om stikstof uit den dampkring op te ne-

men en in ammoniak te veranderen, welk ammoniak dan

door de wortelvezelen der planten kan worden opgenomen.

De Heer mulder heeft het gewigt van deze bron der

stikstof nog nader doen uitkomen in eenige beschou-

wingen, waartoe onze vroegere mededeeling had aanleiding

gegeven (Zie Versl. en Mededed.). Dat wij van onze zijde

echter zeer wel hierop bedacht waren geweest, blijkt uit

het verschil, hetwelk onze wijze van proefneming met die

van VILLE oplevert. De laatste brengt gedestilleerd water

op den bodem zijner glazen kast, plaatst daarin den door-

boorden bodem der pot en laat de lucht in vrije aanraking

met den kunstmatigen aramoniakvrijen bodem, waarin de

planten gezaaid zijn. De Heer gunning en ik hebben
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daarentegen, in plaats van poreuse gebakken aarden potten,

glazen vaten zonder openingen gebezigd, den toegang der

lucht tot den kuiistinatigen bodera geheel afgesloten

door eene laag, bestaande uit een mengsel van was en

olie, en eindelijk de toevoering van het water doen plaats

hebben door buizen, wier eene einde in den bodem, onder

de genoemde laag, en wier andere einde buiten den toe-

stel uitkwam, terwijl op den weg vau het water eene

kraan geplaatst was, om de toevloeijing te kunnen rege-

len, zonder aan de buitenlucht toegang te verschafl'en.

Eindelijk was de bodem vooraf geheel met water gedrenkt,

ten einde er al de voorhanden lucht uit te verjagen.

Dit een en ander had het bepaalde doel, om elke tegen-

werping te voorkomen, die uit de aanraking van de damp-

kringslucht met den gebezigdeu bodem zoude kunnen wor-

den afgeleid.

Dat die tegenwerping inderdaad van gewigt is, laat zich

gemakkelijk aantoonen. Inderdaad kan bij de wijze van

proefneming, door villb nu en vroeger aangewend, de

bodem onmogelijk op den duur ammoniakvrij blijven, zoo-

dra daarin organische zelfstandigheden geraken, die humus-

vorming te weeg brengen.

Als organische zelfstandigheden, die hier in aanmerking

komen, noem ik : vooreerst de zaadhulsels, die na de kie-

ming achterblijven; ten tweede de gedurende den groei

der planten verwelkende en afvallende bladeren, en ten

derde die, welke afkomstig zijn van de wortelvezelen.

Zelfs, indien de beide eerstgenoemde vormen, waaronder

organische stollen zich met den bodem kunnen vermengen,

geheel buitengesloten worden, levert de laatste nog eene

bron voor humusvorniing op, die geenszins veronachtzaamd

mag worden en welligt op zich zelve voldoende is om
rekenschap te geven van eene vastlegging van stikstof in

den bodem onder den vorm van ammoniakzouten, die
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voldoende is ter verklaring van het meerdere gehalte ann

stikstof iu de geoogste planten boven dat, wat vooraf

in het üaad reeds aanwezig was.

Ik bedoel hier geenszins eene afscheiding van organi-

sche stof uit de wortelvezelen op de wijze gelijk men deze

vroeger aannam en die nog sommige plantenphysiologen

als waarscliijnlijk plaats hebbende blijven beschouwen. Wij

behoeven volstrekt liiet zulk eene, in ieder geval nog zeer

hypothetische wortelsecretie, om te verklaren hoe, tijdens

den groei eeiier plant in eenen bodem, die oorspronkelijk

geen spoor van organische stofl'en bevatte, deze later daarin

gevonden worden, zelfs wanneer men alle de fijnste wor-

telvezeltjes en hunne fragmenten zorgvuldig dnaruit ver-

wijderd heeft. Onderzoekt men namelijk wat bij den

groei der wortelvezelen plaats grijpt, dan blijkt dat er

aan hnnne fijnste uiteinden, aan en in de nabijheid der

spits, eene voortdurende afstooting van vroeger gevormde

cellen plaats grijpt, hetzij onder de gedaante van een za-

menhaiigend kapje of zoogenaamd wortelmutsje, of, hetgeen

algemeeiier voorkomt, als kleine lapjes of schilfers, elk voor

zich uit een aantal cellen bestaande, nagenoeg op dezelfde

wijze als ook de epitlielia der dieren gestadig vernieuwd

eii afgestooten worden. Ik heb dit feit, dat trouwens ook

door andere waarnemers bevestigd is, eenigzins uitvoerig

uiteengezet in de door den Heer de vbiese en mij uit-

gegeven Monographie des Maratliacées, p. 41. Zijne betee-

kenis voor het leven der plant is duidelijk. De hoogst

teedere uiteinden der wortelvezelen, waar zoowel de eigen-

lijke groei op eenen zeer korten afstand van de spits als

de opneming van stoffen uit den bodem hoofdzakelijk

plaats grijpen, behoefden eene bescherming tegen den on-

middelijken invloed des bodems, eensdeels tegen de werk-

tuigelijk schadelijk werkende harde bodemdeelen, ander-

deels tegen de te snelle omzetting, die het gevolg konde
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zijn van eene regtstreeksclic aanraking der allerjeugdigste

cellen met het vocht en de lucht, die in den bodem bevat

zijn. Die bescherming wordt verleend door de bovenge-

noemde cellenlagen, die de uiterste spits omgeven, maar

ten gevolge van den voortgaanden lengtegroei des wortels

crestadis moeten worden affrestooten om door nieuwe, die

zich daaronder en daarbinnen reeds vooraf gevormd heb-

ben, te worden vervangen.

Daaruit volgt dus, dat in eenen bodem, die volstrekt

vrij was van alle organische inmengselen, door den planten-

groei alleen organische stoften worden gebragt, en daar

bovendien de bedoelde cellen slechts een kortstondig be-

staan en gevolgelijk zeer dunne, volstrekt niet verhoute

wanden hebben, zoo zullen zij zeer spoedig die verande-

ringen ondergaan, welke men met de algemeene benamin-

gen van humificatie en ulmificatie heeft bestempeld.

Is dit zoo, dan heeft ook in den kunstmatige» bodem,

waarvan ville gebruik heeft gemaakt, een humificatie-

proces plaats gegrepen. Dat dit niet onbelangrijk geweest

is, wordt nog door twee omstandigheden bewezen. Voor-

eerst door de zeer ruime vorming van wortelvezelen, die

zich buiten de potten door de gaten heen in het water

daaronder verbreiden ; en ten tweede daardoor, dat het

gebleken is, dat het water, hetwelk na de proef in de

glazen kast was achtergebleven, meer ammoniak bevatte,

dan oorspronkelijk daarin voorhanden was. Er heeft der-

halve ammoniakvorming plaats gehad, en wel in zoo groote

mate, dat daarvan nog eene betrekkelijk groote hoeveelheid

door de planten ongebruikt is gelaten.

De slotsom dezer beschouwing is derhalve deze: dat

door de onder toezigt der Commissie uit de Fransche Aka-

demie door ville genomen proef alleen op nieuw bewezen

is, wat trouwens de vroegere onderzoekingen van mulder,

bevestigd door die van van den broek, reeds geleerd had-
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den, dat namelijk de stikstof uit de atmospheer langs eenen

omweg, dat is door voorafgaande ammoniakvorming, in de

planten kati geraken, en daar eau bestanddeel der weef-

sels worden. Maar wat nog niet met zekerheid is uitge-

maakt, namelijk of de stikstof als zoodanig, even als het

koolstofzuiir, door de bladeren kan worden opgenomen,

hieromtrent laten ons deze proeven geheel in het onzekere.

Ik kan hier slechts ten slotte herhalen, wat ik vroeger

reeds daaromtrent gezegd heb. Waarschijnlijk komt mij

zulk eene opneming in dien vorm niet voor. Zij kan in

elk geval slechts voor een gedeelte, en vermoedelijk voor

een zeer klein gedeelte rekenschap geven van de stikstof,

die de planten in de vrije natuur opnemen. Maar zoolang

niet op de meest stellige wijze het tegendeel gebleken is,

mogen wij de onmogelijkheid van zülk eene wijze van op-

neming niet beweren, en is het pligt, door bepaaldelijk

met het oog hierop in het werk gestelde proeven, te pogen

zekerheid in de plaats van waarschijnlijkheid te erlangen."

Bij de over deze voordragt ontstaande wetenschappelijke

wisseling van gedachten, zegt de Heer mulder met groot

genoegen de scherpzinnige uiteenzetting gevolgd te hebben

eener reeks van feiten, welke hem voorkomen een helder

licht te verspreiden over de vorming van humus in humus-

vrijen bodem. Naar zijn inzien, is men hierdoor eenen stap

verder genaderd tot de gezochte beantwoording van het

vraagpunt der vastlegging van stikstof in planten. — Hij

acht het nog onbeslist, of de stikstof ook niet in vrijen

toestand door de planten worde opgenomen. Het is te ver-

moeden, dat stikstof wel degelijk in de planten wordt vast-

gelegd. — Maar voor het oogenblik kan zulks nog niet

op den experimentelen voet aangewezen worden. Hij wijst

op de feiten, welke aantoonen, dat de stikstof geen abso-

luut indifi'erente stof is. — Peloüze vermeldt het fabriek-
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matig maken van gcol bloedloogzout [cyan-ijzer-kaliuin) met

duizenden, wat het azotum aangaat, kilogrammen te gelijk,

nlleen uit de stikstof der dampkringslucht. Hij vraagt

waarom de planten niet het vermogen zonden kunnen be-

zitten, om de stikstof der dampkringslucht, die het plan-

tensap verzadigt, hier of daar in den kring der scheikundige

werkingen te doen deelen. Zoo dit voor als nog niet door

proefnemingen is uit te maken, acht hij dit toch mogelijk.

De Heer miquiïl rigt tot den Heer harting de vraag,

of, behalve de door hem opgegevene afstooting der cellen

aan de uiteinden der wortel vezelen, ook de afscheiding

door hare wortels geene bron van humusvorming zoude

kunnen wezen, ten gevolge eener plaats hebbende exosmose.

De HetT nARTiNG antwoordt, dat hij zulks niet onmo-

gelijk acht, maar toch meent te moeten doen opmerken,

dat het, naar zijne meening, niet volstrekt noodig is, dat

zich steeds exosmose bij endosmose voege, daar het althans

van sommige stoffen, gelijk het eiwit, bekend is, dat daar-

door alleen de laatste ontstaat. Hij acht eene afscheiding

door de wortels onbewezen.

De Heer miquel, die dit laatste niet ontkent, maar

iiogtans meent, dat de exosmose der wortels niet in twijfel

kan getrokken worden, vraagt verder, of, naar Sprekers

gevoelen, die soorten van Orchideëu, welke aan een ijzer-

draad geheel vrij in de lucht hangen, zonder met eenige

organische grondlaag verbonden te wezen, en die toch ta-

melijk snel groeijen, niet bij uitstek geschikt zouden wezen,

om door proefneming het hier behandelde vraagpunt tot

nadere beslissing te brengen.

De Heer harti.ng meent, dat men bezwaarlijk uit de

groeiwijze dezer planten in broeikassen eeiiig be-luit kan

trekken, vermits toch altoos ammoniak in de daarin be-

vatte dampkringslucht voorhanden is, en als zoodanig door

deze Orchideën kan worden opgenomen. Hij acht de bepa-
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liiig uiterst moeijelijk Jer stikstof, welke door dergelijke

planten wordt opgenomen, hoewel hij toegeeft, dat zulke

Orchideën, doordien zij geenen bodem tot hunnen groei

behoeven, tot de proefnemingen, zoo men slechts eene goede

methode daartoe konde vinden, boven vele andere planten

geschikt zouden wezen.

De Heer g. j. mulder zegt, met groote belangstelling de

discussie gevolgd te hebben. Hij acht het onderzoek ge-

wigtig, of door de lucht, waarin de plant leeft, niet evenzoo

stikstof als door den bodem, waarin de plant wortelt, wor-

de vastgelegd. Hij wenseht den Heer miquel te vragen,

of er ware luchtplanten zijn, die leven en groeijen kunnen,

zonder dat hunne wortels met eenig poreus organisch lig-

chaam in aanraking komen.

De Heer miquel vermeldt, ter nadere toelichting, eenige

bijzonderheden omtrent de structuur en de levenswerk-

zaamheid der lang uitschietende wortels dezer in de lucht

hangende Orchideën. Hij doet daarbij vooral opmerken,

hoe door verschil van maakSel tusschen de buitenste en de

binnenste cellenlaag, en eene afschilfering en versterving

der eerste, eene soort van humificatie op de oppervlakte

zelve der in de lucht hangende wortels plaats heeft. Deze

planten scheppen zich als 't ware in de lucht eene humus-

laag. Hij vraagt of waterplanten, zoo als Lemna, niet zou-

den kunnen dienen om het vraagpunt nit te maken :
—

men zoude deze tot dat doel in gedestilleerd water kunnen

doen groeijen.

De Heer van geuns vraagt, of de wijze, waarop men

bloembollen in en op water tot ontwikkeling en bloei

brengt, niet tot verdere toelichting zoude kunnen strekken.

De Heer uarting meent dat daaruit geen resultaat te

verkrijgen is. De bolgewassen, op water gekweekt, leggen

niets vast. Zij adsimileren niet ; maar er gescliiedt alleen

eene verplaatsing van voedingstof. Bij Crocussativus,v:e\ka

TERSL. EN MEDED. AFD. NATÜtIRK. DEEL IV. 11
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bol, ook zonder iii water geplaatst te zijn, bladeren en

bloemen vormt, iium hij waar, dat, lioe meer de planten iu

dien toestand schijnbaar groeiden, hoe ligter zij tevens wor-

den. De plant verliest derhalve, in plaats van te winnen.

De Heer de vriese meent, in verband met de gedach-

tenwisseling tusschen de H.H. iiarti.ng en miquel, eene

vraag te mogen opwerpen. Hij herinnert, dat de Heer iiahting

in de discussien gezegd heeft dat het onbewezen is, dat

de wortels vloeistofien afzonderen. Hij vraagt derhalve, of

de vroegere proeven van brugjuns daarbij niet in aanmer-

king behooren te komen. Werden zij herhaald? en heljbcn

zij de zaak niet reeds voor een deel beslist?

De Heer harting herinnert dat de herhaling daarvan

(inder anderen door macaire geschied is. In weerwil van

de groote verdiensten van brugmans, acht hij echter dat

deze niet van een geheel onbevooroordeeld standpnnt uit-

ging, en dat noch zijne, noch macaire's proefnemingen

zoo zijn ingerigt, dat deze tegen gewigtige bedenkingen

zijn gevrijwaard. Hij ontkent niet dat eene secretie door

de wortel-s der planten door sommigen zelfs thans nog

wordt aangenomen. Vooral acht hij daaromtrent een feit

belangrijk, door ciiatin medegedeeld, die planten aan ar-

senikvergiftiging blootstelde, en later het vergift weder

uit de plant zag verdwijnen. Hoe geschiedde zulks?

Was het door de bladeren of door de wortels? Beide

wegen zijn mogelijk ; maar alleen nader onderzoek kan

daaromtrent beslissen. Noodzakelijk ter verklaring van het

genoemde feit is echter de wortelafscheiding niet ; daar het

arsenik ook als arsenik-waterstofgaz door de bladeren kan

ontweken zijn.

De Heer de vriese vraagt, of ;MACA|re de proeven ook

met Lolium temulentum nam. Hij acht dit wenschelijk,

vooral ook met het oog op de giftige eigenschap dezer

plant. Voorts wijst hij nogmaals op de belangrijkheid der
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proefnemingen van BBUGMAJis, die, zonder twijfel, tot de

uitstekendste natuur-onderzoekera behoord heeft, en noodigt

den Heer harting tot herhaling daarvan, waartoe hij, als

zich in dit gebied der wetenschap bewegende, zeker meer

dan anderen aanleiding kan hebben.

De Heer m[quel rigt de aandacht op hetgeen niet uit-

schietende wortels van plantenboUen in gedestilleerd water

geschiedt. Dit water blijft niet helder. Het blijkt dat

het bestanddeelen uit de plant trekt. Het oplossende ver-

mogen van water op vele der in den wortel voorkomende

bestanddeelen laat hieromtrent geen twijfel toe. Hij vraagt,

of de vochtige bodera niet hetzelfde zal doen ?

De Heer barting acht het denkbaar, maar niet bewezen

;

te meer omdat het troebel worden van het water zijne ver-

klaring vindt in de vroeger door hem vermelde afstooting

van cellen aan de wortelspitsen. Voor het overige ver-

heugt hij zich over deze voor hem leerzame discussie,

waartoe het hem aangenaam .is de aanleiding gegeven te

hebben. Ongetwijfeld is dit geheele onderwerp nog niet

tot volledige rijpheid gebragt. Hij hoopt met zijne on-

derzoekingen daaromtrent voort te gaan, en deze later aan

het oordeel der Afdeeling te onderwerpen.

De Voorzitter sluit de beraadslaging, na dankzegging

aan den Spreker en aan de Leden, die daaraan deel namen.

Hij zegt, wegens den vergevorderden tijd, en met het oog

op commissoriale werkzaamheden, door vele Leden der Aka-

demie heden nog te verrigten, de vervulling zijner spreek-

beurt, waartoe hij zich gereed maakte, te willen uitstellen

tot de volgende zitting. De Vergadering houdt zich daar-

toe aanbevolen, waarna zij door den Voorzitter wordt ge-

sloten.
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DER IN UE MAAND NOVEMBER 1855 DOOB DE

KONINKLIJKE AKAUEMIE VAN WETENSCHAPPEN O^^TVANGRN

BOEKGESCHENKEN.

NEDERLAND.

Annales Academici 1851— 1852. Lugduiii-BatavorDm.

1855. i\

Verhandelingen van het Genootschap ter Bevordering der

Genees- en Heelkunde te Amsterdam. Deel I—TI. 1^"=

St. Amsterdam 1841—1855. 4,\

Nieuwe Reeks van Werken van de Maatschappij der Ned.

Letterkunde te Leiden. Deel VIII. Stuk I— 2. Lei-

den 1854,. 8'.

Handelingen der Jaarlijksche Algemeeue Vergadering van

de Maatschappij der Ned. Letterkunde te Leiden, van

1853—1855. Leiden 1853—1855. 8'.

Statistiek van den Handel en de Scheepvaart van het Ko-

ningrijk der Nederlanden over het jaar 1854, uitgege-

ven door het Departement van Financiën, 's Graven

-

hage 1855. fol.

Aretaei Cappadocis quae supersunt. Eecensuit et illu-

stravit F. Z. Ermerins. Trajecti ad Rhenum. 1847. 4^

A. H. VAN DER BOON MEScu. Dc Droogmaking van het Haar-

lemmer-meer. Haarlem 1855. 8'.

w. BISSCHOP. Nalezing op de Proeve over den invloed van

BiLDERDiJKS Dichtwerlccn op onze Taal, van a. de jager.

I—n. 8".
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Taalkundige opstellen van w. bilderdijk. 8".

w. c. H. STARING. ])e bodem van Nederland, de zameii-

stelling en het ontstaan der gronden in Nederland, ten

behoeve van het algemeen beschreven. Deel I. 1^'^ AH.

Haarlem 1855. 8'.

G. MEES. Historische Atlas van Noord-Nederland, van de

XVI^e eeuw tot op heden. 6<le Afl. 4<le Kaart. Kot-

terdam 1855. fol.

ƒ. T. BODEL NYENHUis. Listc alphabétique d'une coUection

de portraits d'Imprimeurs, de Libraires, etc. N". V.

Leiden 1855. 4°.

Verspreide bijzonderheden over Mr.

NicoiAES coBNZ. wiTSEN, Burgemeester van Amsterdam.

Amsterdam. 8°.

Catalogus der Bibliotheken van de Heeren G. c. hageman

en n. beeke. Leiden 1855. 8'.

Letterbode. N°. 45—48.

OOST-INDIE.

Natuurkundig Tijdschrift voor Ned. Indië. Deel V, 5—6
Deel VI, 3—4 Batavia 1855. 8-.

Inïoud Deel V. Afl. 5—6:
F. 1). J. VAN DER PANT. Indigo. Geschiedenis, Kultaur en Fabrikaat.

p. BLEEKER. Zesde Bijdrage tot de kennis der Ichthyoiogische Fauna
van Amboina.

Zevende Bijdrage tot de kennis der Ichthyoiogische Fauna
van Celebes.

Vierde Bijdrage tot de kennis der Ichthyoiogische Fauna
Tan de Kokos-Eilanden.

j. K. HASSKARL. Vorslag over het Werk, getiteld : Plantae Junghnhnianae.
Index specierum Piscium Malayo-Moluccensinm in volumine Vil!

Diarii Societatis Scientiarum Indo-Batavae descriplarum, adjectis lo-

cis habitationis.

Deel III. AH. 2,—i:
ROST VAN lONNiïGEN. Scheikundig onderzoek van eene mebtslof (guauu,

afkomstig uit Je Afdeeling Grissee.
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i'KOMJtEitG. Versla;^ over den aard en d-i bruikbaarlioid der dierJykc

mestsïof, aanwezig io de grot Foetjakwangi in Grissce.

BLEEKER. Twccde bijdrage tot de kennis der Ichthyologischc Faunu
van Batjan.

CROOCKEwiT HZ. Vcrslag omtrent de Huiker-kultuur en fabrikalie, cii

het voorkbrnen van het Suikerriet in de Wcster-afdeeling van Borneo.

FJïOMiiERG Verslag van het chemisch onderzoek van .twee Suikerriet-

stokken en twee monsters Ampas van Borneo.
'— Verslig der uïtkomsien van het scheikundig onderzoek van

drie stokken Suikerriet uit de vlakte van Pamangkat op Bürneo.

B^EERER. Nalezingen op de Vischf'anna van Sumatra. Visschen van

Lahat en Sibogha.

—

Achtste bijdrage tot de kennis der Iclithyologische Faana
van Celebes.

Aardbevingen in den Indischeu Archipel.

Over den invloed der Aardbevingen op Magneten.

Bruinkolen aan de grens van Batavia en Bantam.

Verrigtingen der Mijn-Ingenieurs in Ned. Indie.

FRANKRIJK.

Mémoires de rAcademie Impériale de Medéciiie. Tom. XTX.

Paris 1855. 4^

Table:

F. DUBOis. liiloges de M.M. üesoumeaux, capuiïos-, dbseuz et uaudb-
LOCQDE.

ciBEET. Rapport général sur les prix de 1854.

GAur-TiER DE CLADBRT. Rapport sur les Maladies qui ont re'gné en

France en 1853.

KOTTA. Mcrooire snr roblite'ration des Arttjres ombilicales et sur l'artc-

rite ombilicalc.

FKixoTO. Observ'ations de Chirurgie, Eléphantiasis du Scrotum, Ligaturc

du trone brachiocephalique, Lithotritie etc.

AUBERGiEK. Dc la culture du Pavot en France pour Ia re'colte de

l'opium.

CARRIÈRE. Etudes sur les propriétés médicales des eaux salées et dea

eaux raères de Salins.

DELiOüX. Examen critique de la médication émolliente.

BAcn. De l'anatomie pathologique des ditïerentes espfeces de goitres,

du traiteraent préservalif et curatif.

iiDTiN. Anatomie patho^ogique des cicatrices dans les différents tissus,

HLACHE. Du traitement de la chorée par la gymnastiqne.

Séauces et Travaux de l'Académie des Sciences Morales

et Politiques. Tora. XIII. 8—9 T,iv. XIV. 10 Liv.

'.^nie Série. Paris ]855. S'.
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T. XIII. 8, U.

DAHTiiÉLEMY SAINT HILAIRE. Mémoire sui;;ia science morale.

lïÉRENGEK. Rapport sur la répression pénale, ses formes et ses effots.

i'ASST. Mémoire sur Ia diversité des formes de Gouvernement.

LiÏLüT. Recherces sur la pliysiolo'^ie de la pensee.

FUAKK. Rapport verbal sur un Ouvraj^c de ch. wadington, intitulé:

RAMUs, sa vie, ses ecrits et ses opinons.

Rapport verbal sur unOuvrage de h. martin, intitulé: La vie future.

POETAf.is. Rapport verbal sur une Puhiication, intitulée : Historiae patriae

nionumeuta.

TREvosT PAEADOL. Mémolre sur elisabeth et henri IV en 1597, et

sur l'Ambassade de Hurault de- Maisse en Angleterre, au sujet de la

paix de Vervins.

T. XIV. 10.

MOREAü DE jonnès. Statislique de la propriété foncitire.

woLowsKi. Mémoire sur 1'administration économique de henri IV, et

sur 1'introductioD de l'Industrie de la soie en Prance.

M. CHEVALiEii. Rapport verbal sur un Ouvrage de le plat, intitulé: Les

üuvriers Européens.— Observations sur le même sujet, par M.M. lélut,

MICHEL CHEVALIER etc.

viLLEGMÉ. Rapport verbal sur un Travail de M. fatet, concemant

les progrës de ITnstruction primaire dans la Haute Marne.

Catalogue de l'Histoire de France (Bibliothèqne Impériale)

publié par ordre de rEtnpereur. Tom. I—II. Paris

1855. 4°.

Recueil de Mémoires de Medécine, de Chirurgie et de

Pharmacie Militaires. Tom. XIII, XIV, XV. 2e Serie.

Paris 1854—1855. 8'.

Comptes Rendus des Séances, et Mémoires de la Société

de Biologie. Tom. III— V. Ie Serie. Tom I. 2« Serie.

Paris 1852—1855. 8^

Comptes Rendus des Séances de PAcadémie des Sciences.

Tom XLI. N^ 7—15. Paris 1855. 4".

iiUMÉKiL. Considérations générales sur le sous-ordre des Poisson.»;

osseux dits Jugulaires ou Proléropodes, formant la tribu uniqne des

öténopcs.

CH, BONAi'ARTü. Rcmarques li roecasion de ct-tte lecturc.
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CH. BONAPARTE. Notc sur une espèce non décrite de Pigeon. — Sur la

confusion qui & été faite de plusieurs espÈces de Grêbes.

BONNET. Sur les Goitrcs suffocants.

KDHLMANN. Me'moire sur les Chaux hydrauliques, les Pierres artificielics

et diverses applications nouvelles des Silicates solubles.

LiEBiG. Sur un nouvel Acide cyanique.

THENARD. Extrait d'un Mémoire sur les corps dont ]a dëcomposition

s'opère sous l'influence de Ia force qui aétéappeléeForce catalytiqne.

Note sur Ia destructioü des Punaises.

PATBN. Sur l'état de la Vigne.

BERNARD. Sur Ie mtïcanisme de la forraation du sucre dans Ie Foie.

KDHLMAN. Note sur divers phenomiines d'oxygénation.

VALENCiENNES. Note suT les Silures rapportés vivants des eaux douccs

de la Prusse en 1S51.

LÉON DDFouit. Sur la conservation des Grains.

KüHLMAN. Note sar divers phénomènes d'oxygénation et de re'ductions.

Catalogue des Livres de Geologie, Botanique, Zoölogie,

Médecine, Anatomie, Physiologie, Physique, Littérature,

Histoire; ïran^ais el, Etrangers;-— composant laBiblio-

tlièque de feu de blainville. Paris 1880. 8'.

Catalogue des Livres d'Histoire Naturelle, de Physiologie,

Mddeoine, Chimie, Pharmacie, Botanique etc. composant

les Bibliothèques de feu olivier et de feu virey. Pa-

ris 1850. S\

Catalogue des Livres composant la Bibliothèque de feu

CH. DENEUX. Paris 1847. 8'.

DUITSCHLAND.

D. G. KiESER. Elemente der Psychiatrik. Breslau und Bonn.

1855. 8'.

Jahrbuclierder K. K. Geologischen Reichsanstalt 1851. N', 1.

Wien 1855. S°.

Inbalt:

iiAiDiNGER. Das Schwefelhaltige Bleierz von Neu-Sinka in Sieben-

bürgen.

noCHSTETTER. Geoguostische Studiën aus dem BöhmeTw.ildC.

FERSTi.. Analyse ciner neuen Mineraiquellc bei Rohitsch.
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nADER. Ueber das Bindemittel der Wiener Sandsteinen.

KLESZEZYS9KI. Die Mincralspccies nnd die Pseudomorpliosen von Pri-

bram nacli iiiren Vorl<ommcn.

UADEK. Ueber einen von tleni Mechaniker sh;gfried marcds construir-

ten Apparat zur Erzielung gleiclifbrmiger Temperaturen mittelst

einer Gaslarope.

FOETTERLE. Ueber ein neiies Vorkommen von Magnesit in Steiermark.

KOEiSTKA. Bericht über einige im mittleren Mahren ausgeführte H6-

henmessungen.

WAKNSDORFF. Bemerknngen über Geognostiscbe Verhaltnisse Karlsbads.

GLOCKËR. Mineralogische Beobachiungen aus Mübren.

COTTA. Die Erzlagerstatten der Südlichen Bukowinn.

HADER. Ueber einige Steinkohlen von RuSi^itz in Mahren.

LiPOLD. Höhenbestimmungen im Nordostlichen Karnthen.

HADER. Arbeiien in dem Chemischen Laboratorium der K. K. Geolo-

gischen Reichsanstalt.

DENEMARKEN.

Mémoires de la Société Royale des Antiquaires du Nord.

1848—1849. Copeuhague 1852. 8'.

Antiquarisk Tydsskrift udgivet af det Kongelige Nordiske

Oldskrift-Selskab. 1849—1851. Kjobenhavn 1852.8'.

Saga Jdtvardar Kouungs Hins Helga, udgiven efter Is-

landske Oldböger af det Kongelige Nordiske Oldskrift-

Selskab. Kjobenhavn 18.J2. 8\

Guide to Northern Archaeology by the Royal Society of

Northern Antiquaries of Copenhagen, edited for the use

of English readers by the Right Honorable the Earl of

Ellesmere. Londou 1848. 8'.

Antiqiiités Américaines d'après les Monuraents Historiqnes

des Islandais et des anciens Scandinaves, pnbliées sous

les auspices de la Société Royale des Antiquaires du

Nord par ch. ch. rafn. Copenhague 1845. 4'.
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AANGEKOCHT.

c. PLiMi sucUfiDi. Natiirae Historiarum Fragmenta. Gothac

1855. 8'.

LE PRINCE. Essai Historique sur la Bibliothèque du Roi.

Paris 1856. 8^

KHüNiTz. Encyklopadie. 130 ïheil.

SCHREBEH. Die Saugthiere. 16—17 Lieferung. Leipzig

1855. 4>\



GEWONE VERGADERING

DER AFUEELING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN.

GEHOUDEN DEN 29s»° DECEMBER 1855.

Tegenwoordig, de Heeren : j. van geuns, d. j. storm buysikg,

J. F. DELPHAT, W. H, DE VRIESE , i. L. C. SCHROEDEB TAN DER
KOLK, F. C. DONDERS, F. DOZY, C. J. MATTHES, W. VROLIK

,

R. VAN REES, C.H. D. BUYS BALLOT, H. J. UALBERTSMA, P. UARTING,

i. G. S. VAN BREDA, A. Q. VAN DER BOON MESCB, G. J. VOORUELM

SCBNEEVOOGT.

Het Proces- verbaal der gewone vergadering van den

24,sten November j. 1. wordt gelezen, goedgekeurd en vast-

gesteld.

Worden gelezen brieven van de H. H. G. \. van kedk-

WIJK, F. J. .STAMKART, G. siMON.s en G. J. MULDER, strek-

kende ter verontschuldiging over het niet bijwonen dezer

vergadering. — Aangenomen voor berigt. —

Wordt gelezen brief van den Minister van Binnenlandsche

Zaken, {W. 195, S<ie Afd. 'sGravenhage 1 Dec. 1855), ten

geleide van vijf-en-twintig exemplaren der vijf eerste Afleve-

ringen van de Bryologia Javanica, met kennisgeving, dat de

verder uitkomende Afleveringen op de gewone wijze ten ver-

volge zullen worden gezonden, en tevens, dat de wensch

der Afdeeling tot het voorloopig beschikbaar houden bij het
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Depnrteraent van Binneiilandsclie Zaken voor nog eenige

exemplaren van genoemd werk zal worden in het oog ge-

houden. — Wordt besloten tot schriftelijke dankzegging

aan den Minister van Binnenlandsche Zaken.

Gelezen brieven ten geleide van Boekgeschenken: 1".

van den Heer felix flüegel te Leipzig, in naam der

Smithsonian Instituiion, volgens schrijven van den Secre-

taris JOSEPH HENRV (Washington 10 Julij 1855); 2'. van

den Heer metteïsheimer, Corresp. Secretaris der Senkenber-

gischen Naturforschenden Gesellschafft te Frankfort a/m.

(6 Dec. 1855); '<i°. van den Heer domenico piani. Secre-

taris van de Accademia delLa Scienze dell' Instüuto di Bo-

loyna, (Bologna il 26 Maggio 1855) ;
4". van den Heer

cuR. HOLST, Secretaris der Universiteit te Christiana, (Cliris-

tiania 15 Nov. 1855); 5°. van den Heer R. AUGUS SMiTir,

Secretaris der Litterary and Philosophical Society te Man-

chester, (Manchester 9 Dec. 1855) ; 6°. van den Heer

.r. T. BODKL NlJENHUfs, Secretaris der Maatschappij van Ne-

derlandsche Letterkunde te Leiden, (Leiden 18 December

lt<55); 7°. van den Heer j. puNAPrEL, Secretaris van het

Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volken-

kunde in Nederl. Indië, (Delft 13 Dec. 1855); S^ van den

Heer w. u. pe vriese, (Leiden 1 Dec. 1855); 9". vau

den Heer h. c. focke, (Paramaribo 14 Julij 1855).

Wordt besloten tot plaatsing in de Bibliotheek en tot

schriftelijke dankzegging.

Gelezen brieven tot dankzegging voor ontvangen Boek-

geschenken van den Heer c. B. trego. Secretaris van d«

American Pliilosopkical Society, (Philadelphia May 1,

1S55;) 2°. van den Heer asa gray, Corresp. Secretary van

do American Academy of Arts and Sciences, (Boston and

Cambrid^e Massachnsetts 24 November 1855); 3'. van den
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Heer a. brullé, Bibliothecaris dur AcaJemie des Sciences,

Arts et Belles Lettres de Dyon, (Dyon Ie 2 Decembre

1855); 4". van den Heer de bordes, Alg. Secretaris van

het Genootschap ter Bevordering der Genees- en Heelkunde

te Amsterdam, (Amsterdam 4 Dec. 1855). — Aangenomen

voor berist.

Gelezen brief van den Heer weitënweber, Secretaris

der Königl. Böhmische Geseikcliaft der Wissenschaften te

Praag, (Prag 14 December 1855), met beleefd verzoek

om te mogen ontvangen Deel I—V van het Tijdschrift

der Eerste Klasse van het Koninklijk Nederlandsch Insti-

tuut, in ruil voor de eerste Deelen der Abhandlungt-n der

Königl. Akademie, waarvan slechts Deel VII en VIII

vroeger door de Akademie ontvangen zijn. — Wordt be-

sloten dit verzoek toe te staan en de Secretaris semar'tio'do o o
tot de uitvoering.

Gelezen brief van den Secretaris der Naturforschenden Ge-

sellschaft te Basel, (Base! 12 November 1855) ten geleide

van Heft 1 en 2 der Verhandlungen van de Geselhchaft

voornoemd, en met verzoek om daarvoor de Werken der

Akademie te mogen ontvangen. — Wordt besloten dit

verzoek aan te nemen, en den Secretaris te magtigen tot

de nitvoering.

Gelezen brief van den Heer c. v. d. sterh (Helder 24
November 1855), ten geleide van Tabellen van Waarne-
mingen. In handen gesteld van de Commissie over de
daling van den bodem in Nederland.

De Secretaris berigt dat de brief van den Heer hass-

KABL, ingebragt in de jongste gewone vergadering, 7\m<^e-
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nomen is voor de Verslayen en MedeUeelinycn, en daarin

reeds ter perse werd gebragt.

Gelezen brief van den Heer biebens de haan (Deventer

14 December 1S55), ten geleide van Drie wiskundige Be-

toogen : 1°. Over liet integreren eener bepaalde Integra»!,

ten opzigte van eene standvastige grootheid, onder bet

integraal-teeken ;
2°. Theorema uit de theorie der bepaiil-

nd o

de integralen ;
3'. over de Integraal Ar. Sin. -_- ,

^ ° 1/(1

—

x^)

aangeboden voor de Verslagen en Mededeelingen. —
Wordt besloten deze in handen te stellen van de Com-

missie tot redactie.

Gelezen btief van den Heer A. van sypestein ('sGra-

venhage December 1855), ten geleide van eenige exempla-

ren van Surinaamsche Houtsoorten, met daarbij behoorenile

boekwerken, der Akademie ten geschenke aangeboden. Wordt

besloten voor dit geschenk schriftelijk dank te zeggen, en

de houtsoorten met de daarbij behoorende brochures in

handen te stellen van de H. II. jiiquel en van gordt,

met beleefd verzoek om daarop, zoo mogelijk in de vol-

gende vergadering, de Akademie te dienen van berigt en

voorlichting, en, zoo zulks noodig mogt geoordeeld wor-

den, tot het ontwerpen van een bepaald Voorstel duar-

omtrent.

De Voorzitter berigt dat van de H. H. .simons en

G. j. mulder ontvangen is een Verslag op het door den

Minister van Knanliën der Akademie gezonden Adres van

den Heer steuebwald, maar dat de verslaggevers wenschen

dat deze zaak verder in eene buitengewone vergadering

worde behandeld, waartoe wordt besloten.
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De lieer va,n geuxs spreekt, ter vervulling zijner in de

vorige vergadering opengebleven spreekbeurt, over zwarte

oerkleuring van weefseldcelen des menschetijken ligchaams

door Jiet gebruik van Nitras argenti.

In een beknopt historieel overzigt treedt Spreker in

eenige beschouwing omtrent bet eerst gebruik van het

zilver als geneesmiddel, dat tegen ziekten in het hoofd

reeds gold in de tijden van paui.us van egina en avi-

CENNA, waarbij hij doet opmerken dat in de leer der sig-

natura rerum het geloof aan de werkzaamheid van het

zilver tegen hersenziekten berustte op de zilvergl&ns der

maan, terwijl het hoofd in de astrologie weder tot de

maan in betrekking stond. AVat vroeger omtrent het ge-

bruik van zilver geboekt staat, is onzeker; daar de eerste

goede beschrijving van de bereiding van het salpeterzuur-

zilver, dagteekent van angelus sala. Tegen het einde

van de vorige eeuw kwam het meer en meer in ge-

bruik, en wel bepaaldelijk tegen epilepsie. In vele daar-

van met gunstig gevolg bekroonde gevallen werd de ver-

kleuring der huid opgemerkt. — Swediauer schijnt op

dit verschijnsel het eerst de aandacht gevestigd te hebben.

Het kwam voor bij eenen geestelijke, na het gebruik van

Nitras argenti gedurende eenige maanden; de huid, die

eindelijk geheel zwart werd, was van lieverlede van kleur

veranderd *).

Dergelijke waarnemingen werden door albers, reimar,

RUDOiPHi, SCHLEIDEN en CHAUPEPiÉ bekend gemaakt, die

men bij rater (Maladies de la peau) vermeld vindt. De

verkleuring vertoont zich het eerst aan de nagels der han-

den; volgens falck, aan de luuula der nagels, als ook aan

de bovenste ledematen en aan het gelaat; voorts aan de

albuginea, de lippen, het tandvleesch, de mondholte en

het verhemelte. Wedeueijer vond alle inwendige organen

*) Médecine éclairée par les Sciences physiques p. 342.
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van donker zwarte kleur; ook bij aiidureu wordt hier en

daar van meer algemeene verkleuring gesproken ; men heeft

in de urine vau epileptici, met Nitras argenti behandeld,

zilver gevonden. — Omtrent den eigenlijken aard der

verkleuring mist men nog die juiste en volledige verkla-

ring, waarvoor het onderwerp, zoo men de'gelegenheid tot

onderzoek slechts te nutte maakt, vatbaar is. Dat het aan

nederzetting van zilver of eeiie zilververbinding toe te

schrijven is, daarover is men het eens. Berust die mee-

ning evenwel op de uitkomsten van regtstreeksch onder-

zoek ? Men mag het betwijfelen. — Grootendeels is het

slechts onderstelling. Rokitan.sky verklaart dan ook kort

weg, dat de aanwijzingen omtrent den zetel dezer ver-

kleuring ontbreken. Falck daarentegen zegt, dat er nie-

mand meer aan twijfelt, of er zilver is in het donkere

pigment der huid van hen, die Ni/ras argenti gebruikt

hebben, en vermeldt hierbij brandes, die zilveroxyde in

de huid van een verkleurd mensch gevonden heeft ;
—

waarbij wij nog kunnen voegen, dat hij verzekert dit ook

in de beenderen en overige weeke deelen aangetroflen te

hebben (Quarterly Journ. of Science 1S30).

Het meeste wat wij er van weten, zijn wij aan delioux

verschuldigd. Hij bestrijdt de meening, dat de veranderde

kleur aan chloorzilver zoude toe te schrijven wezen, en

wel op grond: 1". van de donkere kleur; 2". van de ver-

kleuring der deelen, die aan het licht onttrokken zijn;

3°. omdat, al stelde men dat de aanwezigheid van or^a-

nische stoffen eene gelijke werking als het licht konde

hebben, de reductie tot donker gekleurd chloorzilver door

organische stoffen alles behalve bewezen is ;
4°. omdat de

proeven met albuminaten hiertegen strijden. Hij neemt

derhalve aan, dat er zich fijn verdeeld zilver nederzet,

ongeveer op dezelfde wijze, als er door reductie zwarte

vlekken op de huid ontstaan, als men deze met Lapis in-
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fenialis aaustipt. De gronden voor deze meening ontleent

hij uit de volgende feiten: 1°. uit de vorming van een

bezinksel van zilver in fijn verdeelden staat, zoo men

bloedwei met Nitras argenti vermengt; 2'. uit de verkleu-

ring der huid, zoodra men een gedeelte daarvan plaatst

in eene oplossing van Nitras argenti of van Chloorzilver.

KraHiMER, wiens werk over het zilver, als geneesmiddel,

een der uitmuutendste geschriften over dit onderwerp ge-

noemd wordt, handelt breedvoerig over de verkleuring,

welke hij aan de vorming van eeïi zilver-albuminaat toe-

schrijft. Orfila vond bij honden, wien hij 4— 5 gram-

men Nitras argenti in 200 grammen water op eens in de

maag bragt, en welke hij 4 of 5 uren daarna doodde en

onmiddellijk na den dood opende, tot 5 a. 6 centigram-

nien in de lever, de milt, de nieren en de maagwanden.

Hel verschijnsel van leikleurigeu tint der huid en gelijke

kleurveranderingen der inwendige organen, is dus wel

niet vreemd, maar de oplossing van de vraag, waaraan zulks

toe te schrijven zij, is wel beproefd maar niet gegeven;

althans, zoover den Spreker gebleken is, niet met naauw-

keurige onderzoekingen gestaafd. Daarom kwam het hem

voor, dat eenige onderzoekingen, welke hij in de gelegen-

heid was in het werk te stellen betreffende dit onderwerp,

voor eene mededeeling hier ter plaatse niet ongeschikt

waren. Hij vond tot die onderzoekingen aanleiding, toen

voor eenige maanden geleden een lijder in het Binnen-

Gasthuis overleden was, die deze wankleurigheid na het

gebruik van Nitras argenti had overgehouden.

Door de welwillendheid van zijnen ambtgenoot, den

Hoogleeraar sdringar, op wiens afdeeling de lijder behan-

deld werd, is hij in de gelegenheid enkele bijzonderheden

mede te deelen. Tot zijn leedwezen konde hij evenwel

de lijkopening zelve niet bijwonen, en heeft men slechts

eenige deelen uit het lijk tot verder onderzoek bewaard,

VERSL. EN MEDED. AFD. NATUCHK. DEEL IV. 12
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waardoor liet onderzoek minder volledig is geworden. Uit

de waarneming bepaalt hij zich tot de mededeeling der

volgende punten. De lijder werd op S.jjarigen leeftijd in het

Gasthuis opgenomen. Sedert zijn zesde jaar leed hij aan

epilepsie ; zon als hij meert, ten gevolge van onderdrukte

tinea favosa. Op zijn 14'' jaar werd hem het salpeter-

zuur-zilver toegediend, naar de formule van lödestein (10

grein op 100 pillen). Van 6 tot 15 pillen daags werden

door hem gebruikt. Reeds binnen den tijd van een half

jaar waren de aanvallen geweken; wegens dreigende in-

storting werd het gebruik tot zijn i
9'''= jaar, hoewel niet

geregeld, voortgezet ; na dien tijd, dus gedurende zestien

jaren vóór zijn dood, werd door 'hem geen zilver meer geno-

men. In het laatste tijdperk van longtering opgenomen

zijnde, overleed hij in het Gasthuis, na eene behandeling

van vier weken.

Bij de lijkopening, 36 uren na den dood geschied,

bleek het ligchaam zeer vermagerd te zijn. De algemeenc

kleur is blaauwachtig, vooral aan het gelaat, de conjunc-

tiva en de handen. In het sikkelvormig verlengsel van

het harde hersenvlies is eene plaat, die eene zeer regelma-

tige beenstructuur vertoont, gelegen in dat gedeelte, dat

de voorkwabben der halfronden van elkander scheidt. De

Spreker vertoont het geslepen plaatje, waarvan de been-

textuur met het bloote oog duidelijk onderscheiden kan

worden. De arachnoïdea en het zachte hersenvlies zijn

blaauw van kleur, evenzoo de plexus ohoroïdei en het

ependyma der hersenholligheden. De zelfstandigheid van

de hersenen en van het ruggeinerg wijkt weinig van

de gewone kleur af, enkele deelen zijn ligt grijs ge-

kleurd. De omhullende vliezen van het ruggemerg zijn

blaauw gekleurd. Bij de opening der borstkas blijkt, dat

de ribbenkraakbeenderen zoowel als het onderhuids bind-

weefsel blaauw van kleur zijn. De longen zelve zijn met
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miliiiir tuberkels bezaaid en vergroot, even als bij pneu-

monie. In den top van de linker long bevindt zich eene

caverne, ter grootte van een duivenei. De luchtpijp-

takken zijn blaauwachtig rood gekleurd, even als bij

bronchitis. Het hart is klein en normaal ; in het blaauw

gekleurde hartzakje bevindt zich weinig wei. De strot-

tenhoofdsholte is met erosiën en zelfs hier en daar met

kleine zweertjes bedekt ; haar slijmvlies en de boezems

van Morgagni zijn blaauw van kleur. De bronchiaalklie-

ren zijn vergroot en vast van zelfstandigheid. Darmkanaal

en buikvlies zijn blaauw gekleurd. Het peritoneaal over-

treksel der lever is blaauw van kleur. Haar weefsel, even

als dat der milt, is normaal. In de nieren geene afwij-

king van weefsel ; alleen is ook hier, vooral in de papil-

len, de verkleuring in het oog vallend; de corticale zelf-

standigheid zwart gestipt.

Bij het mikroskopisch onderzoek der ligchaamsdeelen

heeft de Spreker vooral gelet op de beenderen, kraakbeen-

deren, huid en de nieren. Het mikroskopische onderzoek

der beenderen leerde, dat zij zeer donker gekleurde Ha-

versiaansche kanaaltjes en beenligchaampjes vertoonen, dat

zelfs de straaltjes der beenligchaampjes donker geteekend

zijn, en de mergholten evenzeer door eene donkere stof

gevuld zijn. In de ribbenkraakbeenderen ziet men hier

en daar eene zwarte kern, die door Cyan-kalium verbleekt

;

ook sommige kraakbeencellen onderscheiden zich door de

scherpe heldere omgrenzing van den celwand tegen den

donkeren korreligen inhoud. Vooral is evenwel duidelijk de

nederzetting in de nieren en in de huid. Bij mikroskopische

praeparaten van de nieren ziet men de donker zwarte Mal-

pighische ligchaampjes zelfs hier en daar met een nierbuisje

verbonden ; in de pyramidale zelfstandigheid zijn de tubuli

alle zeer donkergekleurd en worden zij bij toevoeging van

acidum hydrochloricum bij uitstek zwart en donker.

12*
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Ten aanzien van de huid is vooral dea Sprekers aan-

dacht gevestigd geweest op de zwarte verkleuring der

zweetkliertjes, die reeds met het bloote oog kunnen onder-

scheiden worden, en op de even donkere verkleuring der

smeerkliertjes bij de haren. Zoo duidelijk als hier de

depositie der zwarte kleuring bleek, was het echter innei-

jelijk te beslissen in hoeverre het geheele weefsel getiii-

geerd was. In de mikroskopische praeparaten van kraak-

beenderen en beenderen meende Spreker, dat eene on-

miskenbare donker bruine tint, welke hier en daar werd

waargenomen in de tusschenstof, wclligt als eigenaardige

verkleuring kon beschouwd worden ; voor het overige waren

de grondmembraan in de iiierbuisjes en de Malpighische

ligchaampjes, alsmede de tusschenstof met fijne korrels

bedekt en zag men donkere voorwerpen, die als zwart ge-

tingeerde cellen schenen beschouwd te moeten worden. In

de huid zag men het corium wel eenigzins blaauwachtig

grijs gekleurd, doch viel het moeijelijk te beslissen of de

verkleuring, zoo als sommigen willen, alleen van de le-

derhuid afhangt, dan wel van eeno nederzetting in het

stratum mucosum of van verkleuring der epidermis.

Naast het mikroskopisch onderzoek vestigt de Spreker

de aandacht op de vraag: of de verkleuring aan het aan-

wezig zijn van zilver toe te schrijven zij? In de eerste

plaats moest dit punt dus uitgemaakt worden. Hij deed

<lit deel van zijn onderzoek in vereeniging met den Heer

A. HEIJNSIDS. Een gedeelte eener rib werd verbrand en

de asch uitgetrokken met verdund zoutzuur. Na filtratie

en uitspoeling met gedestilleerd warm water, totdat het

water, met Nitras argenti behandeld, geen spoor meer gaf

van Chloorzilver, werd hetgeen na de behandeling met

acidum hydrochloricum overbleef, met acidum nitricum

•behandeld, en deze salpeterzure oplossing op zilver gere-

ageerd. Het was echter onmogelijk hierdoor een spoor
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van zilver te vinden. Kraakbeen, op dezelfde wijze be-

handeld, leverde hetzelfde negative resultaat op.

Bij het onderzoek der nier werd een andere weg inge-

slagen. Ee.n zesde gedeelte der eene nier werd verbrand,

en de aldus verkregen asoh werd met Carhonas sodae voor

de blaasbuis behandeld. Aldus werden de zilverbolletjes

verkregen, door deu Spreker ter tafel gebragt. Een daar-

van werd in acidum nitricum opgelost en als chloorzilver

gepraecipiteerd, hetgeen mede door den Spreker vertoond

wordt. Na deze waarneming werd beproefd om op de-

zelfde wijze zilver aan te toonen in de asch van kraak-

been, doch weder vruchteloos.

Terwijl dus de aanwezigheid van zilver in de nier tot

zekerheid gebragt was, bleef de vraag : in welke verbinding

het zilver teruggehouden was. Het kon wel niet anders

dan in eene onoplosbare verbinding bestaan, daar het ge-

durende zestien jaren teruggebleven was. Door de volgende

onderzoekingen heeft de Spreker getracht dit punt op te

lossen. Ammonia liquida gaf geene verandering ; door ge-

concentreerd salpeterzuur ontstond daarentegen sterke gas-

ontwikkeling, die zigtbaar hare bron had uit de donker

gekleurde weefseldeelen, welke bij de gasontwikkeling ge-

heel helder werden ; er kon dus geene chloorverbinding

aangenomen worden, en zoo men aan eene cyan verbin ding

konde denken, was dit hiermede evenzeer wederlegd. Op-

merking verdiende hierbij de vorming van een wit wolkje

rondom het praeparaat, hetgeen wel niet anders kan wor-

den verklaard dan uit de vorming van Chloorzilver, door

inwerking van de aanwezige Chlorureta op de gevormde

Nitras argenti. De vraag, of de gasontwikkeling koolzuur

konde zijn, moest ontkennend beantwoord worden ; omdat

bij toevoeging van zoutzuur geene verandering werd waar-

genomen en zelfs de verkleuring, ten gevolge van het hel-

der worden en zamentrekken der tusschenstof, donkerder
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werd. Op grond hiervan kan liet ook niet ais oxyde aan-

wezig geweest zijn. Er blijft dus slechts over zilver in

fijn verdeelden toestand, of chloorzilver met 2 aeq. zilver

(Cl. Ag^). Door hyposulphis sodae, waarin het bedoelde

chloorzilver onoplosbaar is, werden de zwarte Malpighische

ligchaampjes, bij opvallend licht gezien, wit gekleurd, het-

geen dus tegen deze onderstelling strijdt.

Het was nu van belang, door eene reactie op zilver in

metaalstaat, de onderstelling, dat liet ala fijn verdeeld

zilver zoude nedergezet zijn, nog nader te staven. Eene

voorloopige proef met Cyan-kalium gaf het volgende re-

sultaat. Een stukje linnen werd met gedestilleerd water

zorgvuldig nitgewasschen om de Chlorureta te verwijderen,

daarna met salpeterzuur-zilver bevochtigd, gedroogd, zacht

verbrand, en de kool met Cyan-kalium behandeld. In de

oplossing werd zilver, hoezeer in geringe hoeveelheid ge-

vonden. Daar dus gebleken was, dat fijn verdeeld zilver

in Cyan-kalium oplosbaar is, werden kleine stukjes nier in

hetzelve gelegd, en deze zoowel als de mikroskopische

praeparaten werden daardoor duidelijk ontkleurd. Op grond

van deze onderzoekingen, meent dus de Spreker te mogen

aannemen, dat het zilver in fijn verdeelden staat in de

weefsels nedergezet is.

Aan het einde zijner mededeeling zegt hij, dat dit on-

derwerp hem welligt aanleiding zal geven tot verdere on-

derzoekingen en proefnemingen, en hij daarom voorshands

aan de Akademie daarover geen bijzonder opstel wenschte

aan te bieden, doch slechts eene aanteekening in het

Proces-Verbaal zoude wenschen opgenomen te zien.

De Heer delprat, die gedurende de spreekbeurt van

den Heer van geuns het praesidium vervulde, opent alsnu

de beraadslaging over deze voordragt, waaraan de Heeren
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HALBEBTSMA, SCHROEDER VAN DER KOLK, DONDERS, VAN BREDA,

VAN DER BOON MESCH en scHNEEVOOGT deelnemen.

De vraag, of de zwartaohtig blaauwe stippen op de haid

in de zweetkliertjes en buisjes, dau wel in de haarzakjes

gesteld moeten worden, wordt ter sprake gebragt, daar

men in de nabijheid dier zwarte stipjes een haar op de

huid onderscheidt ; waarop de Spreker verwijst naar zijn

mikroskopisch onderzoek, hetgeen hem geleerd heeft, dat

werkelijk zoowel de zweetkliertjes als de smeerkliertjes der

haren zwart gekleurd zijn.

De vraag, of het Zilver als fijn korrelig depositum bij

sterke mikroskopische vergrooting kan onderscheiden worden,

beantwoordt de Spreker, door te zeggen, dat in de gedeelten,

die het sterkst met zilver schijnen bezet te zijn, werkelijk een

fijn korrelige toestand opgemerkt wordt, zooals in de tu-

buli en in de Malpighische ligchaampjes der nieren, en welke

laatste korrels duidelijk door hem gezien worden, onder

anderen bij eene vergrooting van 760 malen; doch dat

ook in grovereu vorm, zoowel als in dien van fijne mole-

culaire verkleuring de afzetting vermoedelijk plaats heeft

gehad. — De vraag, of de kleurverandering ook nd, den

dood kan ontstaan zijn, als uitwerksel van het licht, meent

de Schrijver, op grond der scheikundige bijzonderheden,

moeijelijk toestemmend te kunnen beantwoorden ; eene ver-

sche doorsnede der nier, tot nadere bevestiging op het

oogenblik zelve verrigt, bewijst dat reeds terstond de zwarte

stippen (der Malpighische ligchaampjes) gezien worden. De

Spreker doet hierbij tevens opmerken, dat men het don-

kerder worden der tint door het droog worden der door-

gesneden vlakte wel van de bedoelde verklaring moet onder-

scheiden.

Of het Zilver ook ais sulphuretum konde nedergezet

zijn, komt mede ter sprake; de Spreker wijst op de on-

derscheidene scheikundige reartiën door hem gebezigd,
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en vooral op de werking van het geconcentreerde aciduin

nitricum, waarin de verschijnselen blijkbaar op de vorming

van Salpeterzuur-zilver duidun ; van uitscheiding van zwa-

vel was niets te zien ; ook de snelle werking is niet in

overeenstemming met hetgeen bij inwerking van salpeter-

zuur op Sulphuretura argenti wordt waargenomen.

De ontkleuring door Cyan-kalium blijft bij de onderstel-

ling van Zwavelzilver onverklaard, daar het als sterke

zwavelbasis in verdunde alcaliën geheel onoplosbaar is.

De Heer schneevoogt wijst op het eenigzins voor ge-

neeskundigen geruststellend feit, dat de zwartachtig blaauwe

kleur zich niet altijd na het gebruik van Nitras argenti

vertoont. Hij vraagt, aan welk ligchaamsdeel het eerst

zich de verkleuring voordoet, hetgeen alsdan als waarschu-

wing zoude kunnen gelden, om met het gebruik van het

geneesmiddel niet verder voort te gaan. — De Heer van

GEUiNS antwoordt hierop, dat hem uit eigen ondervinding

niets bekend is. maar dat men welligt met eenigen grond

kan aannemen, dat de eerste kleurverandering aan de na-

gels in den omtrek der lunula plaats heeft.

De tijdelijke Voorzitter dankt den Spreker voor zijne

Bijdrage, en sluit de beraadslaging ; waarna de Heer van

GEONS weder het praesidium aanvaardt en het woord geeft

aan den Heer halbertsma, die V. spreekt over eene tot

dusverre over het hoofd geziene verhinding tusschen de

breede ringspier en de driehoofdige armspier bij den mensch:

2'. over de verhouding der ondersleutelbeens slagader tot

toevallig aanwezige halsribben, insgelijks bij den mensch.

Hij licht een en ander toe door medegebragfe praeparaten

en afbeeldingen, en stelt zijne aanteekeningen daarover ter

beschikking voor de Verslagen en Mededeelingen. Zij wor-

den derhalve verzonden tot de Commissie van redactie.
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De Heer ï>e vbiese deelt eenige uitkomsten mede van

een nieuw ondevzoek betreffende den Kamferhoom van Su-

maira en Bomeo (Dryobalanops Caraphora Colebr.).

Hij herinnert, dat er behalve de kamfer van Laurus

Camphora L., die van Chiua en Japan in den handel komt,

nog eeue andere soort, en wel van Bomeo en Sumatra

wordt onderscheiden, welke sedert eeuwen bekend is, en

waarmede vooral een aanzienlijke handel werd gedreven op

China en Japan door de voormalige Oost-Indische Com-

pagnie. Hij vermeldt voorts, wat ten aanzien van dezen

boom is aan het licht gebragt door valentyn, radebma-

CHER, HOUTTüYN, KORTHALS, JUNGHUHN en hem zelven, voorts

in Engeland door hiller, colebrooke en hooker.

Zijne eigene nasporingen hadden den Spreker aanleiding

gegeven, om zich, tot het bekomen van eenige voorwerpen,

tot nadere inlichting benoodigd, te wenden tot den Mi-

nister van Koloniën.

Hij heeft in de maand October door diens tusschen-

komst al de verlangde voorwerpen en inlichtingen van

Sumatra bekomen, en is nu in staat de geheele botanische

geschiedenis van dien kostbaren boom toe te lichten, tot

welk einde hij voor de Verdagen en Mededeelingen eene

beschrijving aanbiedt van de tot dusverre nog niet bekende

bloemdeelen, van het vruchtbeginsel, de eitjes en de vrucht.

Hij deelt mede, dat de soortelijke identiteit van den Kam-

ferhoom van Sumatra en dien van Bomeo, door de ver-

gelijking der voorwerpen van beide landen is gebleken
;

voorts, dat zijn onderzoek hem heeft geleid tot de kennis,

dat de Kamfer haren zetel heeft niet alleen in den bast,

maar door het weefsel van de geheele plant verbreid is.

Indien men nu in aanmerking neemt de geringe opbrengst

van eenen boom, die gemiddeld S voeten in diameter heeft

bij eene hoogte van ongeveer 150 voeten, en welke op-

brengst op lirKigttens 10 o]iceii wordt gtrckcnd, dan rijst
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de vraag: of men, bij eene meer doelmatige behandeling

b, V. door destillatie en sublimatie, niet honderden ponden

van dit i)rodukt uit een en het zelfde individu zou kun-

nen bekomen. — Er zou slechts te bewijzen blijven, of

de handel het produkt zou aannemen en of de onkosten

van exploitatie enz. door de winsten zonden worden op-

gewoge)).

Na de opening der beraadslaging over deze voordragt

vraagt de Heer hartimg, of er geen gewigtig verschil be-

staat tusschen de Kamfer van Sumatra en van Japan, en

of de laatste niet veel vlugtiger is dan de eerste.

De Heer de vriese ontkent zulks niet, en zegt dit ook

reeds opgegeven te hebben in het vroeger daarover door

hem uitgegeven geschrift. — De Kamfer van Sumatra, hoe-

wel ook vlugtig, is echter nooit volkomen zuiver, maar

do«r aankleving van andere stofi'en verontreinigd.

Onder dankzegging aan den Spreker wordt de door den

Heer de vriese overgelegde Aanteekening in handen ge-

steld van de Commissie van redactie der Verslagen en Mede-

deelingen.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de ver-

gadering wordt gesloten.
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O V E E Z I G T

DEK IN DE MAiND DECEMBER 1855 DOOB DE

KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN ONTVANGEK

BOEKGESCHENKEN.

NEDERLAND.
Tuinbouw-Flora van Nederland en zijne Overzeesche Be-

zittingen
; bevattende de Geschiedenis en Afbeeldingen

van nieuwe of merkwaardige Planten, Bloemen, Vruchten ;

en Mededeelingen omtrent de Kuituur in haren geheelen

omvang, in betrekking tot Nederland en zijne Overzee-

sche Bezittingen. Uitgegeven door de Koninklijke Neder-

landsche Maatschappij tot Aanmoediging van den Tuin-

bouw. Deel I—lir. Afl. 1. Leiden, 18.54—56. 8".

West-ludië. Bijdragen tot de Bevordering van de Kennis

der Nederlandsche West-Indische Koloniën. Afl. 4. Haar-

lem 1855. 8°.

Inhoud:

A. COPTN. Schets van de lotgevallen der Kolonisten, die aan de proeve
van Europesche Kolonisatie aan de Saramacca hebben deelgenomen.

Over de hoeveelheid Regen, gevallen in de Kolonie Suriname.

H. c. FOCKE. Aanteelïeningen betreffende de in Suriname voorkomende
soorten van het geslacht Vanilla.

A. coprN. Plan eener Kolonisatie in Suriname.

Iets over de Neger-Engelsche taal.

Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Deel III. St. 6.

Haarlem 1855. 8°.

Inhoud

:

E. VAN vooRTHDTZEN. Statistiek van deu Landbouw in deVereenigde
Staten van Koord-Anieriba.

L. A. VAN MEERTEN. Over het Toezigt op de hoedanigheid van het

Brood.

A. H. TAN DER BOON MESCH. De Droogmaking van het Haarlemmer-
Meer.
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Flora Datava. All. 178. 4,\

Nederlaiidsch Weekblad voor Geneeskundigen. 4''<= Jaar-

n-anü. October— November. Amsterdam 185-1. S'.
o o

j. VAN GEUNS en J. M. scnRANT. Over buitenbaarmoederlijke

Zwangerschap met Litliopaedium-vurming. Amsterdam

1855. 4 .

HASSKARi.. Eenige kritische onderzoekingen van Planten irv

's Lands Plantentuin te Buitenzorg. 8\

T. ROOROA. Javaansche Grammatica benevens een Leesboek

tot oefening in de Javaansche Taal. Deel 1, U. Am-

sterdam 1855. 8'.

Over de Deelen der Rede en de Kede-ontleding

of Logische Analyse der Taal, tot grondslag voor weten-

schappelijke Taaistudie. Leeuwarden 1855. 8'.

s. KABSTEN. Aeschyli Agamemnon. Trajecti ad BJienum.

1855. a\

Verzamelingstabel der Waterhoogten langs de Boven-Bijn,

Waal, Merwede enz. Junij—Augustus.

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.

Verhandelingen. Deel IIL 8°. Nieuwe Werken. Deel

II, III. 2. IV, V, VI. 8'. Nieuwe Reeks der Werken.

Deel I—V. 8^

c. A. VAN SVPESTEVN. Over Surinaamsche Houtsoorten. 8'.

— Het Surinaamsche Hout bruikbaar en

voordeelig bij den aaitleg van spoorwegen. Breda 1851 8^.

Beschrijving van Suriname (Historisch

Geographisch en Statistisch Overzigt). 's Gravenhage

1854.. 8°.

Kaart van Suriname.

POCKE. Neger-Engelsch Woordenboek. Leiden 1855. S°
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€. A. BE LANGE. Verskg vaii de venigtiiigcn der Geogra-

phische Ingenieurs in de residentie Clieribon. S°.

WEBKEN UITGEGEVEN DOOR BET KONINKLIJK INSTITUUT VOOE Di:

TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN KKÈKLANDSCH INDlë.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkeiiknnde van Neêr-

landsch Indië. (Tijdsclirift van liet Koninklijk Instituut

voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Neêrlandsch

Indië). 's Gravenhage 1853—1851,. Deel I, IV. 1, 2. 8\

c. A. L. M. scnwAKEB. Bomeo. Beschrijving van het stroom-

gebied van de Barito, en Reizen langs eenige voorname

rivieren van het zuidoostelijk gedeelte van dat eiland,

op last van het Gouvernement van Nederlandsch Indië,

gedaan in de jaren 184..3— 1847. Amsterdam 1833

—

1854. 2 Deelen. 8'.

Banka, Malakka en Billiton. Verslagen van J. h. croocke-

wiT. 's Gravenhage 1852. 8'.

s. KEIZER. Kitab Toehpah. Javaansch-Mohainmedaansch

Wetboek, 's Gravenhage 1853. 8'.

Reize rondom het eiland Celebes, en naar eenige der Mo-

luksche eilanden, gedaan in den jare 1850, door Z.M.

schepen van oorlog Argo en Bromo, onder bevel van

c. VAN DER HART. 's Gravenhage 1854. 8'.

s. MULLER en L. UORNER. Eeize en onderzoekingen in Sii-

matra, in de jaren 1833—1838. 's Gravenhage 1855. 8".

O OST-INDIË.

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. Dl. VT.

Afl. 5—6. N. S. Batavia 1855. 8'.

Inhoud:

G. j. MüLDEK. Rapport van een scheiknndig onderzoek T.in Kolen, ge-

vonden aan de Meenwenbaai.
.1 E, TETSMANK. lets over de Widjojo Koesoemo.
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j. K. iiASKAitL. Meteorologische waaroemiDgen, (gedaan op eene rei*

van de Westkust van Zuïd-Amerika naar Java, in de raaandcu Aagus-

tus -December.
Korte aanteekeningen, behoorende tot de Meteorologi-

sche waarnemingen, gedaan op eene reis van Callao de Lima naar

Makasser.

p. BLEEKER. Verslflg vao eenige verzamelingen van Visschen van Üost-

Java.

_ Negende Bijdrage tot de kennis der Ichthyologische Faura

van Oost-Java

Negende Bijdrage tot de kennis der Ichthyologiscbc Fa^inn,

van Borneo. Zoetwatervisschen van Pontlanak en Bandjermassin.

- Bijdrage tot de kennis der Ichtbyologisclie Fauna van het

eiland Groot-Oby.

Verslag van de Kommissie tot Verbetering der Indische zeekaarten enz.

j. j. ALTHEEK. Scheikondig onderzoek van eenige Minerale wateren van

Ngantang. afdeeling Malang, residentie Pasoeroean.

p. BLEEKER. Dcrdc Bijdrage tot de kennis der Ichtbyologisclie Fauna

van Batjan.

Berigten van verschillenden aard.

F R A N K R IJ K.

Comptes Rendus des Séances de rAcademie des Sciences.

N^ 16—19. 4^

Table:

DE HUMBOLDT. Sur quclqucs phénomènes d'inteusité de Ia Lnmière zo-

diacale.

TULASNE. Note sur l'Appareil reproductenr de quelques Mucédinées

fongicoles. ^

LOSTOBOODOis. Structure comparée des tiges des Végétaux vasculaires.

MALAGDTi. Note sur les proprietcs comburanles de l'Ether perchlore.

CHASLES. Construction des e'quations du troisième et du quatrième

degré.

BENJAMIN WALE. De la rc'soluiïon des Équationsnume'riques par Tabais-

sement des puissances des racines et Ie rapprochement qui en rcsultc

dans leurs limites.

KULiiMAN. Note k l'occasion d'une communication recente de M. Ro-

cbas, sur la silicatisation des piferrea.

DüREAU DE LA MALLE. Dcs transformations ope're'es lora da retour des

diverses variétés de nos animaux domesiiques "a Tdlat sauvage. —
Poules et Coqs marrons.

BECQUEHEL. Me'moire sur les eifets e'Iectriques produits au contact des

terres et des eaux douces.

vALEuciENNES ct FREMT. Rechcrchcs suT la compoiition des muscics

dans la série des animaux.



( 1S9 )

VALE. Détevmination des longitudos et latitudes, du temps, des azimut»

et des hautears, ïi Taide d'une seule lunctte et sans emploi d'instru-

nients divisés.

GiRARDis. Aualyses des viandes sale'cs d'Ameriqne.

BONNET. Sur la cure de l'hydrophthalmie par les injeciions iodées.

Lettre accompagnant l'envoi d'un mémoire de M. Chavanne sur cette

loéthode de traitcmeut.

VALENCIENSES Obscrvatlons sar les Oursins perforanis dans la granite

de Bretagne.

GROOT-BRITTANNIË.

Memoirs of the Literary and Philosophical Society of

Manchester. Second Series. Vol. 1

—

V, VII—XII. Man-

chester 1805— 1855. 8\

AMERIKA.

Smithsonian Contributions to Knowledge. Vol. VII. City

of Washington 1855. 4\

Contents:

j. CHAFPELSMITH. Accouiit of a Tornado near New Hai-mony, Ind.

April 30, lS.i2, with a Map of the Thrack, etc.

j. w. BAii.Eï. Notes on New Species and Localitles of Mieroscopical

Organiams.

j. A. LAPHAM. The Antiquities of Wiscoiisin.

j. LEiDï. A Memoir on the Exiinct Sloth Tribe of Norlh America.

Eighth and Ninth Annual Report of the Board of Re-

gents of the Smitsonian Institution. Washington 1854—
1855. 8".

Beport to the Secretary of the Smitsonian Institution on

the rishes of the New Jersey Coast, as observed in

the Summer of 1854. Washington 1855. 8°.

Report on the Geology of the Coast Mountains, embra-

cing their Agricultural Resources and Mineral Produc-

tions. Document N". 9, 14. 8°.

Smithsonian Report on the Construction of Catalogues of

Libraries and of a General Catalogue. Washington

1853. 8°.



( 190 )

Journal üf tlie Academy of Natural Sciences of Philadel-

phia. Vol. Til, p. I. New Series. Philadelpliia 1855.4».

Contents:

j. c. NORWOOD and ii. tkatten. Notice of Productions found in the Wes-

tern States and Territories, with descriptions of twelve New Specie.-.

Noiice of tlie genus Chonctes, as found

in the Western States and Territories, witli de.scriptions of eleven New
Species.

E. H.4LLOWELI.. Cnntribulioi.s to South-American Ilerj^etology.

A. L. HEERMANN. Plantae Heermanuiae.

E. Hoi-BROOii. An account of several Species of Fish observed in F!o-

rida. Georgia etc.

j. DEBT. Researches on the CryptoRamie Flora of the State Georgia.

j. CA68IN. Descriptions of New Species of Kirds of the genus Spei-

mestes. Swainson; in the Museum of the Academy of Natural Sciences

of Philadelpliia.

roceediiiL^s of the Acadetny of Natural Sciences of Phi-

"
ladelphia. No. 2—7. 8".

Annals of the Astronomical Observatorv of Harvard Col-

lege. Vol. I, p. 2. Cambridge 1855. 4'.

The American Journal of Sciences and Arts. Vol.XVIIl

—

XIX. New Haven 1854—1855. 8".

Transaotions of the State Agricultural Society, with Ke-

ports of County Agricultural Societies. Vol. V. Lansing

1854. 8'.

Proceedings of the American Philosophical Society. Vol.

VI. A—K. 8'.

Proceedings of the American Academy of Arts and Scien-

ces. Vol. III. 14—23. S\

Constitution and By-laws of the New Orleans Academy

of Sciences. New Orleans 1854. 8'.

Proceedings of the New Orleans Academy of Sciences.

N°. 1. 8\

D. DANAL. Chemical Contributions to Mineralogy. 8'.

Eeport of the Commissioner of Patents (Arts and Manu-

fnctures Agricultures). Vol. I. Washington 1855. 8'.
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Re|)ort on tlie Agticulture and Geology of Mississippi.

Washington 1854. H\

Ninth annual Report of the Board of Agriculture of the

State of Ohio-Columbus. 1855. 8°.

Report and Charts of the Cruise of the U. S. Brig Dol-

phin. With Map. Washington 1854. S\

Report of the Superintendent of the Census. Washington

1853. 8\

The Geographieal and Commercial Gazette. New-York 1.

N'. 1—6. .Jan.—June 1855. fol.

DDITSCHLAND.

Zwei-und dreissigsten Jahresbericht der Schlesischen Ge-

sellschaft für Vaterlandische Kultui' im Jahre 1854.

Breslaa 1854. 4'.

c. A. F. PETERS. Bestimmung der Abweichungen des Green-

wichen Passagen-instruments vom Meridiane für den

Zeitraum vom 2 September 1750 bis zum 16 Juli 1762.

Danzig 1855. 4>\

Gelehrte Anzeigen. B. XL. Munchen 1855. 4'.

LAMONT. üenkrede auf die Akademiker T. siber und g. s.

OHJi. Munchen 1855. 4^

H. BECKERS. Denkrede zu Feier ihres (Baijerische Akademie)

sechs und neunzigsten Stiftungstages. Munchen 1855. 4°.

Almanach der K. Bayerische Akademie der Wissenschaften

für das Jahr 1855. Munchen 1855. 12'.

Jahresbericht der Wetterauer Gesellschaft für die gesammte

Naturkunde in Hanau. Hanau 1855. 8^

ITALIË.

Novi Coramentarii Academiae Scientiarum Instituti Bono-

niensis. Tom. I—X. Bononiae 1834—1S49, 4'.

viiRSL. i;n muded. afd. naioi-kk. deel IV. \3
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Meiüoiiu della Accademia delle Scienze dell' Instituto di

Bolognn. Tom 1—V. Bologna 1850—1854. 4'.

Kendicoiito delle Sessioni Ordiuarie dell' Accademia delle

Scienze delF lustituto di Bologna. 1829— 1854. Bo-

logna 1853— 1854. 8'.

Opere edite ed inedite del professore lüigi galva.m rac-

colte e pubblicate per cura dell' Accademia delle Scienze

deir Instituto di Bologna. Bologna 1841. 4\

Aggiunta alla collezione delle opere del luiri galvani. Bo-

logna 1843.

Uuiversalitii dei mezzi di Previdenza, Difesa, e Salvezza

per la Catamita degl' incendi. Bologna 1848. 4'.

Della Inslituzione dei Pompiere libri tre. Bologna. 1852. 4^

ZWEDEN.

Nova Acta regiae societatis scientiarum Upsaliensis. Vol. J.

fase. II. Upsaliae 1855. 4'.

Index:

c. j. TORNBERG. Symbohie ail vem Nutnariam Sluhammedanorum, ex

Museo Regio Holmieusi.

A. F. svANBERG. Sur riiitegratioD des Kquations Differcntielles du seeond

ordre.

j. H. A. FonssELi.ES. Saxorutn characteres ex praesenti Mineralopiac

statu brcviier exponendi pcricnium.

c. A. HOLHGREN. Reclicrclies rélativcs ii Tinfluence de la températurc

sur Ie Magne'tismc.

E. ARESCHONG. Phyceae novae et minus cognitae iu maribus extra Euro-

paeis coUeciae.

c. E. ZEDRITZ. De Disciplina ot Studio Litterarura Latinaruin.

NOORWEGEN.

D. c. DAJiiELSSEN et w. BOECK. Traite de la Scpédalshed on

Elephantiasis des Grecs, avec un Atlas de 24 planches

(ouvrage publié aux frais du Gouvernement Norwégien)

.

Paris et Londres 1848. 8'.



( 193
)

D. c. DANlELSSEN et w. BOECK. Satnliiig af Jagttagelser om

Hudens Sjgdomme. 1'^ Hefte med 4 pkncher. Christia-

nia 1855. fol.

Norske Stiftelser. Samling af Tundatser, Gavebreve og Tes-

tameiiter. Christiania 1854—1855. B.I—II. 1 Hefte 8'.

HALLAGER Og BRANDT. Kong Chiistian den fgerdes Norske

. lovbog af 1604. Christiania 1855. 8°.

AUBERT. Om mundtlig Eettergang og Edsvorne. Christia-

nia 1849. 8".

c. A. BOLMBOE. De prisca re raonetaria Norvegiae et de

nummis aliquot et ornamentis, in Norvegia repertis. Chris-

tianiae 1854. 8°.

F. KJERULF. Das Christiania-Silurbecken, chemisch-geo-

gnostisch untersucht. Christiania 1855. 4\

c. üUNDT. Om Dodeligheden i Norge. Christiania 1855. 8^.

Akademiske Love for de Studerende ved det Kongelige

Norske Frederiks Universitet. Christiania 1851. 8'.

Det Kongelige Norske Prederiks Univeraitets Aarsberetning

for 1853. Christiania 1855. 8^

Index Scholarum iu Uiiiversitate Eegia Predericiana octo-

gesimo quarto ejus Seraestrï anno 1855 ab a. d. XVII.

Kal. Februarias habendarum. Christiania 1855. 4'.

Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. B. VIII. 3—4 Hefte.

Christiania 1854—1855. S"'.

w. BOECK. Eecherches Cliniques sur la Syphilisation. Chris-

tiania 1854. 8'.

Karter over Norges Kyster. I—XIX med Text.

AANGEKOCHT.

F. MULLER. Bibliotheek van Pamfletten, Traktaten, Plak-

katen en andere stukken over de Nederlandsche Ge-
ls*
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schiedenis, en van in Nederland gedrukte stukkeu over

Gebeurtenissen in en buiten Europa, voornamelijk in

Engeland, Azië en Amerika, Beschreven, naar tijdsorde

gerangschikt, en met Alphabetische registers voorzien.

Amsterdam 1856. 4".

Thesaurus Graecae Linguae ab henrico stepiiano. Vol.

VTII. Easc. 3. Parisiis fol.

Oeuvres de francois arago (Notices scientifiques) Tomé II.

Paris 1855. 8'.

Denkmaler der Kunst. 17 Abtl.
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TOT DE

OPLOSSING VAN EEN VRAAGSTUK,

BETKEFFEK DE

DE ELECTRISCHE TELEGRAFIE.
DOOK

J. BOSSCHA Jr.

Bij de inrigting, beschreven in de // Verslagen en Mede-

deelinyen" Deel IV, bladz. 101 en volgg., welke strekken

moet nin vier seinen gelijktijdig langs éénen draad over

te brengen, ontstaat eene stoornis in het juist overkomen

der seinen door de omstandigheid, dat het zoogenaamde

neutrale relais, hetwelk bij alle stroomen, zoowel positieve

als negatieve, spreekt, niet mag ophouden te spreken, wan-

neer de stroom van teeken verandert. Deze voorwaarde is

bij de aangenomene inrigting van het relais (hetwelk in

geenerlei opzigt afwijkt van dat van morse) niet te ver-

vullen, wijl bij het omkeeren des strooms ook de polen

van den electromagneet worden omgekeerd. In de korte

tijdruimte, waarin dit geschiedt, zal er een oogeiiblik zijn,

waarop het magnetisme van den electromagneet = o is,

en onmiddellijk daarvóór en daarna zal het magnetisme te

zwalc zijn, om de kracht van de veer te kunnen overwin-

nen. Dit is oorzaak, dat de stift, welke aan het anker is

bevestigd en door hare aanraking met andere koperen dee-

len den stroom eener lokaalbatterij moet sluiten, een oogen-

blik zal terngspringen en de stroom dier batterij, dnor den
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schrijftoestel gevoerd, een oogenblik zal worden afgebro-

ken. Dit brengt noodzakelijk verwarring teweeg, zooals

het volgende voorbeeld zal leeren. Onderstellen wij dat

de telegrafist a, die over eene batterij beschikt, welker

stroomsterkte = -j- 10 is, eene lange streep van het al-

phabet van morse overseint, dan zal het neutrale relais

spreken, zoodra de telegrafist a den sleutel neerdrukt, en

sprekende moeten blijven, zoolang de sleutel in dien stand

blijft. Maar wanneer nu een kort oogenblik nadat a den

sleutel heeft neergedrukt, de telegrafist b, die eene stroom-

sterkte— 20 in de lijn brengt, eene korte streep wil over-

seinen, dan zal de stroom in de lijn van teeken verande-

ren, de stift van het neutrale relais terugspringen en de

stroom in den schrijftoestel A en daarmede ook de streep,

die a overseint, verbroken worden. Laat de telegrafist b

den sleutel weder los, dan geschiedt betzelfde, en is op

dat oogenblik de streep van a nog niet voleindigd, dan

zal zij andermaal worden verbroken. In plaats van eene

streep zullen op den schrijftoestel ,A de teekens

, , — , verschijnen, al naarmate de

telegrafist b vroeger of later zijnen sleutel beweegt. Het

is duidelijk, dat het berigt van a zoo doende misvormd

wordt.

Men kan dit gebrek van het neutrale relais, door de

veer minder sterk aan te spannen, wel verminderen, maar

niet opheflen, daar de minste beweging van de stift, die

aan het anker is bevestigd, het contact met de koperen

deelen verbreekt. Het verschijnsel, dat bij die omkeering

plaats grijpt, kan zeer gemakkelijk aan een gewonen let-

tertelegraaf opgemerkt worden, wanneer men twee batte-

rijen, van welke de ééne eene electromotorische kracht

bezit, die tweemaal die van de andere bedraagt, in tegen-

gestelden zin achter elkander geplaatst, met de beide geleid-

draden van den lettertolegraaf in verbinding brengt. Rij óezef
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inrigting zal een stroom door de windingea van den elec-

tromagneet gaan, die. door het overwigt der sterkere bat-

terij ontstaat. Vereenigt men nu de beide uiteinden van

de sterkere batterij, zonder de overige verbindingen te ver-

breken door eene zeer korte sluiting, dan zal de letter-

telegraaf, wanneer de veer behoorlijk is aangespannen, een

kort geklik doen hooren, en men zal bevinden, dat het

rad, hetwelk de letters draagt, de geheele ruimte, tusschen

twee letters begrepen, is versprongen. Op het oogenblik

namelijk, waarop de polen der sterkere batterij door de

korte sluiting vereenigd worden, verandert de stroom in

de telegraaf-geleiding van rigting, en worden de polen van

den electromagneet omgekeerd. Bij dezen overgang zal de

spankracht der veer een oogenblik de magnetische aantrek-

king overwinnen, het anker terugspringen en het rad over

eeno halve letter tusschenruimte zich verplaatsen. Maar aan-

stonds daarop heeft de aantrekking, voortkomende uit het nu

omgekeerde magnetisme, weder de overhand, het anker wordt

aangetrokken en het rad verspringt andermaal eene halve

letter tusschenruimte. De beweging van het anker en van de

daarmede verbondene deelen geschiedt, wanneer de veer krach-

tig is aangespannen, zoo snel, dat men die naauwelijks met

het oog kan volgen. Wordt de spankracht der veer ver-

minderd, dan kan men het wel zoo ver brengen, dat het

rad niet in beweging wordt gebragt, maar eene kleine ver-

plaatsing van het anker is niet weg te nemen.

Er bieden zich verschillende middelen aan, om dit ge-

brek te vermijden. Ten eerste kan men aan de stift, die

den stroom moet sluiten, eene veer bevestigen, die in plaats

van de stift zelve tegen de koperen deeleu wordt aange-

drukt. Het is ons gebleken, dat de ruimte, over welke zich

de stift beweegt bij het terugspringen ingevolge eene om-

keering des strooras, kan verminderd worden, door de span-

kracht der veer van het anker te verminderen, en zij kan



( 198 )

altijd geringer gemaakt worden dan die, welke door de

stift wordt doorloopen bij het ophouden van den stroom.

Rigt men nu de contactvecr op de stift zoodanig in, dat

zij, geheel vrij zijnde en wanneer het anker niet wordt

aangetrokken, de koperen deelen niet raakt, maar hare

speelruimte bij het aanraken grooter is dan de afstand,

welke bij het terugspringen van de stift door omkeering

van den stroom wordt doorloojien, dan üal, hoewel de stift

zelve terugspringt, de veer tegen de koperen deelen blijven

aandrukken en het contact niet verbroken worden.

Dit middel .schijnt echter niet aan te bevelen, wegens

de veraiulerlijkheid der veerkracht, zoowel van de contact-

veêr als van die welke het anker terughoudt, en het is

van den telegrafist niet te vergen, dat hij zijne aandacht

ook nog gedurig op de verhouding van die beide veer-

krachten vestige. Boven deze en andere inrigtingen

schijnt de volgende de voorkeur te verdienen.

Het neutrale relais wordt verworpen, ea vervangen door

een polair relais, dat slechts voor positieve stroomen spreekt.

Het schrijft dus alle gevallen op, waarbij a alleen seint.

De magneet van dit relais en de daarmede verbonden ko-

peren arm d (zie figuur 3, Deel IV, bladz. 118) worden

iii de korte sluiting gebragt van de lokaalbatterij, die den

schrijftoestel A in beweging brengt. Om nu op dezen

schrijftoestel de gelijktijdige en overeenkomende seinen

van a en b te verkrijgen, wanneer de beide telegrafisten

den sleutel neerdrukken en een stroom = — 10 in het

ontvangende station aankomt, wordt het negatieve polaire

relais I (bladz. 112) op eene andere wijze verbonden. Het

is thans bestemd eene dubbele rol te vervullen en dan,

wanneer een negatieve stroom aankomt, beide schrijftoe-

stellen te doen sclirijven. Ten einde B te doen schrijven,

wordt de klemschroef a verbonden met een der beide pool-

draden van de lokaalbatterij, de andere pooldraad is iu
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verband met een der uiteinden van den geleider naar den

schrijftoestel en het andere einde van dezen laatste is ver-

tionden met eene stift, tegen welke de magneet van het

relais bij elke beweging aanslaat. Zoo doende wordt de

schrijftoestel op de gewone wijze door eene enkelvoudige

slniting in beweging gebragt. De batterij van den schrijf-

toestel A is eveneens in verbinding met de klemschroef a

van dit relais. Van de klemschroef a' loopt een geleid-

draad tot den klemschroef a van bet nieuwe positieve po-

laire relais, en -eindelijk is aan de klemschroef a' van dit

laatste de andere pooldraad van de lokaalbatterij vastge-

maakt. De batterij is bovendien nog door den geleiddraad

van den schrijftoestel A gesloten. De korte geleiding van

deze batterij loopt aldus door de magneten van twee po-

laire relais en kan door de beweging van den eenen zoo-

wel als door die van den anderen verbroken worden. De

langere geleiding, waarin de geleiddraad van den schrijf-

toestel is opgenomen, loopt, even als in de vroeger be-

schrevene inrigting, door den magneet van het polaire re-

lais IlI (bladz. 111), hetwelk alleen spreekt wanneer een

negatieve stroom van eene stroonisterkte = 20 of daar-

boven aankomt. Gaan wij thans na wat bij de verschil-

lende stellingen van de sleutels van a en b voorvalt, dan

bUjkt het, dat:

1°. Wanneer a alleen seint, het positieve relais alléén

zal bewogen worden en de korte sluiting van den schrijf-

toestel A zal verbreken. Het sein verschijnt dus op A.

2". Wanneer b alleen seint, de beide negatieve relais

spreken. Het relais I oefent eene dubbele werking uit.

Doordien de magneet den koperen arm, tegen welken hij

wordt aangedrukt, verlaat, wordt de korte geleiding van

de lokaalbatterij van A verbroken ; het sein zoa verkeer-

delijk op dien toestel verschijnen, wanneer niet gelijktij-

dig de lange geleiding dier batterij, waarin de schrijftoe-
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stel zelf is opgenomen door de beweging van relais 11 [

eveneens werd verbroken. Deze ééne werking van het

relais wordt dus door relais III opgeheven. Maar boven-

dien zal de magneet bij zijne beweging tegen de stift

aanslaan en de lokaalbatterij van den schrijftoestel B slui-

ten. Het sein verschijnt dus op B.

3'. Wanneer eindelijk a en i gelijktijdig hunne sleutels

neerdrukken en een stroom = — 10 in het ontvangende

station aankomt, zal het positieve relais zwijgen en het

minder gevoelige negatieve relais III eveneens. Alleen

het negatieve relais I zal spreken en thans ongestoord

zijne dubbele werking uitoefenen. Het verbreekt de korte

geleiding van de batterij van A en sluit de eenige gelei-

ding van de batterij van B. Het sein verschijnt dus ge-

lijktijdig op A en B.



ADNOTATIO DE PLOEE DHYOBALANOPSIDIS
CAMPHORAE COLEBU.

ADCTOEE

eVIL. HENB. DE VBIESE-

Calyx inferus, limbo 5-sepalo, tandem cupulatus, in

quinque alas elongatas patentes auctus. Corolla inferae,

circa staminum bases adnatae, quinque partitae lobis

ima basi connatis, cum calycis lobis alternantibus, om-

nibus convolutis. Stamina perigyna, annulo e processibus

inter se connatis, acuminatis formato, insidentia, 30

—

35— 45; antherae fere sessiles, biloculares, loculis mem-

branaceis marginibus introflexis, antheris hinc ad spe-

ciem quadrilocularibus; connectivis elongatis, mucronatis;

pollinis massa cohaerens et propria communi quasi raem-

brana cellulari inclusa. Pollinis granula singula globosa.

Ovarium fere conicum, triloculare, dissepiraentis crassis,

carnosis ; stylus est elongatus, filiformis, post anthesin per-

sistens; stigma est capitatum. Ovula sunt in singulo lo-

culo bina collateralia, ex axi centrali pendula, anatropa.

Horum unum maturescit, reliqua aboriuntur. Capsula est

calycis aucti quinque-alati fundo immersa, trivalvis.nnilocu-

laris, monosperma, raro disperma. Semen constat ex embryone,

dicotyledoneo, lobis chrysaloideo-contortuplicatis, inter quos

vnlgo supersunt vel ovarii axis centralis vel dissepimento-

rum induviae; radiouia ratione apicis fructus supera.

D. XXIX m. Dec. 1855. in Conventu Acad. Regiae

Scient. Neerl.



OVER EENE STUDIE

DER

J A V A A N S C H E Pï E P A ï 1 C A E

VAN

Or. r. n. VAN DEB SAIVDE LAC08TE,

UBDEGEDEELD DOOR

W. DOKT.

Er zijn sotnunige deelen der Kruidkunde, welke in ons

land tot hier toe niet opzettelijk zijn beoefend ; ten min-

ste de geschiedenis dier wetenschap noemt geene Neder-

landers onder het aantal daarin beroemde mannen van

alle natit'ii. De reden hiervan is waarschijnlijk, dat de

voornaamste werken over die vakken in onze openbare

Bibliotheken niet gevonden werden ; zoodat er voor den

Nederlandschen Kruidkundige zelfs geene gelegenheid be-

stond, om zich daarmede bekend te maken, ten zij hij,

bij deu lust tot die studiën, ook tevens de middelen bezat,

om zich de daarvoor onmisbare, maar hoogst kostbare

plaatwerken aan te schafien. Het is daarom zooveel te

meer verdienstelijk, wanneer men, zonder daartoe opgeleid

te zijn geworden, alleen door eigene studie, in een bij ons

onbeoefend gedeelte eener wetenschap, zulke bewijzen van

bekwaamheid heeft geleverd, als ik thans de eer heb aan

de aandacht der Akademie aan te bevelen.

Ik wensch namelijk, het resultaat van een riifvnerig

en grondig onderzoek der Javaansche Hepaticae mede te
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deelen, hetgeen door Dr. van der sande lacoste onlangs

reeds gedeeltelijk is bekend gemaakt. Daar nu deze pliy-

tographische studie door de kleinheid der voorwerpen niet

wel enkel uit hunne beschrijving kan worden beoordeeld,

heb ik de mikroskopische analyse van ééne der fraaiste

planten uit deze familie laten afbeelden, ter opheldering

van de daarbij gevoegde soortsonderscheiding en uitvoerige

beschrijving *).

Om het belangrijke van deze studie van onzen land-

genoot aai^te toonen, zal het naar ik meen. voldoende

kunnen zijn, eenige haar betreffende bijzonderheden, waar-

om zij door de kruidkundigen voor eene der moeijeUjk-

ste gehouden wordt, te vermelden.

De Hepaticae behooren tot de groote afdeeling van het

plantenrijk, waaraan men den naam van kryptogamen,

bedekt of verborgen bloeijende planten, heeft gegeven. Die

naam alleen duidt reeds genoegzaam aan, dat het onder-

zoek naar die, voor de kennis der planten zoo gewigtige

levensverrigting moeijelijker moet zijn bij deze, dan bij

andere,' wier bevruchtingsdeelen meer in het oog vallen.

Het gelukte den kruidkundigen dan ook eerst, na langdu-

rig en herhaald onderzoek, die deelen bij de kryptogamische

planten op te sporen, en het over hare beteekeuis voor de

vruchtmaking onderling eens te worden. Hare van die der

phanerogamische gewassen zoo zeer verschillende bewerk-

tuiging deed voor de kryptogamenstudie eene reeks van

nieuwe kunsttermen scheppen, welker juist begrip slechts

door moeijelijke oefening kan worden verkregen.

De kleinheid der voorwerpen schrikt menig kruidkun-

») Deze analyse komt voor in eene Verhandeling, onder den tilel

van Plagiochila Sandei icone ülustrala : accedunt NovaeiHepatlcarnm

Jaianicarum species a c. M. van dek sande lacoste M. D. bre.uter

descripae. Logd. Bat. 1856. npud .Tc. haze.nbeïig cz.
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dige van da studie dei' Ilepaticae af', en daar zij daaren-

boven levend, op hare groeiplaatsen moeten worden waar-

genomen, om over levenswijze, verspreiding en vele andere,

voor eene goede biologische kennis dezer planten nood-

wendige vereischten te kunnen oordeelen, is deze studie

voor hen, die zich met zulk een onderzoek der natuur niet

vroeg gemeenzaam hebben gemaakt, op later leeftijd be-

zwaarlijk. Er behoort een scherp gezigt toe, om die plan-

ten in de natuur te kunnen opmerken. De afgebeelde

soort van Plagiocldla is reusachtig groot, mnneer men

ze vergelijkt met de meeste planten dezer familie, welker

vorm en bewerktuiging slechts bij sterke vergrooting door

den mikroskoop kunnen onderscheiden worden.

De meeste Europesche Hepaticae zijn echter niet zeld-

zaam, en vormen in tallooze, nevens en door elkander groei-

jende exemplaren digte en uitgestrekte zoden op den grond,

op boomschors en op de bladeren en stengels van andere

planten ; maar omdat door deze groeiwijze alleen de uiter-

ste groene of bruine topjes in 't oog vallen, terwijl het

overige gedeelte der plantjes in de zode verborgen is, zoo

kost de opsporing van hare verschillende soorten in de

natuur veel meer moeite, dan die van andere, meer geïso-

leerd groeijende planten. Voor het bloote oog zijn zij

daarenboven alleen zigtbaar op vochtige of moerassige

plaatsen, op veen- en boschgrond, alwaar zij dan nog

meestal tusschen andere planten verscholen zijn. De klein-

ste soorten krimpen bij droog iveder zoodanig in, dat men

wel een geoefend hepatikoloog moet wezen, om ze in dien

staat op te merken.

Is het voor de geographie en biologie der Hepaticae zoo

noodwendig onderzoek in de natuur reeds zooveel bezwaar-

lijker dan bij grootere planten, niet minder moeijelijk is

hare soortsbepaling. Men heeft ten minste voor de ver-

gelijking van de meeste planten een voornaam hulpmiddel
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bij de hand in de herbariën, waarin de gedroogde plant

niet zooveel in vorm, kleur, glans, enz. veranderd is, of

dergelijke in het oog vallende kenmerken kunnen den waar-

nemer op het spoor leiden, en hem spoedig het differen-

tieel karakter der levende plant herinneren. Bij het onder-

zoek der Hepaticae voldoet dit hulpmiddel slechts gedeel-

telijk aan het oogmerk; want hoe zorgvuldig ze ook ge-

droogd en geprepareerd mogen wezen, het mikroskopisch

onderzoek moet voor iedere soort herhaald worden, indien

men de afwijking in vorm, ontwikkeling en bewerktuiging

eener nog onbekende plant uit die familie wil bepalen.

Bij deze kleine plantjes neemt men nu de grootste afwis-

seling waar in vorm, stand, rigting en splijting der bla-

den, en omdat die meestal zeer digt bijeen geplaatst zijn,

den steng half omvatten, of daar langs afloopen, en daar-

enboven dikwijls met digt aanliggende amphigastria of

steunblaadjes zijn voorzien, zoo ontstaan er door aaneen-

groeijing dezer deelen niet zelden zeer gecompliceerde blad-

vormen, hoedanige bij grootere planten niet voorkomen, en

slechts door langdurige oefening kunnen begrepen worden.

De teêrheid en broosheid van het bladweefsel, ontstaande

uit het gemis van eene epidermis en van eene bladnerf,

maken het uiterst moeijelijk die bladeren en steunblaadjes

gaaf te isoleren, ten einde die afzonderlijk door den mi-

kroskoop te kunnen beschouwen, hetgeen bij het onder-

zoek van kleine planten van een vaster weefsel zooveel

gemak aanbrengt.

Eene andere zwarigheid, die men ontmoet bij de onder-

scheiding van de soort of het geslacht der Hepaticae, wordt

dikwijls veroorzaakt door het ontbreken der vrucht aan de

planten-exemplaren. Hoe eenvoudig de vrucht in deze

planten-familie ook gevormd moge wezen, zoo moet men

echter tot dat einde volstrekt het verschil kennen, dat zij

vertoont in vorm en plaatsing, het zij aan het eind of ter
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zijde van den steng, het zij aan diens basis, zooals in

de geslachten Geocalyx en Calijpogeia, waar de vrucht zich

door omkromming van den vruchtsteol in den grond ver-

bergt; terwijl daartoe ook behoort de kennis van hare cZa-

terea of springdradcn, als enkele of dubbele spiralen, waar-

door de rijpe vruchten veerkrachtig iu kleppen openspringen

en de zaden of sporen, zooals men die deeleu bij de

kryptogamen noemt, rafct kracht worden uitgestrooid. De

bladeren van hefc perianthium en van het involucruin leveren

ook geene minder goode konteekenen op ter bepaling van

het genus dan de mannelijke organen met hunne perigo-

tiiaalbladen, die niet altijd iu de vruchtdragende planten

aanwezig zijn, maar weder in andere exemplaren dier soor-

ten moeten gezocht worden, welke niet zelden op verren

afstand der vrouwelijke planten gevonden worden.

Uit de opgenoemde bijzonderheden betrefl'eude deze stu-

die kan men, vleije ik mij, eenigzins beoordeelen hoeveel

tijd en moeite er vereischt wordt ter verkrijging eener goede

kennis der Europesche Hepalicae. Eene zoodanige kennis

der Europesche plantenvormen moet echter noodwendig

voorafgaan aan het onderzoek der onbekende tropische vor-

men, die aldaar in zulk eene groote verscheidenheid ge-

vonden worden. Daarbij verlaten ons de zoo even opge-

noemde hnlpmiddelen grootendeels, en de waarneming dezer

planten in de natuur ontbreekt geheel en al. In de anders

zoo voortreffelijke plaatwerken van uooker, nees von esen-

BECK, LiNDEiNBERG en GÖTTSCHK vindt men slechts een be-

trekkelijk gering gedeelte beschreven en afgebeeld van hetgeen

de andere werelddeeleu aan Hepaticae moeten voortbrengen,

indien men dit met hot daarvan thans op Java gevondene

vergelijkt.

CHR. GOTTFR. NEES VON ËSENBËCK, REINWAllDT en BLUME

hebben ons het eerst op die ri.jke vegetatie der Javaansche

Hepaticae opmerkzaam gemaakt in de Nova Ada Acad.



( 207 )

nat. cur." Eeiie daarbij gevoegde geographische statistiek

dezer plautensoorten toont de vruchtbaarheid van den Ja-

vaanscheu bodem in dit opzigt zoo duidelijk aan, als welligt

geene andere planten-familie hiertoe zulke treffende voor-

beelden zou kunnen opleveren.

Het genus Plagiochüa is boven anderen uitnemend ge-

schikt om dit bewijs te leveren, omdat het de grootste

vormen van Hepaticae bevat ; weshalve de mogelijke tegen-

werping, dat men die in andere werelddeelen misschien

zal hebben voorbijgezien, minder aannemelijk is bij de

soorten van dit genus dan bij de kleinere soorten.

Het blijkt uit de voortreffelijke monographie van dit

geslacht door lindenberg, dat er slechts vier soorten van

FlagiocMla in Europa bekend zijn, en dertig in de overige

werelddeelen; van welk getal er 19 op Java gevonden

worden, waaronder begrepen zijn 13 uitsluitend Javaansche

soorten. Niettegenstaande dit resultaat van vroeger on-

derzoek voor de plantengeographie reeds zeer opmerkelijk

is, blijkt het nu uit het nader onderzoek van den Heer

VAN DER SANDE LACOSTE, dat die recds voor Java zoo gun-

stige verhouding in tegenoverstelling aan andere landen,

waaronder het anders zoo vruchtbare Brazilië, nog met

negen soorten van Plagiochüa is toegenomen. Een groot

aantal nieuwe Javaansche Hepaticae, tot andere genera be-

hoorend, bevestigt ook deze statistiek.

Ik twijfel geenzins of zulk eene aanmerkelijke vermeer-

dering van kennis aangaande deze familie, zal door de

kruidkundigen met genoegen ontvangen worden ; terwijl

het voor mij, die bijzonder bekend ben met al hetgeen

door onzen landgenoot, reeds sedert vele jaren aan deze

studie is gedaan, eene aangename voldoening is, iets tot

de bekendmaking daarvan te hebben kunnen bijdragen.

VERSL. EN IIEDED. AFD. NATCÜRK. DEEL IV.



OVER DE BETREKKINGEN WELKE ER BESTAAN TUSSCIIEN

DE COËFFICIËNTEN EENER HOOGERE MAGTS-

VERGELIJKING IN x, EN DIE VAN HARE

AFGELEIDE IN [x—p).

Doon

B. I. O B A T T O.

§ 1- Zij

f{x) = a;" + «, ,r«-i 4- „2 a;"-2 . . . + «„_i x -}-„„ = O (1)

eene algebraïsche vergelijking in x van den n^"^ graad, en

'f {y)==r + P^ !/"-'+ /?2,ï/"-'-- • + /?»-iy + Pn= o

,

hare afgeleide in y =^ x — p, zoo dat elk der wortels van

de gegeven vergelijking hierdoor met eenig willekeurig ge-

tal p verminderd is. Tussohen de coëflBcienten a en ff

van beide vergelijkingen bestaan alsdan zekere betrekkin-

gen geheel onafliankelijk van dat getal p, welke, voor zoo

verre ons bekend is, tot dus verre onopgemerkt zijn ge-

bleven door de verschillende wiskundigen, die zich met de

theorie der hoogere magts-vergelijkingen hebbeu bezig ge-

houden. De mededeeling daarvan kwam ons niet onbelang-

rijk voor, vooral dewijl de bedoelde betrekkingen, zoo als

wij zullen aantoonen, onder anderen strekken kunnen tot

het opsporen van eenige kenmerken ter beoordeeling of er

al dan niet bestaanbare wortels in eene gegevene vergelij-

king voorhanden zijn. Zie hier de wijze waarop men vrij

spoedig tot die betrekkingen kan geraken.

§ 3. Uit de vergelijking

f{x) = '((?/) = ifix—p) ... (3)
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laat zich onmiddelijk door achtervolgende diflerentiatiën

aüeiden

f(^)=<f'(.^—p), f'{J;]=q,"{x—p),f"(ci')=:cp'"(x—p)eTiz. (4)

waarin, overeenkomstig de gebruikelijke notatie
,
/t™) (a;) >

q>(.'>")(x—p), de rtf differentiaal quotiënten der functiën ƒ
en q> aanduiden.

Nu is klaarblijkelijk

/?,=«, + rep, of —l =—L -\- p.
n n

Stellende thans ia vergel. (3).a; = dan verandert
n

zij in

Op gelijke wijze geven de afgeleide vergelijkingen (4)

/'(--)=^''(--)'/"(--)=^''(--)'e--"(6)

welke niet verder dan tot

^ n' ^ n'

behoeven voortgezet te worden, dewijl men zich spoedig

verzekeren kan dat/("— i)
f

^-\ = ij/,"-!) f
-\ = O

wordt.

De bedoelde betrekkingen tusschen de coëfficiënten a en p
zijn reeds in de vergelijkingen (5) en (6) opgesloten. Deze

immers leeren ons, dat indien men zoo wel in de functie'

ƒ {x) als in elke van hare n—3 afgeleiden, voor x schrijft

, de daaruit ontstaande n—1 verschillende functiën
n
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der coëfiicientei) « niet van waarden veranderen, wanneer

daar in «j, «j, a^...a„ door /? ,
, /Jj, P^...p„ vervan-

gen worden.

Passen wij deze uitkomsten in de eerste plaats toe op liet

eenvoudigste geval, namelijk dat van n = 3, als dan heb-

ben wij :

ƒ(«) = X- +Cl^X+ K, , <p()/) = 1/2 + /?, ?/ + /?j .

tt. A n /?2
/?M (^\

Derhalve

4/Jj — /?? = 4«, — nj = A (7)

waarin A voor alle waarden van p een standvastig getal

voorstelt, eeniglijk afhankelijk van de coëfficiënten «, en

«j. Bepaalt men p zoodanig dat de afgeleide vergel. in y
van haren tweeden term bevrijd zij, en dus den vorm

2/' + /?2 = O

aanneme, dan blijkt hieruit dat tot de bestaanbaarheid der

wortels van de vergel. in x gevorderd wordt dat ji^ ne-

gatief, en dus ingevolge verg. (7) (om dat hier /?, = O is),

4 «2 -cC "i 2'j> D^'yk reeds uit de theorie der vierkants-

vergelijkingen bekend is.

Stellende daarentegen den terra /J^ = O, dan wordt p
een wortel der vergel. f (x) = 0. Maar nu volgt uit

vergel. (7):

P, = ± V {a\ -4«,)

Derhalve » = = — —
'

2 2

zoo als behoort.

§ 3. Voor n = .3, hebben wij

:

ƒ(«!) = «'+«, .1-2-1- «j.t;+«,. f'ix) = 3.r24- 2 «, .r-j-«.



( 211 )

Perhalve

zoo dat de betrekkingen tasschen de coëfficiënten « en /2

thans de navolgende zijn

:

27/?3—9/3i/3j+2^J = 27«3—9«,a2+2«^=A...(8)

3/3,— /?ï = 3«2— «? = B (9)

De standvastige getallen A en B laten zich uit de coëf-

ficiënten « vrij gemakkelijk berekenen met behulp van den

bekenden algoiithmus van hobner voor het verminderen

of vermeerderen van de wortels eener vergelijking met eenig

getal p. Immers, stellende p = — — waardoor /?, = O,
o

en dus de afgeleide vergel. in y van haren tweeden term

bevrijd wordt, dan volgt uit de voorgaande betrekkingen

A = 27y33 . B = S0^ .

Ue coëfficiënten 0^ , p^ dezer afgeleide vergelijking ge-

ven alzoo, na vermenigvuldiging met 27 en met 3, de

waarden van A en B.

Is de coëfficiënt « geen veelvoud van 3, dan zal het,

ter vermijding van gebrokens, verkieselijk zijn, de wortels

der vergl. in x vooraf drie maal te vergrooten, en ver-

volgens den tweeden term te verdrijven, als wanneer de

coëfficiënt van y de waarde van 3 B en de bekende term

juist die van A zal opleveren.

Nemen wij tot voorbeeld de derde magts-vergelijking

a:* —10 a-— 7 A' -1-5 =
dan heeft men, door toepassing van den gezegden algo-

rithmus, na vooraf de wortels drie maal grooter gemaakt

te hebben, de navolgende bewerking, ter berekening der

waarden van A en B.
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1 _ 10 — 7 +
3 9
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a^ — 6x^ + 15x— 20 = O

terstond aan, dat twee van hare wortels onbestaanbaar

zijn, vermits 3.15 > 36 is. Men mag evenwel niet bij

omkeering hieruit besluiten dat het geval van 3aj<:^«^,
een kenmerk van bestaanbaarheid der drie wortels ople-

vert. De mogelijkheid toch bestaat dat in eenige andere

afgeleide vergelijking in y, de coëfficiënt /?, nul wordt,

terwijl de beide overige /?, en 0^ met hetzelfde teeken

aangedaan zijn, hetgeen, zoo als bekend is, evenzeer een

kenmerk van onbestaanbaarheid van twee wortels oplevert.

In dat geval geven de vergelijkingen (8) en (9)

27/?, + 2/?J=A. /??=—B of /?, = ± i/— B. (10)

waarin B thans ondersteld wordt eene negatieve waarde

te hebben.

Voor positieve waarden van /Sj volgt uit de voorgaande

vergelijkingen.

27 /?3 +2 i/— B' = A
zal dus /?3 te gelijk met /?, positief zijn, dan heeft men
tot voorwaarde van onbestaanbaarheid van twee wortels.

A>2i/— B= of .i.A^+B3>0.

Is /?, daarentegen negatief, alsdan bekomt men

27/?3 — 2v/— B3 = A .

/3' kan dus alleen dan insgelijksnegatief worden, bijaldien

A negatief eu daarenboven >2i/— B^ of^-A^^'— B^
zij, hetgeen dezelfde voorwaarde als de voorgaande op-

levert.

Is dan in de vergl. in je, », = O ,zoo wordt A := 27 »,
en B= 3 a 2

.

Het kenmerk van onbestaanbaarheid voor die vergelij-

king is derhalve

27 « -
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of

i"i + a «.)'><>

even als uit de formule van cardakus wordt ;ifgeleid.

§ 5. Voor eene volledige derde magts-vergelijking knii

men dus uit de vooraf berekende waarden van A en B
spoedig beoordeele.n of hare wortels al dan niet allen be-

staanbaar zijn.

Zij bijv. de vergelijking

a;' — 10 a;^ — 7a; -f 5 = O

voor vrelke wij reeds in § 3 gevonden hebben A = —
• 2495,

B = — 121. Hieruit volgt (3, = ± 11. Wijders

27 /?3 = — 2495 =]= 2.1 1
3 = _ 2-195 ip 2662.

/3j en |3j kunnen dus niet met gelijke teekens aangedaau

zijn. De wortels der gegevene vergelijking zijn derhalve

allen bestaanbaar. Zie hier nog een ander voorbeeld.

x' —IZx^ +15.?;— 40 = 0.

Berehening der getallen A en B.

1—12 + 15 — 40

+ 4 — 32 — 68

_ 8 — 17
j

— 108 = /y A. A = — 27.108

+ 4—16
— 41— 33=^B. B=— 99,/?, = ±3i/ll

Dus

of

27 /?3 =— 27.108 q= 2.27.11 i'

H

()', = — 108 =F 22 1/ 11 .

Men ziet dat voor de negatieve waarde van Pj , /'s
ins-

gelijks negatief wordt, ten blijke alzoo dat er in de ge-

gevene vergelijking een paar onbestaanbare wortels aan-

wezig zijn.

§ 6. Wil men de worlcls der vergel. in a: met zooda-



( 215 )

nig getal p verminderen dat de afgeleide vergelijking iu

y van deu vorm

worde, dan blijkt terstond uit de tweede der vergelij-

kingen (10) dat j5j = ± v/ («J — Skj) en dus p =
jI— «j ± \/ {«\ — 3 «jjjmoet genomen worden, waaruit

alzoo twee verschillende waarden voor 'p voortvloeijen. Tot

de bestaanbaarheid van het getal p wordt dus gevorderd

dat «J /> 3aj zij. Moet p, gelijktijdig verdwijnen dan

kan zulks alleen plaats hebben bijaldien a
J
== 3 a 2 is. Hier-

door gaat P3 in -^^ k. over, waaruit volgt 1/ = — 4'i3^A,

(«, -f IKA)
dus X = y— p = — •

o

§ 7. Het geval waarin P^ en P3 gelijktijdig nul wor.

den, ontstaat indien de vergel. in a- twee gelijke wortels

p bezit. Het is gemakkelijk na te gaan aan welke bij-

zondere voorwaarde de coëfficiënten « in zoodanig geval

zullen behooren te voldoen.

Uit de vergel. (8) en (9) volgt namelijk als dan

2/?5=A. /?J==_B.
Derhalve

A^ + 4B5 = O

waartoe vereischt wordt dat B negatief of «j > 3 «j zij.

Is nu de vergel. in x van den vorm

x^ — «2 a; -|- «3 ^ ü

dan is A == 27 «j. B ^^ — 3 a^. De bedoelde voor-

waarde herleidt zich hierdoor tot de volgende

{37«3)2 — 4.37«^=0 of (1. «3)^ = (^ «J'

zoo als uit andere gronden bekend is.

Heeft de gegevene vergelijking drie gelijke wortels p,

zoo dat ƒ (ï) den vorm (x—p)'^ = y^ aanneemt, dan zul-

len A en B elk in het bijzonder gelijk nul worden.
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giooten. De coëfficiënten van de drie laatste termen der

afgeleide vergel. in y worden alsdan

16/?,, 64/93, 256/?,.

waardoor de waarden van A, B, C terstond beleend zijn.

Zij tot voorbeeld de vergelijking

x^ — 3.^3 + 4>ic^ ~bx + 6 = Q

dan heeft men de navolgende bewerking ter bepaling van

A, B, C

l_3+4— 5 + 6

4 16. 64 256

] — 13 + 64 — 320 + 1536
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waaruit gemakkelijk twee verschillende waarden voor elk

der drie onbekende coëfficiënten gevonden worden; en het

is klaar dat p alleen dan eene bestaanbare waarde kan ver-

krijgen, indien C negatief is.

!Moet de coëfficiënt Pj in de afgeleide vergelijking ver-

dwijnen, dan herleiden zich de vergelijkingen (11) tot de

navolgende

256 (i, -\- \6ii.,li\ — 8(i5 = A

(j; -4,J,(J, =B
8(ij — 3i?ï =C

uit welke beide laatste men bekomt

in +CiJ. -|-2B = Ü

zoo dat de bepaling der onbekende coëfficiënten ft en dus

ook die van p de oplossing eener derde magts-vergelij-

king vordert.

Is 8 «^ '>3»5 en dus C positief, dan zal p slechts

eene bestaanbare waarde kunnen verkrijgen.

"Verlangt men eene afgeleide vergelijking te bekomen

waarin twee op elkander volgende coëfficiënten bijv. P, en

Pj gelijktijdig verdwijnen, dan volgt uit de laatste der

vergelijkingen (11) terstond, dat zulks alleen dan moge-

lijk is, bijaldien G = O of 8 «^ = 3 «J is. p wordt

als nu = — i * 1 •

Om eene vergelijking te bekomen waarin P^ 6i ?i ge-

lijktijdig verdwijnen, heeft men, ingevolge de vergel. (11).

256^4 — 3[JJ = A. PJ = B. 3pj= — C.

De coëfficiënten « behooren in dat geval te voldoen

aan de voorwaarde

27B2 -I- C= =0
zoo dat C niet positief kan zijn.

§ 10. Door pj = O en P4 = O te onderstellen, ver-
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keert men in het geval van twee gelijke wortels p. De

vergelijkingen (11) geven als dan

16/?j/S?—3y35=A. /?3_4/?j/3, =B. 8/?,—3/?J=a

waaruit met weinig moeite afgeleid wordt

lePïP^ ^ 9B^— AC

4/3, Pj = ± i/(9B^— AC)

jSj = B ± v/' OB^— AC)

Wijders volgt nog uit de voorgaande vergelijkingen

C/3J + 6B|3, + A= O

of

3B=fc v/ (9B^— AC)
^'

C

De vergel. in j; zal mitsdien twee gelijke wortels bezitten,

indien hare coëfficiënten voldoen aan de voorwaarde

(3B ± i/(9B^— AC)) 3

I
"^ ^1 = B±,/(9B^-AC)

waarin de dubbele teekens op willekeurige wijze met elkan-

der mogen verbonden worden. Hieruit kan men tevens

besluiten dat de gelijke wortels alleen dan meetbare getal-

len kunnen zijn, bi.jaldien het verschil 9B2 — AC een

volkomen vierkant wordt, en zij onbestaanbaar zouden wor-

den in het geval van 9B^ <^ AC.

Zij tot voorbeeld de vergelijking

x" —Sx' + 25 a;^ — 43 a -I- 36 = O

.

Men vindt uit hare coëfiicienten, volgens den hier voren

aangewezen algorithraus, A = 1024. B= — 48. = 8.

Hieruit volgt
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'JU» — AG = 9.2;iU4> — S192 = lUbU.

P\ = B + i/(9B2— AC) = — 48 + 112 = 61

— 3B— i^(9B^—AC)
/?! = ' = 18 — 14, = 4 = 1-K64.

\j

Aan de voorwaarde van het bestaan van twee gelijke

wortels is dus hier voldaan, en men vindt verder

8, — ï, 4 + 8
p = ' = = 3. Werkelijk blijkt ook dat

/(.t) zamengesteld is uit het product der factoren {x— 3)'

en X- — 2 ;(- -\- 4.

§ 11. Op dat de vergelijking drie gelijke wortels ;)

hebbe, zullen de coëfficiënten p.^, p^, p^ gelijktijdig moe-

ten verdwijnen. De daartoe betrekkelijke voorwaarden zijn

vervat in de vergelijkingen

3/?|= — A. ^;=B. 3y3Ï=-C.

Die gelijke wortels kunnen dus niet bestaanbaar zijn, ten

zij A en C negatieve waarden bekomen. Tusschen de ge-

tallen A, B, C zullen thans de navolgende betrekkingen

moeten plaats hebben

AC = 9B- en C- + 3A = 0.

Tot de meetbaarheid van drie gelijke wortels wordt alzoo

vereicht dat het product AC een volkomen vierkant zij.

Stellende nog ^j == O en jSj = O, dan zal het blijken dat

de vergel. in x alleen dan tot den vorm

y' + /?2!/' + /34 = O

kan herleid en dus als eene vierkante vergelijking opge-

lost worden, bijaldien de coëfficiënten « zoodanig aan elkan-

der verbonden zijn dat B = O, dat is dat /' {x) voor

X = — ^ a, nul worde. Verder is in dat geval iöG /5 , = A
en 8 ;3j = C of 13, = ^i-^ A en /3, = | C. Tot de be-
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staanbaarheid der waarden van y en dus ook van x wordt

hier vereischt dat p\ '>-4pj en dus C^^Azij. Wijders

zullen A en C met ongelijke teekens moeten aangedaan

zijn, te weten A positief en C negatief, op dat de beide

waarden van y^ positief, en dus alle vier waarden van y
bestaanbaar kunnen zijn. Alle vierde magts-vergelijkingen

zijn dus niet vatbaar om tot eene vierkants-vergelijking

herleid te worden.

§ 12. Gaan wij thans over tot het onderzoek van

eenige kenmerken van onbestaanbaarheid der wortels bij

de vierde magts-vergelijkingen.

Het is bekend, dat, indien er een paar onbestaanbare

wortels voorhanden zijn, de mogelijkheid altijd bestaan

moet om eene zoodanige^ afgeleide vergelijking in y te be-

komen, waarin een ontbrekende term tusscheu twee andere

van gelijke teekens gelegen zij.

Stellende vooreerst p, == O, dan zal ^^ hetzelfde tee-

ken als C bekomen. Zoodra dus C positief of 8 j!^^ 3 aj

is, kan men hieruit terstond tot het aanwezen van een

paar onbestaanbare wortels besluiten. Alzoo blijkt uit de

in § 8 behandelde vergelijking dat zij een paar onbestaan-

bare wortels zal hebben, vermits C aldaar positief is.

Stelt men p^ = O, dan heeft men ter beoordeeling

van de teekens der voorgaande en volgende coëfficiënten

Pi, ^3, de vergelijkingen

;35+8/33=B. :3/?j=— C. /3, = =hi/^

dos

8/?3=B:^^-^.

Men heeft dus slechts na te gaan of de grootheid

C'

^ 27
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C negatief zijiulp, cene positieve wannlc beknnit nm tol

het aanwezen van een paar onbestaanbare wortels te be-

sluiten.

§ 13. Door /Sj = O te stellen, ontstaat wederom, even

als in § 9, het stelsel vergelijkingen

2.56/?,, + le/?^/?? — 3/35 = A

/?J
— 4/?, y3, = B (12)

8/?j — 3/32 = C

Uit de eerste en derde volgt

64f?2 +13/3J = C^-f 3A (l.'ïi

en aangezien fi^ gevonden wordt uit de vergelijking

^? +C/3, +2B = O

blijkt hieruit dat de oplossing dezer derde magts-vergelij-

king gevorderd wordt ter beslissing of voor r., en fi, al

dan niet twee waarden met gelijke teekens aangedaan,

kunnen gevonden worden.

In sommige gevallen nogtans zal men die oplossing

kunnen vermijden, zoo als wij thans zullen aantoonen.

Voor positieve waarden van C. zal fl^ blijkens de derde

der vergelijkingen (12) steeds positief zijn. Is nu A hier-

bij negatief, en C^ -j- 3A insgelijks negatief, dan toont

vergel. (13) aan dat ^, niet gelijktijdig met /S^ positief

kan zijn. De vergel. in x zal dan slechts een paar on-

bestaanbare wortels hebben, aangewezen door het positieve

teeken van G (§ 12).

Voor negatieve waarden van C, zal de vergelijking

^i + C|3, + 2B = O

ingeval van B= + (^ C)^ < O, drie bestaanbare wortels

hebben. Nu zal, volgens eene bekende eigenschap, de af-

geleide functie '.i P^ -f C noodzakelijk negatief wordcu

voor een dezer drie wortels. De vergelijking

8/3, _ 3/3r = C
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leevt ons derhalve dat p.^ als dan insgelijks negatief wordt,

(onderstellende na wederom C^ -{- 3A negatief, dan zal

ƒ3, tegelijk met p^ negatief zijn, ten blijke dat de vergel.

iu X als dan een paar onbestaanbare wortels zal bezitten.

Indien echter in de laatste onderstelling van C- -f-SA

negatief, de vergelijking

|5J + C|?, + 3B = O

voor negatieve waarden van C slechts e'én' bestaanbaren

wortel heeft, dan moet B^ + (J C)' > O zijn, hetgeen,

zoo als reeds in § 12 aangetoond is, een kenmerk van

twee onbestaanbare wortels oplevert. Al het voorgaande

te zamen trekkende, kan men in de navolgende gevallen

tot het aanwezig zijn van een paar onbestaanbare wortels

besluiten

1°. Indien C positief is.

2°. Indien C negatief en B^ + (^C)' positief is.

3°. Indien C negatief en C^ -}- 3A negatief is,

Uit het stelsel vergelijkingen (12) laat zich gemakkelijk

iioo- de navolgende betrekking tusschen |5, en p, afleiden.

CPr + 6Bp, + A = 256|3, .

Heeft men nu 9B^ ^ A C, dan zal het voorste lid

dezer vergelijking en dus ook jS^ voor alle waarden van

8, hetzelfde teeken verkrijgen als de coëfficiënt O. Daar

wijders voor positieve waarden van C, ^^ insgelijks positief

is, zullen p,, en (3, met hetzelfde teeken aangedaan zijn

indien 9B^ ^ AC, waaruit volgt dat deze omstandigheid

(mits Cpositief zijnde) insgelijks het kenmerk van twee

paren onbestaanbare wortels oplevert.

§ 14. Het zal niet onbelangrijk zijn hier nog te doen

opmerken dat de gevonden betrekkingen tusschen de coëf-

ficiënten « en P eener vergelijking in x en van hare af-

geleide \a X — p tevens het middel opleveren om soort-

VURSr.. r.N MEIJED. AFD. NATCrRK. DHEL IV. 15
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gelijke betrekkingen te vinden tusschcii de sommen der

magten van de vjiortels der beide vergelijkingen, onafhan-

kelijk van het getal ;).

Hiertoe bediene men zich van de bekende formules waar-

door de coëfficiënten «, , «j, . . «„ in functiën van

s, , «, , «3 , . . s„ uitgedrukt worden, «,, de som der

p'^ magteu van de wortels voorstellende.

Voor de derde magts-vergelijkingen namelijk heeft men,

waaruit afgeleid wordt

=— (—2s,+3s,s,—.«;}

Ueze waarden vau «,, «j, Kj substitucerende iii de ver-

gelijkingen (8) en (9), en noemende S, , Sj , S, desom-

men der eerste, tweede en derde magten van de wortels

der vergel. in a; — p, bekomt men gemakkelijk de navol-

gende betrekkineen tusachen de sommen s en S.

2SJ — 9SjS, -f-9S3 =2sJ — 9s,.ï, +9s,-i
(14.)

waardoor men in staat is onder anderen het navolgende

problema op te lossen.

Van drie getallen gegeven zijnde de sommen Sj, s , s,

der eerste, tweede en derde magten, vraagt men de waar-

den dezer sommen te berekenen wanneer elk dezer getal-

len met een willekeurig gegeven getal p vermeerderd of

verminderd wordt, en zulks zonder de waarden dezer drie

getallen vooraf te kennen ?

Immers S, =«± 3p bekend zijnde, zal men terstond

de waarde v^n Sj uit de tweede, en vervolgens die van

S„ uit de eerste der vergelijkingen (14) knnnoM berekenen-
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§ 15. Voor de vierde magts-vergelijkingeu heeft men

daareuboven

s, + «,*3 +«2S, +«iS, + 4«, = O

waaruit, ingevolge de reeds iu de vorige § opgegeveiie

waarden van «j, ot^, n, gevonden wordt

1 1 1 1,1,
«, = s,-| s.s, —-«?s,^

—

si +- — 4-;.
*

4. " ^ S 4 8 24.

Na substitutie der waarden van a,, «j, «,, «^ in de

vergelijkingen (11), en wederom door S,,S,,S3,S,j de

sommen der vier eerste tnagten van de wortels der verg.

in X— p aanwijzende, zal men, na eenige herleiding, de na-

volsrende betrekkingen tusschen de sommen * en S bekomen.

5SJ — 40SJ S^ + 64S, S3 + 32 S:: — 64S,,

= 5s\ — 4,0sls^ + 64*1*3+ 32sl — 64.9^ .

8S3— 6S2S, +SJ = 8S3 — 6S2S, +sj .

SJ — 4S, =«2—4,,^ .

waardoor men in staat is voor vier getallen een gelijk-

soortig problema als het voorgaande op te lossen.

§ 16. Voor de vijfde magts-vergelijkiugeii heeft men

ƒ (.2;) = a» + «1 X* 4- «2 «' + a^ x'^ -{- «4 a; -f «5

/' [x) = 5 a;'* +4«, .e' + 3 «2 K^ + 2 «3 A' + «4

f'{x] = 20 ï' +13«i x^ +6a2a + 2«j

f"{x) = 60 a;'- + 24«,a+6«2.

a

.

Hier iu x = — — stellende, zal men, na het verdrijven
5

der gebrokens, tot de navolgende betrekkingen tusschen

de coëfBcienten « en /5 geraken.

15*
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3125^5— G25(5,p, +125(3,^^— 25^2pj4-24/3ï \

=:3125ai—625«i«,+ 125«3«ï—25«2aJ+24a;=A^

125^,—50i33p,+15i3,p =— 3^{

=125ai-50a3a, J.15aj«j—3a} =B '

25|33—15p2(3i+4pJ= 25a3

—

I5a.^a^+ ial = C

5/3,—2|S;=5«,_2aï = D
/

f

Door ;.' = — te nemen, wordt de coëfficiënt S, in de

afgeleide vergelijking gelijk nul, en hieruit volgt

A = 3125/35. B=125^,. = 25/53. D = 5(9j.

waardoor de getallen A, E, C, D wederom met behulp van

den algorithmus van horner, uit de coëfficiënten « spoe-

dig kunnen berekend worden.

Ingeval 5 r/j ^ 2 « j en dus /ïj positief is, voor |3, = O,

zal hieruit een kenmerk van onbestaanbaarheid van twee

wortels voortvloeijen. Stellende /3, = O, dan heeft men

ter beoordeeling of /3, en ^^ met hetzelfde teeken kunnen

aangedaan zijn, de vergelijkingen

25/^3 + 4.p'? = C. 2,3? = - D. P, = ± l/^-

^^ zal dus gelijktijdig mer /3, positief zijn, indien, D ne-

gatief en C positief ondersteld wordende, C--f-2D'^0
wordt. Is daarentegen C negatief dan zullen jSj en jS,

gelijktijdig met het negatieve teeken kunnen aangedaan

zijn, indien wederom C^ +2D''>0 is, waaruit alzoo een

tweede kenmerk voor de onbestaanbaarheid van een paar

wortels ontleend wordt.

§ 17. Ingeval van p'3 =0, herleiden zich de drie laat-

ste vergelijkingen (15) tot het navolgende stelsel
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125 §* + 15(ij(i, — 3 (ij = B

— 15(>Vi + 4fJ; == C

5,?, — 2,jJ = D,

waaiait verder afgeleid wordt

2|3J + 3 0(3, + C = O

25(3PJ + 20 p,) = 3D^ + 4B.

Alzoo zou hier de oplossing eener derde magts-verfelij kiii"-

vereisclit worc'sn om over de al of niet gelijkheid der teekeus

van Pj en (Sj te kunnen beslissen. In het geval echter

waarin B en 3 D^ +4B negatief zijn, volgt terstond uit

de laatste vergelijking dat p^ insgelijks negatief zal moe-

ten zijn. Daar wijders P^ tegelijk met D positief is, zul-

len in zoodanig geval de teekens van Pj en (3^ niet met

elkander overeenstemmen, zoo dat de vergelijking slechts

een paar onbestaanbare wortels, aangewezen door het posi-

tief zijn van D, zal bezitten.

Heeft men echter D < O en tevens C- -)- 2 D' < O,

als wanneer de vergel. in P, drie bestaanbare wortels op-

levert, dan zal de afgeleide functie 6PJ -j- "^ I^' en dus ook

/3j voor een dezer wortels eene negatieve waarde bekomen,

zoo dat, indien daarenboven

3D2 + 4B < O,

de teekens van 0^ en /?, met elkander kunnen overeen-

stemmen, en er dus een paar onbestaanbare wortels voor-

handen zal zijn.

Stellen wij thans [i^ = O, dan hebben wij de navol-

gende vergelijkingen :

3125/35 + 125/33 /?J _25/?j/?J -f 24/3-J = A.
— bO0,P, + 15/3j;SJ — 3/?J = B.

23 /3, — 15/3^^, + 4/3J = C.
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De drie laatste vergelijkingen geven ter tjejjaling van /J,

de vierde magts-vergelijking

/?! + 3D.5J + 2C^, + B = O,

welke, voor D ^ O, minstens twee onbestaanbare wortels

zal hebben. Wijders kan men uit de voorgaande vergelij-

kingen nog de navolgende afleiden

2ö/?3 =C+ 3/?J + 3D/?,

3125 /Ï5 == A — iCPj — lüD/Jj —24/?=

200 dat de oplossing eener vierde magts-vergelijking ge-

vorderd wordt om over de al of niet gelijkheid der teekens

van /?3 en 0^ te kunnen oordeelen.

In het geval van twee gelijke wortels behooren de coëf-

ficiënten /?^ , /?5 gelijktijdig te verdwijnen. De bijzondere

betrekking welke als dan tusschen de getallen A, B, C, D
bestaat, zal moeten gevonden worden door het elimineren

van /3 1 tusschen de beide vergelijkingen

PI -f 3D/3J -f 2C/?, + B = O

24/3J + lOD/3^ + 5C/3J — A == O

Het is te voorzien dat de uitkomst eene vrij zaraenge-

stelde betrekking zal opleveren, uit welken hoofde wij ons

hiermede niet zullen bezig houden.

§ 18. Wij achten het niet overbodig ten slotte nog

aan te foonen dat men uit de gevonden betrekkingen tus-

schen de coefRcientcTi « en /? tevens de formules kan

afleiden dienende (er berekening van de waarden der on-

bestaanbare wortels in de derde en vierde magts-verge-

lijkingen.

Laat namelijk de vergelijking

x^ -\- u^ x'^ -f- «jj -j- «3 = O

twee onbestaanbare wortels t-\-\ — u, t — i- — m hebben.
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JMeemt uien nu voor [> deii bestaanbaren term t aan, dan

zal aan de afgeleide vergelijking

voldaan worden door y = ±V — u te stellen. Ueze sub-

stitutie verrigtende, zal men daaruit de twee navolgende

vergelijkingen kunnen afleiden.

gevende

» = ^2 en ^3 = /3,
(Sj.

Op grond dezer laatste betrekking gaan de vergelijkin-

gen (8) (9)" thans over in

2iïJ + 18(i,/i, =A. 'Hh — m =B . . (IG)

waaruit ter bepaling van (5, voortvloeit de cubische ver-

gelijking

8(Ï5 +6B^, — A = (17)

welke, even als de vergel. in x slechts een bestaanbaren

wortel zal hebben, hetgeen aldus blijken kan. Men onder-

stelle dat deze laatste van haren tweeden ferm bevrijd zij,

en alzoo den vorm

«' -j- «^ x- -j- «, = O

aangenomen hebbe, dan wordt A = 27 «, en 15 = .i «.,

,

waardnor de vergel. (17) overgaat in

S ,3; -f- IS «- ,3, — 27 «3 --- II.

Stellende nu hier in 2 p, = 'i z, zoo verandert zij in

deze meer eenvoudige

^3 +„^,_„^ _0 (18)

3.r
waaruit terstond vol^t, c = — x en ,3, = , zoo dat° '

2
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/3, slechts eene bestaanbare waarde zal liebbeii. 11 eelt ech-

ter de vergel. in a: geene onbestaanbare wortels, zal zulks

met de verg. in /?, insgelijks het geval zijn. Daar wijders

/^i
= "i + 3p, en «, thans gelijk nul aangenomen is,

heeft men voor den eersten term van elk der beide onbe-

staanbare wortels

_ _ 1 _ X

Dat getal is dus altijd gelijk aan de helft van den be-

staanbaren wortel met het tegenstelde teeken genomen

hetgeen behalve dien hieruit te verklaren is dat, aangezien

de som der onbestaanbare wortels = % t, en die der drie

wortels te zamen =^ O is, de derde wortel noodzakelijk

tot waarde bekomt — %t.

De waarde van |3j of Jt laat zich thans bepalen met

behulp der vergelijking

gevende

" = /?. =^(B+/3l)-

Men kan echter hiertoe van eene andere formule gebruik

maken waarbij de berekening der tweede magt van /?j niet

gevorderd wordt. Door namelijk de tweede der vergelij-

kingen (16) met 2 /?, te vermenigvuldigen en vervolgens

bij de eerste op te tellen, verkrijgt men

24|3, p, = A-F2B,i,l
dus f

IA 1 (19)

"
24/ï, 12 ^

In het geval van a, = O of /3, = •

, A = 27 «,

en B = Sttj, komt er
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„ = _^^ + i«, (20)

waarin se den bestaanbaren wortel der vergelijking

a;^ + «j a; -|- «3 = O

voorstelt. Zijn »j en «j beiden positief, dan is de be-

staanbare wortel negatief, en dus u positief, ten blijke dat

er alsdan, zoo als van elders bekend is, twee onbestaan-

bare wortels voorhanden zijn. Hetzelfde zal plaats vinden

indien «2 positief doch re, negatief is, uithoofde co en «j

steeds van tegengestelde leekens zijn.

Heeft de vergelijking in x daarentegen drie bestaanbare

wortels, zal men voor u steeds eene negatieve waarde moe-

ten bekomen.

Met behulp der form. (20) is men derhalve in staat, zoo

dra een der wortels gevonden is, de beide overige, door

eene worteltrekking, zonder verdere benadering te bere-

kenen. Dat het hierbij geheel onverschillig is welke der

drie waarden van x in form. (20) gesteld worde, laat zich

aldus betoogen.

Schrijvende x^, a;,, x^ voor de drie verschillende wor-

tels, dan is voor den eersten

a =—«jSj, a2=3!jS;2+XgX2 ^XqXi=^XiX2—(j^i-f a!j)'
X o

als zijnde Xg=— (x^-^x^). Hieruit volgt

u = x,X2 — ^(^"i +^i)'' =— jC'*! — •^2)'

De drie wortels zijn derhalve

X 1
i+ ,/_„.= ^ ^_ (^, _^J

x 1

t—v' — u==-—'-——-{j;i— .To)

— 2 < = — x„
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waarvan ile beide eersten zich, op grond der betrekkiug

^0 + -^1 + •'•'2 = O respectievelijk lierleiden tot a:^ vu

.i-.^. Op gelijke wijze vindt men, door x, en a^ achter-

volgens voor x^ te substitueren.

.V, 1
/, — ,/ — u = —— __ (^^ _ ^.J

^ .,^

iT 1

— Zt =x-^

ten bewijze alzoo dat de form. (30) steeds dezelfde waar-

den voor de drie wortels oplevert, hetgeen blijkbaar met

de ineer algemeens form. (19) insgelijks het geval zal

moeten zijn.

§ 19. Beschouwen wij thans eene vierde magtsverge-

1 ijking

.ï' + «, .).' + «2 x- -[- «, ,(, -(- «^ = O

welke ondersteld worde een paar onbestaanbare wortel?

t -\- \/ — u, t — )/ — « te bezitten, en schrijven wij

wederom in de afgeleide vergelijking

y = ± j/ — !<, dan ontstaan hieruit de beide navolgende

vergelijkingen
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gevende " = —
Ih

en ^5-l^W^.(^3+iÏ4«=0 (21)

Deze laatste verbiudeude met de in § 8 gevondene ver-

gelijkingen

256 (ï, - 64 |Ï3 (ï, + 16 ^, 1?? - 3 /ij = A
,

zal men in staat zijn de onbekende coëfBcienten (J,, jïj,

t> i
— " 1 1^ 3

en dus ook de waarden van t
= en u = —-

4 Pi

te bepalen. Men kan hierbij aldus' te werk gaan.

Door de derde der voorgaande vergelijkingen in het

vierkant te brengen, en tevens op verg. (21) acht te ge-

ven, vindt men

4B^+AP?=— 16p,j3t+ /3« + 64l3^|3j=^PÏ(|3ï-8P2)^

= p; (C + 2Pf)^=C-p] +4CPJ +4^?
Ter bepaling van (J, bekomt men alzoo de zesde magts-

vergelijking

4i?; +4C|3J +(C^— A)(iï — 4B^ =0,
welke echter door {!] = s te stellen, overgaat in de cu-

bische vergelijking

-3 ^C^^ +-(C^— A)2 — B' =0 . . . (22)

Wat de waarde van « = — betreft, deze laat zich aldus

bepalen.

De beide laatste betrekkingen tusschen de coëfficiënten

jï geven de vergelijking
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C/?, + 2B = 16/?, — /?».

Dus

1 BI 1 BI
IG ^S/J, 16'' 16 ^8i/c^l6 ^

'

Inlietbijzondergevalvan«, = O.heeft men < = -/3, = — \'z

A = 256 «^ , B = 8 «3 , C = 8 «j . Derlialve

«=r^+ii+'^ ('-'^

De vergel. (22) gaat thans over in

i= + S«jc2 -{- 16 {:<l
~ 4 a ^) z — 6i u] ^0,

of, stellende z = é z' dus t =- \/ z'
2

^

js + 2 „^ .1 4- («2 _ 4. «J 2> _ «> = O . . (25)

welke vergelijking geheel overeenstemt met die welke in

de oplossings-methode van desgartes de herleide genoemd

wordt *).

De bestaanbare wortel z' dezer cubische vergelijking

levert voor t twee gelijke waarden op, doch met tegen-

gestelde teekens aangedaan. Hierdoor verkrijgt ?i insgelijks

twee waarden u„ , u^, zoo dat de vier wortels zullen aan-

gewezen worden door

i + V/— t«o, —t—[/ug, —t-^-y—u, —t — \u,

De vier wortels zuUeu derhalve allen bestaanbaar of on-

bestaanbaar zijn, naar dat de beide verschillende waar-

den van u gelijktijdig negatief of positief zijn, terwijl in-

geval slechts eene dezer waarden positief is, de vergelij-

*) Zie onder audercn iiiijnc Lessen uoei- tle hoogere Algebra bU. 1:.'6.
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king twee bestaanbare en twee oubestaanbare wortels zal

bezitten.

Het is hierbij insgelijks geheel onverschillig welke van

de drie wortels 2' ter bepaling van t en u gebruikt wordt.

Het aantal verschillende waarden van x zal niet meer dan

vier kunnen bedragen. Immers, noemende de drie wortels

der vergel. (25) j^ , z^ , z^, dan heeft men

-o +^1 +^2 = — 2«2 °^2"' =— ]^(^o +^1 +^1)

ZgZ^z.^=n\ dus i/2oXl/2, Xl/^2 = f'3

De teekens dezer drie wortelgrootheden beliooren hier zoo-

danig gecombineerd te worden, dat het product hetzelfde

teeken bekome als dat waarmede de term «3 is aange-

daan.

Onderstellen wij nu «, positief, dan zullen de beide

waarden van u voor den wortel z^ aangewezen worden

door

1
, "3 ,

^0

2 ^ 2l/s„ 4

1 1 2» 1

De vier waarden van x zijn derhalve, «j ^ O onder-

stellende , j

1 r
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Is daarentftgeii «3 negatief, dan wordt

waardoor de vier waarden van ic thans overgaan in

welke beide stelsels waarden blijkbaar begrepen zijn in den

enkelen vorm

^{±\/z^±Vz, ±1/^,}

mits de teekens der wortelgrootheden zoodanig combine-

rende dat het product steeds met het teeken -|- of — aan-

gedaan zij, naar dat de terra «3 negatief of positief is.

De voorgaande uitkomsten toonen terstond aan dat de

waarden van .r geene verandering ondergaan, door eene

onderlinge verwisseling der letters i^, z,, z.^, hetgeen te

bewijzen was. Zij leeren ons daarenboven

1" dat tot de bestaanbaarheid der vier wortels x gevor-

derd wordt dat de wortels der vergel. in z' alle drie po-

sitief zijn, en dus «- negatief en «^ > 4 «^ zij
;

2° dat de wortels x allen onbestaanbaar worden, zoodra

slechts eene der waarden van z' negatief is.
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3' dat iiulifii twee ilezpr waarden bijv. 21,^2 onbe-

staanbaar en dus van de vormen m -\- n V — 1 en

m— n 1/ — 1 zijn, als dan \/ z^ -{" V ^i ^^ bestaanbare

waarde j/ {%m \- %\/ {m- -f n^)}, doch V' z^ — l-^ z^

daarentegen de on bestaanbare waarde V {2m—2)/(m^-j-n^)}

verkrijgt, zoo dat er in dat geval slechts twee der vier

wortels bestaanbaar zullen zijn.



OVER EENE VERBINDIIVG

TüBSCHEN

DE BREEDE RUGSPIEB, EN DE
DRIEHOOFDIGE ARMSPIER BIJ DEN MENSBH.

EEN ANALOGON VAN DEN BIJ DIEREN VOORKOMENDEN

MUSCULUS ANCONAEUtS QU/NTUü.

DOOR

H J. HALBEBTSNA.

De breede nigspier {m. latissimus dorsi) behoort onte-

genzeggelijk tot die spieren, welke in de klasse der Zoog-

dieren met betrekking tot oorsprong en aanhechting het

veelvuldigst gewijzigd worden. Wanneer wij meer bepaal-

delijk onze aandacht vestigen op de aanhechting dezer

spier, zoo zien wij, dat, terwijl zij zich bijna zonder uit-

zondering bevestigt aan het opperarmbeen, deze bevestiging

bovendien bij vele dieren verder naar beneden gaat, na-

melijk naar den voorarm en zelfs naar de hand, zoo men

althans deze benaming aan de laatste afdeeling der voorste

extremiteit bij de Zoogdieren raag geven. De vergelijkende

ontleedkunde leert ons, dat de gewone insertie aan het

opperarmbeen plaats grijpt aan dat gedeelte, hetwelk bij

den mensch beantwoordt aan de spina hiberculi minoris ;

bovendien kan zij zich echter bevestigen aan de spina

tuberculi majoris, in welk geval de Vasthechting dezelfde

is als die der groote borstspier en er een boog ontstaat,

waaronder de bloedvaten en zenuwen van de voorste of

bovenste ledematen doorgaan. In andere gevallen bevesti-
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gen zich gedeelten der spier aan de inwendige vlakte

of den condylus j,nternus van het opperarmbeen, aan het

olecranon of de ellepijp. Ook zien wij bundels overgaan in

de peesvliezen van den bovenarm, den voorarm en de hand,

en even zoo dikwijls bijna bemerken wij hoe zij zich vast-

hecht aan andere spieren, of wil men eene andere uit-

drukking, zich met andere spieren vereenigt. Eeeds noem-

den wij de bevestiging aan de spina tuberculi majoris, in

welk geval aanleiding gegeven is tot eenen overgang van

vezelen der breede rugspier in de groote borstspier. Ook

de vereeniging met de groote ronde spier (m. tei'es ma-

jor) zoude hiertoe kunnen gebragt worden. Doch bo-

vendien vinden wij eene verbinding van den m. latiasimua

dorsi met den zoogenaamden m. triceps bracMi (driehoofdige

armspier) ; ik zeg zoogenaamden, daar het aantal hoofden bij

de Zoogdieren tot zes klimmen kan, en dus de naam eigent-

lijk minder gepast mag schijnen. Het is deze laatste ver-

binding of bevestiging van de breede rugspier met of aan

de driehoofdige armspier, waarop ik voor eenige oogen-

blikken de aandacht wil bepalen, dewijl ik een analogon

daarvan bij den mensch meen gevonden te hebben ; welke

bijzonderheid, bedrieg ik mij niet, tot dus verre door de

ontleedkundigen over het hoofd is gezien. Mogt zij hier

of daar reeds beschreven zijn, dan doe ik gaarne afstand

van de prioriteit der ontdekking en heeft deze bijdrage

alleen de strekking, een bekend feit voor goed, zoo wij

hopen, aan de vergetelheid te ontrukken.

De bevestiging van een gedeelte van den latissimus aan

den triceps, of anders uitgedrukt, de gedeeltelijke oorsprong

van den triceps nit den latissimus, ontmoeten wij volgens

w. VROLIK bij den Leeuw *), volgens gurlt bij het Paard

*) W. VEOUK, Recherches d'analomie comparce sur Ie Chimpanse'.

Amsterdam 1841, p. 21.

VKr.SL. EN UBDkD. AFD. NATÜCRK. DKKl. IV. 16
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en liet Varken *), vnlgeiis meckel liij de llyacna en

Coati t); terwijl eindelijk iiurmeister lianr bij Tar-

sius §) en KiNfiMA **) hij Otolicnus Peli gevonden heb-

ben. Volgens buumeister is zij als zoogenaamde m. anco-

naeus quintus waarschijnlijk aan alle Apen eigen. De over-

gang van de eene spier in de andere geschiedt overigens

in de opgenoemde gevallen niet op gelijke wijze ; bij den

Leeuw, de TTyaena en Coaii bevestigt de breede rugspier

zich namelijk aan het lange hoofd van den triceps, bij

het Paard en Varken vereeni'gt zich de latissimus met den

zoogenaamden extensor cubüi longus, die wel niet anders

is dan een vierde hoofd van den triceps, dat aan den

achtersten hoek van het schouderblad ontspringt en deels

aan het olecranon eindigt, deels overgaat in eene peesuit-

breiding, die den voorarm overtrekt en aan het os pisi-

forme bevestigd is. Bij Tarsius en Otolicnus Peli eindelijk

kan men den zamenhaiig ook beschouwen als een der

hoofden van den triceps, dat langs den binnenrand van

den arm vliezig voortloopt, voor een gedeelte het lange

hoofd bedekt en zich met eene platte pees aan de binnen-

zijde van het ellebooguitsteeksel vasthecht.

Ons hoog geacht medelid w. vrolik heeft eene beves-

tiging gevonden van den latissimus aan den condylus in-

ternus liumeri en aan het olecranon bfj den Chimpansé

(Simia troglodytes blujienb.), den Gibbon [Hijlobales illiger)

*) C. F. GURLT. Handbuch tier vergleichenden Anatomie der Havs-

siiugeiUere. Berlin, 1843. Bd. I. S. 330. 33G.

f) j. r. MECKEL, System der vertjleichenden Anatoiiiie . Ilalle. 1828.

Th. III. S. 503 504.

§1 a. BÜRMEISTEK. Beitrage cj/ï- naheren Kenntniss der Gailung

Trirsiiis. Berlin, 1846. S. 50 und 54.

•*) p. HOEKEMA KINGMA, Ontleedkundige aanteekeningen over den

OtoUrmis Peli. Akademische Proeve. Leiden, 1855, bl. 25, 2C.



( 241 )

en de Macaci *), terwijl vroeger meckel bij Myrmecophaga,

den Aï {Bradijpus tridactylus) en bij Didelphis f) den

lafissimus zich aan het olecranon zag insereren. Ook in

deze gevallen geloof ik, dat wij regt hebben, vooral te

oordeelen naar de uitmuntende afbeelding welke vbolik

er van bij de Chimpansé §) geeft, althans de insertie aan

het olecranon voor een tricipitaal hoofd te mogen houden,

meer bepaaldelijk analoog aan de verhouding, zooals die

bij het Paard, het Varken, den Tarsiua en den Otolknus

Peli wordt aangetrofi'en **).

De vorm, waaronder zich de verbinding bij den mensch

voordoet, gelijkt vooral op die, welke bij den Leeuw, de

Hyaena en den Coati wordt waargenomen. Wij zien namelijk

aan de voorvlakte van de platte pees, waarmede de breede

rugspier zich bij den mensch aan de spina tubercuU mi-

noris bevestigt en nadat zij zich met den m. teres major

vereenigd heeft, een peesachtig blad of band (tig. 2, c)

ontstaan, waarvan de vezelen innig met de pees van den

latissimus vergroeid zijn, doch in rigting er van verschil-

len. Zij begeven zich namelijk, in plaats van naar de spina

tubercuU minoris, naar het lange hoofd van den triceps, op

*) w. VBOLIK, Recifrches etc. pag. 27.

+) 1. F. MEOKEL. Syslem. etc Th. II£. S. 501—503.

§) w. VROIIK, Recherches, etc, PI. IV, ƒ.

*") Het is met opzet, dat wij hier geene melding maken van dif.

dieren, waarin de latissimus zich aan den condylus internus hiimei'i

en niet aan het cilecrnmm vastliecht, gelijk VROLIK dit vond bij den

Unau [Bradypus didactylus) de Loris en den Beer, en duveunoy, die

aan dezen bundel den goed gekozen naam van dorso-epilrochlien gaf,

bij de Gorilla. (Zie hierover w. vrolik. Recherches etc. pag. 27, 28,

en DDVEKNOY in Compies rendus T. XXXVII, pag. 122 en Archives

du Museum T. VIII, pag. 80). Daar de triceps noodzakelijk naar

het olecranon moet gaan, zal hij strakker van den voorarm zijn, zoo

kan geene spier, die zich van den condylus internus humeri vast-

hecht, een van de hoofden van den triceps uitmaken

16»
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welks biuiieii-aclitcrvlakti; zij overgaan, oid zich hier of

straalsgewijze over het peesachtige gedeelte van dit hoofd

te verbreiden (ïig. 1, b) of wezentlijk in het weefsel van

hetzelve in te dringen (Fig. 2, d), in welk laatste geval

de verbinding inniger zal zijn, en hare spanning in de

rigting van den lalissimus ook op het lange hoofd van

den triceps zal terugwerken. Het peesblad is zoodanig

gesteld, dat het als het ware eene korte goot of slinger

vormt, waarvan de holte bij hangende stelling der bo-

venste ledematen en opgerigten stand van het ligchaam

naar boven ziet, eu waarin de m. iere.t major voor een

gedeelte ligt opgesloten.

Aangaande het voorkomen der verbinding bij den mensch

kan ik alleen zeggen, dat zij in die gevallen, waarin ik

er naar zocht, nooit ontbrak ; zij was echter niet altijd

even ontwikkeld, somtijds zwak en dan steeds onder den

eerst beschreven vorm, somtijds sterk en dan met we-

zentlijke versmelting van hare vezelen en die van den

triceps en dus onder den tweeden vorm. Hoe zich deze

twee vormen numerisch verhouden, is eene vraag, die ik

nog niet kan beantwoorden, daar mij hiertoe tot dusverre

het noodige aantal waarnemingen ontbreekt *).

Daar men gevoegelijk den naam van anconaeus quintus

aan elke spier kan geven welke van den latissimus ont-

springt en vervolgens op de eene of andere wijze een ge-

deelte uitmaakt van den triceps, en men dezen naam niet

alleen tot eenen dusdanigen oorsprong bij de Apen be-

hoeft te beperken, zoo meen ik dat de onderhavige ver-

*) Met irenoegen mag ik hier mededeelcn dat Prof. w. vkolik

mijne opgaaf omtrent de verbinding van deu latissimus met licu

trii^eps volkomea bevestigd lieeft gevonden. Ik vermeld dit Ie liever,

daar bet feit biermede geconstateerd is door een oiitlecdkündige,

wien niemand op dit gebied der wetenschap bet regf van sprekf-a

zal onl2eg"eii.
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binding bij den niensch, vooral wanneer zij zich ouder

den tweeden vorm voordoet, als aiialogon van den m.an-

conaeus quintus verdient beschouwd te worden.

Proeven op het lijk genomen, bewijzen dat de verbin-

ding gespannen wordt, zoodra men den opijerarm naar

buiten kantelt en tevens den voorarm op den opperarm

buigt, met andere woorden: in die gevallen, waarin span-

ning van latissimus en triceps plaats vindt. Houden wij

dit in het oog, zoo moet, althans wanneer zij zich ver-

toont onder den tweeden vorm, hare lioofdwerking bestaan

in vermeerderde strekking van voor- of opperarm, nadat

de bovenste extremiteit ten gevolge der werking van de

breede rugspier naar binnen gekanteld en naar den rug

gevoerd is, of stelt de arm het vaste punt daar in op-

trekking van den romp naar de bovenste extremiteit. Be-

drieg ik mij niet, dan komt deze laatste werking van de

onderhavige verbinding, hoewel zeer in de verte wat de

kracht aangaat, overeen met die, welke moet bestaan, wan-

neer de insertie van een gedeelte van den latissimus aan

den condylus internus Immeri en het olecranon plaats heeft,

zoo als VROLIK die onder anderen bij den Chimpansé, den

Gibbon en de Macaci aangetoond heeft; dns bij dieren, die

zich bijzonder als klauteraars qualificeren *). Het resultaat

toch zal wel hetzelfde zijn, of de latissimus zich onmid-

delijk aan het opperarmbeen en aan het olecranon beves-

tigt, dan wel of de insertie aan dit laatste punt middel-

lijk geschiedt door overgang van den latissimus op den

triceps. In beide gevallen wordt de hefboomsarm, waarop

*) Volgens epne scliriftelijke mededeelins; van Prof. W. vkolik,

is bij den Dnsynrus, die niet klimt, de bundel van den latisslmua

(lorsi, die naar liet olecranon gaat, zeer zwak. Bij den klimmenden

Cercoleptes cavilimlvulus vond liij bem daarentegen zeer stevig. Do

beteekenis der onderhavige verbinding wordt door deze waarneming

stellig nog duidelijker.
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de latissimns werkt, langer, en zul dus du bovenste extre-

miteit gemakkelijker naar den romp, of de romp, zooals

bij het klauteren, gemakkelijker naar de bovenste extremi-

teit bewogen worden.

VERKLAEING DER PLAAT.

Fig. 1.

Afbeelding der verbinding tussclien den m. latissimus

dorsi en triceps onder den eersten vorm, van achteren

gezien; geteekend, even als de volgende figuur, met behulp

der Tabulae muscxdorum van albinus.

Sch. Schouderblad.

O. Opperarmbeen.

Sp. Spaakbeen.

E. Ellepijp.

d. a. Driehoofdige armspier.

l. h. Het lange hoofd derzelve.

zi. h. Het buitenste hoofd.

i. Tl. Gedeelte van het binnenste hoofd.

h. r. Breede rugspier.

a. De smalle pees der spier, waarvan de aanhechting aan

de spina tulerculi minoris niet kan gezien worden.

h. Peesachtige verbinding tusschen de twee spieren ; hare

bevestiging aan de voorvlakte van de pees van den

latissimus is onzigtbaar; daarentegen bemerkt men hare

uitbreiding op het lange hoofd van den triceps.

Fig. 2.

Dezelfde verbinding onder den tweeden vorm (anconaeus

qidjitHs) van voren gezien.
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De letters der beeuderen en spieren als in Fig. 1.

SI. Sleutelbeen.

a. Aanhechting van de pees van den latissimus dorsi aan

de spina tuberculi minoris.

b. De verbinding tusscheu latissimus en triceps, welke hier

als anconaeus qttintas kan beschouwd worden.

c. Oorsprong der verbinding van de voorvlakte der pees

van den latissimus.

d. Overgang in het lange hoofd van den triceps.

N A S C H R 1 E ï.

Onder het afdrukken dezer bijdrage komt mij müllers

Archiv (Jahrg. 1855, Heft IV) onder de oogen, waarin ik

een opstel vind van c. bergmand, getiteld : '/ Antropotomi-

sche u. Zoütomische Notizen." De Schrijver spreekt hierin

onder anderen ook over de verbinding tusschen latissi-

mus en triceps bij de zoogdieren (blz. 347) en voegt er

in eene noot het volgende bij : // Ausnahmweise findet sicii

"übrigens auch diese Einrichtung beim Menschen ange-

//deutet. Ganz kürzlich sah ich von der uaoh Innen und

//Vorn gewaudten (also dem cap. longum musc. tricipitis

'/abgekehrten) Plache der Sehne des M. latissimus und

//vom hinterii Rande derselben ein ganz ansehnliches Selinen-

//blatt entspringen, welches abwarts in den hintern Sehnen-

// spiegel des cap. long. tricipitis überging. Die Fasern

wkreuzten die Ilichtung der eigentlichen Sehne des M.

//latissimus." Het lijdt geen twijfel, of bergjian.n zag de

tweede wijze van verbinding, gelijk ik die beschreven heb,

of juister gesproken, ik zag hetzelfde als bergmann. Het
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op pag. '^39 uitgedrukte ventioeden, dat de besprokene ver-

binding bij den mensch nog niet waargenomen zoude zijn^

zie ik dus reeds gelogenstraft. Mijn opstel kan echter in

zoo verre nog altijd eenige waarde behouden, als ik in

hetzelve eene tot nu toe slechts bij uilzondering waarge-

notnene spierverbinding als standvastig voorkomend heb

trachten te laten gelden. Ik reken het ondertusschen noo-

dig te doen opmerken, dat zij :n de dissertatie van den

Heer p. hoekema kingma, die op den S^en November 1855

verdedigd werd, reeds vermeld is geworden, en hare bekend-

making dus vroeger valt dan den 29''^° December, toen ik

haar aan de Akademie van Wetenschappen deed. Het vierde

Heft van müller's Arcliiv verscheen in Augustus van liet

vorige jaar.
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OVER DE

VERHOUDING DER ONDERSLEUTELBEENS-SLAGADER

TOI

TOEVALLIG AANWEZIGE HALSEIBBEN
BIJ DEN MENSCH.

DOOB

H. J. HALBEBTSHA.

Het is een bekend anatomisch feit, dat de vermeerde-

ring van het aantal zelfstandige ribben bij den mensch

onder drieërlei vorm ]<an voorkomen. De overtollige rib

kan zich ontwikkelen boven, onder of tusschen de gewoon-

lijk voorhandene, als zoogenaamde hals-, buik- of borstrib.

In het eerste geval is zij, gelijk dit reeds in de vorige

eeuw door hünauld duidelijk bewezen werd *), de zelf-

standig en bewegelijk gewordene, min of meer verlengde

voorste knobbel van het dwarse uitsteeksel van den zeven-

den halswervel, en kan zij met regt vergeleken worden

met de halsribben der Vogels. In het tweede geval wordt

de zoogenaamde processus transversus van den eersten len-

denwervel zelfstandig; de rib gelijkt op eene der wagge-

lende ribben, doch bereikt in den regel hare lengte niet;

zij komt nu door hare plaatsing overeen met de buik-

ribben der Amphibiën. Bij de derde wijze van ontstaan

plaatst zich de overtollige rib tusschen de overige in;

is zij geheel zelfstandig, zooals wij dit op den voorgrond

') Zie flialoire de l'Académie royale deê Sciencei. Année 1740,

p. 379.
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gesteld hebben, dan moet haar voorkomen vergezeld gaan

van een overtoUigen geïntercaleerden borstwervel. Dezi:

wijze van vermeerdering, die wi] bij de Zoogdieren als

regel vinden, is wezentlijk verschillend van de tweede ma-

nier van ontstaan, en moet dan voorondersteld worden,

wanneer, bij de aanwezigheid van 13 ribben, 8 in plaats

van 7 icaro ribben, op elke zijde worden aaugetrofl'en.

Behalve uit een vergelijkend anatomisch oogpunt, als

hoedanig alle drie vormen belangrijk zijn, kan de aanwe-

zigheid eener halsrib medisch-practische waarde erlangen.

De vraag kan namelijk gedaan worden : Hoe verhoudt zich

de ondersleutelbeens-slagader, in geval er eene overtollige

rib aan den hals voorkomt f Loopt zij zooals gewoonlijk

over de eerste rib of over de halsrib? Ziedaar eene vraag,

die men tot dusverre niet met genoegzame zekerheid heeft

beantwoord *). Dat het ondertusschen belangrijk zoude

zijn, hieromtrent zekerheid te verkrijgen, zal men wel niet

betwijfelen, wanneer men zich het geval voorstelt, dat de

ondersleutelbeens-slagader moet onderhouden worden in een

individu met de anomalie behebt.

Ik ken slechts ééne waarneming, medegedeeld door

ADAMS in het Dublin Journal van Juiiij 1839, doch die

ik ongelukkigerwijs slechts in eene aanhaling heb kunnen

raadplegen f), waarin deze verhouding, zoo het schijnt,

naauwkeurig is onderzocht geworden. Adams echter spreekt

van onvolkomen ontwikkelde eerste ribben, en ofschoon ik

met HYRTL vermoed dat de schrijver wezentlijke halsribben

voor zich gehad heeft, laat het geval ons toch in het

onzekere. Althans ik reken Let niet ongepast, eenige waar-

nemingen mede te deelen, waardoor de zaak in quaestie

voor goed beslist kan worden.

") Zie nïJiTL l'opii(/i(ij>hischc Annlumie, 2' AuQage. Bd.I, S. 352.

f) Zie UÏRTL 1. c.
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EERSTE WAARNEMING.

PI. I, fig. 1 en 3.

Aan het lijk eener bejaarde vrouw werden twee duide-

lijke halsribben aangetrofien. Aan weerszijde hebben zij

zich, zooals gewoonlijk, ontwikkeld uit den zelfstandig

geworden voorsten knobbel van het dwarse uitsteeksel van

den 7*^'" halswervel. Bij beide is aan het achterste uiteinde

der rib, dat met capitulum en tuberculum voorzien is, eene

duidelijke articulaiio coslo-spinalis voorhanden, volkonaen

overeenstemmende met hetzelfde gewricht der tien bovenste

ribben. Het voorste uiteinde is regts door bandmassa met

de eerste ware rib verbonden ; links geschiedt deze ver-

eeniging door een duidelijk gewricht met een uitsteeksel,

dat van den bovensten rand der eerste ware rib ontspringt.

Door deze laatste omstandigheid komt de overtollige rib

aan deze zijde meer horizontaal te liggen en wordt de

overtollige inteicostaalruimte eenigzins wijder dan regts.

Beide ribben hebben, de vrij aanmerkelijke kromming

medegerekend, eene lengte van 6 centimeters. De regter

loopt naar voren eenigzins puntig uit, de linker daaren-

tegen eindigt knopvormig, zoodanig, dat men deze laatste,

gedurende het leven, aan den hals der vrouw niet alleen

heeft kunnen voelen, maar ook duidelijk zien, daar de

huid door dit knopvormige einde opgeligt werd. De ge-

neesheer had dezen knobbel gehouden voor den sterker

ontwikkelden beenkam of doorn der eerste ware rib, waar-

van dePransche chirurgen zeggen zich bij de onderbinding

der a. subclavia als gids te bedienen ; voorwaar eene dwaling,

die bij de zeldzaamheid der anomalie allezins te verge-

ven is.

Aan beide halsribben kwam even achter het voorste

uiteinde eene vrij diepe sleuf voor, waarover de onder-
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plfiitelbeens-slag.ider liep. De m. scalenus anticus hechtte

zich voor de nrterie vast aan het voorste uiteintlR der

halsribben, terwijl vóór de spier als gewoonlijk de oiider-

sleutelbeensader gelegen was, die echter grootendeels op de

eerste ware rib rustte en slechts gerugsteund werd door

de einden der overtollige ribben.

Men zoude kunnen denken dat deze twee ribben geene

hals- maar eerste ware borstribben voorstelden, die slechts

zooveel minder ontwikkeld waren, dat zij het borstbeen

niet bereikten. De kracht van dit denkbeeld wordt ech-

ter door de drie volgende omstandigheden gemakkelijk

ontzenuwd.

Vooreerst toch waren zij geplaatst boven twee ribben,

wier kraakbeenige verlengsels met het borstbeen zonder

gewricht verbonden waren en dus stellig de eerste borst-

ribben moeten zijn. Ten tweede had de wervel, waarmede

de besprokene ribben articuleerden, het karakter van eenen

zevenden halswervel ; de processus spmosus, ofschoon den

naam niet verdienende van prominens, eindigde knopvor-

mig, terwijl die van den naastvolgenden bovensten wervel

in twee knobbels uitliep. Ten derde kwam de vierde

zenuwstani voor den plexus brachialis, die, zooals bekend

is, door de voorste takken der vier onderste halszeiiuwen

en een gedeelte van den n. intercosialis primus gevormd

wordt, onder die ribben te voorschijn, welke hierboven

voor halsribben verklaard werden. De vijfde stam voor

den plexus brachialis ontbrak niet, maar detacheerde zich

uit eenen nervus intercosialis, welke onder die ribben ver-

liep, die ik voor de eerste ware houd. — Ik moet hier

bijvoegen, dat eene dusdanige bepaling, als het ware door

eenen omweg, noodzakelijk werd, aangezien het geheele

lijk der vrouw niet ter mijner beschikking stond, en het

tellen der ribben en wervels, waardoor de vraag spoediger

beslist zoude zijn geworden, dus niet kon geschieden.
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TWEEDE WAARNEMING.

PI. II. Üg. 3.

In het anatomische kabinet der Leidsche Hoogeschool

bevindt zich eene eerste rib, die onder de Ossa morbosa

(N". 208) vermeld en aldus beschreven wordt: Cosla prima

dexlra hominis adulli, guae duo plano di.stincta capita

habet *). Bij eenigzins naauwkeurig onderzoek blijkt het,

dat wij hier eveneens met eene halsrib te doen hebben,

waarvan het voorste uiteinde versmolten is met de eerste

ware rib; eene vergelijking met andere praeparaten laat

hieromtrent geen den minsten twijfel over. De overtollige

rib heeft in dit geval eene lengte van 6.5 Cm. en bezit

eene groeve, volkomen gelijk aan die, welke wij op de

reo-terzijde in onze eerste waarneming hebben aangetrofl'en,

zoodat wij ook hier mogen aannemen, dat de ondersleutel

-

beens-slagader over haar heen gegaan is.

DERDE WAARNEMING.

PI. 11. fig. 4.

Aan een gesqueletteerden romp, in eigendom toebehoo-

rende aan den WelEdelen Heer J. boeye, Med. Stud.,

vind ik aan beide zijden boven de eerste rib eene hals-

rib, welke regts zeer weinig ontwikkeld en met den zeven-

den halswervel, gedeeltelijk althans, vergroeid is; links

daarentegen eene lengte bezit van 5.6 Cm. Deze laatste

is beweo-elijk, eindigt naar voren, ofschoon in het geheele

verloop dunner wordende, met eene ligte olijfvormige aan-

*) Musetim Analomicum Luffduno-Batavwn. ed. a. Cl. e.sakdifükï,

Vol. 1, p. 181 en Vol. 11, Tab. XLIX, fig. 1 en 2,
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zwelling zonder zich te verbinden inot de onder liaar ge-

plaatste borstrib. Het hierdoor gevormde spatium inter-

costale heeft naar voren eene wijdte van 2 Cm., vernaauwt

zich echter naar achteren tot 1 Cm. Op eenen afstand

van 4 Cm. van het hoofdje doet zich ook hier aan de

hovenvlakte eene schuins naar buiten en voren verloo-

pende sleuf voor, die ontegenzeggelijk de arl. subdavia

gedragen heeft. Eegts kan met opzigt tot het slagaderlijk

verloop niets met zekerheid gezegd worden, daar het voorste

uiteinde der halsrib hier is afgebroken en de eerste rib

geene sleuf vertoont.

Ik moet betrekkelijk dit geval opmerken, dat aangaande

de beteekenis der overtollige rib hier geen twijfel kan

bestaan, naardien er bepaaldelijk zeven ware ribben kunnen

geteld worden, en de overtollige boven de eerste ware ge-

legen is en met den zevenden halswervel articuleert. Het

individu, waaruit het praeparaat ontleend is, kan ik niet

tot de volwassenen rekenen; integendeel uit de verschil-

lende afmetingen en de zamenstelling van het corpus sierni

uit drie beenstukken, moet ik opmaken dat het naauwe-

lijks 12 il 14 jaren oud kan geweest zijn. Dit dient

vermeld te worden, dewijl deze omstandigheid op de lengte

van de halsrib en de plaatsing der slagaderlijke sleuf

niet zonder invloed kan blijven, in zoo verre namelijk

deze sleuf zich hierdoor op een absoluut geringeren af-

stand van het hoofdje der rib moet bevinden.

VIERDE WAARNEMING.

PI. III, fig. r, en 6.

Eene vierde en laatste waarneming heeft betrekking op

eenen door cyplwsis gebogen tronk uit het Museum Vro-

likianum, vermeld door w. vrolik in zijn Handboek der
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Ziektekundige Ontleedkunde *). Het gebruik daarvan werd

mij welwillend toegestaan. De halsribben zijn er bijzon-

der merkwaardig in.

Men telt aan den tronk twaalf paar goed gevormde

ribben en een normaal aantal hals-, borst-, lenden- en

heiligbeenwervelen. Aan weerszijde bevindt zich boven de

eerste ware rib eene overtollige rib, die aan de regterzijde

eene geringe, links daarentegen hare lioogste ontwikkeling

bereikt heeft, in zoo verre zij namelijk tot aan het borst-

been reikt en op den eersten blik voor eene eerste ware

rib zoude kunnen gehouden worden. De zwakkere regter

halsrib, die, ofschoon nog sporen vertoonende van zelf-

standigheid, met den zevenden halswervel vergroeid is,

heeft eene lengte van 3.5 Cm., wanneer men van het

hoofdje tot aan het voorste vrije uiteinde meet en de

kromming mederekent. De arteria subclavia heeft stellig

niet over haar heengeloopen, daar aan den binnen- of boven-

rand der eerste borstrib eene sleuf voorkomt, die de slag-

ader moet gedragen hebben.

Aan de linkerzijde verhoudt zich de zaak geheel anders

:

zoowel hoofdje als knobbel der halsrib articuleren hier

met den zevenden halswervel, terwijl het voorste uiteinde

zich voortzet in een verbeend kraakbeenig verlengsel, dat,

versmeltende met het kraakbeen der eerste borstrib, tot

aan den zijrand van het manubrium sterni doorloopt. De
lengte dezer halsrib bedraagt 6.5 Cm., met het kraakbeenig

verlengsel 10 Cm. Op een afstand van 4.5 Cm., gerekend

van het hoofdje en met de kromming, ziet men eene sterk

uitgedrukte sleuf, die aan de eerste ware rib dezer zijde

geheel ontbreekt, zoodat de vooronderstelling niet ongegrond

is, dat de halsrib hier de a. subclavia moet gedragen hebben.

AVij hebben dus een geval voor ons, waarin aan weerszijden

•) w. vaoUK, De Menschelijke vrucht. Dl. II. bl. 528.



( 254
)

eene halsrib voorkomt, en wel in diervnege, dat wij met

genoegzame zekerheid kunnen uitmaken, dat zij regts bij

mindere ontwikkeling niet, links bij sterkere ontwikkeling

wel gediend heeft om de arteria subclavia te dragen.

In de vroeger vermelde waarneming van adams was de

eerste rib (die wij voor halsrib houden) aan de linkerzijde

slechts twee Eng. duimen lang en de ondersleutelbeen-

slagader lag op de tweede; van de regter overtollige rib,

die iets langer was en de slagader droeg, kennen wij de

juiste afmeting niet. Herleiden wij de Engelsche maat

in centimeters en voegen vpij de linker halsrib uit de

waarneming van adams bij de gevallen, die wij gelegenheid

hadden te onderzoeken, dan kunnen wij met betrekking

tot het verloop der arteria subclavia de volgende over-

zigtstabel opmaken.

Waarnoming.

Eerste
|

Tweede
Derde

Vierde <

Van ADAMS

Halsrib.

regter

linker

regter

linker

regter

linker

linker

Lengte.

6 Cm.
6 '/

6.5 //

5.6 //

2.5 //

6.5 «

5.1 //

Verhouding Int de a. subcl.

draagt de arterie,

draagt de arterie,

draagt de arterie,

draagt de arterie,

draagt de arterie niet.

draagt de arterie,

draagt de arterie niet.

Wanneer wij geregtigd zijn uit deze waarnemingen een

algemeen besluit op te maken, dau zoude dit het volgende

zijn. Bijaldien er eene halsrib voorhanden is, zoo kan

de arteria subclavia bij eene bepaalde ontwikkeling der

anomalie haren loop wijzigen. Heeft de overtollige rib na-

melijk eene lengte van 5.6 Cm. of meer, zoo zal de slag-

ader over haar heen loepen; is zij minder ontwikkeld,

daalt hare lengte tot 5.1 Cm. en daar beneden, zoo draagt
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zij de arterie niet meer, maar zal deze haren gewonen

loop over de eerste rib nemen.

Wij kunnen dit betoog niet sluiten zonder nog een blik

geslagen te hebben op de slagaderlijke sleuf, die wij als

herkenningsmiddel voor bet verloop der arteria suhdavia

zoo dikwijls hebben ter sprake gebragt. Het is namelijk

opvallend, hoe veel sterker uitgehold zij in die gevallen

is, waarin de slagader over de halsrib loopt. Slaat men

een blik op de tot deze bijdrage behoorende figuren en

vergelijkt meu de sleuf aan de daar afgebeelde halsribben

met die, welke gewoonlijk aan eene goed ontwikkelde eerste

borstrib voorkomt, of nog beter, vergelijkt men op PI. III,

fig. 5 met fig. 6, zoo kan men zich van dit onderscheid

een duidelijk denkbeeld vormen. Deze daadzaak kan, dunkt

mij, niet anders verklaard worden, dan door aan te nemen

dat de arterie, die door de halsrib hooger opgeligt en dus

meer gespannen wordt, op hare beurt de rib meer zal

trachten neder te drukken, en deze meerdere drukking

van den kant der art. subclavia moet het zijn, die tot

eene sterkere uitholing der slagaderlijke sleuf in eene hals-

rib aanleiding geeft.

VEEKLARING DER PLATEN I, II en III.

In alle figuren beteekenen de arabische cijfers de hals-

wervels, de romeinsche cijfers de borstwervels. Verder:

B. Borstbeen.

R. I. Eerste ware of borstrib.

R. II. Tweede borstrib.

H. E. Halsrib.

SI. Sleuf voor de a. subclavia.

R'. Eib der tegenovergestelde zijde.

VERSL. KN MEDED. AFD. NATDDRK. DEEL IV. 17
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PLAAT (, fig. 1.

Eompgeilceltc cener bejaarde vrouw, vermeld in onze

eerste waarneming, gezien van de regterzijde.

De met capiiubim en tubercubtm voorziene lialsrib HIl

is naar achteren bewegelijk raet den zevenden halswervel

vereenigd. Het voorste oiteiiule rust op de eerste borst-

rib, waarmede het door eene bandstrook vereenigd wordt.

Bij SI vindt men de schuins van achteren naar voren en

van binnen naar buiten loopenda sleuf voor de arleria

suhclavia.

r,g. 2.

Hetzelfde rompgedeelte van de linkerzijde gezien, waar

de halsrib eene andere gedaante bezit dan regts.

K. Knopvorraig einde, waarmede de halsrib naar voren

eindigt; en waaraan zich de m. scalemis bevestigde.

U. Uitsteeksel, voorkomende aan de eerste borstrib.

K. en U. zijn door gewricht met elkander vereenigd. De
arl. suhclavia verliep achter h over de sleuf SI. Uit de

figuur blijkt duidelijk dat links de overtollige rib meer

horizontaal geplaatst is, waardoor de iutercostaalruimte aan

deze zijde, vooral naar voren, wijder wordt dan regts.

PLAAT TI, fig. 3.

Halsrib vergroeid met de eerste borstrib, uit het anato-

mische kabinet der Leidsche Hoogeschool, vermeld in onze

tweede waarneming. Van dit preparaat wordt in het Mus.

Anal. Vol. IL Tab. XLIX, zoowel van de boven als be-

nedenvlakte eene afbeelding gegeven. Dewijl echter op deze

wijze beschouwd, de sleuf voor de arteria suhclavia als-

mede de verhoudinsr tusschen hals- en eerste ware rib min-
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der goed te voorschijn komen, heb ik gemeend dit prepa-

raat nogmaals en wel van ter zijde te moeten laten af-

beelden, hierbij tevens zorg dragende, dat het ontbrekende

gedeelte van den romp in schets aan de teekening werd

toegevoegd.

De halsrib HR heeft blijkbaar naar achteren vrij met

de wervelkolom gearticuleerd, naar voren is zij daarente-

gen over hare grootste uitgestrektheid vergroeid met RI,

de eerste ware rib. De sleuf SI voor de art. suhcl. valt

blijkbaar nog onder het bereik der halsrib, zoodat de slag-

ader ook hier np haar gerust heeft.

Pig. 4.

Rompgedeelte uit een squelet, in eigendom behoorende

aan den Wel Edelen Heer j. boeije.

De halsrib onderscheidt zich hier van de drie vorige,

doordien zij naar voren vrij uitloopt en niet met de eerste

ware rib, waaraan zij evenwijdig geplaatst is, op de eene

of andere wijze vereenigd is.

SI. sleuf voor de arteria subdavia.

PLAAT III, fig. 5.

Eegterzijde van een cyphotischen tronk uit het Museum
VroHkianum.

De halsrib HE., die, ofschoon er nog sporen van vroe-

gere scheiding zigtbaar zijn, met den 7'^*'' halswervel ver-

groeid is, wordt aan deze zijde zeer weinig ontwikkeld

aangetrofl'en. De a. subdavia heeft hier stellig over de eerste

rib geloopeu, vermits aan haar de slagaderlijke sleuf SI en

de beendoorn D voor de aanhechting van den m. scalenus

ant, goed zigtbaar zijn.

HR': linker halsrib.
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Fig. 6.

Linkerzijde van denzelfden tronk. De buitengemeen lange

halsrib HR articuleerde naar achteren vrij met den 7'^""

halswervel. Naar voren gaat zij over in een verbeend kraak-

been Kr., dat met het kraakbeen der eerste borstrib ver-

smelt. De slagaderlijke sleuf SI en de beendoorn D voor

den m. scdlenus ant. zijn bijzonder sterk uitgedrukt, hetgeen

vooral duidelijk wordt, wanneer men ze met die in de vo-

rige figuur vergelijkt. Dat de art. subdavia over de hals-

rib geloopen heeft, lijdt wel geen twijfel.
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GEWONE VERGADERING

DER ArUEELING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN.

GEHOUDEN DEN 26^'^" JANÜARIJ 1856.

Tegenwoordig, de Heeren : g. simons, g. j. mulder, g. a. vas

KERKWIJK, J. W. L. VAN OORDT, C. J. MATTIIES, W. VBOLIK,

A. A. SEBASTIAN, R. VAN REES, H. SCHLEGEL, J. T. DEtPRAT,

J. 1-. C. SCflROEDER VAN DER KOLK, J. G. S. VAN DREDA, P. DOZY,

D. J. STORM BUYSING, P. HARTING, J. VAN DER HOEVEN,

F. C DONDERS, H. J. UALBERTSMA, F. J. STAMKART, W. H. DE VRIESE,

3. A. C. OVOEMANS, G. J. VOORHELM SCHNEEVOOGT, en van de

Letterkundige Afdeefiüg L. i. F. JANSSEN.

De Voorzitter opent de verg.idering met de volgende

woorden:

*Gij vergunt mij zeker, Mijne Heeren! dat ik, vciur dat

wij in de gewone orde de werkzaamheden onzer vergade-

ring heden aanvangen, een oogenblik het woord tot U
rigte, om de plaats te gedenken waar wij vergaderen.

//De zetel der Koninklijke Akademie is in Amsterdam,"

ZOO heet het in het eerste artikel van onsEeglement; maar

waar vindt gij de Zaal, die voor hare gewone vergaderin-

gen afgezonderd is? Die vraag scheen gemakkelijk beant-

woord te kunnen worden: immers dezelfde zaal, die vroeger

voor het Instituut en de Akademie voor Wis en Natuur-

kunde aangewezen was. Die beantwoording, zoo eenvoudig
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zij scheen, gaf teoh tot menig bezwaar nanloiding. lüj de

oprigting van het Instituut, werd liet gehouw, aan deze

Instelling aangewezen, voor een deel tot Museum bestemd.

Die verdeeling ging niet zonder moeite, en men zag zich

gedrongen om, bij gemis van eene zaal voor het Instituut,

het heiligdom der Kunst meer dan eenmaal 's jaars open

te stellen, om der Wetenschap als vergaderzaal te dienen.

Maar toen nu het Instituut opgeheven was, zoude dan

voor de maandelijksche vergaderingen der nieuwe Akade-

mie voor Wis- en Natuurkundige wetenschappen de zaal

weder ontsloten worden? Er was geene keus, en hoezeer

de beslissing bij velen, die de belangen der verzameling

van meesterstukken, welke in die zaal vereenigd waren,

ter harte namen, afgekeurd werd, — tot nadere beschik-

king werd zij voor de openbare vergaderingen aangewezen.

Bij de uitbreiding der Akademie moesten de bezwaren toe-

nemen, en werd de onregelmatigheid steeds levendiger ge-

voeld, dat aan de Akademie wel een zetel was aangewe-

zen, maar dat zij de plaats te vergeefs zocht, die be-

stemd en doelmatig voor hare gewone vergaderingen in-

gerigt, blijk konde geven, dat die zetel iets meer was

dan een woord, en dat de Akademie te Amsterdam op eene

harer waardige wijze gevestigd was. Hoe gaarne wij ook

in onze vergaderingen het oog op die heerlijke gedenk-

stukken van den vaderlandschen roem in de schilderkunst

Heten rusten, er was wel niemand onder ons, die dat in-

wonen der Wetenschap in den tempel der Kunst niet af-

keurde, en niet met verlangen den tijd te geraoet zag, dat

eene eigene zaal aan de Akademie geschonken zoude wor-

den, ingerigt voor de behoefte harer vergaderingen. Dien

wensch zien wij thans vervuld, en terwijl wij voor de eerste

maal zitting nemen in deze Zaal, zoude ik, .iIs Voorzitter

der Akademie, te kort komen aan mijne vcrpligting, indien

ik geene hulde bragt aan Z. Exc. den Ministor van Bin-
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neiikiidsche Zaken, die, terwijl hij met levendige belang-

stelling voor de uitbreiding der Akademie bezield was, ook

de noodzakelijkheid van eene nieuwe inrigting van het ge-

bouw onvoorwaardelijk erkende. De Akademie behoefde niet

te vragen: de erkenning van de noodzakelijkheid stond bij

den Minister vast; op hoedanige wijze de regeling, zoowel

ten genoege der Akademie als ten genoege van den Raad
van Bestuur van het Museum, zoude bepaald worden, werd

aan het gezamenlijk overleg van beiden overgelaten. Dat
overleg werd door eene billijke waardering der wederzijd-

sche belangen en behoeften gemakkelijk gemaakt, en het

is mij eene aangename pligt, hier de heusche tegemoetko-

ming van genoemden Eaad bij de beschikking, welke tot

grondslag der scheiding diende, te gedenken.

En nu wat de inrigting van deze zaal betreft, ik raag

het veilig uitspreken, dat aan onze wenschen Ie gemoet

gekomen is op eene wijze, die bij ons allen zeker een

hoogst aangenamen indruk blijvende zal achterlaten. Zoo

wij de uitmuntende inrigting op prijs stellen, het is niet

het welbeliagen in de fraaije wanden en sierlijke bekleed-

selen, dat de bron van die waardering uitmaakt ; het is

veel meer de bedoeling van den Minister, om der Akademie,

daar waar zich de gelegenheid er toe voordeed, een uiterlijk

bewijs te geven, dat het hem ernst is, haar in eere te hou-

den; het is het bewijs van belangstelling en waardering

der Akademie, dat wij daarin dankbaar willen huldigen.

Bij de aanwinst van deze vergaderzaal mogen wij ons

tevens verheugen, dat daardoor de gelegenheid geboren is, om
aan de inrigting van het Lokaal der Bibliotheek eene aanmer-

kelijke verbetering aan te brengen. Daar is het, dat gij' zeker

met mij wederom den onvermoeiden ijver en de onvermoeide

zorg van onzen verdienstelijken Algemeenen Secretaris zult

erkennen, en ik vertrouw dat ik de gevoelens der Vergade-

ring onvoorwaardelijk uitdruk, zoo ik hem onzen dank toe-
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breng voor zijne talrijke bemoeijingen in deze laatste

maanden, waardoor de nieuwe inrigting van deze Zaal zoo-

wel als die der Bibliotheek op eene zoo uitmuntende en

doelmatige wijze tot stand gekomen is."

De Secretaris dankt den Voorzitter voor de vlcijende toe-

spraak, aan het slot zijner rede tot hem gerigt. Zoo de inrig-

ting der Vergaderzaal en der Bibliotheek aan de eischen der

Akademie voldoen en de goedkeuring harer Leden wegdragen,

zal hij zich rijkelijk beloond achten voor de zorg en moeite,

daaraan door hem en door den Beambte der Akademie besteed.

Hij verzoekt en erlangt vergunning openlijk eene erkente-

lijke hulde te brengen aan den Heer Ingenieur van diesen,

den Opzigter bhonken, den Aannemer koelman, den Behanger

BOUMAN en den Schilder LKVEniNG, voor de welwillende zorg

en de voorkomende behartiging der belangen van de Aka-

demie, aan den dag gelegd bij de verbouwing der Zaal.

Wordt gelezen, goedgekeurd en vastgesteld het Proces-

verbaal der gewone vergadering van den ZO*'*^" December j.1.

Worden gelezen brieven van den Heer a. brants (Joppe

20 Jan. 1856) en van den Heer J. glavlmans (Rotterdam

22 Jan. 1856) strekkende ter verontschuldiging over het

fliet vervullen hunner spreekbeurt op heden en op den
33sten Pebr. e.k. Aangenomen voor berigt, onder aanbe-

veling voor het vervolg. — Gelijk besluit valt op de brie-

ven, waarmede de H.H. van der kun, miqüel, buys ballot

en BLUME berigten, om verschillende redenen verhinderd te

zijn in de bijwoning dezer vergadering.

Gelezen brief van den Minister van Finantiën ('s Graven-

hage 25 Januarij 1856 N°. 104), waarin, na dankzegging voor

bet Verslag omtrent het Adres van den Meer sïeuebwald,
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berigt wordt, dat Zijne Excellentie zich met de beschou-

wingen der Afdeeling heeft vereenigd, en op grond daar-

van den Heer steuerwald deed schrijven, dat er geene

termen zijn, om van zijne vermelde aanbieding voor het

Eijk gebruik te maken. Aangenomen voor berigt.

Gelezen brief van Mevrouw de Weduwe van beek, geb.

H. J. MOLüuysEiV, gedagteekend Utrecht 16 Januari] j. 1.,

het berigt bevattende van het overlijden van haren echt-

genoot Dr. ALBERT VAN BEEK, in leven rustend Lid der Aka-

demie. De Secretaris wordt uitgenoodigd. Mevrouw de

Weduwe van beek van de deelneming der Akademie te

verzekeren in dit ook voor haar treurig verlies.

Gelezen brieven, ten geleide van Tabellen geschiede

Waarnemingen van den Heer warnsinck. Wethouder, be-

last met de Publieke Werken (Amsterdam 4 Jan. 1856),

van den Heer j. van maurik (Amsterdam 7 Januarij 1856),

van den Heer c. v. d. sterr (Helder 9 Januarij 1856).

De Secretaris berigt, deze Tabellen in handen gesteld te

hebben van de Commissie over de daling van den bodem.

Gelezen brieven, ten geleide van Boekgeschenken van

Gedeputeerde Staten der Provincie Gelderland (Arnhem

'<i Januarij 1856); van den Heer Buys ballot (Utrecht 23

Jan. 1856); van den Heer blume (Leiden 25 Jan. 1856);

van den Heer wiedmann, Bibliothecaris der Königl. Baieri-

rischen Akademie der Wissenschaften (Munchen 20 No-
vember 1855); van den Heer goeppert, President der

Schlesi$chen Gesellschaft für Vaterldndische CuÜurin Bres-

lau (Breslau 20 November 1855) ; van den Heer e. fries,

Secretaris der Sodété des Sciences a Dpsal (Upsal 16 No-
vember 1855); van den Secretaris der Phjsicalische Me-

diciniscJie Gesellschaft te Wurzburg (Wurzburg 20 De-
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ccmber 1S55) ; van den Heer hille, Secretaris der Wel-

ierauische GeseUschaft für die Gcsanmiic Nalurhunde (lla-

uau 10 Dcc. 1855); van den Heer krauss, Secretaris van

het Verein fur Vaterldndisdie Naturkuitde in Wurttem-

berg (Stuttgarc 15 Deo. 1855); van Dr. üENAno, Secre-

taris der Société Impériale des Naturalisles de Mosnou

(Moscou 13 Augustus 1855); van den Heer ofteruinge.n

(Ulm 15 December, 1855). — Wordt tot plaatsing der

Boekgeschenken in de Bibliotheek en tot schriftelijke dank-

zegging besloten.

Gelezen brieven tot dankzegging voor ontvangen Boek-

geschenken van den Heer G. a. de lange, Secretaris der

Natiiurlcundiije Veremiying in Nederlandsch Indië (Bata-

via 25 Augustus 1855); vanden Heer van sypestein. Se-

cretaris van het Koninldijk Instituut van Inc/enieurs ('s Gra-

venhage 25 Januarij 1850); van den Heer uuys dallot,

]3irecteur van het Koninldijk Nederlandsch Meteorolo(jiscli

Instituut (Utrecht 23 Jan. 1856). Aangenomen voor berigt.

Gelezen een brief van den Heer n. lobatto (Delft 24

Januarij 185C), strekkende ten geleide eener Bijdrage, in-

gezonden ter vervulling zijner spreekbeurt. Over de betrek-

kingen, welke er bestaan tusschen de coëfficiënten eener hoo-

r/ere magtsvergelijking in x en die van hare afgeleide in

(^x—/)). Zij is door den Schrijver bestemd voor de Fcrsia^CM

en l^]ededeelingen en wordt mitsdien in handen gesteld der

Commissie van redactie.

De Heer van oordt leest in eigen naam en in dien van

den Heer miquel het volgend Verslag voor over de in

hunne handen gestelde hontsoorten, der Afdeeling aange-

boden door Jonkheer a. van sypesteyn:

wDe Onderj^eteeken den hebben met belangstelling; kennis
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genomen van de mededeeling, door Jonkheer a. van sypestey?!

over Surinaamsche houtsoorten tot de Akademie gerigt.

Het onderwerp is niet nieuw, noch uit het oogpunt van

het technisch gebruik, noch wat aangaat de botanische be-

paling der boomsoorten, waarvan het hout wordt verkregen.

Aan den Heer van sypesteyn komt de eer toe, het onder-

zoek tot beide oogmerken voortgezet en uitgebreid te heb-

ben. Zijne beide, met de bijgevoegde houtstukken zelve, aan

de Akademie medegedeelde gedrukte Verhandelingen geven

daarvan gunstige getuigenis, en het is ons mitsdien aan-

genaam, der Akademie voor te stellen, den Heer van sypesteyn

daarvoor dank te zeggen en er bij te voegen, dat de Aka-

demie van dat onderzoek met belangstelling kennis heeft

o-enomen en gaarne bereid is, hem daarbij behulpzaam te

zijn, wat het zuiver wetenschappelijk gedeelte der kwestie

betreft. Dit komt, naar wij meenen, vooral neder op de

botanische bepaling der boomsoorten. Veel is daaromtrent

reeds gedaan door den Correspondent der Akademie te Pa-

ramaribo, den Heer focke, met wien de Heer van sypesteyn

zich dienaangaande ook reeds sedert lang in verband heeft

gesteld, en wiens erkende kunde, in verband met zijne

woonplaats, welligt alle verdere medewerking der Akademie

overbodig maakt.

Aangaande het technisch gebruik der houtsoorten wa-

"en wij niet een bepaald voorstel te doen. De Neder-

landsche Kolonie op het vasteland van Zuid-Amerika is,

wat het plantenrijk aangaat, een der rijkste gewesten van

de aarde. Onuitputtelijk is de rijkdom van houtsoorten,

die de natuurlijke wouden aldaar bevatten. Sedert lang

was daarop de aandacht gevestigd. De Regering heeft reeds

meer dan eens beproefd, daarvan bij den scheepsbouw op

's Eijks werven gebruik te maken. Volgens mededeeling

van den Heer van sypesteyn wordt er ook bij de artillerie

thans met goed gevolg gebruik van gemaakt. Uit den
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anrd der zaak vinden echter dergelijke toepassingen slechts

langzaam ingang. De bijzondere eigenschappen der hout-

soorten, de regels bij het vellen in acht te nemen om het

hout in goeden staat te verkrijgen, de wijzigingen, welke

de werktuigen tot de goede bewerking moeten ondergaan,

leert raen slechts van lieverlede kennen. In nieuweren tijd

lieeft de handel, vooral ook in fijne, voor het schrijnwer-

kersbedrijf geschikte Surinaamsche houtsoorten, eene niet

onbelangrijke uitbreiding ondervonden, en zij worden daar-

toe vooral in ïrankrijk en Duitschland gezocht. In de

binnenlaudeu van Suriname is eene kleine Kolonie van

Europesche houthakkers gevestigd, die door een Amster-

darasch handelshuis geheele ladingen van het hout in den

handel brengen en, naar wij meenen, vooral naar Hamburg

exporteren. Op dien zich ontwikkelenden tak van nijver-

heid kan de Akademie geenen bepaalden invloed uitoefenen.

Eene dergelijke ontwikkeling moet haren vrijen loop nemen.

Is het voortbrengsel goed en bruikbaar en kan het met

voordeel verkocht worden, dan baant het zich ook zijnen

weg in de menschelijke maatschappij.

F. A. W. MIQÜEL.
Amsterdam en Rotterdam, J. W. L. van OORDT."

den SIstun Jan. 1856.

üe Heer van oordt voegt mondeling eenige technische

beschouwingen aan het door hem voorgelezen Verslag,

waarin hij wijst op de proeven, vroeger door den Heer

GLAViMANS genomen omtrent het gebruik der Surinaamsche

houtsoorten en vermeld door den Heer van svpesteyn.

De Heer glavlmans nam daaronder het bruinhout niet op,

omdat tot de proefneming de toen beschikbare hoeveelheid

te gering was. Spreker wijst op de pogingen, welke men

heeft aangewend om Surinaamsch hout tot het maken van

slrekhouten bij de spoorwegen te bezigen. De duurzaam-
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heid daarvan kan tot heden niet beoordeeld worden. Naar

Sprekers meening hebben deSurinaamsche houtsoorten eigen-

aardige gebreken, waaronder hij neiging tot splijting en

scheuring telt. Hij vermoedt dat voor een deel deze ge-

breken moeten worden toegeschreven aan de min gunstige

keuze van den tijd der velling van de boomstammen, en

acht althans den langeren duur der Surinaamsche hout-

soorten bij den scheepsbouw niet genoegzaam bewezen.

Immers bij den aanbouw van het stoomschip Bromo werd

Surinaamseh hout gebezigd voor vullingsstukken tusschen

de spanten, welke vullingsstukken, even als het eikenhout

der spanten, op sommige plaatsen vervuurd bevonden wer-

den, nadat het schip uit Oost-Iudië was teruggekeerd. Of

nu evenwel de vervuring door aanraking met vervuurd

hout of wel op zich zelve heeft plaats gehad, is moeijelijk

te bepalen.

De Voorzitter bedankt H.H. Verslaggevers voor hunne

voorlichting ten deze en opent daarover de beraadslaging.

Er ontstaat alsnu eene wetenschappelijke wisseling van

gedachten, waaraan de H.H. g. j. mulder, van gordt,

HARTING en DE VRIESE deel nemen. Daarin wordt ter spraak

gebragt de vraag, of er eene regelmaat te vinden zij voor

de bepaling, welke houtsoorten beter, welke minder tegen

bederf bestand zijn. Ten dien opzigte wordt vooral ge-

wezen op de eiwitachtige ligchamen in de houtcellen voor-

komende, op hunne neiging tot ontbinding, op de voort,

planting dier ontbinding op de andere houtbestanddeelen
;

op de meerdere digtheid der houtcellen, welke daartegen

een voorbehoedmiddel verschaft door het verdringen der

vochten : op de meerdere duurzaamheid van het eikenhout,

en op de werking daarin van het looizuur, als een middel,

waardoor de ontbinding der eiwitachtige ligchamen wordt

tegengegaan. Uit een en ander wordt de vraag afgeleid,

of er eenig verband zij tusschen de scheikundige geaard-
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licid der houfsoortcn on liare duurzamnhcid? Men vcrlanst

ter beslissing dezer vrang niet alleen sclieikiindige ontle-

ding, maar ook mikroskopisch onderzoek aan te wenden,

en meent, dat door de mikroskopische bepaling der dikte

van de celwanden, van het maaksel der houtbundels en

der mergstralen reeds eenige voorspelling omtrent den ver-

raoedelijken duur van het hout kan worden verkregen.

Ter sprake worden voorts gebragt : de tijd van velling der

boomstammen ; de voorkeur daaromtrent aan den winter

gegeven; de vraag, of, door het zoogenoemd wateren van

het hout, eene uitspoeling der houtcellen kan plaats heb-

ben, dan wel, of door eene langzame contractie onder

water, eene uitpersing der sappen geschiede, on aldus ge-

vormd worde het zoogenaamde kruis in groote stukken

hout; de methode, in Engeland in gebruik, om het hout

niet in water te leggen, maar daarentegen veel zorg bij de

velling van het hout aan te wenden, het, door uitschor-

sing, op stam te doen sterven en verder droog te be-

handelen; de vraag eindelijk, of vochten in hout worden

opgenomen, waarbij de bekende kvan's methode, en de

proefnemingen van bouciiebie en anderen ter spraak ge-

bragt worden enz.

De Voorzitter sluit deze wetenschappelijke wisseling van

denkbeelden, over wier belangrijkheid en voortzetting hij

zich verheugt. Hij acht het wensehelijk, dat de voor

handel en industrie zoo gewigtige, als nu zonder bepaalde

voorbereiding ter spraak gebragte wetenseliappelijke vraag-

punten, een nader en meer gezet onderzoek van de zijde

der Afdeeling mogen uitlokken. Hij stelt derhalve voor,

dat de Afdeeling eene Commissie benoeme, bestaande uit

de H.H. G. j. iMULDEn, hakting, miquel en van oordt, met

beleefd verzoek, om nader der Afdeeling van voorlichting

te willen dienen omtrent de hier ter spraak gebragte

vraagpunten en, zoo noodig, tot het voordragen daaromtrent
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van bepaalde voorstellen. De Vergadering vereenigt zicli

met dit voorstel van haren Voorzitter en besluit dienover-

eeukomstig. De ter vergadering aanwezige Leden nemen

het lidmaatschap van voornoemde Commissie aan. Aan den

Heer miqdel zal van zijne benoeming kennis worden gegeven.

De Heer j. v.mv der hoeven brengt ter tafel, en licht

haar nader toe door afbeeldingen eene Bijdrage tot de

anatomie van Nautilus pompilius, aangeboden voor de

Verhandelingen der Akademie. Zij wordt in handen ge-

steld van de H.H. w, vrolik en van bred,*, met beleefd

verzoek om, omtrent hare plaatsing, der Afdeeling te die-

nen van berigt, voorlichting en raad, zoo mogelijk in de

volcrende gewone vergadering.

De Secretaris berigt dat de in de jongste vergadering

aangeboden Verhandelingen van de H.H. de vriese en

halbertsma aangenomen zijn voor de Verslagen en Mede-

deelingen, en dat de Verhandeling van den Heer biere.ns

DE HAAN zich nog in handen der Commissie van redactie

bevindt.

Wordt gelezen een brief van den Minister van Binnen-

landsche Zaken ('s Gravenhage 8 Deo. 1853, Lett. A,

5^ Afd.) gerigt tot het Bestuur der Akademie, en strek-

kende ten geleide van een afschrift van eenen brief van

den Pranschen Gezant, waarin, volgens lastgeving van den

Ministre de VInstruction publigue in Frankrijk, voor het

in genoemde Rijk uitgegeven Annuaire, eene opgave ver-

langd wordt van de Geleerde Genootschappen in Neder-

land, met vermelding van hunne inrigting, van het aantal

hunner leden, van het voornaam onderwerp hunner studie,

van de titels en de belangrijkheid der door hen uitgegeven

werken, van den aard en de hoegrootheid hunner hulpmiddelen.
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van de wijze hunner prijsnitsclirijving enz. De Secretaris

berigt, dat door het Bestuur der Akademie deze missive, in

zijne hoedanigheid vnn Algemeenen Secretaris, in zijne handen

werd gesteld, met uitnoodiging om daarop der Akademie

van ontwerp-antwoord aan den Minister te dienen, en dat

hij zich gaarne met deze niet gemakkelijke en tijd vorderende

taak heeft belast. Stuksgewijze is daartoe het door hem ont-

worpen overzigt der Geleerde Genootschappen in Neder-

land, ter beoordeeling en verbetering gezonden aan de on-

dersclieidene Secretarissen dier Genootschappen, die allen

met de meeste welwillendheid en zonder eenig voorbehoud

aan zijne wenschen te gemoet kwamen. Zijn ontwerp ver-

kreeg hierdoor volledige historiële waarheid. Het werd

daarop in de jongste gewone vergadering der Letterkun-

dige Afdeeling van de Akademie voorgelezen, en, behou-

dens eenige er nu in gebragte uitbreiding en verbetering,

aldaar goedgekeurd. Volgens besluit van het Bestuur der

Akademie, verlangt de Secretaris het alsnu ook aan het

oordeel der Natuurkundige Afdeeling te onderwerpen.

Het ontwerp, in de Fransche taal gesteld, wordt alsnu voor-

gedragen en na eene korte beraadslaging, waaraan de H.H.

SIMONS, DOZY, HARTING, J. VAN DER HOEVEN CU VOOBIIELM

SCHNEEVOOGT deelnemen, goedgekeurd. Het zal alsnu den

Minister van Binnenlandsche Zaken worden gezonden.

Op voorstel van den Heer harting wordt besloten, dat aan

Zijne Excellentie zal worden gevraagd, of er eenigé be-

zwaren bestaan tegen het opnemen van dit overzigt in de

Verslagen en Mededeelingen der Akademie.

De Heer dozy legt ter vervulling zijner spreekbeurt

eene door hem uitgegeven brochure over, onder den titel

van Plagiocliila Sandei icone illuslrata caet. Lugd. Bat.

1856, waarvan hij een exemplaar bestemt voor elk der

Leden van de Akademie. Voorts draagt hij een betoog voor
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Over de studie der Japanschc Ilepaticae, aangeboden ter

plaatsing in de Verslagen en Mededeelingen. Voor liet

Boekgeschenk wordt den Spreker door den "Voorzitter be-

leefdelijk dank gezegd en zijn betoog der Commissie van

redactie ter hand gesteld.

De Heer oudemans biedt ter plaatsing in de Verlian.

delingen der Akademie eene Verhandeling aan, in de

Daitsclie taal geschreven en tot titel voerende: Zweijürige

Beobacidungen der meiste veranderlichen Sterne, smvold

den mil blossen Augen sichtbaren als auch den ielesko-

pischen, nebst Discussion der Beobachtungen der Sterne

P Lyrae und S Cepliei und Uerleitung ilirer Liclitkurve.

Gemelde Verhandeling wordtin handen gesteld van de H.H.

STAMKART fin VAK REES, met beleefd verzoek, om omtrent

hare plaatsing, zoo mogelijk in de eerstkomende gewone

vergadering, der Afdeeling te dienen van berigt, voorlich-

tins; en raad. '

De Secretaris brengt ter tafel eenen brief van den Heer

j. DOSSCHA JR., ten geleide van een Bijvoegsel tot de op-

lossing van een vraagstuk betreffende de cleotrische Telegrafie,

aangeboden voor de Verlagen en Mededeelingen. Het wordt

in handen pesteld der Commissie van redactie.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de verga-

dering wordt gesloten.

VliRSL. EN MEDED. AFD. NATÜUIÏK. IC.r^L IV. IS
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D V E R / I G T

UKii IN I)K MAAND JANUAUIJ 185G DOOK HE

KONINKLIJKt: AKADEMIE VAN WETENSCIIA l'PRN O.STVANOKN

BOEKGESCHENKEN.

NEDERLAND,

Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van Ingeni-

eurs, 1855— 1S50. istc All. 's Gravenhnge 1S55. 4^

Inhoud

:

V. V, D. STERK cn N. II. iiKNKE. llitkomsteii der VVateiTiassingcn vnu

Ccrgen op Zoom naar het fort Bath, op liet eilüiid Znid-BevchiDd.

Verslag; van de proeven, genomen te Ilonswijk, in de jaren 1853 cn

1854, tot bepaling van het vermosi-'n van Overlaten.

Toestel om palen onder water af te zagen.

Uittreksel uit de Verslagen van de Inspecteurs van den Waterstaat, no-

pens het voorgevallene bij den ytorra op den Isttn en 2'J' n Januarij 1855.

11. F. FVNJE. Nota omtrent de Tafel van de WatcrstaJidcn op de Ncder-

landsche hoofdrivicren, gedurende het jaar 1854.

Verzameling van de tarieven, toepasselijk op de werken en leveringen

voor de dienst der Genie, aangenomen bij contracten, iloor den Mi-

nister van Oorlog goedgekeurd.

Uittreksels uit vreemde Tijdschriften 1855— 1856. 's Gra-

venhage 1855. 4^

Inhoud:

Lichttoren op de " New Souht Shoal" bij Nantuckct,

IJzeren dakgebindte van het Tolhuis "Aux Marais"" te Parijs.

Toestel tot het meten en leiden van eenen Waterstroom of van auderu
vloeisiortcn.

KoiiN. Engelsche Scheepspomp.

ELOH.M. Beschrijving van een werktuig tot het boren van gaten in pa-

len voor rijswerkcn.

Over ccne algemeene Waterpassing van Frankrijk, cn over de door den
heer bodudaloce iu het Departement Du Cher uitgevoerde Water-
passingen.

j. ituuNLEEs. Nieuwe brng voor den spoorweg over de rivier de Leven.

j. o. VAS GENDT. Nicuwc \\ ijzc üui Ivieuiscliijven op drijfassen te be-

vestigen.
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F. w. VAK GENDT. Mctletleclingen omtrent den grootcn Koepel op het

graf' van Sultan mohammed, te Becjapore, en eenige andere.

Verbeterde Wrijvingshamcr.

De Doorgraving van de landengte van Suez.

nERGEKON. Mededeclingen omtrent de Funderingen van de brug van

Neuvillc-sur-8arthe, en van Saltash.

Iets over Aavdpik en Asphalt.

Ontwerp van een onderzeeschen Spoonveg met dubbel spoor, tusschen

Dover en Calais.

noNELi-i's elcklrischc Telegraaf voor spoorwegen.

Ontwerp voor bet leggen van een onderaardsch SpoorWeg-net onder

Parijs.

Over het Draagvermogen van wagen-assen.

Iets over Houtgas.

j. G. VAN GENDT. Geoctroijcerde toestel van iiowell en jamieson tut

het vervaardigen van zagen.

Over de vorming van Ketelsteen in stoomketels.

De Droogmaking van het meer van Fucino.

F. w. VAN GENDT. Verwarming van kerkgebouwen.

Over Stoom- en Zeilschepen voor het vervoer van

steenkolen, en over de verschillende wijzen van ballasten.

j. G. VAN GGNDT. Zamcngestclde Stoommachines van i>d tremcley-

Rader- en Schroef booten.

Over eene nieuwe soort van zamengestelde Metalen

Staven.

CLAYTON en liAKEor's gcoctroijeerde verbeteringen in

het Versieren van Hout.

^ Over de Stip van schroeven voor stuomschepen.

peile's geociroijeerd Hefwerktuig.

iiarman's gcoctroijeerde Windassen, Kaapstanden, enz.

De opening van de groote Spoorwegkeltingbrug bij

Niagara-Waterval.

GAILLARD. Nadere mededcelingen omtrent den Locomotief-Telegraaf van

BONELLI.

Telegraaf om ongevallen op spoorwegen te voorkomen.

Parachoc of Vciligbeidstoestel op spoorwegen van de Heereu chadveau
en d'epinots

Het Kanaal van Marseille. — De Waterleiding van Roquefavour.

RAViER. Proeven en Waarnemingen omtrent de Mortels te jMgiers 'm

zeewater gebezigd.

Werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letter-

kunde te Leiden. Leiden 1772—1781. 7 Deelen.

Handelingen van liet Prov. Genootschap van Kunsten en

Wetenschappen in Noord-Brabant over den jare 1854.

's Hertogenbosch 1855. 8^.

18*
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Inlioilil:

Verslat^ aangivantle tlcii toestand van Iict 1'rov. Gcnootscliap.

Pracaüvics wegens cene Ie dociie keuze uit voüi'Kesteldc prij8vi'n^>;n.

Vlugtig overzigt der verzamelingen van het I'rov. Genootschap

Mededeeliiigen en Berigten van de Geldcrsclie Maatsclmppii

van Landbouw over 1856. 1. Arnhem 185C. 8^.

Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde N. S. \^''^

Jaargang. October—Dccember-stuk 1855. Gorinchem

1855. 8\

Inhoud

;

A. KOELE BescIirijviDf^ van ecnit:^e Choleraj^evallcn, in den herfst van

I8.'J4 in het hospitaal te Kreda behandeld.

Een geval van Hersentuberciriose in het ééne en een nucleus apoplec-

ticus met tuberkelvorming in het andere halfrond der hersenen.

Tijdschrift der Nederl. Maatschappij tot Bevordering der

Geneeskunst. 6'^^ Jaargang. October. Arnhem 1855.8'.

Inhoud:

L. LEiiMANN. Over de vroegtijdige door kunst vcnvektc baring, volgens

de methode van sciiwEir.nöusiiR-coiiEN.

Rapport van de Commissie voor Statistiek.

Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeewezen en

de Zeevaartk linde. N. V. Jaargang ISÖTi. N°. 4. Am-'

sterdam 1855. 8".

Inhoud:

A. j. T. TTDEaiATi. Rcis vnn Amsterdam naar San Trancisoo en Callao.

Heglemcntcn voor de havens N. Diep, Ilellevoetsluis en Vlissingen.

Kegcling en overeenkomst van consulaire Agenten.

Tonnen in de Eems.

Ivustliehten te Mauritius en liet bezeilen van Port-Louis.

Tonnen op het Groninger Wad.
Proeven met Seheepsgeschut.

j. c. vooRDUTN. De Vice-Admiraal koopman.
r. A. LEDi'E. Reizen naar Oost-Indiën in de 17dt* eeuw.

Nederlandscli Weekblad voor Geneeskundigen. Vijfde jaar-

gang. December, Amsterdam. 1855. 8°.

c. l, BLUME. Museum liotanicura Lugdunn-Batavum, Tom.

T— II, N». 1—8, Luirduni Balavorum 1849—1851. 8'.
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li. J. ROYAARDS. liet Geiiootschap tot verdediging van do

Cliristelijke Godsdienst geschiedkundig geschetst (Feest-

rede), 's Gravenliage 1836. 8°.

Programma's van het Genootschap tot verdediging van de

Christelijke Godsdienst. 1851—1855.

25ste—37sto Verslag der Handelingen van het Friesch

Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.

1852-1855. 8".

Aanspraak van den Voorzitter van het Friesch Genoot-

schap ter opening der vergadering van 1 October

1846. 8'.

De Geologie van Nederland. Handleiding voor de be-

zigtigers der verzameling op het Paviljoen te Haarlem.

Haarlem 1853. 4°.

F. DOZY et J. H. MOLKENBOER. Bryologia Javanica, Fascicu-

lus 1— 5. Lugduni-Batavorum 1855. 4°.

F. Dozy. PlagiochilaSandei Dz. Lugduni-Batavorum 1856. 4°.

c. n. D. BUYS BALLOT. Repertorium corpornm organicorum.

Trajeoti ad Rhenum 1846. 4°.

Les changements périodiques de

témpérature dependants de la nature du Soleil et de

la Lune, mis en rapport avec Ie pronostic du Temps,

déduits d'observations Neerlandaises de 1729 ïl 1846.

Utrecht 1847. 4".

Schets eener Physiologie van het on-

bevverktuigde Rijk der Natuur. Utrecht 1849. 8".

Beginselen en gronden der Meet-

kunde. Utrecht 1851. 8^

J. A. WVNNE. De fide et auctoritate Appiani. Groningae

1855. 8^

p. NYHOFF. Registers op het Archief, afkomstig van het

voormalig Hof des Vorstendoms Gelre en Graafschaps

Zutphen. Arnli(>in 1856. 8'.
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II. TEW iiRiNK. M. Tcreiitii Vnrronis Jociis de Ürbe Uoma.

Trajecti ad Rhenuni 1855. 8\

Jubae Maurusii, de re metrica scriploris la-

tini, rcliquiae. Trajecti ad lllienum. 1855. S'.

Catalogus van Prentwerken van a. van der hoop, Amster-

dam 1856. 8^

.1. K. UASSKARL. Mcteorologischc waarnemingen. 8"*.

Konst- en Lettei'bode. N^ 1— 5.

BELGIË.
Bulletins de FAcadémie Eoyale de Alédecine de Belgiquc.

Tom. XIV, N°. 10. Bnuelles 1855. S^

Table:

M. MARTENS. Dïscussiou (lo Rapport de la commission chargce de l'exa-

men du Memoire envoyd au concours de 1S51 — 1853 sur la question

.suivante: » Exposer l'ctat de nos connaissances sur leLa.it. Dctcrmi-

iier par des expériences nouvelles rinfluence qu'cxerceiit surlacom-
position et sur la sccrelion de ce liquide animal les divers genres

d''alimcnlation et Tingestion i]es roatières me'dicaincnteTiscs."

bellEfkoid. Rapport de la Commisöion cliargec d'examiucr les propo-

sitions de M. uidot, relalives nu secret et a la responsabiliié des

raedecins.

j)AVREüx. Rapport de la ciuquicmc scction sur Ie travail de M. ped-
TERS, relatif il la maladie des ponimes de terrc.

GUJSLAiN. Rapport de Ia commission chargee d'examiner un raémoire

imprime de M. staul, relatif aux diflormitcs du cranc.

Biscussion de laNole de M.iïkcaisne. relativc a IVmjdoi de TArscnic

dans la cachexie palude'ennc.

FRANKRIJK.
Comptes reiiJus des Séances de rAcadémie des Sciences.

Tom. XLI. N". 20—24.. Paris 1855. 4".

Table:

TOLASHE. Nouvelles études d'Embrjogénie Ye'gctalc.

c. PREVOST. Etude des riie'nomènes volcaniqucs du Vcsuve et do l'Etna.

V.4LZ. De la ddtermiuation des oibites elliptiqnes des planctes et des

coniètes.

PUUEAU DE LA jiALLE. Rctouv d'uiic Tark-tu jiretquc moderne de jtoirc..»

cultivues a une variété plus ancieune.

VINGENT. Sur la theorie de la f^amme et des accords.

liODSSiHGAULT. Do l'action du Salpêtrc sur la végétation.

WOQUIN-TANDOK. Obscrvatious sur les sjiermatopliores dos Gastéropo-

des Icrresires andropynes.
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c. PHEvosT. ConsideratioDS guncralcs et questioDS sur les cruptions

volcaniqucs.

BEKNAKD. Noto CD i'éponsc tt uo articlc de M. Ie Prince c. bonapakte,

insérc dans Ie compte rendu de lu précedentc acance.

c. pREvosT. Sur la theorie des cones et des cratèrcs de soulèvemeut.

CASTD. Acclimatation des Poissoiis.

PELOOZE. Sur la saponification des corps gras neatrea par les savons.

LE FKïNCE BONAPARTE. Notc sur Ics Salangancs et sur leurs nids.

KüLHMANN. lle'sume theorique sur rinterveutïon des Sillicates alcalins

dans la production artHicielle des chaux hydrauliques, des ciments,

des calcaires siliceus.

Tables des Comptes rendus des Séances de rAcadémie

des Sciences pour Tomé XL. Paris 1855. 4°.

ENGELAND.
Proceedings of the Eojal Society. Vol. VIL N\ 16. 8'.

DUITSCHLAND.
Verhandlungen der Physicniisch-Medicinischeu Gesellschaft

in Wurzburg. B. VL Heft 2. Wurzburg 1855. 8".

Inhalt:

BiORAWEK. Einige Bcmerkungen zur Stapbylorrhapbie nebst Mittheilung

eines geheiltcn Falies von aiigeborenen Spaltungdcs weichenGaumeus,

osANN. Ueber bemerkeuswerihe chemische Eigenschafien des auf gal-

vanischen Wege ausgeschiedenen Sauerstoff- uud Wasserstoffgases.

üECKMANN. Ueber eine Doppelmissbildung. (Dicephalus Biatlanticus

gurlt).

KÖLLiRER. Nachweis eines besonderen liaues der CyUnderzellen des

Dünudarms etc.

wELCiiER. Dehubarkeit der Gohirucapillaren und Nielitexistenz der Vasa

serosa.

MULLER. Ueber krankhafie Ablagerungen an der Iniienfiache der Cho-
rioidea.

BAMüEUG. BeobachtuDgen und Bemerkungen übcr Hirnkraukheiten.

KirrcL. Meteorologische Beobachtungen in Aschaflenburg. (1852—53).

Zweiter Nachtrag zur Verzeichnisse der Bibliotliek der

Physikaiisch-Medicinischeu Gesellschaft zu Wurzburg.

Wurzburg 1855. 8^

Württembergische Naturwissenschaftlicbe Jabresliefte. B.

XII. Heft 1. Stuttgart 1850 8".

luhalt:

V. scnuiïLER. Nekrolüg auf Fabcr du Faur.
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V. KAï'P. Ucber Wintci-.schhif.

HLUM. Uclier (lic Bedeutmig und Tlicurru dus Foucuult'sc.licii Vcrsuches.

V. KUKR. Jjaiid- iind Öüsswasscrcuiiciiylicii der TcrtiÜrformatioii Obcr-

Scliwiibciis.

o. FKAAS. Ucber die Ablai^erunj; von rctrcfuktcn im Jura.

V. BüiiMcu. Ucber einigc die Beziehungen der Stroingcbietc uud Was.-

sersclicidcn zu den Gcbir^^en.

itKAUS. Uebcr cinige Air die Laudwirthscbaft sciiadlicbc lusckicn.

vKESENMEYEii, Herbaiiiiui IJieronymi Harders.

FLEisciiKR. Vortrag über verschiedene Nalurmerkwürdigkciteu.

ESER. Petrefiiktcn.

V. jÊicEU. Ueber das Verlialtiiis.s der parasitiscben Gewiicbsc zu der

Nahrpflaiizc.

voLZ. Aeltestcs Lumpenpapier.

B. K. wARTiiADSEN. Bcilrag 2ur Fauna Württcnibcrgs.

WEiNLAND. Ucber den Eizahn der Ringelnatter.

V. KLEIN. Apparat zur Beweguug der Zuiige bei Manis n>acroura.

lï. K. -wAUTiiADSEN. EÏDe achtfacli blübendc Agave Ameiicana.
A. OPPEL. Ifeber einige Cepbalopoden der Jurafurmaliüii Württembergs.

OFTKRDrNGKH. BeitrügL' zur VViederlierslellung dt-r Schrift

(les Euklides über die Theilung der Piguren. Ulm 1S53. 't**.

Zeitsclu'ift des Deutsch-Oesterreichischen Telegraphen-Ver-

eins. "2^ Jahrgaiig. N'^. 4--1U.

RUSLAND.
Bulletin de la Société Imperiale des Nnluraliates de Mos-

con. Tom. XXVII. N". 2— 4. XXVTll. N". 1. Moscou

1855 -56. 8".

Table:

cuAUuoiit. Memoire sur Ia familie des Carabïques.

TORCZANiNOW. Flora Baicalensi-Dalmrica scu dcscripiio plantarum in

regionibus Cis- et Transbaicalensibus atquc in Dahuria spüutc nas-

cenlium.

FiscuEU. Abhandlung über einigc ueue oder nicht genau gekannte Ar-
ten von Daphuidcn und Lynceidcn, als Beitrag zur Fauna Kusslands.

(jOLAWATSC'iiAD. Larus Coliimbitius (Moucttc Colombiuc). Kspèce nou-
velle, habitant les parages de la mcr Caspicunc.

MASLOWESKY. Ncuc BeïtrÜge zur Bestatigung der Fiscliart Aspius Ow-
sianka Czernay und ueue Bcobaclitungcu über dicselbc.

BECKEK. Kurzer Bericbt über einige Naturgegeustünde, die im Jahre
1853 mcine Thiitigkeit besondcrs in Anspruch nalmien.

TARATSciiKOFF. Observatlouö sur Ie developpeaicnl des phintcs iudi-

gcncs des environs d'Orel, et en partie dans Ie diytiict de Karatschen,

faitcs pendant l'année 1851,
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ztLLEn. Lokalitaten an der Ostküste Siciliëns.

n,\DUE. Beitrat'c ziir Ornithologie Süd-Eusslands, insbcsoiider die Vogel

Taurieus betreffend.

EVEESMANN. Beitrügc zar Lepidoptcrologie Kusslands.

rOPOFF. Pre'cia d'une theorie de Tlntégrale deïiüie.

itADUE. Versuch eincr Pflanzen-Physiognomik Tauricns.

KIPHAANOFF. Erstcn Zusatz zur Beschreibung des Koprolitlics Mautelli.

Neuo Pflanzearteu im Botanischcn Garten zu Buitenzurg.

Guos. Lei nouvelle de la génération ascendante, facnltative et contiu-

gente des infüsoires.

TDRCZASIKOW. AnimadversioDes ad primam partem herbarü Tnrczanino-

viaui, Dunc üniversitatis Caesareae Charkoviensis.

KtfitYANOFF. Fisch-Ueberrcste im Knrskschen eisenbaltigen Sandstcine.

EVEUSMASN. Einiges aus mcinem Tagebuche wahrend einer Keiso in

-s Auslaiid, im Winter 1852—53.
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OVER HET IN LAGEN VERDEKLUK LICHT

IN HET ELECÏRISUH EL

V. S. M. VAN DEB WILLIGEN.

QuET, GBOVE en anderen hebben ineer of minder uit-

voerige beschrijvingen gegeven van hot laagvormig ver-

deelde liclit, dat met behulp van den inductie-spiraal van

lUiUMKORFF in het electrisch ei kan worden voortgebragt.

Onder vele andere dampen zijn die van vlugge oliën bij-

zonder geschikt om dit verschijnsel te voorschijn te roe-

pen ; ik bezig daartoe gewoonlijk oranje-olie of bergamot-

olie, naarvan een paar droppels reeds damp genoeg in het

ei geven, met ter zijdestelling bijzonder van terpentijn,

die zulk een onaangename» on doordringenden reuk in

het ei en in de buizen van de liichtpomp achterlaat.

Meeï uitvoerig heb ik dit licht reeds vroeger behandeld.

Maar, voor zoo ver mij bekend is, heeft men die ver-

deeling in lagen nog niet met gewone wrijvings-electri-

citeit verkregen. Wel geeft faradav *) eene beschrijving

van het voorkomen van het electrisch licht in verdunde

atmospheren van verschillende gaz-soorten ; daarbij maakt

hij ook gewag van de donkere afscheiding tusschen de

positieve pluim en het negatieve glorende licht ; maar van

stratificatie, bijzonder in de pluim, maakt hij 'geene de

minste melding. Op de volgende wijze heb ik haar on-

*) Experiiiu'iilal lli'iunrclii'ti 'J'. I. Serie.*, XII .irl. 1164 et .srqi;.
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langs met licliul]) van de gewone cleclriseer-macliiiic ver-

krejjeii.

Zij A de conductor der machine, welke aan het bin-

nenbekleedsel der Leidsche liesch B positieve electriciteit

toevoert; het buiten-bekleedsel dezer Leidsche flesoh is

niet geïsoleerd eu kan ten overvloede nog met omgele-

gene geleidende ligchamen in verband worden gesteld
;

I is het electrisch ei, waarin bergamot-olie dampen aan-

wezig zijn, wier spanning tot op ongeveer 3 mill. is

verminderd ; C is een eerste metalen geleider, die met

zijn eene uiteinde den knop der Leidsche Hesch aanraakt,

en ]? is een tweede, die aan de eene zijde met den eer-

sten in verband staat door de ongeveer 4 decimeter lange

vochtige streng D, en aan do andere zijde bij E tot op

geringen afstand van den bovensten geïsoleerden knop van

het ei is genaderd ; H is een andere metalen geleider,

die aan de eene zijde in aanraking is met het buiteur

bekleedsel der flesch en aan de andere met de onderste

niet geïsoleerde stang van het ei ; de afstand bij E is

willekeuritr en kan crrooter of kleiner worden "enomen.Do O

Wordt nu de machine gedraaid, dan wordt de flesch ge-

laden en, zoodra deze lading eene zekere hoo"fe heeft be-



( 282
)

ruikt, sprinjjt hij B eene vonk over; liet ;uiMtal ilezer

oiithuliiigs-voiilcen, in een bepaalden tijd bij voortdurende

drauijing der machine, kan zeer gemakkelijk door den

afstand E worden geregeld. Voor iedere vonk, die dan

bij E overgaat, zal men onder gunstige omstandiglieden

het in den laatsten tijd zoo dikwijls besproken verschijn-

sel zien geboren worden, en meer of minder donkere stre-

pen in den positieven pluim waarnemen ; het geheel zal

tot in de kleinste bijzonderheden overeenkomen met het-

geen men met behulp van den toestel van ruumkorfp

verkrijgt.

De sterlvte van het licht hangt hierbij natuurlijk af

van de hoeveelheid electriciteit, die te gelijker tijd wordt

overgevoerd. Ik heb het verschijnsel waargenomen met

eene Leidsclie flesch van 3,7 vierkante decimeters, met eene

andere van 13 en met eene derde van 40 vierkante de-

cimeters bekleede buitenste oppervlakte. Dit licht wordt

door de tnsschen gevoegde streng belangrijk verzwakt, zoo

als eene vergelijkende proef zonder gebruik der streng

zeer duidelijk leert; maar bijzonder het positieve lieht

komt mij voor tevens eene kleursverandering te ondergaan,

zoodanig dat het van witachtig blaauw, doortusschenvoeging

van de streng, vooral digter naar den negatieven knop en

links en regts, waar het ijler wordt, meer in het rosachtig

roode overgaat ; eene verandering, overeenkomende met die,

welke men, zooals bekend is, aan de vonk in de lueht

waarneemt, wanneer eene Leidsche batterij met tussohen-

voeging van eene vochtige streng wordt ontladen. Het

gebeurt ook wel eens, dat men geene laagvormig verdeelde

pluim verkrijgt, en in plaats daarvan eenvoudig twee

blaauvvachtige pluimen waarneemt, waarvan de eene uit den

positieven en de andere uit den negatieven knop van het ei

uitgaat, en die, naarmate zij tot elkander naderen meer na

het rosachtig roode overgaan en door eene donkere tus-
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schenruimte gescliiiideii blijven. Iets dergelijks schijnt door

anderen met den inductie-toestel van ruumkorff fe zijn

waafKenomen, wanneer in den wej; van den "-eïnduceev-

den stroom een groote weerstand werd ingevoegd. Het

verschijnsel kwajri mij echter uiet belangrijk genoeg voor,

üm het juist met wrijvings-electriciteit nader te onder-

zoeken.

Men kan de vochtige streng, in plaats van in den ge-

leider van liet binnen-bekleedsel der tlesch naar den ge-

isoleerden knop van het ei, nog in den geleider van het

buiten-bekleedsel naar den ongeïsoleerden knop aanbrengen ;

de uitwerking ten aanzien der stratificatie zal dezelfde

,zijn, maar het licht wordt nog zwakker.

Ik heb ook onderzocht in hoe verre de vochtitre strentr

bij deze proef kon worden vervangen door een metalen

geleider van grooten weerstand, en ik heb daartoe ge-

'tezigd eene lengte van ongeveer 10 meters staaldraad van

0,16 mill. dik ; maar ik heb hiermede geen spoor van

stratificatie kunnen ontdekken. Dit neemt echter niet

weg, dat zeer waarschijnlijk een metalen geleider dezelfde

uitkomst moet leveren als de vochtige streng, mits zijn

weerstand maar groot genoeg zij ; en — wilden wij hier

grootere overeenkomst hebben — de weerstand van dien

staaldraad kan nog niet in vergelijking komen met dien

van den geïnduceerden draad van riiumkorff's toestel.

Even goed als in het electrisch ei, ja veel gemakkelij-

ker nog, gelukt de proef met het afgesmolten vacuüm van

een barometer, zoo als dit voor het eerst door masson bij

deze proeven werd gebezigd. Het Natuurkundig Genoot-

schap alhier bezit zulk eene luchtledige buis, 4 decimeters

lang, die door den Heer geissler te Amsterdam voor mij

werd vervaardigd. Aan de beide einden zijn dunne platina-

draden in het glas vast gesmolten, en bij de afsluiting is

een kleine kwikdruppel in de buis overgebleven. Wanneer



( 2Sl )

ilo vonk iliiv lli'scli '/.oruliT grlnMiik der slrciif^' iloor duzi;

l)uis giiat, ziet men ccii wit, eoMigzins gro(ni!iel\tig liolit,

(lat zich van den eencn draad tot den anderen uitstrekt,

doch waarin niets, wat naar donkere strepen gelijkt, wordt

waargenomen ; maar, zoodta de vochtige streng een deel

uitmaakt van den geleider, die van den knop der ilescli

tot op een kleinen afstand van den eenen platina-draad

voert, ziet men dit licht over zijne geheele lengte door

donkere dwarsstrepen doorsneden. De bekende donkere

afscheiding bij den negatieven draad vertoont zich met

behulp van de vochtige streng ook zeer goed, en ik

heb opgemerkt dat zij steeds grooter wordt, naar gelang

(Ie ruimte, waarover de vonk in de Incht, als bij E, moet

overspringen grooter wordt
;
.ik heb haar meer dan twee

centimeters lang waargenomen.

IJaar de proef met het electrisch ei mij niet altijd even

goed gelukte, heb ik de omstandigheden, die hier van in-

vloed konden zijn, nader onderzocht, en ik heb toen be-

vonden, dat men den tweeden geleider P met voordeel

konde vervangen door eene gewone ontlaad-tang. De eenc

poot der tang wordt dan door de vochtige streng in

verband gebragt met den eersten geleider C, en de knop van

den anderen wordt van tijd tot tijd tot de bovenste stang

van het ei genaderd om de Uosch te ontladen. Op deze

wijze zal, met een weinig oplettendheid, bijna iedere vonk

de pluim met donkere dwarsstrepen geven. De beweeg-

lijkheid van mijn tweeden geleider, F, die — daar hij met

de machine op dezelfde tafel stond — bij de draaijin"

van deze in voortdurende schudding geraakte, schijnt alzoo

het gelukken der proef te hebben begunstigd. Voor het

barometrisch vacuüm is het gebruik van eene tang ge-

heel overbodig ; want dit geeft reeds, op de boven be-

schrevene wijze, voor iedere vonk, zonder te missen, de

bedoelde strepen.
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Zien wij nu wat de beschreven proeven leeren. Mij

Junkt, de noodzakelijkheid van de vochtige streng, waar-

door vooreerst de weerstand zoozeer wordt vermeerderd,

verder de grootere zekerheid, waarmede de strepen optre-

den, wanneer de ontlading met behulp van de tang plaats

heeft, die door de hand al nader en nader tot den knop

wordt gevoerd, waardoor stellig het proces der ontlading

wordt verlengd, en eindelijk juist het van tijd tot tijd

mislukken der proef met het ei, dat alles toont aan dat

de donkere dwarsstrepen zamenhangen met den langeren

duur der ontlading. De groote weerstand van den ge-

induceerden draad in den toestel van RiiUiMKOltFF, de stel-

lig meetbare duur, die daarbij aan de inductie-vonk ten

gevolge van de grootere of kleinere coercitief-kracht van

het weeke ijzer en ten gevolge van hare geheele wijze

van wording moet worden toegeschreven, beiden pleiten

niet weinig voor die onderstelling. Dat de strepen in

de enge buis van het barometrisch vacuüm veel gemak-

kelijker en zekerder optreden dan in het wijde ei, kan

niet bevreemden, wanneer men bedenkt dat de buis, juist

door hare kleine middellijn, op zichzelve reeds grooter

weerstand aan den stroom biedt. Zoodra ik eene buis zal

bezitten zoo als ik die besteld heb, welke op de lucht-

pomp zal kunnen worden geschroefd, zal ik dit punt na-

der onderzoeken.

Letten wij dan op hetgeen niESS *) aanvoerde omtrent

partiële ontladingen, dan ben ik niet vreemd aan het

denkbeeld, dat die donkere dwarsstrepen eenig en alleen

het gevolg zijn van een stoots-gewijzen gang in de

ontlading, die geboren wordt uit, of verbonden is met,

dien verlengden duur, wiens oorzaken ik zoo even opsom-

de. Elke partiële ontlading geeft dan hare lichtende

*) Reibungs Electricitiit, T. 11- .\i-t. üib el scf|r|-
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laag, (lic iloor i^eiio doiikere van de opvolgciulu afgu-

scheicleii blijft. He volkomenheid, waarmede de iiaast-

bijgelegcn liigen idie bogteii eii krommingen van het lig-

cliaam, waaruit de jiositieve electriciteit uitstroomt, —
wanneer men b. v. den positieven knop in het ei door ccn

in elkander gedraaid stukje bladtiu vervangt — volgen,

stemt met zulk eene voorstelling in.

QuET *) heeft aangetoond dat de donkere dwarsslre-

pen ook dan worden waargenomen, wanneer er slechts

eene enkele ontlading van niiuMKORFF's inductie-toestel door

het ei passeert; mijne proef bewijst hetzelfde.

De verandering in kleur, die men aan het positieve

licht bij tussehongevoegde streng opmerkt, zou men kun-

nen omvatten door te zeggen, dat de electrische ontla-

ding, bij grootereu weerstand in den keten of vertraagden

overgang, langere, dat is langzamere, undulaties in den

licht-aether wekt. Wilde men voor het oogenblik verder

gaan, en zulks als eene algemeene waarheid opstellen, dan

ging men al ligt verdwalen op een terrein, waar men alle

zekerheid mist.

De beteekenis en de eigenlijke natuur van de werking

der onderscheidene dampen bij de vorming der beschreven

lan-en ligt nog geheel in het duister ; misschien zal eene

nadere overweging van hunne onderscheidene natuur en

van een hieruit geboren verschil in geleidend vermogen

ons in dezen verder brengen. In dezen zin hoop ik het

onderzoek van dit licht met behulp van den toestel van

ntiUMKonPF binnen kort weder op te vatten.

Deventer 19 Febr. 1856.

') Comptcs Hendus T. XXXV p. 950.
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GEWONE VERGADERING

DER AFDEELINQ

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN.

GEBOIIDEN DEN 23»'^" FEBRUARU 1856.

Tegenwoordig, ie Heeren-.j. van geuns, j. g. s. van breda,

Vr. VROLIK, A. H. VAN DER BOON MESCR, J. 1. C. SCHROEDEB

VAN DER KOLK, >V. H. DE VRIESE, J. VAN DER HOEVEN, F. DOZY,

/.A.C. OCDESIANS, P. HARTING, C. H.D. BUYS BALLOT, 6. A. VAN

KERKWIJK, F. A.W. MIQIIEL, G. SIMONS, R. LOBATTO.R. VAN REES,

F. J. STAMKART, J. P. DELPRAT, C. J. MATTBES, A. A.SEBASTIAN,

G. E. VOORIIELM SCIINEEVOOGT, F. C. DONDERS, en Tan de Let-

terkundige Afdeeling H. J. koenen en h. J. F. JANSSEN.

Het Proces-verbaal der gewone vergadering van den

26sten Januarij j.1. wordt gelezen, goedgekeurd en vast-

gesteld.

Gelezen brieven van de H.H. van der kun, storm buy-

SiNG en G. J. MULDER, strekkende ter verontschuldiging

over het niet bijwonen dezer vergadering. Aangenomen

voor berigt.

Gelezen brieven ten geleide van Boekgeschenken :
1".

van den Minister van Binnenlandsche Zaken ('s Graven-

hage 24 Januarij 1856, N". 283, 6^ Afd.); 2°. van den

VERSL. KN MEDED. AFD. KATOÜEK. DL.EL IV. 19
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Minister van Biiinen)an(lsclie Zaken ('s Gravenhage 2 I'c-

briiarij 185fi, N°. 171, S» Afd.) ; 3'. van den Ilecr J. t.

BODEL NYKMiuis, Secrctaris der Maatschappij van Nedcr-

landsche Letterkunde (Leiden 30 Jan. 1856) ; 4'. van den

Heer hankel, Secretaris der Fursll. JahlonoivsJcischen Gu-

sellschaft te Leipzig (Leipzig 17 Januarij 1856) ;
5". van

den Heer m. lorentb, Secretaris der lieal Academia de

Ciencias de Madrid (Madrid 31 December 1854) ;
6'. van

den Heer c. leemans (Leiden 19 Pebruarij 1856). Wordt

besloten tot plaatsing der Boekgeschenken in de Bibliotheek,

en tot schriftelijke dankzejfffinff.' Do o

Gelezen brieven tot dankzegging voor ontvangen Boek-

geschenken: 1'. van den Heer J. t. bodel nyenuuis, Se-

cretaris der Maatscliappij van Nederlandsche Letterkunde

te Leiden (Leiden 5 Fcbr. 1856); 2". van den Heer san-

CEROTTE, Secrétaire Archiviste de la Socic't(/ du Muséum

d^Historie Naturelle de Slrashourg (Strasbourg 10 Novem-

bre 1855); 3". van den Heer .ioiin j. bennett, Secretaris

der Linnean Society (Tjondon 8 Deo. 1855); 4". van den

Heer niCKCox, Secretaris der Trustees of the State Libran/

of New-York (Albany 30 Jan. 1856; 5". van den Heer

J. E. KOWALEVVSKI, Rcctor Van de Université imprriale de

Kazan (Kazan 29/17 Januarij 1856). Aangenomen voor

bericft.

De Secretaris berigt dat de door de H.FT. bierens de

HAAN, LOBATTO, BOSSCHA en Dozv ingezonden Verhandelingen

aangenomen zijn door de Commissie van redactie der Ver-

slagen en Mededeelingen.

Gelezen brief van den Heer v. s. m. van der wii.i.inEN

(Deventer 19 Febr. 1856), ten geleide van een voor de

Yerslagen en Mededeelingen aangeboden betoog Over hit
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in Lagen verdeelde licht in het Electrisch Ei.— Het wordt

in handen gesteld der Commissie van redactie.

De Secretaris berigt, met daarbij gevoegde brieven (Am-

sterdam 7 Pebr. j.1., Helder 16 Pebr. j.1.) Tabellen ont-

vangen te hebben van geschiede Waarnemingen, welke door

hem der Commissie over de daling van den bodem werden

ter hand gesteld.

Gelezen brief van den Heer N. goetmaekers (Brussel 12

Februarij), in de hoofdzaak het aanbod bevattende om een

Pransch Handschrift van huvgens aan de Akademie ter

uitgave te zenden. — Wordt na beraadslaging besloten,

dat de Secretaris der Afdeeling den Heer goetmaekers zal

uitnoodigen om het Handschrift haar toe te zenden, opdat

zij oordeele, of er iets in voorkomt, dat niet in de Opera

van HüYGE^s wordt aangetroflen, en zij daarna beslisse of

het door haar zal worden uitgegeven.

De Heer w. vrolik leest in eigen naam en in dien van

den Heer van rreda verslag voor op de door den Heer

j. VAN DER HOEVEN aangeboden Bijdragen tot de ontleed-

kundige kennis aangaande Nautilus Pompilius, vooral met be-

trekking tot het mannelijk dier. — De Vergadering vereenigt

zich met de conclusiën van dit verslag, strekkende tot het

opnemen dezer Bijdragen in de Verhandelingen der Akademie.

De Heer oudemans legt eene door de Leidsche Hooge-

school bekroonde Verzameling over van Waarnemingen op

veranderlijke sterren, in de jaren 1854 en 1855 volbragt

door den Heer e. van der ven. Hij biedt ze der Akade-

mie ter uitgave aan, hetzij als aanhangsel op zijne in de

jongste vergadering ter tafel gebragte Verhandeling, hetzij

als een afzonderlijk stuk. — Zij wordt in handen gesteld van

de H.H. stamkart en van rees, met beleefd verzoek om,
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ninlrent het opiiümen tlaavvan in do Worken der Akademie,

de Afdeeling fe dienen van berigt, vonrlichting en raad in

hare eerstvolft-eiide "cwone vergadering.

De Heer sciiiioedeh van der kolk spreekt ter vervul-

ling zijner spreokbcurt Over hot maaksel en de verriytin-

gen van het Verlengd Ruggemerg. — Tn eene korte voor-

afspraak doet hij de belangrijkheid van dit gewigtig deel

uitkomen, als eene soort van middelpunt des levens (noeud

vital), waaruit menigvuldige verrigtingen als worden be-

heerscht, zoo zelfs dat eene geringe verwonding er van,

bij voorbeeld niet eenen ingestoken naald, voldoende is

om mensch of dier te dooden. Deze groote beteekenis des

verlengden mergs blijkt ook uit zijn maaksel, zeer onder-

scheiden van dat des ruggemergs, en veel moeijelijker te

ontvouwen. Hot ruggemerg heeft een centraal kanaal,

rondom hetwelk de aschgraauwe zelfstandigheid onder den

vorm van vier horens is afgezet, waarvan de voorste die-

nen voor beweging, de achterste voor reflexwerking, ter-

wijl de achterste witte strengen de gevoeldraden schijnen

te bevatten, welke naar boven gaan. In het verlengd merg

gaat dit kanaal naar achteren en opent zich in de vierde

hersenholligheid. De beide voorste aschgraauwe horens vol-

gen deze achteruitgaande beweging, en, terwijl de achter-

strengen en horens zich ter zijde slaan, komen de voorste,

tot beweging dienende, op den bodem te liggen van de

vierde hersenholte, en plaatsen zich de deelen voor gevoel-

en voor retlexwerking eenigzins zij- en voorwaarts. Naast

de middellijn nu liggen de kernen voor beweegzenuwen

boven elkander, namelijk onder en naast die van den hy-

poglossus de kernen van den n. aceessorius willis», iets

of wat hooger die van de zevende en zesde, nog hooger

die van vierde en derde hersenzennwparen. Het verlengd

merg wordt tevens dikker en breeder, hetgeen aantoont dat

er vele deelen bijkomen, in de eerste plaats de koordswijze
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ügchamen (c. c. restiformia). Ten oiiregte heeft men deze

voor verlengsels vau het ruggemerg gehouden. Zij komen,

gelijk STILLING aantoonde, uit de kleine hersenen en dalen

naar het ruggemerg af, om zich hier geheel in een nieuw

stelsel van dwarse draden op te lossen, welke eone ver-

binding tusschen de regter- en linkerzijde teweeg brengen,

waarvan de herhaling niet in het ruggemerg voorkomt.

Voorts komen er bij de olijfvormige ligchamen (o. c. oliva-

ria), twee zonderlinge en hoogst belangrijke ligchamen,

welke aan het ruggemerg ten volle outbreken. Eindelijk

zijn er in het verlengd merg meerdere groepen van gan-

gliëiicellen, waaruit gevoelszenuwen, zooals de vagus, de

glossopliaryngeus en trigeminus ontspringeu, en waarin ook

de achterste of gevoelsstreiigen uitloopen. Er is van deze

groepen gangliëncellen voor gevoel geen spoor in het rugge-

merg. Het verlengd merg is namelijk het orgaan van ge-

voel. Vooral zijn er gewigtig in de dwarse draden, waar-

door alles wat links werkt, ook regts wordt medegedeeld.

Ten gevolge dezer inrigting heeft er in het verlengd merg

eene bilaterale werking plaats, die aan het ruggemerg niet

eigeu is, en met de bilaterale verrigtingen van^ slikking,

spraak, stem, en zelfs ademhaling ten naauwste te za-

menhangt.

Na deze beschouwing van het verlengd merg in zijn

geheel, rigt de Spreker de aandacht meer bepaaldelijk op

de structuur der corpora olioaria. Zij bestaan uit eene

als het ware zaamgeplooide capsula van aschgraauwe zelf-

standigheid, welke aan de acliterzijde open is, en die eene

groote menigte gangliëncellen bevat. IJe nervi hypoglossi

gaan door de corpora olivaria heen. Beide olijfvormige

ligchamen zijn door eene groote menigte dwarse vezels zoo-

danig verbonden, dat men veronderstellen moet, dat de wer-

king van het. eene ligchaam een grooten invloed heeft

lip het aiulcTc. Door meur niiauwkeurig onderzoek bleek

het den Spreker, dat van elk corpus olivare een ganschc
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Ijuiidel vezels ontspringt, welke naar de kom van den hy-

püglossus overgaan. Hij brengt dit merkwaardig feit in

verband met de bijzonderheid, dat bij den mensch de cor-

pora olivaria oneindig grooter en meer zamengestcld zijn

dan bij de zoogdieren. Bij sommigen, zooals bij den

Zeehond, schijnen zij bijna geheel te ontbreken, en bij de

vogels en alle lagere gewervelden komen zij in het geheel

niet voor. Het hieruit afgeleid vermoeden, dat de meerdere

grootte dezer ligchamen bij den mensch in verband zoude

staan met de meerdere bewegelijkheid der tong, vooral met

de gearticuleerde stem of spraak, werd bevestigd door de

lijkopening van een idiotisch, doofstom meisje van onge-

veer 23 jaren, dat, hoewel niet snf, echter nimmer het

articuleren van woorden had kunnen leeren, hoezeer ook

zij in het Doofstommen Instituut te Groningen twee jaren

vertoefd had. Het eene corpus olivare is bij haar zeer

klein, en de plaats van het andere wordt vervangen door

eene holte, van overlangse vezelen voorzien. Spreker ver-

gelijkt deze waarneming met twee dergelijke, door CRU-

VElLHiER geboekt, waarin ook verhinderde articulatie en

spraak met moeijelijke slikking en eindelijk belemmerde

ademhaling vermeld worden. In het eene geval was het

eene corpus olivare gedegenereerd, Palh. Anat. Livr. 32,

pag. 22, Tab. II, Pig. 4 ; in het andere waren beide corp.

olivaria verhard, Livr. 35, pag. 2. Wegens den invloed

op de slikking, zijn de corpora olivaria ook bij de zoog-

dieren aanwezig. Hiertoe worden bilaterale retiexwerkingen

gevorderd, bedwongen door de hierboven genoemde dwarse

draden. Om deze gemakkelijker te maken, hangen bilate-

raal te zamen de olijfvormige ligchamen en de kernen voor

den accessorius willisii en voor den va(/us, maar niet ge-

heel de kernen voor den hypoglossus, waardoor wij ook de

tong eenzijdig kunnen bewegen; maar bij zamengestelde be-

wegingen, als bij articulatie van woorden en bij slikking,

schijnt lip bilaterale werking der corpora olivaria gevorderd
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te worden, als hulpgangliën. Het gemis vau c. o. olivaria

bij vogels en bij lagere dieren, verklaart zich uit de bij

hen zoo geheel anders gevormde keelholte, en uit minder

zaamgestelde spierwerking bij slikking. —
Ten slotte past de Spreker de aldus verkregen kennis

toe op hetgeen men bij ziekte ziet geschieden. Bij zie-

kelijk lijden toch van het verlengd merg, doen al de

verschijnsels zich bilateraal voor. Dit wordt toegelicht

door hetgeen men in de lijken van epileptici ziet geschie-

den, waarna Spreker, vooral zoo zij bij den aanval op de

tong beten, de vaten van het verlengd merg verdikt en

verwijd vond, bijzonder iu de corpora olivaria en in de kern,

zoowel als in de geheele baan van den nervus hypoglos-

sus. Spreker licht een en ander toe door eene tabel van

afmetingen en door afbeeldingen. Den invloed dezer vaat-

verwijding brengt de Spreker in verband met de voorstel-

ling, dat de gangliëncellen vergelijkbaar zijn met galvani-

sche batterijen of liever met electrische flesschen. Worden

zij overladen, dan ontlasten zij zich in de spierzenuwen,

en stuipen zijn het gevolg. Zijn nu door herhaalde aan-

vallen en hierbij plaats hebbende congestie, de vaten van

het verlengd merg eindelijk organisch verwijd, dan schijnt

de ziekte onherstelbaar geworden te zijn, want dan wordt

er meer slagaderlijk bloed naar deze gangliëncellen geleid,

waardoor zij worden overprikkeld, zoodat zij zich nu ineenen

epileptischen aanval ontladen. In het begin dezer ziekte

brengt dus de overprikkelde toestand van het verlengde rug-

gemerg bij de aanvallen congestie teweeg, die, eindelijk ha-

bituëel wordende, nu blijvende oorzaak wordt van steeds

terugkeerende aanvallen en onherstelbaarheid der ziekte.

Uit een en ander leidt de Spreker de groote beteekenis

af van het verlengd merg, waarover hij later eene voltooide

Verhandeling uan de Akademie hoopt aan te bieden. -

—

Hierna ontstaat eene korte wetenschappelijke wisseling
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van gedachten tusschen de 11.H. uoNDEtis, schiioedeb van

DER KOLK en vooniiELM sciiNEEVOOGT, waariu op de proef-

nemingen van DROWN SEQUARD, op de verwarring van re-

tlexwerking met uitdrukking van pijn, op het onstandvas-

tig voorkomen van suiker in de urine van epileptici en

op de resultaten der vivi-sectiën wordt gewezen.

De Voorzitter zegt dat aan de orde van behandeling

is het Verslag van de II. II. delprat, j. van iieu hoeve.n,

HARTING en w. vnoLiK op de schriftelijke aanvrage vau

den Minister van Binnenlandsche Zaken Cs Gravenhage 12

Dec. 1855, Lett. E, 5« Afd.), om voorlichting wegens het

voortzetten en het voltooijen der werkzaamheden van de

Hoofdcommissie voor het Geologisch onderzoek van Neder-

land enz. Naar aanleiding van § 9 Reglement van Orde,

verlangt de Voorzitter, dat de Vergadering zich verklare

over de vraag, of genoemd Verslag in deze gewone of in

eene dadelijk na haar te houden buitengewone vergadering

zal worden gelezen en in beraadslaging gebragt.

De Heer w. vrolik meent, dat de behandeling in eene

buitengewone vergadering wenschelijk is.

De Heer van breda verlangt de behandeling in het

openbaar.

De Heer j. van der hoeven was aanvankelijk van mee-

ning, het gevoelen van den Heer vrolik te ondersteunen

;

maar na van den Heer van bbeda een tegenovergesteld ver-

langen gehoord te hebben, acht hij eene behandeling in

de gewone vergadering meer wenschelijk, en dit te meer,

omdat daaromtrent bij de Commissie der Akademie geene

gevestigde opinie bestaat. — Wordt alsnu met eenparige

stemmen tot de behandeling in het openbaar besloten.

De Heer delprat leest het door de Commissie volgende

gesteld Verslag voor, als ook het door haar voor te dragen

Ontwerp-antwoord aan den Minister vau Biunenl. Zaken.
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VERSLAG.
//In de gewone vergadering der Natuurkundige Afdeeling

van den 27^"=" September 1855, werd ons de last opge-

dragen, haar voor te lichten, omtrent de vraag door den

Minister van Binnenlandsche Zaken tot haar gerigt, be-

treflende de meest geschikte wijze, waarop het aangevan-

gen, doch thans gestaakte geologisch onderzoek van den

Nederlandschen bodem kan worden voortgezet en voltooid,

of het meest nuttig gebruik van hetgeen daardoor reeds

verkregen is, kan worden verzekerd.

Terwijl wij de eer hebben ons thans van dezen last te

kwijten, meenen wij ons ontslagen te mogen achten van

het geveu van een omstandig geschiedkundig overzigt der

voorloopige handelingen, die ten slotte geleid hebben tot

het opdragen van dit onderzoek aan eene commissie, be-

staande uit de H.H. J. g. s. van bueda, f. a. w. miquel

en w. c. H. STARING, van welke commissie de eerstge-

noemde voorzitter was, terwijl de laatste met het lidmaat-

schap het ambt van secretaris in zich vereenigde. Deze

handelingen toch zijn uitvoerig vermeld in de Verslagen

der Landhuishoudkundige Congressen, en bovendien heeft

de commissie zelve daarvan een beknopt overzigt gege-

ven in de Inleiding, geplaatst voor het 1^ Deel der door

haar uitgegeven Verhandelingen.

Wij herinneren derhalve slechts, dat de wenschelijkheid

van eene naauwkeurige geologische beschrijving en kaart

van onzen vaderlandschen bodem het eerst openlijk werd

uitgesproken op het Landhuishoudkundig congres, gehou-

den te Zwolle, den ll^en en IS^en Ju^ij 1846, door den

voorzitter Mr. n. w. a. e. sloet tot oldhuis, en dat,

naar aanleiding van een verslag, opgemaakt door eene tot
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(lul doel uit de leduu van het congres benoemde commis-

sie, in het volgende jaar aan de Regering een adres werd

aangeboden door de li.H. J. g. s. van breda, a. ii. van

UER BOON MESCH, C. II. STARTNG en L. ALI CÜIIEN, Waarin

de liulp der Regering tot volvoering van dit werk werd

ingeroepen.

In Februari] 1848 werd dientengevolge door de Rege-

ring de voorlichting gevraagd der l^'o Klasse van het

Koninkl. Nederl. Instituut, en in de maand April daar-

aanvolgende, werd, na het aanhooren der rapporten van

de H.H. C. G. C. REINWABDT, A. BRANTS en F. A. W. MI-

QUEL over het adres van de H.H. van breda c. s., beslo-

ten, dat aan den Minister zoude worden geschreven: //dat

//de Klasse de vervaardiging eener dergelijke kaart wen-

//schelijk acht, zoowel uit een wetenschappelijk oogpunt,

//als uit dat der staathuishoudkunde; dat het teekenen de-

//zer kaart evenwel slechts plaats kan hebben ten gevolge

//van een opzettelijk, kostbaar en moeijelijk onderzoek,

//hetwelk aan een bepaald personeel dient opgedragen te

//worden ; dat, voor dat dit benoemd en de gelden ter

//zijner bezoldiging en tot dekking der te maken onkos-

//ten aangewezen worden, het wenschelijk zal zijn, het oor-

//spronkelijke plan der H.H. van breda c. s. meer van

//nabij te kennen ; weshalve de Klasse aan den Minister

/'in bedenking zal geven, om de inzenders van het adres

//uit te noodigen tot het leveren van een dergelijk behoor-

//lijk omschreven plan van onderzoek en van zamenstel-

//ling der daaruit te maken geologische kaart."

Wij maken met voordacht hier gewag van het advies,

hetwelk toen in deze zaak werd uitgebragt door het lig-

chaam, waarvan de Natuurkundige Afdeeling der Konink-

lijke Akademie zich als de voortzetting mag beschouwen ;

omdat daaruit blijkt, dat de Klasse het dadelijk als van

overwegend belang heeft beschouwd, dat, voor en aleer
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de llegeriiig overging tot het toestaan van de tot het be-

doelde onderzoek benoodigde gelden, het plan inet de ver-

eischte uitvoerigheid wierd beraamd en uiteengezet, vol-

gens hetwelk dit onderzoek en de vervaardiging der kaart

zouden behooren te worden verrigt.

De 1^'* Klasse is echter nimmer in de gelegenheid ge-

steld geworden een dusdanig plan in overweging te nemen.

Gelijk genoeg bekend is, werd eenigen tijd later het lig-

chaam, waarvan zij een deel uitmaakte, opgeheven, en hoe-

wel voor de 1^"> Klasse, door besluit van Z. M. van 27

October 1851, eene Akademie van Wetenschappen in de

plaats was getreden, werd deze verder over dit onderwerp

niet geraadpleegd, maar werd weinige maanden later, na-

melijk bij besluit van 14 Maart 1853, de op bovenge-

zegde wijze zamengestelde commissie voor de geologische

beschrijving eu kaart van Nederland in het leven ge-

roepen.

Van dat tijdstip af, tot op den 23"^° Julij des voor-

leden jaars toe, heeft deze commissie zich onledig gehou-

den met de volvoering der aan haaf opgedragen taak en

zij heeft zelve in drie Verslagen, die door den druk open-

baar zijn gemaakt, berigt gegeven van hare werkzaamhe-

den tot October 1854; terwijl bovendien in de twee Dee-

len van de door haar uitgegeven Verhandelingen reeds

eenige vruchten der nasporingen, zoowel van de geheele

commissie als van twee harer leden en van sommigen ha-

rer correspondenten zijn nederlegd. Eindelijk werd door

haar ten openlijke nutte verkrijgbaar gesteld een werkje,

getiteld : De Geologie van Nederland, bevattende eenen ca-

talogus der voorwerpen, door haar uit alle oorden des

lands bijeengebragt, volgens wetenschappelijke orde ge-

rangschikt en bewaard in een der lokalen van het pavil-

joen Welgelegen, te Haarlem.

Uwe Commissie zoude mecnen zich op een verkeerd ge-
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liiuil Ic begeven, indien zij in eene beoordeeliiig trad van

cenige dezer uitgegeven geschriften. Zij zijn U allen be-

kend, en de tiiak, die ous is opgedragen, kan alleen ten

doel hebben eenig licht te verspreiden over datgene wat

geacht kan worden van minder algemeene bekendheid te

zijn. ïcu einde ons daarvan te kwijten op eene wijze,

beantwoordende zoowel aan het hooge gewigt der zaak

als aan het in ons gestelde vertrouwen, hebben wij geene

moeite ontzien, om ons al dat licht te verschaflen, het-

welk konde strekken om een eenigermate juist denkbeeld

te verkrijgen zoowel van den tegenwoordigen staat van

het onderzoek als van de ingewikkelde omstandigheden,

die eindelijk geleid hebben tot ontbinding der commissie,

nadat een verschil was ontstaan tusschen den secretaris

en de beide overige leden der commissie, eu de Regering-

vruchteloos had beproefd dat verschil te verefl'enen, door aan

de commissie de H.H. o. simoms en d. lubacu toe te voegen.

Wij zouden de perken van een verslag geheel te bui-

ten gaan, wanneer wij met de vereisehte breedvoerigheid

den aard van dit verschil voor U uiteen wilden zetten.

Het betreft niet een enkel maar vele punten, en, bij zoo

uiteenloopende zienswijzen, was eene zamenwerking voort-

aan onmogelijk geworden. Doch, al onthouden wij ons

ook van eene beschouwing en beoordeeling dier verschil-

lende zienswijzen, zoo mogen wij de opmerking niet ver-

zwijgen, dat, naar ons bescheiden oordeel, in de wijze waarop

de commissie was zamengesteld en waarop zij van den

aanvang af is werkzaam geweest, reeds de kiem besloten

lag der latere oneenigheid. Wij rekenen ons te eer ver-

pligt daarop uwe aandacht en die der Regering te vesti-

gen, omdat, indien, gelijk wij hopen en vertrouwen, het

geologisch onderzoek van den Nederlaudschen bodem mogt

worden voortgezet, eene klip vermeden worde, waarop, ge-

lijk de treurige ondervinding geleerd heeft, anders de beste
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pogingen knnnen schipbreuk lijden. Wij bedoelen hier-

mede het opdragen van dit onderzoek aan eene commissie,

derhalve aan meer dan een persoon, die allen gezamen-

lijk voor de rigtige volvoering der opgedragen taak ver-

antwoordelijk zijn. Er behoort slechts weinig ervaring in

menschelijke zaken toe, om te weten, dat zulk eene gemeen-

schappelijke werkzaamheid, vooral indien zij van lange

duur is, zelden de gewenschte vruchten draagt, en men

mag deze wel het allerminst verwachten, indien zulk eene

commissie zoodanig is zamengesteld en ingerigt, dat aan

één der leden nagenoeg al de eigenlijke werkzaamheden

zijn opgedragen, terwijl de overigen daarvan slechts een

betrekkelijk klein gedeelte voor hunne rekening nemen,

en verders eene soort van toezigt uitoefenen, dat zelden

welkom kan zijn aan dengene, die al zijnen tijd aan de

volvoering van de gemeenschappelijk ondernomen taak be-

steedt, daarin steeds leeft en zich beweegt, en ten slotte,

hetzij dan teregt of ten onregte, ligtelijk tot de meening

komt, dat zijne inzigten juister en beter moeten zijn dan

die zijner medeleden, welke slechts van tijd tot tijd daar-

aan hunne aandacht wijden.

Bij eeneu arbeid als deze behoort de verantwoorde-

lijkheid onverdeeld op eenen enkelen persoon te rusten.

Hij moge in zich niet al de kundigheden vereenigen,

die men verspreid, bij drie of meerder personen aan-

treft; maar hij zal daarentegen, mits ijverig, en berekend

voor zijne taak zijnde, een eenmaal goed gevormd plan

met meer zekerlvjid en vastheid ten uitvoer brengen,

het onderzoek met meer zorgvuldigheid en naauwkeurig-

held verrigten, dan wanneer een gedeelte van den last

der verantwoordelijkheid ook op de schouders van ande-

ren drukt ; en, waar zijne kennis, — gelijk liet bij geolo-

gische nasporingen zoo ligt het geval is, — te kort schiet,

daar zal hij minder aarzelen de hulp in te roepen van
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anderi! beoefenaars van bijznnclere vnkknn der natuurwe-

tenschap, elan eene commissie, die, naar gelang zij talrijker

is, geacht kan worden ook meerdere vakken van weten-

schap te vertegenwoordigen. Hier komt nog de bijzondere

aard van het practisch geologisch onderzoek bij, dat lig-

chamelijke hoedanigheden vereischt, welke niet ieder bezit,

en die derhalve ook bezwaarlijk vereenigd zullen worden

aangetroHen in al de leden eener commissie, al bezit elk

hunner ook eene groote mate van wetenschappelijke kennis.

Ue voorbeelden, ons door andere landen gegeven, kun-

nen ten bewijze strekken, dat men elders de zaak aldus

heeft ingezien. Steeds is daar van Regeringswege slechts

een enkel persoon met de geologische opneming belast

geworden: iu Engeland de la beche, voor een groot deel

der Vereenigde Staten dai.e owen, in België dumont, in

Frankrijk dufresnoy voor de eene, elie de beaumom voor

de andere helft, met dien verstande, dat beiden geheel on-

afhankelijk werkzaam waren en eerst later eene aaneen-

sluiting der beide helften te zamen bewerkstelligden.

Het spreekt van zelf dat ieder dezer door de Regerin-

gen aangestelde personen, al naar gelang van den omvang

der taak, een groofer of kleiner getal van helpers of

onderbearabten tot zijne beschikking had, die hem bij zijn

onderzoek ondersteunden; maar de verantwoordelijkheid

rustte geheel alleen op hem. Het zal niet noodig zijn de

nuttige strekking van zulk eenen maatregel nader aan te

toonen, en wij vertrouwen dat de gegeven wenk, bij eene

eventueele voortzetting van het geologisch onderzoek in

Nederland, zal worden ter harte genomen.

Ten einde nu ons door eigen oogen te overtuigen van

het standpunt, waartoe dit onderzoek door de zorg der

thans ontbonden commissie geraakt is, hebben wij ons naar

Haarlem begeven en aldaar de bijeengebragte verzameling

van geologische voorwerpen in oogenschouw genomen.
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Voorts hebben wij al de schriftaren, kaarten en tcc-

keningen, ii\ het archief der commissie berustende, bij elk

onzer in het bijzonder doen rondgaan, ten einde elk in

staat zoude zijn zich door een aandachtig en zooveel mo-

gelijk grondig onderzoek, van den waren stand der zaak

te overtuigen.

De uitkomst van dit onderzoek is het volgende. De
verzameling van geologische voorwerpen, thans uit meer

dan 8000 nommers bestaande, mag inderdaad rijk heeten,

zoowel door het aantal als door de belangrijkheid van

vele speoimina. Zij zijn door de zorg, van den secretaris

der commissie gerangschikt en ten deele bestemd. De

catalogus is tot aan den laatsten tijd toe bijgehouden. De

bodembestanddeelen uit alle oorden van Nederland en de

fossilen uit de verschillende formatiën, dien bodem zamen-

stellende, zijn in deze verzameling vertegenwoordigd. Dat

de commissie in staat is geweest om in eenen betrekkelijk

korten tijd, eene zoo rijke verzameling bijeen te brengen,

heeft zij, behalve aan hare eigene pogingen, ook te dan-

ken aan de ijverige ondersteuning van sommige besturen,

alsmede van onderscheiden bijzondere personen, zoowel

onder hare correspondenten als daar buiten, die reeds aan-

wezige verzamelingen van grooteren of kleineren omvang,

aan de commissie, op haar verzoek, tijdelijk ter harer be-

schikking hebben gesteld of wel daaraan geheel hebben af-

gestaan. Onder de slechts tijdelijk ter beschikking ge-

stelde voorwerpen zijn er echter vele hoogst belangrijke,

die bij eene geologische beschrijving van Nederland slechts

/ noode gemist kunnen worden, en het zoude voorzeker ten

hoogste te betreuren zijn, indien van de gunstige omstan-

digheid, dat zich thans zooveel op ééne plaats vereenigd

bevindt, hetgeen later verspreid zal geraken, niet al dat

gebruik wierd gemaakt, wat de wetenschap vordert.

Onder de vele schrifturen hebben sommige meer be-
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pnaldelijk onze aandacht getroklcen, als daar zijn ; een uit-

voerig plan van bewerking of liever van volcindiging van

de geologische kaart en van de daarbij behonrende be-

schrijving, eerst in den laatsten tijd door den secretaris

ontworpen; verders eene groote menigte van aanteekeningen

van denzelfden, op zijne togten door onderscheidene pro-

vinciën van het land gemaakt, of uittreksels uit verschil-

lende boekwerken, alles mnetende dienen tot bouwstoffen

voor eene toekomstige beschrijving, maar waarvan, gelijk

van zelf spreekt, alleen hij, die ze bijeen bragt en in dien

doolhof den weg weet, het daarmede bedoelde nut kan

trekken. Tot op eene zekere hoogte geldt hetzelfde van

de door de H.H. laurent en van riemsdijk op hunne togten

door Limburg gemaakte aanteekeningen, mede in het archief

voorhanden; doch vermils deze, hoewel nog steeds frag-

mentarisch, uitvoeriger en in meer geleidelijke orde bijeen

gebragt zijn, bevatten zij gewigtige bouwstofien voor de

geologie dezer provincie, welke ook voor elk ander, die

later dit onderzoek mogt voortzetten, van zeer veel nut

kunnen zijn.

Verder is ons uit de aanwezige kaarten gebleken, dat

van de provinciën Groningen, Priesland, Drenthe, Noord-

Holland, en grootendeels ook Zuid-Holland, reeds de afge-

werkte geologische schetskaarten aanwezig zijn.

Eindelijk vermelden wij nog een aantal door den secre-

taris ontworpen schetsen van in het een of ander opzigt

belangrijke bijzonderheden, welke schetsen blijkbaar be-

stemd waren om in de beschrijving, vermoedelijk als af-

beeldingen in den tekst, te worden ingelascht, doch waar-

ouder er zich geene bevinden, die geheel afgewerkt zijn, zoodat

ook van deze door niemand anders dan door den teeke-

naar zelven, partij kan worden getrokken.

Uit een en ander blijkt derhalve dat, hoewel door de

commissie, en wel inzonderheid door de onvermoeide werk-
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zaamheid van haren secretaris, zeer veel is bijeengebragt,

dat strekken kan, om de geologische gesteldheid van onzen

bodem nader te doen kennen, geen enkel gedeelte van de

taak, welke zij op zich nam, tot dien staat van rijpheid

is gebragt, dat anderen, tot dusver aan hare bemoeijingen

vreemd, deze verder kunnen afwerken, zonder alvorens

vele schreden op het reeds door haar afgelegde pad terug

te gaau. Wel is waar zijn vijf provinciën, derhalve onge-

veer de helft van geheel Nederland, reeds in kaart ge-

bragt ; maar eene enkele kaart beteekent weinig, wanneer

de uitvoerige beschrijving des bodems daaraan ontbreekt,

en deze kan, uit de voorhanden schriftelijke bescheiden,

onmogelijk worden opgemaakt.

Ziedaar in korte trekken den stand der zaak. Uwe

Commissie heeft, na dezen te hebbeu leereu kennen, be-

raadslaagd over hetgeen zij aan de Akademie en door

hare tusschenkomst aan den Minister behoorde voor te

stellen als den besten en zekersten weg om uit dezen nete-

ligen toestand te geraken. Mogt de uitkomst harer be-

raadslagingen niet in alle opzigten bevredigend zijn, zoo

gelooft zij toch den weg gebaand te hebbeu, om eene meer

bevredigende uitkomst te erlangen.

Ten einde zooveel mogelijk noodelooze eu tijdroovende

discussien te voorkomen, zal het gepast zijn kortelijk stil

te staan bij de verschillende middelen, die, als van zelvc)

ons voor den geest moesten komen en van de redenen, welke

ons gevoerd hebben tot hunne verwerping, om daaruit dan

ten slotte een bepaald en naar ons inzien gepast voorstel

aan de Akademie af te leiden.

Bij onze overwegingen daaromtrent hebben wij ons de

vraag voorgelegd, of het welligt pligtmatig zoude wezen

der Regering den raad te geven, om zich geene verdere

oi)ofleringen te getroosten voor het geologisch onderzoek

van Nederland, maar om veeleer de overblijvende gelden

VEUSL. ÜX MliDlil). AKU. NATUUUK. DEEL IV. 20
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1(311 bate der schatkist te besparen. Na herhaalde en ern-

stige beraadslaging, is echter het geven van dergelijken

raad ons minder wenschelijk voorgekomen. Ue geologische

commissie toch heeft, door het openstellen harer verzame-

ling, door het drukken van den catalogus daarvan en

vooral door het uitgeven en wijd en zijd verspreiden harer

Verhandelingen, aan hare werkzaamheden eene openbaar-

heid gegeven, die het voegzaam maakt voor de eer van

het Land, dat tot het onvoorwaardelijk staken der werk-

zaamheden eerst dan worde besloten, als alle middelen tot

voortzetting uitgeput, en alle kansen tot geregelde vol-

tooijing verdwenen zijn.

Om tot dergelijke uitkomst te geraken, hebben wij in

de eerste plaats de vraag te beantwoorden : of de redenen,

welke geleid hebben tot ontbinding der commissie, van

dien aard zijn, dat men wanhopen moet haar weder tot

vereeniging te brengen, zoodat zij voort zoude kunnen gaan

met afwerking der thans afgebroken taak. Het doet ons leed

onze treurige overtuiging te moeten verkondigen, dat aan

zulk eene vereeniging niet te denken valt , en dat men derhalve

volstrekt genoodzaakt is naar andere middelen om te zien.

In de hoeede plaats verdient de vraag overweging : of

men aan den Minister den raad zal geven, in plaats der

thans ontbonden commissie, eene nieuwe te benoemen,

hetzij geheel uit andere personen bestaande, of waarin de

oude commissie door een of meer harer leden vertegen-

woordigd zoude kunnen worden. Het spreekt van zelf,

dat dit laatste in dit geval verkieslijk zoude wezen. Doch,

na hetgeen wij straks reeds gezegd hebben aangaande het

minder wenschelijke, dat zulk eene taak weder aan de

gemeenschappelijke werkzaamheid eener commissie worde

opgedragen, zal het niet noodig zijn de redenen nader te

ontvouwen, waarom wij gemeend hebbeu elk dergelijk plan

te moeten verwerpen.
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In de derde plaats komt in aanmerking: om den Mi-

nister voor te stellen de geologische opneming van ons

land, toe te vertrouwen aan een enkel, daartoe bepaaldelijk

door de Akademie aangewezen persoon, die geneigd en

geschikt zoude wezen zich met die gewigtige taak te be-

lasten. Wij aarzelen niet te verklaren, dat, indien ons

hier te lande een zoodanig, daartoe ten volle bevoegd per-

soon bekend ware, wij hem gaarne zouden noemen en op

hem wijzen als den man, die in staat is in dit oogenblik

aan het Vaderland en aan de Wetenschap eene gewigtige

dienst te bewijzen. Maar wij aarzelen evenmin te ver-

klaren, dat wij zulk eenen man niet kennen. Men versta

ons echter niet verkeerd. Er zijn hier te lande onder-

scheiden wetenschappelijke mannen, die gelukkige beoefe-

naars zijn van sommige gedeelten der geologie, mannen,

die, als zoodanig, schatbare bijdragen ook voor de kennis

van onzen bodem hebben geleverd; maar, voor zoo ver wij

weten, is er onder hen niemand, die zich de beoefening

der geologie in haren wijden omvang, — binnen welke

zoo vele en velerlei takken van wetenschap begrepen zijn —
aldus tot uitsluitende levenstaak heeft gesteld, en die zoo

veel overtuigende bewijzen heeft geleverd van aan theore-

tische kennis genoegzame praktische ervaring te paren, dat

wij der Akademie zouden vermogen aan te raden, hem

zonder schroom als haren candidaat tot afwerking der

taak voor te dragen.

Zal men dan, in de vierde plaats, iu overweging nemen

het plan, om het geologisch onderzoek van Nederland op

te dragen aan eenen buitenlander? De wetenschap is cos-

mopolitisch, en waar Nederlanders te kort schieten, daar kan

alleen eene te ver gedreven zucht, om onze nationale eer te

handhaven en onze zwakke zijden te bedekken, er toe bren-

gen de diensten van uitstekende vreemdelingen te versmaden.

Maar het zijn geheel andere redenen, die ons zulk een plan,

20*
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indien het in ernst mogt geopperd worden, zoudeu doeu

afkeuren. Nederland is, ook uit een geologisch oogpunt,

een geheel eigen land. De vreemdeling, hoe voortreil'elijk

ook zijne geologische kenuis mogt wezen, hoeveel praktische

ervaring hij ook elders mogt hebben opgedaan, s-.oude zich

hier op een terrein bevinden, welks naauwkeurig onderzoek

geheel andere handelwijzen en hulpmiddelen vordert dan die,

welke hij tot daartoe gebezigd heeft. Het grootste ge-

deelte van ons vaderland is, gelijk ieder weet, eeuc delta-

vorming. Nu is tot hiertoe nog geene enkele delta ergens

ter wereld aan een grondig onderzoek onderworpen, en juist

uit dit oogpunt is de nadere geologische kennis van onzen

bodem van zulk een groot gewigt, niet enkel voor ons Ne-

derlanders, maar voor de geologische wetenschap in het al-

gemeen. Het zegt echter weinig enkel de oppervlakte van

die delta te kennen, te weten dat hier diluvium, elders

alluvium, ginds veen enz. gelegen is, maar waar het inzon-

derheid op aan komt, is de betrekkelijke ligging der ver-

schillende lagen te kennen, te weten hoe de eeue de andere

bedekt, omdat men alleeii, door dit naauwkeurig in alle zijne

bijzonderheden te weten, besluiten kan tot de wijze, waarop

onze delta door het van de rotsen elders afgevoerde gruis

gevormd is. Zulk eene kennis is in andere landen, waar

de bodem van meer rotsige geaardheid is, gemakkelijk te

verkrijgen, omdat hetzij de natuur, hetzij menschelijke ar-

beid aldaar op vele punten de elkander bedekkende lagen

heeft bloot gelegd, zoodat de geoloog hier en daar de door-

sneden ontmoet, die hem van zelf de zamenstelling des

Iwdems doen kennen. Hier te lande is het geheel anders.

Verreweg het grootste gedeelte van ons land vormt eene

uitgebreide vlakte, op sommige punten zelfs beneden het

zeevlak gelegen ; slechts boringen, en wel diepe en daardoor

kostbare en veel tijd vorderende boringen, kunnen ons het

gemis van natuurlijke of door kunst gemaakte doorsneden
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vergoedeu. Onzes inziens zijn zulke boringen, op vele doel-

ïreffend uitgekozen punten verrigt, van een zoo overwegend

belang voor de naauwkeurige kennis onzer deltavorming,

dat wij, — dit zij in het voorbijgaan gezegd, — ons leed-

wezen niet oütveiuzea kunnen over de spaarzaamheid, iu

dit opzigt door de geologische commissie aau den dag ge-

legd.

Doch, behalve het verschil in de methode van onderzoek,

welke het noodzakelijk gevolg is van het verschil in den

geheelen aard van het terrein, is er nog eene andere en

voorname reden, die eiken buitenlander, hoe gi-oot zijne

verdiensten als geoloog ook overigens zijn mogten, min-

der geschikt maakt om eene geologische beschrijving en

kaart van onzen vaderlandschen bodem te maken. Elk

weet, dat die bodem in den loop der eeuwen, hoewel nog

binnen het tijdperk waartoe de geschiedenis reikt, me-

nigvuldige veranderingen heeft ondergaan. De kennis dier

veranderingen, vooral van diegene, welke door de natuur

zelve zijn teweeg gebragt, is van het hoogste gewigt uit

een geologisch, en meer bepaaldelijk uit een geogenetisch

oogpunt, en eene naauwkeurige vermelding van al de bij-

zonderheden dienaangaande, welke hier of daar geboekt zijn,

of uit ongedrukte oorkonden en andere bescheiden mogten

blijken, mag niet ontbreken in een werk, waarin men regt

heeft, niet alleen de beschrijving van het thans bestaande,

maar ook wel gegronde beschouwingen over de wijze, hoe

dit aldus geworden is, te verwachten. Zulk eene kennis

nu kunnen wij bij eeueu buitenlander niet in gelijke mate ver-

onderstellen als bij eenen landgenoot, en het is vooral daar-

om, dat uwe Commissie van oordeel is, dat de geologische

opneming en beschrijving "van Noord-Nederland slechts door

eenen Nederlander geschieden kan.

Wij gebruikten met opzet de benaming //Noord-Neder-

land," omdat wij inderdaad van meening zijn, dat de Zui-
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ilclijko provincie van ons Vaderland, liet als liet ware in

Ijolgië ingrijpende Jiimburg, in eenen geologisclien yin,

daaronder niet noodzakelijk begrepen behoeft te worden,

liet terrein is daar van eenen geheel anderen aard dan in

tene der overige provinciën en meer overeenkomstig met

dü aangrenzende Belgische en Pruissische streken. Wij zou-

den, derhalve er geeiierlei bezwaar in zien, om het onderzoek

van deze provincie op te dragen aan eenen geoloog, die,

door vroegere nasporingen in die omstreken, bewezen heeft

ten volle voor die taak berekend te zijn. Wij hebben hier

het oog op den Heer dumont, Hoogleeraar te Luik, die

eenen te regt beroemden naam heeft verworven door de

vervaardiging van de uitmuntende geologische kaart van

België. Wij zijn in het zekere onderrigt, dat door dezen

ook reeds eene geologische kaart van Limburg ontworpen

is, en mogt die kaart, wat de bijzonderheden aangaat, ook

nog niet zoo volledig zijn, dat zij als geheel afgewerkt te

beschouwen is, dan zouden de talrijke en naauwkeurige aan-

teekeningen, door de HH. van biemsdijk en laubent, op

hunne togten door Limburg gemaakt, hem in staat stel-

len, het ontbrekende voor een goed deel aan te vullen; iets

dat te gereeder zoude kunnen geschieden, dewijl de Heer

LAURENT zelf een oud-lecrling van den Heer dumont en

derhalve ten volle vertrouwd is met de door dezen in toepas-

sing gebragte onderzoekings-methoden en gebezigde nomen-

clatuur.

Wij meenden van deze in de gegeven omstandigheden

gewigtige hulpbron hier gewag te moeten maken, zonder

dat wij voor het oogenblik nog daaruit eene aanleiding

ontkenen om aan de Akatlemie een bepaald voorstel te doen,

daar welligt latev zich eene meer gepaste gelegenheid zal

aanbieden, om op dit onderwerp, zoouoodig, terug te komen.

De strekking tocli van dit geheele Verslag is geene andere

dan die eener voorloopige handeling, waardoor andere en,
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naar wij hojjen, meer doeltreffende handelingen kunnen wor-

den voorbereid.

Wij zijn namelijk, na rijp beraad, tot de overtuiging ge-

komen, dat er voor de Akademie slechts één weg overschiet,

dien zij kan inslaan, zonder gevaar te loopen van zich te

mengen en partij te trekken in eeuea strijd, ontstaan tus-

schen de leden der geologische commissie eu haren secre-

taris, een weg daarenboven, die het vooruitzigt opent, dat

te eeniger tijd de belangrijke door de commissie reeds ver-

zamelde bouwstoflen, zullen kunnen worden aangewend tot

het doel, waartoe zij werden zamengebragt.

Ons voorstel derhalve is, dat door de Akademie aan Zijne

Excellentie den Minister van Binnenl. Zaken, in overweging

worde gegeven, om de geheele verzameling en het geheele

archief der voormalige geologische commissie voorloopig in

stand te houden en, zoo noodig, aan de bewaring der Aka-

demie toe te vertrouwen, waarbij dan ook die besturen cu

bijzondere personen, welke tijdelijk voorwerpen voor de

verzameling hebben afgestaan, zouden behoorea uitgenoodigd

te worden, om deze nog gedurende eenigen tijd daarin te

laten berusten.

Is door zulk eenen voorloopigeu maatregel voor het in

stand blijven van het reeds bijeengebragte gezorgd, dan mee-

nen wij, dat de Akademie met vertrouwen mag vooruitzien,

dat die schat niet ongebruikt zal blijven liggen. Integen-

deel, wij meenen, dat er dan, hetzij onder hare leden, hetzij

daar buiten, wel de zoodanigen zullen gevonden worden, die

aan haar een behoorlijk gemotiveerd plan zullen voordragen,

waarin de wijze, waarop de afgebroken taak weder kan wor-

den opgevat en voortgezet, en de voorwaarden waaronder

dit kan geschieden, naar eisch zijn uiteengezet. Zulk een

plan zal de Akademie ongetwijfeld gaarne bereid zijn te

onderzoeken, ten einde er de al of niet aannemelijkheid

van te beoordeelen.
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Tcu einde te voorzien m de voor zulk cene voortzettini?

liCTioodigde gelden, stellen wij U in de tweede plaats voor,

Zijne Exc. den Minister te verzoeken, om de van de vroe-

ger toegestane gelden tlians nog overgebleven som va7i

/ISOOO nog gedurende eenigen tijd beschikbaar te houden,

om tot gezegd doel te worden aangewend, zoodra eenig

(laartoe strekkend voorstel door de Afdeeling zal zijn goed-

gekeurd.

Het zal ten slotte wel onnoodig wezen hier bij te voe-

gen, dat door het aannemen dezer voorstellen en het nader

voordragen van hen aan de Regering, de Afdeeling geenszins

verklaart de nalatenschap der geologische commissie te aan-

vaarden, maar zich alleen, zoo noodig, tot bewaring der

voorwerpen en eventueel tot beoordeeling der aan de Re-

gering ingezonden voorstellen tot afwerking bereid noemt."

Amsterdam, 23 Febr. 1856.

( Was qat.) 3. P. DKLPRAT.
J. VAN DER HOEVEN.
P. HAKTING.
W. VRÜLIK.
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ONTWERP-ANTWOORD

AAN DEN

MINISTER VAN BINNENI.ANDSCHP: ZAKEN.

n De natuurkundige Afdeeling der Koninklijke Akademie

van Wetenschappen te Amsterdam, had de eer, onder dag-

teekening van den 12<len September j.1. Litt. E, 5e Afd.,

de kennisgeving te ontvangen, dat, na de ontbinding van

de geologische commissie en ingevolge verdere bepalingen

van het Koninklijk Besluit van den 2.3s'«" Julij j.1., de

archieven en andere voorwerpen, door de hoofdcommissie

bijeengebragt of aan haar toevertrouwd, overgegeven zijn

aan eenen Commissaris, door Uwe Excellentie aangewezen,

en dat alsnu door U zoodanige voorstellen behooren te wor-

den gedaan, als Gij, Hoog Edel Gestrenge Heer, noodig zult

achten, ten einde het voortzetten en het voltooijeu van het

onderzoek, door de hoofdcommissie aangevangen, of het

meest nuttig gebruik van hetgeen door het gehouden onder-

zoek reeds is verkregen, te verzekeren. Uwe Excellentie

verlangt daaromtrent de voorlichting der afdeeling, onder

bijvoeging der finantiële grenzen, binnen welke deze voor-

stellen bepaald dienen te blijven.

De Afdeeling stelde iii hare gewone vergadering van 29

September 1855 Uwen brief in handen harer medeleden

DELPRAT, J. VAN DER HOEVEN, HARTING Cn W. VROLIK, met

verzoek om haar omtrent deze geheele zaak voor te willen

lichten en van ontwerp-antwoord te dieuen.

GeHjk U, Hoog Edel Gestrenge Heer, bekend is, trad

genoemde commissie met U in briefwisseling, en werd haar

door U en op uwen last door den Heer Commissaris des

Konings in de provincie Noord-Holland de gelegenheid
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gegeven tot het meest volledig onderzoek van al de voor-

werpen, handschriften, tcekeningen enz., de verzegelde nala-

tenschap der ontbonden geologische commissie uitmakende.

De door de Afdeeling benoemde Commissie hield zich

met dit onderzoek bezig en vertrouwt zulks met enist en

zorg gedaan te hebben. In de buitengewone vergadering

van den bragt zij daarover verslag uit, met

welks conclusie de Afdeeling zich vereenigde. Zij heeft de

eer het hiernevens in afschrift over te leggen.

Als slotsom harer beraadslaging over genoemd verslag

onderwerpt de Afdeeling de volgende voorstellen aan het

verlicht oordeel Uwer Excellentie:

1'. dat de geheele verzameling van geologische voor-

werpen en desgelijks het archief der geologische commissie,

met alle daarbij behooreude schrifturen, kaarten, boeken,

teekeniugen enz., voorloopig in stand en bijeen worden ge-

houden, waartoe, zoo zulks noodig mogt worden geoordeeld,

ter bewaring kou worden aangewezen de achterbovenzaal

van het Trippenhuis, met de aangrenzende vertrekken, vroe-

ger voor een schilders-atelier iugerigt, eu nu buiten ge-

bruik, hoewel onder het beheer zijnde van den raad van

bestuur van 's Rijks Museum, mits de kosten der inrigtiug,

welke niet zeer groot kunnen zijn, door de Regering wor-

den gedragen;

2^. dat daartoe de besturen en bijzondere personen, die

tijdelijk voorwerpen aan genoemde verzameling hebben af-

gestaan, uitgeiioodigd worden, deze daarin nog gedurende

eenigen tijd te laten berusten;

3^ dat de /" 18,000, volgens het schrijven Uwer Excel-

lentie nog o verblij veilde van de toegestane som van /'50,IHI0,

voorloopig beschikbaar worden gehouden;

4'. dat van een en ander opentlijke bekendmaking ge-

schiede, met uituoodiging aan diegenen, welke zich met dr-

verdere afvverkiii"' van de taak der sreolo"ische cnlnmis^ie
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zouden willen belasteu, om, onder nader vast te stellen waar-

borgen en voorzorgen, kennis te nemen van al hetgeen bij-

eengebragt werd, en een plan tot afwerking aan Uwe Ex-

cellentie te onderwerpen. Opdat deze bekendmaking meer

volledig zij, zal er vermoedelijk geen bezwaar bij Uwe

Excellentie bestaan tegen het opentlijk uitgeven van nevens-

gaand Verslag in de Verslagen en Mededeelingen der Aka-

demie. Het zal onnoodig zijn omtrent dit laatste punt,

zoo Uwe Excellentie zich daarmede mogt vereenigen, be-

reidvaardigheid tot voorlichting en beoordeeling van de zijde

der Afdeeling te openbaren. Wenschelijk echter zal het

wezen, dat Uwe Excellentie dadelijk gelieve te bepalen,

welke bestemming behoort gegeven te worden aan de hand-

schriften, teekeningeu enz., welke de Commissie der Afdeeling,

bij drie onderscheiden gelegenheden, van den Heer Commis-

saris des Konings in de provincie Noord-Holland overnam,

en welke als nu in het Archief der Akademie zijn neder-

gezet.

Dit Outwerp-antwoord den ZS^'^" Eebruarij 1856 door

ons ingediend."

(Was <]U.) J. P. DELPRAT.
J. VAN DER HOEVEN.
P. HARÏING.
W. VEOLIK.

De beraadslaging daarover wordt door den Voorzitter

geopend, waarop de Heer van brbda voorstelt, dat de Af-

deeling besluite het Verslag met het Outwerp-antwoord op

het Bureau der Akademie ter inzage neder te leggen, en

de beraadslaging en beslissing daarover te verdagen tot de

eerstkomende gewone vergadering. Bij de verdere ontwik-

keling van dit Voorstel, treedt hij in eenige aanvankelijke
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beschouwing van het gescliiedkuudig ovcrzigt, door de

Akademische Commissie gegeven.

De Voorzitter doet den Heer vaiv bheda. opiuerkcn, dat

het bespreken van den inhoud van het Rapport niet aan

de orde is.

De Heer MIQUEl erlangt het, woord, ten einde, naar Iiij

hoopt, den Heer van breda te overtuigen, dat ecue afdoe-

ning der zaak heden meer wenschelijk is, zonder onnoo-

digen terugslag op de geschiedenis der geologische Com-

missie. Hij zegt dat in deze de meest vriendschappelijke

overeenstemming bestond gedurende meer dan drie jaren,

tot op het oogenblik, waarin Spreker den wensch heeft

uitgedrukt, dat hare werkzaamheden zoodanig zouden wor-

den geregeld, dat zij binnen den wettig bepaalden tijd

konden aÜoopen. Van dat uur af ontstond de tweespalt.

In het Rapport der Commissie van de Akademie, ontmoet

de Heer jiiquel eenige dwalingen, welke ongetwijfeld ge-

heel ter goeder trouw zijn. Hij verzet zich tegen het

denkbeeld, dat de taak, welke aan de geologisclie Commis-

sie werd toevertrouwd, aan een enkel persoon behoort te

worden opgedragen, en licht zijne meening toe door eenen

terugslag op hetgeen in Engeland en in Frankrijk geschiedt.

De ondervinding, daaromtrent in België opgedaan, met het

oog ook op Liraburg, acht hij ongelukkig. De bewerking

van eenen zoo grooten schat van bouwstoffen, als door de

geologische Commissie werd bijeengebragt, kan niet door

één persoon geschieden, llij kan zich zeer goed vereeni-

gen met het voorstel, dat de gelieele verzameling, nu nog

grootstendeels onbewerkt liggende, naar het gebouw der

Akademie worde overgebragt ; maar verlangt, dat deze zich

dan ook verbinde, om voor de goede bewerking zorg te

dragen, en daartoe later voorstellen aan de Regering Ier

beraadslaging brenge.

De Voorzitter doet den Spreker opmerken, dat, zoo iiij
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aldus verder voortga, hij de Vergadering in het volle eener

beraadslaging brengt, waarvan de verdaging door een der

Leden is voorgesteld. Hij stelt daartoe der Vergadering

voor, dat zij zich eerst omtrent dit voorstel verklare.

iJe Heer j. van der hoeven wil echter vooraf de Com-

missie verdedigen tegen de beschuldiging van den Heer

MiQUEL, alsof zij eene min juiste geschiedkundige beschouwing

gaf. Naar zijne overtuiging heeft de Commissie met groote

naauwgezetheid de bronnen geraadpleegd, ter harer beschikking

gesteld, en daaruit onpartijdig en omzigtig haar besluit afgeleid.

De Heer van der boo.v mescu verlangt, vóór de stem-

ming over het voorstel van den Heer van breda, te weten,

of behalve het ter griffie te leggen Verslag en Ontwerp-

antwoord aan den Minister, ook voor de Leden der Af-

deeling al de overige bronnen toegankelijk zullen zijn,

waaruit zij licht zullen kunnen putten tot vestiging van

hun oordeel over deze zaak.

De Voorzitter antwoordt hierop, dat hij niet inziet, hoe

tegen het nemen van inzage der bedoelde stukken door de

Leden der Afdeeling bezwaar kan bestaan ; waarna de Se-

cretaris dit punt breeder toelicht, en aanvoert, dat op flezen

oogenblik schier het geheele archief der geologische Com-

missie in het gebouw der Akademie bewaard wordt, dat

het aan de Afdeeling en niet uitsluitend aan eene Com-

missie van haar werd toevertrouwd, en dat het derhalve

elk Lid der Afdeeling moet vrijstaan, daarvan inzage te

nemeu. Hij stelt zich daartoe gaarne ter beschikking, mits

onder die waarborgen, welke de voorzigtigheid en zijne ver-

antwoordelijkheid eischen.

De Heer van der boon mesch verklaart zich hiermede

volkomen bevredigd.

Wordt alsnu in stemming gebragt het Voorstel van den

Heer van breda, dat met negentien stemmen voor, en drie

stemmen tegen wordt aangenomen.
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De Heer harting stelt voor, dat, ter betere keunisne-

uiiug ook door de Leden nu niet ter vergadering tegen-

woordig, het Rapport en het Ontwerp-antwoord aan den

Minister gedrukt en aan de Leden der Afdeeliug rondge-

deeld mogen worden.

De Heer miquel keurt dit Voorstel goed, mits er dan

ook worden bijgevoegd de door hem gesproken woorden.

De Heer J. van der hoeven betreurt daarin op nieuw

eene beschuldiging te zien der Commissie, waarvan hij de

handelwijze verdedigt. Zij heeft ?ich van een geschiedkun-

dig overzigt der handelingen van de geologische Commissie

onthouden. Er kan dus geen spraak zijn van partijdigheid

in eene geschiedenis, welke niet gegeven is.

De Secretaris zegt, dat er geene de minste bedenking

kan zijn tegen het drukken van beide genoemde stukkea

ter voorlichting der Leden, maar dat hij zich met kracht

moet verzetten tegen het opnemen daarbij van een enkel

woord der beraadslaging. Deze heeft slechts de waarde

der geschiedenis gekregen, zoodra zij geijkt is door de

goedkeuring en vaststelling der Vergadering. Vóór diea

tijd mag zij van de zijde van den Secretaris geene open-

baarmaking ondervinden.

Wordt alsnu tot het drukken in den door den Secre-

taris voorgestelden zin besloten.

Niemand heeft iets verder voor te stellen, en de versa-

dering wordt gesloten.
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O V E R Z I G T

DEK IN DE MAAND FEBRUABIJ 1856 DOOK UE

KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN ONTVANGEN

BOEKGESCHENKEN.

NEDERLAND.

Verhandelingen, uitgegeven door teyler's Tweede Genoot-

scliap. 268'e Stuk, 5^ gedeelte. Haarlem 1855. 4°.

Bevattende

:

Een antwoord op de vraag omtrent de Munten onzer voormalige Her-

togen, Graven, Heeren en Steden.

Werken van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschap-

pen. Archief. Vroegere en latere Mededeelingen voorna-

melijk in betrekking tot Zeeland. I. Middelburg 1856.8°.

Werken uitgegeven door de Overijsselsche Vereeniging tot

Ontwikkeling van Provinciale Welvaart.

Mr. B. w. A. E. SLOET TOT 0LDHDI3. Het Zwolsche Diep en de verbete-

tering van deszelfs vaarwater. Zwolle 1856. 8°.

Werken, uitgegeven door de Koninklijke Nederlandsche

Maatschappij tot Aanmoediging van den Tuinbouw.

Tuinbouw. Plora van Nederland en zijne Overzeesche Be-

zittingen. Deel ni, Afl. 2, Leiden 1856. 8'.

Nederlandsch Kruidkundig Archief. Deel UI, Stuk 4.

Deel IV, Stuk 1. Leiden 1855—1856. 8°.

Inhoud. Deel III, 4:

j. E. TETSUXMH en s. BiNNENDijE. Flantae novae horti Bogorieosis in

insula Java.

c. M. VAN DER SANDE LACOSTE. Novae species bepaticarum ex insula Java.

F. A. w. MiQUEL. Voorloopig berigt over eene nicawe Wolffia.

Deel IV, Stuk 1.

j. c. nASSicARL. Kriiischc onderzoekingen van 's Lands Plantentuin te

Baitcnzorg.
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KKOS. Over do vegetatie van het Eiland Ameland.
wiRTGEN. Herbarium von Kritiscben Pflanzen.

F. DozY. riagiocbila 8andei aliaeqne novae species Uepaticarum ex

insula Java.

Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren om-

vang. Nieuwe Serie. Tweede Jaargang. (Januarij-stuk,

IS.56). Gorinchein 1856. 8°.

Nederlandsch Weekblad voor Geneeskundigen. Zesde Jaar-

gang. Januarij. Amsterdam 1856. 8°.

w. vnoLiK. Levensschets van abraham des amorie van der

HOEVEN. 4°.

L. 3. F. jansseiv. Hilversumsche Oudheden. Eene Bijdrage

tot de Ontwikkelingsgeschiedenis der vroegste Eurojjesche

volken. Arnhem 1856. 8°.

w. G. BRiLL. Kritische Aanmerkingen over de Fransche

Spraakkunst. Stuk 1. 8'.

j. A. ALBERDiNfiK THiJM. Een Schoolmeester van het jaar

ci3.ia.xc.

Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering

der Geneeskunst. Zesde Jaargang. 1855. November.

Arnhem. 8°.

De Dichtwerken van dilderduk. 1^ Aii. Haarlem 1856. 8°.

Algemeene Konst- en Letterbode. N°. 6—9.

FRANKRIJK.

j. B. greene. Fouilles executées a Thèbes dans l'année

1855, textes hiéroglyphiques et documents inédits. Paris

1855. fol.

Coraptes rendus des Séances de TAcadémie des Sciences.

Tom. XLL N°. 25, 26, 27. L 4°.

Table:

ciiASLES. Principe de correspondancc entre deux objels variables, ()ui

peut eire d'un grand usage en geometrie.

5KDILL0T. Observation de mutité et d^apüonie complete, dataut dt
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douze annécs, rapidement gueries par i'application de réieclricitc

d'induction.

en. BONAPARTE. Notc sur les Oiseaux des iles Marquises, et particu-

lièvement sur Ie nouveau genre Serrcsius.

VINCENT. Sur Ia Theorie de la Garame et des Accords.

BioT. Opinion sur les Observatoires méte'orologiques permanents que

l'on propose d''établir en divers points de TAlgérie.

CHASLES. Note sur les Courbes de troisième ordre, concernant les points

d'interseclion de ces courbes eutre elles on par des lignes d'ua ordre

inférieur.

LB VEKRiER cn pvésentant un travail fait h l'observatoirc impérlal par

LiAis, sur la Tempéte de la Mer Noire de 1854, en donne de vive

vois les développements.

LEON DüFouR. Note suv l'absence, dans Ie Nemoptera Lusitanica, d'un

systÈme nerveus appréciable.

VINCENT. Sur la Theorie de la Gamme et des Accords.

ST. uiLAiRE. Sar une nouvelle espèce du genre Equus dont deux indi-

vidus existent aujourd^hui ^ la Menagerie du Museum.
CH. BONAPAKTE. Remarques a 1'occasion de cette communicatioD.

ST. HiLAiKE. Képonse aux remarques de M. Ie Prince ch. bonaparte.

vALENciENNES. Sur les Oeufs & plusieurs jaunes contenas dans la même
coque.

dabinet. Délermination de la Latitude par les azimuts extrêmes de deux

étoile» circompolaires.

BDRDiN. Sur Ie calcul des Effels des Machines.

ENGELAND.

Transactions of the Linnean Society of Londen. Vol. XXT.

Part 4. London 1855. 4".

Contents:

,T. 31IERS. Observations on the Structure of the Seed andPeculiar Fomi
of the Embryo in the Clusiaceae.

F. F. allemao. Extract from a Mcmoir on the ürif;ia and Develop-

ment of Vessels in Monocotyledonous and Dicotyledonous Planfs.

p. II. GOSSE. Description of Peachia hastata, a ncw genus and species

of the Class Zoophyta, with observations on the Family Actiniadae.

Tii. BELL. Horae Carcinologieae, or Notices of Crustacea.

Proceedings of the Linnean Society of London. 1854—1855.

N^ 59—56. 80.

Adress, read at the anniversary meeting of the Linnean

Society of London. 1855. 8^

List of the Linnean Society of London. 1S55. 8".

VERSL. EN 3'EDED. AFl). NATDÜRK. DEEL IV. 21
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11. LEPSius. Standard Alphabet for reducing uiiwritten laii-

giiagcs and foreigii graphic systems to a uniform ortlio-

graphy in European letters. London 1855. S'.

DUITSCHLAND.

i.Ei'Sius. Denkmaler aus Aegypten und Aethiopien. Berlin

in plano.

Abth. I, Blatt. 69— 72.

// III, // 243—285.

VI, /' 1— 69.

Titel von Band VIII.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie dor Wissen-

schaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe.

Band XVI. Heft 2. XVII. 1—3. Wien 1855. 8°.

Inhalt XVI. 2:

FiTziNGER Bericht über Ueirn Vincenz Maria Gredler's Mollnsken-

Fanna vou Tirol.

HLASiwETz. Uebcr die Zusammcnsetzung des Ursons.

FKiTscn. Kesultate der im Jahre 1854 in Wieu umi an cinifien anderen

Orten des Oesterreichisclien Kaiserstaates angestellten Vcgelations-

beobacliUingen.

TÜRCK. Beobacbtungcn über das Leitungsvermögen des nienscliliclien

Eückenmarlvcs.

PETERS. Die Nerineen des nbcren Jura in Oesterreich.

ZEPiiAROViou. Jaulingit, cin neues fossiles Harz aus der .Jauling nacbst

St. Veit a. d. Trinsting in Nieder-Oesterreich.

WEDL. Helmintliologische Notizen.

Zur Ovologie und Embryologie der Helminthen.

iiAUER. Ueber ucuc Verbindungen des Chlorcadmiums mit basischen

Chlormetallen.

PICK. Ueber die Sicherbeit baromctrischer Hijhenmcssungen.

SCBüNniciiLER. Die Coinplanation des Scbiefen Kegels durcl> Vermit-

telung der Integrale

J f Sin. 2y (\—k Sin.'if)"' und

d P Cos.'i'"p {l—k Cos. -'f)™ und Auflnsnng dieser

Integrale in trigonomctrische durch eincn stilten logarithmischen Cal-

cul berecheubare Factoren.

TL'it. Uebcr die .\blagerungen des Neogen (Mioccn und Fliocen),
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Diluvium und Alluvium ini Gebiete der nordösüichen Alpen und

ihrer Umgebung.

OELTZEN. Eigene Bewegungen von Fixsternen, abgeleitet aus der Verglei-

chung der Histoire céleste mit den Argelandeï^schennördlichen Zonen.

Inhalt XVIÏ. 1

:

K. V. LiTTijow. Nachtrilchlige Mitthcilung bezüchlich der in den Sit-

zungen vom 18 Janner und 22 Mslrz d. J. vorgelegten Arbeiten des

Herrn Dr. C. Hornstein über die Bahn der Calliope.

GEDNERT. Ueber eine geometrische Aufgabe, mit besonderer Rücksicht

auf die Bestimmung der IStillstandspanktc oder Stationen der um die

Sonne sich bewegenden WeltkÖrper.

Ueber eine astronomische Aufgabe.

SCHAFARIK. Ueber die Cyanverbindungen des Platins.

KNER. Ichthyologiscbe Beitrage.

K. M. DIESING-. Beschreibnngen und Abbilduugen von 19 Arten Tremadoten,
HYRTL. Ueber die accessorischen Kiemenorganen, und den Darmcanal

der Clupeaceen.

HECKEL. Neue Beitrage zur Kenntniss der fossilen Fische Oesterreichs.

KOCHLEDEE. Chemische Notizen.

zANTEDESCHi. Nuovo Elcttroscopio pcf Ie due eleitricita d'influenza.

WEDL. Ueber das Herz von Menopon pallidnm.

Inhalt XVIL 2:

HAiDiNGER. Vercinfachte Methode der graphischen Winkelmessungen

kleiner Krystalle.

Die Formen des Kalichloradmiaies.

SCHIEFFEEDECKER. Bcricht übcr die vom Vereine für Wissenschaftli-

chen Heilkonde in Königsberg in Preussen angestellter Beobachtungen

über den üzongehalt der atmospharischen Luft und sein Verhaltniss

zu den herrschenden Krankheiien.

wALTEXHOFES, Entwurf einer Constrnction der Lnftpompe.

FiTziKGER. Bericht an die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften über

die von dem Herrn Consulatsverweser Th. V. Heuglin für die Kai-

serl. Menagerie zu Schönbrunn miigebrachten lebenden Thiere.

FEszL. Bericht über J. Lorenz's Abhandlung: Die Stratonomie von

Aegragopila Sauteri.

ZANTEDESCHI. Ricerchc sulla coutemporaneita del passaggio delle op-

poste correnti elettriche in un filo metallico.

EouÉ. Ueber die Quellen- und Brunnenwasscr zu Vöslau und Gainfahrn.

MARCOS. Der Antigraph (Gegen oder Vcrkehrtzeicbner).

wÖBLER. Analyse der Meteorsteine von MezÖ-Madaras in Siebenbürgen.

ZEUSCHSER. Ueber die Verbreitung des D'jss in den Karpathen zwischcn

Krakau und Rima-Szombat

FiTziNGER. Vortrag über eine neue Katzenart {Felis Foliopardus).

WEDL. Ueber das Nervensystem der Nematoden.

KNER. Ueber ein neues Genus aus der Familie der Welse-Sihiroidci.

21*
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lÜRCK. Bcobachtungcn iibcr Vermindcrung der Pulsfrcfjucnz bei neu-

ralgischen Anfiillcn und iibcr den Ilhythmus solchcr Anfalle.

K. R. V. sTAUEit. Ucber neue VerbiDdungcn dea Chlorcadminms mil

basischcn Cblormetallcii.

Tnhalt XVII. 3:

ZENGER. Ueber die Messung der Strom-lDtensitat mit der Tanpentcn-
Bonssole.

HLASiwETz. Ucber Rutinsaure und Quereïtrin.

Ueber das Pliloretin.

GLOCKER. Neue Beobachtungen über das Vorkommen dea Stilpnoraclans.

V. LiTTiiow. Ueber den Zusammenhang von Flecken und Protuberan-

zcn der Sonne,

DiESiNG. Zwanzir; Arten von Ccphalocotyleen.

FiLiPDzzi. Della Parattitm.

Analisi del Carbone fossile dl Cludinico in Carnïa

osNAGHi. Analyse des Mineralwassers zu Galdhof bei Selowitz in Mahren.

scuERFEL. Analyse des Schraökser Mineralwassers.

iiAiDisGER. Vergleicbung von Augit und Ampbibol nach den Uaupt-

zügen ihrer krystallograpbischen und oplischen Eigenschaften.

RDSSEGGER. Bcricht iibcr das am 30 September 1855 Abends gegcn 9

Uhr Etattgefiindene Erdbeben.

V. sciiAUROTii. Uebersicht der geognostischen Verhaltnissc dor Gegend
von Recoaro im Vicentinischen.

CZERMAK. Physiologischc Studiën.

iioRNSTEiN. Opposition der Calliope ira Jahre 1856.

HÖRNEs. Ueber einige neue Gastiopoden aua den obtlichen Alpen.

BEjGEi-. Ueber AufEreibung nnd Bersten der Haare, eine eigenthümliche

Erkrankung des Ilaarschafics.

Sitzungsberichte der Kaiserlichea Akademie der Wissen-

schaften.— Philosophisch'Hisfcorische Classe. Band XVI.

Heft 2. XVII. 1, 2. Wien 1855. 8°.

Inbalt XVI. 2:

V. CARAjAN. Bericht iibcr die Leistungen der historiscben Commissiou
wiihrend des akademischen Verwaltuugsjahres 1853 auf 54.

-4 Bericht über die Leistungen der Commisüion ziir Heraus-

gabe der Acta consilioriim SaccuU XV, wiihrend dos akademiscbcn

Verwaltung.sjabres lö53 auf 54.

DUDiK. Ucber die Deutsch-Ordens-Schwestern.

ziMMERMANN. Lcssing uud Lcïbnitz {Eine Ktudie).

Beilage. Beitriige zu eiiiem Schlesiscben Worterbucho von K. Wcinhold.

Inhalt XVII. I:

BLüMBERGER. Bcdürfnissc beziiglich der im vaiJcanit-chen Archive be-

findlicben Plandschrift: Antographum regestum literarum apoatolica-

rum felicis recoVdationis Joannis papae VUT.
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MAMMEE-puuGsiALL. Ucbcr dic Encyklopiidie der Arabei-, Perser und

Turken.

pFizMAiER. Die Zeiten des Fürsten Sinen von Lu.

GLÜCK. Die Bisthümer Noricums, besonders das lorchische, zur Zeit

der römischen Herrscbaft.

Inhalt XVII. 2:

V. BOHLKCHTA-wssEHKD. Bericht iiber die vom October 1853 bis Sep-

tember 1854 zu Konstantinopel erschienenen orientalischeu Werle.

L. OTTOKAR. Dio siebente Kurstimme bei Kudolf's I Köningswahl.

HOLLER. Zur magyarischen Etymologie.

Oesterreichische Geschichts-quellen.

Erste Abth. Scriptores. I Band. Wien 1855. S\

Zweite Abtb. Diplomataria et Acto. VIII—IX Band. Wien 1855. 8°.

Arcliiv für Kunde oesterreichiser Geschichts-Quellen. XIV
Band 3. XV. 1. Wien 1855. S\

Inhalt XIV. 2:

TH. 8ICKEL. Beitrage und Berichligungen zur Geschichte der Erwerbuiig

Mailands durch Frans Sforza.

A. M. EÖHM. Verbandlungen bezüglich des Gescbaftsbetriebes auslan-

discber Kaufleute in Wien und diesfallige Vex'ordnung Kaiser Maxi-

milian's I vom 22 Janner 1515.

o. STOBBE. Summa Curiae Regis. Ein Formelbuch aus der Zeit König

Eudolfs I und Albrecbt's I.

K. TANGL. Entgegnung auf den Aufsatz des Freilierrn Gottlieb v. An~
Kershofen: Ob der Salzburger Erzbiscbof Gebehard der Gusker-

kirche Friesach entzogen, und Erzbiscbof Thiemo ihr selbes vorent-

halten habe?

Inhalt XV. 1

:

ïR. FiRNHABEE. Petrus de Pulka, Abgesandter der Wiener Universi-

tüt am Concilium zu Constanz.

j. STEPiscnNEG. Georg III. Stobaeus von Palmbnrg, Furstbischof von

Lavant.

F. X. PRITZ. Beitrage zur Geschichte von Miinzbach und Windhaag in

Oberösterreich im einstigen Machlandviertel.

Sammlung von Actenstücl<en und Briefen zur Geschichte

des liauses Habsburg in dem Zeitraume von 1473 bis

1576. Etste Abth. Das Zeitalter ma.ximilian's I. Zweiter

Band. Wien 1855. 8°.



( :iS4
)

Notizcnblatt. N". 13—24. 1855.

Jahvbücher der Kaiserlich-Küniglichen Geologischen lleichs-

anstaltfc. Wien 1855. S\ II Jahrg. N'*. 2. April, Mai,

Jnni.

Inhalt:

j. KüDERNATSCii. Bcitragc zur geologischen Kenntniss des lianater

Gebirgzuges.

E. KLESzczYNSKi. Gcognostischc Skizzc der Umgebung von rrvibram.

A. soiiEFCziK. Ueber die Bewegung BcLwimmender Krjstalle einïger

organischen Saureu.

K. j. ANDRAE. Eevlcht übcr die Ergebnisse geognostjschcr Forschungcn

im Gebiete der 14, 18 und 19 Section der General-Quariiermeister-

,

stabs-Karle von Steirraark und lllyricn wUhrcnd des Sommers 1854.

L. HOHENEGGEU. Ncueru Erfahvungen aus den Nordkarpathcn.

E. URBAN. Ueber Basalt in Scblesien.

A. HADCH. Darlegung der Hesultate physicalisch-chemiscber Untersu-

chungen der Mineral-Heilquellen von Szliiics im nördiichen Ungaru.

K. PETERS. Ein Vortrag über den Iriseben Kiesenbirsch. Cervus mega-

ccros Hart.

H. PRINZINGER. Geologischc Notizen aus der Umgebung des Salzbcrg-

werkes zu Hall in Tirol,

FR. ROLLE. Ueber einige neue Vorkommen von Foraminiferen, Bryozoen
und Ostrakoden in den tertiaren Ablagerungen Steirmarks.

j. JOKELT. Geognostische VerbÜltnisse in einem Theile des mittleren

Bühmen.

Preisschriften von der riirstlich Jablonowskischen Gesell-

scliaft zu Leipzig. I—IV. Leipzig 1847— 53. S».

Inhalt:

H. GRASSMANN. Geometrisclie Analyse.

u. B. GEiNiTz. Das Quadergebirge oder die Kreideformation in Sachsen.

j. ZECU. Astronomisebe Untersuchungen über die Mondfinsternisse des

Almagest.

Astronomische Untersuchungen über die wichtigeren Finster-

nisse welche Ton den Schriftstcllern des Classischen Altherthums

erwabnt werden.

Archiv der Mathematik und Pliysik von j. a. gru>ert.

XXV. 1—4. XXVI. 1. Greifswald 1855—56. S\

Inhalt XXV. 1

:

w. scuELi.. Grundzüge einer ncuen Metbode der höheren Analysi».
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A. V. BAüMGARTNCR. Dci' Zufall in den Naturwissenscliaften.

j. H. T. MÜLLEB. Eïü kleiner Nachtrag zar Lehre von don kubischeu

Gleichungen.

u. KAïSER. Verschiedene Mathematische Bemerkangen.

j. A. GRüNERT. Elementare Darstellnng der Lehre von der Quadratur

der Hyperbel and der Theorie der Hyperbolischen oder natnrlichcn

Logarithmen.

j. PH. woLPERS- Zwei geometrische Aufgaben.

ECKHARDT. Uebcr den Einüuss des Vordertheils nnd Hintertheils der

Schiffe anf den Widerstand des Wassers.

Inbalt XXV. 2

:

R. HOPPE. Vollstandige Bestimmung der Evoluten doppelt gekrümm-

ter Linien aus ihrer Evolvente.

c. wiCKE. Ueber das Ikosaeder und Pentagonal dodekaeder.

s. SPITZER. Verschiedene Mathematische Bemerkungen.
j. A. GRÜNERT. DiscussioD der allgemeiuen Gleichnng des zweitc

Grades zwischen zwei verauderÜchen Grossen.

LEMoca. Untersuchnng des Fehlers, wenn die Ebenen eines Glasspie-

gels nicht parallel sind.

Untersuchnng des Eehlers, wenn bei eïnem Spiegelinstrumente
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BIJDRAGEN
TOT DE

THEORIE DER BEPAALDE INTEGRALEN.

DOOR

D. BIEBENS DE HAAK.

I. OVER HET INTEGREREN EENER BEPAALDE INTEGRAAL, TEN

OPZIGTE VAN EENE STANDVASTIGE GROOTUEID, ONDER UET

INTEGRAALTËEKEN.

Het is bekend, dat men eenige bepaalde integraal

R

I
<f
{x)dx

't

kan diflerentiëren ten opzigte van eene standvastige q, en

dat hierbij verscliillende gevallen kunnen voorkomen, naar-

mate E, r en ()i [x), of ieder op zich zelve, of meerdere te-

gelijk, van die standvastige afhangen.

Zijn zij allen functiën van q, waarbij dan rp [x] wordt

voorgesteld door if ((<, x), zoo is de overeenkomstige formule

R

d.\ <f,{Q,x)dx R, , . ,^ ,
Jr [ d.(f(Q,:c) dB. , dr
-. =1 --r^dx+ <i'Q,-K)~-ct{n,r)-. .(1)
dq J r dg dQ dQ

d i)t [x)
Is de functie m (x) onafhankelijk van q, dan is

— = Ü ,

dp

en dus

K ^ ' dK dr= qpa.,R)— -l(?,r) — (2)
dg

"
dij ^ do
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Is de grens r = a hier eene standvastige ten opzigte

dr
van o, dus — = 0, zoo is

d o

K

d.j ^i.)da> ^^-^ = ,,(„, R)— (3)

Is daarentegen E, = 6 geene functie van q , derhalve

dR—— = O , zoo geeft de formule (2)
dQ

b

d..[ qi (.r) dx
dr

, r = —<ptQ,r)— (4)
a Q a Q

Zijn eindelijk in (1) de grenzen Ji = b,r = a van q

niet afhankelijk, maar bevat ip (?, .ï) de standvastige p, zoo

dU dr
wordt in (1) —- == O ,

— = O, en die vergelijking
dn d Q

zelve

b

d.j (^{n,.r)dx b

-j
=

j —;, <i^ 5)
a? 'a dQ

Deze formulen (2) tot (5), hier uit (1) afgeleid, kunnen

ook ieder afzonderlijk worden bewezen, en dan daaruit

weder (1) worden zamengesteld. Bij dit alles is echter on-

d'^q}{Q,x)
dersteld, dat ~--^ niet oneindig groot worde, voor

ap-

eenige waarde .-e, van x tusschen de grenzen a en 6 ge-

legen. Is dit wel het geval, zoo wordt

1 f'^'' d'^m{Q,x)

de correctie, die zoowel aan (1) als aan (5) moet worden
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toegevoegd, en die niet altijd oneindig groot behoeft te zijn.

Wanneer men verder de vergelijking (5) ten 0])zigte van

it integreert, verkrijgt men :

i

pd.i (f{Q,x)dx .p J> 3 , s

f •^" d,^ / d,
f
'-^^d.+O.

Jq dQ 'o •'a d(;

("

Vooreerst is hier liet eerste lid | ip ({i , x) d x: ten an-

•'a

deren blijkt, wanneer men de grenzen b en n gelijk neemt,

dat C nul moet zijn. Men stelle nu

^^^^ = f{n,x), <\n^^i{o,x) = i f{n,,)do+ C,;
dn Jq

zoodat de voorgaande vergelijking wordt

j
dx^^,-^]j{,,,x)dA ^ j^d,,j f{o,x}dx

Daar hierin, wanneer de grens (5 = wordt gesteld, we-

der C, = O wordt, is eindelijk, de leden verwisselende,

I dqi f{Q,x)dx =
I
dx\ f{i,,x)d,, (7)

o •'o a -"o

de vergelijking, die ons leert eene bepaalde integraal ten

opzigte van eene constante te integreren, iWHcn de (jrrc/i^eH

der integratie van die standvastige niet afhankelijk zijn; en

waarbij nog, wanneer zulks noodig is, als correctie uit

(6) volgt

/ fP Z'+'^d^ f (o x)
Ed(.= 'Lim. ö'

/ dQJ -^-}lU-dx(Um.c7=0).{8)
•'o •'o Jx^-S d(i^

Tot dus verre is alles bekend: maar, zoo verre mij be-

wust is, komt de formule voor het integreren, wanneer ook
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de grenzen van de standvastige afhankelijk zijn,— de for-

mule die derhalve met (1) zoude overeenstemmen, — ner-

gens voor. Die formule te zoeken, en daaruit eenige gevolg-

trekkingen af te leiden, is het doel van dit opstel.

Begint men weder met het integreren der genoemde ver-

gelijking (1) ten opzigte van q, en bedenkt men, dat daar-

door in het eerste lid het differentiëren naar p vervalt,

zoo is:

f
iXQ,x)dx==\ de f^dx+ Y{Q,U)-J-dQ~

•'r •'o •'r dq •'o ap

- i r(£.,r)^de (9)
•'0 dQ

Daar in het algemeen in dit geval elke ï"
[q, y) van de

grootheid q niet alleen, — die hier als onafhankelijk ver-

anderlijke wordt beschouwd, — maar ook van y afhangt,

die wederom ondersteld is eene functie van q te zijn, en

dus hier eene afhankelijk veranderlijke is,— zoo heeft men:

—^— = <?(?,!/) + ne>y),-,
aq a q

l d.^{(,,y) \ ld.-F{Q,y)
waar

(f (?,»/)
=

\ ,f(Q ,y) =
d Q j \ dy

de partiele difl'erentiaalverhoudingen zijn, ten opzigte van

Q en y afzonderlijk. Dientengevolge is :

d.'E(Q,a;) = ip (p , 3;) , (want/ (g , «) verdwijnt, daar .r niet
d g

van Q afhangt); en daaruit: F (p , ,r) = I cp{Q ,x)dQ-^C.
•'o

,, . d.I'(o,E) dR
Nog 13 ^^^ '- = cp{Q,-R)+ f{Q,R) - , en daaruit

:

o? do

VEKSL. EN JIEDED. APD. NATUDKK. DLEL IV. 22
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P

'o •'o «e

Even zoo verkrijgt men ook ;

f'' / dr

•'o 'o a e

Al deze standvastigen zijn natuurlijk dezelfde, daar zij

ontspruiten uit de algemcene integratie van de vergelijking,

die de volledige difTerentiaal van Pfo, y) voorstelt. Sub-

stitueert men al deze uitkomsten in (0), zoo is:

I
''•''-)/ "iPfe 1 '^)<^(' + C

j
=1 d II

j
rp (o , x) d X -\-

•'o «e •'o •'o do Jq "C

•'o «e •'o »(-' •'o

/''dr ('' dr c.fdr
'o «e •'o «e •'ca?

Ten einde vooreerst de constante te bepalen, bedenke

men, dat voor »• = a, E ^ è, standvastigen, de differentiaal-

verhoudingen 3-,-,— noodzakelijk wegvallen, zoodat van

het tweede lid slechts de eerste term overblijft; maar voor

die waarden van »• en R is reeds form. (7) bewezen; trekt

men deze uu lid voor lid van het overblijvende af, zoo

behoudt men nog:

R

f
f/ .r . C -- O = C (R — r]

,
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en das, daar R

—

r niet nul is, C = 0. Men heeft dus ein-

delijk, na verplaatsing der termen:

I dQ] q>{Q,x)dx =
I

da:
f

(j>{Q,x)dQ —
•'o 'r •'r 'o

[^d-R^ /•''

^ ^^ , fdB, f dR— / -—dq] .^(p,R)de— / -j-dQ\ /(p,R)-~-
•'o dQ Jq

•'o dg Jo "Q

f''^dgf.H^.r)dg + f'^d,ffig,r)^dQ.ilO)
•'o dQ Jo Jo dQ ^o "?

dg

-\-

Voor het afleiden der (o,!/) uit <p{Q,y)~ waarbij Ren)'

weder algemeen door y worden voorgesteld, heeft men het

stel vergelijkingen :

Ffe.y) -= j^'f{Q,v)dQ,/{Q,y) = (^^^y^]; • (H)

terwijl de correctie volgens vergelijking (6) hier wordt:

{\ . r- sfl r'^^dK^io^
/n •'(1 J

-r i do^'O

= ' Lim. \ dgC '^-(^'^d^; (Lim.ci = 0). . (12)
•'o •'xi—<i dQ

De vergelijking (10) geeft hetgeen gezocht werd: men

kan dus nu tot de bijzondere gevolgtrekkingen overgaan,

even als zulks ten opzigte van de formule (1) plaats had.

Vooreerst blijkt, dat uit (10) voor r = o, R = 6 de for-

mule (7) weder te voorschijn komt, zoo als te verwachten

was. Wanneer daarentegen rp (p, a') van o onafhankelijk wordt,

en dus alleen de grenzen R en r functiën van n blijven,

komt men tot de volgende uitkomsten, voor i; (g, x) hier

eenvoudig <p (x) schrijvende:

32*



( 338
)

j (ip
I

cf{a:)dx = i dxj q{x)dQ—
•'o •'r K •'o

-f~ dj\[K)d,-f^^d/f{,,^)^^^do +
•'o «? •'o Jo do Jq dQ

^ dr [^ f dr f dr
+ 1 -^dq] <p{r)do-{. y-dQJ f{Q,r)-~dQ...(a}
Jq dQ Jo •'o dQ Jq "e

Maar nu is ook, als men weder y algemeen voor R en r

stelt,

/ ld.'F(o,y)\ d.aiv)
FM=j^ cf{x)dQ=Q<f{x)ei,dö.sf{Q,y)^\-^j =e~~\

f . dy , [^ d-f(y)<iy,
daaruit volgt: | f{Q,y)-r-"-Q = I Q —^ 7' d Q

J
I) a IS •'o ay a Q

Hierop kan men de methode van gedeeltelijk integreren

toepassen, daar de grootheid onder het integraalteeken niets

anders is dan q .
—'^- dg; zoodat deze integraal wordt:

d Q

.P ^ rP

j /(.Q>y):r^^ = e*(!/)— / (i'iy)dQ.

Derhalve verder

:

ff-'d,ffi^y)''^d,^fo,iy)'/d,-
-'o «(? •'o dQ Jq dQ

f du, [^

' o "'Q 'o

en dit substituerende, wordt de vergelijking (a)

:
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f f f { <^R

I
dgj qi{a;)dx^QJ (j>(a;)da —

f Qf (R)
,

<ii> +
•'o \ r •'o ag

f^ dr+ Q<p{r)-dQ (13)
Jq dg

Men kan deze uitkomst in sommige gevallen nog een-

voudiger voorstellen door weder gedeeltelijk te integreren:

f'' dv i'' , , d(y)
,

Qf{y)T dg =-
\ gn-{y)--/-dg = Qy<t.(y)^

-'o dg > o ag

p o

—j y W(y) + g^j^\dQ= Gyf'(y)—j yf(y)dg —
•'o l.

ay ) •'o

— yg—^do.
'o dy

Hierdoor wordt vergelijking (13):

( dgl ii,{x)dx = e I q>(x)dx+ I —r^r— R p de +
•' O •' r r -'o " -li

P yP , / > ,P

+ 1" 9(R)Rd?— -^^rgdg—j cp{r}rdQ-g[Uq>{R)—
Jo •'o "' •'o

— r*(r)] (14)

Indien hier daarenboven r= a onafhankelijk van g wordt, ia

dr [''— =0,1 (>;(r)rdp^ajiï)(a),endanworden(13)en(]4):
dg •'o

I
dgj (f{a;)dx = gj cp{.T)dx— 1 p qp (R) —- dp, (15)

•"o o a 'o dg

=?{ <v[x)dxJ^\ ^^-^Ro(Ze+f R<y(R)de-R9<,>(R).(16)
'<j -'o aR •'0
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Wordt daarentegen R := è standvastig, zoo is :

I
dol q,{x)d:r = q\ q-{x)dx + \ e if (r) - (Iq, (17)

f\
, j

fd.<f.{r)d .

J
r Jq dr i>

— 1 r qi (r) d Q -\- 7- Q
(f!

(r) . . . . (18)
'o

terwijl bij de integralen (13) tot (18) geene correctie voorkomt.

En hiermede is aan de opgave voldaan, daar als tegen-

hangers van de formulen 1, 2, 3, 4, 5 respective gevon-

den zijn 10, 13 en 14, 15 en 16, 17 en 18, 7. Daaren-

boven is de formule (9) gevonden, die, op zich zelve beschouwd,

een nieuw middel aan de hand geeft, om de waarde van

bepaalde integralen in sommige gevallen te kunnen vinden.

(fi, (i»)

Als toepassing stelle men in (10) q)(i),x)^———

,

dan is volgens (11);

-n / > t <fi{^)dQ 1 , ,,x4-aQ

™ f(.Q>y) =

^ 1 ^d^(f^{y}
^
y+ ap _ gg'Pi (y) l

a{ dy y y(y-\.aQ)y

Dit alles gesubstitueerd zijnde, geeft (10), wanneer men

gemakshalve het accent bij «ji, weglaat:
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'o Jr «+«? aJr X •'o ^? 'oR+a?

I agl -l "? +
aJo dQ 'o t^ü K "!?

•f o d Q •'oE,(R+ ae)aj Jq dQ Jq r -{- aQ

,lf''drC^d.c^{r)r+ aQdr f^dr, ('' gq^M dr, ,, >

aJ o d Q Jq dq R dQ 'o dg > o ^ {'>'-{- <'Q)dQ

Maar als men den derden (en evenzoo den zesden) term

van het tweede lid dezer vergelijking gedeeltelijk integreert,

dan heeft men:

f\B^^Qd_^(R)d^ n+aQ_
Jo E dn dQ ^ ^^ ' U

I
dU dRi

p la-j — /

f(R
/ t. ,

— -~-\ dQ
Jo tii-\-aQ K I

rP

en dus ook

:

If^dü, f^d.(f{&) .'B. + aQ dn ^^— — I,
—— a j I —,"i,~ ' 1

ï
— dQ =

a-'o "e '•'o "R R' "?

l/ E + ae rfE ,f^dn f g)(E) ^

a-'o E «(> •'o «p •'o-K + ''P

/•''dE
,

/•'' QfCR) rfR
,— I

—— d Q I — d o .

Jq dQ ^.'oR(E + ae) dn
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Voor r in plaats van E vindt men eene dergelijke for-

mule, en deze beiden in de voorgaande (19) substituerende

heeft men eindelijk :

1 l
'

<f{^) ,dQ-\- -\ l ^<pr)—-de;
ff-'o R dp aJ o f "?

dat is, na verwisseling der termen en herleiding;

f x + üQ [ j f fWd^ ,

f
ij:(iB)l — -dx = af dQJ -~^

f-
•', X •'o •'r.'iJ-j-ap

[^ U + ap dB. ['' r 4- ao dr

Jq e, rf(i •'o
» "p

eene formule, die dikvperf dienen kan om de integraal in

het eerste lid te berekenen, althans tot eene andere terug

te brengen.

Zoo is bijv. voor r = 0,Ji = b q:

f ,,i,)f±^d,=4 dJ f(-}!^^M''4^f ,(b,)d,
'o ' X J o •'o «+ae b Jq

c-\-aQ

Voor <jo (a') = 1 wordt dit

:

afdp^'^+i^-±^j\i,)d,.(m
'o •'o X+UQ b f o

Jq X
•' O <iQ b a b

=Q[{a-\-b)l(a-\-b)—ala—bW) ('22)
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Voor i( (.r) = ü; geeft vergelijking (31):

•'o a; •'o •'0 V .T+ao/ o -'o

= j''ds.bn-afandoI'^^+^+ {{b,)H^4^
lo ^ •'o ^ ^ aQ o

a+b , A-\-b

=
is'- {a6-(a'—6-)i(aH-6)+a'ia—62/4}.(23)

Voor (p(a;)=.jr^ is uit formule (21) nog:

I a:^Z^'^-id^=o (iof {x—ao-\ -^—]dx+l~l-\ d.'sQ

Jo ir •'o Jo \ ^s+aoy ö ^0

[^
, f'' 5o4-ao a+6

•'O
Jq <ï? t»

a4-h a4-b
=a{ib'-ab)-yQ^+a^UH-^^+^b^QH^

a o

=iQ^[-a^b+lab^)+ (a^ +b^)l{a+b)-aHa-b^lI>] .[U)

Eindelijk voor q> (ic) ^^x '^~^ zal men evenzoo vinden

:

f x''-'^f-^dx=-Q<\\b<=—(—aY]l(a+b)+ {—aYla-bolb
Jo «cl* ^

+ (_l)4a<:-i6— |a<;-2J2 \-{—l)c —-a6<:-i 1. . (35)

Eene tweede toepassing ligt voor de hand in de onder-

stelling qp (p, a;)
= -, want dan is :
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!'(!,',•'»') = ( ^,-,-4^C' = Tl {^) Arclamj.^ ,

d- 9i iy) , e , , c

^ ('' ^^ = "^^-'-i/- - - *. (^) ^_^
Door de substitutie dezer uitkomsten wordt (10):

Jo dQ^Ko'+n^ h dn ^Jo dR -^ n de

,

fdR^ f .^. Q dR
, , f dr f q,(r)

+ 1 dn] qfE) 5^ dn \- \ ~ dn \ ^-^— r do

(^ dr C^ d.<\{r)
^

Qdr. f dr [\
^ q dr,.^„^

'o dn J o dr rdo J o dg Jq Q^+r-dg

Wanneer raen echter den derden (en ook den zesden)

term gedeeltelijk integreert, komt er:

[^
, Q d.cf(,'R)dU , ,•D^ . . Q

J
o ^ dR dQ K

en verder
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[''dB. , [\ Q rf.<r(E) dE ,—
I do ( Arclanq. ^ —- — d n
Jq dg ^Jo -^ U dR dQ ^

[^ ,^.. Qd^, [^dü, f'' „, Q dE^=—
I

<p{B.)Arctanff.'~~dQ—\ -^-dQ y(E) ,]^.r,^ -;fdg
•'o Ka Q Jq "? •'o Q--\-ii^a(>

+ f''-^dsj\,iE)-
Jq dQ Jq

l

Bdg

Als men nu iu deze uitkomst r voor R schrijft, en beide

waarden in (26) overbrengt, zoo wordt deze daardoor:

(dg -^^dx = f ^{.,)Arctanff.^d^
•'0 •',• «^ +e^ •'r *

— I
qi (R) Aratang. ^ —— c?p + I f ('') ^''cia'ij. - .-c??;

^0 K dg J

o

1' dg

en hieruit weder

:

,K P K , ,

\ <f (x) Arctang.- d a) ^ ( dol ——^

—

-do)

P Q

-}-| (fi(R)4j'cïan^.^—— cZg

—

I
(f)(r')4rciam5f.-— t?9.(27)

•'0 R o j ^ ü Tag

Ook deze formule kan gebruikt worden, om de integraal

in het eerste lid te vinden, of haar tot eene andere, meer

eenvoudige, te herleiden.

Heeft men b.v. r = O, E = ap, zoo wordt zij :

I
g,(a;).4rctana.-da!=j dg\ dx+aArctg.-f q:{ag)dq

= ( dgj -^^^i^dx + Arcta7ig.~( q>{g)dg . . (28)
•'o •'o «* + e' «•'o
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Zij (jp (x) = 1 : alsdan wordt de vergelijking (28):

ƒ P f^ a^ p* 4- p^ 1
Arctang. -dx = | d Q II—^^—-'^-^ (- Arclang. - (ap)

o a; •'o e' a

= ÏP UI + «^) +«e Arctang.- .... (29)

Voor (j)(a-)=:a;, geeft de formule (28):

f"''
['' f^l * \

I X Arctanq.—da; = \ dol 1 --^ :] dx

-\-Arctg.-(^a^Q'^)= I dgiag—(tArctg— \-\-\a^Q'''Arclg.^
a •'ö \ Q I a

= [a— Arctang. a) ig^ + i-a' p^ Arctang.— . . . (30)
a

Wanneer men verder voor <i'{x) achtervolgens x'^,a'^...

neemt, ziet men ligtelijk, hetgeen reeds in (29) en (30) is

opgesloten, dat de uitkomsten verschillen, naarmate vooi

(f [x) = a' de exponent h even of oneven is. Voor beide

gevallen vindt men in het algemeen:

I x^'^ Arctang.- dx =^ {aQY'^+^ Arctang.

-

Jq cd 2c + 1 a

op -. -.

r /» 1 1

I a!^<^~^ Arctang. -dx = — {a qV^ Arctang, —
Jo iC 2c a

+ ^^{-Q'y{Arctang.a~a+W—-+~~<^-'-'\-{^"^)



( 347
)

II. THEOREMA UIT DE THEOHIE DER BEPAALDE INTEGRALEN.

Wanneer men eene bepaalde integraal

K
r 'F {Q,x)dx
J r

ten opzigte van q wil differentiëren, in het geval dat de

grenzen r en R van q afhangen, zoo heeft men de formule

K
d.f F{Q,x)dx E
_£r _r d.¥iQ,x

dg 'r dq
'^dx^F{Q,B)^-l{Q,T)^^.

ciQ ag

Wanneer men deze wederom ten opzigte van q integreert,

[^ d ^
en bedenkt, dat /

—— = X is, dan komt er

•'o dg

(\(g,.)d. = fdgf^^d.+fYig,-R)^ds
Jr •'o •'r dQ Jo dQ

-
I
l^iQ,r)~dQ (A)

Deze formule — in I reeds afgeleid onder (9) — kan

somtijds dienen tot het bepalen van de integraal, die in

het eerste lid voorkomt, of althans, era die tot eene an-

dere terug te brengen. Men kan vooreerst r = O stellen,

zonder aan de algemeenheid te kort te doen; want

R R r

f 'F(g,a;)dx = ( ^(Q,x)da!—( 'E{Q,x)dx
Jr JO Jo

zoo dat uit de beide gelijksoortige- integralen van het

tweede lid, die in het eerste kan gevonden worden.

Doet men dit in de formule (A), zoo vervalt de laatste

term van het tweede lid en men heeft
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p .",, ,.., ,. re

Ju Jo h aif J(, do

Deze geeft als bijzondere gevallen bijv.

+ f
7{o,<f{0)}'^/do, (O

•'o «e

of nog algemeener

E

\

'o

+ f
r[p,*(0)]^do; (D)

•'o «?

door deze onderstelling van r = O is dus de laatste inte-

graal in het tweede lid veel eenvoudiger geworden.

:c Arcsin. ~
V

Tot eene toepassing zij F (() , x) = -— — ,? =p,

j' = 0, E=p, dan wordt de formule (A):

I ^rcsMi. = \ dpi -
r . , r:

Jü /> 1 — ü;= Jo Jol — CB^ l^ ip^
— x^)

p Arcsin. 1

+ƒ.

P

dp — O (1)

•i»-

De laatste integraal in (A) vervalt hier, daar r nul en dus

dr— natuurlijk ook nul wordt ; men heeft dan ook hier het
do

bijzondere geval der vergelijking (B). üe laatste integraal

in het tweede lid der vergelijking (1) integrerende, komt er:
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P j P
TT [ P (lp TT \

4 4 4 ^ '

Wanneer men de dubbele integratie in het tweede lid

uitvoerende, eerst naar x integreert, zoo is, wanneer men

p^ — x^ =y^ stelt, — Za;dx = %ydij,\—x^^\^p- -\-y'^

,

en de grenzen van y worden p en 0. Daar door deze sub-

stitutie y geen maximum of minimum kan worden tusschen

de grenzen van x, zoo is zij geoorloofd, en men heeft:

/ a> dj] r —ydy / dy

jo l—x^ i/(p^—«^) Jp il—P'+y^'yyJ o l—p'+y^

1 i y )'' 1 . p= Arctq. —} = Arctq.

.1/(1—P^) M'(l-?')(o 1/(1-/'=') M/(l-P^)

1= Arcsin. p

,

l/(l-p^)
^'

zoo als uit de leer der cyolometrische functiëu bekend is.

De vergelijking (1) wordt nu:

/•'' X xdx n f 1

I Arcsin.- = lil—?>')+ I dp—: Arcsin.p

TT f ,
.TT= Z(l

—

p')-\- I Arcsin. p d. Arcsin. p

^

1(1—p"^)

4 Jo 4

-|- i- (Arcsin. p)- r = —.— Z(l — P') -{- i (Arcsin. p)-

.

J o 4

Deze vergelijking blijft eindig, zoo laiig/)<^l is; voor

p = 1, wordt daarentegen ^(1

—

p^) == Z O = — oo en dus

r
.

X d X
I

Arcsin. x ;;- = -|- cc .
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Dit oneindig worden der integraal heeft tot oorzaak,

dat de functie onder het integraalteeken voor den boven-

sten grens x = 1, oneindig wordt, want alsdan is

1 ir

Arcsin. (1) = -
: O -= m . Het is echter bekend,

^ ' 1— 1 2

dat het omgekeerde niet altijd plaats heeft; zoo wordt bij

de integraal

/ xdx
I Arcsin. x — ,

die veel overeenkomst met de vorige heeft, de functie on-

der het integraalteeken voor den grens 1 van x evenzeer

1 TT

Arcsin. (X)-- = — : O = oo , en toch heeft deze
1/(1—1) 2

integraal eene eindige waarde. Deze uitkomst was vooruit

te zien, want uit de bepaling van eene bepaalde integraal

b

j
f[x)dx blijkt, dat Lim. 5/(6— d) nul moet zijn (voor

1 a

Lim. 5 = 0), als de waarde der integraal eindig zal blij-

ven. Is nu in het eerste geval, waar è = 1 is,

X
f {x) = Arcfim. X -\ zoo wordt Lim. 5/(1 — 5)

1— X-

1—5= Lim. S Arcsin. (1—5)-—-—
—^ =Lim. v4rmn.(l — b)

—

;

r- = h\m. Arcsin. i\ — ö) ^ =^ = — •

23— 3^ ' '2—3 22 4'

dus wordt die Lim. niet nul en de bepaalde integraal is

daarmede oneindig. In het tweede geval daarentegen is

6=1 en /(.r) = Arcsin. x ; dus wordt
V{\ — .«^)

Lim.3/(1— 5)==Lim.5 Arcsin.{\— 3) ;/{!— (1— 3)»}



( 351
)

{1—S)5 ^. ^ . ., ,.

: Lim. Arcsiii. ( 1 — d )
—7— r;;? = Lim. Arcstn. ( 1

— 0)

V/ (2 o— ö^)

^~
,/ 3 = Lim. 1/ 5,

1/ (2 — 5)
'

2 v/ 3

en dus wel degelijk nul; derhalve ook de integraal eindig.

Om nu deze integraal te bepalen, kan hier die methode

worden aangewend, waarbij zij uit de onbepaalde integraal

wordt afgeleid.

f _ mdx
IIL OVER DE INTEGRAAL 1 Arcsin. X —;:, 77.

Door middel van het gedeeltelijk integreren is hier

y. or (1 X C

lArcsin. x = — lArcsin. x d.\/ {1 — ^^)

J 1/(1 — A'^) •'

f dx= — Arcsin. x\ (1 — x'^) + W (1 — x^) — -
3

l (1 - ^ )

=— Arcsin.xx/[\— x'^)-\-idx=x—Arcsin.xV {\ — j;2)+ C,

of, als men bij ^= O begint te integreren, waardoor C = O

wordt,

r Arcsin.x = x— Arcsin. x \/ {l — x^) . (1)

jo 1/(1 — a;^)

Wil men nu tot de bepaalde integraal voor x ^1, als

bovensten grens, overgaan, zoo moet men eerst nagaan, of de

functie tusschen de grenzen O en l wel continu blijve;

dit is hier het geval, behalve voor den bovensten grens

zalven ; wij zagen echter straks, dat ook voor die waarde

Lim. 5/(1

—

b) nul werd, en wij mogen derhalve besluiten

tot de vergelijking

{ Arcsin.x =1

—

Arcsin.l\/(l— 1) = 1, (3)

jo \/{l~x^)

VEUSr.. EN MEDED, AFD. NATÜDRK. DEEL IV. 23
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•eene eindige waarde, zoo als, volgens het bovenstaande, te

verwachten was. Omdat de Arcsin in het tweede lid ver-

dwijnt, heeft dat functie-teeken in het eerste lid geheel

hare algemeene beteekenis gehouden, en kunnen daardoor

alle bogen worden voorgesteld, wier Sinus x is.

Hier is de bovenste grens der integratie de eenheid:

wilde men echter integreren tot eeneii grens p grooter dan

1, 7.00 moest in de onbepaalde integraal, waar stilzwijgend

.r <^ 1 is ondersteld, eerst de iioodige verandering worden

gebragt. Omdat

{(Arcsin.T))^=-rTr-\-{— \YArcsinx
,

voor— l<^a;<],l,{3)

=(2r-|-^)jT-f-z7{j;-t-i/(a;-—l)},voorl<a;<cc,(4)

is,— waar r een onbepaald geheel getal aanduidt, dat voor

elke verschillende waarde O, 1, 2 . . . eene der bijzondere waar-

den van de algemeene uitdrukking [(Arcsin. x)) aangeeft,

—

en, daar voor x = 1 die functie discontinu wordt — zoo

moet men tusschen icnn O en a- =p (p'^ 1) integrerende,

de integratie in twee deeleu splitsen :

/' 1 P 1

f . .
xdx [ . .

xdx
I Arcsin. x — — = 1 Arcsin. x ;

, .
xdx

Arcsin. x .

V (1 — x')

In de eerste van beide integralen moet men in de waarde

der onbepaalde integraal (1) voor Arcsin stellen, hare

waarde uit (3), iii de tweede integraal daarentegen die uit

(4). Aldus verkrijgt men, daar de eerste integraal reeds

m (2) gevonden is,

X
''

. xdx
Arcsin. x —

, = 1
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IL
^=1

_14.(ir + §)jril/0 + v/0i(l +\/0).

De beide laatste termen in het tweede lid verdwijnen

nu, daar ook Z 1 = O is, en men heeft

:

r SC d X
Arcsin.x^— = p— (Zr +i) ni\,/ [p- — 1)

h V/(1— a;^)

+ l/(p^-l)Z{p + l/(p^-l)|,p>l.

Dat er in deze uitkomst eene imaginaire grootheid voor-

komt, moet niet bevreemden, want van x= 1 tot x = p
wordt de functie \/ {\—jr^) onder het integraalteeken zelve

imaginair. De grootheid r, een willekeurig getal, dient hier

weder, om de verschillende uitkomsten te doen vinden, die

met de verschillende waarden overeenstemmen, die Arcsin

onder het integraalteeken verkrijgen kan.



BERIGT OMTRENT DE ONTDEKKING

NIEUWE VERANDERLIJKE STER,

J. A. C. OUDEHANS.

Bij mijne talrijke waarnemingen op teleskopische veran-

derlijke sterren, in de twee lantste jaren op de sterrewacht te

Leiden volbragt, is het mij eenige malen voorgekomen, dat

ik kleine sterretjes, die in de nabijheid der waar te nemen

sterren stonden en dus op het voor die waarneming ge-

bruikt wordende kaartje voorkwamen, van veranderlijkheid

verdacht. Bij ééne dier sterretjes is het vermoeden, reeds

op het einde van het vorige jaar opgerezen, thans tot vol-

komene zekerheid gekomen. Dit sterretje staat niet ver van

N'. 3 uit de lijst der door iiind ontdekte veranderlijke

sterren, {Monthbj Notices of the E. A. S. XIII, W. 2), naar

de door AnoELANDER voorgestelde nomenclatuur R Tauri ge-

noemd. Hare plaats heb ik den 10'^'^'' Januarij dezes jaars,

toen zij vrij helder was, bepaald, en daarvoor gevonden:

R. O. 4° 21°> 20s,Decl.+9":37',3, Midd.Aeq.1856,0;

Jaarl. praecessie: -j- ^3 + 0,14.

Deze ster was in de maand Pebruarij 1855 vermoede-

lijk onder de 11^ grootte; in het midden van December

-even helder als drie sterretjes van de lü^ grootte, die in
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hare uabijheid staan en waarvan de plaatsen, voor het mid-

delbaar aequinoctium van het begin dezes jaars, zijn:

E. O. 4" 21'" 37^ Deel. + 9' 30', 4 ,

21 57, 37,6,

22 19, 43,8.

Ik verwonderde mij, eene zoo heldere ster niet op mijn,

overigens zeer naauwkeurig, kaartje te vinden, dat ik in

Februarij 1855 geteekend iiad. Aanvankelijk dacht ik slechts

aan eene vergissing en gebruikte haar zelfs als eene ver-

gelijkingster voor R; ik vind in het dagboek de volgende

vergelijkingen

:

1855

Dec. 18 7", 5 M. T Z 2 i2 ii 1 ƒ dus l—f= 3 Lichtgr.

» ld 7 ,0 — 13 R R -Zf >, 5 '/

# 22 11,0 — l=R Ry-f » meer dan 3 //

l beteekent hier de nieawe veranderlijke, terwijl door /
eene ster van de 10.11^ grootte bedoeld wordt, wier plaats

voor 1856 is:

R. O. 4" 21" O' + 9' 42', 6

Den 24^'^° Maart was onze ster in den Refractor uaau-

welijks zigtbaar, dus omtrent van de 12^ grootte. Hare

veranderlijkheid is dus boven allen twijfel verheven. Den

waarschijnlijksten dag van het maximum kan ik niet juist

aangeven, maar geloof hiervoor 1 Januarij 1856 te moeten

aannemen, daar ik, hare plaats den ]
0<ls" Januarij met den

mikrometer bepalende, haar licht niet zwakker schijn ge-

vonden te hebben, dan in het midden van December. De

periode harer veranderlijkheid zullen latere waarnemingen

moeten aangeven.

Als naam voor deze veranderlijke ster, stel ik in over-

eenstemming met de bovengenoemde nomenclatuur, dien

van & Taitri voor.



DE STAND VAN DRIJVENDE BALKEN,

PEOEFONDERVINDELIJK TOEGELICHT.

' DOOR

Jb. BADOM GHIJBEK.

De krachten en de stof, zooals uien zich die, bij de

zuiver wiskunstige bewijzen van mechanische stellingen,

voorstelt, zijn altijd min of meer hypothetisch : de toepas-

sing van die stellingen kan dus in het werkdadige slechts

doorgaan, voor zoo ver de krachten en de stof, zoo als

die werkelijk bestaan, naauw genoeg overeenkomen met de

hypothetische, die in de bewijsvoeringen gebezigd zijn.

Het is dan ook geen wonder, dat men er van ouds reeds

op uit was, alle zuiver wiskunstig bewezene stellingen uit

de evenwigts- en bewegingsleer, ook proefondervindelijk te

bewijzen; en juist waar het proefondervindelijke bewijs niet

wilde teruggeven, wat het zuiver wiskunstige bewijs eischte,

bleek het, dat men bij het laatste, of omtrent de krach-

ten, of omtrent de stof, andere onderstellingen had aan-

genomen dan met de werkelijkheid overeenkwamen ; of ook

wel, dat niet alle werkelijk bestaande omstandigheden in

aanmerking genomen waren. De proefondervindelijke be-

wijzen der reeds wiskunstig bewezene mechanische waar-

heden, waren dus verre van overtollig.

Hoe meer ik van deze waarheid doordrongen was, des

te hüogur schatte ik steeds de vernuftige en iiaauwkeurige

wijze, waarop eene menigte van mechanische waarheden



(
-357

)

proefondervindelijk bewezen wnren door onzen liiiKlgeiioot

's GRAVESANDB, naar wiens naam nog altijd de kolom ge-

noemd wordt, die men in alle kabinetten van Natuurkun-

dige werktuigen aantreft.

Derhalve zal het dan ook niemand bevreemden, dat ik

er naar haakte eene proefondervindelijke bevestiging te kun-

nen leveren van de uitkomsten, die ik verkregen had bij

een zuiver wiskunstig onderzoek naar de stabiliteit des

evenwigts bij drijvende ligchamen, opgenomen in het Tvjd-

êchrift van de Eerste Klasse van het voormalig Koninklijk

Nederlandsch Instituut van fFetensdiappen. Deel IIT. Een

onderzoek, dat bijzonder ten doel liad het drijven in water

van eiken balken met een platten, van dennen balken met

een scherpen kant naar boven, te verklaren.

Bij dat onderzoek heb ik door wiskunstige berekening-

aangetoond, dat de stand waarin een homogene balk drijft,

wiens langste ribben evenwijdig met den waterspiegel zijn

en wiens dwarsdoorsnede een volkomen vierkant is, alleen

van het soortelijk gewigt van den balk afhangt; dat, zon

2-3 9
dit soortelijk gewiet tusschen de "renzen ~' en ~ 'valt,

32 32

de balk met horizontale en verticale diagonaalvlakken zal

drijven ; dat, zoo het soortelijk gewigt buiten de grenzen

--1-7. l/ 3 en - — - v/ 3 valt, de balk driiven zal met
2 ' 6

'

2 6
•'

horizontale en verticale zijvlakken : en dat, bij andere

soortelijke gewigten, het drijven zal plaats hebben in stan-

den, die, met betrekking tot de zoo even genoemde stan-

den, meer of min hellende zijn, naar gelang het soortelijke

gewigt meer of min van de straks genoemde grenzen afwijkt.

Om dit nu proefondervindelijk te bevestigen, zou men

gewisselijk een zeker aantal balkjes van verschillende soor-

telijke gewigten kunnen doen vervaardigen, en bij elk van

deze kunnen waarnemen of de stand, waarin zij gaan drij-
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veil, overeenkomt met den stand door de berekening aan-

gewezen. Hierdoor zou echter slechts voor een zeker aan-

tal soortelijke gewigten de proef bevestigend zijn, terwijl

het altijd moeijelijk zou blijven, haar mede uit te strekken

tot soortelijke gewigten, kleiner dan die van de ligtste be-

kende stoflen. Tot eene voldingende proefondervindelijke

bevestiging, scheen het mij dus het verkie^iijkste toe, een

balkje te hebben, waarvan, terwijl het drijvende bleef, het

soortelijke gewigt achtervolgens alle waarden, van 1 af tot

O toe, aannam.

Daar vermeerdering of vermindering van gewigt, dus ook

van soortelijk gewigt, geheel overeenkomt met het aanbren-

gen van eene verticale neder of opwaarts drukkende kracht

in het zwaartepunt, en daar het evenwijdig blijven van de

langste ribben met den waterspiegel stilzwijgend ondersteld

wordt, behoefde ik, ter verkrijging van het begeerde balkje,

slechts door zijn midden en evenwijdig met de langste rib-

ben, eene duuue as te brengen, die met hare uiteinden in

de openingen van eenen beugel, zonder merkelijke wrijving

kon draaijen. Werd dan, terwijl de balk in het water dreef,

de beugel derwijze vastgehouden, dat het even zoo ware

als of die beugel ontbrak, zoo had de balk zijn eigen on-

belemmerd gewigt en soortelijk gewigt. Werd echter, door

middel van den beugel, de balk zoodanig nederwaarts ge-

drukt of opwaarts getrokken, dat de as, waarom hij vrije-

lijk draaide, steeds horizontaal bleef, zoo werd hierdoor

hetzelfde oogmerk bereikt, alsof het gewigt van den balk

met de hoegrootheid van den neder- of opwaartschen druk

werd vermeerderd of verminderd, waarmede dan ook een

vermeerderd of verminderd soortelijk gewigt moest over-

eenkomen. Door een sterker neerdrukken of ophalen kon

dus hetzelfde oogmerk bereikt worden, als door eene groo-

tere of kleinere vermeerdering of vermindering van soor-

telijk gewigt. De soortelijke gewigten 1 en O moesten dan
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overeenkomen met een neerwaarts drukken van den balk

tot geheel onder, en met zijn ophalen tot geheel boven den

waterspiegel.

Maar den balk door middel van den genoemden beugel

eerst geheel onder water te brengen, en, terwijl de as

waarom hij beweeglijk is horizontaal blijft, langzamerhand

opwaarts te doen rijzen, totdat hij eindelijk geheel boven

water is gekomen, komt geheel overeen met den beugel,

en dus ook de as van den geheel onder water gedompel-

den balk, onveranderd op dezelfde plaats te laten, en, in

stede van die as opwaarts te halen, het water langzamer-

hand te doen wegvloeijen, totdat de balk geheel boven wa-

ter komt. En hierdoor vervalt dan in eens alle moeijelijk-

heid, om den balk achtervolgens in alle toestanden te brengen,

waarin hij zich zou bevinden door zi.in soortelijk gewigt

onafgebroken van 1 af tot O toe te doen veranderen.

Diensvolgens plaats ik dan nu den genoemden beugel,

die daartoe van een zwaar looden voetstuk voorzien is,

onbeweeglijk in een met water gevulden bak *), terwijl

de uileinden van de horizontale as van den balk vrijelijk

in de openingen van den beugel kunnen draaijen. Is de

bak nu zoo ver met water gevuld, dat een zijvlak van den

balk juist iu het vlak van den waterspiegel is, zoo zal de

balk een stabielen stand hebben ; loopt het water langzaam

weg, waartoe men gevoeglijk een als hevel gebogen glazen

buis kan bezigen, dan zal aanvankelijk het bovenvlak van

den balk horizontaal blijven, totdat ruim -§ van zijne hoogte

boven water is; daarna zal het bovenvlak beginnen te hel-

len, en die helling neemt van oogenblik tot oogenblik toe,

totdat de zijvlakken hoeken van 45'' met den waterspiegel

*) Een glazen bak is hier verkieslijk, ten einde de bewegingen

van den balk beter te kunnen ziea; en wel een bak met platte zij-

wanden, ten einde de lii-pking dfer lichtstralen aan het duidelijk zien

niet hinderlijk zij.
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maken, en diensvolgens üc diagonaalvlakken horizontaal

en verticaal zijn; vervolgens zal een gernimen tijd die stand

onveranderd blijven, en wel totdat de waterspiegel evenveel

beneden de as gekomen is, als hij er boven was toen de

helling des bovenvlaks voor het eerst 45° bereikte; daarna

zal dan weder die helling van oogenblik tot oogenblik af-

nemen, totdat het bovenvlak weder horizontaal is, en zich

nog ruim -j- van de hoogte des balks onder water bevindt

:

en in dien horizontalen stand zal dan verder het boven-

vlak blijven, totdat eindelijk het water geheel van onder

den balk is weggeloopen.

Neemt men in aanmerking dat hier, door den weder-

stand van de openingen des beugels, het gewigt, of liever

de werking van het gewigt des balks, en dus ook de wer-

king van zijn soortelijk gewigt gewijzigd wordt; dat dit

gewijzigde soortelijke gewigt altijd is: het quotiënt van

het zich onder water bevindend volumen des balks gedeeld

door zijn geheel volumen, dan ziet men gereedelijk dat de

beschrevene proef werkelijk al de achtereenvolgende stan-

den oplevert, waarin de balk zonder as of beugel drijven

zou, indien men gedurende dat drijven zijn soortelijk ge-

wigt van 1 af tot O toe liet verandoren.

De balk, waarvan ik tot dus ver sprak, had een vier-

kant tot doorsnede. In mijne aangehaalde vroegere bij-

drage, heb ik echter mede het geval beschouwd, dat de

dwarsdoorsnede geen vierkant maar een regthoek was. Daarbij

bleek: dat, zoo de basis der doorsnede grooter dan nagenoeg

-4- van de hoogte is, de balk, onafhankelijk van zijn soor-

telijk gewigt, altijd met een horizontaal bovenvlak zal

drijven; — dat bij eene omgekeerde verhouding van basis en

hoogte het soortelijk gewigt des balks al zeer digt bij de

grenzen 1 en O moet vallen, om het drijven met een ho-

rizontaal bovenvlak mogelijk temaken; — dat het drijven

niet zijvlakken onder hellingshoeken van 4.')°, bij ongelijke
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basis en lioogte onmogelijk is, hoe dan ook het soortelijke

gewigt moge zijn. Ook dit alles wordt donr bovengenoem-

den toestel op gelijke wijze proefondervindelijk bevestigd,

waartoe slechts een balkje van andere behoorlijke afmetin-

gen in den beugel behoeft geplaatst te worden ; hier zal

men dan het wegvloeijen des waters moeten laten begin-

nen, na den bak zoo ver gevuld te hebben, dat bij eene

eerste proef het breedste, bij eene tweede proef het smal-

ste zijvlak zich aanvankelijk in den waterspiegel bevindt.

tloezeer ik vrees reeds te veel woorden gebezigd te heb-

ben tüt het voordragen dezer tot dus ver onbekende een-

voudige hydrostatische proef, kan ik mij niet weerhouden,

nog ééne bijzonderheid aan te stippen, die mij toeschijnt

allezins opmerking te verdienen.

Laat de meergenoemde waterbak zoo ver gevuld zijn,

dat de om zijne as beweeglijke balk met zijn boven vlak juist

in den waterspiegel is ; indien men dan den balk met de

hand een weinig om zijne as draait, komt een deel van den

balk, dat onder water was, boven water, en het water is

dus in den bak eenigzins gedaald. Lant men nu den balk

weder aan zich zelven over, zoo herneemt hij zijn' ouden

stand, waardoor het water dan weder eenigzins rijst. Het

zou dus eene zeer verkeerde redenering zijn, indien men

wilde beweren: door een begin van verplaatsing des balks

daalt het water; diensvolgens zal het water, dat altijd tracht

te dalen, dit begin van verplaatsing te weeg brengen.

Met dergelijke redeneringen, die somtijds bij theoreti-

sche bewijzen gebezigd worden, kan men dus niet te om-

zigtig zijn.



GEWONE VERGADERING

DER AFDEELING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN.

GEUOIDEN DEN 29*" MAART 1856.

7^ec/enwoordiff,ieH.eeTen: j. van geuns, j- p. uelpkat,

j. j.. c. scunoEUER \xa der kolk, c. u. d. uuys ballot,

r. IIARTING, A. A. SEBASTIAN, J. VAN DER UOEVEJi, R. LODATTO,

W. VROLIK, F. A. W. MIQIIEL, G. J. MULDER, J. G. S. VAN BREDA,

R.VAN REES, D.J. STORM BLYSING, G. A. VAN KEBK^VIJK , G. SIMONS,

C. J. MATTUES, A. O. VAN DEK BOON MESCU, J. BADON GHYBEN,

U. J. IIALBERTSHA, F. nOZY, J. A. C. OUDEMANS, F. J. STAHKART,

F. C DONDERS, VV. H. DE VRIESE, eu van deLettcrkunditj'c AfJeeliDg

U. J. KOENEN ea L. J. F. JANSSEN.

liet Proces-verbaal der gewoue vergadering van 'Z'è

Pebruarij j.1. wordt gelezen, goedgekeurd en vastgesteld.

Worden gelezen brieven van de H. H. van gordt

(Rotterdam 26 Maart 1856), van der kun ('s Gravenhage

29 Maart 1856), g. e. voorhelm schneevoogt (Amster-

dam 29 Maart 1856), ter verontschuldiging over het niet

bijwonen der vergadering op hedeu. — Aangenomen voor

berigt.

Worden gelezen brieven : 1" van den Minister van

Binnenlandsche Zaken ('s Gravenhage 25 ïebruarij 1856);
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2' van den Minister van Koloniën ('s Gravenhage 3 Maart

1856) ; 3' van den President en Secretaris der Sociétii

centrale de Statistique de la Belgique (Bruxelles 15 No-

vember 1856) :
4" van den Bibliothecaris de TAcadémie

Impériale do Médecine (Paris 25 Janvier 1856); vanden

Hoofd-Directeur van het Koninklijk Nederlandsch Meteo-

rologisch Instituut (Utrecht 20 Maart 1856) ;
6" van

den Heer P. H. bicker (Amsterdam 6 Maart 1856) ; allen

ten geleide van Boekgeschenken. — AVordt besloten tot plaat-

sing in de Boekerij en tot schriftelijke dankzegging.

Worden gelezen brieven tot dankzegging voor ontvan-

gen boekgeschenken : 1° van den Heer e. fbies, Secretaris

der Konigl. Societat der Wissenschaften zu Upsala (Up-

sala 24 Februarij 1856); 2^ van de H.H. a. fischer de

WAtDHElM en RENARD, President en Secretaris van de

Société Impériale des Naturalistes de Moscou (Moscou

17/29 Tevrier 1856); 3' van den Heer J. J. altheer,

waarnemend Secretaris der Natuurkundige Vereeniging in

Nederlandsch Indië (Batavia 6 Januarij 1856). — Aange-

nomen voor berigt.

De Secretaris berigt dat de door den Heer van der

WILLIGEN aangeboden Verhandeling in de Verslagen en

Mededeelingen zal worden opgenomen.

De Secretaris berigt, met brieven van den Heer c. v. o.

STERR en J. VAN MAURIK, (Helder 15 Maart 1856 en Am-
sterdam 29 Maart 1856), Tabellen van Waterhoogten ont-

vangen en aan de Commissie over de daling van den bo-

dem in Nederland, verzonden te hebben.

Wordt ingebragt een brief van Doctor c. m. van der

SANDE LA COSTE (Amsterdam 28 Maart 1856), ten geleide

van eene voor de werken der Akademie aangeboden Si/-
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nopsis Hepaticarum Javankarum adjedis qmbusdam spe-

ciebus Ilepaticanim novis extra Javanids. Zij wordt in

handen gesteld van de Il.H. dozy en miquel, met beleefd

verzoek, om, omtrent de plaatsing daarvan de Afdeeling

te dienen van berigt, voorlichting en raad' zoo mogelijk

in de eerstkomende vergadering.

Wordt ingebragt een brief van Doctor j. w. gunning

("Utrecht 28 Maart 1S56), ten geleide van twee Opstellen,

het eene Over het Aceton, het andere eene Bijdrage tot de

kennis van Brucine, beiden aangeboden voor de Verslagen

en Mededeelingen. Zij worden in handen gesteld der Com-

missie van redactie.

Komt in beraadslaging het Verslag van de H.H. delprat,

j. VAN DEB HOEVEN, UARTING en w. VROLIK, op den brief

van den Minister van Binnenlandsohe Zaken, 'sGravenhage

12 September 1855, Litt. E, 5e Afdeeling, (z. Versl. en

Med. D. IV, bl. 50) als ook het Ontwerp-antwoord aan

den Minister, door dezelfde Commissie gesteld, beide, vol-

gens besluit der jongste vergadering gedrukt en aan de

Leden der Afdeeling ter lezing en beoordeeling verstrekt.

De Secretaris berigt, heden, onder dagteekening van

Leiden 28 Maart 1856, een brief ontvangen te hebben

van den Heer schlegel, ten geleide van Bedenkingen op

genoemd verslag.

Na eene korte wisseling van gedachten, waaraan de

H.H. w. VROLIK, VAN GEUNS, j. VAN DER HOEVEN deelne-

men, wordt besloten deze bedenkingen voor te lezen en

aan te nemen als berigt. Zij luiden als volgt:

//De ondergeteekende is van raeening, dat een onder-

zoek, voor hetwelk reeds eene zoo aanzienlijke som van

Landswege is besteed, eens begonnen en reeds ver govor-
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derd zijnde, ook, en wel zoo spoedig mogelijk ten einde

dient gebragt te worden.

Dit kan, volgens zijn inzien, slechts door de personen

of den persoon geschieden, welke meer bepaaldelijk de

daaraan verknochte praktische werkzaamheden geleid of

verrigt hebben.

De moeijelijkheden, waardoor de werkzaamheden der

Commissie gestaakt werden, schijnen den ondergeteekende

toe, slechts van eenen ondergeschikten aard te kunnen

zijn tegenover de zedelijke verpligting, welke op hen rust,

die een werk van zulk een belang, en bekostigd door het

Land, op zich hebben genomen.

De middelen, welke aan te wenden zijn ten einde de

werkzaamheden voort te zetten, bestaan derhalve, volgens

zijn bescheiden oordeel, slechts daarin, dat het Z. Excell.

den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken moge be-

hagen, op nieuw hem of hen der vroegere Commissie voor

het Geologisch onderzoek te benoemen, die bij de tot nog

toe verrigte praktische werkzaamheden het meeste aan-

deel gehad hebben.

Het heeft den ondergeteekende, voor het overige, om
verscheidene redenen, leed gedaan te zien, dat de beraad-

slaging over het onderhavige onderwerp in openbare ver-

gaderingen heeft plaats gehad, en hij zoude evenmin

gaarne zien, dat het verslag ter dezer zake in de M'^erken

der Akademie wierd opgenomen."

Daarop worden de beraadslagingen over het Verslag en

over het Ontwerp-antwoord door den Voorzitter geopend.

De Heer van breda leest de volMnde beschouwinEien

voor.

'/ Toen ik in de laatst vorige vergadering de eer had

voor te stellen, dat de beraadslaging en de beslissing over

het Rapport en den Concept-brief aan Z. E. den Minister
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van Binneiilandsche Zaken, omtrent het voortzetten en

voltooijeii der werkzaamheden der voormalige Hoofd-Com-

missie voor het Geologisch Onderzoek van Nederland door

vier onzer geachte Medeleden, de Heeren deipbat, j. van

DER HOEVEN, HAHTING en w. VHOLiK, ontwor|]en en uitge-

bragt, tot eene volgende zitting zouden worden verdaagd,

geschiedde dit, omdat ik in dat Verslag verschillende pun-

ten had opgemerkt, die met mijne zienswijze omtrent deze

zaak in geenen deele overeen kwamen.

Geheel en al zoude ik meenen aan mijn pligt en aan

het vertrouwen, waarmede Z. M. mij wel heeft willen

vereereu, door mij tot Voorzitter der nu ontbonden Geo-

logische Hoofd-Commissie te benoemen, te kort te doen,

wanneer ik bij deze gelegenheid het stilzwijgen bewaarde.

Ik acht het integendeel volstrekt noodig, hier onbewim-

peld mijn gevoelen, zoowel omtrent het Verslag van de

door de Akademie benoemde Commissie, als omtrent de

zaak zelve, bloot te leggen.

Ik wensch dit zoo kort mogelijk te doen ; niet korter

echter, dan de vele punten in het Verslag, die naar mijn

gevoelen aan wederlegging onderhevig zijn, dit zullen

toelaten.

Het Verslag onzer geachte Medeleden vangt aan met

een geschiedkundig overzigt van het gebeurde, dat aan-

leiding gaf tot de oprigting der Hoofd-Commissie; van

hetgeen door die Commissie verrigt werd, en van dat,

hetwelk de oorzaak werd van hare ontbinding.

Het is niet te verwonderen, dat dit overzigt in geenen

deele de volledige geschiedenis van het ontstaan, van de

werkzaamheden, en van de oorzaken der opheffing van de

Hoofd-Commissie bevat; maar het ware, mijns inziens, te

wensclien geweest, dat de hoofdpunten, waar het hier op

aan kwam, en waar het Verslag op gegrond moest zijn,

in de eerste plaats waren vermeld geworden. Tot mijn
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leedwezen moet ik verklaren, dat deze mij voorkomen ge-

heel te ontbreken.

Vooreerst is in het Verslag volstrekt geene melding

gemaakt, en het is mij inderdaad onbegrijpelijk, hoe deze

zaak de aandacht onzer geachte Medeleden heeft kunnen

ontgaan, van de zoo belangrijke beschikking van den voor-

maligen Minister van Binnenlandsche Zaken, die, vóór en

aleer hij tot het doen der voordragt aan Z. M., die de

benoeming der Hoofd-Commissie ten gevolge had, overging,

eene Commissie bijeen riep, zamengesteld uit al de over

het geheele Land verspreide beoefenaars der Geologie of der

aanverwante wetenschappen, welke talrijke Commissie, waar-

van ik de eer had tot Voorzitter benoemd te zijn, na rijpe

deliberatiën en na ook het punt, of de bewerking der Geo-

logische Beschrijving en der Geologische Kaart van Neder-

land aan één verantwoordelijk persoon of aan eene Com-

missie behoorde te worden opgedragen, overwogen te heb-

ben, besloot, dat dit niet aan één persoon, maar aan eene

Commissie zoude worden opgedragen; een besluit, genomen

door deskundige mannen, door bijna allen, die gerekend

werden van deze zaak in Nederland de noodige kennis te

hebben, en dat (het is onwederlegbaarj geheel en al het

tegenovergestelde is van hetgeen alsnu door de Leden der

Commissie van de Akademie wordt voorgesteld. Mijne

hoog geachte Medeleden, die de Akademische Commissie

hebben uitgemaakt, zullen, hoe hoog ik hunne kunde ook

schat, het mij niet ten kwade kunnen duiden, als ik mij

verwonder, dat de besluiten eeuer zoo uitmuntend zamen-

gestelde Commissie, besluiten die het in het leven roepen der

Geologische Hoofd-Commissie ten gevolge hadden, hunner

aandacht geheel ontsnapt zijn; immers, waren zij hun be-

kend geweest, zij zouden, daar zij zoo geheel en al in strijd

zijn met het door hen genomen besluit, niet verzuimd

hebben, ze in hunne geschiedkundige inleiding eene eerste

VEHBL. EN MEDED. AFD. NAXDDEK. DEEL IV. 24
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plaats iii te ruimen. Zij nullen het mij ook, ik houde er

mij van verzekerd, gaarne vergeven, dat ik meer waarde

lieclit aan het besluit eencr Commissie, wel niet uit alle,

maar ten minsten uit de meest bekende Geologen van

Nederland zamengesteld, dan aan dat van eene Commissie,

buiten twijfel bestaande uit vier hoogst kundige en in

vele vakken van geleerdheid uitmuntende mannen, maar

waarvan er zeer zeker twee zullen erkennen, nimmer zich

met Geologie of hetgeen daartoe betrekking heeft, te heb-

ben bezig gehouden.

Tn de tweede plaats: — is de Commissie van oordeel,

dat in de wijze, waarop de Hoofd-Commissie was zamenge-

steld, reeds de kiem besloten lag, die de oplossing der

Commissie ten gevolge had. Met deze algemeene uitspraak

stemmen wij volkomen in; maar geheel en al versehillen

wij van gevoelen met de Comitiissie, als zij meent, dat

deze mislukking aan het opdragen van het bewuste onder-

zoek aan eene Commissie, en derhalve aan meer dan aan

('uil persoon zoude zijn te wijten. Neen! deze mislukking

is alléén aan eene enkele omstandigheid toe te schrijven ;

zij is deze: dat de Secretaris der Commissie tevens een

harer Medeleden was.

Niet alleen dat de meerderheid der Hoofd-Commissie,

toen deze nog uit drie Leden bestond, geheel eenstemmig

dacht over de wijze, waarop de werkzaamheden behoorden

te worden voortgezet, maar ook toen deze Hoofd-Commis-

sie met twee Leden vermeerderd werd, was daaromtrent het

gevoelen van vijf der zes Leden zuij eenstemmig, alsof het

dat van een enkel persoon was; en alleen de weigering

van den Secretaris om de besluiten der Commissie ten

uitvoer te brengen, belette den voortgaug der werkzaam-

heden.

Uit hetgeen door mij gezegd werd, ziet men reeds, dat

ik het gevoelen in het Verslag medegc^deeld, dat namelijk
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het geologisch onderzoek niet aan eene Commissie, maar

aan een enkel verantwoordelijk persoon behoorde te wor-

den opgedragen, onaannemelijk oordeel.

Tot de geologische beschrijving van een Land, eu tot het

vervaardigen eener goede geologische Kaart, — ik zeg met

nadruk // eene goede geologische Kaart," — tot het vervaar-

digen van eene geologisclie, en niet van eene landhouw-

kaartï zooals die door iederen landbouwer kan vervaardigd

worden, daartoe behoort eene vereeniging van kundigheden,

die men in een enkel persoon niet kan vooronderstellen,

al wordt deze ook in alle opzigten en op de best moge-

lijke wijze door kundige menscheu ondersteund. Het komt

er op aan, om uit alle waarnemingen en onderzoekingen

den geologischen aard der terreinen te bestemmen ; daar-

omtrent zullen uit al het bijeen gebragte door verschil-

lende geleerden verschillende besluiten getrokken kunnen

worden. Worden deze besluiten door één persoon opge-

maakt, zij zullen gewis het gevolg eener eenzijdige be-

schouwing, en welligt onjuist zijn; zij zullen omtrent den

aard en de afkomst onzer gronden den buitenlandschen

geleerde "welligt misleiden, zeer zeker geen vertrouwen

verdienen , en aan de wetenschap meer nadeel dan voordeel

toebrengen.— Neen! M. H., zulke bepalingen moeten het

gevolg zijn van langdurige onderlinge beraadslagingen tus-

8chen meerdere met verschillende kundigheden voorziene

mannen ; tusschen mannen, waarvan sommige door eigen

onderzoek van veelvuldige buiteniandsche geologische for-

matiën in staat zijn de Nederlandsche beddingen door

vergelijking met deze te erkennen, en waarvan andere gron-

dige palaeontologische kennis bezitten, en met Mineralen

eu Petrefacten, zooals die in buiten- en binnenlandsche

verzamelingen bijeengebragt werden, bekend zijn. Ik her-

haal, en ik mag er niet genoeg op aandringen : het oordeel

over den geologischen aard onzer Nederlandsche gronden,

24*
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door een enkel persoon gegeven, zal altijfl eenzijdig zijn

en geen vertrouwen verdienen.

Dit is in liet algemeen waar ; maar er is voor Neder-

land meer. De uitvoering van het Voorstel der Verslag-

gevers is onmogelijk: het komt geheel en al op hetzelfde

neder, alsof men voorstelde het geologisch onderzoek van

Nederland te laten rusten.

Wij zijn volkomen en ten stelligste overtuigd, ja wij

durven zonder eenige terughouding verzekeren, dat er in

Nederland niemand gevonden wordt, die bij de noodige

kuude de verdere geschiktheid tot het volbrengen van zulk

eene taak in zich vereenigt. Zonder in het minst te willen

beweren, dat er niet in Nederland, ja zelfs onder de Le-

den der Akademie mannen gevonden worden, wier kunde,

wier ervaring tot groot nut bij de bewuste zaak zoude

kunnen strekken, -— gelooven wij echter, dat men onze bewe-

ring zal moeten toestemmen, als men nagaat, hoe moeijelijk

het reeds was vijf mannen te vinden, die door hunne ken-

nis der versoliillend-e tot de Geologie betrekking hebbende

vakken geschikt gerekend, en door hunne beroepsbezighe-

den ni«t verhinderd werden die taak op zich te n«men.

En zou er nu onder deze één zijn, aan wien men de zoo

moeijelijke, zoo ingewikkelde taak zoude kunnen opdra-

gen? Op deze vraag antwoord ik volmondig : — // Neen !"

Ik begin met mij zelven — en wel met de openhartige

verklaring, dat ik, ondanks mijne veelvuldige geologische

reizen en onderzoekingen, niettegenstaande de overgrootc

hoeveelheid Petrefacten, die door mijne handen gingen bij

het bijeenbrengen der groote verzamelingen, thans te Haar-

lem en elders aanwezig, mij daartoe geene genoegzame be-

kwaamheid toeken, en dat ik, ook al lieten mijne jaren

het toe, dat zij niet doen, mij tot die taak niet berekend

zoude oordeelen.

Van mijne drie hoog geachte voormalige ambtgenooten,
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de II.H, MIQUËL, SIMONS en lubach, boude ik mij overtuigd,

diit zij mij gaarne zullen toestemmen, dat hunne veelvul-

dige beroepsbezigheden hun dit werk geheel onmogelijk

zouden maken.

Wat eindelijk den voormaligen Secretaris betreft, ook van

dezen ben ik overtuigd, dat hij zulk eene taak veel te zwaar

voor zijne schouders zal rekenen. Hij zal mij gaarne toegeven,

dat de twee hoofdvereischten, zonder welke het vervaardigen

eener geologische beschrijving van eenig gewest te belag-

chelijk zonde zijn, dan dat men er aan zoude kunnen denken,

hem ontbreken; ten eerste: het bekend zijn door eigen on-

derzoek op de plaats zelve van vele, zeer vele geologische

formatiën in menigvuldige gewesten en bij herhaling in het

werk gesteld, — en ten andere palaeontologische kunde.

Wat het eerste betreft: is het mij niet bekend, dat de

voormalige Secretaris ooit eene enkele buitenlandsche geo-

logische formatie heeft onderzocht; de hoogste bergtoppen,

die door hem met een geologisch oog bezien werden, zijn

of de even boven de oppervlakte van de zee verheven bed-

dingen van Benth'cim, of de diluviaal-heuveltjes van Gel-

derland en Overijssel ; en hetgeen de geachte Verslaggevers

zeggen, dat de geologische voorwerpen, in de verzameling

der voormalige Hoofd-commissie bijeen gebragt, door den

Secretaris ten deele zouden bestemd zijn, vind ik mij ver-

pligt in zoo verre te beperken, dat dit ten deele, zoo tot

eenig, ten minsten tot een zeer klein deel moet worden

ingekrompen. Van de Maastrichtsche fossilen, in die ver-

zameling voorhanden, zijn- de plantaardige door den Heer

MlQUEL onderzocht; de dierlijke, even als die uit het door

mij te Eijbergen ontdekte groote, op onze oostelijke grens

zigtbare tertiaire terrein, werden op kosten van den Lande

voornamelijk door den Heer thierens te Maastricht be-

stemd. Wij zijn verre van door deze aanhaling eener in

ons oog min naauwkeurige uitdrukking in het Verslag iets
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ten iiadi'cle van den voormaligen Secretaris te willen zeg-

gen : Iict strekt geenszins om zijne kundigheden te ver-

kleinen, als wij ronduit zeggen, dat wij hem voor geen

Paleontoloog houden, en dat evenwel de algeheele kennis

dezer wetenschap onontbeerlijk is voor hem, die alleen eene

goede geologische beschrijving en kaart van eenig gewest

zoude willen vervaardigen.

Ondanks al de uitgebreide kundigheden, ondanks de

onvermoeide werkzaamheid, die wij alle gewis in den

voormaligen Secretaris volgaarne erkennen, blijft het dus

ontegenzeggelijk, dat hem tot het alléén, op zich zelven,

verantwoordelijk bewerken van eene geologische kaart en

van eene geologische beschrijving van eenig gewest de twee

hoofdvereischten ontbreken, zonder welke dit werk volstrekt

onmogelijk is: de bekendheid namelijk met veelvuldige geo-

logische formatiën in het buitenland, en de ervarenheid in

de Palaeontologie.

Te dezer gelegenheid moet ik ook niet verzuimen mijne

geachte Medeleden op eene enkele bewering in het "Ver-

slag opmerkzaam te maken, waarin ik niet kan toestem-

men. Op bl. 302 wordt beweerd, dat al de door den voor-

maligen Secretaris ontworpen aanteekeningen en uittreksels,

bouwstoifen voor eene latere beschrijving, een doolhof zon-

den vormen, waarin hij alléén den weg zoude weten, en

verder, dat van de door hem ontworpen schetsen ook al-

leen door hem partij zoude kunnen worden getrokken.

Met grond meen ik deze bewering minder juist te mo-

gen noemen: alles wat tot het Archief der voormalige

Hoofd-Commissie behoort, is, indien ik mij niet vergis, aan

al de Leden der voormalige Hoofd-Commissie genoegzaam,

en aan mij zeker zeer goed bekend ; het werd nog in de

laatste dagen van het aanwezen der Commissie onderzocht,

en de beschuldiging, den voormaligen Secretaris hier ge-

daan, is, naar mijn bescheiden oordeel, ongegrond. In
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geeiieu deele is het echter te verwonderen, dat de geachte

Verslaggevers, als vreemd in deze zaak ingevallen, een

doolhof hebben meeneu te zien, waar een landschap was,

waarvan de wegen ieder op hetzelfde punt uitliepen. Maar

ook al ware het, dat hier inderdaad door dea voormaligen

Secretaris een doolhof ware aangelegd, waarvan hij alleen

de bekendheid zich had voorbehouden, dan zoude gewis de

Hooge Eegering hem met nadruk kunnen uitnoodigeu om
hen, die met het verdere onderzoek zouden belast worden,

den weg in dezen doolhof aan te wijzen, daar de reiskosten,

die tot den aanleg er van gediend hebben, uit 's Lands kas

aan hem ziju verschaft.

Er is dan in de voormalige Hoofd-Commissie niemand,

aan wien men hare taak zoude mogen opdragen; buiten

deze Commissie bestaat er, voor zooveel mij bekend is,

ook niemand ; en is dit zóó, dan is het eene bewezene

zaak, dat het Yoorstel der Verslaggevers daarop nederkomt,

dat men de werkzaamheden der voormalige Hoofd-Commis-

sie onbepaald uitstelle. Ik mag hier echter niet nalaten

aan te merken, dat wanneer men werkelijk verpligt ware

tot een naar mijn inzien geheel verkeerd besluit te komen,

en het bewuste werk aan een persoon op te dragen, er,

naar mijn bescheiden oordeel, onder alle Natuurkundigen

in Nederland gewis geen zoude kunnen gevonden worden,

die daartoe meer van de onmisbare kundigheden in zich

vereenigde, dan de Heer laurent te Maastricht; maar ook

hij heeft, indien wij wèl onderrigt zijn, te weinig kennis

van de buitenlandsche gronden, dan dat hij het zoude dur-

ven wagen een zoo moeijelijk werk op zich te nemen.

Maar de Heeren Verslaggevers wijzen op verschillende

kaarten, die door één persoon zouden vervaardigd zijn : op

de kaarten van een groot deel der Vereenigde Staten van

Amerika, op die van Engeland, van Frankrijk, van Bel-

gië. Reeds in de vorige zitting der Akademie heeft ons
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geacht Medelid, de Heer miquel, met kracht zijne stem

tegen deze bewering verheven, en wij stemmen hieromtrent

voll<omen met hem in.

Wat de Vereenigde Staten betreft, verwondert het ons,

dat juist DALE OWEN van allen, die zich met zulk eene

opneming bezig hielden, vermeld wordt, en zonden wij ook

mogen vragen of het woord groot gedeelte, in betrekking

tot de groote uitgebreidheid der Vereenigde Staten, wel

volkomen juist is. Dan dit is van te weinig belang om
er op te hechten ; het komt ons echter onder verbetering

voor, dat het voorbeeld op onze zaak buiten alle toepas-

sing is. Vooreerst zijn de bedoelde opnemingen zeer al-

gemeen : zij zijn zoodanig, dat, als men zich bij gelijksoor-

tige in Nederland wilde bepalen, men het werk in een

half uur zoude kunnen voltooijen
;

geheel de kaart van

Nederland zoude men met ééne kleur te overdekken heb-

ben. Maar daarenboven, wie staat er ons voor in, dat de

Noord-Amerikaansche kaarten juist zijn; is het niet veel

waarschijnlijker, dat zij meer als eerste schetsen te be-

schouwen zijn, die later meer uitgewerkt zullen worden ?

Zooveel als door deze opnemingen, hoe belangrijk ook,

bekend werd van Noord-Amerika, weet men reeds lang van

Nederland: er is geen verder onderzoek toe noodig.

De geologische kaart van Engeland wordt inderdaad niet

door één persoon vervaardigd, maar door eene zeer talrijke

Commissie, de zoogenaamde Geological Survey, aan wier

hoofd de Voorzitter la beche tot zijn dood was, terwijl

dit Voorzitterschap nu door Sir R. J. jiurchison bekleed

wordt. De inrigting in Engeland komt, zooals de Heer

MIQUEL te regt beweerde, bijna overeen met die van de

voormalige Hoofd-Commissie, met dat onderscheid, dat zij

voor een grooter land, zooals Engeland, veel talrijker was

en moest wezen.

Hetgeen wij van Engeland zeiden, is van evenveel toe-
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passing op rrankrijk: het geheele uitmuntende ligchaam

van de Ingenieurs der Mijnen maakte in dat land de Hoofd-

Comitiissie der kaart uit, met twee Hoofden, Yoorzitters, zoo

men wil, die de een het mineralogisch, düpresnoy; de an-

der het meer geologisch gedeelte, elie de beaumont, be-

stuurde.

Wat eindelijk België aangaat, de Verslaggevers hadden

volkomen regt in hetgeen zij meldden, dat de Heer dumont

persoonlijk met de kaart van dat land is belast geweest.

Nadat het door de Heeren Officieren van den Generalen

Staf, onder mijn geologisch toezigt, op last der Hooge Re-

gering ondernomen en gedurende zes jaren voortgezette, en

reeds zeer ver gevorderde werk van de geologische beschrij-

ving en de geologische kaart van België in 1830 tijdelijk

was afgebroken, werd het voortzetten van die taak aan den

kundigen, beroemden, Luikschen Hoogleeraar dumont op-

gedragen.

De Verslaggevers halen deze opdragt als een bewijs aan

voor het wenschelijke, dat ook iu Nederland iets dergelijks

zoude geschieden; wanneer de Verslaggevers meer naauw-

keurig met de zaak hadden kunnen bekend zijn, vertrouw

ik, dat zij er juist een tegenovergesteld argument in zouden

hebben gevonden.

In zes jaren tijds immers was het grootste gedeelte van

België door de Officieren van den Generalen Staf onder

mijne medewerking, namelijk het oude terrein tot en met

het kolengebergte bijkans geheel op de bekende groote

kaarten van capitaine gebragt. Ik ben zeer verre van te

onderstellen, dat de Heer dumont inzage van deze kaarten

zoude gehad hebben; het is mij zelfs geheel onbekend ge-

bleven, of zij in België al — of niet verbleven zijn; maar

zooveel is zeker, het is mij uit de vergelijking der kopijen

dier kaarten, die onder mij hebben berust, met de kaart

van den Heer dumont gebleken, dat hetgeen op zijne kaart
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geplaatst is, mcereudccls t-a meer uilvowig op de vroegere

üutwerp-kaarteu reeds was opgetoekeud, zoodat men uit

deze, voor zooveel het oudere terrein betreft, ecne zeker

niet minder volledige kaart op de schaal van die van den

Heer dumont, in weinige uren zoude hebben kunnen op-

maken, — eene kaart, waarop men niet minder juist dan

op de zijne zoude hebben kunnen zien, wiülr Schiefer, wüilr

Kalk, wiiur Podding enz. gevonden wordt.

De duiding van de oude terreinen, hunne onderdeeliug

is echter grootendeels het werk van den Heer dumont-

maar wij mogen niet ontveinzen, dat juist, uithoofde deze

geleerde hier geheel op zich zelven stond, deze duiding zoo-

danig is uitgevallen, dat zij, zoodra zij bekend was, door

de kundigste Duitsche Geologen, door hen, die hun leven

aan het onderzoek van dat zelfde terrein, waar het zich in

Duitschland uitstrekt, gewijd hebben, voor onhoudbaar ver-

klaard, en met gronden wederlegd werd.

Het is ook bekend, hoe de Heer dumont in de duiding

dier groote bergmassa's, die den rand van het eigenlijk

Ardenner-gebergte vormen, geweifeld heeft. In den eersten

tijd toch van zijn onderzoek nam hij aan, dat de zoo be-

kende beddingen, die de Engelschen old red noemen, in

België niet aanwezig waren; en het was eerst, nadat hij

in Engeland met Sir E. J. mukchison het aldaar aanwezige

old red had onderzocht, en nadat ik den Heer MUKcmsoN

geschreven had, hoe de Heer dumont eene mij onverklaar-

bare vergissing beging met de aanwezigheid van het old

red in België te ontkennen, terwijl het er zeKs op een

ruim zoo groote scliaal nis in Engeland ontwikkeld is, dat

deze dit terrein op zijne kaart bragt.

Het secundaire en het tertiaire ten-ein van België, zoo-

als dit op de kaart van den Heer dumoxï geplaatst werd,

was in 1830 nog niet opgenomen; het was bijkans een

terrein merge voor den Heer dumont, met uitzondering
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evenwel van de vermaarde tertiaire kleibeddingcn bij Boom,

Rupelmonde en Themsche, waarin de belangrijke Septaria

reeds door mij herkend, en met die uit de beddingen van

het eiland She])pey, aan den mond van de Theems gele-

gen, geparalleliseerd was, zooals, wat de ontdekking betreft,

uit de Mémoires van de Koninklijke Akademie van Weten-

schappen te Brussel blijken kan.

Maar het is juist door dat deze jongere terreinen door

een enkel persoon bestemd zijn, dat deze bestemming en

dat de vergelijking er van met andere buitenlandsche ter-

reinen door vele beroemde Palaeontologen onmiddellijk be-

streden werd, en dat er omtrent hare juistheid op vele

punten nog heden zeer veel twijfel overblijft.

En hoe lang heeft de bewerking dier kaart geduui'd?—
Twintig jaren verliepen er, voor zij het licht zag, en nog

laat zich eene geregelde beschrijving wachten ; zeer aanzien-

lijke sommen heeft zij aan België gekost. — Hoe is het

dan mogelijk, dat men zulk een voorbeeld als aanbevelens-

waardig kan aanbevelen ! — Neen : wanneer de geachte Yer-

slaggevers de bijzonderheden van al wat met de kaart van

den Heer dumont is voorgevallen vermeld hadden, en daarna,

ondanks het inderdaad voortreffelijke van deze kaart, daar-

uit aanleiding genomen hadden, om het bewerken van ieder

andere geologische kaart door een enkel persoon ten stel-

ligste af te raden, hunne redenering zoude ons zeer logisch

toegeschenen zijn.

Er blijft ons nog een punt in het Verslag ter behande-

ling over: het is dit, waarbij de geëerde Verslaggevers in

overweging nemen, of men het geologisch onderzoek van

Nederland ook aan een vreemdeling zoude kunnen op-

dragen.

Geenszins kunnen wij ons vereenigen met de gronden,

die aangevoerd zijn, om aan geen buitenlander het werk

op te dragen. Eene onuitwischbare schande zouden wij,
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liet voor Nederland vinden, indien onder zoo vele beroemde

geleerden niet eeue vereeniging van mannen, die tot die

taak volkomen berekend waren, zoude zijn bijeen te bren-

gen. Zulk eene vereeniging is in Nederland zeer mogelijk,

niet minder mogelijk dan in ieder ander Land. Neen ! dui-

zendmaal neen! een vreemdeling moet ons Land niet op

hooger last beschrijven. Maar dat hij dit niet zoude hunnen

doen, zooals de lleeren Verslaggevers zeggen, omdat tot

hiertoe geene enkele Delta ergens ter wereld aan een gron-

dig onderzoek zoude onderworpen zijn, en omdat ons Va-

derland in geaardheid van alle overige landen verschilt :
—

omtrent de juistheid van deze aangevoerde redenen ver-

schillen wij geheel en al van onze Verslaggevers. Er is

zooveel bekend van de Delta's, b. v. van de Rhone, van

de Elbe, van de Po enz., dat men zeer voldaan zoude kun-

nen zijn, als onze Delta even goed bekend ware. Maar

wat meer is: tot het grondig onderzoek van onze Delta

is het volstrekt onontbeerlijk, dat men door eigen beschou-

wing met vele oude, nu ver van de boorden van den Oce-

aan, en boven hunne oppervlakte gelegene Delta's naauw-

keiirig bekend zij. Li den voorhistorischen, ja in de oude

geologische tijden stroomden er rivieren, zooals thans; die

rivieren vormden Delta's, zooals thans; Delta's gelijkvormig

aan onze tegenwoordige , historische. Die oude Delta's

zijn door latere gebeurtenissen hier opgeheven, daar inge-

zakt, en veelvuldig zoodanig blootgelegd, dat de secties der

verschillende beddingen, waaruit zij bestaan, zigtbaar zijn

geworden. Door het bestuderen van deze Delta's en van

hunne zigtbare beddingen, en daardoor alléén kan men tot

de kennis geraken van onze nieuwere Delta's, tot wier diep

gelegene en met boortoestellen niet dan met groote kosten

en op weinige plaatsen bereikbare beddingen men moeije-

lijk kan doordringen.

De kunde van vreemde Geologen zou dus bij de bcschrij-
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vmg van onzen vadcrlandschen bodem zeer te stade komen.

Maar ook ten andere is de redenering, waarom men aan

geen buitenlander het bewuste onderzoek zoude kunnen

opdragen ook daarom, salvo meliori, minder afdoend. Ne-

derland is niet alleen eene Delta van Schelde, Maas en

Rhijn; maar een groot deel van ons Vaderland bestaat uit

een veel ouderen grond, een grond, die, zooals door mij het

eerst ontdekt, en zoo op mijne menigvuldige lessen als el-

ders, reeds voor jaren is bekend gemaakt, voor een goed

deel uit rotsblokken en rotsgruis bestaat, dat van de krui-

nen van het Ardenner-gebergte werd afgebroken en naar

onzen bodem overgevoerd, en dat gemengd werd met de

rotsstukken, die van het Scandinavisch gebergte werden af-

gesclieurd en tot ons, waarschijnlijk op ijsvelden, overge-

bragt, zooals men dat in de bekroonde Verhandeling van

den beroemden haussmak, die door mij vertaald, en met

noten voorzien in de werken der HoUandsche Maatschappij

van Wetenschappen gedrukt werd, kan lezen.

Dit Ardenner- en Rhijndiluvium zoude ik nimmer tot zijn

oorsprong hebben kunnen terugbrengen,— nog heden zou-

de men, zooals toen haussman zijne Verhandeling schreef,

het Nederlandsch diluvium met brugmans en anderen als

alléén Scandinavisch beschouwd hebben, — had ik niet, door

ambtshalve bijkans ieder punt van het Ardenner-gebergte,

van den EijfTel, van het Schiefer- en Kalkgebergte aan de

beide boorden van den Rhijn te onderzoeken, aan lederen

steen van ons Nederlandsch diluvium de plaats kunnen

aanwijzen, vanwaar hij wierd afgescheurd. Geen Nederlan-

der, die niet in de buitengewone gelegenheid geweest was,

waarin ik mij heb bevonden, zoude daartoe in de mogelijk-

heid, geweest zijn. Onder de buitenkndsche Geologen daar-

entegen zijn er vele, die bij het onderzoek onzer Neder-

landsche steensoorten deze met niet minder juistheid, ja

welligt nog beter dan ik, zouden herkend hebben.
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Hetzelfdo is niet minder toepasselijk op het door mij al

mede voor vele jaren ontdekte groote tertiaire bassin met

zoo vele door mij liet eerst als tertiair herkende Petrefacten

aan onze oostelijke grenzen, een bassin, waarop ons dilu-

vium en onze Uelta rust. Buiten twijfel zou, om slechts één

buitenlandsch geleerde te noemen, een man als de lloog-

leeraar beyrich, die de Noord-Duitsche fossileu zoo uitmuntenil

beschrijft, ook dit teiTein volkomen kunnen bekend maken.

Met de aangevoerde redenen van de geachte Verslagge-

vers kan ik dus niet instemmen; maar dit neemt niet weg,

dat ik om andere redenen geheel eenstemmig over deze

zaak met hen oordeel dat het geologisch onderzoek van

Nederland aan geen buitenlander mag worden opgedragen.

Neen, nogmaals neen: de eer van Nederland verbiedt het.

Met eene min gewigtige opmerking willen wij besluiten.

Een kort woord over het beweren van de Verslaggevers,

dat door den Heer ditmont reeds eene geologische kaart

van Limburg zoude ontworpen zijn. Wij willen dit gaarne

gelooven; maar wij zouden het betwijfelen, of deze kaart,

na de veelvuldige onderzoekingen van het Limburgsohe ter-

rein, niet alleen door Lïel en Hebeet, maar vooral door

den Breslauer Hoogleeraar Römeb, wiens latere, en, salvo

meliori, naar mijne eigene onderzoekingen te oordeelen, zoo-

veel juistere inzigten, zooveel van die van den Heer DU-

MONï, van MULLER eu vele anderen afwijken, nog wel op de

hoogte der wetenschap zoude zijn.

Als slotsom op al deze overwegingen meenen wij ver-

pligt te zijn, de volgende amendementen op den aan Z. Exc.

den Minister van Büinenlandsche Zaken door de Akademie

te rigten brief voor te stellen:

1°. de woorden van het 4'ie der voorstellen ,, met uit-

„ noodiging aan diegenen" tot op liet slot in de volgende

te veranderen

:

„met uitnoodiging aan diegenen, die zich in Commissie
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„ zouden willen vereenigen, om zich met de verdere afwcr-

„ king van de taak der voormalige Geologische Iloofd-Coui-

„ missie te belasten, om, onder nader vast te stellen waar-

„ borgen en voorzorgen, kennis te nemen van al hetgeen

„ bijeen gebragt werd, en een plan van afwerking aan Uwe
„Excellentie te onderwerpen."

2°. De woorden: „opdat ;deze bekendmaking etc." tot aan

de woorden: „van de zijde der Aldeeling te openbaren"

weg te laten."

De Heer g. ï. mulder zegt met leedwezen een groot

deel, van hetgeen de Heer van breda voordroeg, gehoord

te hebben. Hij herkent daarin eene poging van genoemden

Spreker om zich zelven te doen kennen, en, terwijl hij liem

dankbaar is voor deze uiteenzetting, had hij gewenscht, dat

de Heer van beeda hetzelfde regt had laten wedervaren

aan den Heer dümont, aan wiens groote verdiensten de Heer

MüLDEE den hoogsten lof toekent; hetgeen te meer wen-

schelijk ware geweest, omdat de Heer dümont, al ware hij

ook aanwezig, het regt niet zoude hebben, zich in liet mid-

den dezer Vergadering te verdedigen. Evenzoo had de Heer

MULDER gewenscht, dat, terwijl de Heer staring, hoewel

regt van zitting hebbende in deze vergadering, begrepen

heeft van haar afwezig te moeten blijven, de Heer van

BKEDA de bladzijden, waarin de Heer staring wordt beoor-

deeld, niet hadde voorgelezen.

Spreker vraagt, of het mandaat, der Akademie door den

Minister gegeven, wel strekt om door te dringen in de

geschiedenis der Geologische Commissie, en aldus een oor-

deel te vellen over de redenen, welke haar bij onafgewerkte

taak, tot ontbinding gevoerd hebben. Hij beschouwt de last-

geving der vergadering aan de Commissie, wier verslag

en ontwerp ter tafel is, als hoogst onaangenaam, en, hoe-

wel de een of ander moge wenschen, dat eenige zinsneden
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er niet, of anders gesteld in mogten voorkomen, geeft hij

gaarne aan den arbeid der Commissie den lof, dat deze van

naamvgezette zorg, bescheidenheid en omzigtigheid blijk

geeft.

Als slotsom zijner beschouwingen, acht hij het wensche-

lijk, dat de bedenkingen van deu Heer van breda aange-

nomen worden voor berigt, zonder verdere beraadslaging

daarover, en stelt hij als motie van orde voor : dat de Ver-

gadering zich bepale tot de beraadslaging over de con-

clusiën van het Rapport en over het Ontwerp-antwoord

aan den Minister, en dat zij derhalve, alleen het belang

der wetenschap voor oogen houde, zonder zich in ie la-

ten in eenig oordeel over de handelingen der Geologische

Commissie.

De Voorzitter hecht zijne goedkeuring aan deze motie

van orde en verlangt ook, dat de beraadslaging zich be-

pale tot genoemde conclusiën, waarop toch het verhaal van

al hetgeen in de ontbonden Geologische Commissie geschied

is, geen invloed kan uitoefenen, en derhalve tot onge-

weuschte tijdverspilling behoort.

De Heer van beeda verlangt echter den Heer mulder

vooraf te beantwoorden, en zegt: onbeantwoord te zullen

laten hetgene zijn eigen persoon betreft; maar dat hij on-

gaarne de verdenking op zicli zoude laten rusten, alsof hij

deu Heer dumont niet hield voor een uitstekend Geoloog.

De Heer jtulder heeft hem daaromtrent verkeerd verstaan.

Hij erkent ten volle de groote verdiensten van dezen ge-

leerde, vooral gebleken in de uitmuntende geologische kaart

van België, en voert als een bewijs daarvan aan, dat hij

zelf in de Geologische Commissie heeft voorgesteld, de kaart

van Noord-Nederland op dezelfde schaal te doen uitvoeren

als die van België door den Heer dumont, om aldus beide

kaarten geheel aan elkander te doen sluiten.

Wordt alsnu in beraadslaging gebragt de motie van orde
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van den Heer mulder, en' deze met algemeene stemmen

aangenomen.

De beraadslagingen worden geopend over de vier eon-

clusiën, waarmede de ontworpen brief aan den Minister sluit.

Omtrent de eerste conclusie geschiedt eene korte wisse-

ling van gedachten, waarbij 1°. de Heer van breda voor l)e-

schadiging der voorwerpen bij het transport vreest, ook de

kostbaarheid der overzending doet uitkomen, tegenover het

bijna kosteloos bewaren te Haarlem; 2°. de Heer w. vuolik,

bij het hooren van dergelijke bezwaren, verlangt dat hij

alsdan voor de bewaring niet verantwoordelijk worde ge-

steld, en hij zoo doende liever zoude zien dat het Trippen-

huis niet als bewaarplaats wierd aangewezen; 3°. de Heer

MiQDEL daarentegen de wenschelijkheid doet uitkomen, dat

de geheele verzameling onder het beheer der Akademie

kome, en de Heer van breda verklaart, dat hij, na het door

den Heer miquel aangevoerde gehoord te hebben, zijne stem

aan het overbrengen naar het Trippenhuis niet zal ont-

houden.

De eerste conclusie, alsnu in beraadslaging gebragt, wordt in

hare oorspronkelijke redactie mei ééne stem tegen aangenomen.

De tweede conclusie wordt met algemeene stemmen aan-

genomen.

Omtrent de derde, stelt de Heer donders voor, dat

eerst de vierde en daarna de derde conclusie in beraadsla-

ging worde gebragt; opdat, zoo de Afdeeling welligt de

vierde conclusie verwerpe, zij geen onnoodigen tijd ver-

lieze met de beraadslaging over de alsdan overbodig ge-

worden derde conclusie.

Na eene korte wisseling van gedachten, wordt, met 14

stemmen vóór en 11 tegen, besloten de orde te behouden,

welke het Ontwerp aangeeft.

De derde conclusie komt in beraadslaging. Na eenige

wisseling van gedachten wordt besloten met 18 stemmen

vERsr,. t;s" MF.nnn. afd. natoork. ni-.KT. IV. 25
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voor en 7 stemmen te/fen, (ht do' derde conrlusie zal wor-

den behouden met cciu' wijziging van redactie, daarin be-

staande, dat voor overblijvende zal worden gesteld ioeg<:zegde,

en voor toegestane, geraamde.

Bij de beraadslaging over de vierde conclusie, Irerinnerl

de Heer van jüieda het amendement, aan het slot zijner

bedenkingen voorgedragen, en luidende: „dat, in plaats van

met uitnoodiginy aan diegene, welke zich enz. zoude worden

gelezen met uitnoodiging aan diegenen, die zich in commissie

zouden willen vereenigen enz!'

De Heer van kees stelt voor, dat men de zaak in het

midden late, en zoowel aan eeu pejsoon alleen of aan cene

Commissie vrijheid geve om zich aan te melden. Hij

verlangt derhalve te lezeu: met uitnoodiging aan diengene

of aan diegenen, en later: zoude of zouden.

De Heer J. van deu hoeven verdedigt de oorspronkelijke

redactie, en zegt dat de Commissie door haar de meest

mogelijke vrijheid laat

De Heer van beu boon aiesch weusclit alle uitnoodi-

ging weg te laten. — Het geldt hier de nalatenschaj)

eener ontbonden, door de Kegering benoemde, geologische

commissie, en hij acht het minder voegzaam te vragen,

wie die nalatenschap zal w'illen aanvaai'den. Een wezent-

lijk bekwaam man zal daartoe te bescheiden zijn en zich

niet aanmelden. \ oor een minder bekwaam en minder

bescheiden ongeleerde zal men zieh hebben te wachten.

Hij verlangt, dat men afwachte, of -er eenig voorstel,

hetzij door de Akademie, hetzij door de Eegering geschie-

de, nadat de geheele verzameling zal zijn onderzocht en

het arclüef der ontbonden commissie meej: bekend zij ge-

worden. Eene openbare uitnoodiging tot het inleveren van

plannen komt hem ontijdig en ongeraden voor.

De Heer delpkat verdedigt de redactie \an de ter be-

raadslaging zijnde conclusie. Zij sluit de mogelijkheid niet
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uit, dat ecne commissie zich aanbiede, en geeft tevens aan

een enkel persoon de vrijheid om zich aan te melden.

De Commissie heeft eene gepaste ruimte willen laten. Haar

eenig doel was de gezindheid der Eegering bekend te doen

worden tot het ontvangen van plannen ter afwerking en

tot het in beoordeeling brengen van deze.

De Heer muldeu stelt op den voorgrond de noodzake-

lijkheid, dat de eer der Aiademie worde gehandhaafd. Zij

mag geene uitnoodiging aanraden, welke zij vermoedt dat

onbeantwoord zal blijven, of eene gelegenheid openstellen,

welke zij meent dat ongebruikt zal blijven. —• De geolo-

gische commissie heeft hare taak nedergelegd. De Ee-

gering kent geen deskundige, aan wien zij de voUooijing

daarvan konde opdragen; anders had zij dezen benoemd.

De Commissie der Akademie zegt, evenmin een dergelijken

te kennen. Dan immers zoude zij dezen hebben aange-

wezen. Er is dus niets van eene uitnoodiging te wachten,

en in dergelijk geval mag men der Eegering den raad

daartoe niet geven.

De Heer otquel \Taagt, wie, zoo de uitnoodiging mogt

geschieden, het toezigt zal houden over de in te zenden

plannen. Het Eapport wijst daartoe de Akademie aau; maar

het Ontwerp-antwoord aan den Minister zwijgt er over. Hij

wenscht, dat daaromtrent ook e^nige aanwijzing in den brief

worde opgenomen.

De Heer harting verdedigt het Voorstel der Commissie.

Vermits zij geen kandidaat tot de afwerking wist aan te

wijzen, bleef haar geen ander middel over dan de kansen

eener aankondiging en uitnoodiging open te stellen. Hij

beantwoordt den Heer miqdel, door te wijzen op den za-

menhang tusschen den brief en het rapport, waaruit der

Eegering zal blijken, dat het doel is, de in te zonden plans

aan het oordeel der Akademie te onderwerpen.

De Heer JiiQirEL herhaalt zijnen wensch, dat van dit

25'
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govorderdfi toezigt ook in den Brief blijk worde gegeven.

De Heer donders keurt de houding der Akadcmie niet.

goed, zoo zij in het verslag zegge, geen persoon te kennen,

geschikt tot afwerking van de taak der ontbonden geolo-

gische commissie, en in den brief van eenc iiitnoodiging

spreke, even alsof zij de mogelijkheid van het bestaan van

een dergelijken persoon vermoedde. Welligt had de Com-

missie het oog op een dergelijken persoon, waarvan zij

meende den naam te moeteii verzwijgen?

De Heer w. vkouk verdedigt het voorstel der Commis-

sie. In haren naam durft hij opentlijk verklaren, dat zij

niemand op het oog heeft, en dat, als zij een geschikt

persoon kende, zij den moed zoude gehad hebben dezen te

noemen. Dit neemt intusschcn de mogelijkheid niet weg,

dat er, of een besta, welke aan de Commissie onbekend

bleef, of dat er aan onze Hoogescholen zich inmiddels een

geoloog kunne vormen, in zich al de gevorderde vereisch-

ten vereenigende. De Commissie heeft bij haar voorstel niet

alleen den tegenwoordigen, maar ook den toekomenden tijd

op het oog.

De Heer dondees antwoordt, dat het hem in dergelijk

geval beter voorkomt, om den schijn niet aan te nemen,

alsof men ook heden een antwoord op eene uitnoodiging in

het openbaar kan verwachten. Hij vereenigt zich derhalve

met die leden, die de uitnoodiging uit den ontwerp-brief

willen verwijderen. Ten einde de beraadslaging daaromtrent

te bekorten, stelt hij het volgende amendement der vierde

conclusie voor, hetwelk hij wenscht dadelijk op de derde te

doen volgen. „De Akademie ontveinst zich niet, dat deze

„ voorstellen geene onmiddellijke voortzetting van de taak,

„die aan de geologische commissie is ojjgedragen, ten gc-

„volge hebben. Zij acht intusschen die voorzetting zeer

„gewigtig, en zij vertrouwt dat de bezwaren, welke haar

„voor het oogenblik van het doen van verdere voorstellen
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„terughouden, binnen niet al te langen tijd zullen worden
„uit den weg geruimd. Daarom neemt de Akademie de

„ vrijheid, zich mor te behoudun, ter geschikter tijd nadere

„voorstellen hieromtrent aan Uwe Excellentie aan ie bieden."

De Heer haeting doet opmerken, dat de Heer donders
de bestaande moeijelijkheid gevoelt. Hij zet nader uiteen,

dat, als geene deur opengesteld worde voor hen, die zou-

den verlangen en die geschikt zijn, om de taak der ont-

bonden geologische commissie te volbrengen, het onmoge-
lijk wordt, om aan den Minister voor te stellen, dat de toe-

gezegde / 18,000 beschikbaar worden gehouden. Hij heeft

vernomen dat sommige leden meenen, dat met het opne-

men der uitnoodiging in het ontwerp der Commissie, de

waardigheid der Akademie in de waagschaal wordt gebragt.

Voor dergelijke vrees, bestaat, volgens hem, geene de minste

reden. Hij meent dat de waardigheid der Akademie het

best gehandhaafd wordt, door eene goede zaak langs den
kortsten en zekersten weg tot een goed einde te brengen.

De Heer mulder meent dat de waardigheid hier alleen

in de waarheid moet liggen. De Akademie kent niemand
die geschikt is. Zij mag zich met geene dichterlijke ver-

onderstellingen bezig houden.

De Heer van breda zegt het daarin geheel met den Heer
jrULDER eens te zijn.

Na eene korte woordenwisseling tusschen de H.H. har-

TiNG, inqüEL en stamkajit, verlangt de Heer simons, dat

een einde gemaakt worde aan deze reeds te lang gerekte

beraadslaging. De Vergadering loopt gevaar om zich in al

de voorgedragen amendementen te verwarren. Zij beslisse

eenvoudig het beginsel of eene uitnoodiging in het Ont-

werp zal worden opgenomen, dan wel of daarvan geene spraak

zal wezen. Als dat eenmaal beslist is, zal zich de redactie

gemakkelijk laten vinden.

De Heer schroeder van der kolk stelt voor, dat men
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de verscliilleiide meeiüligbu zooveel mogelijk vcreciiigc, door

aan het slot der derde conclusie te voegen : opdat langs

dezen weg de gelegenheid opengesteld worde voor al die-

genen enz.

De Heer van der hoeven zegt dat de Commissie zich

met dit amendement vereeiiigt.

De Heer simons verzet er zich tegen, vermits er, hoe-

wel in andere bewoording, toch eene uitnoodiging in be-

sloten is.

De Heer üelpkat blijft de uitnoodiging vertledigcii. Hij wil

niet dat de zaak in het oneindige blijve slapen, en verdedigt

blz. 305 en 313 van het Verslag, waarbij hij doet uitkomen,

dat gemis van aanwijzing van een bepaalden persoon, door of

van wege de Akademie, nog iets anders is dan ontkenning

dat er een geschikt persoon koude wezen, die, na zich al

of niet van de medewerking of ondersteuning van anderen

te hebben verzekerd, de afn'erking van de afgebroken taak

op zijne eigene verantwoording zoude willen ondernemen.

De Voorzitter sluit de beraadslaging, en zegt, opvolgend

in stemming te zullen brengen de amendementen, voorge-

steld door de H.H. vau der boon jiesch en scieroedee

VAN DER KOi.K, en dat daarna in beraadslaging zal worden

gebragt het amendement van den Heer donders.

Wordt in stemming gebragt het amendement van den

Heer van der BOON MESCH, luidende: „dat de eerste alinea

van de vierde conclusie van het Ontwerp, beginnende met

dat en eindigende met aan Uwe Hxcellentie te onderwerpen,

zal wegvallen." — Dit amendement wordt aangenomen

met negentien stemmen vóór, drie tegen, en drie buiten

advies.

Wordt in stemming gebragt het amendement van den

Hoer sciiROEDER VAN DER KOLK, luidende: „dat men op de

derde conclusie onmiddellijk zal laten volgen, opdat lang."

dezen weg de gelegenheid opengesteld worde aan hm en
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voorts de verdere srfnsnede van de vierde conclusie."— Dit

amendement wordt verworpen met veertien teseu elf stemmen.

De beraadslagingen worden geqjend op liet amendement

van den Heer doxders.

De Heer vas der hoeves verzet zich daartegen, en zegt

tlat als men de naakte waarheid verlangt, hij, die met de

nalatenschap der geologische commissie ten volle bekend

raakte, niet verlangen mag, dat de Akademie haar aan-

vaarde, en hij toot zich zelven dan aPtliaus zal weigeren

zich met eenige werkzaamheid daaromtrent in te laten.

De H.H. DELPEAT, HARTixG en w. MioLiE sprckcn in

denzelfden geest.

De Heer donders verdedigt nader zijn amendement, en

ligt de strekking daarvan toe.

Na eene -wisseling van gedachten, waaraan de H.H. jiul-

DEE, snioxs, w. vuoLiK en vas dee hoe\t;s deel nemen,

wordt het amendement in de bewoording gewijzigd, zoodat

het nu luidt als volgt:

„De Afdeeling ontveinst zich niet, dat deze voorstellen

„geene onmiddellijke voorzetting ten gevolge hebben der

„taak, welke aan de geologische commissie werd opgedra-

„gen. Zij acht intusscheu die voortzetting zeer gewigtig,

„en zij hoopt, dat de bezwaren, welke haar voor het oogen-

„blik van het doen van verdere voorstellen terughouden,

„binnen niet al te langen tijd zullen worden uit den weg

„geniimd. Uwe Excellentie zal de Aiademie daaromtrent

„steeds tot voorlichting bereid Wnden."

In stenmiing gebragt, wordt dit amendement met vier-

en-twintig stemmen vóór en ééne stem tegen aangenomen.

Wordt alsnu besloten den, door de aangenomen amende-

menten gewijzigden Brief met het daarbij behourende oor-

spronkelijk Verslag der Commissie den Jliuister van Bin-

nenlandsche Zaken te zenden.

De Brief luidt als volgt:
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„De Natuurkundige Ai'deeling der Koninklijke Akademic

van Wetciiscliappcn te Amsterdam, had de eer, onder dag-

teekening van den IgiJen Se])tember j.1., Litt. E, 5e Afd.,

de kennisgeving te ontvangen, dat, na de ontbinding van

de geologische oommissie en ingevolge verdere bepalingen

van het Koninklijk Besluit van den 33^'^° Julij j.1., de

archieven en andere voorwerpen, door de hoofd-commissie

bijeengebragt of aan haar toevertrouwd, overgegeven zijn aan

eenen Commissaris, door Uwe Excellentie aangewezen, en

dat alsnu door U zoodanige voorstellen behooren te wor-

den gedaan, als gij. Hoog Edel Gestrenge Heer, noodig

zult achten, ten einde het voortzetten en het voltooijen

van het onderzoek, door de hoofd-commissie aangevangen,

of het meest nuttig gebruik van hetgeen door het gehou-

den onderzoek reeds is verkregen, te verzekeren. Uwe Ex-

cellentie verlangt daaromtrent de voorlichting der Afdeeling,

onder bijvoeging der financiëele grenzen, binnen welke deze

voorstellen bepaald dienen te blijven.

Ue Afdeeling stelde in hare gewone vergadering van

29 September 1855, uwen brief in handen harer mede-

leden DELPEAT, J. VAN DER HOEVEN, HARTING CU W. VBOLIK,

met verzoek om haar omtrent deze geheele zaak te willen

voorlichten en van Ontwcrp-antwoord te dienen.

Gelijk U, Hoog Edel Gestrenge Heer, bekend is, trad

genoemde Commissie met U in briefwisseling, en werd haar

door U en op uwen last door den Heer Commissaris des

Konings in de provincie Noord-Holland de gelegenheid ge-

geven tot het meest volledig onderzoek van al de voorwier-

pen, handschriften, teekeningen enz., de verzegelde nalateiv

schap der ontbonden geologische commissie uitmakende.

De door de Afdeeling benoemde Commissie hield zich

met dit onderzoek bezig en vertrouwt zulks met ernst en

zorg gedaan te hebben. In de gewone vergadering van den

'295ten Maart j.1., bragt zij daarover- verslag uit, met welks
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oonclusiën de Afdeeling zich grootstendeels verceuigde. Zij

lieeft de eer liet hiernevens in afschrift over te leggen.

Als slotsom harer beraadslaging over genoemd Verslag,

onderwerpt de Afdeeling de volgende voorstellen aan het

verlicht oordeel Uwer Excellentie:

1°. Dat de geheele verzameling van geologische voor-

werpen en desgelijks het archief der geologische commis-

sie, met alle daarbij behoorende schrifturen, kaarten, boeken,

teekeniugen enz., voorloopig in stand en bijeen worden ge-

houden, waartoe, zoo zulks noodig mogt worden geoordeeld,

ter bewaring kon worden aangewezen, de achter-bovenzaal

van het Trippenhuis, met de aangrenzende vertrekken, vroe-

ger voor een schilders-atelier ingerigt, en nu buiten ge-

bruik, hoewel onder het beheer zijnde van den Raad van

Bestuur van 's Eijks Museum; mits de kosten der inrigting,

welke niet zeer groot kunnen zijn, door de Eegering w'or-

den gedragen;

2°. dat daartoe de Besturen en bijzondere Personen, die

tijdelijk voorwerpen aan genoemde verzameling hebben af-

gestaan, uitgenoodigd worden, deze daarin nog gedurende

eenigen tijd te laten berusten;

S". dat de ƒ 18,000, volgens het schrijven Uwer Excel-

lentie toegezegd van de geraamde som van ƒ 50,000, voor-

loopig beschikbaar worden gehouden.

De Afdeeling ontveinst zich niet, dat deze voorsteUcu

geene onmiddellijke voortzetting ten gevolge hebben der

taak, welke aan de geologische commissie werd opgedragen.

Zij acht intnsschen die voortzetting zeer gewigtig, en zij

hoopt, dat de bezwaren, welke haar voor het oogenblik van

het doen van verdere voorstellen terughouden, binnen niet

al te langen tijd zullen worden uit den weg geruimd. Uwe

Excellentie zal de Akademie daaromtrent steeds tot voor-

lichting bereid vinden. Wcnschelijk echter zal het wezen,

dat Uwe Excellentie dadelijk gelieve te bepalen, w^elke be-
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.sk'iiiiniiit; behoort gegeven Ic worden aan ilc luuulsi-liriftcn,

leekcningeu en/,., welke ilc commissie der Afdecling bij

drie onderscheidene gelegen]ieden van den Heer Commis-

saris des Konings in de provincie Noord-Holland overnam,

en welke alsnu in het Archief der Akadcmie zijn nedergezet."

De Heer stamkaut leest zijn Verslag voor op de door

den Heer oudemans aangeboden Verhandeling, als ook op

de later daarbij gevoegde Waarnemingen van den Heer van

Diiii VEN. Wat de Verhandeling van den Heer oudemans-

betreft, meent de Verslaggever, dat zij, en om het onder-

werp, en om de zorgvnldige behandeling, in de "Werken der

Akademie verdient opgenomen te worden. Omtrent de Waar-

nemingen van den Heer van i>er ven, meent de Heer

SïAJiK^uiT, dat, allioewel de waarde daarvan niet wel kan

worden beoordeeld, er geen bezwaar iil ook deze op te ne-

men, als een aanhangsel of liever als een deel der Verza-

meling waarnemingeii, door den Heer oudemans aangeboden.

JJe Heer van rees vereenigt zich, in het daarna door

hem voorgelezen Verslag ten volle met het gunstig advies

van den Heer stajiKart omtrent de door den Heer oitde--

jlans aangeboden Verhamlelin g:

„ Xiet alleen hoeft ons geacht Medelid, naar het oordeel

van den Heer van rees, zijne waarnemingsmethode naauw-

keurig beschreven en de waarnemingen zelve aan eene fijne

kritiek onderworpen, ten einde bekend te worden met den

graad van naauwkenrigheid die zij bezitten ; hij heeft ook voor

twee sterren de wet van veranderlijkheid der lichtsterkte

berekend, ter^\'ijl hij de hoop geeft, dat bij op dezelfde wijze

de overige waarnemingen bewerken zal, wanneer hij voor

elke ster een voldoend getal waarnemingen verzameld zal

hebben. De Heer van kees acht dus deze Verhandeling
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allezins waardig, uiu in de Werkeu der Akademie opgeno-

men te worden.

Omtrent het aangeboden stuk van den Heer van dek

VEN is zijn oordeel minder gunstig. Het bestaat uit eene

bloote verzameling van waarnemingen, zonder eenige dis-

cussie. Aan de vlijt, door den inzender aan den dag ge-

legd, den verdienden lof toekennende, is het hem echter

zeer twijfelachtig, of het opnemen van zulke losse waarne-

mingen overeenkomstig is met het doel, dat de Akademie

zich met het uitgeven harer Werken voorstelt. Veeleer ge-

looft de lieer van eees, dat de iVkademie hare eischen hoo-

ger stellen mag en dat alleen goed bewerkte stukken, die

voor de wetenschap belangrijke uitkomsten bevatten, de eer

der plaatsing in hare Werkeu waardig zijn. Spreker ontkent

niet, dat op dezen regel uitzonderingen kunnen toegelaten

worden; maar dan alleen ten behoeve van geleerden van

erkende verdiensten, wier naam de deugdzaamheid der waar-

nemingen waarborgt en van wie men verwachten kan, dat

zij deze later niet ongebruikt zullen laten. Voor het be-"

kend maken van losse Astronomische waarnemingen bestaan

in gewone gevallen andere wegen. Niet alleen staan daar-

voor de Astronomische Nachricliten open, maar buitendien

heeft de Hoogieeraar ajigelandeü, te Bonn zich aangeboden,

om alle waarnemingen van veranderlijke sterren, die men

jiem zoude willen toezenden, bekend te maken en te be-

arbeiden.

Wat de waarde der waarnemingen van den Heer vas

DEii ven betreft, zoo is reeds teregt door den Heer staji-

KART aangemerkt, dat hierover niet volledig kan geoordeeld

worden, tenzij men in eene uitvoerige discussie dier waar-

nemingen trede, een arbeid, die door den inzender zelveu

had behooren te geschieden en die van de adviseurs niet

kan gevorderd worden. De Heer van rees bepaalt zich dus

tot een paar punten.
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]1e bepaling van het liclitvcrschil van twee sterren be-

rust bij elke waarneming op eeiie scluitting van den on-

gelijken iudruk, dien het licht van beide sterren op het net-

vlies maakt. Die schatting is steeds vrij onzeker. De meer-

dere of mindere gevoeligheid van het oog op het oogenblik

der waarneming, meerdere of mindere helderheid der lucht,

schemering, maanschijn, de ongelijke kleur der sterren, enz.

zijn zoovele oorzaken, die aan eene naauwkcurige schatting

in den weg staan. Wordt dus de veranderlijke ster slechts

met ééne nabij geplaatste ster vergeleken, zoo heeft de waar-

neming weinig waarde. Zij vereischt eene controle, en deze

is slechts mogelijk, wanneer meu de veranderlijke ster met

twee andere vergelijkt, van welke de eene iets lichtsterker,

de andere iets lichtzwakker is. Zulk eene dubbele waarne-

ming geeft dan tevens het verschil van lichtsterkte der

twee vergelijkingssterren. Dit verschil zal, wegens de ge-

melde storende oorzaken, niet altijd even groot gevonden

worden ; maar men kan uit een groot aantal van waarne-

mingen het gemiddelde lichtverschil der twee vergelijkings-

sterren berekenen. Men neemt dit als het normale licht-

verschil aan, en herleidt nu, met behulp van dit getal^door

eene eenvoudige interpolatie, elke waai'neming der veran-

derlijke ster tot hetgeen zij zoude gegeven hebben, indien

bij de waarneming het oog, de luchtsgesteldheid enz. in

hunne gemiddelde toestanden geweest waren. Het is op die

wijze, dat de Heer ocidemans is te werk gegaan. Het ge-

tal zijner waarnemingen, waarbij slechts ééne ster tot ver-

gelijking gediend heeft, is betrekkelijk zeer gering, en hij

schijnt bij het opmaken zijner uitkomsten deze waarnemin-

gen in den regel niet gebruikt te hebben. Daarentegen is

bij de grootste helft der waarnemingen van den Heer van

DEii VEN (bij 54;4 van de 963) slechts ééne vergelijking.s-

ster gebruikt; zoo zijn bijv. de 21 medegedeelde waar-

nemingen van 1 Cygni alle in dit geval; insgelijks op
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uéuc lui de 83 waarnemingen van f Aurigae cu ile 7

o

waarnemingen van a Herculis. Het is niet wel mogelijk,

tlat uit zulke waarnemingen een besluit opgemaakt worde,

hetgeen voldoet aan de tegenwoordige eisclien der wc-

tenschaj).

Met het doel om na te gaan, in hoeverre de schattingen

van lichtverschillen door den Heer van der ven met die

van den Heer oitjemans overeenkomen, heeft de Heer van

HEES meer bepaaldelijk voor de twee door ons medelid be-

arbeide steiTen, /J Lyrae en 8 Cephei, de waarnemingen van

den Heer van dek \t;n onderzocht. Die van S Cephei gaven

hem eene bevreemdende uitkomst. Van de 113 waarnemin-

gen dezer ster zijn er slechts 30, waarbij te gelijk twee

vergelijkingssterren £ en i Cephei gebezigd zijn en waar-

uit dus het lichtverschil dezer laatsten, die als onverander-

lijk zijn aangenomen, kan afgeleid -worden. Dit verschil

wankelt in de 10 eerste waarnemingen van 14 Maart tot

4 Julij 1854 tusschen 1 en 2 graden, maar wordt nu plot-

seling grooter, en bedraagt in al de volgende tot aan het

einde in April 1855 vier of vijf graden. De gemiddelde

der 10 eerste waarnemingen is 1,45 gr., die der 20 laatste

4.33. Eene zoo groote en zoo blijvende vermeerdering kan

aan geene waarnemingsfouten toegeschreven worden : zij

moet eene bepaalde oorzaak hebben. Het ware mogelijk,

dat de Heer van dee ten in Julij 1854 zijne wijze van

schatting veranderd had; dit wordt echter weersproken

door de waarnemingen van j? Lyrae, waarbij hiervan geen

spoor voorkomt. Men zoude nog kunnen vermoeden, dat de

lichtsterkte van eene der vergelijkingssterren zelve eene ver-

andering ondergaan heeft; dit zoude echter aan den Heer

OüDEiiANS niet ontsnapt ziju, die dezelfde vergelijkingsster-

rcn gebruikt heeft en wiens waarnemingen het tijdperk van

Nov. 1853 tot Dec. 1855 omvatten. De oorzaak van het

plotseling toegenomen lichtverschil t,— < blijft dus in het
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Juistere. Alleen do waanicmer zelf kan liicrviiu welligt

rekenschap geven; voor elk ander zijn zijne waarnemingen

van S Cephei om die reden onbruikbaar."

De Heer van hees zegt, hiermede de gronden te liebben

aangegeven, die hem niet toelaten voor het opnemen der

waarnemingen van den Heer van deii ven in de ^V erken

der Akademie te adviseren.

De Vergadering besluit overeenkomstig de conelusien der

beide Rapporten omtrent de Verhandeling van den Heer

OLTDEMAJJS, en zal deze derhalve in hare Werken opnemen.

Over de conelusien omtrent de aangeboden Waarnemingen

van den Heer van der ven ontstaat eene korte wisseling

van gedachten tusschen den Heer oudemans en de H.H. van

HEES en stamkart; waarna de Vergadering met eenparige

stemmen besluit om de aangeboden Verzameling waarne-

mingen den Heer van der ven terug te zenden, onder be-

leefde dankzegging en toekenning van lof voor de daaraan

besteede vlijt.

De Secretaris leest eenige, door het rustend Lid der Aka-

demie, den Heer g. vrolik, ingezonden Bedenkingen voor,

over het vertvaarloozen der Houthdiuur in sommige streken

van Nederland, en licht deze toe door ter vergadering aan-

wezige voorwerpen. — De Bedenkingen luiden als volgt:

„Bij de Afdeeling voor Wis- en Natuurkundige Weten-

schappen van de Koninklijke Akademie werd onlangs in

meer dan eene bijeenkomst de belangrijke vraag behandeld,

of het niet zijne nuttigheid hebben zoude, onder de aan-

dacht der Hooge Regering de noodzakelijkheid te brengen,

om door hare zorg te voorkomen, het steeds toenemend

uitroeijen van bosschen zonder door nieuwe aanplantingen

in de toekomstige behoeften te voorzien. Doch door de in-

lichtingen van het geacht Medelid blüjie en haren .Javaan-
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sclien Correspondent, den Heer ji-nghiihn, gebleken zijnde,

dat van 's Rijkswege dit gewigtig onderwerp naar wanrde

geschat en niet zonder de lioogstwenschelijke voorziening

gebleven is, werd goedgevonden, deze zaak buiten verdere

behandeling te laten.

Door aanhoudende ongesteldheid geen deel hebbende kun-

nen nemen aan de beraadslagingen dezer Afdeeling, wns

het mij
,
intusschen aangenaam, uit hare Verslagen en Mede-

deelingen de groote belangstelling te vernemen, tot welke

gezegd onderwerp aanleiding heeft gegeven.

Schoon hiermede in geen onmiddellijk verband staande,

bragt mij echter de zorg, die men in ver afgelegene bezit-

tingen met zoo veel grond voor Houtcultuur wilde gedragen

hebben, op de gedachte, of het wel geheel zijn nut zoude

missen, bijaldien men de verkeerdheden opmerkende, waar-

onder in sommige deelen van het Rijk der Nederlanden

het houtgewas te lijden heeft, een iegelijk, dien het mogte

aangaan, daarop met den noodigen ernst ojdettend te maken.

Ik zeg, een iegelijk, dien het mogt aangaan ; omdat het,

wat het geheele Rijk betreft, zekerlijk even zeer hooge Amb-

tenaren aangaat, als hun, die voor Gewesten of Steden te

dezen aanzien te maken hebben.

De zaak zelve is ondertuaechen, naar mijne overtuiging,

van te gi'oot gewigt, om zonder opmerking te blijven bij

eene Akademie van Wetenschappen, die zoovele bekwame

Land- en Boschbouwkundige Leden in Iraar midden heeft.

Is men eenmaal van dat gewigt doordrongen, men zal de

voorbeelden van kwalijk gekozen plantsoen, van verkeerde

e7i averegtsehe behandeling, ja van geheele verwaarloozing

der boomen, zoo in steden als langs openbare wegen te

lande, in menigte aantrefleu en zich met reden kunnen af-

vragen, waaraan die achteloosheid is toe te schrijven? Het

is toch van genoegzame bekendschap, dat vooral eene goede

keuze van het plantsoen, nevens eene rigtige besnoeijing
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ni oordeelkundige behakking, om slechts deze te noemen,

noodzakelijke vcrcischtcii zijn, om vrijstaande hoornen, elk

naar zijnen aard, met kracht te doeu doorgroeijen en zoo

voor inkaukering, als geheel bederf te vrijwaren.

Laat men voor het laatstgenoemde de geschikte tijd ver-

loopen, zijn de takken eenmaal te onregelmatig gegroeid,

te menigvuldig of te dik geworden, dan ziet uien zich voor

altijd te leur gesteld in zijne verwachting van strak opschic-

teude booinen; men ontmoet integendeel niet anders dan

mismaakte dwergen of kreupele stammen, die nu tot regt

opgroeijeud gewas niet meer te brengen zijn; of wel, ver-

stout men zich, desniettegenstaande, de reeds te dik en

zwaar geworden takken weg te nemen door de bijl, er wordt

alleen door bewerkt het vormen van doode knoesten, die

al spoedig tot bederf overslaan, aan lucht eu water vrijen

toegang in den boom aanbiedende.

De sprekendste voorbeelden van zulk een diep ingrijpend

bederf ontmoette ik reeds aan verscheidene ijpenboomen, welke

op het einde der voorgaande eeuw alhier in de zoogenaamde

plautagie zijn geveld geworden. Aan den omtrek van den

stam tot op de hoogte der lu-oon geeu blijk van bederf

tooncnde, waren ondertusschen sommige van binnen in zulk

eenen graad vermolmd en opgelost door ingedrongen vocht,

dat meii, door opzettelijk geboorde gaten, tonnen waters

konde aftappen. Enkele voorbeelden, welke ik daarvan heb

bewaard, kunnen nu nog ter leering strekken, wat men van

verwaarloozing of verkeerde behandeling te wachten hebbe.

Bijaldien ik niet dwaal, heeft men aan vele ijpen, die

voor weinig jaren op verscheidene plaatsen hier ter stede

zijn opgeruimd, dergelijke verschijnselen niet gemist.

Wat zal nu het slot zijn van hetgeen ik gemeend heb

aan deze Vergadering te mogen voorhouden ? Het is voor

Nederland, in zijne gewesten, steden eu op het platte land

wel niet van even groot belang, als te zorgen voor het
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behoud en de cnltnur van de uitgebreide bosscheu onzer

Oost-Indische Bezittingen ; — genoegzaam evenwel, naar

het mij voorkomt, om een punt van overweging uit te

maken, of en in hoeverre de Akademie van Wetenschap-

pen zich geregtigd en genegen vindt, de aandacht van

Zijne Majesteit den Koning, die den landbouw zoo zeer

in bescherming heeft genomen, of wel van Zijne Excel-

lentie den Minister van Binnenlandsche Zaken daarop in

te roepen, ten einde door bevoegde magten te doen voor-

zien in eene rigtige verzorging van de houtteelt in Ne-

derland."

De Vergadering neemt met belangstelling van een en

ander kennis, en besluit, om, onder dankzegging aan den

geachten inzender voor zijne voortdurende belangstelling

en medewerking, genoemde Bedenkingen in handen te stel-

len van de H.H. van der boo.n mesch, va.\ hall en miquel,

met beleefd verzoek, om, omtrent de daaruit af te leiden

voorstellen, de Afdeeling te dienen van berigt, voorlich-

ting en raad, zoo mogelijk in de eerstkomende gewone

vergaderinc;.

De spreekbeurten van de H.H. sebastian en badon ghy-

BEN worden, wegens den langen daur dezer vergadering,

uitgesteld tot de eerstkomende gewone vergadering.

De Heer van der boon mesch zegt om dezelfde reden

uit te stellen eene voordragt, waartoe hij zich gereed had

gemaakt. — Waarna de vergadering wordt gesloten.

VERSL. EN MEDED AFD. NJiTOÜRK. DEEL IV. 26
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O V E R Z I G T

DEB IN DE MAAND MAART 1856 DOOR DE

KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN OÜTVANGKN

BOEKGESCHENKEN.

NEDERLAND.

Tijdschrift ter Bevordering vau Nijverheid. Deel IV,

Stuk 1. 2» Serie. Haarlem 1856. 8'.

Inhoud

:

E. VAN vooRTHüijSEN. De Afschaffing van den accijns op het Gemaal.

N. G. TIIOLEN. Het Gommen der Kersenboomeo.

H. c. VAN HALL. Berigtcn en Mededcelingen.

A. H. VAN DEE BOON MESCÏI, G. .J. MDLDEK en l*. J. VAN KBREilOFF.

Over de Tabellen, waarin de betrekkelijke Voederwaarde der Voe-

dergewassen opgegeven is.

G. J. HENGEVELD. Over het Rundvee en zijne verschillende soorteir

rassen en veredeling.

Nederlandsch Lancet, ö'''^ Jaargang. N^. 4. 3^ Serie, 's Gra-

venhage 1835. 8".

Inhoud:

F. c. DONDERS. Spirometric, uit het Physiologisch en uit het Patholo-

gisch oogpunt.

j. L. c. BCHROEDER VAN DER KOLK. Myelitis, mct vcrscbijnselon van

borstaandoening,

p. j. VAN WAOENINGEN. Dc Indicatie totHerniotomie bij dreigenden dood.

j. M. E. VAN GHERT. Iets ovcr de behandelingswijze van Beenbreuken

en andere aaudoeningcn met de gips-dextrine-pap.

F. c. DONDERS. Ovcr de zoogenoemde Spcekselbolletjes.

Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in haren om-

vang. Z^^ Jaargang. Februarij. N. S. 1856. Gorinchem

1856. 8°.

Inhoud

:

Hygiène en Geneeskunde.
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VAS DOMMELEN. Waamcming van een Steatoma MesenterÜ.

Langdurig gebruik van groote giften Acetas Morphii.

i. VAN HALL en B. J. LINTELO DE GEER. Nieuwe Bijdragen

voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving. Dl. V. Amsterdam.

1855. 8^

In 11 oud:

Algemeene Regtsgeleerdheid.

Nederlandsch Regt en Wetgeving.

Letterkundige Overzigten.

Boekbeoordeelingen.

Akademische Literatiiar.

Mededeelingen, Aankondigingen en Berigten.

B,egtsgeleerd Bij-

blad, behoorende tot de Nieuwe Bijdragen voor E,egts-

geleerdheid en Wetgeving. D. V. Arasterdam 1855. 8^,

Inhoud:

Bijdrage, de Toepassing van Art. 272 der Grondwet betreffende.

F. TH. WESTERWOüDT. Het Verifiëren van bevoorregle Schuldvorderin-

gen, in cas van faillissement.

Toepassing van Art. 272 der Gemeentewet.

Hof van Cassatie in Frankrijk. Regtsgeldigheid van eene gifr, verbor-

gen onder scliijn van een in wettelijkcn vorm opgemaakt contract,

ouder arrest van in-transito gedeclareerde goederen.

j. A. MOLSTER. De Bcwindvocrder van Art. lOSl, Burg. Wetboek.

De lijsten der bekende en erkende Schuldeischers in het Proces-verbaal.

Appellabiliteit in strafzaken.

Nog een woord over de toepassing van Art. 272 der Gemeentewet.

Is het, om eene zaak te kunnen beschouwen als eenc zaak van Koop-
handel, waarin, op grond van Art. 1935 Burg. Wetb. het getuigen-

bewiJB mag worden toegelaten, voldoende, dat de eischer als Koop-
man blijkt gehandeld te hebben, zonder dat het een vereischte is,

dat de gedaagde ook als zoodanig gehandeld heeft.

E. j. H. VAN BLAEicoM. Bewijslast, bij de overeenkomst van Huur en

Verhuur.

j. DE VRIES. Kan de Kantonregter — ook buiten ontzegeling — allee'n

voor de Boedelbeschrijving, een persoon, ingevolge Art. 672 (SlotJ

Wetb. van Burg. Regt bvordering, benoemen, om afwezigen te verte-

genwoordigen?

Overzigt der AVerkzaaraheden van de Afdeeling Koophaa-

del der Maatschappij onder de zinspreuk Pelix Meritis

te Amsterdam, van Mei 1854— 55. Arasterdam. 1855. 8\



( 40^
)

Tuinbouw-Flora van Nederland en zijne bezittingen. D. II F.

«e en 4» All. Leydcri 1850. S'.

w. II. DE VRiESE. Mémoire sur Ie Camphrier de Suinatra

et de Bornéo. Leide 1856. 4'.

G. II. M. DELi'BAT. Verhandeling over de Broederschap van

G. GROOTE en over den invloed der Fraterhuizcn op den

wetenscliaj)pelijken en godsdienstigen toestand voorna-

melijk van de Nederlanden na de veertiende eeuw.

Arnhem 1856. 8".

II. j. KOENEN. Voorlezingen over de Geschiedenis der Nij-

verheid in Nederland, gehouden in de Maatschappij

Felix Meritis. Haarlem 1856. 8'.

De Dichtwerken van bilderduk. 2''«AÜ. Haarlem. 1856. 8\

Vijf-en-vijftigste Verslag van de Werkzaamheden enden Staat

van het Genootschap ter Bevordering der Natuurkun-

dige Wetenschappen te Groningen, over het jaar 1855. 8'.

Verslag der Plaatselijke Geneeskundige Commissie te Am-

sterdam, over de in 1855 geheerscht hebbende Cholera.

Amsterdam 1856. 8'.

Verzamelingstabellen der Waterhoogten langs den Boven-

Rijn, "Waal, Merwede enz.

Catalogus der belangrijke Boekverzamelingen over Eegts-

geleerdheid, Ned. Geschiedenis en Letterkunde, nagelaten

door 1). .\. WALRAVEN CU j. p. AREND. Amsterdam. 1856. 8'.

W. J. HOFDIJK. Kaart, Nederland in zijne Go-verdeeling

omstreeks de 10^^ eeuw.

Algemeene Konst en Letterbode. N". 10— 14.

BELGIË.

Bulletin de la Commission centrale de Statistique. Tom VT.

Z"'o. partie Bruxelles 1855. 4\
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F R A N K R IJ K.

Bulletin de rAcadémie Impériale de Médecine. Tom XX.

Paris 1855. 8'.

Mémoires de la Société Impériale des Scienes Naturelles

de Cherbourg. Tom, II. Cherbourg 1854. 8°.

Table:

w. NTLAXDEB. Essai d'UDC nouvellc classification des Lichens.

o. THUUET. Note sur la Syuonymie des Ulva lactuca et latissima L.,

suivio de quelques remarques sur la triba des Ulvacées.

CHATiN. Maladie de la Vigne. ObserTations, faites pendant les Années

1851 a 1853, en France, en Suisse, dans les Etats Sardes, en Lom-
bardlc et en AllemaKnc.

CHonAN. Note sur Ie genre Spirulina.

BES.Nou. Examen d'un nouveau mineral de Mercure (sublime' corrosif

natif).

Remarques sur l'Essai des Quinquinas Calisaya jaune pour évaluer

leur valeur en quinine.

DU MAXCEL. The'orie des Eclairs.

Analyse des Travaux de Ia Société

E. LiAis. De l'emploi de PAir chauftë comme force motrice.

LEBEL. Du Bourgeon dans Ie genre Lyihrum.

BESNOü. Essai des Vinaigres.

De l'Action des Patés pbosphoriques sur l'organisme, et re-

chcrehes pour arriver a constater l'Intoxication.

BEKOisT. Catalogue des Oiseaux observés dans rarrondissement de

Valognes.

A. DE BREBissoN. Note sur quelques Diatomées marines, rares ou peu

connues, du littoral de Cherbourg.

Dü MONCEL. Dispositions diverses des Electro-aimants usités dans les

applicalions de rélectricité.

>ïLANDER. Etudes sur les Lichens de I'AIgerie.

i'ATERNE- De la Solubilité de l'Air dans l'eau de Mer.

DOFOüK. Quelques remarques pratiques sur la Pathologie et la Thérapeu-

tique chirurgicale des Tumeurs en général.

LESDAS. Note sur quelques roches Siluriennes du nord du département

de la Manche.

Comptes rendus des Séances de 1'Académie des Sciences.

Tom. LXII. N'. 2—5. Paris 1856.

Table:

DE öENAKMONï. Kccherches sur la doublé Refraction.

i'ELiGüT. Note sur la préparation de l'Uranium.

LL VEKiiJEK. Communication rclativc a un travaii de M.M. goüjon et
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UATS. p'iur la Détei'mination des liiéments magnétiques a I'observatoirc

impeiial de Paris.

KDDES DESLONGCHAMI'S. Lettre U M. BLÏE DE BEAÜMONT, SUF IC Mé-
teore liimineux du 7 Janvier 185G.

XExiER, Sur les moutous do Cararaanie donnés ^ la Société d*acclima-

tation par M. Ie Marechal vaillant.

Prix dt'cernés pour Tannee 1855.

Prix proposés.

LAüGiEn. Note sur quatre observations de la DécÜuaison magnétiquc,

faitcs k Paris en 1854 sur Ie Contour de TEncelnte continue. Compa-
raison de ces observations avec difTérentes déclinaisons, mesorcea en

1S55 ïi Tobservatoire impc'rial.

BECQUEREL. Suite du Me'moire sur la Situation de la Proprielé forestière

en France, appveciee d'après des résaltats statistiques.

SERRES. Note sur les Touariks.

CAucnY. Déclaration, faite U l'occasion d'une demande de Rapport re-

comment adressee par M. passot.

sÉDiLLOT. Nouveau procédé fle Cheiloplastie par transport du bordlibro

de la lèvre saine sur la lïivre restaurée.

Le Père de Ia Nouvelle Télégraphie. Auch 1856. 4^

s. jurjEN. Histoire et Eabrication de la Porcelaine chinoise,

avec des iiotes par a. salvétat, et un Mémoire sur la

Porcelaine du Japon par j. hoffmann. Paris 1856. 8^.

Catalogue des Livres, composant la Bibliotheque de feu

.1. J. MARCEL. Paris 1856. 8".

ENGELAND.

Pliilosophical Transactions of the Royal Society of Lon-

den. Vol. 145, p. 2. Londen 1855. 4".

Contents:

j. u. GLADSTONE. Oq Cïrcunistauces niodifying the Action of Chemi-
cal Affinitj.

w. II. nARLow. On the existence of an Element of Streugth in Beams
subjected to transversc strain, arising from the lateral action of

ihe fibres or particles on each other, and named by the author the

Resistance of Flexarc.

w SAVORY. On the Development of Striated Muscular Fibre in Mam-
mal ia.

E. FRANKLAMO. Ecsearches on Organo-metallic Bodies. Second Memoir.
Zincethyl.

j. D. MACDONALD. On the Anatoniy of Nautilus umhilicatus, compared
with that of Nautilus pompilius.
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j; D. MAGDONALO. Römarks on the Anatoray of MacgiUivrayia pdagica

and Cheletropis Huxlei/i (Forbes) ; suggesting the Establishment of a

new order of Gastcropoda.

Further Obscrvations on the Anatomy of MacgiUiv-

rayia, Cheletropis and allied genera of pelagic Gasteropoda.

w. F. DONKiN. On a Class of Differenlial Equations, iocluding thoso

which occur in Dynamical Problems.

owEN. On the Megatheriuni (Megatherium Americanam, cüvier and

BLCMENBAOH) part II. Vertebtac of the Trunfc.

K. BCHUNOK. On Hubian and its products of decomposition.

Proceedings of the Royal Society. Yol. VII. N^ 15-

18. S\

List of the Members of the Royal Society ]855. 4«o.

Medico-Cliirurgical Transactions of Londen. Vol. XXXVIIl.

Londen 1855. S\

Index:

BAKKER. Cases of Disease of the Larynx, and some observationa on the

Operation of Tracheotomy.

BRODiE. Notes on Lithotrity, with an account of the Results of the Ope-

ration in the author's practice.

BODD. Researches on Gout.

CADGE. On Dislocation of the Femur upwards and forwards benealh the

crural arch.

CAMpLiN. On the Juvantia and Laedentia in diabetes.

cooTE, HOLMES- On bony Ankylosis between the humerus and scapnla

after disease.

CHiTCHETT. Opcration for Congenital Cataract onanadalt. Crystals, sup-

posed to be of hippuric acid from blood of persons suffering from

acuie gout.

GARROD. On a successful Metbod of treating acute Rheumatism bylarge

and frequent doses of bicarbonate of potascb.

GCLL. Cases of Phlebitis with pncumonia and pleurisy from chronic

disease of the ear.

iiANDriELD. Obscrvations respecting the Degeneration of the Pancreas.

LEE. Supplement lo a paper on the XTse of the Speculnm in the dia-

gnosis and treaiment of uterine diseases.

rAGET. Account of a growth of cartilage in a testicle and its lympha-

tics and in other parts.

SMiTH. On Relations of Mortality of Cholera in London to the general

mortality and tempcrature.

SüTHKRLAND. Cascs, illustratlDg the Pathology of Mania and Dementia.

XEALE. Plastic OperaiioD for the Restoration of the lower lip.
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THOMPSON. On Inj^uinal Tumour with symptoras of strangulated hernia

and absence of testicle.

ïOTNBEE. Pathological researches into Diseases of the Ear,

The Electrioal Magazine. Vol I—II. London ISiS

—

1S46. 8°.

Proceedings of the London Electrioal Society 1S4I. part. 3,

7. London 1842. 8".

AMERIKA.

M. F. MAURY. Storms and Eains in North and South At-

lantic.

DUITSCHLAND.
Astronomische Nachrichten. Herausgegeben von c. a. f. pe-

ters. B. XLL Altona 185 5. 4'.

Zeitschrift der Deutsch-Oesterreichischen Telegraphen-Ver-

eins. Jahrgang II. Heft 11, 12. Berlin 1855. 4'.

E. M. RöTU. Die Proklamation des Amasis an die Cyprier.

Paris und lleidelberg 1855. Pol.

L. RADLKOFER. Die Befruchtung der Phanerogamen. Leipzig.

1856. 4°.
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INHOUD VAN BET ZEITSCBRIFT DER ARADEMIE Zü RASAN.

F. EDCABD ECKSXEIIV. •)
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I. I. Wetenschappen,

1. N. LOBATCHEWSKT. Vermindering van den graad eener

tweeledige vergelijicing, wanneer de aanwijzer minde
eenheid door 8 deelbaar is 3— 32

2. Pr. siMONOFF. Bepaling der Geographiscbe ligging

eeniger plaatsen in de Gouvernementen Kasan, Sim-

birsk en Orenburg 33—104

II. Letterkunde.

1. Prof. BOELTGiN. Over den oorsprong van het woord
KHfl3b (Knjas, Vorst) 105—133

2. Inbond van het Mongoolsche boek, getiteld Mope npumrr

(Schat van mededeelingen) 134— 162

II. I. Wetenschappen.

1. Declinatie der Magneetnaald te Kasan 163—166

2. N. LOBATCHEWSKT. Over het in elkander loepen van

Trigonometrische lijnen 167—226

3. Prof. SIMONOFF. Nieuw bewijs voor het Parallelogram

van krachten 227—235

) Daar de' Russische taal bij ons slechts een zeer gering aantal be-

oefenaars vindt, acht ik het, om althans eenig begrip te geven van dö

behandelde onderwerpen in het Russisch Tijdschrilt, voorhanden in de

boeken der Akademie, niet onbelangrijk dit ovcrzigt bekend te ma-

kcu, dat ik aan de welwillendheid van den Heer eckstein te Amster-

dam verschuldigd ben. W. Vrolik.
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II. LeUerkunde.

I, A.KOwALEwsKT. Inhond van hetMongoolscbe boek, ge-

titeld Mo/ie npumrr (Schat vanraededeelingen,) (Einde). 236— 2G2
2. Catalogus der Sanskritische, Mon-

goolschc, Tibetsche, Mandsclioerschc en Cliinesche boe-

ken en Handschriften, die de Bibliotheek der Akade-

mie te Kasan bezit 263—292

3. G. VOGEL. Tfeber Siltliehe und Bürgerliche Besserung

der Vcrbrecher, als das sicherste Mittel den Zweck
der Strafgcsetzgebung zu erreichen 293—326

I. III. Mengelingen.

1. A. KOWALEWSKY. MededecHng Over eene Mongool-

sche vertaling vaa het Oude Teetaraent 327—328

I. I. Wetenschappen.

1. N. LOBATCHEWSKT. Voorstellende Geometrie 3— 88

2. Pr. KNonn. Temperatuur te Eüsan, volgens de waar-

nemingen 1833 88—110

II. Geschiedenis.

1. o. KOWALEWSKY. Over den Chineschen kalender. . . III—138
2. A. KASEM-BEK. Dc inneming van Astracban in 1660. 139—153

3. SOEHOWTZOFF. Ovcr de Grondstellingen vanhetVoor-
trefiFelijke 134—192

III. Mengelingen.

t. Prof. KNORR. Handleiding voor de Leeraars van het

district Kasan, ter beoefening van Meteorologische

Waarnemingen 193—2U0

II. I. Wetenschappen.

1. N. LOBATCHBWSKT. Middel om zich het in elkander

loopen van oneindige lijnen te verzekeren en de func-

tiën van zeer groote getallen te leeren kennen. . . . 211—342

2. EVüRSMANN. Addenda ad Pallasü Zoographiam. . . 343—372

II. Geschiedenis.

1. Prof. KOWALEWSKY. De Buddhasche Wereldbeschou-

wing (Cosmologic) 373—247

III. Mengelingen.

1. Scheepvaart op de Wolga en Bibliographische Mede-

deeling 428—430

III. I. Wetenschappen.

I. N. L0BATCHEW9KY. Nicuwe bcscliouwingen over de

Gronden der Geometrie, met volliomene theorie der

parallellen 3—48
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2. Prof. sisiosoFF. Proeven eener Mathematische theorie

over het Magnetismus der AarJe 49— 68

3. VOGEL. Welches sind die Ursachen der Unnaturlichen

Sterblichkeit unter den Kindern ia ibrem ersten Le-
bensjahre 69— 91

4. Kort Overzigt der Metallurgische werkzaamheden der
Bergwerken te Jekaterinenburg, en beschrijving van
het bergdistrict Jekaterinenburg 92— 113

II. Geschiedenis.

1. w. BOELTGiy. Geschiedkundige herinneringen eener

reis van Kasan naar Simbirsk 114—131

]II. Mengelingen.

1. Iels over het Geld eo de Geldcircnlatie in de Mid-
deneeuwen 132—140

2. Scheepvaart op de Wolga in de maanden September
en October 1835 141

3. Verslag over het Krankzinnigengesticht van het Alge-
meen Bestuur van Toezigt te Kasan 142— 149

IV. I. 'Weienschappen.

1. Prof. BüNGE. Beschrijving van nieuwe soorten en be-

namingen van Chinesche en Moogoolsche gewassen.

Eerste Tiental. Met drie platen 154—180
2. Kort Overzigt der Metallurgische werkzaamheden der

Bergwerken te Jekaterinenburg, en beschrijving van het

bergdistrict Jekaterinenburg. (Slot) 181—216

II. Geschiedenis.

1. Prof. KOWALEWSKY. De Bnddhasche Wereldbeschou-

wing (Cosmologie). (Vervolg) 217—289
2. Prof. BERwr. Fragmenten nit de Mededeelingen eens

Reizigers in Zuid-Amerika 290—345

UI. Mengelingen.

). Beschrijving der mismaaktheid van den boer anisih

FEODOEOFF met eene Olifantspoot. Met plaat 346—350

2. Over de grondstoffen van het Papier 351—368

1836.

T. I. Welenschappen.

I. N. LOBATCHEWSKT. Toepassing der voorstellende Geo-

metrie op eenige integralen 3— 166

II. Geschiedenis.

1. w. BOELTGiN. Geschiedkundige herinneringen eener

reis van Simbirsk naar Saratoff. 167— 189
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III. Mengelingen.

1 . Lijst der geborenen, getrouwden en Restorvcnen in het

Bisdom Kasan gedurende 1835 190— I'.I4

II. I. Jf''elenschappen.

1. N. LOBATCHKWSKY. Nieuwe Beschouwingcn der gronden

der Geometrie met volliomene Theorie der Parallellen. 3— 98

II. Geschiedenis.

1. Prof. BERWi. Fragmenten uit de Medcdeelingcn eens

Reizigers in Zuid-Amerika 90-125

2. Uittreksel uit de Kronijken over Nishny-Nowgorod

van 1221—1687 126—157

III. Mengelingen.

1. Scheepvaart op de Wolga de eerste twee' maanden

na de heropening 158— IGl)

III. I. Weienschappen.

1. N. LOBATCiiKwsKY. Nicuwe Beschouwingcn dergronden

der Geometrie met volkomene Theorie der Parallellen. 3— 50

IV. II. Geschiedenis.

1. Geschichte der Staatswirthschaft als Wissenschaft. . 11—216

2. Erlauterung und Ergünzurtg einiger Stellen der von

Mirchawend verfassten Geschichte des Stammes Buweih. 51— 1 42

1833.

I. I. Wetenschappen.

1. N. LOBATCiiEwSKT. Nieuwe Beschouwiugen der grondeu

der Geometrie met volkomene Theorie der Parallellen. 3— 171

II. II. Geschiedenis.

1. Prof. BicRwi. Fragmenten uit de Mededeelingen eens

Reizigers in Zuid-Amerika 3—55
2. Ueber einige Münzen Tamerlans 56— 89

3. w. SBO-JEFF. Jon, kunstmatig bescliouwd 90— 137

4. DANiëL. Vertaling van het Chinesche boek, getiteld:

Kostbare Spiegel ter Verstandsontwikkcling 139— 158

III. I. Wetenschappen.

1. GABBiëL. Begrip van de Geschiedenis der Wijsbe-

geerte (Philosophie) 3—166

II. Mengelingen.

1. Over de Steenverbrijzeling (LitholripsieJ 167—171

2. Scheepvaart op de Wolga 172—174
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IV. I. Wetenschappen.

ABCii. GABHIEL, Begrip vao de Geschiedenis der Wijs-
begeerte 3_ 94
DANIEL. Algemeene Geschiedenis van Cliina uit het
Chineesch vertaald g^ j^-

Over verschillende middelen van stuiting en afleiding

van Bloedsiortiugea 146—''OS

Uittreksel der mededeelingen van Prof. e'latchitch aan
den President der Universiteit te Kasan, op zijne reis

vau Petersburg naar Berlijn, Wecnen enz 204—220

1838.

I. N. LOBATCHEWSKT. Nieuwe beschouwingen der gronden
der Geometrie met volkomene Theorie der Parallellen. 3—125
ARCH. GABRiEL. Begrip Tan de Geschiedenis der Wijs-
begeerte. . . . • 125-155
EVEKSMANN. Lumbricus noctilucus 156 157

o. N. KNOK. Over de Mechanieke Arend en Automaten
te Nurnberg. ...,....-...., 158—160

n. GABRiEL. Begrip vande Geschiedenis der Wijsbegeerte. 3—131
DANiüL. Algemeene Geschiedenis van China, uit het

Chineesch vertaald Ï32 154
DOEnowiTSKT. Over het Albinismus of de Albino's.. . 155—178

in. N. LOBATCHcwsKV. Nieuwe Beschouwingen der gronden
der Geometrie met volkomene Tlieorie der Parallellen. 3— 65
GABRIEL. Begrip van de Gescliiedenis der Wijsbegeerte. 66 122
DANIEL. Algemeene Geschiedenis van China uit het Chi-
neesch vertaald •....• 123—154
GOELOFF. Handleiding der Staatshuishondkunde van
A. BLANKi te Petersburg 155— 172

IV. GABRIEL. Begrip van de Geschiedenis der Wijsbegeerte. 3—147
DANIEL. Algemeene Geschiedenis van China, uit het

Chineesch vertaald 14S 199

183».
I. Prof. BERwi. Grondbeginselen der Menschkunde. Met

plaat 3—128
w. SBOJEFF. Gnosis en de Gnostikers 129 189

II. GABRIEL. Begrip van de Geschiedenis der Wijsbegeerte. 3—192
SOEKOWTZOFF. Ovcr het Gebruik Van Stadhuiswoordcn. 193 20G

m. Allgemeine oder reine Dichtlehre S~\3>
IV. BERWI. Grondbeginselen der Menschkunde .3— 81

liLAus. Chemische Analyse van het water te Kasan. . 82—107
AccinMANDRiET GABRIEL. Geschiedkundige Beschrijving
van Kasan. Met platen lOs 160
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1. ARCH. OAORIEL. Bcgiip van de Geschiedenis der Wijs-

begeerte 3—73
SEROEJEFF. Geschiedkundig Overzigt van het Postwc-

zen in Rusland 74— 89

ERDMANN. Herodotus beeft zijne Mededeelingen over de

Geschiedenis van Perzië uit Perzische bronnen geput. 90— 12b

DOEBOWITSKY. Vcrsiag der Chirurgische Akademische

Kliniek 129—1C2

GORLOFF. Kalniukscbe Bevolking in Rnshind 163— 165

II. GABRiEL. Begrip van de Geschiedenis der Wijsbegeerte. 3— G4

GORLOFF. Over de Intrest van het Kajniaal 63— 94

ziNiN. Onderzoek van ligchamen der Benzoyl-reeks. . 95— 110

SKANDOWSKY. Mededeelingeu over belangrijke Opera-

tien en hare genezingen 111—133

DOEBOWiTSiiT. Verslag der Chirurgische Akademische

Kliniek 134—176

WAGNER. Beschrijving van het nieuwe Mineraal, Poesch-

kinit genaamd 177—18G

III. GABRIEL. Begrip van de Geschiedenis der Wijsbegeerte. 1— 65

GORLOFF. Beschrijving van het bergdistrict Tagilsk. . 113—133

SYMONOFV. Recherches sur 1'Actiou maguetique de la

Terre 65—112

DOEBOWITSKY. Vcrslag der Chirurgische Akademische
Kliniek ' 134-151

Mededeelingen over de Palenik (Rabns aroticus L.). . 152— 159

NAWROTSKY. Korte Mededeelingen over het Verschil der

Kalmuksche en Mongoolsche talen ,
160—176

1841.

I. 1. Prof. GORLOFF. Statistisch Overzigt der Noord-Ame-

rikaansche Staten 3— 34

2. ERDMANN. Kritische Beurtheilung 35— 92

3. GRIGOROWITCH. Kort Ovcrzigt der Slavische Literatuur. 93— 153

4. EVERSMANN. Addenda ad Celeberrimi Pallasii zoo-

graphiam Rosso Asiaticam 154— 167

5. DOEBOWITSKY. Verslag der Chirurgische Akademische
Kliniek • . 168—207

6. MELNiKOFF. Over het integreren van vergelijkingen met
enkele differentialen van de tweede orde 208—242

II. 1. EVERSMANN. Fauna entomologica. 5—166

2. Over het integreren van vergelijkingen enz 167—340

III. 1. NERATOFF. Ilydrauiikc raderen. Met platen 3—211

IV. 1. ERDMANN. VoUstaendige Uebersicht der acltesten Tur-

kischen.Tartarischen undMogholischenVöIkerstamme. 3— 188
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I, I. EVEESMANN. Fauna cntomologica 3—19G

2. Lijst der geborenen, getrouwden en gestorvenen in

het Bisdom Kasan 1841 191 — 194

II- I. sKANDowsKY. Over de afwisselende Koorts 3— 37

2. Toestand der regtgelottvige Russische Kerk in bet

rijk Kapchak, genaamd de Gouden Horde, door de

Bisschoppen saratoff en tsakitsinsht 38— 54

3. Navorsching over de plaats Serai, hoofdstad der Gou-
den Horde. d. d 55— 76

4. PETROFF. Programma van Onderwijs der San>kriti-

sche Taal en Literatuur voor de Universiteit te liasan. 77— 95

5. ERDMANN. Uebcr Muhammed's Geburt und Abrahah's

Untergang •
, 96—143

III. 1. eversmann. Addenda ad Celeberrimi Pallasii zoogra-

phiam Rosse Asiaticam 3—19
2. ERDMANN. Der Veitstanz keine Ivrankheit 20—50
3. LOBATCHEWSKT. De totale Zonsverduistering te Pensa,

26 Junij 1842 51— 83

4. KNOKK. Over de Donkere Lichtstralen 84— 1U4

5. Proeven der Literatuur der Slowenen ïa de voor-

naamste tijdpei-ken 105—216

IV. 1. GRiGoaowiTCH. Proeven derLiteraiQur der Slowenen,enz. 3—53
2. AKCHiMANDRiET GABEiEL. Phüosophie over hot Regis-

wezen 59—120
3. Prof. iwANOFF. Over de Betrekkingen van den Paus

met Rusland 121—154

1N43.
I. 1. ERDMANN. Behram-Gur und die Russische jFuersten-

tochter * 3—271

II. 1. Prof. iWANOFF. Kort Overzigt der Russische Geschied-

boeken, in de bibliotheken van Petersburg en Moskou
voorhanden 3— 57

2. Kort Begrip der Kronijkachrijvers, en
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